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VRIJE INC
Een hecht bouwwerk moet steen voor steen zorgvuldig worden op=

gebouwd. Deze gulden regel geldt uiteraard ook voor een zo belang*
wekkend instituut als de Arbeidsdienst. Het stemt daarom tot
verheuging, dat de commandant van deze nieuwe inzetting, majoor
Breunese, dit ten volle blijkt te beseffen. Na de afkondiging van cle
jongste verordening betreffende de Arbeidsdienst verkeerden velen
in de veronderstelling, dat nu, op stel en sprong; omvangrijke Y\c\\>
tingen voor deelneming aan deze vorm van nationaal dienstbetoon
zouden worden opgeroepen. Dit echter was ten enen male een mis=
vatting, gelijk elkeen, bij enig nadenken, eigenlijk reeds aanstonds
voor zichzelf had kunnen uitmaken. Immers om een lichting van
zestigduizend jonge mannen te kunnen onderbrengen, heeft men
twee dingen nodig: de toereikende huisvesting en een voldoende
hoeveelheid genoegzaam geschoold kader. Waar het echter voors*
hands zowel aan het één als aan het andere ontbreekt, moet een
verplichte doorvoering van het Arbeidsdienstbeginsel vanzelf als
een zaak van latere orde worden beschouwd. Men mag daarbij niet
vergeten, dat de Arbeidsdienst hier te lande eerst enkele maanden
geleden met een viertal kampen begon te functionneren, welk aantal
reeds einde Juni tot 24 zal zijn gestegen, zodat er dan plaats zal
zijn voor vierduizend jonge mannen. Dank zij een vootreffelïjke
medewerking van Duitse zijde (men heeft een vijftigtal complete
kampen van de Duitse Arbeidsdienst beschikbaar gesteld, die nu
hier te lande in elkaar worden gezet) hoopt men tegen het einde des
jaars 60 a 70 kampen geopend te hebben, plaats bieden aan 10 a
12.000 deelnemers.
De Arbeidsdienst staat open voor jonge mannen tussen de 18 en
23 jaar, zodat het er dus voorlopig om gaat uit vijf jaargangen vol=
doende vrijwilligers te ontvangen om de beschikbare plaatsruimte
te vullen. Indien de aanmelding in het tegenwoordige ternpo door*
gaat, dan ziet het er naar uit — zo deelde majoor Breunese mede -
dat het aantal vrijwilligers nog geruime tijd groot genoeg zal blijven
om alle beschikbare plaatsen te bezetten. Wij achten dit een ver*
heugende omstandigheid, omdat, indien het mogelijk blijkt de
Arbeidsdienst althans voor een aanzienlijk deel met vrijwilligers te
bezetten, hierin een. sterke aanwijzing ligt voor de aanwezigheid van
een gezond besef van gemeenschapszin bij onze jongelingschap.
Bovendien is een vrijwillig verkregen werkersgroep kwalitatief altijd
beter dan een door verplichte dienstneming verkregen gezelschap.
Waar nu de Arbeidsdienst een nieuwe instelling is, waarvan het nut
wel door alle geledingen van ons volk wordt gevoeld, daar zou het
van grote waarde zijn, indien de geest van het toekomstig geheel
gedragen kon worden door het élan van een groot aantal vrij»
willigers.

De juistheid van deze opvatting wordt door de tot dusver opgedane
ervaring volkomen bevestigd. Commandant Breunese is dan ook
best tevreden over het mensenmateriaal, dat zich tot dusver voor
dienstneming aanmeldde. Prachtjongens vindt hij het, waarmede
veel valt te bereiken. Natuurlijk hangt het uiteindelijk succes niet
uitsluitend af van de hoedanigheid der deelnemers. Ook de leiding
moet goed zijn. Dit is een hoofdstuk apart, dat minstens zoveel
zorg vraagt als de ordening van de toelating. Er bestaat een groot
gebrek aan werkelijk geschoolde kampleiders, aan mannen met een
gezonde, natuurlijke aanleg voor dit werk, een behoorlijke dosis
redelijk levensinzicht en liefst wat ervaring in de omgang met jonge
lieden. Het is voor het uiteindelijk welslagen van de Arbeidsdienst
van het grootste gewicht, dat aan de selectie en de vorming van het
kader de uiterste zorg wordt besteed. Liever wat minder krachten,
doch van de goede kwaliteit en deugdelijke vorming, dan al te haas=
tig bijeen gezamelde en onvoldoende voor hun taak berekende
leiders, die meer kwaad dart goed kunnen stichten.
Want per slot van rekening gaat het er om, dat van deze Arbeids*
dienst een instituut wordt gemaakt, dat aan de lichamelijke en gecs*
telijke krachten van ons volk metterdaad ten goede komt. Dit alles
wordt door commandant Breunese, naar hij onlangs nog eens in een
persconferentie uiteenzette, ter dege ingezien. Kennelijk wil hij van
'de Arbeidsdienst een hecht getimmerte maken. Welnu, des te groter
is daarom de verplichting van alle uit het goede hout gesneden jonge
mannen om, door een ruime aanmelding, té zorgen voor een stevige

grondslag, waarop later de Arbeidsdienst als een fors bouwsel,
heil van onze volksgemeenschap, kan verrijzen.

Een zaak van andere orde, maar toch ook wel enigermate met ons
onderwerp verwant, is de uitzending van jonge stadsmensen naaf
het platteland om in het zomergetijde daar den boer een handje <e

komen helpen. Over de klove tussen stad en land is in het verledd1

heel wat gepraat en geschreven. De boer verstond den stedeling- niet
en omgekeerd was het misverstand al even groot. Nu is de gelegen*
heid geopend voor jonge mensen uit de stad om den boer eens l'
tonen, dat zij de handen uit de mouwen weten te steken, terwijl z'J
tegelijk het boerenleven gedurende een aantal weken meer van nabij
kunnen leren kennen, zodat. zij straks daarover een minder opper'
vlakkig oordeel zullen hebben dan gemeenlijk in de stad het geval
pleegt te zijn. Wij achten dit, als bindmiddel voor onze volksg6'
meenschap, een bijzonder waardevol ding. Daarom hopen wij van
harte, dat velen zich hiervoor zullen aanmelden, maar ook, dat
aanmelding en opneming, over en weer, in de juiste gezindheid zul'
len geschieden. Want van dit laatste is -het welslagen voor een nie*
gering deel afhankelijk.
Voorop moet bij beide partijen de wil staan om stad en land nadef
tot elkaar te brengen in het belang van het grote goed der onder*
linge volksverbondenheid. Wanneer die gezindheid maar aanwcz'.-
is, dan loopt alles op rolletjes. De jongen of het meisje uit de sta"
zullen dan vanzelf begrijpen, dat het hier om iets meer en om iets
anders gaat dan om het hebben van een soort goedkope vacantie^
Zij zullen naar buiten trekken met het voornemen van hun verhul'
op het land zoveel mogelijk op te steken en ook met de wil om hun
gastheren ter dege behulpzaam te zijn.
De boeren van hun kant zullen de natuurlijk eerst wat onwennig6

stedelingen als goede vrienden begroeten, die, met de beste bedoe'
lingen bezield, hun hulp komen aanbieden. Van die hulp zullen 4f
een dankbaar en oordeelkundig gebruik weten te maken. Uiteraard
niet in deze zin, dat men in de komst van deze jongens en meisjes
arbeidskrachten ziet, die de landarbeiders kunnen vervangen. Dat
is, het behoeft wel nauwelijks te worden gezegd, niet de bedoeling-
Het gaat hier om een nationaal en sociaal saamhorigheidsbetoon,
waarbij de baatzucht dient te worden uitgesloten. De stadsjeugd zal
haar handen uit de mouwen moeten steken, terwijl de boeren van
hun kant natuurlijk alles, wat naar uitbuiting zweemt, zullen dienen
te vermijden. Wij hebben echter genoeg vertrouwen in de gezond6

zin van ons volk en land om reeds bij voorbaat overtuigd te zijn»
dat het noch aan het een, noch aan het ander zal schorten.

Houtsnede: Aart 'van Dobbenburgh. Linoleumsnede: S. Hoekstra

Enige tijd geleden hebben wij een afbeelding geplaatst van een ons, als proeve

van vrije tijd be'tedir.g, door S. Hoekstra te Sneek gezonden linoleumsnede. De1

blijkt intussen vun'aardigd te zijn nuar een afbeelding van een hout snede van A'Jf

van Dobbenburgh. Wij achten het niet meer dan billijk tegenover den vervaardig
van het originele kunstwerk ook aan een reproductie van zijn arbeid plaatsruin"
te verlenen, waarnaast wij de daarnaar vervaardigde linoleumsnede van S. Hoekstf
nogmaals weergeven.-

Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" is: G. van O-verbeet'
An^ierdum. Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk de daat°"
vernielde redacteuren
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Langs de liniaalrechte baan van Boxtel
naar Eindhoven stuift menig toerist
en hij slaat geen acht op Acht, een
klein en bescheiden dorp aan de rechter*
kant. En toch is het de moeite waard
in de buurt van Acht een lek bandje
te krijgen: tien tegen één komt gij dan
terecht bij G. W. Pas, in rijwielen, n>ass
machines, landbouwwerktuigen en daar:
enböven een zeer merkwaardig man.

N og maar enkele jaren geleden was
de zaak van Pas een zaak als die

van zoveel plattelandssmeden. Er wer»
den fietsen verkocht en fietsen gemaakt,
men kon er machines bestellen en zijn
huishoudelijke artikelen bestellen en
eigenlijk was het meer een winkel dan
een smederij, ook al hing dan nog ergens
een getuigschrift met „Rijksgediplomeerd
hoefsmid"
Waren er niet veel meer fietsers dan
paarden en verdiende men niet meer aan
het „omzetten" van machines, die kant
en klaar van de fabriek kwamen, dan
aan het nieuw maken van gereedschap,
dat enkele eigenzinnige boeren toch nog
wel wilden hebben?
Zo dacht Pas, en zo dachten vele Bra=
bantse smeden met hem. Zeker, ze
noemden zich nog „grof», hoef* en
kachelsmid" en ze verstonden hun vak,
omdat zij het jong hadden geleerd dóór
en dóór, maar ze kwamen er eenvoudig
Oiet meer aan toe.
Toen kwam op een goede dag — een
zeer goede dag, zegt Pas — een archi»
tect langs de baan van Boxtel naar
Eindhoven. Hij stopte, stapte uit en
Wandelde de smederij binnen en begon
een praatje. Niet over de glimmende
fietsen en wasmachines, niet over de
stofzuigers of het porselein en aarde»
Werk, dat men ook al in de smederij kon
betrekken, maar over ijzer en voor»
hamers en over het aloude ambacht van
den smid.
Pas luisterde en hij vond veel waars in
de woorden van den architect. „Zeker,
net was een mooi en goed ambacht. En
vroeger werden er inderdaad mooie din»

gen gemaakt. Grote hekken, met mooi
uitgesmede motieven, vuurkorven. Ja, hij
had er nog wel aan gesmeed. Maar dat
was nu voorbij. Fietsen en stofzuigers,
dat was het nu. Je kon het er zelf niet
voor maken. Die fabrieken...."
„Natuurlijk, die fabrieken", zei architect
Valk, want hij was het, dien men in
Brabant niet ten onrechte „den vader
van de ambachten" noemt: „die fabrie»
ken kunnen het heel goedkoop. Maar
dat kunnen ze niet....!" En hij greep
van de muur een oud werkstuk, dat daar
al jaren hing
„D.at heb ik zelf nog gesmeed", zei Pas.
„Zou je dat nog kunnen?"
„Maar wie vraagt er naar?"
,.Dat komt vanzelf wel l"
Architect Valk liet den smid niet weer
los. De auto stopte elke week minstens
een keer voor de smederij en dan werd
het gesprek opnieuw begonnen. Pas her»
innerde zich veel van het oude ambacht
en al sprekend met den architect kwam
hem telkens méér in de gedachte. Dan
stapten architect en smid naar het vuur,
een staaf ijzer werd gloeiend gemaakt
en de smeedhamer sloeg ar met dave»
rende slagen op, tot Pas had gemaakt,
wat hij zich nog herinnerde.
„Maar is dat niet prachtig?"
De smid moest het toegeven.
„Man, je kunt nog van alles maken. Zie
je niet, hoe het ijzer levend wordt onder
je handen? Zie je niet het onderscheid
tussen dit ding — en de architect greep
een van de mooie glanzende lampen uit
de winkel — en die staaf, die je daar
net hebt gesmeed. Zie je, wat jij hebt
gemaakt, dat lééft! Als je die staaf ge»
bruikte als onderdeel van een lamp, dan
zou je er elke dag met plezier naar
kijken, omdat je kunt zien, dat het
maken moeite heeft gekost, dat een. am»
bachtsman met niets anders dan een
hamer en de gloed van het louterende
vuur er die schone vorm aan gegeven
heeft. Omdat het eerlijk handwerk is en
niet een dood en zielloos massa«pro=
duet!"
Zo sprak architect Valk. En als hij

's avonds weg was, dan dacht de smid
nog lang over zijn woorden na. Tot hij
op een goede -nacht de slaap niet vatten
kon en opstond.
„Jij bent een gelukkig man, jij kunt
iets maken", had de architect gezegd.
Zou hij het dan maar niet eens pro»
beren? „Laat je maar eens gaan, als je
de hamer in je hand hebt!"
En zo kwam het, dat de smid, die het
overdag zo druk had met stofzuigers
verkopen en met bandjes plakken, in
het holle van de nacht aan het smeden
trok. Erg veel geloof in de zin van dat
nachtelijk werk had hij aanvankelijk nog
niet. Maar hij smeedde en het oude ple»
zier in zijn ambacht herleefde. Hij legde
gloeiend ijzer op elkaar en. welde het
aan elkaar. Hij torste zijn staven naar
rechts en naar links en smeedde krul»
len,. zo gaaf en zo sterk, dat het een
lust was voor de ogen. Hij splitste het
ijzer in het vuur en hij trok andere
staven door de openingen, met het ge«
mak. waarmee kinderen papieren matjes
vlechten en hij had schik in wat hij met
dat ijzer nog allemaal kon doen. Zo
ging het die nacht en zo ging het nog
vele nachten.
Toen architect Valk wéér kwam, liet Pas
zijn werkstuk zien en beiden hadden er
hun vreugde aan. Herleefde in dit nieu»
we werk niet het oude ambacht? Bleken
niet alle geheimen van het vak levend
te vorden, voor wie de hamer ter
hand nam? Bloemen van ijzer bloeiden
open onder de slagen, die Pas gaf en
al smedend vond hij de mooiste ver»
sieringen. Het zuivere materiaal vraagt
in het handwerk om een zuivere en
edele verfraaiing en als vanzelf kwamen
op de einden van de gevlochten staven
van de vuurkorf kleine duivelkopjes de
wereld in kijken, zo goed als de boch»
tige buiken onder de korf echte duivel»
buiken waren, gekromd in de vreugde
van het vuur, met kwispelende duivel»
staarten.
„Elk ding", zegt Pas, „vraagt zijn eigen
versiering en het gebruik wijst ons de
weg. Wat wij als ambachtslieden te
doen hebben, is slechts te kijken naar
waar ons werk voor nodig is. Wij sme*

De smid uit Acht laat zien, hoe een
staaf ijzer „getorst" wordt. Zoals men
ziet wordt de steekvlam van de mo-
derne techniek ook gebruikt. Her-
leving van het oude ambacht wil niet
zeggen, dat men alleen met ouderwetse
middelen mag werken. Waar de mo-
derne techniek processen Tcan versnel-
len of vergemakkelijken, gebruikt de
ambachtsman haar gaarne!

2 Een oververfijnde roos, product van
een collega van den Smid van Acht.

3 Een hanger voor een ijzeren bel wordt
gemonteerd.

(Foto's: „Arbeid")

den voor stallen, voor huiskamers, voor
kerken en voor raadhuizen. Wij kunnen
natuurlijk ook naar tekeningen werken,
maar architect Valk heeft mij geleerd,
dat dat niet het ware is. Wij moeten ver»
trouwen op ons ambacht en wij moeten
niet iets namaken. Zo ben ik, toen ik
de opdracht kreeg om voor het raad»
huis van Oirschot een ijzeren kroon te
maken, naar Oirschot gegaan en daar
heb ik de zaal precies opgenomen. Toen
ben ik voor het aambeeld gaan staan en
ik heb de kroon gemaakt. Zij was den
burgemeester best naar 't zin."
Driehonderd uren heeft Pas aan die kroon
gesmeed en wat hij typerend voor Oir»
schot vond, heeft hij ornamentaal in die
kroon verwerkt. In Oirschot leeft nog
het oude stoelenmakersambacht: de Oir»
schotse stoel is dus te vinden in die
kroon, zo goed als de ploeg, waarmee de
Oirschotse boeren het land bewerken.
Een meesterwerk van smidskunst!
Over stofzuigers en fietsen spreekt Pas
niet meer zoveel als vroeger. Dat is „de
winkel". En hoofdzaak voor hem is nu
en voor altijd: de smederij.
Daarvoor leeft hij, daarin vindt hij zijn
arbeidsvreugde, daarin gevoelt hij zich
een vrij en scheppend mens.
Zoals Pas zijn er thans al velen in ons
land. Iemand heeft hen slechts uit de
sleur hoeven te wekken, iemand heeft
hen slechts aan hoeven te zetten tot
zelfstandige arbeid en zij hervonden de
voldoening, die het oude ambacht kan
geven. De man, die in Brabant daarbij
tientallen heeft geholpen en ter zijde
heeft gestaan, is architect Valk, „De
vader van het ambacht".

o „Arbeid"'-



'(Vragen voor deze rwbn'efc richte men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amster-
dam).

•t

J. W. v. O. te R. Kinderen met adenoïde,
vegetaties ondervinden vaak een gunstige
invloed van een verblijf aan zee. Wat de
voeding betreft, is het vooral van belang
cm alle brood iri de vorm van bruinbrood
te gebruiken en zoveel mogelijk verse
groenten op tafel te brengen. Het opnieuw
uitgroeien van de geknipte keelamandelen
!.<•• niets bijzonders en behoeft u niet te
verontrusten.
,/. Z. te M. Behalve met behulp van het
door u genoemde prontosil, waarvan men
uit de aard der zaak op "dit gebied nog
naar een korte ervaring heeft, kan men
met behulp van neosalvarsan trachten de
Veel van een kind, dat reeds van zijn
ciphtheritis is genezen, vrij van ziekte-
kiemen te maken. Men pleegt hiervoor 450
m.g. neosalvarsan vers op te lossen in 10
cm3 glycerine. De gehele neuskeelholte
v:ordt dan door den behandelenden arts
met een wattenpropje, dat met deze vloei-
stof wordt gedrenkt^ zorgvuldig bevochtigd.
t'. P. te R. Tot mijn spijt is zonder onder-
zoek over uw toestand geen oordeel moge-
lijk.
A. D. te Z. Persoonlijke adviezen zonder
onderzoek kunnen onmogelijk gegeven
worden.
E N. te 's-Gr. Dat door het z.g. verzien in
de zwangerschap een kind met een hazen-
lip of met andere misvormingen zou ge-
boren kunnen worden, is bijgeloof. In hoge
CSalen in Zwitserland, waar het water en
ook de groente en het fruit, de melk en
het broodkoren arm aan jodium zijn, heeft
men gezien, dat het ontstaan van een

[ MEDISCHE VRAGEN |
hazenlip onder meer veroorzaakt kan wor-
den door een tekort aan jodium in de
voeding van de moeder gedurende de
zwangerschap. Voor jodiumtekort behoeft
uw vrouw in uw woonplaats niet bevreesd
te zijn. Laat haar dus met een gerust hart
over vrolijker dingen denken.
S. V. de V: te B. Een bleke gelaatskleur is
cu zichzelf geen kenmerk van tuberculose.
A. J. de R. te 's-Gr. Wanneer uw gastritis
lang blijft bestaan, zult u op de duur ook
hierdoor enkele voedingsstoffen komen te
ontberen Een chronisch ontstoken maag
bemoeilijkt de opname in het lichaam van
verschillende voedingsstoffen (o.a. van
\itamine B) uit het genuttigde voedsel.
Stelt u zich hiervoor dus onder behande-
ling van uw ïiuisdokter. Melk is een
voedingsmiddel, dat door zijn veelzijdige
en harmonische samenstelling nagenoeg
volledig mag heten en daardoor ook voor
den volwassen mens een bijzondere be-
tekenis heeft. In boter, het vet van de
melk, komt vitamine A, tezamen met caro-
tine en vitamine D voor. De hoeveelheid
vitamine A wisselt met het jaargetijde en
bedraagt in de zomer pl.m. 800 I.E. per
liter en in de winter 200 I.E. per liter. Het
vitamino D-gehalte van de melk is slechts
gering: _dit schommelt tussen ongeveer 0,4
'I.E. in de winter en 12 I.E in de zomer.
Behalve deze beide vitamines komt in
toter nog een stof voor, die Engelse ziekte
kan genezen en niet één van de bekende
D-vitamines is. Verder komt in boter nog

een bijzondere stof voor, die de groei van
jonge dieren bevordert.
Behalve in boter vindt men het vet van
de melk ook gedeeltelijk terug in kaas en u
schrijft niet, of u zich ook altijd van kaas
hebt onthouden. Het zou interessant zijn
om na te gaan, hoe uw afkeer van boter
is ontstaan. Medici, die zich in het pro-
bleem van voorkeur en afkeer van spij-
zen hebben verdiept (zie het 'u toege-
zonden artikel in het tijdschriftnum-
mer van „Voeding", tweede jaargang,
l F. Augustus 1940, bladzijde 95), deden
eigenaardige ervaringen op: „ik ken een
jongetje, Jat geen mefk wilde drinken.
Toen hij wegens achterblijven in groei
ooor zijn moeder op zestienjarige leeftijd
op mijn spreekuur werd gebracht en ik
hem vertelde, dat hij van melk groot zou
worden, wilde hij dit niet geloven. Het
bleek, dat hij eens, als klein kind van een
ouder vriendje had gehoord, dat men door
melkdrinken blijk gaf een verwend moe-
«ïerskindje te zijn. Hij wilde graag groot
eii sterk worden en dronk vanaf die dag
slechts water en thee zonder melk of
suiker, liefst nog koud ook, om op deze
Spartaanse wijze groot te worden. Ook pap
minachtte hij om dezelfde reden. Een
andere jongen wilde geen aardappelen
eten. Het bleek dat, toen hij ongeveer acht
jaar oud was, een neefje in het gezin werd
opgenomen. Dit neefje was een paar jaar
ouder en werd door ons ventje zeer be-
wonderd. Het neefje had iets bijzonders:

hij at n.l. bij de groenten en het vlees
geen aardappelen, doch brood, hetgeen
voor hem op een afzonderlijk schaaltje op
tafel werd geplaatst. Binnen enkele weken
vond ons ventje dit zó interessant, dat h
ook geen aardappelen meer lustte en dit
volhield, lang nadat het neefje uit z«n

gezichtskring was verdwenen!"
Het is goed, dit alles te weten en ik zou
u willen raden om na te gaan, of bij u
soms ook een dergelijke afkeer door een
samenloop van omstandigheden in de
jeugd is ontstaan. Geheel vervangen door
praeparaten kan men de boter nu een-
maal met.
J. R. te R. Er zijn een zeventiental aan-
doeningen bekend, op de bodem waarvan
ischias kan ontstaan. Kunt u zich dus niet
eens naar een polikliniek laten verwijzen"
J. B. d. G. te G. Aan uw vorm van' haar-
uitval, waardoor u op 28-jarige leeftijd al
bezig bent door uw vroeger dichte haardos
heen te 'groeien, terwijl achter de oren en
in de hals de groei normaal is gebleven,
kan, welke behandeling ook, nauwelijks
iets veranderen. De ervaring heeft n.l. ge-
leerd, dat hierbij erfelijke invloeden be-
ïlissend zijn.
N. N. te Z. U bent bij dr. B. in handen
van een uitstekenden specialist op dit ge-
bied, die u beiden blijkbaar ook zo goe"
mogelijk inzicht in de toestand van u*
vrouw heeft gegeven. Ik zou u raden, be-
spreekt u uw begrijpelijke verlangen naaf
beterschap nog eens met hem; het zoU
kunnen zijn, dat hij toevalligerwijze de
vrij zeldzame aandoening van uw vroö*
niet zó vaak heeft gezien en daarom zelf
prijs zou stellen op ruggespraak met een
collega, die daartoe wel in de gelegenheid
is geweest. Dit lijkt mij beter dan lukraaK
een onderzoek elders aan te vragen.

oementuin in

N u we volop in de zomer zitten,
kan het heel goed gebeuren, dat

het vooral op hoge, droge zandgron-
den té droog wordt. We zullen dan
onze toevlucht tot de waterleiding
moeten nemen. Dat is natuurlijk geen
bezwaar, als we er maar niet te gauw
mee beginnen. Hebben we eenmaal
gesproeid, dan zullen we bij aanhou-
dend droog weer moeten blijven
sproeien. In ieder geval als we sproei-
en, doen we dat nooit midden op de
dag, want dan verdampt het water
veel te vlug. In het vroege voorjaar
sproeien we bij voorkeur 's morgens
vroeg, opdat de grond weer tijdig dooi-
de zon op temperatuur kan kornen;
in.de zomer, zoals thans, kunnen we
beter tegen de avond sproeien. Laten
we er toch altijd vooral rekening mee
houden, dat het beter is éénmaal per
week veel te sproeien dan alle dagen
een heel klein beetje.
Het gazon zullen we thans ook moe-
ten besproeien, en in tegenstelling
met onze tuinplanten beginnen we
daarmee niet te laat. Als het gras
eenmaal verbrand is, geeft het
sproeien ook weinig meer. Zodra men

bemerkt, dat het gras een gele kleur
gaat krijgen, zet men de sproeier er
maar op. Vooral als het gras pas ge-
maaid is, verbrandt het heel gemak-
kelijk. Daarom is het beter het afge-
maaide gras — mits dit niet te lang
is — er maar op te laten liggen. Dat
behoedt het gras voor het verbran-
den. Om de mooie, .groene graskleur
te behouden, verdient het aanbeve-
ling, het gazon van tijd tot tijd van
een weinig kunstmest te voorzien.
Met de bekende A.S.F.-karrels en met
Pokon bereikt men heel goede resul-
taten. Men moet er echter niet te
veel van -gebruiken; als we één a twee
gram per liter water oplossen, blijft
men steeds aan de veilige kant.
Met het zaaien van éénjarige zomer-'
bloemen kan men thans nog door-
gaan. Men kan ze thans ,het best
direct ter plaatse uitzaaien. Asters,
Calliopsus, Papavers, Oost-Indische
Kers^ Malva's enz. kunnen nu nog
heel goed uitgezaaid worden. Vooral
de Calliopsus is een heel mooie snij-
bloem, deze wordt ongeveer één meter
hoog en is de gehele zomer als over-
laden met een keur van mooie, geel-

bruine bloemen. Hoe meer men er
van snijdt, des te rijker de planten
weer gaan bloeien. De grond moet
flink los gemaakt en bemest zijn, ter-
wijl hij goed fijn geharkt wordt. Zijn
de bloembedden voldoende vochtig,
dan kan meri het zaad uitstrooien. Als
regel gelrit, dat de zaden zover
onder de aarde moeten komen, als ze
dik zijn. De aarde moet men regel-
matig vochtig houden, hetgeen men
bereikt door de bedden na het zaaien
met vochtige zakken of lappen, af te
dekken. Zodra de jonge plantjes te
voorschijn komen, worden de zakken
zo spoedig mogelijk verwijderd. Meest-
al zaait men veel te dicht. Na verloop
van tijd moet men dan het jonge
goedje uitdunnen, dat wil zeggen, alle
plantjes die er te veel in staan, moe-
ten er uit getrokken worden. Men
moet er natuurlijk zo lang mee wach-
ten, totdat men het verschil tussen
plantjes en onkruid kan zien.
De Euphorbia marginata, beter bekend
onder de Nederlandse naam van Ame-
rikaanse Edelweiss, is ook een eenjarig
zaadplantje, dat we nu nog heel goed
in de tuin kunnen uitzaaien. Het
wordt, niet hoger dan ongeveer dertig
centimeter en is daarom voor de rots-
tuin heel geschikt. Ook op de voor-
grond voor een bloemenrand.kan men
er heel aardige resultaten mee berei-
ken. Men moet wel voor een zonnige
standplaats en een niet te zwaar be-
meste grond zorgen.

We horen de laatste tijd heel veel
over tabak praten, er zijn een hele
massa soorten, waarbij er ook wel
zijn, die men heel goed in eigen, tuin
kan kweken. Er bestaat ook siertabak,
onder de naam van Nicotiana affinls,
die bloeit met prachtige witte bloe-
men, die tegen de avond de gehele
tuin met een unieke geur vervullen.
Heeft men een broeibakje in de tuin,
dan kan men die planten heel goed
zelf zaaien. Natuurlijk kan men nu
ook nog heel goed planten van den
kweker kopen die zijn niet zo duur,
dat men het daarom zou moeten
laten. -Tabak moet men niet te dicht
op elkaar zetten, een onderlinge af-
stand van vijftig centimeter is zeker
wel gewenst.
Tenslotte wil ik nog een aardig bol-
gewas noemen, namelijk de Tigridia,
beter bekend onder de naam van
Dagbloem. Hoewel dit bolgewas al in
Maart geplant kan worden, gaat het
nu ook nog wel. Het zijn mooie bloe-
men en al bloeien ze dan ook maar
één dag, er verschijnen er zo veel, dat
dat helemaal niet erg is. Men treft ze
in allerlei kleuren aan, gevlekt en ge-
tijgerd, de een nog mooier dan de
ander, een mengeling van kleuren, die
u veel plezier zullen verschaffen.
Houdt u er maar rekening mee, dat
ze een volzonnige standplaats verlan-
gen en dat men ze nu zo spoedig
mogelijk moet bestellen, om ze daar-
na te planten.

bicolor.
(Foto Turkenburg.)

Nicotiana ajjinis, Witte Tabaksplant.
(Foto Van Tubergen.)

Tigridia pavonia, Dagbloem.
(Foto Turkenburg.) Dl
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ÓÓRUIT ZIEN
VOORKOMT ZORG

Dat geldt voor het werk en dat geldt
voor het gezin. - Vooruit zien betee-
kent besef voor een toekomst die de
redelijke rechten en de waarachtige
waarde van Uw werk zal erkennen.
Vooruit zien beteekent evenzeer het
voorkomen van noodelooze zorgen
door het afsluiten van een passende
levensverzekering bij „De Centrale".
Vraag eens om een bezoek van onzen
vertrouwden agent die U alle inlich-
tingen en zeker een geschikt advies
kan geven.

Solide (Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
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D e Commissie voor Aanmaak en Ver-
spreiding van Veiligheidsplaten, kort-

weg de Platen-Commissie geheten, hee'ft
kortelings weer een vijftal nieuwe platen
in omloop gebracht. Ofschoon men over
de aesthetische waarde van deze afbeel-

. dingen verschillend kan oordelen, zal wel
niemand het nut van deze uitgave willen
betwisten. De platenreeks heeft nu reeds
het respectabele aantal van 114 bereikt en
zij bestrijkt de meest uiteenlopende ge-
varenmogelijkheden, waaraan de arbeider
zich bloot gesteld zje t, hetzij door nu een-
maal onvermijdelijke gevarerikansen, het-
zij door eigen onvoorzichtigheid. De
Veiligheidswet behoort al mede tot onze
oudste sociale wetten. Zij dateert in haar
oorspronkelijke lezing uit het jaar 1895
en onderging in 1934 een grondige ver-
nieuwing. Met haar richtige naleving is
een groot maatschappelijk belang gemoeid.
Bedrijfsongevallen betekenen altijd, naast
menselijk leed, een economisch verlies.
Daarom :is het reeds uit een oogpunt van
aakelijke bedrij f sexploitatie van bijzondere
betekenis, dat in redelijkheid alles ge-
schiedt om de veiligheid van de arbeid te
vergroten. Daarnaast heeft de arbeider er
uiteraard een niet geringer belane bij om
onder zo beveiligd mogelijke verhoudingen
zijn taak te verrichten. Werkgever en
'werknemer handelen dan ook in hun wel-
begrepen eigenbelang, indien zij beiden
alles ondernemen om het peil van de on-
gevallenstatistiek te drukken.
Uit dit natuurlijke samenvloeien der be-
langen is de Platencommissie geboren,
die, naast vertegenwoordigers van werk-
gevers en werknemers, ook vertegenwoor-
digers van hiervoor in aanmerking komen-
de overheidsorganen in haar midden telt.
Het behoort tot de taak dezer commissie
bij voortduring de aandacht te vestigen
op de gevaren, die de arbeiders kunnen
vermijden door het betrachten van een
grotere mate van voorzichtigheid of door
het achterwege laten van onjuiste bednjfs-
practijken.
Ook de nieuwe platen, waarvan .wij er
hierbij een viertal afbeelden, beantwoor-

ifoto's: „Arbeid'')

tien geheel aan dit doel. Ruim 30 pet. van
£'!le ongevallen zijn handverwondingen.
Onvoorzichtig werken met slechte moer-
sleutels kan gemakkelijk dergelijke ver-
wondingen teweeg brengen. Daarom de
raad: gebruik een goed passende moer-
sleuteï en oefen steeds een trekkende
kracht op de sleutel uit. Uitschieten van
de sleutel levert bij het toepassen van een
duwende kracht n.l. een groter gevaar op.
De verkeersongevallen vormen een onder-
werp op zichzelf, dat in zijn volheid buiten
het arbeidsbereik van de Platencommissie
ligt." Maar toch niet geheel. Want de
ftraatongevallen op de weg van het werk
raar huis en omgekeerd bedragen zes pet.
%an het totale aantallen ongevallen Voor
sommige bedrijfsgroepen is dit percentage
zelfs belangrijk hoger. Voor de bedrijfs-

groep kleding en reiniging behoort 20 pet.
der ongevallen tot de groep „ongevallen op
weg van of naar huis", terwijl voor de
textielnijverheid dit percentage op tien
ban worden gesteld. Neemt men hierbij
nog in aanmerking, dat, wanneer zulk een
ongeval aan eigen roekeloosheid ol na-
Jatig'heid is te wijten, de uitkering krach-
tens de Ongevallenwet aan den arbeider
kan worden ontzegd, dan blijkt wel heel
duidelijk, dat ook hier een waarschuwing
allerminst, misplaatst mag heten. Van-
daar de plaat, die er aan herinnert, dat
een fietser, die door een lood verkeers-
licht rijdt, zichzelf en ook zijn uitkering
ir. gevaar brengt.
Alleen dp groep transport van personen
en goederen neemt 23 pet. van alle onge-
vallen, met 32 pet. van het totale lasten-
bedrag voor haar rekening. Het levendigst
wordt hiertoe bijgedragen door degenen,
«die met sjouwwerk zijn belast. Alweer een
reden tot het geven van een bijzondere
waarschuwing. De plaat „Haak de haak
goed, of haakt u naar een ongeval?" leert
den bootwerker de haak in de kist te
slaan en niet op liet bovenvlak, waaruit
allerlei narigheid kan voortkomen.
Ze dragen ook deze nieuwe platen weden
om bij tot het verder ingang doen vinden
va.n het begrip: „Veiligheid voorop!"



Dam-Rübnek
32x21 en zwart 16x36. Wit is er dus
niet mee af, als hij bijv. 44—39 speelt.
Tegen deze dubbele dreiging heeft wit
maar één zet en die geeft alleen nog
maar uitstel, n.l.:

I n de tegenwoordige wedstrijdpartijen
komen opsluitingen niet zo heel veel

meer voor. De beginnende dammers moe-
ten zich echter vertrouwd maken met de
verschillende vormen van deze spelsoort,
want het is altijd mogelijk, dat zij met
zo'n stelling rekening moeten houden.
Die opsluitingen zijn rijk aan verrassin-
gen en een sterke speler wil het er nog
eens op wagen, wegens de kans om de
partij in korte tijd te kunnen beslissen.
Ook hier geldt: Wie waagt, die wint.
Hier volgt zo'n verrassing en nog wel
heel kort in de spelopening.
We spelen nu in de aanvangsstelling als
TOlgt:

WIT ZWART
1. 33—28 . 16—21
2. 31—26 11—16

Zwart weet heel goed, dat wit in deze
opsluiting van zwart's rechtervleugel de
beste kansen heeft. Maar zwart plaatst
hier combinatiespel tegenover.

5. 31—27
6. 41—36
7. 32 x 21

22x31
21—27
16x27

3. 39—33
4. 36—31

7—11

Deze laatste zet is een fout. Het beste
was voor wit 44—39 en later 37—31 om
dan op het goede ogenblik op 27 te spe-
len. Na 36—31 van wit is de stand als
volgt:

Zwart

Wit

Zwart: 20 sch. op l t/m, 6, 8 t/m 21.
Wit: 20 sch. op 26, 28, 31 t/m 35, 37, 38,
40 t/m 50.

Het vervolg is nu:

WIT ZWART
4 18—22

Zwart dreigt nu op twee manieren. In
de eerste plaats met 22—27, wit 31 x 22.
twart 19—23, Wit 28 x 19, zwart 17 x 30.
Maar daarnaast ook met 21—27, wit

En nu is de kracht van zwart, dat wit
niet 37—32 kan spelen. Want dan volgt
zwart 31—37, wit 42 x 22, zwart 19—23,
met een bijzondere vorm van de „groen-
zet." Als wit iets anders speelt, volgt
natuurlijk zwart 27—32, waardoor deze
de gewonnen schijf in veiligheid brengt.
Zoals gezegd, openingen, waarin deze op-
sluiting wordt aanvaard, komen tegen-
woordig niet veel meer voor. Maar de
vorm komt wel voor, als het spel al op
de helft van de partij is gekomen. Om
dit dus goed te kunnen behandelen, moet
men er wel degelijk van op de hoogte
zijn.

De vraagstukken van 9 Mei

Klasse A.
No. 3. 34—29 (23x34) 40x20 (15x24)
28—§3 (18x29 gedwongen) 27—22 (17x28)
32x14 (9x20) 35—30 (24x35)^33x15.
Wit wint met doorbraak naar dam, want
zwart kan hem niet tegenhouden wegens:
zwart 3—9, wit 15—10. zwart 9—14, wit
10 x 19, zwart 13 x 24, wit 45—40 en 38 x 20.
No. 4. 27-^22 (18x27) 33—29 (24x31)
30—25 (27 x 38), 25 x 5) 23 x 32) 5x1.

Klasse B.

No. 3. 32—28 (23x21) 26x17 (12x21)
34x1.
No. 4. 33—28 (22x44) 27—22 (18x27)
32x21 (16x27) 43—39 - (44 x 33) 38x16 en
wit wint een schijf door 26—21.
De cijfers tussen haakjes zijn de zetten
van zwart.

De prijswinnaars
De prijzen zijn toegekend aan: J. v. d.
Doe, Donkerslootstraat lb., Rotterdam-
Zuid en Joh. P. v. d. Doorn, Engelen-
burgstraat 111, Den Haag. Zij ontvangen
een lijstje, waaruit zij een boekwerk
kunnen kiezen.

Onze 4-weekse

Hier volgen de laatste vraagstukken van
onze 4-weekse wedstrijd. Zoals gemeld,
kan men in één klasse de serie van 8
oplossingen inzenden en wel tegelijk. De
acht oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 30 Juni.
De voorgaande vraagstukken zijn ver-
schenen in de nummers van „Arbeid"
van 23 Mei, 30 Mei en 6 Juni.
In klasse A. is nummer 7 van V. Parent,
no. 8 van P. Kleute'Jr. In klasse B. is

no. 7 van A. Buquet en no. 8 van H. J.
A. v. Gelder. Het spreekt vanzelf, dat in
geval van verwisselbaarheid van de zet-
ten, het voldoende is een winnende spel-
gang aan te geven. Zo kan het voorko-
men, dat bijv. de tweede en de derde zet
zouden kunnen worden omgewisseld en
wit in beide gevallen wint. Het is dus
voldoende, als men een winstgang aan-
geeft, waar niets aan hapert.
De 'vorm, waarin men noteert is bij de
oplossing niet van belang. De hoofdzaak
is, dat de oplosser aantoont, dat zijn spel-
gang werkelijk winst geeft en dus be-
wijst, deze winst ook werkelijk te hebben
gevonden.
Na 30 Juni beginnen wij onmiddellijk
met het nazien van de oplossingen.

KLASSE A.

No. 7.

Zwart

Wit

Zwart: 11 sch. 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26, 27 en 28.
Wit: 11 sch. op 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39,
42, 44, 47 en 48.

Wit

Zwart: 9 sch. op 13, 14, 19, 20, 23, 24, 26,
29 en 45.
Wit: 9 sch. op 25, 31, 34, 35, 40, 42, 44,
49 en 50.

PUZZLE
RUBRIEK

Puzzle no. 23

In de cirkels van nevenstaande figuur
moeten letters worden ingevuld, zodat,
van buiten naar binnen gelezen, woor*
den, die alle op een L eindigen, van de
volgende betekenis ontstaan:

I. wapen van sommige insecten; 2. adres»
kaartje aan postpaketten enz.; 3. vrucht;
4. eivormig; 5. gelijkmatig; 6. deel van
de vinger; 7. schoonmaakgerei; 8. ge»
wicht; 9. insect; 10. liefkozingswoord;
II. vrucht van een boom; 12. dient tot
het afvoeren van regenwater; 13. meubel»
stuk; 14. vorm; 15. zo gevuld, dat er
niets meer bij kan; 16. damp, mist.

Bij juiste invulling zullen de letters in
de buitenste kring van cirkels een
spreekwoord vormen.

Oplossingen van deze puzzle worden
ingewacht tot uiterlijk 26 Juni. Adres-
seren: Redactie „Arbeid", Postbus 100,
Amsterdam. Op de omslag duidelijk ver:
melden: Puzzle nummer 23.
Als prijzen voor goede oplossingen
worden wederom enige fraaie boeken
beschikbaar gesteld.

Voor beide vraagstukken geldt: „Wit
gint en wint."

KLASSE B.

No. 7

Zwart

Wit

Zwart: 5 sch. op 14, 16, 19, 20 en 36.
Wit: 5 sch. op 23, 27. 30, 37 en 47.

No. 8

Zwart

Wit

Zwart: 5 sch. op 4, 7, 8, 17 en 21.
op 3.
Wit: 6 sch. op 14, 28, 29, 30, 38 en
Dam op 20.
Voor beide vraagstukken geldt: „Wit b
gint en wint."

46.

Oplossing
Puzzle nummer 20
De oplossing van het zeslioeken-
raadsel, verschenen in „Arbeid" van
23 Mei, is als volgt:
1. verlo] — 2. mortel — 3. vinger —
4. teller — 5. letter — 6. Vasten —
7. Petten — S. tengel — 9. gelaat
— 10. altoos — 11. legaat — 12. tal-
men — 13. totaal — 14. — taster —
15. gering — 16. aantal — 17. ar-
naat — 18. anderf — 19. marmer
— 20. aarden — 21. iemand —
22. tenger — 23. medium.

Toegekend gijn wederom drie boek-
prijzen en wel aan: H. v. Amers-
foort, Chéribonstraat 12, Haarlem,'
B. J. Pennings, De Perponcher-
straat 22A, Den Haag; S. Schilp,
Militaireweg 67, Krommenie..
De prïjswinna'.irs kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun
zal worden toegesonden.

Mededeling van het N.V.V-
RECTIFICATIE'

Onder de 16e verantwoording
„Winter hulp Nederland" m het vori0e

nummer van „Arbeid" werd de b
van de Nederlandse Vereniging van
en Tramwegpersoneel abusievelijk v

Oplossingen der vraagstukken
l tot en met 8 (zie ook de rubrieken
23 Mei, 30 Mei en 6 Juni) worden
wacht tot uiterlijk 30 Juni. Er zijn
fraaie boekprijzen beschikbaar.
zende slechts voor één klasse in, dU*
klasse A of B. De namen der goede op"
lossers worden gepubliceerd. ,
Adresseren : Redactie Weekblad „Arbeid •
Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek
den.

Verdere bijzonderheden over deze
strijd vindt men in de bovengenoemd*
nummers van „Arbeid."

,
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f Wat de pot schaft l

Jet* ovet /iet

X/erschillende van de lezeressen hebben
' mij gevraagd om eens wat te ver»

•ellen over de „inmaak", vooral over het
-.„,_.», van jam.

Voorop stellen we de overtuiging, dat
e verse producten altijd hoger staan

Qan de verduurzaamde: de portie
aardbeien of bessen in hun natuurl i jke
gestand zal onze gezondheid meer ten
Soëde komen dan het potje jam, dat

c er van koken om het voor de vol»
Sende maanden op te bergen. Ik zou
"flarom willen beginnen met de raad:
*'s ge weinig geld kunt missen voor het

öpen van vruchten, denk dan niet aan

maken van jam

dienste stond, deed ons naar geen vers
clere aanvulling verlangen.
Nu is de toestand echter anders, nu
moeten we het middel gaan toepassen,
dat de jamfabrikant reeds lang .voor
zijn „huishoudjam" gebruikte: nu moeten
we met glucosestroop leren werken!
We moeten nauwkeurig wegen en meten.
U hebt misschien geen weegschaal?
Als u de vruchten koopt, is dat niet erg,
•want dan krijgt u ze al per kilo of per
pond; haalt u ze uit uw eigen tuin, dan
zal het het beste zim, dat u met een
bepaalde vruchtensoort een kommetje
of een schaaltje vult en deze hoeveel»

: toekomst, maar gebruik elke soort heid even bij uw kruidenier of uw b_ak'
**Ult in rlp turf WSl^rin 7f> a-jrt Af* morL'f I-Al* laof Xïmr(G« * il «roof Avn rï.nt f>m-'u't in de tijd, waarin ze aan de markt

gebracht en waarin ze dus op

(Foto: „Arbeid")

b'aar volle waarde is. Kunt ge aan
yïuchten zooveel geld besteden, dat er
|*teer kan worden ingekocht dan voor
"et dagelijks gebruik nodig is, ga dan
Pas denken over het koken van jam.
"£ huisvrouw buiten zal er enigszins
*nders voor staan, dan de huisvrouw in
"e stud. Als zij "in haar eigen tuin be»
^hikt over aardbeien, kersen of bessen,
*an op een gegeven ogenblik de oogst
^el eens zo ruim uitvallen, <dat niet
a'les in verse toestand kan worden op»
Sebruikt en dan zal het zeker van belang
z'Jn, dat ze een gedeelte bestemt voor
*'ntervoorraad door er jam van te
•öaken.
^e huisvrouw zal dit jaar bepaalde
Moeilijkheden, die haar vroeger bij de
Jambereiding niet in de weg stonden,
Roeten overwinnen.
"aar is in de eerste plaats de kwestie
Van ons suikerrantsoen, dat uiteraard
Keen ruim gebruik toelaat voor extra»
'Jes. Een jam, ^ > p duurzaam is, moet
7111 eenmaal een zekere hoeveelheid
Suiker bevatten: 't gaat hierbij niet om
"e smaak, die misschien gerust wat-
'ninder zoet zou kunnen zijn, maar het
8aat om de bederfwerende eigenschap»
Pen van suiker. Hier is geen „schippe»
ten" mogelijk door enige lepels suiker
'"'nder te nemen, Her dient men zich

• houden aan een vaste hoeveelheid
*u'ker, n.l. op elk kilo vruchten f kilo
M pond) suiker.

t die eis zou dan meteen de moge»
'Jkheid tot het inmaken van jam vrij»

)?*l zijn buitengesloten.
^ó eig is het echter niet. Behalve de
Suiker in kristalvorm, zoals we die in 't

aöe!ijks leven gebruiken, bestaan er nog
ndere suikersoorten met eveneens be»
er*\verende eigenschappen.
aarbij behoort de glucose of druiven»

ll"ker, die in de jamfabrieken reeds
:pert jaren dienst doet voor de be»

e'ding van „huishoudjam" en die in het
agelijks leven bekend is onder de naam

ker laat wegen; u weet dan, dat een
gevuld kommetje van die bepaalde vruch»

ten zoveel weegt en u
kunt dus heel precies
telkens voor dezelfde
vruchten die maat. ge»
bruiken. Wat de glucose»
stroop betreft, die wordt
door den kruidenier in
jampotjes verkocht met
een inhoud van 500 gr.
(l pond), dat is dus al»
weer een gewicht waar»
aan we houvast hebben
en dat we b.v. gemakke»
lijk op het oog in twee
halve ponden kunnen
verdelen, als dat nodig is.
Tenslotte nog de gewone
kristalsuiker, waarvan we
toch altijd een kleine
hoeveelheid in onze
„huishoudjam" moeten
gebruiken: daarvan staat
100 gram of l ons gelijk
met een klein theekopje,
zó-dat we ook hier de
weegschaal wel kunnen
missen.

We willen nu een soort grondrecept
laten volgen, dat eigenlijk op alle
sappige vruchten kan worden toegepast
en waaraan we ons in de volgende
zomermaanden dus steeds kunnen hou»
den.
Ik vertelde u al, dat bij gebruik van
kristalsuiker het recept luidt: l kg.
vruchten met ï kg. (li pond) suiker.
Vervingen we de suiker geheel door
glucosestroop dan zouden we moeten
rekenen: l kg. vruchten met 1250 gram
(2z pond) glucosestroop.
Onze jam zou dan echter in smaak
achterstaan bij het gebruikelijke pro»
duet, want glucose zoet minder dan
suiker; daarom bereiken we meer succes
als we .nemen: l kg. vruchten, 750 gram
(U pond) glucosestroop, 250 gram
(2 pond) gewone suiker, wat dan toch
altijd een suikerbesparing meebrengt van
l pond suiker per kg. vruchten.
Uit dat kilo vruchten met de bijbe»
horende glucosestroop en suiker maken
we ongeveer 3 potjes jam. De glucose»
stroop kost (op 't ogenblik) bij een be»
kende kruideniersfirma 18 ets per pond,
terwijl de suiker 27 et per pond zal
kosten: vóór de drie potjes jam komt
ons dat op 27 et aan glucosestroop en
13i et aan suiker, samen dus ruim 40 et,
dat is per potje ongeveer 14 et. Tellen
we daarbij op wat we aan de vruchten
moeten betalen (per potje een derde
kg.), dan kunnen we van tevoren na»
gaan of onze „eigen gemaakte" jam al
of niet voordelig afsteekt bij de ge»
kochte. Zou bv. l kg. aardbeien 30 et
kosten (ik noem maar eens een prijs!),
dan zou het potje aardbeienjam ons
14+10=24 et. kosten — waarbij natuur»
lijk het gebruik van brandstof nog bij
moet worden opgeteld.
Juist dat brandstofgebruik vormt in
deze tijd voor menige huisvrouw een
bezwaar, een moeilijkheid, die we alleen
kunnen oplossen dtior te bezuinigen op
onze middagmaalbereiding om zodoendeb„. , fc „„. „

1 glucosestroop, aardappelstroop of ons gasrantsoen niet te boven te gaan
anke stroop. In de huishouding was ze

nu toe weinig in gebruik en dat
Preekt wel haast vanzelf, want de
Vervloed van kristalsuiker, die ons ten

(een „sla»dag" b.v. stelt ons daartoe in
staat).

Onze beschouwing in algemene trekken

la, als d& kippen hetgeheetejaat
dan was Garantol
overbodig! Nu ech-
ter is het zaak, in
tijden van overvloed
voor den winter te
zorgen door eieren,
die over zijn, in Ga-
rantol in te leggen.
Dat is practisch, goed-

n gemakkelijk,
want

•••••••> ̂ i <• !•• «l •!••

— en wat van belang is: zonder eenig bezwaar

kunnen eieren eruit genomen of bijgelegd worden.

Verkoop-adressen worden gaarne verstrekt door
B. Meindersma, Den Haag, Westerbaenstraat 150/58
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Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

Wettelijk tarief. Vlug en discreet. i
Inlicht, en afwikk. mondel. of sehriftel. |

Itotterdam-C.: Mauritsweg 43;
, Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36;

'B-Gravenhage: Rlvtervischmarkt 4.
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Neem
'n „wandel-
vacantie"!

Geniet van ons
mooie land, maar

2org voor sterke
voeten.

's Avonds een Badzo-
voetbad, het verkwik-

kend koolzuurhoudend
zoutwaterbad, doet
moeheid en stijfheid bij
tooverslag verdwijnen.

l KG. pakken voor voet-
baden 20 et.

Voordeeliger en tevens voor
kuipbaden: 3 KG. pakken
voor. . . . . . 45 et.

U6

Bfl
N.V. KON. NEDERL. ZOUTINDUSTRIE
BOEKELO . HENGELO.

brengt u vandaag nog niet al de wenken,
die u voor 't.bereiden van een duur»
zame jam nodig hebt, die komen de
volgende week nog bijtijds .genoeg!
Intussen zou ik u willen aajiraden om
dit artikeltje uit te knippen en te be»
waren. Het vormt met het volgende één
geheel, waarin én de theorie én de
practijk van de jambereiding Volledig
behandeld zullen zijn.

Kleine o/
grote plannen ?

Al is Uw doel bescheiden of hoog
gesteld, U moet er degelijk voor
studeren! Deskundige schriftelijke
opleiding voor alle examens in:

Bouwkunde, Waterbouwkunde,
Werktuigbouwkunde,Electrotechniek,
Chem. techniek of Speciale vakken,

volgens de persoonlijke schrifte-
lijke methode van:

DIRECTIE:

£. l Riilsfjuizftt tn
F. Wind.
CUR ATOR1UM

Ir. H. E. P. ran Dijk.

Prof. Dr. F- Rveh,
Prof. Dr. A. S<zoo.
Ir. J. E. A. TrIJm,
Mr. J. Terfilra.

Ir. H. E. t. >•*,, Dijt. Prof. h. E. Ttó™,
Ing. W. Huiziaga, A R N H E M Prof. Ir.}. C. Vatljil.
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Speciale en enige aanbieding
Een complete

WERELDATLAS
65 cent!

Zolang de voorraad strekt leveren wij

„Wereld-Zakkompas"
een kleine, doch complete wereld-
atlas bevattende 20 kaarten in
kleurendruk (o.a. Raart van Neder-
land, Europa, de werelddelen, België,
Duitsland, Frankrijk, Groot-Britlan-
nië, Italië, Rusland. Skandmavië,
Zwitserland, enz.)
Gedrukt, op goed papier, in mooie
heldere kleuren, formaat der kaarten
16x22

65 cent
Deze uitgave kan tegen deze abnor-
maal lage prijs slechts éénmaal ge-
schieden Herdruk is uitgesloten!
Bestelt vooral omgaand. Wij
leveren zolang de voorraad

strekt!

voor le/.ers van de bhuli-n tier
Arbeiderspers

ftan de A P-Boekhandel te
ot aan Boekenbednjl N.V Lie Ar-
beiderspers te Amsterdam.
Bexorg mij omgaand

ex „VVKKKI.D-ZAKKOMl'AS"
(wereldatlas met 20 kaarten).

ü fiö cent. ,
Naam
Adres: .,
Woonplaats:



//et op het nippertje
„Ben je nog niet klaar? Jullie vrouwen
moeten ook altijd en overal te laat
komen. Een half uur geleden heb je al
gezegd, dat je mee gin" en nu sta ik
nóg te wachten"' ., zo moppert de
man tegen zijn vrouw, als zij samen eens
uit zullen gaan.
Mijnheer zit dan op z'n gemak in een
stoel en doet niets anders dan zijn
vrouw, die nog even dit en nog even
dat verzorgt, opjagen
Hoe komt het toch, dat een huisvrouw
zich altijd op het laatste nippertje nog
zo moet reppen om op tijd te kunnen
komen?
Dit kan natuurlijk verschillende oor=
zaken hebben. Eén ervan is deze, dat
een vrouw over het algemeen, ook als
zij weet. dat zij uit moet, tot het laatste
moment nog door huishoudelijke be»
slommeringen wordt beziggehouden, Een
vrouw kan nu eenmaal niet zo gemat'
kelijk alles in de steek laten en er tus«
senuit trekken als de man.
De mannen kunnen in dit opzicht ook
veel gemakkelijker zijn dan de vrouwen.
Zit de man te lezen — als hij ziet, dat
het tijd is om weg te 'aan, wordt de
krant opgevouwen of het boek wordt
dichtgeklapt en neergelegd. De vrouw
zorgt er dan wel voor. dat het boek of
die krant op de plaats komen waar zij
behoren. De vrouw wil. als zij weg is
geweest, niet in de rommel thuiskomen.
Als de kinderen slapen, zal zij ook niet
vertrekken zonder er zich van te heb»
ben overtuigd, dat de kleinen goed
onder de dekens liggen. Zij zal nagaan
of de gaskranen wel dicht zijn, of er
wel geld in de electrische muntmeter

is, zodat degeen, die moet oppassen,
niet plotseling in het donker komt te
zitten. De huisvrouw heeft, voor zij de
deur uitgaat, duizend en één dingen te
verzorgen.
Wij geven dk allemaal gaarne toe, of»
schoon er meermalen nog kleinigheden
worden gedaan, die best konden wach»
ten.
Laat de vrouw er 's middags al op reke»
nen, dat zij 's avonds uitgaat. Zij kan er
zich op instellen en vroeger met het
werk stoppen, zodat een half uurtje eer«
der met de inspectietocht kan worden
begonnen.
Als het niet anders kan, "doordat men
noodgedwongen laat eet, is het helemaal
niet erg, als dé man zijn vrouw voor
die ene keer een handje helpt. Hij kan
b.v. de kinderen nog even toestoppen
en de gaskraan controleren. Dan zal hij
zich niet aan het lange wachten behoe*
ven te ergeren. Bovendien zal de vrouw
niet met een rood hoofd van het haas»
ten, naast een ontevreden man voort
moeten rennen om toch nog zoveel
mogelijk op tijd te komen.
De huisvrouw zal dubbel zoveel genoe*
gen van haar uitgaansavondje beleven,
als zij rustig en op tijd \- n vertrekken,
Het zijn soms zulke kleinigheden, die
het leven zoveel mooier en aangenamer
maken.

Wij zullen er heus niet voor pleiten, dat
een man, die een hele dag hard moet
werken, 's avonds nog eens opnieuw voor
zijn vrouw moet beginnen. Maar een
kleine handreiking op z'n tijd zal door
een vrouw zeker worden gewaardeerd.

Babbeltje

LET OP DE PRIJZEN

Er zijn goede en er zijn slechte win*
keliers. . . . fatsoenlijke en onfatsoen>

'ijke Onder slechte winkeliers verstaan
we de categorie, die misbruik maakt
van de omstandigheden, door voor som»
mige artikelen meer te vragen, dan ge»
oorloofd is.
Men vindt dit soort neringdoenden in
alle plaatsen en dorpen — in de grote
steden het meest, omdat daar de over*
hcids* en publieke controle uit de aard
der zaak minder intensief gevoerd kan
worden.
Onder onze grote lezerskring zullen
heel wat vrouwen zijn, die reeds het
slachtoffer van dergelijke winkeliers zijn
geworden. Vaak misschien ook, zonder
dat zij zich bewust waren, dat zij te veel
betaalden En laten we maar ronduit
zeggen dat er ook vrouwen zijn, die er
gra-\t, een paar centen extra voor over
hadden, als zij een bepaald artikel maar
konden bemachtigen. De slimme
winkelier kent zijn pappenheimers'
De overheid heeft weliswaar prijsopdrij*
ving verboden, maar alle bepalingen
missen haar doeltreffendheid, wanneer
de kopers, inzonderheid de vrouwen,
niet li-tdewerken
Het bepaalde in art 8 van de Prijsop*
drijvings» en Hamsterwet is een nieuw
middel om prijsopdrijving tegen te gaan.
Dit artikel bepaalt, dat een ieder, die
goeueren, ten aanzien waarvan maxi'
muinprijzen zijn vastgesteld, in het klein
te xoop aanbiedt of verkoopt, verplicht
is, die goederen op voor het publ'ek
zichtbare wijze te prijzen
De/c bepaling geldt niet alleen voor de
goederen, welke in de etalages van de
winkelbedrijven zijn uitgestald, maar
eveneens voor die goederen, welke in
de winkel onder het oog van het publiek
voor rechtstreekse verkoop zijn gereed
gelegd
Kort en krachtig gezegd is dus bepaald,
dat alles, wat zich in etalages, op toon»
banken, stellages en in vitrines bevindt,
geprijsd moet zijn
Da? men in enkele dagen tijds in ;ille
winkels de prijsaanduidingen zag vsr»
schijnen, is begrijpelijk als men weet.
dai hij, die dit voorschrift niet naleeft,
wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste een jaar ot geldboete van ten
hoogste vijfduizend gulden'
De prijzen, waarvoor de winkelier thans
zijn waren verkoopt staan derhalve
voortaan onder voortdurende controle
van het publiek en het is duidelijk, dat

1O

daardoor art. 8 der Prijsopdrijvings* en
Hamsterwet van grote betekenis kan
worden geacht. NCi zal de winkelier wel
oppassen, Kogere prijzen te vragen, dan
hem is toegestaan.
Zeker, er is nog een leemte, doordat de
winkelier die producten, welke hij liever
niet met prijzen etaleert, op voor het
publiek onzichtbare wijze kan opbergen.
Hier staat echter tegenover, dat hij deze
verborgen goederen niet zo gemakkelijk
zal verkopen. Natuurlijk kan dit juist
z'n bedoeling zijn, ten einde er hogere
prijzen voor t-.-, bedingen.
Vrouwen, die deze methode in de hand
werken, zijn het helaas niet waard, dat
de overheid alles doet om haar tegen
onsociale handelingen van neringdoen»
den te beschermen.
De arbeidersvrouw die haar plicht
tegenover de maatschappij en haar gezin
begrijpt, zal echter aan allen door de
overheid tegen prijsopdrijving getroffen
maatregelen haar volle steun verlenen.

•1-jelpt elLa.a.t

Geen roestend ijzer
Smeedijzeren voorwerpen, die neiging
vertonen om te gaan roesten, moet men
met een doekje, dat met een weinig
lijnolie is bevochtigd, flink afwrijven.
Men zal er dan geen last meer van heb'
ben, dat het ijzer gaat roesten. Deze
raad wordt gegeven aan een lezeres uit
Rotterdam.

Inktvlekken
Een lezeres uit Zaai.dijk, die ons om een
middel verzoekt om uit een tafellaken
een inktvlek te verwijderen, kunnen wij
het volgende aanraden:
Het stukje damast, waar de inktvlek in
zit, houdt men strak over een beker of
schaaltje gespannen, dan legt men een
paar stukjes citroenzuur op de vlek en
gkt hier langzaam heet water over.
Daar het hier een oude vlek betreft, zal
de bewerking nog wel eens herhaald
moeten worden
Als de vlek verdwenen is, moet het nat»
gemaakte stukje in schoon water worden
uitgespoeld.

van Oom Niek
Beste neven en nichten,

Nu is het dan toch eindelijk zomer ge-
worden: we hrebben mooi, fris groen aan
de bomen — we kunnen uitgaan en wan-
delen zender jas of mantel aan — de
kachel is, naar we hopen, voor lange tijd
naar zolder — we kunnen zwemmen in een
buitenzwembad... we kunnen kano-varen
en zeilen... ja, wat kunnen we al niet
meer?... En het duurt niet zo heel lang,
of we hebben vacantie óók. Nog een klein
rukje en dan zijn de repetities en examens
weer voorbij — dan kunnen we echt van
de vrijheid genieten.
We staan er goed op, zou ik zo zeggen.
Die lange zomeravonden hebben óók een
bezwaar — voor kleine kinderen is het niet
zo gemakkelijk in slaap te komen, als het
buiten nog zo volop dag is. Oom Niek werd
tenminste even voor hij aan zijn babbeltje
begon door Tante Cor naar boven gestuurd
met het verzoek, eens naar Reg en Ton
te gaan kijken. „Ze zijn hun bed uit", zei
tante Cor, die een scherp gehoor heeft.
Toch had tante het mis. Het tweetal zat
heel lief bij elkaar in bed — met con boek
„We zitten te werken", verklaarde Ronnie
in zijn kromme taaltje. Dat hoort-ie'
natuurlijk van de groteren. Die verbeelden
zich altijd, dat ze zitten te werken, als ze
een boek voor hun neus hebben.
Maar laat ik het nu, met die warmte,
niet.over werken hebben. Liever vertel ik
jullie het kano-verhaal, dat me deze week
overkwam. Een kano-verhaal is het eigen-
lijk niet — het staat wél in verband met
de kano. Dan moet "je weten, dat m'n
oudste zoon zou gaaii kano-varen. Hij had
z'n vader gevraagd, met hem mee te gaan,
maar die had — net als Ron — nog wat te
werken en bedankte dus voor de eer.
Even later werd er gebeld: een jongetje
deelde mede, dat er een kano was omge-
slagen en dat hem was verzocht, dit even
te komen vertellen. Oom Niek nam het ge-
val nogal gemakkelijk op, maar hij kon
uit het verhaal van het jongetje niet al te
best wijs worden.
„Is die jongen nat... Is-ie kopje onder
gegaan >'
De knaap aan de deur schudde het
hoofd. ,,Ze hebben me alleen gevraagd, het
hier even te vertellen. Ik zag een heleboel
mensen en ik zag er een met een dreg
lopen"...
„Wat zeg je?" vroeg oom Niek verschrikt.
De oudste zoon kan natuurlijk goed zwem-
men, maar als een kano omslaat, kan er
van alles gebeuren... je kan klem in de
boot komen te zitten — je kan met een
voet verward raken in een touw — nu ja,
er kan van alles gebeuren. Wat er evenwel
precies was gebeurd, scheen de kleine
longen aan de deur niet te weten en daar
om ging oom Niek maar naar binnen en
zei tegen tante Cor, dat hij even naar de
kano ging, om te kijken, wat er was ge-
beurd. ..Hij schijnt omgeslagen te zijn...
Geef maar wat schoon goed mee, aan
zullen we eens zien, wat er aan het handje
is"
Zo ging oom Niek, ofschoon hij die avond
nog wat werken moest, toch op de fiets
naar de kanostalling.
Fn geloof maar. dat-ie getrapt heett. Want
telkens hoorde hij dien jongen weer zeg-
gen: Ik zag er een met een dreg lopen!
Maar bij de stalling was de eerste, dien
oom Niek zag, z'n eigen zoon. die druk
bezig was, de kano uit de loods te slepen.
Hij had de boot nog niet eens te water en
ik dacht nota bene al. dat-ie was omge-
slagen.
„Hé", zei m'n zoon verbaasd. „Komt u tóen
nog?"
. IK dacht op z'n minst, dat je bibberend
aaii de kant zou zitten" antwoordde oom
Niek.
„Bibberend aan de Kant?"
,.Ben je dan niet omgeslagen?... Ik heb
schoon goed voor je bij me".
Toen lachte die aap van een jongen z'n
ouden vader nog uit pok. „Ha-ha-ha",
schaterde hij. „Nou begrijp ik het Ik was
niet omgeslagen... een kano in de vaart.
Daar bent u óók langs gekomen... Ik
dacht, dat u dat wel aardig zou vinden en
daarom heb ik dien jongen gevraagd, het
even thuis te gaan vertellen!"
Met z'n schone goed achterop is oom Niet
later weer thuis gekomen. Zo zie je, hoe
halve of niet duidelijk overgebrachte bood-
schappen een mens in de ongerustheid
kunnen zetten. Er is een oud versje, dat
zegt: De mensheid lijdt het meest door
het lijden dat hij vreest en dat toch niet
zal komen... De neven en nichten, die op
het ogenblik „in de penarie'- zitten voor
een proefwerk, dat ze misschien wel onvol-
doende zullen maken, moeten daar maar
eens aan denken.
Nu gaan we over tot punt twee der agenda.

Zo zegt de voorzitter van een vergade'
het neei aen^. .varu.,iii zju ik ÓÓK '" i
eens een keer deftig doen? Punt twee„|
bij ons de oplossing der raadsels in
nummer van 23 Mei. *
Dat kruiswoordraadsel — daar heb ik ^
hele vracht goede oplossingen van -^ r
rekenpuzzle, die heel wat gemakkeliJ
was, werd lang niet door alle neven
nichten goed opgelost. Ik kreeg weer ^
hele serie verschillende getallen tussen
36 en 2339 gelegen. Hoe jullie aan <JJ
grote cijfers kwamen, was mij !?e*
een raadsel. Het was een doodsimpe' JJ
telsommetje, waar 255 uitkwam. A'1 ..
moest je erop letten dat je met het d"^
strepen der getallen niet in de war k*9

En dat was bij menigeen blijkbaar *
beurd.
Het goed-ingevulde kruiswoord-figuur
ei- als volgt uit:

Alleen de meisjesnaam heeft enig
opgeleverd. Degenen, die in plaats
Lea Bea of Ttiea hadden ingevuld, we
toch bij de goede oplossingenberg Se^

De hoofdprijzen
werden toegekend aan:
George Petsinger. j., 10 j., Binnenweg 9.
Oude Pekela, Gr. (voor het kruiswoP1*
raadsel), en aan
Freddy van Buren, j., 9 j.. Deur loost!"
33(1), Amsterdam-Zuid (voor de op
som).
Den gelukkigen mijn felicitatie.

De troostprijzen
zijn deze week toegekend aan: Mignon V^
Mourik, j., 10 j., Hillevliet l b, gotterda**
Henk P. Spek, j„ 12 j., Ruwaardstraat *
Rotterdam; Gerard Struik, j., l* .5
Ruwaardstraat 59 B, Rotterdam; Fi'j
Dijke, j., 10 j., Tweebosstraat 4,
dam; Bea Brouwer, m., 6 j., v. d.
straat 102, Utrecht.

Nieuwe prijsraadsels
De eerste raadsels zou ik „sigarenzalde^
raadsels" willen noemen, omdat &J

rebussen heel vaak op sigarenzakjes vo°
kwamen. De opgaaf is heel eenvoud»;
Maak uit de tekeningen op pag. 11
aan twee spreekwoorden.
Het tweede raadsel, dat mij werd _
door Corrie Oostrijck te Zuilen, bestaat
z'n geheel uit 19 letters en vormt evenee1"
een verstandig gezegde.
13, 3, 11, 7 een jongensnaam. •
17, 6, 4 een bedekking.
9. 12, haast, spoed.
5, 2, 19 een maat.
14, 15, 16 deel van vis.
18, 8 landbouw werk tuig.
l, 2, 7 warmtebron.
10. 2. 13 dwaas.

Oplossingen zo spoedig mogelijk, doch '
elk geval vóór 26 Juni, aan oom Niek, P'
Redactie „Arbeid", Postbus lp_0, Anis#r

dam-Centrum.

i.'
Mijn correspondentie
begin ik deze keer met Hans Jansen
Rotterdam. Hans is heel vaak ziek e^
daardoor heeft hij veel tijd om te \e^e

Als het helemaal aan mij lag, Hans, da»:jj
won jij elke week een boek. Maar... er z^
veel goede oplossingen. Ronnie kan nf*
niet lezen en die grijpt er een van <*
goeden uit. Die krijgt dan de prijs. Als >
trouw meedoet, heb je elke wee& je k»n*
Bedankt voor je puzzle. Het idee' erv*"
kan ik gebruiken. Dat komt wel gatrw; i
Chris tan der Velden te Goudswa^";
klaagt erover, dat het bij hen elke <*^,
regent. Nu, zo erg is het bij ons niet, °
schoon het wel kan zijn, dat je er 'n j.
stad zo'n erg niet in/hebt, als het reg£^
Als je, zoals Chris moet doen, aaö ..j
preidunnen bent, dan merk je natuurW
elk spatje. Met het cijferraadsel zat ft .e
naast, Chris. Heb je het nu begrepen?^-1

had er te veel cijfers uit „weggedund'- .
Corrie Bakker te Julianadorp vraagt, *
tante Cor voor Moederdag heeft gekreg6
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75, Delft; Marijka Ottens. m., 11 j., Hor-
.tensialaan 9 b, Groningen
Postzegels ruilen wil: Jacob Tellekamp
Booland j., 12 j.. Ten Katestraat 55 III,
Ams lerdam- W es t.
Te oud voor m'n correspqndentierubriek
waren Chr. Bergsma te Leeuwarden; " A.
Peters en Joh. Holtslag te Zutphen.
Jongens en meisjes, die willen correspon-
deren, of die postzegels willen ruilen, kun-
nen naar de genoemde neven en nichten
schrijven.
Aanvragen* om in deze rubriek te worden
opgenomen met vermelding van naam,
adres, leeftijd, j. of m., te richten aan Oom
Nick, Postbus 100, Amsterdam-Centrum.

. dat was heel wat: een mooie plaat in
lijst, een taart (waar we allemaal aan

meegeholpen om 'em op te eten),
-

'O
Heg en Rori samen een vansje met

'

"

emen erin, een kopje en zakdoeken. Ik
^ u , dat het eens oompjesdag werd!
*n Bie'ze, Stadskanaal. Vijftien graden is
' lekker water. Weet je, wat zo vreemd
• Als het heel heet is, zwemmen de

mensen. Komt er dan een dag, dat
minder warm is, dan blijven ze. alle-

weg. En dan is het in het water juist
f i jn doordat water de warmte wat
ger vasthoudt. Alleen moet je ]e dan

aankleden om het niet te pakken te
'jgen. We hebben wel overdekte bad-

'Hlchtingen, maar daar ga ik zomers niet
«aar toe.

r':'< Luiten. Utrecht, heelt, net precies '
=>eraden: oom Niek -hield meer van voet-
°aUen dan van korfballen Als we op
^hooi moesten korfballen, dan gebeurde

«et veel vaak, dat wij onz.e voeten niet
"bUiten werking" konden stellen. Dan
"üven we, .natuurlijk per ongeluk, de bal
*eö trap. Wij waren thuis met zes kinde-
^n- Vier jongens en twee meisjes. Bij de
ler jongens was een tweeling óók. Dat

lieverdjes!
van Dijkhuizen te Amersfoort neeft zo

hout voor z'n vader gehakt, dat-ie er
blaar van op z'n vinger heeft. Dat

niet, Jan. Je moet wat voor vader
hebDeii — daar heb je gelijk aan.

de Bruijn, Ammerstol. Pijn, dat jij
aardige juffrouw hebt. Doe je best op

dan kan je me gauw zeil een
e brief schrijven. Het was jammer,
oom je brief vergat, maai dat fioett-ie
niet met moedwil gedaan.
Nellie Tellier te Vlissingen, wil oom
het opstel, waarvoor ze een negen

, graag eens lezen. Maar ik mag niet
oven, dat het dan .ook in „Arbeid"

zelf heeft gemaakt, dan zal ze tegen Sin-
terklaas werk kunnen krijgen. Maar ze
moet niet denken, dat ze m'n énige Zeeuw-
se nicht is. Ik heb er nog veel meer. Vlis-
singen kent oorn Niek en zelfs is hij wel
eens een paar dagen in Westkapelle ge-
weest — daar, waar die grote vuurtoren is
en waar ei op de dijk een molen staat.
En nu ik eraan denk, herinner ik me ook
het stadhuis, met die pilaren ervoor. Daar
ia oom Niek nog eens bij een trouwpartij
geweest. Dat had je niet gedachtr
Tot slot voor deze week: allemaal de

groeten — ook van Reg, Ron en tante Cor
— maar in zonderheid van jullie

Oom Niek.

Corresponderen en rui/en
Corresponderen willen:
Jantje van der Berg, m., 14 j., Lageweg 24,
Bedum. Gr.; Rie en Hedwig Teesselink. m..
14 en 13 jaar, Rijssensestr. 10. Nijverdal
(O.) en Jeamieke Nijs, m., 14 jaar, Grote-
straat 103, Nijverdal; Tiny Meesters, m.,
12 j., Schoolstraat 4 c, Heer, Maastricht;
Alieda Beekman, m., 11 j., Paardenmarkt

KNUTSELRUBRIEK
Uitstag knutset-prijsvraag
Als tweeden prijswinnaar van onze
knutsel-prijsvraag hebben wij uit-
gekozen: B. Edelenbos. oud 12 jaar.
Saffierstraat 7, Amsterdam. Hij
stuurde ons een aardig ontwerp
van een zeilscheepje, gemaakt van
een oude klomp. In onze knutsel-
rubriek van de volgende week laten
wij zien, op welke manier dat
scheepje gemaakt moet worden.

DE A V O N T U R E N VAN K A R E L T J E K R A A N
Kareltje en de kano • Een grappige tekenfilm Beeld: Jan Lutz • Regie en tekst: N. J. P. Smith

BI;
Drnt. Jij hebt al heel wat meegemaakt.

je nu geregeld in?
ri fie Jong te Enkhuizen. Ik neb een
eldige dot neven en nichten. Ontel-
r. En overal vandaan. Dat is iuist zo

v. d. Wer/i en Jan Veldman, Echte-
. Als jullie nu eerst eens naar een

de adressen schreven, die ik opgeef?
kwam de zaak ook voor elkaar

Mostert, Rotterdam Schoolwerk-
hebben we hier ook. Wat halen de
; en meisjes nog een boel van zó'n

ein stukje af, niet? Wij hebben er vaak
1 volledig maal van gekregen. Wat heb
1u al geoogst?
t was me een mooie wens, die ik van

W. Hugense uit Aagtekerke kreeg.
ik zal hem hier laten volgen:

Ik ben geen dichteres geboren
Rijmen kan ik evenmin
En om and'ren na te .sporen,
Daarin heb ik óók geen zin
'k Wens u dus met hart en mond
Leef steeds vrolijk en gezond,
'n nieuwe Zeeuwse nicht dit gedicht

Genietend van zon en water Kan je me even overzetten, jongen? „Stilliggen.... dan kom ik achter je
zitten."

„D d deksels! Hij dompt!" „Ik zuig vast in de prut." „Alstublieft meneer: één hoed -en één
wandelstok."

Bank foor h'etierlcuiiIsÉen Urbeid e.
Amsterdam-C. • Keizersgracht 452 * Tel. 38121 • TeL-adr. Arbeidsbank

Rekening bij de
Nederlandscbe Bank

Postrekening
No. 414700

Vertegenwoordiging van de
Bank der Deutschen Arbeit A.G., Berlin
Ostdeutschc Privatbank A.G., Danzig

' en alle bijkantoren.

ALLE BANKZAKEN

ENSAID helpt U tigd, geld
en pinten besparen!
Dames en mets/es
maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.
(4 x 7* cent of 10 x 3 cents postzegels)
aan Ênsaid-instituut, Tblsteefslngel 54,
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en '11 gratis apparaat
om U te laten zien, hoe gemakkelijk U
THUIS ZELF alle kleding kunt maken en

SpeciR l 3 machtiging vermaken.
Deze zegels worden aan ons Doet de zegels in een envelop met deze bon,
ën^'-cn Vn?"nzenöef doch of P^kt ze OP een briefkaart zoals hler-
vermeictt ..265" naar.t voorbeeld.,

BON 265
Naam ~

te :.';..!• :

(str. no.) •
'

;
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EEN MUZIEK-, ZANG- EN OANSPROGRAMMA

lM2t medewerking van; Gérara Lebon en
zijn Nederlands Radio-Orkest; Bartoes,
de populaire radio-humorist; Pantasio,
de muzikale clown; Han en Black,
vrolijke zangers: De Pico's. accordeon-
virtuozen Alexandra en Norel. het
elegante danspaar
De toegangsprijs bedraagt 5O cent voor
leden N.V.V en Huisgenoten en 75 cent
voor niet-leden
MEI'I'EL VRIJDAG 13 JUNI
Zaai Ogterop; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V V Districtskantoor
„Ons Huis": J Hummel. Allee 2 en
's avonds aan de zaal
SMEEK ZATERDAG 14 JUNI
De Harmonie; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: H Huisman; H Laske-
witz, v d. Schalie; R. Huisman. S.
Steegstra en 's avonds aan de zaal
LEEUWARDEN ZONDAG 15 JUNI
De Harmonie; aanvang i.3t> uur n.m.
Kaartverkoop: H. J M. Dekens, Nic.
Tulpstraat 3; alle vakbondsafdelingen
en s avonds aan de zaal
GRONINGEN MAANDAG 16 JUNI
De Harmonie; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: W É Pleysier, Heymans-
laan 38a: Kantoor N.V.V District
Groningen. Jacob Ijnerstraat 8; Nederl.
Bouwarbeldersbond, Oude Boteringe-
straat 73; Transportarbeidersbond, Zui-
derpark 1; Handels- en Kantoorbedten-
denbond „Mercurlus'. Zuiderpark 27;
Bond van Kledmgiiidustne, Peperstraat
35; Bureau van Rechtsbescherming.

Kooykerpiem 4; Gebouw Arbeiderspers,
Stoeldraaierstraat 19 en 's avonds aan
de zaal

ASSEN DINSDAG 17 JUNI
Het Concerthuis; aanvang v.3O uur u.m.
Kaartverkoop: N.t V District Assen.
Resedastraat 11; Brinkstraat 5; A.
Lunshot, Vaart N.Z 84, J Bijlsma,
Molenstraat 254 G- Buist, Talmastraat
106; F Dekker, Rolde; A. Talens, Rese-
dastraat 28 eii 's avonds aan de zaal.

AMSTERDAM 18, Li), W en 21 JUNI
Bedrijisbijeenkomsten In het Concert-
gebouw

MAASTRICH1 ZONDAG 22 JUNI
Stadsscuouwburg; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: L Sullot, Aert van
Triciitweg 36, J. L. Ruijters, Kesselkade
40;' Brouwersweg 53; J. A. Verstappen.
St. Antoniusstraat 19; L. Corsius. Hoog-

. l'rankrijkstraat *2; J. Peenstra, Fran-
kenstraat 28; de boüen van de aange-
sloten vakbonden en s avonds aan de
zaal

S1TTAKD MAANDAG Z3 J U N I
Ober Bayern; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: wordt nader bekend ge-
maakt

HEERLEN DINSDAG 24 JUNI
Schouwburg; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Jonker, Nieuwstraat 7,
Heerlen, boden vakbondsafdelingen en
's avonds aan de zaal

KINDER VARIÉTÉVOORSTELLINGEN
„Vreugde en Arbeid" brengt voor de
kinderen „Nu eens wat anders". Een
aardig programma vol afwisseling, be-
schaafd en grappig Met medewerking
van: RENYO. de musicale clown; ALBO
en ANITA. zeepbellenjongleurs; ROBBY,
de rekenende hond; met tot slot het
optreden van ' 100 . kleine mensen in
HET EERSTE NEDERLANDSE MARIO-
NETTE NTHE ATER
De toegangsprijzen bedragen 15 cent
voor kinderen en 25 cent voor bege-
leiders.
SDII1EDAM VKIJDAG 13 JUNI
Volksgetouw, Tuinlaan 50; aanvang 5.3O
uur n.m.
Kaartverkoop: Plaatselijk Bureau N.V.V.,
Tuinlaan 5O; de secretariaten der aan-

. gestoten organisaties; H. v. Hoogdalen,
J A. Alb. Thijmstraat 85b en aan de
zaal
VLAARDINGEN ZATERDAG 14 JUNI
„Harmonie"; aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop. P Broek. Nic. Beetsstraat
43. A Borsboom, Havenstraat 87; A.
Boogaart. Markt 8; G. v. Houwelingen,
Oost Havenkade 31. Volksgebouw. Schie-
damseweg. de boden der aangesloten
organisaties en aan de zaal
GCM DERAR MAANDAG 10 JUNI

Zaai Wed ö. Ooms, Dorpstraat 73; aan-
vang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: J C. Vleggeert, Kerkhof-
laan 11. c. v. d. Stelt Gouderaksedijk
en aan de zaal
HOERDEN DINSDAG 17 JUNI
Hotej tiuys, Voorstraat; aanvang 6.3O
uur n.m.
Kaartverkoop: A. V. Overbeek, Molen-
straat 21; S Eberwijn. Leliestraat 18;
J van Rooyen, Rijn N.Z. 29-, A. Ultee,
Nieuwendij k -58 en des avonds aan de
•aal
LEIDEN WOENSDAG 18 JUNI
Leidse Schouwburg: aanvang 2.30 uur
n.m
Kaartverkoop: J. A. N. den Tonkelaar.
Bultenruststraat 3: Volksgebouw. Heren-

gracht 34; -H. J. v. d. Steen, Waard-
gracht 105; W. Bodry. Levendaal
173a; F. Bekooy, Lusthoflaan 16; J.
DreeJ. Uiterste Gracht 58a; M. J. Koet,
Tesselschadestraat 14; C. Pauw, Korte-
naerstraat 62; C. S. Poot, Hoge Mors-
weg 29 en aan de zaal
DELFT DONDERDAG 19 JUNI
Ons Huis; aanvang 6.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. v d. Laar, Ternate-
straat 171; de secretariaten der aange-
sloten organisaties en aan de zaal.

VRIJDAG 20 JUNI
Kegelbond; aanvang

HAARLEM
Zaal Haarlemse
4.45 uur n.m.
Kaartverkoop: Districtshuis N.V.V.,
Kruisweg 74; Arbeiderspers, Kruisstraat
17; de secretariaten der aangesloten
organisaties en aan de zaal.

^lichamelijke ontwikkeling
GOEDKOOP ZWEMMEN VOOR LEDEN
VAN HET N.V.V. EN HUN HUIS-
GENOTEN

Amersloort: Bisschops weg: Sportfond-
senbad (iedere Dinsdagavond) van 8—1O

AinMcrdam: Sportfondsenbad Oost (Lin-
naeusstraat);
ledere Dinsdagavond:
van 6— 8 uur: kindereu t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 jaar.
SportfondsenbaO West (bij de Jan
Evertsenstraat l :
ledere Dinsdagavond,
van 7— 8 uur: Kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8—1O uur: personen boven 13 jaar.
Zuiderbad (Hobbemastraat):
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 7.15—8.15 uur: kinderen t/m 13

jaar en begeleiders;

van 8.30—10.30 uur: personen boven 13
jaar.

Eindhoven:' Sportfoudsehbad, Stratum-
sedijk (iedere Dinsdagavond):
van 7— 8 uur: kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven lb jaar.
Den Haag: Bosbad, Amalia san Solm-
straat (iedere Woensdagavond);
van 6—7 uur: kinderen t/m 13 jaar en

begeleiders;
van 7—8 uur: personen boven 13 jaar.
Haarlem: Sporttondsenbaa, Frederiks-
park (iedere Dinsdagavond):
van 7— 8 uur: kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8—10 uur personen boven 13 jaar.
Leiden: De overdekte Leidse Bad- ea
Zwemmrichtmg Haarlemmerstraat.
Dagelijks toegankelijk voor leden N.V.V.
en huisgenoten
De toegangsprijs bedraagt hier 15 cent
per lid en per bad
Rotterdam, sportloiidsenbaa, v. Manen-
straat (iedere Maandagavond):
van 7.45—8.40 uur: Kinderen t/m 13

jaar en begeleiders;
van 8.40—9.35 uur: personen boven 13

jaar,
Oostelijk Zwembad. Vredenoordiaau
(iedere Maandagavond):
van 8.30—9.30 uur
Iedere Donderdagavond:
van 7.30—8.30 uur.
Venlo: Sportfondsenbad (iedere Dins-
dagavond) .
van 7.30—8.45 uur neren;
van 8.30—9.45 uur dames.
IJ i t i i i idcn Oost: Overdekt Zwembad
„Velserbad"
ledere Dinsdagavond.
van 20—21 uur: voor kinderen t/m 13

jaar en begeleiders;
van 21—22 uur: voor personen boven

13 jaar.

B.
Groningen: Noorderbad, Oosterhamrik-
kade 6 l iedere Dinsdagavond);
van 18—19 uur: kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 19—21 uur: personen boven 13 Jaar.
Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwem-
bad, Jacob Catsstraat l (iedere Woens-
dagavond ) :
van 19.3O—20.30 uur: Kinderen c/n, 13 '

jaar en begeleiders,
van 20.30—21.3vuur: volwassenen.
De toegangsprijs voor georganiseerden
en hun Huisgenoten bedraagt voor de
onder. A vermelde plaatsen 10 cent voor
Kinderen t/m 13 iaur en werklozen ea
15 cent voor personen boven 13 ]aar eïi
voor de onder B vermelde plaatsen res-
pectievelijk 12i en' 17j cent.
Men diene badgoed, handdoek en zeep
ir ede te brengen
Men wordt er • nogmaals nadrukkelijk
opmerkzaam op gemaakt, geen waarde-
voorwerpen mede te brengen, aangezien
„Vreugde en Arbeid' geen enkele ver-
antwoordelijkheid op zich kan nemeö
bij ontvreemding daarvan

téuttuutfiiim vertoningen

te "Pen
Voor alle cuit jurfilm-voorstelllugen,
welke onder auspiciën van de Cultuur-
filmcentrale zuilen plaats vinden m net
Studio-Theater te Den Haag, geldt voor

;de leden van net N.V.V eveneens d9
bijzondere toegangsprijsregeling, d.w.z.
op vertoon van net iidmaatschapsbewijs
'kunnen de leden aan de kassa van net
theater tegen gereduceerde prijs toegang
verkrijgen, in die zin, dat men een toe-
gangsbewijs zal ontvangen, dat recht
geelt op een plaats sén rang Hoger datt
waarvoor men betaalt.

MET, ,VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

s<eijen en va.ca.ntie*
Naar Zandvoort
Kaarten a ƒ 0.55 per persoon verkrijg-
baar, rechtgeveiide op: rijwielstalling,
bad en één consumptie en alle aan het
bad verbonden comfort, voor hen, die
slechts één uitgaansdag tot hun be-
schikking hè b beu
Weekeinde in het Grand Hotel, tegen
de uiterst lage prijs van f 6.30 per
persoon
Verblijl van minscens 3 dagen m net
Grand Hotel a f 3.5O per persoon per
dag

14/15 Juni: Fietstocht naar Ons Honk
te Lage Vuurse
Wij brengen in de prachtige omgeving
van Ons Honk een weekeind door. Ver-
trek Zaterdagsmiddags 2.30 uur, Leidse-
plein. Terug des Zondags ongeveer 6.3O
uur.
Met inbegrip van logies, ontbijt en kof-
fiernaaltijd zijn de kosten voor volwas-
senen f 1.7O. voor kinderen / 1.45.
22 J u n i : Bezoek aan het Koloniaal Mu-
seum. Beluisteren van garnelanbespe-
ling en rondleiding door museum.
Samenkomst om 1.45 uur voor het Ko-
loniaal Museum. Einde ongeveer 17.30
uur. Kosten ƒ0.25
22 Juni: Fietstocnt naar Zandvoort met
bezoek aan het Noorderbad. Kosten met
inbegrip van fietsenstalling, gratis con-
sumptie en bad / 0.55.
Vertrek 9 uur Leidseplein. Terug onge-
veer 6 uur
Dezelfde tociit met gebruikmaking van
de tram van Amsterdam naar Zand-
voort. Kosten ƒ 1.55.
Vertrek om 9.15 uur van het Leidse-
plein. Terug ongeveer 6 uur.

Distnbutiemaatregelen in de
Natuurvnendenhuizen en
de Troelstra-Oorden
De distributiemaatregelen voor het
hotel- en pensioutaedrijf gelden ook voor
onze vacantiehuizen Zonder bonnen
dus geen maaltijden. Wie derhalve
reeds plaatsen besproken heeft of als-
nog van plan is vau één on?ar huizen
gebruik te maken, dient de onderstaan-
de opgave nauwkeurig te lezen en
eventueel uit te knippen
WARME MAALTIJDEN (Natuurvrien-
derihuizen en Troelstra-Oorden) :
a voor een warme maaltijd met vlees,
l vlees bon;
b. vooi een warme maaltijd zonder
vlees, doch met l of 2 eieren (vege-
tariërs), respectievelijk l of 2 eier-
bonnen:'
c bovendien voor elke warme maaltijd
(al of niet vegetarisch) boter-wissel-
bonnen.
Boter- wissel bonnen zijn aan alle distri-
butiekantoren verkrijgbaar tegen In-
levering van een gewone boterbon (voor-
zover vooradig ook in onze gebouwen).

lïKOODM AALTIJ DEN l Troelstra-Oor-
den».
a. voor de maaltijden is men verschul-
digd voldoende bro_>d- en boterbonnen.
Met brood, zowel als boter, moet mett
uitkomen. Voor een hele week logies
kan ook een heie boterbon worden in-
geleverd;
b vleeswaren als brood belegging alleen
voorzover voorradig en tegen inlevering
van vleeswarenbon-ien.
BROODMAALTIJDEN iNatuurvrienden-
nuizen):
a oerêiüt men deze zelf, aan moeten
alle benodigdheden worden medege-
bracht,
b voor door de nu'.zen bereide maal-
tijden is men verschuldigd voldoende
brood- en boterbonnen. Met brood, zo-
wel als boter moet men uitkomen. Voor
een hele week logies kan ook een hele
boterbon ingeleverd worden;
c vleeswaren als broodbelegging alleen
voorzover voorradig en tegen inlevering
vaii vleeswareiibonneii.
Velen zal het moeilijk zijn bij het
maken van b.v. een weekeinde een hela
boterbon op te offeren voor het ver-
krijgen van 5O wisselbons, die uitslui-
tend buitenshuis te gebruiken zijn. In.
zulke gevallen is er niets tegen, dat
men zelf een beetje boter medebrengt
om de boterhammen- te besmeren.
Zelfkokende logé s doen goed ter plaatse
naar de wijze van koiveii te informeren»
zoals gas- of kolenverwarming. Gevulde
primussen bestaan natuur l i jk niet
meer
Men zorge er steeao vuor o v ei geiaige
bonnen te bescniicken en volge nauw-
keurig alle mededelingen, betreffende
distributie. Voor grutterswaren, thee en
koffie behoeven voorlopig nog geen
bonnen te worden ingeleverd bij een
verblijf korter dan 5 dagen. Zelfkokers
dienen echter alles mede te brengen,
ledere logé denke nu nog meer dan in.
andere jaren aan het medenemen van
zeep en Handdoeken.
Nu ook melk en aardappelen op de boa
zijn, doet men goed alle distributie-
bescheiden mede te brengen

Zo/ner/iuts/es te huur!
Voor verblijl op de Veluwe zijn te nuuT
In de directe omgeving van Apeldoorn
2 houten huisjes. £ij zijn geheel ge-
meubileerd en voorzien van electriscti
licht. Geen gas of waterleiding. Pomp
aanwezig.
De „Eekhoorn' is, reeds voor het ge-
hele seizoen verhuurd, terwijl voor ,J3e
Woudduif • nog enkele weken beschik-
baar zijn „De Woudduif" bevat een
huiskamer; 3 slaapkamers, leder met 2
éénpersoonsledikanten; een keuken met
complete inventaris; fornuis en enige
petroleumstellen; een mooie veranda
en eveneens een schuur voor berging
van bagage, rijwielen enz. De huur-
prijs voor „De Vvoudduif' bedraagt:
Juni ƒ60.—; 1—15 Juli-ƒ40.—; 16 Juli—
15 Aug. ƒ 125.—; 16 Aug.—31 Aug.
ƒ 40.—•; Sept. ƒ 60.—; overige maanden
ƒ35.—
Inlichtingen en aanmeldingen vooraf
aan N.V.V.. District Amsterdam, Frede-
riksplein 14; de aangesloten organisa-
ties en Inlichtingenbureau „Vreugde en.
Arbeid". Leidseplein. Amsterdam.
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