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(d. B.) Met belangstelling is door
het Nederlandse volk kennis genomen
van hetgeen de heer Seyss Inquart bij
het bezetten van zijn functie heeft
gezegd. Men moet, uiteraard, bij het
beoordelen van het gesproken woord
er wel terdege rekening mede houden,
dat ons land door de Duitsers na strijd
is bezet. Welnu, dat in acht nemende
spreken wij als ons oordeel uit, dat
het woord van den heer Seyss Inquart
getuigt van gematigdheid en van be-
grip voor de Nederlandse verhoudin-
gen.

Daar is allereerst het belangrijke
getuigenis: „Wij komen niet hier om
een volkskarakter in het nauw te
brengen en te vernielen en om aan een
land de vrijheid te ontnemen." Het
Nederlandse volk zal in staat zijn zijn
land en zijn vrijheid voor de toekomst
te verzekeren.

Dat betekent dus, dat, zover het
van Duitsland afhangt, ons land zo
spoedig mogelijk wederom vrij en on-
afhankelijk wordt.

Laten wij ons over die mededeling
verheugen.

Daar sluit een volgende verklaring
bij aan: „wij willen dit land en zijn be-
volking noch imperialistisch in het
nauw drijven, noch aan dit land en
zijn volk onze politieke overtuiging
opdringen."

Was dat niet juist de vrees van
velen?

Het tot dusver geldende Nederland-
se recht zal in werking blijven; de on-
afhankelijkheid wordt gegarandeerd.
Ook een factor van grote betekenis.

Men kan van mening verschillen
over de vraag, wat de toekomst met
zich brengen zal, — doch vaststaat,
dat het verleden niet terugkeert, dat
zich grote veranderingen in sociaal en
economisch opzicht zullen voltrekken,
dat veel tot elkaar zal nijgen wat
voorheen ver van elkaar verwijderd
stond, — of, om het woord van den
heer Seyss Inquart te gebruiken:
„Het gebied van Europa concentreert
zich op een nieuwe ordening "; „hét
gaat er om een nieuw Europa op te
bouwen...."

Zouden wij het met dié gedachten
niet eens zijn ?

Zouden wij — denkt wel: we zijn een
overwonnen en bezet land — het der-
halve niet eens zijn met de gedachte:
„Er is niets, wat ons zou kunnen ver-
hinderen elkander met achting te be-
jegenen."

Zonder twijfel: de verhouding na
'de bezetting is anders dan daarvoor.

De verordeningen volgen elkaar met
zekere snelheid op. Vraag is, zijn ze
niet nodig?

Het is goed dat men weet, dat er
tussen de Nederlandse autoriteiten en
de Duitse een nauwe samenwerking
is, zodat de inhoud van de verordenin-
gen zich zoveel mogelijk bij de Neder-
landse verhoudingen aanpast.

De samenwerking tussen de werk-
gevers- en werknemers-centrales was,
ook vóór de oorlog, reeds behoorlijk.
Ze is thans geperfectionneerd en laat
momenteel niets te wensen over. De
genoemde centrales bescnikKen thans
over een orgaan, hetwelk overleg
pleegt met de verschillende autori-
teiten.

De vakbonden functionneren nor-
maal ; het overleg met de werkgevers
komt ook daar beter tot zijn recht en
zal verder uitgroeien.

De diocesane bonden en plaatselijke
volksbonden en werkliedenverenigin-
gen gaan met hun velerlei arbeid
voort; waarbij het ontwikkelingswerk
niet zal worden vergeten.

De instellingen functionneren per-
fect ; verschillende zullen zich geducht
moeten laten gelden.

Met alle macht moet worden ge-
werkt om de werkloosheid in te dam-
men; er is na enige tijd, naar wij ho-
pen, zeker een mooie kans om tot
werkverruiming te komen.

Waarom wij een en ander opmer-
ken?

Omdat er geen reden is met zwart
op zwart te schrijven; geen reden
tot grauw pessimisme, tot neer-
slachtigheid en erger.

Wij moeten de toestand, de werke-
lijkheid aanvaarden zo die is en ons
niet laten terneerdrukken door een
toestand, die had kunnen zijn.

en onze mannen en vrouwen
dus in alles heel doodgewoon' door-
werken: de leden onderhouden het
contact met de afdelingsbesturen juist
als in het verleden; de afdelingsbestu-
ren verstaan zich, juist als vroeger
met hun diocesane en nationale be-
sturen.

Laten wij toch óók met een beroep
op het woord van Seyss Inquart, „met
zonne" de toekomst bezien, daarbij op
onze eigen kracht en de kracht van
ons volk vertrouwend.

Dan dienen wij een grote zaak!

H E R S T E L
„Is het een profetische geest ge-

weest, die voor ons weekblad de naam
„Herstel" bedacht?" aldus begon de
schrijver van het artikeltje van ver-
leden week „Onze vakbladen op hun
post".

Wij, die de naam Herstel als ons
geesteskind mogen beschouwen, wil-
len er op wijzen, dat de naam „Her-
stel" door het Verbondsbestuur is ge-
kozen, bewust, uit de enkele duizen-
den namen die onze lezers, naar aan-
leiding van de uitgeschreven prijs-
vraag, hadden ingezonden. Bewust
en doelbewust is de naam „Herstel"
gekozen. Er leefde toen reeds in het
Verbondsbestuur de diepe overtui-
ging dat er veel, héél veel te herstel-
len was.

Er werd niet alleen gedacht aan
wat gunstiger arbeidsvoorwaarden
en een beetje minder werkloosheid.

Daarop alleen kon het „herstel"
niet slaan.

Het ging niet om het voortbouwen
op een ruïne, maar om een herstel

tot in de grondvesten van het maat-
schappelijk leven, het ging om een
nieuwe zuurdesem, een nieuwen mens,
een nieuwe maatschappij, een nieuwe
gemeenschap.

Dat „herstel-werk" is biddend be-
gonnen.

Herinnert ge u niet die allereerste
pagina van het eerste nummer van
„Herstel"?, die twee gevouwen han-
den, met een kathedraal op de achter-
grond en het „Gebed":

Heer, de nood is zo groot
er is zoveel jammer en ellende op Uw

[wereld
De mensheid gaat ten onder
in tweedracht, haat en doodslag.

Er is zoveel gebrek, zoveel honger,
er zijn zoveel werkloze handen,
zoveel gebroken levens
zoveel verwarde geesten.

Er is zoveel ondergang en oproer
zoveel verval, zoveel vernieling.
Het wordt zo angstig op de wereld,
Zo angstig voor ons en onze kinderen.

En toen kwam het gebed en de be-
ofte:

"leer, wees barmhartig,
'toning van Hemel en aarde, wees

[barmhartig
Heer haast U ons te helpen!

Wij, tweehonderdduizend van 't Verbond,
— dat een Verbond met U is —

oij treden nader
n vouwen biddend onze handen:

herstel Heer, herstel alles en allen.
Herstel alles in Uw oneindige liefde.
Vergeef en herstel. Wees bovenal

[barmhartig Heer f
Wij zullen in ons en om ons
helpen allen en allen te herstellen in U.

Hier, in deze woorden lag in grote
trekken de ideeële taak, de roeping
van het Verbond. Hier, in deze woor-
den lag ook een onwrikbare belofte,
ja een gelofte, een heilige gelofte, die
wij gestand zullen doen. Nauw en
sterk aaneengesloten en toch ondeel-
baar één met de Nederlandse volks-
gemeenschap en met een open oog en
een warm hart voor het wel en wee
van alle kinderen van God: alle men-<
sen.

Wij hebben gebeden, wij hebben
gewerkt: de Heer zal ons leiden. Zijn
weg mag ons geen woestijn lijken; we
moeten niet morren en ongeduldig
worden. We moeten nu niet alleen
wéten, maar levendig, waarachtig ge-
loven, dat de hand Gods de wateren
der zee kan scheiden, dat Hij ons met
manna uit de hemel en met honing uit
een steenrots kan verzadigen. Wij
hebben de tocht naar het beloofde
land van waarachtige broederschap,
rechtvaardigheid en liefde gewild en
wij zijn hem onder Gods hoede opge-
gaan; wij zullen de vleespotten niet
betreuren; in nauw, in zéér nauw
contact met God blijft ons Verbonds-
bestuur; vertrouwvol zullen wij de
leiding volgen en in ons gebed en door
onze daad bijstaan.

En moge ons weekblad „Herstel",
getrouw aan de roeping, die het op
de allereerste pagina op zich geno-
men heeft, zijn taak blijven vervul-
len: voor zéér velen de vriend en
leidsman te zijn naar het herstel ener
christelijke samenleving.

ASBERG.



H E R S T E L : A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

K R O N I E K
1. Kostwinnersvergoeding

In verband met het met verlof zenden van
een deel van het leger .wordt het volgende
onder de aandacht'van belanghebbenden ge-
bracht.

De kostwinnersvergoeding mag worden
uitbetaald tot en met de datum van vertrek
met groot verlof op de verlofpas vermeld.

De laatste betaling liep over het tijdvak
van Zondag 19 Mei tot en met Zaterdag 25
Mei. De verwanten van grootverlofgangers,
die na 25 Mei zijn vertrokken, moeten bij
de betaling de verlofpas van den dienst-
plichtige vertonen.

Verwanten van gesneuvelden, voor wie
kostwinnersvergoeding werd genoten, moe-
ten zich ten spoedigste aan het bureau voor
vergoedingen melden onder overlegging van
het officiële bericht van het Nederlandse
Rode Kruis.

2. Terug in militaire dienst
De opperbevelhebber van land- en zee-

macht heeft een rondschrijven aan de bur-
gemeesters doen uitgaan, waarin onder meer
verzocht wordt degenen, die óf gedemobili-
seerd zijn, of op eigen initiatief naar hun
haardsteden zijn teruggekeerd en die thans
geen loonarbeid verrichten, dan wel niet aan-
nemelijk kunnen maken, dat zij vóór 8 Juni
a.s loonarbeid zullen hebben gevonden, on-
verwijld naar hun laatste militaire stand-
plaats terug te zenden.

Deze maatregel is — zegt de Tel., — het
gevolg van en de sanctie op de voorwaarden
waarop de helft van de gemobiliseerde weer-
macht met groot verlof naar huis is gezon-
den. Voor dit groot verlof kwamen immers
slechts zij in aanmerking, die konden aan-
tonen, dat zij terstond werk zouden hebben
dan wel verklaarden, dat zij kans zagen na
thuiskomst werk te verkrijgen.

Zoals men weet is vanwege het departe-
ment van Sociale Zaken reeds bepaald, dat
personen die zich na demobilisatie om steun
komen aanmelden, niet in de steunregeling
zullen mogen worden opgenomen.

3. Oorlogspensioen
Naar wij vernemen is men op het depar-

tement van Defensie op het ogenblik doende
een regeling-te maken voor de toekenning
van pensioen aan de nagelaten betrekkingen
van gesneuvelde militairen. Weduwen en
wezen van Nederlandse soldaten, die in de
militaire dienst het leven lieten, kunnen aan-
spraak doen gelden op pensioen. Ook ouders
van gesneuvelden, die kostwinners waren
en aan wie.: familie dus kostwinnersvergoe-
dinjr werd uitbetaald, komen eventueel voor
pensioen in 'aanmerking.

Men moet hiertoe een aanvraag indienen
bij het ministerie van Defensie, afdeling
III B, welke afdeling gevestigd is Heren-
gracht 38a, Den Haag. Deze afdeling zal zich,
na de aanvraag overwogen te hebben, in
verbinding stellen met den burgemeester
van de plaats van inwoning van den aan-
vrager. Door middel van den burgemeester
zullen de betrokkenen dan tijdig worden in-
gelicht over de stukken, die zij voor het op-
maken van de pensioenacte moeten overleg-
gen.

Aan de familie van militairen, die tijdens
de dienst gewond werden of ziek zijn ge-
worden en inmiddels nog niet hersteld zijn,
wordt de toegekende kostwinnersvergoeding
gewoon doorbetaald, omdat zij niet met met
groot verlof zijn gezonden en zich dus eigen-
lijk nog in werkelijke dienst bevinden.

Militairen, die als gevolg van de dienst
maar eerst na het uit de dienst treden ziek
zijn geworden en daardoor niet meer in hun
onderhoud kunnen voorzien en die daardoor
recht menen te hebben op ondersteuning,
moeten zich eveneens met een schriftelijke
aanvrage tot het ministerie van Defensie
wenden.

4. Contact in het kledingbedrijf
De samenwerkende bonden in de kleding-

industrie hebben een vaste commissie ge-
vormd, die tot taak heeft, de vakbelangen
der arbeiders in dit bedrijf te behartigen.
Voor onze bond heeft in deze commissie zit-
ting de heer H. Voorhuijzen, Drift 10—12,
Utrecht.

De hoofdbesturen der bonden hebben ook
tot de werkgevers het verzoek gericht, een
vertegenwoordiging in deze. commissie aan
te wijzen, opdat de bedrijfsbelangen zo goed
en zo vlot mogelijk behartigd kunnen wor-
den.

De commissie ontving bericht, dat enkele
werkgevers verlaging der lonen wensten toe
te passen.

Zij zal zich nu met deze werkgevers hier-
over verstaan.

Ook zijn bij deze commissie gevallen van
ontslag-verlening aanhangig gemaakt. De
commissie doet in dergelijke gevallen wat
mogelijk is om, desnoods door inkrimping
van de werktijd met een aantal uren, deze
ontslagen ongedaan te maken. Reeds heeft
optreden in deze geest goed resultaat gehad.

5. Permanent contact in het bak-
kersbedrijf

De samenwerkende vakbonden van bak-
kers, cacao- en suikerbewerkers hebben een
bespreking gehouden over de wijze, waarop
de belangenbehartiging in het vervolg het
beste kan geschieden.

Het besluit werd genomen, dat de hoofd-
besturen zich met de werkgeversorganisaties
zouden verstaan, teneinde een permanent
contact tussen werkgevers en arbeiders tot
stand te br.engen. Dit zou dan afzonderlijk
geschieden voor het bakkersbedrijf, de
cacao-verwerking, het banketbakkersbedrijf
en de fabriekmatige koekbereiding.

In elk dezer takken van bedrijf zou dan
een voortdurende samenwerking kunnen zijn
tussen alle betrokken groepen, ter behande-
ling van economische en sociale aangelegen-
heden.

6. Industrieën van baksteen, dak-
pannen en buizen

Naar wij vernemen hebben de samenwer-
kende arbeidersorganisaties in industrieën
van baksteen, dakpannen en buizen zich een
dezer dagen gewend tot de departementen
van Economische en van Sociale Zaken, met
een schrijven waarin zij de aandacht van de
(waarnemend) hoofden dezer departemen-
ten vestigen op een toenemend en zelfs drei-
gend tekort aan brandstoffen als steenkolen
voor het stoken van ring-, vlam- en zig-zag-
ovens, alsmede brandstoffen als steenkolen
en stookolie voor locomotieven en oliemoto-
ren en benzine voor krachtvoertuigen.

Zij wijzen op het gevolg van een tekort
dat binnen zeer afzienbare tijd leiden kan
tot het doven der ovens en stopzetten der
productie, en daardoor werkloosheid onder
de arbeiders in de industrieën van baksteen,
dakpannen, gresbuizen en draineerbuizen.

Mede met het oog hierop en op de her-
opbouw van Nederland verzoeken de bestu-
ren dezer arbeidersorganisaties deze in-
dustrieën wel van de benodigde brandstof-
fen te willen voorzien.

7. Werktijden in veenbedrijven
De secretaris-generaal, wnd. hoofd van het

departement 'van Sociale Zaken, heeft ver-
gunning verleend aan hoofden of bestuur-
ders van veenderijen, gelegen in de provin-
cies Noord-Brabant, Limburg, Overijsel,
Friesland, Groningen en Drente, dat in het
tijdvak van heden tot en met 31 Juli in hun
onderneming.

a. door mannen gedurende ten hoogste
11 uren per dag en 55 uren per week;

b. door jeugdige personen van 16 jaren
en ouder en vrouwen gedurende ten hoog-
ste 10 uren per dag en 55 uren per week;

c. door jeugdige personen beneden 16 ja-
ren gedurende ten hoogste 10 uren per dag
en 48 uren per week,

arbeid wordt verricht aan en bij de bag-
germachines (waaronder begrepen het trap-
pen en verdelen der gespreide veenspecie)
alsmede arbeid, die verband houdt met het
zogenaamde „droogmaken" van turf, met
inbegrip van arbeid aan of bij de turf-pers-
machine

De vergunning is verleend onder voor-
waarde, dat de arbeidstijd van genoemde
arbeiders in zijn geheel is gelegen tussen
5 uur des voormiddags en 6 uur des namid-
dags of, in de gevallen, waarin krachtens het
werktijdenbesluit voor fabrieken of werk-
plaatsen 1936 ruimere tijdsgrenzen zijn toe-
gestaan, tussen de daar aangegeven tijds-
gvenzen, en alsdan met dien verstande» dat
de arbeid van jeugdige personen en^-rou-VIT,
op twee achtereenvolgende dagen moet zijn
afgewisseld door een rusttijd van ten minste
11 uren achtereen. Voorts geldt als voor-
waarde, dat in het tijdvak van l Maart 1940
tot l Maart 1941 door een arbeider, ten aan-
zien van wien van deze vergunning wordt
gebruik gemaakt, in totaal niet meer dan
2500 uren arbeid wordt verricht.

Op dagen, waarop door een arbeider inge-
volge deze vergunning langer dan 8% uur
per dag arbeid wordt verricht, behoeft de
arbeidstijd van dien arbeider niet na ten
hoogste 4 M> uur te worden afgewisseld door
een onafgebroken rusttijd van ten minste
een half uur, onder voorwaarde dat zijn
arbeidstijd telkens na ten hoogste 5 uren
wordt afgewisseld door een onafgebroken
rusttijd van ten hoogste een half uur.

8. Nederlandse arbeiders kunnen in
Duitsland gaan werken

De rijksdienst voor arbeidsbemiddeling
heeft aan de gemeentelijke arbeidsbeurzen
en de agenten voor arbeidsbemiddeling een
circulaire gezonden, waarin wordt meege-
deeld dat er voor een groot aantal arbeiders
in Duitsland werkgelegenheid bestaat tegen
hetzelfde loon, dat een Duitse arbeider in
die categorie verdient.

Behoefte bestaat aan landbouwarbeiders,
in het bijzonder melk- en paardenknechts
en seizoenarbeiders, veenarbeiders, bouw-
vakarbeiders met uitzondering van schil-
ders, grondwerkers, steenfabrieksarbeiders,
metaalbewerkers, scheepsbouwarbeiders, le-
derbewerkers, textielarbeiders, sigarenma-
kers en tabaksbewerkers, bakkers, slagers
en fabrieksarbeiders, met uitzondering van
de grafische vakken en diamantbewerkers.
Voor deze vakken worden zowel geschoolde
als ongeschoolde krachten gevraagd.

De gedetailleerde voorwaarden, zoals de
Vergoeding van het reisgeld en het over-
maken van 't verdiende salaris naar bloed-
verwanten in Nederland, zullen dezer dagen
bekend worden gemaakt. Voorlopig kunnen
gegadigden zich aan de gemeentelijke ar-
beidsbeurzen of bij de agenten voor arbeids-
bemiddeling aanmelden.

9. De distributie van schoenen
Sedert enige dagen is er in den lande een

algemeen verkoopverbod van schoenen. De
wijze, waarop sedert enige weken geham-
sterd werd, heeft de autoriteiten gedwon-
gen tot deze drastische maatregel.

Tal van mensen blijken nog niet geheel
op de hoogte van de inhoud van deze maat-
regel. Ben uiteenzetting van de situatie
komt neer op het volgende.

Zij die een inkomen hebben hoger dan
ƒ 1200 worden geacht in het bezit te zijn van
ten minste één paar bruikbare schoenen
en zijn totaal uitgesloten van de verkoop,
althans voor de duur van deze maatregel,
welke mogelijk enige maanden van kracht
zal blijven. Daar de reparatie van leren
schoenen nog geheel vrij is, zal in de prac-
tijk voor deze categorie Nederlanders het
verbod niet zo zwaar drukken.

Zij die een inkomen hebben beneden de
ƒ 1200 per jaar kunnen een bon ontvangen,
waarop hun een paar schoenen mag worden
verkocht. Deze bon wordt evenwel alleen
dan verstrekt, wanneer de aanvrager niet in

het bezit is van een paar bruikbare schoe-
nen. Hij of zij is dan verplicht dit schrifte-
lijk te verklaren, waarbij wordt opgemerkt,
dat een valse verklaring bestraft kan wor-
den met een boete tot f 5000 of een gevan-
genisstraf voor de tijd van een jaar. Zekere
soepelheid bij het verstrekken der bonnen
zal worden betracht, naar ons werd verze-
kerd, zodat indien het publiek geneigd is
zich te schikken in deze tijdelijk onvermijde-
lijke maatregel, hij in de praktijk voor velen
vrijwel onopgemerkt zal blijven.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat alle
schoenen, die niet van leer vervaardigd zijn
benevens zomerschoenen buiten het ver-
koopverbod vallen.

CONCORDIA
FONDS VOOR VRIJSTELLING

VAN PREMIEBETALING

• De algemene ledenvergadering van
„Concordia", gehouden op l Juni 1940
heeft besloten, op grond dat het in de
gegeven omstandigheden niet mogelijk is
een behoorlijke controle daarop uit te
oefenen, de vrijstelling van premiebeta-
ling wegens werkloosheid tot een nader
te bepalen datum uit te schakelen.

Dientengevolge zullen alle lopende vrij-
stellingen wegens werkloosheid per 30
Juni 1940 eindigen en vanaf l Juli 1940
alleen wegens ziekte van het hoofd van
het gezin vrijstelling van premiebetaling
gegeven worden, terwijl, als compensatie
van de niet meer geldende werklooshei ds-
vrijstelling, bij gezinsvermeerdering een
uitkering van f 5 wordt verstrekt met in-
achtneming van onderstaande bepalin-
gen:

1. Het recht op eventuele halve vrij-
stelling van premiebetaling ontstaat na-
dat men een halfjaar verzekerd is ge-
weest;

2. De halve vi'ijstelling wegens ziekte
wordt gegeven, indien er sprake is van
gehele of gedeeltelijke loonderving en
gaat in 14 dagen nadat de betrokkene
door tussenkomst van den agent aan de
directie kennis heeft gegeven, dat hij voor
vrijstelling in aanmerking wenst te ko-
men. De termyn van vrijstelling is 24 we-
ken per kalenderjaar tot een maximum
premiebedrag van f24 per gezin;

3. Wanneer de termijn van 24 weken
verstreken is, of het maximum vrijstel-
lingsbedrag genoten, moet men minstens
13 weken gecontribueerd hebben alvorens
opnieuw voor vrijstelling in. aanmerking
te komen. Spaarverzekeringen, dat zijn
verzekeringen waarbij het overlijdens-
risico is uitgeschakeld, komen niet voor
vrijstelling in aanmerking;

4. Bij gezinsvermeerdering wordt ter
tegemoetkoming een uitkering van f 5 ge-
geven, indien door voordracht tot verze-
kering van de(n) nieuw geborene het be-
wijs is geleverd, dat het gezin vermeer-
derd is;

5. De vrijstelling wordt niet gegeven,
indien het gezin meer dan 4 weken pre-
mieschuld heeft.

DE THERMOMETER
(Sch.) Vorige week schreven wij

over .„Herwonnen Levenskracht" en
de noodzakelijkheid om het werk van
en voor deze mooiste van onze instel-
lingen zo spoedig mogelijk weer op
gang te brengen. Wij hopen en ver-
trouwen, dat ons woord overal weer-
klank heeft gevonden, want stagnatie
in het werk voor H. L. heeft onmid-
dellijk het gevaar voor mensenlevens
tot gevolg.

Nog een andere actie verdient in
deze dagen onze bijzondere aandacht,
nl. de actie ten bate van het Kanun-
nik-Van-Schaikfonds, de Thermome-
ter-actie.

Wij hebben zo het gevoel, dat deze
actie, die met zo groot enthousiasme
werd aangevat en zulke schitterende
resultaten beloofde, eveneens een
deuk heeft gekregen. Het schijnt ons
zelfs niet uitgesloten, dat hier en daar
tengevolge van de evacuatie thermo-
meters in het ongerede zijn geraakt.

Deze moeten, als 't even kan, wan-
neer de betrokken gezinnen nog in
staat zijn aan de actie mee te doen -
en wie kan dat niet voor twee centen
in de week en dan voor zulk een doel!
— door nieuwe worden vervangen.

Bovendien waren we nog bezig met
het plaatsen van de dertigduizend
nieuwe thermometers, die het actie-
comité besteld heeft en we hadden op
ons genomen er vast voor te zorgen,
dat ze straks, wanneer ze gereed zul-
len zijn, hun bestemming reeds heb-
ben.

Het ligt voor de hand, dat de zor-
gen van het Kanunnik-Van-Schaik-
f onds er onder de huidige omstandig-
heden niet minder op zullen worden.
Daarom doen wij een krachtig beroep
op de comité's, die voor deze actie
plaatselijk gevormd zijn, om na te
gaan hoe het reeds begonnen werk er-
bij staat en de uiterste krachten in te
spannen om het aantal deelnemers
aan deze actie nog uit te breiden.

Waarschijnlijk zullen ook in de co-
mité's, die zich met deze actie bezig
houden, wel openingen zijn ontstaan,
evenals in de rijen van degenen, die
zich beijveren om de thermometers te
plaatsen.

Die opengevallen plaatsen moeten
zo spoedig mogelijk worden aange-
vuld, waarvoor wij de intense belang-
stelling en activiteit der plaatselijke
besturen inroepen.

Als wij ons best doen, dan zorgt
God zeker op dit terrein voor de rest.

fAlle Persil-producten zijn
in dezelfde niet te evena-
ren kwaliteit overal ver-
krijgbaar zonder prijsver-
hooging.

Neerlands oudste, niet te evenaren zelf-
werkend waschmiddel.

H 6 II CO, wasch- en bleek-soda, voor het inweeken
der wasch en het zachtmaken van het schrale water.

Ata, het radicale schuurpoeder, dat alles reinigt, zonder

krassen.

ïMi, het ideale afwasch- en reinigingsmiddel, dat ook werk-
w.

kleeding grondig reinigt.

Sil, het voortreffelijke spoel- en bleekmiddel.

Op alle Per»il-produc<en komen spaarzegeli voor.

E. Ostermann & Co's Handel Mij. N.V. - Amsterdam.

"Fabrieken te Jutphaas bij Utrecht.
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'5 HUISHOUDEN

Spaarzaamheid en voorzorg

Twee voorname eigenschappen, die in
alle tijden tot de deugden van een mens
gerekend werden en zonder welke een
vrouw niet als een huisvrouw van de
goede soort te beschouwen is.

Wie het breed heeft, laat het breed
hangen, luidt een bekend gezegde; die
kan dit althans doen. De verstandigen
onder hen die het breed hebben, hebben
van dit voorrecht echter nooit een ruim
gebruik gemaakt, maar kenmerkten hun
uiterlijk optreden en hun levensgewoon-
ten steeds door een zekere terughouding
en legden ook bij het omspringen met
hun inkomen deze reserve aan de dag,
omdat zij weten dat na de vette jaren
weer magere komen.

Verschillende tekenen wijzen er op, dat
de naaste toekomst niet alleen geen tijd
van weelde belooft te worden, maar dat
in de aanstaande winter allerlei belang-
rijke artikelen schaars zullen zijn, levens-
middelen in de eerste plaats.

Hoe dieper we ons dit bewust zijn en
hoe meer wij er rekening mee houden,
des te beter. Kleren, brandstof, voedsel,
kortom alles moet met de grootste zui-
nigheid beheerd worden; wat met moge-
lijkheid voor de winter of later gespaard
kan worden, moet worden weggelegd en
zodanig bewaard, dat van verlies door
bederf geen sprake kan zijn. Het is ook
niet voldoende te zorgen dat we zelf ge-
noeg zullen hebben, maar met een juist
gevoel voor de plicht der naastenliefde
moeten we zorgen in staat te zijn ande-
ren te helpen het hoofd boven water te
houden.

De productie van levensmiddelen moet
daarom ook zo hoog mogelijk worden op-
gevoerd en wat voor direct gebruik niet
nodig is, moet op een of andere wijze
worden ingemaakt. Wie maar over een
lapje grond hoe klein ook, beschikt, dient
het daarom thans te benutten voor het
telen van bruine of witte bonen of grau-
we erwten; het wordt er wat laat voor,
maar door ze vóór het planten 24 uur on-
der water te leggen, wordt het kiemen
zeer bevorderd.

Ook de bedjes die in onze tuin in de
loop van de zomer vrij komen moeten
direct weer beplant worden met later rij-
pende en lang houdbare vruchten en
groenten, die voeding opleveren voor de
komende winter en voorjaar.

Hiervoor komen nog de volgende soor-
ten in aanmerking: Bieten, nu te zaaien;
tomaten, nu te planten; winterandijvie
tot laatst Juni te zaaien; stamboneri, tot
eind Juli te leggen; prei in Juli—Augus-
tus uit te planten; snijbiet, veldsla en
winterspinazie, eind Augustus—Septem-
ber te zaaien. Daarbij komen nog de ver-
schillende koolsoorten. Zaad en jonge
planten zijn volop te koop voor weinig
geld. Prei, snjjbiet, winterspinazie, veld-
sla, boerenkool en spruitkool bevriezen
niet; de andere en ook vele niet genoem-
de soorten zijn alle door steriliseren, dro-
gen of zouten voor later te bewaren,
maar verse groenten verdienen toch
steeds de voorkeur.

Menigeen zal misschien zeggen dat
men niet gewoon is veel groenten te eten.
Om de grote waarde, die groente voor
onze gezondheid heeft, is dit onder alle
omstandigheden een grote fout, maar
als men over voldoende ander voedsel be-
schikt, nu ja, dan komt men er óók. Maar
in de a.s. winter en voorjaar kon het met
brood en aardappelen wel eens heel krap
wezen en zou groente wel eens een hoofd-
rol op het menu kunnen spelen. Dat dit
beslist het geval zal zijn, staat niet vol-
komen vast, maar een verstandig mens
zal goed doen met de mogelijkheid ervan
rekening te houden en maatregelen te
nemen nu daarvoor nog gelegenheid is.
Nu ook de Nederlandse kust door Erjge-
land als vijandig land geblokkeerd wordt
zal er van voedselvoorziening van over-
zee wel geen sprake meer zijn.

Te noodzakelijker is het om over veel
groenten te beschikken, omdat een
van de ergste gevolgen van schaarste
aan andere levensmiddelen hierin is ge-
legen, dat het lichaam te weinig vita-
minen krijgt, waardoor onze stofwisseling
belemmerd wordt, ziekten optreden en de
vatbaarheid voor ziekten toeneemt. De
vitaminenrijkdom van groenten kan deze
nadelen voor een groot deel helpen be-
zweren.

Dat deze voedselaangelegenheden van
nog veel groter betekenis zijn voor kin-
deren dan voor volwassenen, zal ieder
duideiyk zjjn.

WILMA MÜNCH.

U IS

Zondagmiddag kwam ik een vader
tegen met aan iedere hand een kind.
Hij had een rood, warm gezicht en
over z'n voorhoofd hing niet bepaald
onberispelijk een vochtige lok. De
kinderen, vermoeid, lieten zich een
beetje meetrekken. Het meisje droeg
een feestelijke ruiker kamillen; de
kleine jongen had een bos rode klaver
in zijn handje geklemd. Ik dacht, ter-
wijl ze me voorbijgingen: Wat hebben
jullie een fijnen vader en als je
moeder nu maar in 's hemels naam
niet zo'n erge nette juffrouw is, die
bang is voor d'r kleed en bang voor
het zeil en' bang voor de traploper,
voor het dressoir, de keukenvloer en
die straks bij de thuiskomst zal vra-
gen: Wat moet dat met die rommel?
Neen, jullie vader gun ik een andere
vrouw; zo een, die aanstonds d'r neus
in de blommen zal duwen: „Jongens,
wat een heerlijkheid net made-
lieven, hè, maar veel langere stelen
en een hoog hartje en wat een
lekkere geur ze maken de hele
kamer vrolijk. En jouw rooie klavers
die zullen eventjes prachtig afsteken
bij het H. Hartbeeld " Zo een, die
jampotjes en mosterdpotjes en weet
ik wat voor potjes en doosjes in voor-
raad heeft voor de „vondsten": zij
het dan gele lissen of kikkerdril of
glimmende steentjes of schelpen. Zo
een, die het toejuicht, als vader naar
buiten trekt, die zelf graag meegaat
en die haar kinderen leert (dat kan
geleerd worden) om de natuur lief te
nebben: de bloemen, de vogels, de
vlinders, de wijde lucht, de duinen, de
hei, de zee, de mooie weggetjes.

Er zijn zeer zeker van die moeders.
Dat is goed. Juist nu!

Ach, de eerste keer, dat ik na het
bombardement in Rotterdam kwam,
was de binnenstad afgesloten. Maar
omdat ik familie moest opzoeken,,
mocht ik één getroffen straat door.
Ik heb minuten lang stil ontzet staan
kijken.

Eensklaps werd mijn blik getroffen
door een boom, zo'n grote-stadsboom
langs de trottoirband, thans een ver-
schrompeld, verschroeid, dood stuk
hout met enkele stompige uitsteek-
sels. Toen ben ik gaan huilen. Later
heb ik de verwoesting in haar volle
gruwel kunnen aanschouwen; doch.,
als ik nu onder mijn werk door aan
Rotterdam denk, dan zie ik niet op de
eerste plaats de vernielde kerk-uit-
mijn-jeugd (Jef heeft met ernstige
toewijding uitgerekend, dat ik er 5
Sacramenten ontvangen heb), niet de

fn u :

straten met de vele voetstappen en
de lieve herinneringen, niet de school,
niet het huis, maar de boom, die zie-
lige vermieterde boom

Doet dat de eerste indruk ? Of komt
het, wijl ik weet, wat een mooie,
groene boom temidden van grauwe
steenmassa's voor den stadsen mens
kan betekenen?

De boom dus, de groene boom, de
levende boom

Die is een symbool; die moet ook
richtinggever zijn, voor de moeders.
Leer de kinderen de weg naar de le-
vende natuur, laat ze het contact hier-
mee niet verliezen, breng ze begrip bij
voor Gods schone schepping. Het kan
slechts winst betekenen.

In de dagen dat de sirenes ons tel-
kens angstig en klein dicht bij elkaar
joegen in gangen en schuilkelders,
hebben we toch allemaal wel ingezien,
hoe weinig dingen eigenlijk maar
waarde hebben. Geld niet, en mooie
kleren niet, en een eigen huis al even-
min. We hebben op een harde manier
geleerd, wat hoofd-, wat bijzaak in
het leven is, al zou men er soms aan
twijfelen bij sommige mensen, die nu
nog „alles an" hebben, en bij vele aan-
stellerige jonge vrouwen en meisjes.
Begrijpen ze er dan helemaal niets
van, dat er op dit ogenblik een zee
van leed golft over de wereld en dat
er grote dingen staan te gebeuren?
Doch zij, die verantwoordelijkheids-
gevoel hebben — en dat zijn toch alle
moeders, niet waar? - - die hebben
nu wel ervaren, waar het op aankomt.

Ja, u en ik, we kijken onze kleine
mannekes vertederd aan en terwijl
we over hun stugge jongenshaar strij-
ken, denken we: Wat zal er nog over
jullie arme hoofden heengaan, voor
je groot bent Zal je wel ooit
groot worden? Laten we ze in
elk geval zo gauw mogelijk bijbrengen
wat de werkelijke waarden in het
leven zijn en wat in geen enkel opzicht
van belang is om je druk over te
maken! Wat de mensen zullen zeggen
en of je mantel voor 't vijfde jaar mee
moet en of vader veleris as morst!

Ijdelheid.
Woordenpraal; rhetorisch gebral;

gewichtigheid; geldbezit (wat iets
anders is dan een zekere welvaart);
aanzien of eer bij de mensen.

Ijdelheid der ijdelheden.
Enkele goeie dingen blijven over,

brave kinderen, één daarvan is de
heerlijke natuur, zoals de Lieve Heer
die voor ons gemaakt heeft tot onze
stichting en ons geluk. De natuur, die

VADER,, ONZE VADER

Zooals een volksiroom door het ruim der straten
Zoo golven wij naar de open eeuwigheid,
En machiloos in de branding, die ons leidt,
Deinen we voort in de eindloos eendre malen.

Eens ligt de siraai in vreemden nacht verlaten,
Er zal geen stem meer zijn, die vloekt of schreit,
Als traag voor 'i laatst de klokken van den tijd
Vergalmen langs de doode venstergaten.

We moeten voort zooals geslachten gingen,
En altijd drijven nieuwe drommen aan
Zoolang de wereldpooiten openstaan;

Maar hoe de duizenden zich samendringen,
Geen armlijk hoofd, o Vader, zal ontgaan
Uw' zachten blik, vol liefde en zegeningen.

Uit „Katholieke Poëzie na 1900" JOS VAN WELY O.P.

*a.at IN. Q A r\p CF£% 'S
G O U D S I R O O P

ZUIVERE RIETS.UIKERSIÜ OOP
IN F R A A I E B U I ' S EN
VAN V2-1 en 2T4 K.G. *'ETTO

niet teleurstelt, die niet vraagt naar
afkomst, stand of titels, maar die
geeft met gulle hand aan allen, mits
wij ze tegemoet treden met open oog
en met een ontvankelijk hart.

Leert van de natuur en wordt
wijs!

Juist nu!
C. BOUDENS-VAN HEEL.

JOSEPH
VADER

VAN

JESUS
DOOR J. OUWENDIJK

HET ZOO JUIST VERSCHE-

NEN EERSTE OORSPRON-

KELIJKE NEDERL. WERK

OVER ST. JOSEPH.

Het is wonderlijk, hoeveel

WANBEGRIP
er bestaat over deze edele, sterke
figuur, over zijn vaderschap, over
zijn gave natuurlijke en bovenna-
tuurlijke liefde tot Maria.
Maar wij leeren den werkelijken St.
Joseph kennen door het zeer oor-
spronkelijke boek van den deskun-
digen schrijver, die op vaak ont-
r o e r e n d e en steeds boeiende
wijze de versleten voorstelling, die
zéér velen van St. Joseph hebben, in
krachtige en levendige kleuren tot
nieuw leven wekt en met vaststaan-
de historische feiten zijn leven ver-
haalt.
De schrijver wisselt theologische en
historische hoofdstukken af met
een zuiver en heerlijk verhaal van
het z é é r s c h o o n e l e v e n van
Joseph, Maria en Jesus.

INHOUD:
De Hemelsche Hiërarchie - Het
Woord kiest Zijn Ouders - Joseph,
Zoon van David - De Jonge Werk-
man - De Maagd der Maagden • In
Maagdelijken Echt verbonden -
Bruid van den H. Geest - Magnifi-
cat • Joannes is zijn Naam - Joseph
neemt zijn vrouw tot zich - Bethle-
hem • De eerste Kerstnacht - In Je-
rusalem - De Ster in het Oosten - De
Vlucht naar Egypte - Herodes de
Groote • In Nazareth terug • Het
Gezin van Nazareth • De Man van
Maria - Maagdelijke Echtgenooten -
Vader van Jesus - Jesus, Zoon van
God - Volbrachte Taak - Tot de va-
deren - Patroon der Kerk - Proto-
dulia - Geschiedenis der Vereering.

Prachtig verzorgde uitgave
300 blz. - 19x25 cm
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Heden verkrijgbaar in den
kath. boekhandel en bij
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Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag.

Oplossing Probleem No. 241 (Taaie)

Wit: Ka8, E>b8, Ta4 en f7, Lb4 en h7,
Pc4 en h4, pionnen f2, f6, g4 en h3.

Zwart: Kf4, Da2, Td7 en e7, La6, Pd6
en e5, pionnen b7, f3 en g5.

1. Pc4—b2. Hierna dreigt dubbel-
schaak en mat door Ld2. Om dit te pa-
reren speelt zwart zijn paard van d6
weg, waardoor Td7 veld d2 dekt; ten-
einde nu ook nog het torenschaak te
ondervangen moet het zwarte paard
naar de 4de lijn: l , Pd6—c4. 2. f6X
e7 en 1. ...... Pd6—e4. 2. Ph4—g6. In
beide gevallen profiteert wit van de pen-
ning van Pe5 (door de dame) terwijl bo-
vendien in de eerste variant de afslui-
ting van Da2 en in de 2de variant de
blokkering van veld e4 goed van pas
komt. In een derde variant l ,
Pd5—c4 wordt La6 afgesloten en is
2. Pb2—d3 het antwoord. Op andere zet-
ten van Pe5 komt 2. Lb4Xd6.

Een probleem, dat de moeite van het
oplossen wel waard is!

Oplossing Probleem no. 243 (Anderson)

Wit: Kh2, Del, Tg3 en h4, Le4 en gl,
Pd3 en f2, pionnen b3, b4, do, f5, f7 en
h7.

Zwart: Kd4, Dc2, Te7, La6 en d8,
Pbl, pion d6.

1. Pd3—e5! Een fraaie sleutelzet, die
zo niet gemakkelijk te vinden is. Wit
dreigt nu Pf3 mat. l , Pbl—d2.
Hiermede is veld f3 gedekt; tevens
wordt evenwel de penning van het witte
paard op f2 (door Dc2) opgeheven, 70-
dat dit paard open schaak kan geven.
Wil dit schaak tevens mat zijn, dan dient
tevens Pe5 gedekt te worden. In aan-
merking komen dus Pd3 en Pg5. Op d3
sluit evenwel het paard Tg3 af, zodat
zwart het vluchtveld c3 krijgt; ergo 2.
Pf2—g4 mat. Na l , La6—e2 daaren-
tegen is Pfg5 niet goed (wegens Ke4:)
doch nu juist wel 2. Pf2—d3. l ,
.Dc2Xf2t. 2. Le4—g2 (de zwarte dame
pent zichzelf; Pe5 is thans door de witte
dame gedekt), l , Kd4Xe5. 2. h7—
h8D; l , Te7Xe5 (of d6Xe5). 2.
Del—e3 (veld e5 is geblokkeerd), l
Dc2—e2 (of Dd2, d3, b3:). 2. Pe5—c6;
l Dc2—c3. 2. Le4—g2.

Goede oplossingen

Beide problemen: J. J. v. Hoek, Am-
sterdam en G. van Trijp, Utrecht. Door
de buitengewone omstandigheden kwa-
men niet meer oplossingen binnen. Ik
verwacht echter, dat, nu het leven zijn
normale loop hervat heeft, ook de lezers
van Herstel weer hun belangstelling voor
de schaakproblematiek zullen doen
blijken.

Eindspel no. 247. Het schijnt in dit
eindspel een onmogelijke taak nog re-

ten protestant* ,„reli*£iifeniiis"

Onvergetelijk blijft de ondergang
van de „litanie", het reusachtige En-
gelse passagiersschip, dat nu acht en
twintig jaar geleden na een botsing
met een ijsberg in de Atlantische
Oceaan zonk, waarbij meer dan 1500
van passagiers en manschap het leven
verloren.

In het supreme en extreme ogen-
blik van de strijd met de dood hief de
muziekkapel het Nearer to Thee, o
God (Dichter bij U, o God) aan, -
een dode-, tevens een overwinnings-
zang: in Gods hoede gaat men veilig
de dood tegemoet.

Ook in onze dagen van strijd en
spanning is men getuige geweest van
het verschijnsel, dat de mens God
zocht en vond. Het treffendst hebben
wij dit geïllustreerd gevonden in een
artikel in de „Maasbode" — Godlof
herrezen — van de hand van haar

mise te houden, daar immers het pro-
moveren van de zwarte pion niet ver-
hinderd kan worden. Wel heeft wit ook
een vrije pion, doch na 1. e7? wordt die
direct met schaak geslagen. De oplos-
sing nu is als volgt: 1. Pe2—g3!-Lh4Xg-3.
2. e6—e7. Door het paardoffer is de lo-
per van diagonaal h4—d8 weggelokt en
daardoor kan onze pion nu vooruit. Even-
wel gaat de pion desondanks toch ver-
loren: 2 , Lg3—d6t. 3. Kb4—a4!,
Ld6Xe7. 4. La6—c4!, h2—hlD. 5. Lc4—
d5t, DhlXdó en wit staat pat.

Verleidelijk is (na Ld6t) 3. Ka5?, Le7.
4. Lb5 om na 4 , hlD 5. Lc6t, Dc6:
ook een patstelling te krijgen. Zwart
haalt echter niet direct dame, doch
speelt eerst Ld8t, waarna het pat niet
meer opgaat.

no. 247

V. en M. Platov
„Bohemia" 1911

a b . c d f a h

b c d e ' g h

Wit speelt en houdt remise

hoofdredacteur Mgr. dr. Witlox, even
dapper priester als journalist. Te
midden van de puinen zijner stad, van
vuur en vlammen en doodsverschrik-
king verrichtte hij zijn priesterlijk
werk. Zelfs niet-katholieken wendden
zich in dat ontzagwekkend ogenblik
tot hem en vroegen zijn zegen

Komen er in Thomas van Kem-
pen's Navolging geen bladzijden voor,
die als voor deze dagen geschreven
schijnen? Thomas schrijft, eeuwen
geleden, over de mensen die troost
zoeken bij elkander en verstrooiing
en afleiding door gesprekken over
hun bekommernissen, in plaats van
in de eenzaamheid en de afzondering
hun toevlucht te nemen tot God.

De afzondering en de stilte, hoe
weldadig zijn die in ogenblikken en
dagen van beproeving, als alles om
eens heen donker schijnt en om de
wolken geen zilveren rand zich ver-
toont.

Onze arbeidersbeweging heeft de
afzondering en de stilte sinds lang
leren waarderen en het retraitewerk
niet alleen gepropageerd maar zelf
beoefend. Daar, in de retraite, put
men de kracht voor de arbeid van
elke dag, moed en bezieling om te
volharden en de menselijke dingen
meer te zien in het licht der eeuwige
en bovenaardse.

De retraite is een zuiver katholiek
instituut, verweven als het ware met
onze leer, onze levensbeschouwing en
onze opvattingen. Toch behoeft het
niet te verwonderen, dat ernstige
andersdenkenden behoefte gevoelen
aan die sfeer van beslotenheid en af-
zondering, van overweging en stilte.
Dat zij met gelijkgezinden en gelijk-
gestemden dieper in zich zelf willen
treden en, verre van alle gerucht en
geruchten, de nabijheid Gods inniger
willen voelen dan zulks in de wereld
mogelijk is.

In het Gelderse is een protestants
„retraitehuis", een „refugium", ge-
sticht, waar men, buiten de wereld
en toch in de wereld, enige dagen ont-
hecht aan de beslommeringen waarin
men vaak onderduikt en ondergaat,
alleen zich met God wil bezighouden.

Of aan deze protestantse wijding
het hoogste moge ontbreken wat ons
onverdiend is geschonken, wijkt terug
voor de verzekerdheid dat ook daar
een goed en loffelijk en Gode gevallig
werk geschiedt. Het is als het ware
een bevestiging van het woord, dat
de mensenziel geen bevrediging kent
voor zij rust vindt in God.

Niet op straat slenteren

Gelijk reeds van verschillende zijden is
betoogd, vraagt de huidige toestand op
de eerste plaats, dat alle werkkrachten
zich nuttig maken en zich dus aan opbou-
wende arbeid wijden. Meer dan ooit is het
zaak, dat onze jonge mensen niet doelloos
-op straat slenteren.

Én voor hun eigen welzijn én voor dat
van ons volk, hetwelk door opbouwende
arbeid is gediend, is het hoogst wenselijk
dat onze jonge mensen het werk aanpak-
ken dat te wachten ligt. Vanzelfsprekend
komt inschakeling in het normale arbeids-
proces op de eerste plaats aan de orde.

Daarnaast dient men echter ook te den-
ken aan de arbeid in onze jeugdwerk-
kampen. Zij verkrijgen daar nuttige ar-
beid, vakkundige en algemene ontwikke-
ling, geestelijke en lichamelijk verzorging
plus een zakgeld dat hen in staat stelt
aan het einde van de kampperiode met
een spaarbedrag thuis te komen.

In dit verband wijzen wij op onze Jeugd-
werkgemeenschap „Drakenburg" te Baarn
alwaar plaats is voor een honderdtal jeug-
dige werklozen van zestien tot vijf en
twintig jaar. Het kampement is gelegen
temidden der ongerepte natuur in een
prachtige en gezonde omgeving en biedt
alle comfort dat men van een jeugdkamp
kan verwachten. Reeds meermalen werd
in persverslagen over deze sportieve
werkgemeenschap geschreven.

De taak die deze jonge mensen wacht
is het bouwen van een nationaal cul-
tuurcentrum waaraan elk zijn deel kan
bijdragen. Er worden wegen aangelegd,
akkers bebouwd, beplantingen verzorgd,
werkplaatsen ingericht enz. Tenslotte zul-
len verschillende bouwwerken tot stand
komen.

Timmerlieden, schilders, metselaars,
tuinlui, meubelmakers, smeden, kantoor-
bedienden en al deze jonge vakarbeiders
vonden er in het verleden werk. Ook niet-
vakkundige arbeid is er in overvloed en
somtijds zal ook de vakjongen die buiten
zijn ambacht liggende werkzaamheden
moeten verrichten. De aard van de werk-
gemeenschap vraagt dat ieder gereed
staat om te doen wat de hand vindt om
te doen.

Naast de vakkundige scholing, de alge-
mene ontwikkeling en de godsdienstige
verzorging, wordt veel aandacht besteed
aan de lichamelijke opvoeding. Sport en
spel worden onder deskundige leiding
ruimschoots beoefend, zodat de kample-
den zowel lichamelijk als geestelijk „fit"
blijven en versterkt naar huis terugkeren.

Op Maandag 17 Juni a.s. zal op „Dra-
kenburg" een nieuwe kampperiode aan-
vangen. Degenen die daaraan wensen deel
te nemen, moeten zich zo spoedig moge-
lijk opgeven aan de kampcommissie Drift
10—12 te Utrecht. Draal niet, maar doe
het nu!
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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 rywielen
met remnaaf, jasbeschermer en 6-volt lamp ƒ 38,50
STOFZUIGERS, groot slee-model 120 of 220 volt, enorme
zuigkracht, 2 jaar gar. ƒ 34,75, Vraagt gratis prijscourant
RIJWIELFABRIEK „GARANT" N.V. Wageningen, Tel. 8165
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