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Met grote voldoening mag worden

geconstateerd, dat alom in het land
een verblijdende activiteit in onze be-
weging aan de dag treedt. Zeker, de
communicatie-middelen zijn overal
nog niet even goed in orde; tal van
plaatsjes moeten per rijwiel worden
bezocht. Doch voor zover de bestuur-
ders van de bonden de afdelingen be-
zochten, werd overal een goede, opge-
wekte geest aangetroffen. Algemeen
wordt ingezien, dat land en volk voor-
al nu eendrachtige samenwerking
broodnodig hebben; dat wij de han-
den ineen moeten slaan voor de we-
deropbouw; dat de solidariteit, de
broederschap ons gehele doen en la-
ten moet beheersen.

Die mentaliteit beheerst ook de op-
vatting van de autoriteiten.

Niemand heeft belang bij een mo-
reel en materieel geschokt volk.

Allereerste zorg voor allen is, dat
er arbeid zij voor de valide werkers.
Een deel van onze mannen van het
leger is (wordt) gedemobiliseerd; dat
deel namelijk dat een betrekking
heeft dan wel werk kan vinden. Dan
blijft er een deel over waarvoor werk
zal moeten worden geschapen. Dat
zal, aanvankelijk althans, niet gemak-
kelijk zijn. Met voldoening hebben wij
er kennis van genomen dat prof. De
Quay benoemd is tot tijdelijk rege-
ringscommissaris voor de organisatie
van de arbeid. Zijn taak is alles te
doen wat het scheppen van arbeid
kan bevorderen. De werkgevers is
verzocht om, ondanks de ook voor
hen in menig opzicht onzekere om-
standigheden, geen arbeiders te ont-
slaan en vooralsnog de thans geldende
lonen uit te betalen. .

Indien wij vertrouwen hebben in
het willen en kunnen van het Neder-
landse volk, dan is het niet al te ge-
waagd enig- risico te nemen, naast,
natuurlijk, het vervullen van de na-
tionale plicht, dat wij vooral nu el-
kaar moeten helpen. ]) Mocht het,
voorlopig, niet mogelijk zijn hele we-
ken te werken, dan is het geboden in
elk geval een deel van de week te doen
arbeiden. Een goede verdeling van de
arbeidskrachten is daarbij te be-
trachten. Er kan niet op worden ge-
rekend dat de arbeidsinspectie over-
werkvergunning zal verlenen, indien
ergens in het land nog geschikte ar-
beiders werkloos zijn. Daar volgt uit,
dat de samenwerking tussen de ar-
beidsbeurzen zodanig moet zijn, dat
verplaatsing van (geschikte) arbeids-
krachten mogelijk is. De vakbonden
zullen daarbij zeker ten volle hun me-
dewerking verlenen.

Overigens is thans nog niet met ze-
kerheid te zeggen, hoe ons econo-
misch leven zich zal ontwikkelen. Het
is niet onmogelijk, dat de nieuwe situ-

atie werk-stimulerend zal werken;
daardoor zou, indien men daarbij be-
denkt wat in eigen land moet worden
herbouwd, de werkloosheid in belang-
rijke mate kunnen worden bestreden.

De vraag is gesteld: „Hoe gaat het
met de aanhangig gemaakte wijziging
der Ziektewet?" en: „Treedt, zoals
was aangenomen, op l Januari 1940
de Kinderbijslagwet in werking?"

Er zijn momenteel nog heel veel
vragen te stellen, waarop thans geen
afdoend antwoord is te geven.

Wij kunnen op de concreet gestelde
vragen ook geen positief antwoord
geven. Intussen, wat de Ziektcv. st be-
treft: de betrokken organen kunnen
nu zelf, desnoods zonder wettelijke re-
geling of zonder bij verordening te
worden gedwongen, de handen groot-
moedig ineenslaan en doen wat het
gezonde verstand en de redelijkheid
eisen.

Daaraan wordt trouwens gewerkt.
De wettelijke kinderbijslagregeling

werd en wordt voor invoering gereed
gemaakt; het zal van de omstandig-
heden afhangen of invoering moge-
lijk is.

Tot het onmogelijke is niemand,
ook de overheid niet, gehouden.

Uit een en ander moge opnieuw
blijken, dat er ook voor ons, dat wil
zeggen voor u, bestuurders en leden
van de plaatselijke afdelingen, nog
veel werk te wachten staat. Weest
opgewekt en actief. Zorgt, zover het
van u afhangt, dat ons volk zich zo
goed mogelijk door de branding van
deze tijd heen worstelt.

Weest vertrouwvol!

A. C. DE BRUIJN,
Verbondsvoorzitter.

*) Intussen is bij verordening verboden
de arbeid in de onderneming stop te zet-
ten; de arbeidsduur te verminderen tot
minder dan 36 uur per week; gedurende
een tijdvak van 30 dagen 25 of meer ar-
beiders te ontslaan zonder toestemming.

Art

Maandagavond j.l. hield de
heer J. Asberg voor de K.R.O.
een toespraak, welke ook in het
programma van de K.R.O.-we-
reldomroep werd opgenomen.
Wij drukken de tekst van deze
rede hieronder af.

Jam hora est nos de somno sur-
gere: nu is het tijd om te ontwaken,
om de droom, de nachtmerrie van ons
af te schudden. Honderd jaar historie
hebben wij in vijf dagen doorgemaakt.
Een dichte nevel liet ons geen horizon
meer onderkennen; het was alsof de
geestelijke zuurstof ons ontbrak;
schichtig en verward was ons denken;
de blik onzer ogen was mat en vra-
gend; onzeker waren onze handen. Als
wezenloos hebben wij-langs de wegen
gestaan; en de zon scheen en de mus-
sen tjilpten, en de lenteweelde maakte
alles nóg onwezenlijker.

Tot onze verwondering hebben we
de tram weer horen tingen en weer
horen schuren in de rails en de stads-
reiniging zien rijden, wij hebben den
melkboer en den .bakker zien komen;
en zij zijn het, die ons hebben terug-
gebracht tot de realiteit van het da-
gelijks leven. Zij hebben ons, samen
met onze vrouwen, die zijn blijven
stof afnemen en wassen, die zijn blij-
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sterkt:
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ven zorgen voor het eten, die zijn blij-
ven kousen stoppen, die zijn blijven
werken in het huishouden — dat door
moest gaan en doorging — zij hebben
ons gewekt uit de droom en ons er
aan herinnerd, dat het raderwerk der
samenleving niet stil kan staan.

Maar nu, nu hebben wij alle passivi-
teit van ons afgeschud; wij worden
ons van onze plicht, onze heilige plicht
tot werken bewust. We gaan ons ver-
diepen in onze arbeid, niet om ver-
getelheid te zoeken of afleiding of
verstrooiing te vinden, maar om te
arbeiden, bewust en gestadig en taai
volhardend aan een mooi en groots
doel: het weer op gang brengen, vol-
ledig en béter, van de gehele volks-
huishouding, ten bate van ons zelf,
onze gezinnen, van de gehele Neder-
landse volksgemeenschap.

Wij willen en zullen geen critiek
meer uitoefenen op de Goddelijke
Voorzienigheid, Wier onnaspeurlijke
wegen wij één ogenblik in onze kort-
zichtigheid hebben willen nagaan; wij
willen en zullen ophouden met nutte-
loos piekeren, tobben, veronderstellen
en vrezen, en in onverwoestbaar Gods-
vertrouwen, met méér liefde en méér
toewijding nog dan voorheen, werken,

ieder op onze plaats aan een betere
toekomst.

Het noviciaat voor de nieuwe ge-
meenschap — welke wij met een rots-
vast, een rotsvast geloof nastreven —
de nieuwe gemeenschap, waarin vrede
en recht en waarachtige broederschap
heersen —• het noviciaat van die
nieuwe gemeenschap zullen wij niet
mokkend en met weerzin, maar met
blijmoedigheid doormaken.

Het „sursum corda", „de harten
omhoog", zal ons niet als 'n versleten
formule, maar als een goddelijk
wachtwoord voor onze tijden in de
oren klinken; en zelfs het „gratias
agere domino Deo nostro" — het
dank brengen aan den Heer onzen
God — semper et ubique — altijd en
overal, zullen wij niet vergeten.

En mocnt het dan ook al zijn, dat
de ploegschaar soms dieper in de
voren gedrukt wordt en de hamer
soms harder slaat dan normaal: in
het rhythme en in de cadans van de
arbeid zullen wij onze rust, onze ze-
kerheid, ons evenwicht hervinden.

Voorkomen willen en zullen wij, dat
gezegd kan worden: in vanum labora-
verunt: zij werkten tevergeefs; want
wij zullen wijding gaan geven aan
onze arbeid. Als wij de muren optrek-
ken van een nieuw huis, zullen wij
thans vragen, dat God dit werk onzer
handen mag sparen en zegenen, dat
er geluk en liefde en vrede en Gods-
geloof en vertrouwen mag heersen;
zaaiende zullen wij bidden, dat de
Heer wasdom geeft. Wij zullen ons
waar maken, dat Vvij niet uitsluitend
werken voor het geldelijk loon, maar
voor elkaar, voor de ganse volksge-
meenschap.

Dan wordt de arbeid geen last,
maar vreugde, dan verdiepen wij in
ons het besef kinderen van God en
eikaars broeders te zijn, welk besef
de enige basis is voor een andere,
betere samenleving. Dan en dan eerst
adelt de arbeid ons. Arbeid in de geest
van „voor elkaar werken -— deze
arbeid is het levenssap, de vitamine
der samenleving, de beste medicijn
voor de sociaal-economisch ont-
wrichte wereld. Dan werken wij niet
met woorden, maar metterdaad aan
het herstel ener christelijke samen-
leving.

Als wij de arbeid zó opvatten, dan
gaan wij niet met lome schreden, met
lood in de schoenen naar ons werk,
maar met fiere, veerkrachtige tred,
geheven hoofd en stralende blik. Dan
drukt de arbeid ons niet terneer, maar
sterkt en staalt ons, ons lichaam en
ook onze geest. Dan krijgt de zegening
van onze werktuigen eerst haar diepe,
haar echt christelijke betekenis.

Dan krijgt ook de eenvoudigste en
simpelste arbeid wijding en waarde,
andere, hogere nog dan materiële.

Dan wacht ons naast het uurloon
of het stukloon, nog een andere belo-
ning van hogere orde.

Dan zal men gaan inzien, dat ar-
beid iets anders, iets edelers is dan
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een louter economisch ruilobject en
een middel voor het kapitalisme om
geld te verdienen.

Arbeiden is dienen, niet dienen als
een slaaf, maar als een vrij man, die
niet dient omdat hij moet, maar omdat
hij dienen wil. Arbeiden is: zichzelf
geven voor zijn gezin en voor al zijn
medemensen.

En als dan duizenden en duizenden,
die arbeidend geven, met gevouwen
handen bidden tot den Vader in de
hemel: „geef ons heden ons dagelijks
brood", dan krijgt dit „ons" een wij-
dere en mooiere betekenis, die wij in
het verleden te vaak hebben voorbij-
gezien: geef, Heer, aan ons allen, ons
huisgezin, maar ook ons grote vader-
landse huisgezin, ja uw grote huis-
gezin, dat al uw kinderen, alle men-
sen omvat, het dagelijks brood, geef
welvaart. En wij, wij hebben door de
harde werkelijkheid geleerd, steeds
beter leren inzien, dat welvaart is: de
bereidheid elkander, van mens tot
mens en van volk tot volk, mede te
delen van de overvloed, welke gij het
mensdom hebt geschonken.

Herwonnen Levenskracht
Aan de besturen van de plaatselijke

comité's van „Herwonnen Levenskracht"
en de besturen van de R.K. Volksbonden,
Werkliedenverenigingen en vakafdelin-
gen werd de volgende circulaire door het
bestuur van Herwonnen Levenskracht
verzonden.

Waarde vrienden,
Dato 18 Mei j.l. zond liet Verbondsbe-

stuur aan de besturen van de plaatselijke
afdelingen der aangesloten bonden een
circulaire waarin in aansluiting op het
beroep van den opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht als hoogste vertegen-
woordiger van het Nederlandse rege-
ringsgezag ons wordt verzocht alles te
doen wat in ons vermogen ligt om het
maatschappelijk leven in zijn geheel weer
op te bouwen.

Wij als werkers voor Herwonnen Le-
venskracht doen onze plicht wanneer wij
aan deze oproep gehoor geven en met
inachtneming van de door de handhavers
van het gezag, nationaal en plaatselijk
gegeven en te geven verordeningen de
vervulling van onze taak weer voortzet-
ten, en trachten zo spoedig mogelijk onze
tuberculeuse leden en gezinsleden te
helpen.

Ook is het van het grootste belang, dat
de patiënten die in het sanatorium zijn,
in verpleging kunnen blijven, hetgeen
niet mogelijk is, als onze bronnen van
inkomsten niet blijven vloeien als voor-
heen.

Om tot dit doel te komen verzoeken
wij u,

a. zo goed mogelijk door te gaan met
het innen van de vrijwillige contributie,
zodat er geen grotere verslapping in de
betaling intreedt;

b. daar waar zulks mogelijk is de
speldjesdag te organiseren en de reeds
vastgestelde speldjesverkoop ~te doen
houden;

c. alle gelden zowel van vrijwillige
contributie alswel uit anderen hoofde
spoedig aan Herwonnen Levenskracht af
te dragen of op de giro-rekening te stor-
ten, opdat er geen stagnatie kome in de
uitzending en verpleging der patiënten
door gebrek aan financiën.

Tenslotte delen wij u mede dat de voor-
bereidingen voor de loterij doorgang
vinden en dat wij te zijner tijd u behou-
dens uw mededeling zoals van ouds loten
zullen toezenden.

Wij rekenen op uw volle medewerking
opdat ons werk weer spoedig zijn gewone
loop mag hebben.

Met vriendschappelijke groeten,
namens het bestuur:

J. A. SCHUTTE, voorzitter.
H. B. HAVER, secretaris.
J. D. VERZUU, penningmeester.

Utrecht, 22 Mei 1940.

MARTIKA
dooi A FR f E R W I N D T O. P.
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Verkrijgbaar in den boekhandel en
bij de uitgeelster
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Mei nieuwe moe

VOOR H. L. AAN DE ARBEID

J!

(Sch). Wanneer dit nummer van
„Herstel" de vrienden in het land be-
reikt, is het al weer 14 dagen geleden,
dat een einde werd gemaakt aan de
oorlogstoestand in ons lieve vader-
land, waardoor ook onze katholieke
arbeidersbeweging zo hevig werd ge-
schokt.

Sedert hebben van alle kant de aan-
sporingen geklonken om de arbeid
weer op te vatten en in eendrachtige
samenwerking te gaan werken aan de
heropbouw van onze samenleving, in
materiële zowel als in morele zin.

De opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht heeft de eerste stoot tot de
heropbouw gegeven, het Verbondsbe-
stuur sloot zich onmiddellijk daarbij
aan en nadien zijn allerlei maatregelen
en 'verordeningen gepubliceerd, die
duidelijk er op wijzen, dat het niet bij
woorden zal worden gelaten, dat in-
derdaad zonder dralen de koe bij de
horens wordt gepakt.

Wanneer dat ergens nodig is, dan
is dat het geval ten opzichte van
„Herwonnen Levenskracht".

Het spreekt wel vanzelf, dat dit
mooiste van alle werken in onze ka-
tholieke arbeidersbeweging door de
korte oorlog in zeer moeilijke omstan-
digheden is gekomen. In vele plaatsen
werd alles zo grondig van zijn ankers
geslagen, dat er heel wat werk nodig
zal zijn om het weer op z'n plaats te
brengen en goed te doen functionne-
ren. Hier is zo goed als de hele bevol-
king weg geweest en in sommige ge-
vallen is zij nog weg. Daar werden in
het plaatselijk comité gaten geslagen,
die noodlottig dreigen te worden, in-
dien er niet spoedig in wordt voorzien.
En vanzelfsprekend hokte overal het
innen der vrijwillige contributies
(stuivers) en stond de actie rond lo-
terij en speldjesdag helemaal stop.

Nu is het bij „Herwonnen Levens-
kracht" zo, dat, behoudens het geld,
nodig voor rente en aflossingen, alle
middelen werden gebruikt voor het
bestrijden van de tuberculose: reser-
ves werden niet gevormd en deson-
danks kon H. L. haar mooie en zo
noodzakelijke taak niet ten volle aan.
Men weet: ondanks alle actie — en
die leverde in de laatste jaren verheu-

gende baten op — zijn we nooit van
de zo gehate wachtlijst afgekomen.

Hieruit volgt, dat bij H. L. elke
stagnatie in het vloeien der geldmid-
delen direct zich moet wreken aan de
uitzending van patiënten, die met vol-
komen begrijpelijk ongeduld het ogen-
blik tegemoet zien, waarop zij de hun
voorgeschreven kuur kunnen aanvan-
gen.

Met het oog op deze zeer ernstige
situatie, die zich thans reeds voordoet,
roepen wij de plaatselijke comité's en
de andere werkers voor H. L. met alle
kracht, die in ons is, op om te zorgen,
dat het plaatselijk apparaat weer zo
spoedig mogelijk normaal, indien mo-
gelijk zelfs meer dan normaal func-
tionneert.

Wanneer er aan de organisatie van
het comité wat hapert, wanneer er
gaten zijn geslagen in de rijen der
werkers, vul ze in het belang van onze
tuberculose-Iijders(sters) onmiddel-
lijk aan.

Op de besturen van volksbonden en
Werkliedenverenigingen, de besturen
ook van de vakafdelingen, rust de
plicht toe te zien of aan deze oproep
in voldoende mate wordt gehoor ge-
geven. Het bestuur van H. L. zal
uiteraard ook het nodige doen, maar
kan nu eenmaal niet overal tegelijk
zijn.

Dat direct na het strekken van de
wapenen, niet overal de arbeid werd
hervat, is volkomen begrijpelijk: we
hadden allen even tijd nodig om ons te
herstellen van de schok, die we heb-
ben doorstaan. Maar sedert zijn weer
14 dagen verstreken en de actie
voor H. L. duldt geen verder uitstel.

Daarom nu met nieuwe frisse moed
aan de arbeid! De moeilijkheden —
wij zijn ervan overtuigd — zijn er niet
minder op geworden, maar dat mag
voor ons — zoals dit in het verleden
het geval zou zijn geweest — geen re-
den zijn om bij de pakken te blijven
neerzitten. De liefde tot onzen lijden-
den evenmens moet ons zeker in deze
omstandigheden dringen tot de aller-
grootste krachtsinspanning die wij
kunnen opbrengen.

Mogen wij er spoedig op de post-
rekening van H. L. de tastbare resul-
taten van zien.

rum

Ook Berg en Bos heeft het parool ver-
staan: „Hervat de arbeid." Er is werk
genoeg en prachtig werk. Meer dan 400
zieken vragen om onze zorg, om onze
intense inspanning opdat zij genezen van
hun ernstige ziekte. Te midden van een
lentepracht schoner dan ooit, in een
sfeer van dennengeur en vogelengezang
ligt ons sanatorium ongeschonden, zelfs
onberoerd door het oorlogsgeweld. Alle
zieken zijn rustig hier gebleven en heb-
ben alles gehad wat hun toekwam. En
nu gaan wij weer verder en hervatten
ons vreedzaam offensief, dat zo succes-
vol geweest is in de laatste jaren.

Nog onlangs heeft een onzer mede-
werkers in een uitvoerig statistisch on-
derzoek overtuigend kunnen bewijzen
hoezeer de resultaten der behandeling
in de laatste jaren verbeterd zijn.

Moeite noch geld hebben wij gespaard
om ons werk zo hoog op te Voeren, dat
het beste kan worden bereikt. De belang-
rijke publicaties in de nationale en inter-
nationale vakpers, die in de laatste tijd
van ons zijn uitgegaan, of op het punt
staan te verschijnen, geven daarvan ge-
tuigenis. Wij noemen hier de belangrijke
statistische studies over de resultaten
van ons werk in het algemeen, over onze
nazorg-organisatie, over de werking van
de longspieren en haar betekenis voor
de behandeling der longtuberculose,
over de nieuwste vorderingen op het ge-
bied van het röntgenonderzoek, over de
vroegtijdige ontdekking en de nieuwe
methoden ter genezing der darmtuber-
culose.

B
Al dit werk vindt in ruime kring, tot

ver buiten onze grenzen, grote waar-
dering en voortdurend zoeken wij naar
nieuwe mogelijkheden om onze resul-
taten steeds meer te verbeteren. Nog in
Augustus van het vorig jaar maakten
wij een reis naar Italië om een nieuwe,
moeilijke maar veelbelovende behande-
lingsmethode te bestuderen en reeds
zijn wij begonnen deze toe te passen bij
patiënten die tot nu toe ongeneeslijk
geacht werden.

Wij zullen doorzetten en alle moeilijk-
heden trachten te overwinnen.

Een van de ernstige moeilijkheden die
ons werk bedreigen, is een tekort aan
röntgenfilmen. Veelvuldig röntgenonder-
zoek is echter allernoodzakelijkst. Tot
nu toe maakte men de röntgenfoto's
steeds op ware grootte, maar sinds kort
bestaat de mogelijkheid om sterk ver-
kleinde goede beelden te vervaardigen.
Ons sanatorium is een der eerste, die
over zulk een toestel beschikken en zo
zal het ons mogelijk zijn een meer dan
tienvoudige besparing aan röntgenfilm-
materiaal te bereiken voor zover het gaat
om de vervaardiging van de gewone
long-röntgenfoto's. Dit slechts als voor-
beeld van ons paraat-zijn. Met taaie vol-
harding gaan wij weer verder. Met Gods
hulp vooruit naar ons schone doel: Her-
wonnen Levenskracht voor onze tuber-
culoselijders, voor onze mannen, onze
vrouwen en onze kinderen.

DR. W. BRONKHORST.

Onze vakbladen op
hun post

Is het een profetische geest ge-
weest, die voor ons weekblad de naam
Herstel bedacht ?

Herstel was reeds gemotiveerd in
verband met de actie voor en het stre-
ven naar de Nieuwe Gemeenschap:
een herstel-arbeid van verre en nog
meer van diepe strekking.

Herstel krijgt nu bovendien een bij-
zondere betekenis naar aanleiding
van de arbeid die ons na en om het
oorlogswee wacht.

De herstel-arbeid heeft, zeker, op
op stoffelijke zaken betrekking, maar
daarnaast, en nog meer, op onstof-
felijke dingen.

Ons weekblad vindt daarbij, als or-
gaan van de Katholieke Arbeiders-
beweging, zijn taak, en zal uiteraard
niet in gebreke blijven die te vervul-
len.

Maar wat zo verblijdend mag wor-
den geheten in de bewogen omstan-
digheden die ons hebben overvallen,
in het harde louteringsproces dat wij
nu doormaken?

Dit: dat de vakbladen van onder-
scheiden aard in onze kring, die dus
de kanalen zijn waarlangs het geregel-
de contact met de beroepsgenoten
wordt onderhouden, de beproeving zo
prachtig hebben doorstaan en on-
middellijk hun arbeid hebben hervat,
men zou kunnen zeggen: voortgezet,
zonder zich door de schok, die wij
toch allen hebben gevoeld, uit hun
paraatheid te laten brengen.

Daartoe heeft ongetwijfeld bijge-
dragen de vastberadenheid waarvan
het Verbondsbestuur onmiddellijk
heeft blijk gegeven; maar ook daar
waar in verband met de verkeersmoei-
lijkheden zijn klare stem niet onmid-
dellijk kon worden vernomen, werd
een kloekheid betoond, die bewees dat
onze mannen op de hoogte stonden
van hun taak en van hun verantwoor-
delijkheid.

Bij een andere houding, bij zwakte
en weifeling hadden de saamhorig-
heid zowel als de solidariteit schade
kunnen lijden. Nu zijn beide gered en
behouden, en daarmee het vertrouwen
hi de kracht en betekenis van onze
Arbeidersbeweging.

Daarvoor zijn wij God dank schul-
dig. Niet in de kracht van den mens
mogen wij roemen, wel in de goedheid
van den Vader in de Hemel, die den
zwakken mens als Zijn werktuig ge-
bruikt en hem ompantsert met sterk-
te en moed.

Zo mogen allen op hun post blijven
niet alleen, maar op die post ten bate
van tienduizenden en honderdduizen-
den werkzaam zijn aan de herstel-
arbeid in het belang van ons volk.

l nermometeractie

Z O N D A G 2 J U N I

Stand van de Thermometer

18 CENT
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WS HUISHOUDEN

Herstel!
Voor ons, huisvrouwen, zijn de dage-

lijkse plichten zó geweldig talrijk, dat ze
ons weinig tijd tot piekeren laten. De
dagelijkse voeding moet doorgaan onder
alle omstandigheden; de zorgen daarvoor
en ook voor kleding, schoeisel en dekking
worden er niet minder op en vereisen ver
vooruitzien, een uitermate zuinig en ver-
standig beheer van het huishoudgeld en
een oordeelkundig benutten van alles wat
eetbaar of bruikbaar is. Veel meer dan
vroeger nog zal ieder, rijk en arm, zich
moeten afvragen of een voorgenomen
aankoop wel werkelijk nodig is; alleen
dan is hij ook werkelijk verantwoord; dat
hij alleen nuttig is, is thans niet meer
voldoende. Tal van kleine dingen die het
leven hebben verzoet, zullen we ons moe-
ten gaan ontzeggen. Wie zich dat snel
bewust wordt en er naar handelt zal daar
wel bij varen; niet hij is het rijkst, die
zich de grootste weelde kan veroorloven,
maar hij die zich de weelde kan ontzeg-
gen, hij die de minste behoeften heeft.

De tijdsomstandigheden, vooral ook de
lichamelijke ontbering en vermoeidheid
van de geëvacueerden, hebben de natuur-
lijke weerstand tegen besmettelijke ziek-
ten verminderd. Tegelijkertijd is het be-
smettingsgevaar buitengewoon vergroot.
Het is daarom verstandig om zich zelf en
de huisgenoten tegen de kwaadaardigste
infectieziekten: diphtheritis, pokken en
typhus, te laten inenten, onvatbaar ma-
ken, nu het nog niet te laat is! De autori-
teiten hebben deze waarschuwing meer-
malen laten horen; nadere bijzonderheden
worden van gemeentewege of door den
huisarts verstrekt.

Verdere nodige voorzorgsmaatregelen
zijn het koken van alle dranken: melk,
karnemelk en water, tenzij dit laatste van
betrouwbare waterleidingen afkomstig is.
Niet genoeg kan gewaarschuwd worden
tegen het altijd vieze en ongezonde, maar
toch nog veelvuldige gebruik van onge-
kookt water uit sloten, vaarten en plas-
sen voor het wassen van eetgerei, van
voedsel (groenten!) en van het lichaam.
Ook het zwemmen zal op veel plaatsen
gevaar voor besmetting opleveren.

Het gebruik van rauwe groenten, hoe
aanbevelenswaardig ook in normale om-
standigheden, moet ontraden worden wan-
neer de mogelijk kan verondersteld wor-
den, dat ze gewassen is in sloten en vaar-
ten, zoals onder andere worteltjes en
andijvie.

Vooral zij, die geëvacueerd zijn geweest,
moeten rekening houden met de mogelijk-
heid, dat ze met luizen op lichaam of kle-
ren besmet zijn. Bij ontdekking is het no-
dig dat het lichaam met groene zeep ge-
reinigd wordt en alle kleren en b°ddegoed
ontsmet. Hete lucht van 85 graden doodt
luizen en h n eitjes in een uur; de kle-
ren moeten los, niet in pakjes, er aan
blootgesteld worden. Met warm zonnig
weer is het dus voldoende het goed in de
zon te hangen en dikwijls te keren. Ook
oplossing van lysol of carbol is goed en
het opstrrken van het bevochtigde goed
met een flink heet strijkijzer doodt het
ongedierte eveneens.

Een ander niet te onderschatten gevaar
bij massaverhuizing is de schurft. Ze ont-
staat door een mijt, een heel klein luisje,
dat zich in de huid invreet en daarin over
het hele lichaam gangen maakt, waarin
het zich vermenigvuldigt en een ondrage-
lijke jeuk veroorzaakt. Veel handen was-
sen en reinheid in het algemeen kan
meestal het optreden voorkomen, maar
genezing kan alleen met medewerking
van een dokter gebeuren. Wanneer een
der gezinsleden abnormaal-jeukende huid-
plekken heeft (vooral tegen de avond),
dan raadplege men een dokter, want bij
verwaarlozing gaan de mijten gemakkelijk
over op de gezinsleden. Ofschoon de eer-

DAMES EN MEISJES MAAKT NU ZELF
UW KLEEDLNG

Zendt bon en 25 cent aan postzegels en U
ontvangt een mooi boek met ruim 100 maten
en modellen en tevens een gratis apparaat
om U te laten zien hoe gemakkelijk onze
methode is om THUIS alle kleeding te lee-
ren maken en vermaken.

aan MODEVAKSCHOOL
E. N. S. A. 1. D.

rolsteegsingel 54, UtrechtBON
Naam:

Adres:

L daei leven óaai door
„Ik ben maar gekomen, mijn lieve nicht,
Al waren het donkere nachten,
Want moeders te helpen ben ik verplicht,
Geen vrouw zal vergeefs op mij wachten:
Ik ben trouw als de komst van het licht."
(Maria bij Elisabeth, Anton van Duinkerken)

Waar onze straat eindigt, begint de
landweg. En wat voor een! Een ju-
weel. Met aan weerskanten hoge, jui-
chende bossen fluitekruid en bloeien-
de grassen daartussen. In de weilan-
den, vol boterblommen, draven paar-
den met een veulen op onwijs hoge po-
ten er pal naast. Er liggen zware koe-
beesten en schapen „staan te staan".
Ze moeten, verbeeld ik me, noodzake-
lijk geschoren worden. Kleine, gladde
lammetjes komen tot vlak aan de
slootkant. Het ruikt er zo goed! De
Holyweg, dat is onze liefste avond-
wandeling. Zelfs thans, nu de vredig-
heid wel eens verstoord wordt door
een zwaar-ronkende „stalen vogel",
die laag vliegt.

„Gaan we tot Theodora?" vraagt

de vader. „Mij best." Ik weet niet, wie
Theodora is, doch een kwartier lopens
staat een houten huis; boerderij zou
te weidse naam zijn; op welks gevel te
lezen is:

Theodora
Tussen de stoven
Blijven wij loven.

Daar draaien we stereotiep om en
gaan huistoe.

Nu bij ons keerpunt kom ik er maar
mee voor de dag: „Vanmiddag heeft
Herstel opgebeld om kopy; ik weet
niet, wat ik schrijven moet. Al dat
kleine gedoe lijkt me nu zo heel onbe-

ste verschijnselen zich vaak voordoen tus-
sen de vingers, kan de besmetting even-
goed op andere delen van de huid begin-
nen.

Afgezien van en boven al deze stoffe-
lijke zorg uit is er voor de huisvrouw nog
de belangrijker taak, de geschokte gees-
telijke en morele krachten van het gezin
te schragen en te behouden of te herstel-
len.

In spannende tijden verslappen zo ge-
makkelijk de tucht en andere fundamen-
ten van gezonde moraal. Het moederlijke
voorbeeld van rustig en correct uitvoeren
van de eigen plichten en het nalaten van
onvruchtbaar gezeur over toestanden die
niet te veranderen zijn of over zaken die
buiten onze beoordeling vallen, vormen
de beste persoonlijke bijdrage tot het be-
reiken van een algemeen eendrachtig
streven van het Nederlandse volk naar
zijn naaste doel, dat besloten is in de
naam van ons weekblad: „Herstel".

WILMA MÜNCH.

NOGMAALS MAÏS
In het artikel in „Herstel" no. 21 d.d.

24 Mei zijn in de 3e kolom 18e regel van
onderen abusievelijk de woorden gezet:
„de wringer". In plaats hiervan moet ge-
lezen worden: „het met de hand wringen".

W. M.

langrijk En 't wordt belachelijk, als
ik denk aan de moeders, die hun huis
en hof verloren hebben, of een zoon,
misschien meer zoons, of grootste ver-
lies, den dierbaren man "

„Je vergeet één ding," oppert een
rustige stem: „Het leven gaat door.
Kijk eens om je heen: zo in de wereld
van plant en dier, zo in de wereld van
de.mensen Er worden gezinnen ge-
sticht, er sterven mensen, er worden
er geboren Jijzelf, je kunt toch ook
niet bij de pakken neer gaan zitten; je
moet kousen stoppen, luiers wassen,
razen tegen Jef en Miei, dat ze zich zo
zwart maken.... Je moet eten koken
en, juist nu, met veel overleg. En van-
middag, toen Marianneke hoestte, heb
je angstig geluisterd, of ze piepte
Je vergat heel het ontzaglijke wereld-
gebeuren in je onmiddellijke zorg, dat
je kleine, blonde dochter zo vatbaar
is "

Het leven gaat door.
Kinderen spelen, lachen, maken hun

kleren vuil, ze plukken bloemen voor
Maria.

Jonge mensen stappen vanuit hun
kindsheid in de sfeer van volwassen
man en vrouw.

Het meisje zal op een avond met
beide handen op haar kloppend hart
zich afvragen: „Is dat nu liefde?
Wat zal ik veel van hem kunnen hou-
den... wat zal ik goed voor hem zijn..."

De jongen voelt een sterke drang in
zich ontwaken om grote dingen te
doen.

Moeders zullen droefheid gevoelen,
wanneer hun uur gekomen is, maar
dan: vreugde, omdat er een mens ge-
boren is.

Jonge ouders staan vol diepe ont-
roering gebogen over een wieg.

Oude, grijze mensen naderen steeds
meer de grond, die hen weldra zal om-
vatten.

Het leven gaat door.
In ieder gezin, zelfs in het zwaarst

getroffene.
Ook het kleine leven in het gezin

stelt zijn eisen en schept zijn proble-
men; het beïnvloedt ten goede of ten
kwade.

Dit is van betekenis, omdat geen
gezin alleen staat, doch altijd deel uit-
maakt van het grote geheel: de maat-
schappij.

Het leven in ieder gezin van van-
daag vormt mede de geschiedenis van
deze tijd.

Aldus bekeken is het te verklaren,
dat Herstel verder wil gaan. Maar dan
toch pas, nadat een hartelijke, deelne-
mende groet gezonden is aan degenen
onder de lezeressen, die in de afgelo-
pen dagen zo bitter beproefd zijn.

Hierboven haalden wij de eerste re-
gels aan van een gedicht van Anton
van Duinkerken. Het werd opgedra-
gen aan een moeder, die een kindje
verwachtte.

In deze tijd, nu inderdaad de nach-
ten donker zijn en menige vrouw
snakt naar hulp, mogen de troostende
woorden een wijder kring van moe-
ders bereiken:

„Geen vrouw zal vergeefs op mij
wachten:

Ik ben trouw als de komst van het
licht."

Meimaand is voorbij.
Maria echter blijft

Hulp der christenen.
Troost der bedroefden,

en ook
Koningin van de vrede.

C. BOUDENS-VAN HEEL.

«.v.
Tamlnl»

Eist
Ovar-Bttuw»

Centrale Volksbank
De Centrale Volksbank, Drift 8, Utrecht

zet evenals alle Verbondsinstellingen haar
arbeid, voor zover verkeersmoeilijkheden
dit op het ogenblik hier en daar niet ver-
hinderen, op de gewone wijze voort.

De agenten zullen voor het in ontvangst
nemen en uitbetalen van spaargelden de
zittingen op de gewone dagen en uren in
de bekende zittingslokalen houden.

Over de op 10 Mei bestaande saldo's op
de boekjes kan, binnen het raam van de
bepalingen van het spaarreglement en van
het bankmoratorium, worden beschikt.

Inlagen, na 14 Mei gedaan, vallen buiten
het bankmoratorium, zodat daarover
steeds op de gewone wijze kan worden
beschikt.

Betalingen op boekjes, staande ten
name van doktersfondsen, verplegings-
fondsen, inkoopverenigingen en dergelijke,
kunnen, evenals dit voorheen reeds plaats
vond, geschieden via een opdracht aan het
hoofdkantoor, welke deze bedragen dan
per giro aan de dokters, apothekers, zie-
kenhuizen, leveranciers enz. overmaakt.

Alles wordt gedaan om ook -door ons
werk het normale leven in ons land te
helpen bevorderen, weshalve de verschil-
lende reglementsbepalingen met soepel-
heid worden toegepast.

Wij vragen echter dan ook met nadruk,
in het belang van onze volksgemeenschap,
de grootst mogelijke medewerking van
allen.

Hamsteren is onsociaal en geldhamste-
ren is dat evenzeer. Ware het alleen maar
op deze grond, dan zou het onnodig geld-
oppotten in huis reeds sterk te veroor-
delen zijn.

Doch niet alleen dat het oppotten van
geld een sociaal kwaad is, het is tevens
een gevaar voor de persoonlijke welvaart.
Nergens veiliger toch is het geld, dan op
een goede en solide spaarbank. Door het
verdelen van de risico's en het solide be-
leggen in diverse soorten van spaarbank-
beleggingen is het zuurverdiende spaar-
geld veiliger dan in de beruchte „oude
kous".

Dit bij elkaar genomen, en daarbij in
het oog gevat ons aller streven om de
thans nog even uit zijn normale gang van
zaken zijnde machinerie van maatschap-
pelijk en economisch leven weer op gang
te helpen en tot normale functie terug te
brengen, moet ons doen besluiten, zover
dat in ieders vermogen ligt, daaraan
steun te verlenen. Dit betekent hier, zo
mogelijk weer verder te gaan met het
wekelijks bedrag „op het boekje" te zet-
ten. Voor iedere dag, óók voor de dag van
vandaag, geldt, dat er een dag van mor-
gen komt.

Een dag van morgen, de toekomst,
waarin een klein bedrag aan gespaarde
guldens van de dag van vandaag een nut-
tige en noodzakelijke bestemming kan
vinden.

Gezinsvermeerdering, eerste H. Commu-
nie, huwelijken en de oude dag zullen
extra kosten blijven vragen. Winterpro-
visie, kleding en dekking en vacantie zul-
len als periodieke uitgaven blijven.

Het doet ons dan ook goed te kunnen
constateren, dat vrijwel allerwegen dit
blijkbaar werd gezien. Waarvan anders
die betrekkelijk geringe drang naar terug-
betalingen? En dat is het toch als men
weet, dat in de periode van 10 Mei tot 25
Mei in totaal nog geen twee procent van
ons spaarsaldo is uitbetaald!

Hier blijkt uit, dat er onder onze spaar-
ders in het algemeen rust heerst en ver-
trouwen. Dat geeft gegronde hoop, dat de
normale gang van zaken in onze instelling
weer spoedig hersteld zal zijn en dat de
inlagen weer hun normale plaats op de
inleggerslijsten zullen innemen.

K.

NV. MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLLAND'S INDUSTRIE
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Stopzetten van bedrijven
en ontslagen

De Opperbevelhebber van Land- en Zee-
macht heeft de volgende verordening afge-
kondigd.

Artikel l
Het is na 27 Mei verboden:
a. de arbeid in een onderneming blijvend

of tijdelijk stop te zetten;
of de arbeidsduur te verminderen tot

minder dan 36 uur; of
b. gedurende een tijdvak van dertig

achtereenvolgende dagen 25 of meer arbei-
ders in een onderneming al of niet tegelijker-
tijd te ontslaan, zonder V\iertoe vooraf schrif-
telijke vergunning te hebben verkregen van
of namens den directeur-generaal van de
Arbeid,

Aan deze vergunning kunnen voorwaarden
worden verbonden.

Artikel 2
1. Het verzoek om vergunning moet wor-

den gericht aan het districtshoofd der
arbeidsinspectie en bevat de redenen voor
het verzoek en vermeldt het aantal en de
soort van arbeiders, die door voldoening aan
het verzoek geheel of gedeeltelijk buiten
werk zullen komen.

2. Op het verzoek wordt zo spoedig mo-
gelijk beslist.

Artikel 3
Het hoofd of de bestuurder van de onder-

neming, die in het tijdvak van 10 tot 28 Mei
1940 hetzij de arbeid in de onderneming heeft
doen stopzetten; hetzij 25 of meer arbeids-
krachten in zijn onderneming al of niet
tegelijkertijd heeft ontslagen, geeft daarvan
kennis aan het districtshoofd van de arbeids-
inspectie vóór 3 Juni 1940, schriftelijk. Hij
vermeldt daarbij de redenen van het gedane
ontslag of van het stopzetten van de arbeid
en het aantal en de soort van arbeiders, die
als gevolg van het stopzetten van de arbeid
of het ontslag buiten werk zijn gekomen.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met

ingang van 28 Mei 1940.

Niet meer stempelen
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd

van het departement van Sociale Zaken,
deed per 24 Mei aan de gemeentebesturen
het volgende weten:

„Ten vervolge op mijn rondschrijven van
16 Mei 1940, no. 1-1374, afdeling S, heb ik de
eer u te berichten, dat ik heb besloten dat
het stempelen der ingevolge de steunregeling
gesteunde werklozen tot nadere aankondi-
ging niet meer zal plaats hebben. Ik heb
deze beslissing genomen in het vertrouwen,
dat uw college overigens alle controlemaat-
regelen zo volledig mogelijk zal toepassen."

Arbeidsvoorwaarden
in Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotter-
dam hebben voor het opruimingswerk de
vogende regeling vastgesteld.

Al degenen, die op dit ogenblik bij het
opruimingswerk zijn ingedeeld, worden van
heden af bij dit werk in werkverschaffing
te werk gesteld. Zij houden dus van deze
datum op steuntrekker te zijn en ontvangen
bij de te werk-stelling het volgende loon:

Ploegleider ƒ 4,— per dag
Arbeider kostwinner ƒ 3,— per dag
Arbeider niet-kostwinner ƒ 2,— per dag

Uit één gezin zullen niet meer dan twee
ploegleiders of arbeiders te werk worden
gesteld.

De arbeidstijd is van 8 uur v.m. tot 6 uur
n.m., met twee onderbrekingen van een
half uur.

Nalatigheid of verzuim leidt tot onmid-
dellijk ontslag, terwijl de betrokkene dan
niet meer voor steun in aanmerking komt.

De uitreiking van werkpakken en schoe-
nen is wegens voorgekomen onregelmatig-
heden stopgezet. Er zal hiervoor een nadere
regeling worden getroffen.

De emolumenten (vergoedingen), die bij
de rijks- of gemeente-werkverschaffing
worden verleend, zullen ook hier worden
toegekend.

Waarschijnlijk zullen nog meer arbeiders
bij het opruimingswerk te werk kunnen
worden gesteld. Zij die hiervoor in aanmer-
king wensen te komen kunnen bij hun in-
schrijving aan de gemeentelijke arbeids-
beurs, Ie Middellandstraat 103, daarvan
kennis geven.

Hoewel werklozen thans aan de stempel-
lokalen niet meer behoeven te stempelen
wordt er de aandacht op gevestigd dat de
stempelplicht voor degenen, die met het
opruimingswerk zijn belast, blijft gehand-
haafd. Dit stempelen geschiedt op het werk
zoals tot heden gebruikelijk was.

Oorlogsschade
Zoals algemeen bekend is, sluiten de

brandverzekeringspolissen, om het even of
zij door z.g. provinciale maatschappijen dan
•wel door beursmaatschappijen zijn afgege-
ven, de dekking tegen schade tengevolge
van oorlog uit.

Dit z.g. molest-risico werd algemeen als
onaanvaardbaar beschouwd en is daarom,
als gezegd, uitdrukkelijk uitgesloten. Het
heeft dan ook geen zin zich ter zake van
molestschade tot brandverzekeraars te wen-
den, daar deze tot betaling daarvan in geen
enkel opzicht gehouden zijn en zodanige
betaling tegenover de andere verzekerden
van oorlog uit.

Schoenen
Het departement van Handel, Nijverheid

en Scheepvaart maakt bekend:
1. Het kopen van alle soorten schoenen

bij de kleinhandel en het verkopen en af-
leveren van alle soorten schoenen door de
kleinhandel is verboden.

2. Onder schoenen worden voor de toe-
passing van dit verbod mede verstaan: kin-
derschoenen, laarzen, sportschoenen, san-
dalen, samoa's en lederen pantoffels.

3. Van het verbod, bedoeld onder l, is
uitgezonderd het kopen door en het ver-
kopen en afleveren aan hen, die in het bezit
zijn van een door de plaatselijke distributie-
dienst afgegeven, op naam gestelde bon,
rechtgevende op het kopen van één paar
schoenen.

4. De plaatselijke distributiedienst zal
een bon als onder 3 bedoeld slechts afge-
ven op vertoon van de distributiestamkaart
aan hen, die ten genoegen van die dienst
aantonen, dat zij niet beschikken over een
paar schoenen, dat redelijkerwijze bruik-
baar kan worden geacht.

5. De onder 3 bedoelde bon moet bij af-
levering der schoenen door den koper wor-
den ingeleverd. De aan de achterzijde van
de bon vermelde gegevens moeten door den
verkoper worden ingevuld en door den ko-
per van zijn handtekening worden voor-
zien.

6. De kleinhandelaar is verplicht iedere
bestelling van schoenen op een bij de plaat-

selijke distributiedienst verkrijgbaar bestel-
formulier in te dienen bij het rijksbureau
voor huiden en leder, Keizersgracht 129—131
te Amsterdam. Dit bestelformulier moet
vergezeld zijn van een met het te bestellen
aantal paren schoenen overeenkomend aan-
tal bonnen, als bedoeld onder 3. Bestelling-
rechtstreeks bij den fabrikant of grossier is
derhalve niet meer mogelijk.

Als regel geen steun-
uitkering aan militairen

die met groot verlof gaan
De secretaris-g'eneraal, waarnemend hoofd

van het Departement van Sociale Zaken
heeft dd. 25 Mei de volgende circulaire ge-
zonden aan de gemeentebesturen:

„Door den Opperbevelhebber van Land-
en Zeemacht is bepaald, dat een deel van de
in werkelijke dienst zijnde reservisten en
dienstplichtigen met groot verlof kan wor-
den gezonden, welk verlof in het algemeen
wordt verleend aan hen, die een betrekking
hebben of zeker zijn een betrekking te zul-
len vinden.

Waar de betrokkenen, die op hun verzoek
de militaire dienst verlaten, derhalve zelf
menen in hun eigen onderhoud en dat van
hun gezin te kunnen voorzien, zal het ver-
lenen van steun ingevolge de steunregeling
in het algemeen voor hen niet op zijn
plaats zijn. Ik bepaal dan ook, dat aan bo-
venbedoelde personen, mochten zij zich om
steun melden, geen steun kan worden ver-
leend. Mocht u van mening zijn, dat hiertoe
in een bijzonder geval wél noodzakelijkheid
bestaat, dan gelieve u mij die gevallen zo
volledig mogelijk toegelicht ter beslissing
voor te leggen. U moogt in geen geval over-
gaan tot het verlenen van steun alvorens u
daarop mijn goedkeuring hebt verkregen."

VREDESARBEID OP
„DRAKENBURG"

In de jeugdwerkgemeenschap „Dra-
kenburg" te Baarn, waar gedurende
iedere kampperiode plm. honderd jonge
werklozen een hechte jeugdgemeenschap
vormen, is de vredesarbeid ondanks de
moeilijke dagen die achter ons liggen, on-
gestoord voortgezet.

Vrijwel alle lessen en cursussen kon-
den normaal voortgang vinden, terwijl de
geest van samenhorigheid en kameraad-
schap nimmer zo uitstekend was als juist
in die dagen.

Gelukkig kan door de gunstige beslis-
sing van de bevoegde instanties dit werk
ook in de toekomst voortgang vinden.
Nadat de huidige kampperiode zal ge-
ëindigd zijn, wordt op 17 Juni a.s. het
kamp heropend. Alsdan kunnen weer tal-
rijke jongelui een plaatsje in de jeugd-
werkgemeenschap vinden en kunnen zij
daar gedurende drie tot zes maanden
vertoeven.

Naast volledige kost en inwoning ont-
vangen de kampgenoten een uitnemende
lichamelijke en geestelijke verzorging.
Voor het verkrijgen van vaklessen en al-
gemene ontwikkeling wordt ruimschoots
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gelegenheid geboden. Vooral thans is het
geen tijd om onze jonge mensen doelloos
op straat te laten lopen. Integendeel
dient ieder in het werk van de geestelijke
heropbouw te worden ingeschakeld. Laat
men daarom de gelegenheid benutten en
zich tijdig opgeven voor deelneming aan
een kampperiode in de Jeugdwerkge-
meenschap „Drakenburg".

Men geve zich daartoe op bij de kamp-
commissie Drift 10—12, Utrecht. Hoe
eerder hoe beter.

Vredesteijn
Het jeugdkamp „Vredesteijn" te Eg-

mond-Binnen begint weer op Maandag 3
Juni a.s. een kampperiode van 3 maanden
welke voor vakopleiding tot 26 weken kan
worden verlengd.

De jeugd bouwt daar aan het herstel
van de Regale Abdij van Egmond, eens
de grafstede der Graven van Holland en
een der oudste bronnen van onze Hol-
landse beschaving.

Voorwaarden tot deelneming zijn
slechts: leeftijd 16 tot 24 jaar, ingeschre-
ven zijn bij plaatselijke Arbeidsbeurs als
werkzoekende. B\j deelneming geve men
voor vertrek kennis aan de organen der
arbeidsbemiddeling, eventueel steunver-
lening.

H E R O P B O U W

IEULE MJÜWI Elllll
Hei JEUGDKAMP „VREDESTEIJN" ie

Egmond-Binnen opent op Maandag 3 Juni
Jongemannen van 16 tot 24 jaar, die aan een

3-maandenkamp wensen deel te nemen, geven zicb
onmiddellijk op aan de administratie van !>et Jeugdkamp
„Vredesteijn" te Egmond Binnen en ontvangen per
omgaande deelnemersbewijs en reisbon
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tegen ongelooflijk
lagen prijs 11

Fijne .Ankergang
Onbreekbaar glas

Radium wijzerplaat
Verchroomde kast

Zwitsersch fabrikaat
naar keuze voor dame of heer
met g a r a n t i e b e w i j s voot 5 jaa»

tijdelijke f A.^&d of in
luxe uitvoering met gratis band, als zak-
horloge, langwerpig heerenpolshorlogeof rond
damesmodel nog

tijdeüjka
Toezending onaer rembours (plus vracht) na ont-
vangst van deze uitgeknipte adv. met Uw juiste adres
Haast U, door de oorlogstoestand stijgen de prijzen!
^ Grand Comptoir Universel d'Horlogerie
Homeruslaan 83 • Postbus 44 • Utrecht (Holl.)
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voorwaarden. • Aandeel in de
winst. - Vrijstelling van premie-
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werkstaking en uitsluiting.
*

VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN

Vraagt dan „DONGEN
Steun, of Wandelscho
Antlomlich nlei u

FABRIKANT •

A.MUSTERT DOH6EN
KARDINAAL VAN ROSSUMSTRAAT 83


