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Jeugd

O D rj n

//W/e de jeugd heeft, heeft de
toekomst"

men in onze vakbeweging had ingezien,
lat de jeugd van Nederland zelf mede wil be-

Palen, hoe en op welke wijze het jeugdwerk moet
unctionneren, groeide er binnen onze vakbon-

den een opgewekt jeugdleven.
De diverse vakbonden gingen eigen jeugdgroe-
Pen vormen, waardoor het mogelijk werd de
aantrekkingskracht op de ongeorganiseerde
j°nge beroepsgenoten te vergroten, met als
=evolg, dat het ledental onder de jongeren snel
^ng groeien.
Overal in het land bouwde de jeugd haar eigen
••ttiakkerhuizen", waarin deze jeugd werd geacti-
veerd tot medebouwen aan haar organisaties en
aan zichzelf en waarin de jeugd werd gevormd

goede vakbondsleden met karakter en
Gemeenschapszin.
Onze Vereniging bleef hierbij niet ten achter,
;ntegendeel, wij herinneren er aan, dat wij enkele
Jaren geleden slechts 290 jonge leden van 14 t/m
'} Jaar hadden, terwijl mede, ja vooral, door ons
%en jeugdwerk op l Januari 1940 3648 14 t/m
l-jarige fabrieksjpngeren als lid onzer vereni-

Smg stonden ingeschreven.
Wij herinneren er verder aan, dat In .de laatste
Paar jaren regelmatig 50 pet. der nieuwe leden
jongeren waren van 14 t/m 21 jaar en dat wij
tenminste 35 goed functionnerende jeugdgroe-
Pen telden.
^e fabrieksjeugd was op mars in en naar onze
vereniging.
Relaas moeten wij vaststellen, dat ons jeugd-
*edental thans belangrijk is gedaald. Op l Janu-
ari 1940 hadden wij 3648 jeugdleden van 14 t/m
l Jaar; op l October 1940 2920 en hoewel wij

«lans nog niet over de officiële cijfers beschik-
*en, is het toch wel zo, dat ons jeugdledental
fta i januari 1940 wel met tenminste 1000 ge-
bald zal zijn.
^e fabrieksjeugd, die in de fabrieken „in-massa"
"ij een is, heeft op de gebeurtenissen in ons land

gereageerd en met grote moeite-zijn wij er
* ook in kunnen slagen een vijftiental groe-
i er toe te krijgen, dat ze het jeugdwerk

£>ortzetten.
Kameraden, wij moeten het jeugdwerk zo goed
hogelijk doen f unctionneren, omdat het jeugd-
werk — als onderdeel van onze vakbohdstaak —
de voorwaarde is, om de. aantrekkingskracht
^nzer organisatie op de jeugd te vergroten.
**akt aan, zet door, gaat voort met uw muziek-
clubs, lekenspelclubs, spel- en sportclubs .enz.
eïl2., opdat wij weer spoedig ons actieve jeugd-
leven in onze vereniging in alle plaatsen, waar
Veel jonge fabrieksarbeiders zijn, terug hebben.

Gegevens in feiten!
volgens het „verslag 1939" van de Rijksdienst
^er werkloosheidsverzekering (thans Rijks-
arbeidsbureau) waren er op l Januari 1940 in
°ns land 580831 personen lid ener gesubsidieerde
Werklozenkas. Daarvan waren er over 1939
Bemiddeld 20.4 pet. werkloos, hetgeen een belang-
rijke daling was vergeleken bij voorafgaande
Jaren.
Op 22 Februari 1941 waren er volgens de gege-
Veris van het Rijksarbeidsbureau, 522466 perso-
^en lid ener gesubsidieerde werklozenkas, het-,
jfeen dus een daling betekent van 57365 leden,
terwijl het percentage werklozen op 22 Februari
1941 rond 19 pet. bedroeg, n.l. 89527 leden geheel

plus 30232 leden gedeeltelijk werkloos,
blijkt, dat de werkloosheidsverzekering

*n ons land voor de arbeiders nog van grote
"etekenis is, hetgeen mede een reden is — de
Werkloosheidsverzekering wordt vrijwel geheel
gedragen door de vakbonden — het te betreuren,

zovelen in de laatste maanden hun lidmaat-
beëindigen.

ze werklozenkas b.v. verstrekte over 1940 niet
dan ƒ 615.000.— aan uitkeringen, hetgeen

^ 266.000.— meer is dan de leden zelf aan con-
'ributie voor die kas betaalden.

D D D DD D
D O O D D O

Houdt de fakkel brandende!
Wij waren op weg om door middel van ons
jeugdwerk de ziel van de fabrieksjongeren te
veroveren, d.w.z. wij trokken met ons jeugdwerk
meer en meer meisjes en jongens van de fabrie-
ken uit hun gewone sleurleven tot ons om met
ons op te marcheren naar een volksgemeen-
schap, waarin volledige vrijheid, blijheid en
geluk zou zijn voor alle mensen.
Ons jeugdwerk heef^ op de vorming van duizen-
den fabrieksjongeren een weldadige invloed ge-
had; wij zijn er dan ook trots op, dat thans
honderden flinke mannen en vrouwen rond-
lopen, wier liefde voor mens, dier, natuur, volk
en land is verstevigd in onze jeugdgroepen.
Ja, op de karaktervorming hebben onze jeugd-
groepen grote invloed gehad, want het is niet
genoeg een mooie volksgemeenschap te willen,
het is eerst dan goed, indien men met de daad,
d.w.z. dag in dag uit het voorbeeld geeft •
toont, hoe de mens zich in zo'n gelukzaliger ge-
meenschap heeft te gedragen.
Dit nu blijft de kern van ons jeugdwerk, onder
de fabrieksjeugd; zeker een goed loon, een be-
hoorlijke vacantie, een goede rechtspositie en
een behoorlijke sociale verzorging zijn voor de
arbeiders van zeer grote betekenis, maar ver
daarboven uit gaat een gemeenschap, waarin de
waarde van dezen mens ten volle wordt erkend.
In onze harten brandt de fakkel der menselijk-
heid, deze brandende te houden is onze aller-
eerste opgaaf. Ons jeugdwerk moet worden uit-
gebouwd, opdat de fabrieksjeugd kan overtuigd
worden, dat hun plaats is in onze rijen om met
ons het voorbeeld te geven, dat wij geschikt zijn

.om in een volksgemeenschap te leven als broe-
ders en zusters van hetzelfde gezin, waarin de
liefde voor elkaar hoogtij viert.

UIT DE J E U C D G R O E P E N
ALLE GROEPEN

Zend het hoofdbestuur — als vroeger — zoveel
mogelijk berichten over het jeugdwerk. Al ver-
schijnt ons jeugdtalad niet meer, op deze pagina

Wij komen in tijden, van droefheid en schande,
En schouwen d'ellende der bloedende aard.
Maar reiken toch moedig, de willende handen
En zijn voor geen schrik'lijke chaos vervaard.

Wij heffen het hart/uit de klemmende kerker des
[daags

En strijden, omhoog naar het licht,
Wij wanen ons waardig als wereldomicerker,
En smart te verzachten lijkt zalige plicht.

Wij voelen onszelf als een rozige bloesem,
Wij, jeugd, zijn een tedere bloemtak van Mei,
Daar lijpt en daar zwelt binnen in onze boezem,

' De welige vrucht voor het zomergetij.

Ja, wij zijn de jeugd, onze stoute gepeinzen bevorderen
Tot heer ons, van komende tijd,
Voor onze wil zal al het oude wegdeinzen,
Zijn brute kracht en onze zwakheid ten spijt.

Wij denken en dromen van dagende dingen,
Van schoonheid, geluk en van naamloze vreugd,
Wij zouden het allen wel toe willen zingen:
Wij komen, wij, groeiende jeugdige jeugd.

Wanneer onze handen de arbeid eens grijpen
En wroeten in de wachtende welige gaard,
Zal warmte onzer harten de mensen doen rijpen,
Dan groeit snel het mensengeluk op deez' aard.

(Uit: Jeugdige Leden A.N.T.B.)

kunnen wij toch uit die berichten wat publi-
ceren.

AMSTERDAM
Wij hebben kort geleden een bonte avond ge-
houden, waar tevens aan een aantal oudere
leden, die 25 jaar lid waren, de oorkonden werden
uitgereikt. Het was een echte familie-bijeen-
komst.

LEERDAM
Het gaat met onze groep in de laatste tijd niet
slecht. Als gevolg daarvan hebben wij naar een
grote ruimte om bijeen te komen, moeten uit-
zien. Des Maandags komen wij bijeen in
T.A.V.E.N.U en des Vrijdags in „Ons Huis" om
zeven uur.
Het gaat dus goed. B.

SCHIEDAM
Deze groep bereidt thans een gezellige bonte
avond voor, waar de groep zelf het gehele pro-
gram zal uitvoeren. B.

De fabrieksjeugd marcheert!

(Foto: Archief
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Kameraden! Zaterdag 17 Mei is voor onze afdeling een
zeer bijzondere dag. Op die datum ii.l. bestaat onze
afdeling 25 jaar. In verband met de tijdsomstandigheden
zullen wij helaas dit feit niet op feestelijke wijze kunnen
gedenken.
Tegelijk met de herdenkingsdaa van ons afdelings- '
jubileum zullen onze vier oudste leden, n.l. G. Meijer,
J. Mulder, M. Berghuis en G. Hofman, 25 jaar lid van
onze organisatie zijn. Wij feliciteren deze kameraden van
harte met hun jubileum en wij hopen, dat zij nog lang
lid van onze afdeling mogen blijven.
Wij, jongeren, zijn deze mensen grote dank verschuldigd,
want aan het hardnekkige vasthouden van deze kame-
raden is het te danken, dat onze afdeling is geworden,
wat zij nu is. Ook in de tegenwoordige omstandigheden
zijn deze kameraden gebleven, wat zij altijd zijn ge- '
weest, trouwe leden van onze organisatie, omdat zij ervan
O', srtuigd zijn, dat alleen een sterke organisatie de
belangen van de arbeidersklasse kan behartigen en ver-
dedigen. Want al waren de moeilijkheden ten tijde van
de oprichting van onze afdeling van andere aard dan
de tegenwoordige, ze waren niet minder groot. Voor
alles wat zij voor onze organisatie hebben gedaan, vooral
in die moeilijke jaren als bestuurder, lid van de fabrieks-
commissie en propagandaploeg, zeggen wij hun hartelijk
dank.
Wij willen deze pioniers ten voorbeeld stellen aan onze
leden, en wekken allen op-, mede te werken aan de
uitbreiding van onze organisatie.
Dat dit mogelijk is, ook in de tegenwoordige tijds-
omstandigheden, moge blijken uit het feit, dat onze
afdeling in de maand April bijna 50 nieuwe leden heeft
ingeschreven, waaronder een groot aantal, die reeds
eerder lid van onze organisatie zijn geweest. Dit is wel
het "beste bewijs, dat de fabrieksarbeiders het vertrouwen
in onze organisatie niet hebben verloren. En terecht,
want het is onze organisatie gelukt, belangrijke voor-
delen te behalen voor het personeel van de firma Van
Houten en Palm.
Hier was een duurtetoeslag van 5 pet. ingehouden sinds
April 1940. Door tussenkomst van de organisatie is deze
duurtetoeslag wederom uitbetaald, en wel met terug-
werkende kracht over 55 weken/Dat dit grote vreugde
heeft gewekt onder het personeel, laat zich denken. Dit
personeel was v oorheen bijna niet georganiseerd, het heef t
de laksheid van zich afgeschud en is bijna in zijn ge-
riel tot onze organisatie toegetreden en de resultaten
bleven niet uit, wat uit het bovenstaande blijkt.
~!n ongetwijfeld zullen meer van deze voordelen bereikt
worden. De lonen aan deze fabrieken zijn over het alge-
meen belangrijk lager dan bij Van Gelder, en een rechts-
positie of een minimumloonregeling ontbreekt geheel,
evenals een jeugdloonregeling. Hierin zal ongetwijfeld
verbetering moeten en kunnen komen. Als' de geest
onder het personeel zo blijft als hij nu momenteel is,
zullen hier nog belangrijke voordelen bereikt kunnen
worden. Hieruit blijkt weer, hoe onmisbaar en dringend
: -£ig de organisatie voor de arbeiders is.
/"; de mensen, werkzaam in de wasindustrie hier ter
plaatse, wier aantal zeker 1200 is, bovenstaande eens
ter harte nemen en hetzelfde doen als het personeel
van de firma Van Houten en Palm, dan zijn er voor
hen cak .lelangrijke voordelen te behalen, vooral nu
door de samenwerkende organisaties hard wordt gewerkt
aan het tot stand komen van een collectieve arbeids-
overeenkomst in de wasindustrie. Het is van het aller-
grootste belang, dat de arbeiders in deze industrie lid
van de organisatie zijn, zodat zij bij het tot stand komen
van het contract, waarin de lonen, arbeidsvoorwaarden
en sociale bepalingen zullen worden vastgesteld, hun
invloed kunnen laten gelden, om de inhoud van het
contract zo gunstig mogelijk te maken. Het bestuur ver-
zoekt een ieder, die maar enigszins kan, zich aan te"
melden als huisbezoeker, adressen van ongeorganiseerden
te verzamelen of te helpen bij het verspreiden. Laten

. wij aan onze oude leden tonen, dat wij bij het ingaan
van de tweede periode, van 25 jaar hun werk voortzetten
met dezelfde werklust en opoffering als zij de eerste periode
zijn begonnen.

Het bestuur.

LEEUWARDEN
Het is al enige weken geleden, dat het bestuur zich per
eirculaire tot de leden, werkzaam aan de „Lyempf", gewend
heeft, om te waarschuwen dat zij niet moesten luisteren
naar degenen, die bezig waren, de organisatie kapot te
maken, daar de organisatie alles in het werk stelde om de
positie van de arbeiders te verbeteren.
Wij kunnen nu mededelen, dat de ontevredenen ongelijk
hebben gekregen; gezegd.mag worden, dat er een ge-
slaagde actie gevoerd is.
De. besturen der samenwerkende organisaties hebben met
de directie besprekingen gehouden over de moeilijkheden,
waarin de arbeiders verkeren, maar pok over die, waarin
het bedrijf verkeert.
Deze besprekingen hebben ertoe geleid, dat er voor de
betreffende arbeiders- niet onbelangrijke resultaten zijn
bereikt.
Lonen: De minimumlonen waren bij 48 uren werken
ƒ22.—. Nu zal er voor 42 uur werken f22.— worden
betaald. Voof de uren, die erop volgen 53 et. per uur,
waardoor bij 48 uur ƒ25.44 betaald zal worden.
Continuafbeid: Voor de arbeiders, die in de poederafdeling

Gelezen vakbladen mogen niet wor-
den weggeworpen, doch behoren

aan ongeorganiseerde vakgenoten
ter lezing geqeven te worden.

t-.ivu'^ij in continuarbeid gewerkt hebben, is met terug-
w-.i^-iide klacht, voor de nachtarbeid ƒ 1.— per week,
en voor de nüddagarbeid ƒ0.75 per week extra betaald.
Sdiulduren: Voor tal van arbeiders zijn maandenlang meer
uren uitbetaald dan gewerkt waren. Een deel van deze
uren moest later worden ingehaald. Al deze uren zullen
komen te vervallen en behoeven niet meer ingehaald te
worden.
Verder is gesproken over de afsluiting van een collectief
contract. Een ontwerp-contract zal worden samengesteld;
daarna zulien de besprekingen worden voortgezet.
Enkele andere ondergeschikte vragen zijn tot oplossing
gebracht. Het komt er nu maar op aan of de zwart-
kijkers nu weer andere gezichten zullen krijgen, maar
tevens hun ongelijk zullen erkennen en bij het bestuur
zullen komen om hun bedankjes weer in te trekken, want
dat zijn ze toch verplicht.
Laten onze leden er zorg voor dragen, dat, hetgeen er
door hun organisatie bereikt is, uitgedragen wordt, opdat
wij na verloop van enige tijd kunnen zeggen: „de orga-
nisatie bij de „Lyempf" is weer in orde".

De correspondent.

LEKKERKERK

Ondergetekenden, leden van de controle-commissie, ver-
klaren de kwartaalstaat over het 1ste kwartaal 1941 te
hebben nagezien en in orde - te hebben bevonden.

De controle-commissie:
A. Burggraaf.
E.van den Berg.

MAASTRICHT
N.V. Kristalunie. Op een vergadering, die we met het
personeel van bovengenoemde onderneming hadden, kwam
zeer sterk de wens naar voren er bij de directie op aan
te dringen tot verbetering der lonen en andere arbeids-
voorwaarden over te gaan.
Wij hebben ons dan ook tot deze directie gewend met
het verzoek, de lonen van alle arbeiders (sters) met 10
pet. te verhogen, uitgezonderd die van de glasslijpers. Voor
de, slijpers geldt n.l. nog een aftrek van 12 pet. en we
hebben dan ook voorgesteld, deze aftrek geheel te doen
vervallen.
Verder hebben wij voorgesteld een aantal wijzigingen in
de collectieve arbeidsovereenkomst te willen aanbrengen,
betrekking hebbende op de groepsindeling, een aanvulling
op de overwerkbepaling en op die van doorbetaling van
feestdagen-en vacantiedagen.
Wij verwachten spoedig een uitnodiging van de directie
te zullen ontvangen.

STEENWIJK
Enige weken geleden hebben we voor het eerst contafct
met het personeel van de Kunsthars-Productie-Industrie
kunnen krijgen, dat vrijwel in zijn geheel lid van de

' organisatie geworden is. 'We hebben toegezegd, dat we
oiïs met de directie in verbinding zouden stellen voor het
houden van een bespreking, om te komen tot verhoging
van de lonen en afsluiting van een collectief contract.
De eerste bespreking met de directie heeft inmiddels plaats
gevonden. We hebben de verlangens van de arbeiders uit-
voerig verdedigd. De directie stond op het standpunt, dat
er inderdaad reden was om over verhoging van de lonen
te spreken, maar wenste eerst na te gaan wat er gedaan
kon worden. • Verschillende naar voren gebrachte vraag-
stukken kon zij niet direct overzien. Tenslotte werd de

- toezegging gedaan, dat we uiterlijk over een week bericht
zouden ontvangen wat er gedaan kon worden. Vermoede-
lijk zal er eerst nog een vervolgbespreking gehouden wor-
den. We wachten dus af.

De correspondent.

Tl EL

Kameraden! Het afdelingsbestuur brengt hiermede ter
kennis van de leden, dat ons lid Joh. Reuzer, bonds-
nummer 140374, van beroep glasmaker, met 7 weken
schuld is geroyeerd.
Kameraden, laat dit een aansporing zijn voor hen, die
ook contributieschuld hebben, om deze in te halen, daar
zij bij voorkomende gelegenheid nergens recht op heb-
ben. Bij werkloosheid is het toch 210, dat men bij con-
tributieschuld geen recht op uitkering heeft. Zorgt er
dus voor, geen schuld te hebben.

Het bestuur.

N.V. Fabrieken van Verduurzaamde vruchten, Mij. „De
Betuwe". In verband met het verzoek dm de lonen van
de los-vaste arbeiders meer in overeenstemming te willen
brengen met' dat der vaste arbeiders, ontvingen wij de
mededeling van de directie, dat zij van het College,
van Rijksbemiddelaars vergunning heeft .ontvangen om een
gering aantal losse arbeiders eveneens voor de 5 pet
toeslag in aanmerking te doen komen.
De directie zal deze duurtetoeslag één maal per maand
uitbetalen. Betreffende ons hernieuwd verzoek tot loons-
verhoging, zo deelt de directie ons mede, dat zij hier-
aan niet kan voldoen. Zij wijst ons er op, dat de moge-
lijkheid bestaat, om, voor wat dit betreft, te komen tot
een collectief contract voor de gehele conserven-industrie.
Wij hebben de directie er op gewezen, dat wij voor wat
dit betreft, reeds maandenlang bezig zijn, zij het tot op
heden zonder resultaat. Daar deze directie blijkbaar een
voorstandster is van een contract voor de gehele tak
van industrie, hebben wij haar verzocht ook haar in-
vloed in deze aan te wenden. Het blijkt, dat zij zich
te dien opzichte tot de Ned. Bond van Fruitverwerkers
heeft gewend en wij zullen nu in eigen kring nagaan,
wat er te dien opzichte en ten opzichte van ons verzoek
bij „De Betuwe" in het bijzonder, dient te geschieden.

UTRECHT
Ondergetekenden, leden van de controle-commissie, ver-
klaren op 7 Mei 1941 de kas en boeken gecontroleerd te
hebben en in orde bevonden.

» De controle-commissie:
C. J. Moolenbeek
K. L. Eimers.
J. B. van Beers.

HET HOOFDBESTU I
J

In welk vakje?
Voor Zaterdag 17 Mei moet het zegel in het
van de

20e week
van het lidmaatschapsboekje worden geplakt.

Inzenden copy
Wij vestigen er de aandacht van onze medewer'
kers op, dat voortaan inzendingen voor „W
Fabrieksarbeider" uiterlijk DONDERDAGMOB'
GEN in ons bezit moeten zijn. Men is er da»
van verzekerd, dat deze in het de week daarop
verschijnende nummer worden opgenomen.

Niets is gemakkelijker dan op alles iets aan te

merken; om te kunnen mopperen heeft men geen

talent, geen hersens, geen karakter en geen

ondervinding nodig.

JUBILEA

Op de 10e Mei herdacht ons lid
W. G. C. Faber

het feit, dat hij 25 jaar geleden bij de Gebf.
Eekhof, Schuurlinnenfabriek, in dienst trad.
Wij hopen, dat de jubilaris in deze onderneming
nog veié jaren zowel de afdeling als het bedrijf
zal mogen dienen.
Nu Willem, nog vele jaren na deze.

HET BESTUUR EN DE LEDEN
DEK, AFDELING NIJMEGEN.

Op de 13e Mei hebben ons lid

K. van Braam
en

L. Altman
Rechterstraat 105, De Rijp, de dag herdacht,
waarop zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn
getreden.
Met vele gelukwensen van

HET BESTUUR EN DE LEDEN
VAN DE AFDELING WORMERVEER.

Op Zaterdag 24 Mei a.s. hopen ons lid
D; J. Heijligers

en
H. J. Heijligers—Hendriks

de dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in de
echt zijn verbonden. Vriend Daan, van harte ge-
feliciteerd met de wens, dat je ook eenmaal je
gouden huwelijksfeest zal mogen gedenken.

HET BESTUUR VAN DE
AFDELING DORDRECHT

IN MEMORIAM

Heden werd ons bericht, dat op 30 April 1941 bij
een ongeval ons jeugdig lid

T. A. Overheul
in de leeftijd van 18 jaar is overleden.
Dat hij ruste in vrede.

HET BESTUUR VAN DE
AFDELING SCHIEDAM.

üït ons midden is weggerukt, onze geachte secretaris

E. Keizer
Hij heeft ruim 13 jaar zijn werk op uitmuntende
wijze voor ons gedaan.
Dat hij ruste in vrede is de wens van

HET BESTUUR EN LEDEN VAN
DE AFDELING WOUDBLOEM

Na een langdurig, doch geduldig lijden, overleed
ons lid

J. Nieuwekamp
in de ouderdom van 63 jaar.
Dat hij ruste in vrede

HET BESTUUR VAN DE
AFDELING PURMEREND
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'efd kunnen zijn (Klaas doet thans
^oeite, om met een Duitser mee te
b

arcn naar 't hoge Noorden); daar heb»
en ze zes uur rust per etmaal en hun

Materiaal is ook beter dan bij ons."
v,6 Denc in je boek vrij uitvoerig op de

oorse toestanden ingegaan. Vertel me
aar eens wat meer van!"

'•L belevenissen in Tromsö? Och man,
p. noorden overtreft je verwachting.

e Noren zijn zo'n stoer en mooi volk,
n wat je vooral treft is de rust van dat
°'k. Stoere, flinke kerels! En dan op

"• Noorse kust, in het hoogste noorden
Europa. Wil je wel geloven, wij

'Jn aan veel gewend, maar ik ontrc -rde,
°,en ik daar op de Noorse kust met

J? n dochter kon spreken, 't Wonder van
e radio, dat je je nogmaals realiseert
'.l de radiogesprekken, als je in de
uurt van Nova»Zembla zit. Je kunt niet
e§njpen wat zoiets betekent voor een
°c'eüjk»vermoeide bemanning, die me
|P deze tocht een indruk heeft gegeven

n de godsvrees van onze oude zee»
leden, van den schipper, den baas, den
^an, die een voorbeeld geeft, die stimu»
eert. Die een toestand doet ontstaan
^n zoiets als: er bestaat een vrij grote
"^cipline, van „daar komt vader aan,
:" die weet 't!"
leeft de schipper nog bijzondere in»

Komsten van zo'n reis?"
"Ja, hij krijgt 5 pet. van de vangst. De
Zeelui krijgen 26 tot 27 gulden per week
P de reis. Dat is beestachtig!"

erd er veel vis in de Poolzee ge»
vangen?"
^>L>e Poolzee zit vol met vis. In één trek
^s 130 tot 140 manden, van 70 kilo.
£e kwamen thuis met 3500 manden!
a

n - - - . een goedgemutste bemanning, die
r niet welgevallen over sprak!

zie het overigens zo, dat we in de
aaste toekomst naar de Poolzee moe»
^n, de Noordzee raakt leeg. In de
'sserij is ingrijpen zeer zeker geboden!

zal ook een moderne visfabriek
•Kteten komen. Er dient een einde te
°wieh aan de toestand, dat „een zee»
an er is om te plukken." Want je kunt

me geloven, 't is véél erger dan ik in
m'n boeken beschreven heb!
Zoals ik reeds zei, speciaal aan de
arbeidstoestanden zal men aandacht
moeten wijden; hier zijn thans de toe»
standen niet meer sociaal verantwoord.
De mensen waren wel goed georgani»
seerd, doch je mag niet vergeten, dat de
reders er uit haalden, wat er in zat!
En dan nog iets. Het vervoer van de
vis zal ook op andere, betere wijze moe»
ten geschieden. De Duitsers hebben ge=
experimenteerd om de vis verser naar
Duitsland te krijgen, met behulp van een
bepaald soort koelmachines. Men schijnt
daarmee behoorlijke resultaten verkregen
te hebben. Dat moet ook bij ons moge»
lijk zijn!
D'r valt nog reuze veel te verbeteren,
eer de visvangst \iaar de Poolzee weer
zal kunnen beginnen! En die kerels ver»
dienen dat ten volle! Man, wil je wel
geloven, dat je hart „week" wordt, als
je zo'n Hollandsen zeebonk over z'n
vrouw — over „moeder" — hoort spre»
ken? En neem van mij aan, dat er 's mor»
gens, 's middags en 's avonds aan tafel
geen betere huisvader is dan 'n zeeman!
Dat wil ik je nog wel zeggen, ik hoop,
dat die Poolzee»töcht niet m'n laatste
geweest is! Kom, steek jij nog eens een
sigaar op, dan .brengt m'n dochter je
nog een kop thee, al is»ie niet zo
„echt" meer."

Klaas, de Ome Klaas van de „Erin",
maakt 't zich gemakkelijk in z'n fauteuil.
hij heeft óók andere, minder gemakke»
lijke, rustpozen gehad. Op z'n Poolvaart
heeft hij die benut. Hoe, dat is hier in
enkele woorden verteld, en dat vindt u
uitvoeriger beschreven in zijn „Hollan»
ders vissen in de Poolzee".
„Nog een nieuw boek op stapel staan,
Ome Klaas?"
„Ja, in Juni komt er bij de Nederlandse
Uitgeverij in Baarn uit: „Een vloot voedt
een volk", 'k Zal je een exemplaar laten
zenden, dan kun je zelf beoordelen, of
ik te veel zeg."
Ja, dat vissersleven, je raakt d'r niet
over uitgepraat!
Pracht=kerels, die stoere Hollandse zee»
lui! K.

Mannen,
die te veel betaalden
De tijd van den Fransen „Zonnekoning"
was een tijd, waarin het staatsgeld won»
derlijk rolde. Lang niet altijd kwam het
daarbij in de juiste zak terecht. Tot die
overtuiging was ook een boer in de om»
geving van Saint Cloud gekomen, die
persoonlijk naar Parijs trok en een
audiëntie bij Lodewijk XIV aanvroeg.
Nu was het al in die dagen niet erg ge»
makkelijk voor kleine lieden, om tot de
allergrootsten te worden toegelaten.
Maar de boer zei, dat hij den koning
geld kwam brengen en dat deed won»
deren. Toen hij tegenover den Zonne»
koning stond, begon hij:
„Sire, ik heb een kleine akker in Saint
Cloud. Daarvoor, zegt men, moet ik
jaarlijks tweehonderd francs belasting
betalen. Dat is rijkelijk veel en ik heb
mij afgevraagd, of dat geld niet door
allerlei handen gaat die kleven. Daarom
kom ik het u ditmaal maar zelf bren»
gen. Dan weet ik zeker, dat het zijn
bestemming bereikt."
Men vertelt, dat Lodewijk XIV de grap
wist te waarderen en ook de wenk be»
greep, die er in verborgen was.
„Je hebt gelijk, waarde vriend", ant»
woordde hij den boer. „Ik geloof niet,
dat er meer dan een vijfde van al dat
belastinggeld op zijn bestemming komt.
Geef me dus veertig francs en houd de
rest, dan hebben we allebei ons deel."
Een nog wonderlijker verhaal van een
man, die meende teveel te hebben be»
taald, vinden wij in een lange brief, die
de beroemde componist van „Rigoletto",
„Traviata" en „Aïda", Giuseppe Verdi
op 7 Mei 1872 aan zijn uitgever Ricordi
schreef. De brief begint met het epistel
van een zekeren Bertani Prospero:

„Zeer geëerde heer Verdi.
Op 2 dezer ging ik in Parma naar uw
opera „Aïda" kijken, daartoe gebracht

door het opzien, dat oie compositie
heeft gewekt. Na afloop van de voor»
stelling vroeg ik mijzelf af, of ik tevre»
den was. Het antwoord luidde ontken»
nend. Ik keerde terug naar Reggio en
en luisterde onderweg naar het oordeel
van mijn medereizigers. Bijna allen wa»
ren het er over eens, dat "„Aïda" een
werk van de bovenste plank is. Daarom
kreeg ik lust, de opera nóg eens te gaan
zien en de 4de reisde ik andermaal naar
Parma. De toeloop was zó groot, dat ik
er alleen met veel dringen in slaagde,
een besproken plaats van vijf lire te
bemachtigen. Ik kwam tot de volgende
conclusie: de opera bevat niemendal,
dat werkelijk geestdrift wekt. Als de
mooie decors er niet waren, zou nie»
mand het tot het einde uithouden. U
kunt u dus voorstellen, hoezeer het mij
spijt, voor die twee voorstellingen 32 lire
te hebben uitgegeven. Voeg daar nog
bij, dat ik van mijn familie afhankelijk
ben en u begrijpt, hoe de gedachte aan
het geld mij vervolgt. Ik verzoek u daar»
om openhartig, mij het bedrag te willen
teruggeven. De rekening volgt hierbij:

Heenreis per spoor 2.60 lire
Terugreis 3.30 „
Theater 8.00 „
Afschuwelijk slecht avond: "
maal in de stationsrestau;
ratie 2.00 „

15.90 lire

Ditzelfde bedrag 2 maal is: 31.80 lire
Adres: Bertani Prospero, Via San Do»
inenico nummer 5."
„U kunt zich voorstellen", voegt de
componist Verdi hieraan jegens zijn uit»
gever toe, dat ik graag de kleine reke»
ning betaal. Ik verzoek u derhalve, hem
van mijn tegoed 27.80 lire te zenden.
Dat is wel niet het hele bedrag waarom
hij vraagt, maar het gaat mij te ver,
hem ook nog zijn avondeten te betalen.
Hij had best thuis kunnen eten. Natuur»
lijk moet hij een kwitantie tekenen voor
ontvangst en bovendien een verklaring,
dat hij geen enkele van mijn opera's
meer zal bezoeken, opdat verdere reis»
kosten mij bespaard blijven."

-*-:J---v^v?,:.^r-^^;^—^vrp'^-.,,-\-'V'v,^^

Geen water en geen wind, geen wiek,
geen droom van wolken daar om henen,
maar in zijn- harde hart paniek,
en de verbrijzelde muziek van
stenen

Geen heuvel, waar hij op, als held,
als dorpsidylle staat gesteld,
met zijn symbolisch kruis;
maar op een braak en woest terrein,
knarst hij de harde keien fijn
tot gruis

:,__—"-sjk^sjgg En niet rondom de dans van haver,
JKfsS^SgigBS de berk, de wikke en papaver

aan zachte voet gespreid
Maar boven mortel en de netel
worstelt zijn norse heksenketel
het monsterlijke koren rond
der werkelijkheid

Stenen en water is de spijze,
het brood, dat uit zijn tanden zinkt;
stenen en water is de wijze
die uit zijn grauwe trommel klinkt,
Geef hem de regen en de stenen,
•hij woelt ze schreeuwende doorénen
en schuurt en splijt,
geef hem de rauwheid en de tranen
hij maakt er van de vlakke banen,
Beton! Loodrechte muren! Kracht!
De Nieuwe Tijd!

En rond zijn grimmige gestalte,
tussen het gruizel van zijn halte,
werken de molenaars!

•{'•/'•î SJë^ÊSI Zij doen die ijz'ren ketel draaien,
'/'/•?/?^ftlS"i en op hun brede schoppen zwaaien
'.{..- ï't /Wjsjilijï ZV 't grind omhoog, als in de voorschoot
'•' ••'/ -̂ iëiPlII des goochelaars.
;>%MM
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/betonmolen

Zij staan rondom zijn plompe tors
en op de kop van zijn kolos,
zijn stalen muil rukken zij los,
zwijgzaam en nors!
Zo, door zijn wentelend gevaart,
dan meegesleurd, dan hemelwaart,
stort zich de maalstroom, ééngeworden
nederwaart.

En rust'loos, rust'loos draait zijn trommel,
gelijk een globe, om haar as!
Een wereld, zwenkend in zijn schommel,
inwendig murmurerend als
een langsrollend onweer gerommel

De molen van beton, de molen
der elementen, steen en water,
de tovenaar en de verhaler
van wat uit saamgeperst cement
zal worden muur en fundament
voor later!

De molen van betont ik luister
naar uw vertelling, woest en duister,
Ik zie uw morrende legende
in vastbesloten éénheid enden.
Ik zie het drijven van uw wanden
als naar een vast-onfeilbre wet,
tnaar door twee eelten arbeidshanden
gedreven en weer stilgezet.

Een wereld zie ik in uw beeld
in zelfde plompe wentling draaien
en tandenknarsend verder zwaaien,
met leed en tranen, strijd en nood,
met stenen, dienende voor brood;
dat uit die chaos eens de taaie
onbreekbre kracht te voorschijn stort;
dat uit die grauwe worsteling
uw vast cement, Verbroedering
geboren wordt!

En uw hart zie ik als die molen,
uw leven, worstlend naar de daad,
uw strijd, uw bitterheid verholen
in toorn en schaduw, kameraad!
In uw hart mengen zich gedachten,
schreeuwende uit een zwart heelal.
Door uw hart tuim'len grootse krachten
en worden tot massale machten
waarop de wereld rusten zal.

Geen dromen in hem nog! Paniek!
Geen zachte bloememeei terzijde
Maar in zijn binnenste tragiek,
en de verbrijzelde muziek.
der tijden.
Geen voetütuk, waar hij op als held,
vergankelijk staat opgesteld,
met Zijn symbolisch kruis!
Maar op een braak en ruig terrein,
knarst hij de botte weerstand fijn!
tot gruis
Steenharde daden is zijn spijze,
het brood dat hij te geven heeft. .
Steenharde paden zal hij wijzen
naar 't land, waar d'arbeid zingend leeft.
Geef hem de wereld van het heden!
Laat hem zijn strijd!
Hij maakt er van de brede wegen,
een beter, schoner aarde tegen!
Beton! Loodrechte wilskracht! Durf!
De Nieuwe Tijd!
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Een bijzonder geval van remise

M et de afloop van een partij kan het
soms eigenaardig gesteld zijn. In
het ene geval heeft men een stuk

gewonnen en is er weinig moeite meer
nodig om ook de partij te winnen. Maar
een andere keer is het voordeel veel gro-
ter en blijkt er ten slotte toch niets
anders dan remise in te zitten. Hoe komt
dat?
In de eerste plaats is het voor de partij,
die nadeel heeft, van veel belang om zo
snel mogelijk de damlijn te bereiken. Dik-
wijls zal hij daar de opoffering van een
tweede Schijf wel voor over hebben. De
dam heeft nu eenmaal meer mogelijk-
heden dan de schijf en dat geldt niet
alleen in de uanval, maai' ook in de ver-
dediging. Daarbij komt nog, dat het niet
altijd hetzelfde is of men een voordeel
heeft aan de linker of wel aan de rechter
kant van het bord.

We zullen ons voor het ogenblik bepa-
len tot de volgende stelling, waarin wit
een dam heeft, maar zwart vier' schijven.
Een meerderheid dus van drie stukken
voor zwart, waar alleen voor wit tegen-
over staat, dat hij al op dam. is gekomen
en zwart nog moet zien, zover te komen.

Zwart

Wit
Zwart: vier-schijven op 15, 24, 30 en 35.
Wit: een dam op 23.
Wit heeft natuurlijk zolang mogelijk de
lijn van veld l naar 45 bezet gehouden.
Maar nu heeft zwart een stelling, die wit
dwingt de lijn te verlaten. Als wit 23—45
speelt, antwoordt zwart met 30—34 en
wint. Speelt wit in plaats hiervan 23—l,
dan volgt zwart 35—40 en daarna 30—34,
ook me't winst.
Wie de stand voor het eerst ziet, zal nu

denken: „Het slot is gesneden koek. Wit
moet van de lijn af en zwart gaat dus
naar dam. Dat wint zwart natuurlijk."
Hier volgt nu het bewijs, dat dit niet zo
is. Wie de stelling dus kent, behoeft de
partij niet meer te'verliezen. Hij kan het
spel altijd zó leiden, dat het remise wordt.
We gaan nu spelen:

Wit Zwart
1. 23—32 30—34

Zwart heeft nog andere zetten. Bijvoor-
beeld 15—20. Dar volgt wit 32^13, zwart
20—25 en wit 43—38, met drie tegen één
en dus remise.
Een andere zet voor zwart is 35—40. Dan
wit 32—43, zwart 30—35. Wit maakt nu
n i e t de foutzet 43—30, want dan speelt
zwart 15—20, .wit 30x2 en zwart 20—24
met winst. In plaats van 43—30 speelt wit
43—25 en bij. de volgende zet 25—20 met
remise. Zwart kan dit niet beletten, want
op zwart 24—29 speelt wit 25—34.
Behalve 30—34 heeft zwart ook nog de zet
24—29. Dan speelt wit 32—43, met het-
zelfde verloop als onderstaand. We hou-
den ons dus aan de zet 30—34 van zwart.

2. 32—43 24—30
Zwart kan in plaats hiervan ook. 34—40
spelen. Maar dan speelt wit 43—25 en is
de stelling ontstaan, die nu al behandeld
is.

3. 43—38 34—39
Want op zwart 34—40 volgt wit 38—43.
Op zwart 35—40 volgt wit 38—49, zwart
30—35 en wit 49—43. Nu kan zwart in het
laatste geval in plaats van 30—35 wel
40—45 spelen, maar dan volgt wit 49—35.
In al deze gevallen verliest zwart een
schijf en is het spel remise.

4. 38—27 15—20
Want op zwart 30—34 volgt wit 27—22,
zwart 39—43, wit 22—39.
Een andere voortzetting voor zwart is
nog 35—40, maar dan volgt wit 27—18
( v o o r a l n i e t 27—13, want dan wint
zwart door 39—44 en 44—49). Na wit
27—18 verliest zwart echter steeds een
stuk,

Vier tegen één en toch geen winst
We hebben nu zwart zó laten spelen, dat
hij geen stuk behoeft af te staan. Nu
komt het er voor wit op aan om de juiste
stelling in te nemen.

5. 27—38 20—25
6. 38—29 39—44
7. 29—23 44—50
8. 23—45!!

PUZZLE-RUBRIEK Puzzlê N o. 19

IL E

Aftrek-rebus

Iedere tekening stelt een bepaald woord voor. Het gaat er nu om
van de woorden der bovenste reeks tekeningen, die in goede
volgorde staan, telkens de letters te schrappen van één der woor-
den uit de onderste reeks, zodat van ieder woord één letter over-
blijft. Deze elf overblijvende letters vormen dan een bekend
spreekwoord.

Oplossingen van deze aftrektpuzzle worden ingewacht tot uiterlijk 29 Mei.
Adresxeren: Redactie „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag
duidelijk vermelden: Puzzlê nummer 19.
Als prijzen voor goede oplossingen worden wederom enige fraaie boeken
beschikbaar gesteld.

Zwart wordt nu belet op veld 45 te spe-
len. Gaat zwart naar veld '6, dan wit
45—i. Speelt zwart „los" op het bord, dan
doet wit dit ook. Dit mag wit nooit na-
laten, 'want als zwart op veld l of 45 Kan
komen, gaat ook een tweede zwarte schijf
naai dam en wint zwi rt. ten slotte.
Als wit dit eindspel op de juiste manier
speelt, maakt hij met één tegen vier de
partij nog remise.
Een stelling, die waard is onthouden te
worden!

E en nieuwe wedstrijd
Deze week nog vier problemen in één
klasse. De volgende week begint een nieu-
we wedstrijd, die over vier weken loopt en
waarvoor ook damboeken als prijzen wor-
den uitgeloofd. Bijzonderheden hierover
volgen in de damrubriek van de volgende
week.
Voor de nieuwe wedstfijd sullen bepalin-
gen gelden, die zeker in de smaak zullen
vallen van lezers, die nu drukke werk-
zaamheden hebben. De bepalingen hoaden
tevens een besparing van briefport in.

De vraagstukken van U April
Klasse A.
No. 8. (Van E. Lieubray).
Wie 4—22, zwart 45—50, wit 21—17, zwart
50—45 (A), wit 22—50, zwart 50—23, wit
16—7, zwart 23 x 1. wit 50—45.
A. Als zwart op dit ogenblik 15—20 speelt,
volgt wit 16—7 en op zwart 50—45 weer
wit 22—50 en 50—45.
No. 9? Wit 30—25, zwart 31 x22, wit 25—20,
zwart 15x24, wit 46—41, zwart 36x47, wit
39—34 en op zwart 47x33 volgt wit 34—30
en 50 x 8.
K l a s s e B.
No. 10. (Van P. Sonier). Wit 27—21, zwart
23 x 41, wit 47—42, zwart 16 x 27, wit 36 x
47, zwart 27 x 36, wit 47—41, zwart 36 x 38,
wit 39—33, zwart 38 x 29, wit 34 x 1.
No. 11.' Wit 27—22, zwart 18x27 (25x34
heeft hetzelfde gevolg), wit 44—40, zwart
25 x 34, wit 40 x 18, zwart 13 x 22, wit
28 x 26.

Prijswinnaars
De prijzen zijn toegekend aan:
P. C. J. v. Z o n n e v e l d Jr„ Rozenburg-
straat 27, Den Haag en

1 P. J o n k e r , Breestraat 113, Koog a. d.
Zaati.
Dezen ontvangen een lijstje, waaruit zij
een boek kunnen kiezen.

Vier vraagstukken in één kiasse
No. 5

Zwart

Wit

Zwart': drie schijven op 16, 21 en 38.
Wit: twee schijven pp 10 en 32.

No. 6

Zwart

Wit
Zwart: 4 schijven op 18, 23, 30 en 34.
Wit: 4 schijven op 10, 33, 42 en 43. .

No. 7

Zwart

Wit
Zwart: 2 schijven op 25 en 37.
Wit: 2 schijven op 34, 45. Dam op 1.

No. 8

Zwart

Wit
Zwart: 7 schijven op 7, 8, 9, 13, 17, 18 e»
19.
Wit: 6 schijven op 24, 27, 28/32, 34 en 42;
Voor alle vier geldt: „Wit begint en wint.'

Oplossingen worden ingewacht tot
lijk 2 Juni. Adresseren: Redactie WeeK-
blad ..Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. f
Op adreszijde duidelijk „DamrubrieK
vermelden.
Er worden twee fraaie boekwerken uitge-
loofd.

Oplossing puzzlê no, 76
De oplossing van de prijsvraag: „Het zwembassin", verschenen in „Arbeid"
van 25 April, is als volgt:

Kees kon niet eenvoudig-
weg omlopen met het
touw, want dan kwam
hij niet om de hoek van
het bassin. Daartoe zou
het touw ruim 111 meter
lang moeten zijn. Hij
legt echter schuin over
een der hoeken de balk,

' die hij tot zijn beschik-
king had en kon dan
met het touw over de
balk lopen en zo ver-
volgens naar de andere
hoek, zodat het touw
langs of over de ctuik-
toren komt te liggen.

Toegekend zijn drie boekprijzen en wel aan: C. J. Vermeij, Lijnbaan 35,
Dordrecht; J. P. v. d. Jagt, Juliana-Oord, Laren (N.-H.); mej. Rie Beinen,
Ringweg P. 100, Amsterdam (W.).
De prijswinnaars kunnen een keuze doen uit een boekenlijstje, dat hun zal
worden toegezonden.
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VOO/? DE VROUW

l Van huis tot huis J
Beste Riek,

Heb je een gezellige Moederdag gehad?
Nou ik wel hoor! We hebben ons

Zondag van de distributiebeslomme»
ringen eens niets aan getrokken,
't Was echt gezellig. Rie en haar vrien»
din waren ook bij ons.
Van de jongens heb ik een aardig ge»
zelschapsspel gekregen. „Pang" heet het.
Het bestaat uit 150 kaartjes, die van l
tot en met 15 zijn genummerd. Je hebt
dus' eigenlijk 10 spellen. Ieder speler
krijgt een stapeltje van 5 kaarten, die
je mag zien, én een boekje van 10
kaarten, een z.g. boekje. Dat boekje
mag je niet zien, dat wordt met een
nummer boven, op een stapeltje gelegd.
Degene die no. l heeft, mag beginnen.
Het is eigenlijk precies als bij het domi»
neren, je mag bijleggen tot je niet meer
kan. Dan komt de speler .die het vol»
gende nummer heeft, aan de beurt. Wie
het eerst zijn boekje kwijt is, heeft het
gewonnen.
We kregen 's avonds de familie Van
Duren op bezoek. Toen hebben we dat
•pel meteen maar ingewijd.
We hebben ons er best mee geamuseerd
— tot groot genoegen natuurlijk van de
jongens, die er trots op waren, dat zij
zo'n succes met hun cadeau hadden. Je
hadt ze moeten zien glunderen, toen
meneer Van Duren zei, dat hij dok zo'n
spel wilde kopen.
De jongens willen nu iedere avond „pan»
gen"; maar ik heb nog wel wat anders
te doen. Als je zojn spel te veel speelt,
is er gauw de aardigheid af. We houden
er alleen de Zaterdag of Zondag voor,

dan blijft het voor ons allemaal leuk.
Mijn Herihy kwam vanmiddag met een
paar dikke boomtakken thuis.
Bij ons in de straat zijn verscheidene
bomen, die ziek of dood waren, omge»
hakt. Zodra de houthakkers weg waren,
gingen de kinderen er met zaag en bijl
op uit, om wat houtjes voor de kachel
te bemachtigen.
Met tassen vol werd het hout wegge»
haald. Maar . . . . dat ging al spoedig niet
vlug genoeg. Inplaats dat de stukgehakte
houtjes in de tassen gingen, werden nu
hele boomstammen weggehaald. Het
waren geen takken — het waren halve
b.omen. En zwaar! Ik zag geen kans om
zo'n „tak" op te tillen, maar Henny
droeg ze rustig op de schouder.
Ik wilde niet hebben, dat Henny zo'n
stuk boom mee naan boven bracht. Wat
heb je er aan als je er last mee krijgt?
Henny was wel teleurgesteld, maar hij
hoefde de boomstam niet meer terug te
brengen! Er waren dadelijk een paar
andere jongens die hem overnamen en
direct naar hun huis droegen.
Henny heeft zich er toen maar mee ver»
genoegd om de anderen te helpen met
hakken en zagen. Echt iets voor hem.
Die jongen is zo sterk als een stier en
het lijkt wel, dat hij die kracht wil uit»
leven.
Hij moet altijd anderen helpen. Dat was
vroeger al, toen hij nog maar pas op
school was. Als»ie den melkboer niet
hielp, kan je hem bij den groenteman
of bij den bakker vinden. Henk zegt
altijd „dat is de aard van het beestje,
daar moet je maar niets tegen doen."
Ik vond het zelf wel eens vervelend,

vooral als het regende of als het erg
koud was. Het gekke is, het gaat hem
niet in de eerste plaats om het geld
verdienen. Want. . . . jaren geleden werd
bij ons aan de overkant gebouwd. Onze
Henny ging geregeld met den melkboer
mee om melk en chocolade bij het werk»
volk te brengen. Henny is een aardig jog
en de mensen daar op dat bouwwerk
hadden allen plezier in hem. Dat wist de
melkboer ook wel en die maakte er een.
dankbaar ge'bruik vau. Al heel gauw
werd Henny naar de overkant gestuurd
om de bestellingen op te nemen. Hij kon

•daar een kwartje per week mee ver*
dienen of iedere dag een reep chocolade
krijgen. We hebben hem daar helemaal
niet in geraden, ofschoon we tegen den
melkboer wel "hebben gezegd, dat we het
niet prettig vonden, dat hij Henny geld
gaf voor dat werk. Hij was toen nog
zo jong. De jongen was echter zelf zo
verstandig om de reep te kiezen... .
Trouw bracht hij 's middags die reep
naar huis en verdeelde die onder ons.
Daaruit blijkt toch wel, dat het hem niet
om het geld te doen is.~
Nu hij wat ouder is, ben ik wel eens
bang, dat hij door die mensen te helpen,
met z'n huiswerk achterkomt. Ik ver»
bood hem dan ook enige weken geleden,
boodschappen voor den melkboer of
groenteman te doen. zolang hij z'n huis»
werk nog niet af had. Hij ging 's mid»
dags weg en wat dacht je dat Henk, die
toevallig 's middags even in de stad
moest wezen, zag?... . Een bakfiets van
een boodschappendienst, die door onzen
Henny rustig werd voortgepeddeld, ter»
wijl de bestuurder lekker in de bak lag
en zich rustig liet rijden. Hij had toch
weer een anderen baas gevonden.
We hebben maar besloten, hem geen
kantooropleiding te laten geven. Hij
heeft toch geen geduld een hele dag
rustig op zo'n kantoor te zitten en dan
kunnen wij hem niet dwingen, zonder er

Hoe zelf een kwart liter
hoest-siroop te maken

Om deze eenvoudi-
ge . maar zeer doel-
treffende hoest-
•siroop te malse11'
volstaat het een
kwart liter water
te koken en een of
twee eetlepels sui-
ker hierin op 4

lossen, dan voeg'
U hierbij den >£
houd van een 3

grams fleschje Vervus (dubbel geco"'
centreerd), dat verkrijgbaar is bij *&
apothekers en drogisten. Na even goed

roeren is het gereed en heeft U mee'
dan een kwart liter uitstekende hoest-
siroop.
Dosis voor volwassenen: een eetlep3'1
kinderen van 8 tot 12 jaar: een dessert-
lepel; 3 tot 8 jaar: een theelepel, te n'
men na de drie voornaamste maaltijd6.1?
en voor het naar bed gaan. Knip
recept uit om den naam Vervus en
dosis niet te vergeten.

clii
de

zelf de nare gevolgen van te
vinden. Hij is veel geschikter voor een

.Handelsschool. Als hij dit jaar van «•
Ulo afkomt, zullen we hem duar müar

naar toe sturen.
Hij zal later heus geen armoe lijdcn>
hij pakt van alles aan. In de vacant'6

komt hij alleen maar thuis om te etej
en' te slapen. Dan heb ik een gemakkeüj"
kind aan hem. Ik heb maar twee' J17"
gens, maar met karakters, die heme's'
breed van elkaar verschillen, terwijl »e

beiden toch fijne jongens zijn.
Nu beste Riek, ik stop.
De groeten van huis tot huis en in "e

bijzonder van je

Werkendam, 14 Mei 1941.

Nieuw jongenspak
uit een oude jas

We doen niet veel weg, tegenwoordig!
Wanneer men een oude damesmantel
of demi-saison heeft, waarvan de
knoopsgaten zijn uitgescheurd en
waarvan de stof rondom de zakken is
versleten, behoeft zo'n kledingstuk
tóch niet bij de vodden te worden
gedaan. De handige huisvrouw kan
hier nog een heel mooi jongenspak
van maken.
De tekening geeft aan hoe de patro-
nen van dit jongenspak op de stof
moeten worden gelegd.
Het voorpatroon van het pak kan zo
worden gelegd, dat de knoopsgaten
van de oude jas wegvallen. Men heeft
dan vanzelf ook de tegenrevers van
het oude kledingstuk waarvan de
knoopsgaten reeds zijn afgeknipt.
Men bekijke op de tekening goed, hoe
het achterpand van de broek is ge-
legd. Dit is duidelijk aangegeven. Als
men het achterpand zó legt. valt de
zak van het oude kledingstuk er juist
tussenuit.
Aan de zijkant van het voorpand van
de oude jas blijft dan nog wel vol-
doende stof over. om daar de kleinere
stukken als de kraag, zakken enz uit
te knippen.
Het rugpand van hei jasje knippen we
uit het Doveiiste gedeelte van de' rag
der oude jas.
Men kan c'e rug aaneen of in twee
gedeelten knippen. Wordt de rug aan-
een geknipt, dan kan over het pak
een losse ceintuur worden gedragen.
Knipt men ei' een naad in, dan. kun-
nen in het bovenste stuk een paar
plooitjes worden gestikt.
Het voorpand van de pantalon wordt
uit het onderste gedeelte van het rug-
pand gehaald. De pijpen kunnen, zo
men dit wenst, van onderen iets wij-
der worden geknipt. Deze wijdte wordt
er dan bij het achterpand aan gete-
kend. In hè: voorpand en in het ach-
terpand zijn plooitjes aangegeven.
Deze kunnen echter in het voorpand
vervallen, maar in. het achterpand
moeten ze ,wèl worden gemaakt.
Voor de sluiting van de broek kan

het tegenbeleg eraan worden geknipt,
zoals men op de tekening ziet. Het
tegenbeleg wordt dan bij het linker-
pand geheel naar binnen gevouwen;
een aparte bies, waarin knoopsgaten
zijn gemaakt, wordt er tegen gewerkt.
Het beleg en de bies worden tegelijk
van boven af met een ronding van
ongeveer 6 a 7 c.m. van onder het kruis-
punt vastgestikt (zie tekening).

Bij het rechterpand wordt de bies voor
onderkant gehouden. De knoopjes wor-
den dan precies op de naad gezet.
De mouwen worden uit de oude mou-
wen van damesmantel of demi-saison
gemaakt.

Wij zenden onze lezeressen gaarne een
volledig partoon van het jongenspak
toe. Men geve dan de leeftijd van den
jongen op en zende 35 cent aan de
Redactie „Arbeid", Postbus 100, Am-
sterdam, met vermelding: k n i P"
p a t r o o n . Het patroon wordt dan
franco thuis gezonden. Men behoef*
het slechts op de stof te leggen en
kan het patroon dan zo knippen.
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Gptemelk vetctient aeen mln&cnttna'

H ' betere is een vijand van het
Pnp^a" T^ i

ipt„'"Oec'e"' zeë* een Frans spreekwoord;
t op zichzelf werkelijk goed ge*
mag worden, gaat onwillekeurig

'ets
n°«md

iet r °ns 'n waar^e verliezen, als we er
y s naast stellen, dat nóg beter is.
jouden we melk als „volle melk" niet
v
 lnen, dan zouden we ongetwijfeld

on rU Z'^n van een voedi'ngsmiddel, dat
del' zoa's taptemelk doet — op voor*
v 'lu,6 NVÜze helpt aan een ruime hoe»
0 heid eiwit van zeer goede kwaliteit,
^s bovendien een lang niet altijd ge»
v kke'ijk te bereiken hoeveelheid kalk
in 1 f*' een belangrijk aandeel heeft

"et op peil houden van onze vïta»
ne Bsyoorziening en ons • tenslotte

^ S evenveel melksuiker brengt als we
p. volle melk mogen verwachten.
^ ar nu kennen we de „volle melk"
ij., ' ' ' • en nu gaan we helaas verge»
'J K en l
°"e melk bl i j f t „aanhangen" aan het
s' Waaruit ze gedronken wordt; ze is

"v 'M'" Yan kleur en ze heeft een
^.°lle" smaak. Taptemelk mist die ver»
geef8*611' orndat ze het vet heeft over»
z
 aan aan de boter; maar —• verliest
. aardoor de veel grotere waarde, die
Ie aan ^aar andere voedingsstoffen ont»
v. "t,- aan haar eiwit, haar kalk, haar
Iiit

arhines en haar melksuiker?
Rendeel; immers voor .die voedings»

ta
 n geldt, dat ze in de vorm van

0
 pternelk aanmerkelijk goedkoper tot

komen dan wanneer we ze als be»
j nddeben van volle melk kopen. In
j ir taptemelk, waarvoor we niet meer
ej ° cent betalen, vinden we evenveel

't als in 2 ons vlees; — en rekent
j..nu maar eens uit, hoeveel méér u
,t

a»raan zoudt betalen!
's nu eenmaal een feit, dat we in het

.."ruik van vet sterk gerantsoeneerd

.."; Dat mag echter zeker geen reden
Jn om minachting te tonen voor een

^ *ger" voedingsmiddel, dat, afgezien
1 zijn geringe vetwaarde, onze ge»

idheid bijzonder gunstig kan beïn*
°eden. Een vermindering van vet in

ns voedsel mag dan niet prettig zijn -
,vaar voor onze gezondheid levert het

z-'.
et °P; dat zou echter wél te vrezen

st"1 Van een vermindering van hoog»
aand eiwit, van kalk en van vitamine
' alle stoffen, die onmisbaar zijn voor

instandhouding van ons weerstands»

a heb de inleiding van dit praatje wat
„ n de „geleerde" kant gehouden, zult u
gSgen?
, at kan wel eens niet anders: als wij

u'svrouwen niet duidelijk inzien, welke
v°

0r= en nadelen voor de gezondheid
v

et°°nden zijn aan het kiezen van het
eosel voor ons gezin, dan blijven we

TT J!'c'1* gevangen in oude vooroordelen.
hebt nu door het lezen van een paar

n
etenschappelijke feiten de indruk kun»

0
6tl krijgen, dat u er goed aan zult doen

i taptemelk te aanvaarden als uitste»
^cid voedsel. Vooral voor pap zullen
^ taptemelk graag gebruiken; we kun»
*n dan de ons toekomende hoeveelheid

dr m?lk" uitsluitend bestemmen als Tarwe* of roggemeelpap.
an

Vóór we aan de recepten beginnen nog
één raad. Taptemelk brandt gemakkelijk
aan; een uitstekend middel om dit te
voorkomen, is het invetten van de .
bodem van onze pan met een ietsje
boter of margarine, 't Hoeft maar heel
weinig te zijn: u kunt er b.v, een paar
maal. de vette binnenkant van het pakje
boter of margarine voor gebruiken. Ver»
der zorgen we natuurlijk voor een zacht
vuur en we roeren in onze taptemelkpap
ook eens een keertje meer dan we bij
de pap van volle melk gewend zijn.
Als u -nu nog goed let op de maten, die
in de recepten zijn gegeven, dan kan ik
wel voorspellen, dat uw pap in de
smaak zal vallen, vooral bij hen, die niet
zoveel houden van karnemelk. In voed»
zaamheid staat trouwens de taptemelk»
pap geheel gelijk met de karnemelkpap.
Voor 4 personen zal een portie van l i
liter taptemelk gekookt, gewoonlijk vol»
doende zijn; we zullen die hoeveelheid
dus maar aannemen als grondslag voor
olize recepten.

Havermout pap.

H liter taptemelk, 125 gram* (i pond
of 3 niet te grote theekopjes) haver»
mout. Breng in het ingevette pannetje
de taptemelk op een zacht vuur aan de
kook; strooi er de havermout in, blijf
even roeren tot de pap kookt en laat
ze dan zachtjes gaar worden in de ge»
sloten pan, af en toe roerende (ongeveer
15 minuten).

Gortpap.

li liter taptemelk, 150 gram (li ons of
2 niet te grote theekopjes) gort.
Zet één oi twee dagen van tevoren de
gewassen gort te weken in zoveel water,
dat ze goed onder staat. Breng in de
ingevette pan de taptemelk op een zacht
vuur a.an de kook, roer er de geweekte
gort door, die intussen het weekwater
geheel heeft opgezogen en laat ze in de
melk zachtjes gaar worden, af en toe
roerende (ongeveer l uur).

fiijsiepap.

I i liter taptemelk, 150 gram (li ons of
li niet te groet theélcopje) rijst. Breng
in het ingevette pannetje de taptemelk
op een zacht vuur aan de kook, strooi
er de gewassen rijst in en laat die
zachtjes gaar worden, af en toe roeren»
de (ongeveer } uur).

Griesmeelpap.

II liter taptemelk, 125 gram (i pond of
ongeveer 2 niet te grote theekopjes)
griesmeel. Breng in het ingevette pan»
netje de taptemelk op een zacht vuur
aan de kook, strooi er roerende de gries»
meel in blijf roeren tot ze gaar is (on»
geveer 5 minuten).

ank bij één of meer van de brood

we in de taptemelk zullen koken,
j de rantsoeneringslijst aan; het zijn
^ hoofdzaak weer dezelfde graanpro»
l{

Ucten, die we de vorige week voor
Ve

rnernelkpap hebben aangeraden. Ha»
ee

rm°ut, gort en rijst nemen weer de
k0

fste plaatsen in; maar ook griesmeel
1 voor een taptemelkpap in aanmer»

*B- ' Wat bloem betreft — en ook
ta*1Zena — die vervangen we voor de
taf 1e'kPaP liever door ongebuild
de^u" °^ roggemeel; u kunt beide bij
din

 akker krijgen en ze steken in voe=
(j» ^Swaarde en ook in prijs voordelig af

de fijner gemalen bloem.

lï liter taptemelk, 150 gram (H ons of
ongeveer 2J niet te grote theekopjes)
ongebuild tarwe» of roggemeel. Breng in
het ingevette pannetje de taptemelk op,
een zacht vuur aan de kook, strooi er
roerende het meel in, blijf roeren tot de
pap weer kookt en laat ze dan in de ge»
sloten pan verder gaar worden, nu en
dan roerende (ongeveer 20 minuten).

Ik hoef er wel niet bij te zeggen, dat
de pap op smaak wordt afgemaakt met
wat suiker, 't Is voordeliger, als moeder
de suiker door de gehele portie roert,
dan dat ieder zich op zijn bord zelf van
suiker bedient!

Ondeugd is voordelig

Een dame aan het keizerlijke hof van
Napoleon III ergerde zich zeer over het
tabak-roken en beklaagde zich daarover
bi-j den keizer.
„Sire, waarom maakt u toch geen einde
aan deze onrustbarend toenemende
ondeugd?", zo drong zij aan.
,Ja", antwoordde de keizer, „ge hebt
waarlijk gelijk, het is een ondeugd. Maar
wat wilt ge? Het roken brengt mij jaar-
lijks 100 millioen Francs op. Zo gij mij
een deugd wilt aanwijzen, die het zelfde
o"ptirengt, Kal ik het roken verbieden".

en tóch
midden

in het

Ambtenaren en vast .parnciujer perso- '
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

( Wettelijk tariel Vlug en discreet. •
Inlicht en afwikk. mondel. ot schnftel.. |

Rotter<lam-C.: IMauritsweg -15;
l Anisterdam-C.: Sarphatistraat 36;

's-Gravenhage: Riviervlselimarkt 4.

De Siemens
PHONOPHOOR
geeft bij elke
graad van
slechthoorendheid
de juiste verster-
king van het geluid.
Ook in Uw geval!
Keuze uit 21 ver-
schillende typen.
Vraagl een demon-
stratie of gratis bro-
chure AB aan de

N.V. ALMARA
Rolan 86

AMSTERDAM-C

|GOEDKOPE UITGAVE VAN HET STANDAARDWERK

LANDEN EN VOLKEN
VAN ALLE WERELDDELEN IN WOORD EN BEELD

Door Prof. WILLI ULE
Derde druk.

3EAUTORISEERDE UITGAVE — OPNIEUW IN HET NEDERLANDS
VERTAALD, HERZIEN EN BEWERKT door

F. K. A. ROMBACH
2 ZWARE DELEN, RUIM 1800 PAGINA'S DRUKS, 763 AFBEELDINGEN,
oestaande uit zeer duidelijke en goede reproducties naar foto's, in de
tekst, 41 GROTE PLATEN op kunstdrukpapier, 15 LANDKAARTEN in

5 kleurendruk en UITGEBREIDE REGISTERS.
DE PRIJS VAN HET COMPLETE
WERK. 2 DELEN, GEBONDEN IN
2 KEURIGE LINNEN STEMPEL-
BANDEN, IS SLECHTS

12.50
FRANCO DOOR GEHKEL

NEDERLAND.
Betaalbaar in maandelijkse ter-
mijnen van ƒ 1. — of meer, naar

verkiezing.

Landen en Volken van alle
Werelddelen in Woord en

Beeld
Is een werk van bijzondere be-
tekenis, in gelijke mate voldoende
aan alle eisen van zakelijke
nauwkeurigheid en juistheid,
alsook aan de noodzakelijkheid
van „voor iedereen begrijpelijk
blijven", voortgekomen uit de
geest van de tegenwoordige tijd,
waarin de wonderen der tech-
niek de verste landen als het
ware steeds dichter tot ons bren- •
gen. Met grondige kennis van
onze Aarde en haar bewoners
behoort ieder modern men*
geestelijk te zijn toegerust.
Landen en Volken van alle

Werelddelen in Woord en
Beeld

bevat de gehele huidige weten-
schap omtrent de Aarde en haar
I . a n i k M i . van naar Natuur, haar
Producten en haar Bewoners,
alles op populaire en botieiule
wijze weergegeven. Zeer uitvoe-
rig worden de bewoners van ieder
land beschreven. levenswijze,
zeden en gewoonten worden
grondig behandeld. Hierdoor ook
wordt hel werk

EEN BRON VAN ONDERHOUDENDE ONTSPANNING.
Wij geven GEHEEL GRATIS ALS PREMIE „ZIJ" EN „AYESHA", 2 delen in één
band, 564 bladz. druk&. van den beroemden schrijver H. Rider Haggard, gebonden
in linnen prachtband.
Landen en Volken van alle Werelddelen in Woord en Beeld met gratis premieboek
bieden wij aan voor de prijs van ƒ12.50, betaalbaar in maandelijkse termijnen
van ƒ 1. — of meer, naar verkiezing. Spoedige bestelling van deze buitengewone
aanbieding is gewenst. Het complete werk en premieboek worden direct na ontvangst
van onderstaand bestelbiljet franco toegezonden door

GEBROEDERS GRAAUW'S UITG.-MIJ. EN BOEKHANDEL N.V.
TE AMSTERDAM - SINGEL 80 - TEL. 46460 - POSTGIRO 7031 0

BESTELBILJET
Ondergetekende verzoekt GEBROEDERS . GRAAUW's Uitg -Maatschappij en Boek-
handel N.V. te Amsterdam, Singel 80, franco te zenden:

LANDEN EN VOLKEN VAN ALLE WERELDDELEN
IN WOORD EN BEELD

compleet in 2 delen, gebonden in 2 prachtbandenu m. premietaoek „Zij" en ..A.irslia",
gebonden in linnen prachtband volgens aanbieding in „Arbeid" van 36 Mei 1941,

'voor de prijs van ƒ 12.50, terwijl de betaling geschiedt in maandelijkse termijnen.
van ƒ ............ *)

NAAM: ..................................... ........................................ .-. .................................
VOLLEDIG ADRES: ...................................................................... . .......... - ............
*) S. v. p. duidelijk aangeven welk bedrag per maand betaald zal worden.
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Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.
Ik ben deze week tot de ontdekking ge-
komen, dat jullie, om het eens deftig te
zeggen: wetenschappelijk heel wat beter
zijn gevormd dan — ja, dan Wat? — Daar
zit ik al meteen voor de mast! Ik wil
maar zeggen, dat jullie niet goed hebben
geraden. Och, och, wat had ik op mijn
bijzondere raadwedstrijd een bedroefd
beetje goede oplossingen. Er waren jon-
gens bij — echte voetbalkenners — dat
kon je zo wel uit hun toelichting merken,
die me haarfijn vertelden, dat de bal in
dat en dat hokje moest zijn. (En dan
was-ie er natuurlijk niet. Waar de bal
wél was? Hier is het plaatje — dan kan
je het precies zien — dan kan je ook zien,
dat de voorste man mis kopte.

9 10 11 12 13 14 15 16

10 11 12

De bal was dus in hokje B4.
Degenen die dit geraden hadden kon oom
Niek op de vingers van één hand aftellen.
Geen wonder ook, want de kans, dat je
goed zou raden was l op de 192. Je had
het gezicht van Ronnie moeten zien, toen
hij uit dat kleine hoopje brieven een prijs-

• winnaar moest halen. Hij leek wel be-
ledigd en ik moest hem gewoon weer dui-
delijk maken, dat hij papa weer een brief
mocht geven! Toch nam hij niet de
bovenste De

Bijzondere raadwedstrijd
werd gewonnen door
Hendrikus Wilhelmus Fröger, j., 13 jaar,
Grebbestraat 18, Amersfoort.
Gelukkig was de stapel „wetenschap" een
halve meter hoger. Nu, die halve meter
is wat overdreven, maar er waren toch
vele tientallen góéde oplossingen méér.
Laat ik eerst het lijstje van Nelly van
Lingen opgeven zoals het zijn moet. Dege-
nen, die er fouten mee hadden gemaakt,
moeten het dan maar eens een paar keer
overlezen. Dan weten zij het ook.
Hier komt het:

Kijk, ik had zó gedacht Kareltje
doet dit dan doet-ie dat en dan
dat vervolgens op plaatje vier ge-
beurt er dat — op plaatje vijf weer dat
en op aes dat. Oom Niek weet, dat de
tekenaar in de regel zegt: fijn zo 't
komt in orde. Want die twee heren be-
grijpen elkaar heel goed. Als meneer
Lutz de tekeningen klaar heeft, schrijft
meneer Smith er ter verduidelijking een
kort onderschriftje bij en zó komen dan
De Avonturen van Kareltje Kraan in ons
blad.
Maar nu nu gaat het anders. Nu
staan de tekeningen erin, zonder dat die
meneer Smith er onderschriftjes bij
heeft gemaakt. Hij heeft ditmaal — op
verzoek van oom Niek — de onder-
schriftjes weggelaten. Als oom Niek onze
Kareltje voor een prijsvraag nodig heeft,
dan ben ik gaarne bereid daaraan mi.in
medewerking te geven, verklaarde hij
dadelijk Nu. oom Niek had niet anders
verwacht en daardoor verschijnt Kareltje
Kraan — voor één keertje zonder onder-
schriften. De prijsvraag is nu: .
Ten eerste: Een kort opstel maken,
waarin de avonturen van Kareltje met

de vrachtauto worden
verteld. Of
ten tweede: onder elk
plaatje een onderschriftje
zetten. Of
ten derde: Een. gedichtje
maken, waarin de avon-
turen met de vracht-
auto worden bezongen.
Dit is dus de eerste prijs-
vraag en je niag kiezen
uit l, 2 of 3. Je maakt
dus een opstel of je maakt
onderschriftjes, of je
pleegt een gedicht.
De tweede prijsvraag —
waaraan ook de deel-
nemertjes van prijsvraag
nummer één mogen mee-
doen — gaat óók over...
Kareltje Kraan Ik geef
haar door om... den re-
gisseur van Kareltje, die
zo bereidwillig was, zijn
werk voor een deel aan

de kinderen af te staan, een handje te
helpen. De vraag is: Wie geeft een nieuw
avontuur van Kareltje?... Als het idee goed
is, zal oom Niek het doorgeven aan den
heer Smith. Dan komt dat avontuur mis-
schien wel in „Arbeid". Ook voor die
tweede prijsvraag wordt op z'n minst een
fraai jongens- of meisjésboek ter beschik-
king gesteld.
De derde prijsvraag — o waai..../, wat

(.Foto: „Arbeid")

zal ik weer een berg brieven krijgen! —
is voor de kleinere lezertjes. Zij mogen
Kareltje Kraan weer eens kleuren of
verven. Zij moeten er om denken, dat aij,
naam, adres, leeftijd, j. of m. ook op de
gekleurde tekening zetten. Dat is trou-
wens een opmerking, die voor jullie alle-
-maal geldt: het is n i e t voldoende, .ie
naam enz. alleen achter op de envelop
te zetten. Die naam is voor de post. Voor
Oom Niek zet je netjes naam, adres enz.
in de brief.
Voor deze week houd ik me nu maar bij.
Kareltje Kraan Volgende week komt
er misschien weer eens een kruiswoord-
puzzle of wat anders. Inzendingen
zo spoedig mogelijk, doch in elk geval
vóór 29 Mei .aan Oom Niek, Postbus 100,
Amsterdam C.
Nu zou ik door de drukte voor het nieuwe
raadsel haast

M'n troostprijzen.
vergeten. Gelukkig zie ik net de briefjes
liggen, die Ronnie na de vaststelling der
hoofdprijzen nog uit de brievenberg
heeft gegrabbeld. Daar komen de namen
en adressen der gelukkigen al:
J. E. van Gulik, j., 14 jaar, Gloriantstraat
4 III, Amsterdam-W.; W. J. Koster, j.,
14 jaar, Soembastraat 19, Meppel; Hugo
Esveldt, j., 15 j., Zegenstraat 88a, Rotter-
dam-Z.; Robert Water, 9 j., Kattegat 18,
Zaandam; Olga Bijnhart, m., 10 1„ Mrënt
647, 's-Gravenhage; Leni van Santen, m.,
12 j., Dennestraat 5, Vlaardingen; Nettie
Termöhlen, m., 12 jaar, 2e Van der Helst-
straat 44 III, Amsterdam-Z.; Roeli Meij'e-
ring, m., 12 j., Groningerstraat 175, Assen;
Richard D. Hogervorst, j., 13 j., Martinus
Dorpiusstraat 20, Naaldwijk; Jan Gutman,
j. 10 jaar,- Barend Poekesstraat 47, Leeu-
warden; Loura Lakeman, m., 10 jaar,
Burg. ter Laanstraat 9, Zaandam; Jan
Thomasse, j., 12 j., Van Walbeckstraat
8 III. Amsterdam-W.
Tot mijn grote schrik merk ik, dat Ronnie
méér brieven heeft gegrepen dan de be-
doeling was. We zullen het zo maar laten
— het zou een te grote teleurstelling zijn,
als je eerst voor een prijsje stond opge-
schreven en je kreeg dan toch nog niets.
Voor ik nu aan de

Briefwisseling
begin, eerst nog even een gelukwens voor
boff.erds die een prijs kregen.
Jennie de Gelder te IJmuiden moet niet
denken, dat ik een nacht voor haar raad-
sel heb opgezeten. Nu was het raadsel te
moeilijk. Het is ook nooit goed of... het
deugt niet! Ik heb wél, zoals Jennie vroeg,
de groeten aan mezelf gedaan ik heb

mezelf een hand gegeven. Tante (
moest er om lachen. Die zei: „Prettig, dw
je jezelf geen zoen behoeft te geven."
Gerrie Peters te Deventer zegt, dat ze ee°
kort en stug briefje schreef omdat ze---
niet in een goed humeur was. Die zieW*
moet niet te veel vqarkomen, Gerrie. Ëen

doodenkel keertje 'mag wel, maar d»°
moet je het alleen zelf merken!
Dolf Boonier te Breda vertelt me,
een gruwelijke hekel aan algebra •—
Zo zijn er meer. Dolf is er zelf verbaaso
over, dat-ie voor dat vak voldoende ha*
Hij snapt het niet en nu moet oom Ntë
dat maar snappen. Die... snapt het best-
Hij denkt, dat Dolf tóch nog een klelr
wiskunde-knobbeltje heeft. Straks dweep^
ie nog met Pythagoras. Enfin Dolf, J
kan beter niet snappen, dat je een vor

. doende hebt, dan een onvoldoende Ëe*
van mijn zoons snapt dat laatste noo'
en... dan snapt oom Niek het óók bes'-
Gesnapt? Leuk dat die kuifleeuwerik3j
het vogelhuisje onbewoonbaar
den. Schrijf me gauw, als in het nii
huisje vogels komen. Daar ben ik ö"*
benieuwd naar.
Map van de Velde te VlaardinSe£
Ambacht stelt me een gewetensvraag
„Bent u muzikaal?" Map heeft zelf al vjej
jaar pianoles en ze kan al leuke stuW£

spelen. Nu, dan zal oom Niek een b^
eind in haar achting dalen, als hij vef
klaart, dat-ie... helemaal niet muzikaal B
Als jongen heeft oom Niek ook pianol6*
gehad, maar hij was zo dom om heleina'
niet te studeren. Als de pianojuf f rouff

kwam, moest oom Niek het boek nog "P"
zoeken en dan gebeurde het wel, dat-ie be

niet kon vinden; doordat zijn vader e

andere muziekboeken had opgelegd. WaO
de vader van oom Niek was wél muzikaSs
Die was zelfs organist in een kerk Tan"
Cor beweert, dat het met die niet-muzflS
liteit nogal los loopt, omdat ik wél K 8_
horen, of een stukje goed gespeeld of %F
zongen wordt en... omdat ik op een sol'
datenhoorn kan blazen. Je begrijpt
dat het met de pianoles van oom
indertijd helemaal mis gegaan is. Je üi\
reikt niets, als je er niet voor werkt. D*
weet oom Nie~k nu heel goed. maar 9"
jongen dacht-ie daar ook niet aan

' \(Voor Ada Gouda te Eethen heb ik ~^.
een gewetensvraag: Had je het gedichw
Klein Lammetje zelf bedacht? Na wat »
verleden moest schrijven, ben ik er ee*
beetje huiverig voor geworden, eigen ^e.,
te plaatsen, als er niet nadrukkelijk bl

staat: zelf bedacht.
Corrie Oostrijctc te Zuilen heeft ^
broertje van twee én een broer van 34 ja»-'

(Vervolg op pag. l*'

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E K R A A N
Kareltje en de vrachtauto Een grappige tekenfilm Beeld: Jan Lutz Regie: N. J. P.

Plaatsnaam
Apeldoorn
Aalsmeer
Amersfoort
Alkmaar
Arnhem
Amerongen
Austerlitz
Boskoop
BarnevekJ
Delft
Gouda
Utrecht
Valkenburg
Waalwijk

Bekend door
Echoput
Bloemen
Kei
Kaas
Bedriegertjes
Tabaksplanten
Pyramide
Planten
Kippen
Aardewerk
Kaarsen en pijpen
Dom
Grotten
Schoenfabrieken

Voor dit, raadsel heb ik twee prijzen .toe-
gekend. De gelukkigen, die door Ronnie
uit de brievenberg werden opgevist zijn:
1. Diny van Berkum, m., 13 jaar. Jan
van Walréstraat 39, Haarlem.
2. Herman Peters, j., 12 jaar. Niéuwe-
sloot 109 A, Alkmaar.
Nu begin ik onmiddellijk aan

Onze nieuwe prijsvraag
die Kareltje Kraan als middelpunt
heeft.
Misschien hebben jullie boven De Avon-
turen van Kareltje Kraan wel eens zien
Staan: Beeld Jan Lutz — Regie en tekst:
N. J P Smith Weet je ook wat dit be-
tekent? Hee! eenvoudig: de heer Smith
verzint de geschiedenis, welke dan door
den tekenaar, door den heer Lutz, die
óók een meneer is al zet hij z'ri voor-
naam voluit, in beeld wordt gebracht.
Weet je nu hoe die avonturen ontstaan?
Meneer Smith komt bij meneer Lutz.

14
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Voor de onderschriften bij de tekeningen, sie ditmaal ome prijsvraag m net Baobeltje van Oom Niek.
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KJNUTSELRUBRIEK
Een plantjes-standaard

^Betwijfeld, zullen velen van jullie thuis kleine plantjes hebben. Voor
nen Plaatsen ioij dit keer de beschrijving van een eenvoudige plantjes-
standaard. Wanneer jullie het erg mooi willen doen, kan het geheel van

vervaardigd worden. Anders is ook zeer goed kistenhout te ge-
n. De maten en de bevestiging staan op de tekeningen aangegeven,

ovaalvormige plankjes kunnen met een spijkertje worden vastgezet,
steuïiplankjes moeten worden vastgelijmd. Doe je best!

35c.Af.

knutselwedstrijd
n *Arbeid" nummer 17 plaatsten wij een knutselsoproep en verbonden daar*

®3n een wedstrijd met mooie boekprijzen. De tot dusver ontvangen inzem
tf'"gen van jeugdige knutselaars hebben ons getoond, dat deze soort wedstrijd

in de smaak is gevallen. Toch kunnen er nog veel meer inzendingen
. Hoe klein en gemakkelijk de te vervaardigen voorwerpen ook zijn,

dingen de inzenders mede naar een prijs, want het komt hier voorname*
"W aan op vindingrijkheid, oorspronkelijkheid en leukheid.
r\

us nogmaals: alle knutselaars onder onze jeugdige lezertjes mogen het werk,
'* zy zelf bedacht en vervaardigd hebben, ter beoordeling opsturen. Wij

j* datsen de beste inzendingen en de drie beste knutselaars krijgen een mooi

e fozendftermijn sluit uiterlijk <tp 23 Mei. Werktekeningen, beschrijvingen en
j^utselvoorwerpen moeten gezonden worden aan: Redactie „Arbeid", Posf«

* 100, Amsterdam. Naam, adres, leeftijd en opgave jongen of meisje
vermelden: Op de adreszijde duidelijk vermelden: „Knutselrubriek".

" ®°lt) van pagina 14.

niet" 6en verscnil- Als Corrie het me zelf
Ven schreef' zou ik net haast niet gelo-

"' Er ig altijd baas boven baas. Ronnie
V0n

6,elt met z'n oudste zus 17 jaar. Dat
fam Oom Niek al zo knap, maar de
Het • Van Corrie wint het glansrijk.
*ii ^t me wel leuk voor je, onder-
zij! ̂ res te worden. Waarom aou dat gek
ze ' Je rapport is sterk genoeg zou ik

8en- Je kan goed raden, Corrie.

Corresponderen en ruilen

Van Zon te Haar*em gaat natuur-
°Ver- Als je een rapport met twee

hebt en te WiJft Je best ^oen'
Zo s er &een kou aan ^e lucht, zou ik

zeggen ...... dan loopt Henk dien fijnen
T r^er vast niet mis. Het beste met1 H B.

van Jackie Battel-jee te Am-
aam heeft met het tweede raadsel
al te veel geholpen Een jongetje van

?-ar zou dat raadsel alleen kunnen
«xr • n' als ^et een wonderkind was.
, -'S ik van Jackie een gekleurde Karel-

' Kraan?.
11 allemaal: de groeten van

OOM NIEK
St^ ,Re<Jactie „Arbeid", Postbus 100, Am-eröam c.

Corresponderen willen: Nellie Pauw, m,
12 jaar, Waardpol4er, Kolhorn N.-H.; Jan
G. Veldman, j., 11 jaar, Echtenerbrug 112;
Sint v. d. Werff. j., 13 jaar, Echtenerbrug
129 (met sportieveii jongen .van 12—14
jaar); Cisca Zieltjens m.. 12 jaar, Loos-
drechtseweg 30. Hilversum; Dora lesberte.
m., 12 jaar, Loosdrechtseweg 28, Hilver-
sum; Kees Bergnuis, j., 13 jaar, Groene-
laan 24, Beverwijk; Lucle van Schouwen,
m.,'11 jaar, Korenbloemstraat 36, Kotter-
dam-Zuid; Nellie Dekens, m., 10 jaar,
Nicolaas Tulpstraat 3, Leeuwarden; Gerrit
Loos, j.,' 11 jaar, Schuttérsbergweg 54,

. Arnhem; Tini Groote, m., 13 jaa.r, Stort-
weg 7, Emmeu; Elly Coolman, m., 12 jaar,
P. 88, Spijk (Groh.); Nettie Termörüen,
m., 12 jaar, 2de Van der Helststraat 44 IEt,
Amsterdam-Z. (met meisje op H.B.S.);
Marie Kranendonk, m., 11 jaar; Strevels-
weg 96A, Rotterdam-Zuid.
Jongens en meisjes kunnen nu rechtstreeks
naar bovengenoemde adressen schrijven. Er
is keus genoeg! Builklantjes had ik daar-
entegen deze week niet. Johanna Bouman
te Hilversum gaf geen leeftijd op. Te oud
voor deze kinder-rubriek waren Tin-i üe
Zwijger te Leiden, Joh. Ardenk, Almelo en
O. v. d. Peen te Utrecht. Jantje v. d. Vl-ugt
gaf geen adres op, evenmin als Truus van
der Loo. Henk Dissel kon ik niet plaatsen,
omdat hij postzegel voor antwoord wilde
hebben.
Wie in deze rubriek wil opgenomen wor-
den, moet schrijven aan Oom Niek, Post-
bus 100, Amsterdam-C.

MEDEDELINGEN VAN HET N.V.V.
I5e VERANTWOORDING STICHTING

„WINTERIIULP NEDERLAND"
VAN 19.4/41 t/lll 8.5.'41.

°taai der veertiende verant-
*°ording ƒ25.033.33
J^zoldlgden Algem. Nederl.

t*- te 's-Gr .'....ï... ,',' 2.50
Lf2oldigden Afd. Rotterdam

Ned. Bond van Meubel-

fc f B. te A
§• A. w. te A ................ :..

"Wdbestuur Ned. Sigaren-
- en Tabakbewerkers-

°°f dbestuur Bond van Werk-

5.82

2.50

50.-̂

y --"^^3, Technici en Op-
, . "tlioudend Personeel 1OO.—

19.03
15.—

Bezoldigden
Bestuürdersbond ...
•tuur Alg. Ned. Bond

Meubelmakers „ l W.—

G. A. A te A ƒ
Bezoldigden Nederl. Toou-
kunstenaarsbond „
Hoofdbestuur Ned. Bond van
Arbeiders in de Voedings-
en Genotmiddelenbedrijven „
J. E. te A „
Bezoldigden Ned. Sigaren-
makers- en Tabakbewerkers-
bond
Hoofdbestuur Ned. Bond van
Arbeiders In het Landbouw-,
TumbouV- en Zuivelbedrijf „
Bezoldigden Ver. van Ned.
Gezagvoerders en Stuurlieden
ter Koopvaardij „
Hoofdbestuur Alg. Nederl.
Bouwarbeidersbond ,
Bezoldigden Centrale Boud.
van Transportarbeiders
Be7x>ldlgden Nederl. Verbond
van Vakverenigingen „

2.75

12.80

500.—
3.60

11.12

100,—

14.5S

1.000.—

28.31

67.48

Totaal ƒ 27.127.25

N.V.V.-Vergaderinéen
In de maand Mei wordt de reeks openbare N.V.V.-vergaderingen voortgezet. Op
iedere vergadering wordt door twee sprekers het woord gevoerd. De in onderstaand
overzicht eerstgenoemde spreker behandelt het onderwerp: „De vakbonden en het
N.V.V."; de tweede spreker voert het woord over: „Het N.V.V. in de nieuwe tijd".

ALKMAAR, 20 MEI, 8 UUR, ZAAL „GULDEN VLIES". SPREKERS' KLEIN
EN WOUDENBERG.

DELFT, 21 MEI, 8 UUR, GEBOUW „ONS HUIS". SPREKERS: JOUSTRA EN
WOUDENBERG.

EINDHOVEN, 23 MEI, 8 UUR, GEBOUW „VOORWAARTS". SPREKERS- DE
VRIES EN WOUDENBERG.

SCHIEDAM, 28 MEI, 8 UUR, GEBOUW „MUSSIS-SACRUM". SPREKERS'
KLEIN EN VAN KAMPEN.

ZWOLLE, 29 MEI. 7.45 UUR, CONCERTZAAL „ODEON", BLIJMARKT SPRE-
KERS: JOUSTRA EN VAN KAMPEN.

ZAANDAM, 29 MEI, 8 UUR, GEBOUW „ONS HUIS". SPREKERS: BAKKER
EN WOUDENBERG.

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak dan
geen haast! Er kan U ook in
het donker niets gebeuren met
Uw mooie, en in ieder opzicht
betrouwbare BOSCH fietslamp.
'n Flinke strpomreserve voor het achter-
lampje - stabiele constructie - weer-
bestendig - lange levensduur.

Verkrijgbaar bij den bona-
fide rijwielhandel.

Let op het merk ROTODYN.

DE MOOIE FIETSLAMP
(T.V. WILLEM VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 8G211 (4 LIJNEN)

^^«T '

4^

E. N S. A. I. D.
INSTITUUT VOOR MODEVAK- EN
K U N S T N I J V E R H E I D S S C H O L E N

Octrooi 47864.

Hoofddirectie: Tolsteegsingel 54,
Utrecht. Telefoon 14062.

R u i m 700 s c h o l e n
geven les volgens deze
methode. Ieder maakt
haar eigen kleeding.

Vraagt g r a t i s proefles voor
schriftelijke opleiding Costu-
mière, Coupeuse of Coupeuse
Leerares.

BON

Naam:

Adres:

E. N. S. A. I. D.
MODEVAK- EN

KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KLEEDING THUIS.

Zendt een briefkaart aan
E.N.S.A.I.D.-Instituut, Tolsteeg-
singel 54, Utrecht, voorzien van
uw eigen adres en beplakt met
35 cents aan postzegels (porto
briefkaart inbegrepen), en wij
zenden U 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 leeren maken en vermaken, zon-
der teekenen of rekenen.
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S P E C I A L I T E I T E N -

V O O R S T E L L I N G E N

Ken groot varlétéprogramma:

J2.iche.melijke ontwikkeling
Zwemmen
Amsterdam: Sportfondsenbad (ledere
Dinsdagavond); Zuiderbad (iedere Don-
derdagavond). Van 7—8 uur: kinderen
tot 14 jaar en begeleiders; van 8.15—10
uur personen boven 14 jaar.
'-Gravenliage: Bosbad (iedere Woens-
dagavond). Van 6—7 uur kinderen tot
14 jaar en begeleiders; van 7—8 uur
personen boven 14 jaar.
Amersfoort: Sportfondsenbad (iedere
Vrijdagavond). Van 8—10 uur.
Vcnlo: Sportfondsenbad (Ieders Don-
derdagavond). Van 9—10 uur voor da-
mes; van 9.40—10.40 uur voor heren.
D e toegangsprijs voor georganiseerden
en hun huisgenoten bedraagt 10 cent
voor kinderen t/m 13 jaar en werklozen
en 15 cent voor de overigen
Men neme geen waarde-voorwerpen me-
de, teneinde diefstal daarvan te voor-
komen

Het District Amsterdam van het N.V.V.
heeft het voornemen binnenkort, onder
auspiciën van de Werkgemeenschap
„Vreugde en Arbeid" een gebouw te
openen, waar werklozen gratis gelygen-
heid zullen krijgen aan verschillende
cursussen, zowel op gebied van ontwik-
keling als ontspanning, deel te nemen.
De cursussen zullen dagelijks, behalve
Zaterdags, gedurende 4 a 5 uren door
bevoegde leerkrachten worden gegeven
in het gebouw „De Lange Pier". P.
Aertzstraat 106, Amsterdam.

Verschillende belangstellenden gaven
zich reeds op, terwijl voor vele anderen
nog de gelegenheid bestaat hiervan te
profiteren

Men kan zich melden bij zijn vakorga-
nisatie of op het Districtskantoor van
het N.V.V., Frederiksplein 14 en aan het
kantoor van Vreugde en Arbeid, Amstel
224—226.

MET VREUGDE ÉN ARBEID ER OP UIT
onder persoonlij ke leiding van .Theo
Bouwmeester met medewerking van een
groot orkest.
Coniêreiicier Roland Wageer
Optreden van: S. J. Brion's Company,
muzikale salon-acrobaten — Jan Ha-
goort. Hollands-Amerikaanse goochelaar
- De Rettichini's, acrobatlsche en ko-

mische dansen — Boland Wagter, cari-
catuur-tekenaar — Berny. .sensationele
evenwichtskunstenaar — Steïfans, mu-
zikale eomedianten — 3 Plasticus, gla-
diatoren — Chow-Hoi. Chinees-allerlei
- 4 Wilby's. adaglo-acrobatiek.

De toegangsprijs bedraagt ƒ 0.50 voor
leden en huisgenoten en ƒ 0.75 voor on-
georganiseerden, alle rechten inbegre-
pen

ROTTERDAM ZONDAG 25 MEI

MJ M KOEN ZATERDAG 17 MEI
Concertgebouw; „De Vereenigmg". aan-
vang 7.30 uur n.m
Kaartverkoop: A. v d Stel. Postweg 55;
G H. Cnristiaans Jac. Catzstraat 36; J.
On. Rich. Hollstraat 4; P Kalkman, Jos.
Israëlsstraat 71; J Gustenhoven, Park-
weg 108; Th. Holl, Past Zeegerstraat 46;
K. de Jong, v. d. Havenstraat 80: O.
Nuttig. Ouüe Stadsgracht 2; C. W. Wol-
vensperger, Kopl Beljnenstraat 24; J.
Zijlmans, Hatertseveldweg 474; W. Lan-
gendoen, Wagenaarstraat 37; A. J L.
Assink. Gorisstraat 63; A. Ebbers, v.
Ro/,endaelstraat 48; D. J. Noore, Kloos-
terstraat 29; J. CÏaassen, Groesb.dwars-
weg 297; W. A. v Yperen, Thijmstraat
97; M. Rengers, 2e Volksbelang 17a; G.
Kuilman, Accaciastraat 62; - J. Teelen,
Oude Koningstraat 7; Huijtema, Thijm-
straat 26; J. Meiier, Gorisstraat 68, het
.Eigen Gebouw". Bergendaalseweg 38 en
's avonds aan de zaal

•s-HERTOGENBOSCH ZONDAG 18 MEI
Casino, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Schreuders, Zuid wal
46; C. M. Pieters, Van IJselsteinstraat 18
en 's avonds aan de zaal.

ARNHEM MAANDAG 19. MEI
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Arnhem,
Beukenlaan 96; Gebouw „De Opbouw",
Velperweg 13; Districtsdlenst „Vreugde
en Arbeid" Arnhem. Rozendaalsestraat
78 en 's avonds aan de zaal.

U I N D H U V E M DINSDAG 20 MEI
Philips' Ontspanningszaal, aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: M. J. Griep, Edelwels-
straat 134; Gebouw Voorwaarts, Stra-
tumsedijk 35; boden vakbondsafdelingen
en 's avonds aan de zaal.

TILBURG WOENSDAG 21 MEI
Siadschouwburg, .aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: ledere dag van 7 tot 9
uur aan de cassa van de Stadsschouw-
burg en bil de boden en bestuurders
dei aangesloten organisaties, alsmede
's avonds aan de zaal.

BKEDA DONDERDAG 22 MEI
Sociëteit Concordia. aanvang 7.30 uur
n.m.
Kaartverkoop: A. Spruyt, Spadestraat
53; de penningmeesters en boden der
vak Ixradsai delingen en 's avonds aan
de v&a.l

ROOSENDAAL VRIJDAG 23 MEI
Znal „De Vlijt", aanvang 7.30 uur n.m. \
Kaartverkoop: P. Mi,ris, Waterstraat 58;
bode Ned. Ver. van Spoor- en Tramweg-
personeel en 's avonds aan de zaal. ,

DORDRECHT ZATERDAG 24 MEI
Kunstmin. aanvang 7.30 uiir n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Dordrecht,
ïoulüiiselaan 41; Alg. .Ned. Metaalbe-
werkersbond, Singel 115; Centrale Bond
van Transportarbeiders, Wijnstraat 63;
Ned Ver. van Fabrieksarbeiders, Nic.
Beêtsstraat 9 rd.; „Mercurius", WUlem-
straat 10; Ned. Ver. van Fabrieksarbei-
ders, Pr. Hendrikstraah 8, Zwijndrecht;
Alg. Ned Bouwarbeidersbond, Dubbel-
ctraat 7, Dubbeldam en 's avonds afcïi
de zaal.

Gebouw Odeon, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: 'N.V.V. District Rotter-
dam, 's-Gravendijkwal 95; de secreta-
riaten der aangesloten organisaties en
's avonds aan de zaal. Toegangsprijs
bedraagt hier 5O cent voor leden en
genodigden.

LEIDEN MAANDAG 26 MEI

Stadsgenoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Leiden,
Herengracht 34; de secretariaten der
aangesloten organisaties en 's avonds

,aan de zaal.

DELFT DINSDAG 27 MEI

Stadsdoelen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Gebouw „Ons Huis",
Oude Delft 201; de secretariaten der
aangesloten organisaties en 's avonds
aan de zaal.

Een cabaretprogramina met medewer-
king van: Kees Borry, conférencier; de
twee Steffihs, accordeon-virtuozen; Ca-
roli met humoristische experimenten;
Nicoline, handschaduwbeeldenkunste-
naar; Bob met zijn pop; Nico de Vrede,

' jongleur
De toegangsprijs bedraagt 35 cent voor
leden en huisgenoten, 50 cent voor on-
georganiseerden.

THOLEN DONDERDAG 22 MEI

Zaal Wed. Hoek, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. Dictrlct Tholen,
Scherpenisse 443c; de secretariaten dei-
aangesloten organisaties en 's avonds
aan de zaal.

BROUWERSHAVEN VRIJDAG :!3 MEI

Hotel Ringelberg, aanvang 7.30 uur' n.m.
Kaartverkoop: secretariaten der plaatse-
lijke aangesloten organisaties en 's
avonds aan de zaal.

ZIERIKZEE ZATERDAG 24 ME»

Huis van Nassau, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Zierik-
zee; de secretariaten der aangesloten
organisaties en 's avonds aan de zaal.

GOES ZONDAG 25 MEI

Schuttershof, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Schrijver, Schippers-
wegeling 8; D. van Hese, Nieuwstraat
13; C. van Ginkel, Scheldestraat 22 en
's avonds aan de zaal.

KRUIN1NGEN MAANDAG 26 MEI

Hotel Wapen van Zeeland, aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: de penningmeesters der
aangesloten organisaties en 's avonds
aan de zaal.

TERNEUZEN DINSDAG 27 MEI

Concert- en Bioscoopgebouw, aanvang
7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Juliana v. Stolberg-
plantsoen. 7; Mart. Eykestraat 8; Dek-
kerstraat 27; Dekkerstraat 37; V. Steen-
bergenlaan 30; N. J. Hartestraat 6;
Oudelandseweg 3O en 's avonds aan de
zaal.

SAS VAN GENT WOENSDAG 28 MEI

Zaal Reseda, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: M. de Grof f, Noordstraat
5; H. Deiseling, Vredestraat-en 's avonds
aan de zaal.

OOSTBURG DONDERDAG 29 MEI

Beursgebouw, aanvang 7.30 uur n. m.
Kaartverkoop: J. J. Quaars, Belois de
Hubludwaisstraat 4, Breskens en 's
avonds aan de zaal.

MIDDELBURG VRIJDAG 30 MEI

Schuttershof, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Wondergem, Noord
Bolwerk 3; K. J. Net, Rozémarijnstraat
6; Prov. Kantoor N.V.V., Dam 13 en
's avonds aan de zaal.

en vacant ies

Naar Zandvoort
Zandvoort zal deze zomer ook in het
teken van „Vreugde en Arbeid" staan.
Het N.V.V., „Vreugde en Arbeid", afde-
ling Reizen en Vacanties, heelt met het
„Noorderbad" te Zandvoort een buiten-
gewone overeenkomst gesloten, waar-
door het mogelijk is hen, die slechts één
uitgaansdag tot hun beschikking heb-
ben, van zee en strand te doen genieten.

Voor de geringe prijs van ƒ 0.55 per per-
soon zijn kaarten verkrijgbaar aan het
Reis- en inlichtingenbureau van het
N.V.V., afdeling „Vreugde en Arbeid",
Leidseplein te Amsterdam, die recht
geven op: rijwielstalling, bad en één
consumptie en alle aan het bad verbon-
den comfort.

Verder werd een overeenkomst aange-
gaan met het Grand-Hotel te Zandvoort,
waardoor het mogelijk Is een weekeinde
in net grootste' hotel van de badplaats
door te brengen. Modern comfort, zoals
kamer met stromend warm en koud
water en uitstekende keuken staan ter
beschikking tegen de uiterst lage--prijs
van. f 6.30 per persoon.

Een verblijf van minstens 3 dagen wordt
berekend tegen ƒ 3.50 per dag per per-
soon.. Voor extra consumptie wordt voor
houders van deelnemerskaarten een spe-
ciale prijs in rekening gebracht.

Deelnemerskaarten en eventuele nadere
Inlichtingen worden door het Reis- en
Inlichtingenbureau, Leidseplein, Am-
sterdam, op aanvrage verstrekt.

(Foto A.P.)

Behalve de door ons aangekondigde rei-
zen van „Vreugde en Arbeid" zullen ook
speciale Piriksterreizeu ondernomen
worden.
6-daagse reis naar Valkenburg, aanvan-
gende Donderdag 29 Mei t/m Dinsdag
3 Juni 1941. Prijs f 26.50 per persoon.

Donderdagmiddag aankomst te Valken-
burg. Diner, logies + ontbijt Hotel te
Valkenburg, 's avonds wandeling.

Vrijdag 's morgens wandeling kluis en
kastelen. Middagmaal hotel te Valken-
burg, 's Middags bezoek aan steenkolen-
mijn, daarna naar Wllhelminatoren.
Diner, logies, ontbijt, 's Avonds wande-
ling langs de Geul

Zaterdag 's morgens Geulwandeltng.
Middagmaal hotel te Valkenburg. Daar-
na bezoek aan de Gemeentegrot en de
Ruïne. Diner, logies, ontbijt, 's Avonds
gezellig samenzijn hotel te Valkenburg.

Zondag 's morgens vrij voor godsdien-
stige plichten of morgenwandeling naar
het Ravenbos. Na de koffiemaaltijd in
hotel per trein naar Maastricht. Bezoek
aan het Vrijthof, St. Servaas en St. Jan
enz. Diner, logies, onbijt hotel te Val-
kenburg, 's Avonds gezamenlijk naar
Casino, waar gelegenheid is tot dansen.

Maandag 's morgens wandeling. Kolfie-
maaltijd hotel, 's Middags bezoek aan
Catacomben, daarna Rotspark met
Openluchttheater, terug over Heitgracht
en het Koningswinkelbruggetje. Diner,
logies en ontbijt hotel te Valkenburg. •

Dinsdag 's morgens gelegenheid tot
winkelen en laatste wandeling door Val-
kenburg. Middagmaal en daarna vertrefc
per trein uit Valkenburg.

Verblijf in Grand Hotel te

Zandvoort

Vanaf Donderdag 29 Mei voor het diner
t/m Dinsdag 3 Juni 1941 na het ontbijt,
ƒ 19 per persoon.
De deelnemers aan deze reis zullen in
de gelegenheid gesteld worden om naar
hartelust te baden In het Noorderbad,
terwijl een van de avonden een speciale
attractie gebracht zal worden. Bij deze
reis wordt voor het eerst de arbeider in
de gelegenheid gesteld om tegen een.
goedkope prijs eens te genieten van al
het comfort, hetwelk een Instelling als
het Grand Hotel aan zijn gasten kan.
bieden. Het heeft de beschikking over
een grote serre van waaruit men een
schitterend gezicht heeft op de.zee met
haar wisselende kleurenpracht, terwijl
men tevens rustig het drukke gewoel op
de Boulevard gade kan slaan.

Voor de verdere meerdaagse reizen raad-
plege men ons reistaoekje, hetwelk a
10 cent verkrijgbaar is.

Aanmeldingen vooraf schriftelijk of
mondeling aan het N.V.V., Vreugde en
Arbeid, Reis- en Inlichtingenbureau,
Leidseplein. Amsterdam.

Fiets-, Boot- en Autotochten
18 Mei. Fietstocht naar de bloeiende
Beemster, ƒ 0.10-per persoon, met Inbe-
grip van 2 consumpties ƒ0.60. Vertrek
9 uur Leidseplein.

18 Mei. Fietstocht .naar de bloeiende
Betuwe van uit Arnhem, ƒ0.45 per
persoon, met inbegrip van consumptie,
brood meenemen.
Vertrek 10 uur v.m. Velperplein.

Aanmeldingen: Distrietsdieiist „Vreugde
en Arbeid", Rozendaalsestraat 78, des
avonds van 6—7 uur.

22 Mei. Boottocht over de vier meren.
Prijs ƒ 0.75 per persoon. Vertrek 9.30 uur
Sloterkade bij Zeilstraat. Buffet en mu-
ziek aan boord.

Aanmeldingen bij Inlichtingenbureau
„Vreugde en Arbeid". Leidseplein, AJU-
Eterdam.

22 Mei. Grote autotocht vanuit Ensche-
de. ƒ 4 per persoon. Vertrek 6 uui^ van
de markt.

Aanmeldingen en inlichtingen bij A.
Dikken. Ribbetsweg 3, Enschede.

J
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