
V R I J D A G 2 5 J U L I 1 9 4 1 • E E R S T E J A A R G A N G • IJ U M M E R 2 9

Zie pagina 6



Gij en ik lezer, ploeteren om het bestaan. Uw vrouw en mijn vrouw
•proberen ieder op haar eigen lüijze de eindjes aan elkaar te knopen.
En onze kinderen? Zowel de Uwe als de mijne. blikken dromerig in-
de toekomst en ik vermoed, dat ze een beetje ep ons neerzien. Soms
heb ik de gedachte, dat ze bij zichzelf denken: „Wij zullen het beter
doen dan jij en je tijdgenoten, Vadertje?'

E en pakkend zinnetje trof ons in een artikel uit een der bijlagen
van „Arbeid" van de vorige week. Het stond in „Mercurius", het

orgaan van de Bond van Handels* en Kantoorbedienden en Handels*
reizigers. Een geslaagde actie bij de Hollandse Bank Unie werd
daarin besproken en in die bespreking kwam het volgende voor:
„De klok tikt U rijker", pleegt de H.B.U. tot aanstaande beleggers
te zeggen. Wij stellen vast, dat dit overigens aardige woord niet
heeft gegolden voor hen, die hun arbeidskracht bij de zaak
belegden."
Voor de arbeiders uit andere beroepen is die aanhef van „De klok
tikt U rijker" wellicht wat duister en wij zouden hem daarom g&'
makshalve voor de ondeskundige lezers willen vertalen door de vol*
gende woorden: „Vertrouw uw geld aan de Hollandse Bank Unie
toe en u wordt slapende rijker". „O ho", zegt dan „Mercurius", „dat
mag zo zijn voor de mensen, die hun geld naar de bank brengen,
het geldt niet voor hen, die bij de bank werken."
De positie van het personeel van een kapitalistische onderneming
heeft „Mercurius" wel heel goed getypeerd als een „belegging van
arbeidskracht", maar dan een belegging, die geen recht heeft op een
evenredig deel van de winst. De werknemers steken als het ware hun •
arbeidskracht in de zaak, zoals de geldschieters er hun kapitaal in
steken. De directie werkt met beide en kweekt daarmee nieuwe
rijkdommen. Het zou dus voor de hand liggen, wanneer de profijten
van deze gezamenlijke aanwending van arbeid en kapitaal minstens
genomen evenredig zouden worden verdeeld tussen de arbeiders en
de beleggers. Doch een der ken*
merken van het kapitalisme is Orr/p in r/P Arnf*in
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juist, dat dit niet gebeurt. Van
ondernemersstandpunt bekeken
belegt de arbeiders zijn arbeids*
kracht niet — neen hij verkoopt
die arbeidskracht.
Het kapitalistische stelsel is juist
hierop gebaseerd, dat de arbeids*
kracht zo goedkoop mogelijk

^ wordt gekocht ten einde de pro*
fijten voor de geldschieters zo
groot mogelijk te maken. Bij dit
systeem treden bijgevolg" de
werknemers niet op als deelge*
noten in het bedrijf, zij worden
integendeel beschouwd als werk*
tuigen of hulpwerktuigen, die
men al naar believen kan gebrui*
ken of opruimen.
Wij zijn hiermee aangeland op
een der kernvraagstukken van
het tegenwoordige leven, want in
het tijdperk, dat wij thans moe*
ten doorworstelen, treedt juist
de overgang op van dit kapitalis*
tische stelsel naar het socialis*
tische, waarin de werknemer
niet meer als een verkoper van
arbeidskracht wordt beschouwd, maar als een deelgenoot in het
bedrijf, als een arbeidskameraad van allen, die in het bedrijf werken,
van de directie af tot den jongsten bediende toe.

eeds sinds honderd jaar lang is dit grote euvel van het kapitalis*
tische systeem naar zijn ware aard herkend en van de zijde van

de arbeiders in steeds machtiger groepen bestreden. Zelfs is reeds
lang geleden aangetoond, dat dit stelsel- zich zelf op den duur moest
vernietigen, omdat men niet ongestraft de belangen van de grote,
arbeidende massa jarenlang ten achter stelt bij die van de betrek*
kelijk weinig talrijke laag der bevolking, in wier handen de grote
stoffelijke rijkdommen van de wereld berusten. Het was, zoals „Mer*
curius" schreef, de winst van de bedrijven kwam wel ten goede van
hen, die geld te beleggen hadden, maar op onvoldoende wijze ten
goede van hen, die niets dan hun arbeidskracht konden inbrengen.
Niets dan hun arbeidskracht! Is er eigenlijk een dwazer voorstelling
van zaken mogelijk. Zijn niet juist zij de belangrijkste dragers van
onze samenleving, die „niets dan hun arbeidskracht" bezitten! Zij,
die uitsluitend van hun geld leven daarentegen, dragen persoonlijk
niets tot de productie bij; zij krijgen hun inkomen doordat hun geld
hun volgens het oude systeem een voorsprong verschaft.
Sinds honderd jaar dringt de arbeidende bevolking naar een wijzi*
ging van het systeem; alleen een andere indeling van de maatschap*
pij kan uitkomst brengen. Op het ogenblik leeft die drang in het
slagwoord: „Arbeid is belangrijker dan goud". In deze weinige woor*
den is het gehele streven van het socialisme vastgelegd. Dat is niet

Het zij ze gegund. Maar gij en ik weten, dat de toekomst niet altijd
brengt, wat we er van verwachten. En dit hebben we in ieder
geval geleerd: het leven is niet meer te veroveren op de roman-
tische vrijbuitersmanier van de vorige eeuw. Evenmin als er nog
vrije prairiën in bezit genomen kunnen worden, evenmin mogen
we het de handigsten van ieder geslacht toestaan zich meester te
maken van de rijkdommen, die wij allen gezamenlijk voortbrengen.

Want in die vrijheid verscholen zit de kapitalistische winzucht en
wat die vastbijt, vergiftigt hij. Dan treden uitbuiting, crisis, oorlog
en chaos op. Dat weten wij, maar onze kinderen weten dat nog
niet en daarom moeten ,wij het volgend geslacht daartegen be-
schermen. Onze taak 4s het dus de kapitalistische vrijheid, om zich
van de vrucht van de arbeid meester te maken, te vervangen door
de socialistische ordening van de arbeid. Daartoe is thans het
N.V.V. ons machtigste wapen, want het N.V.V. is een Nederlandse
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alleen maar een verlangen naar een grotere hap uit de koek, het is
vooral een streven om de maatschappij tot een economisch en
sociaal evenwicht te brengen. D.w.z., dat wij. trachten een wereld te
organiseren zonder crisissen, zonder werkloosheid, zonder onmense*
lijke armoede en daardoor zonder oorlogskiemen. Dat een opvoering
van de algemene welvaart,tegelijk de toppen van het grote bezit zal
afslaan en mateloze rijkdommen zal voorkomen, is daarbij slechts
een noodzakelijk gevolg, maar geen uit afgunst voortkomende plun*
dering.

Deze aftopping is trouwens bovendien een maatregel van gezonde
zelfbescherming. Een te groot bezit in de handen van den enkeling
brengt toenemende economische gevaren met zich mee. Als iemand
meer verdient dan hij zelfs bij royaal leven verteren kan, — en zo
zijn er, al klinkt dat voer u en mij een beetje vreemd — zal hij dat
overtollige beleggen in nieuwe ondernemingen. Hoe meer geld er in
zijn handen komt, des te harder zullen zijn zaken groeien en daar*
door veroorzaakt dit geldoverschot een verdere vergroting van de
productie. Nu is er niets tegen een grotere productie, mits deze dan
ook ten goede komt aan de gehele mensheid. De ervaring heeft
echter geleerd, dat de vergroting van de productie, die ontstaat door
aanbod van geld, geen verband meer houdt met de werkelijke be*
hoefte.
Er wordt dan méér aan de markt gebracht dan de bevolking kan op*
nemen en daardoor ontstaan de verschijnselen, die wij kennen als

crisis en werkloosheid. Er is geen
beter middel tegen deze maat*
schappelijke rampen dan afstem*
ming van de productie op de be*
hoefte. De welvaart van de to*
tale bevolking kan daarbij wor*
den vergroot. Wanneer de arbei*
ders meer verdienen (terwijl de
ondernemers een geringer over*
schot behouden om opnieuw te
beleggen), d.w.z. wanneer zij een
groter aandeel van de productie
krijgen, dan wordt enerzijds de
afzet van de producten zekerder
en anderzijds voor de bezitters
de prikkel verkleind om de pro*
ductie op te jagen.
Over deze duigen bestaat eigen*
lijk geen verschil van mening
meer. Het gaat er maar om een
organisatievorm te vinden, waar*
in zij verwezenlijkt kunnen wor*
den. En dit laatste is de taak
waarvoor wij op het ogenblik
staan. Reeds zijn tal van maat*
regelen in die richting genomen.
De verzwaarde belasting van de
winsten van de ondernemingen,
de verzwaarde belasting van de

grote inkomens, de extra*belasting voor commissarissen van onder*
nemingen, het 'zijn alle maatregelen, die tot een meer gelijkmatig
welvaartspeil leiden.
Tegelijkertijd wordt van de kant van de arbeiders meer en meer
prijs gesteld op vacantierechten en op een betere verzorging van het
personeel door de bedrijfsleiding. Ook dit zijn elementen van de
welvaart. Nu de goederenhoeveelheid beperkt is, kan ook meer vol*
doening in het arbeidersleven worden gebracht door de arbeid op
zich zelf aangenamer te" maken en door de rustpozen te verruimen
en beter te organiseren. Laat de arbeider op ieder gebied zijn eerlijk
aandeel krijgen. We nemen er niet langer genoegen mee, dat de
arbeid wordt beschouwd en behandeld als koopwaar.
De arbeid onttroont het'goud; — de belegger moet wijken voor den
arbeider; — niet de bezitter verdient eerbied, doch de werker.. ••
idealen van vroeger dagen, slagzinnen die tot gemeenplaatsen waren
geworden, blijken plotseling toch in werkelijkheid te kunnen wor*
den beleefd. Het socialisme komt.
Het zou dwaasheid zijn te beweren, dat dit alles rozengeur en mane*
schijn is. Wij kennen allen de tragische omstandigheden, waaronder
deze wijzigingen zich voltrekken, doch het ware nog tragischer deze
veranderingen niet te onderkennen, doordat men alleen het puin en
de oorlogswalm ziet. Gij en ik, lezer, zijn beide „aandeelhouders" i°
de nieuwe tijd, doch dit aandeelhouderschap verschilt in zoverre van
dat van kapitalistische ondernemingen, dat men er niet slapende
rijk mee wordt. Voor ons geldt niet: „De klok tikt u rijker". Neen,
— maar de klok tikt ons wel wakker!
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ties lange tochten en redden zich dan
maar zowat met eten en drinken,
terwijl zij de gemakken van het da-
gelijks /leven geheel versmaadden.
Maar dat is niet meer mogelijk als
het gezin zich uitbreidt.
Zodra gehele gezinnen er met een
tent op uit trokken, gingen de „trek-
kampen" veranderen in „staankam-
Er moest veel meer mee om het zich
wat behaaglijk in te richten. Moeder
de vrouw wilde ook buiten voor be-
hoorlijk eten zorgen en een hele keu-
keninventaris werd nodig. De tenten
werden groter en groter, zodat ze niet
meer mee konden achterop de fiets,
maar vooruit moesten worden ge-
stuurd met het spoor.
Zo ontstonden overal in de buurt
van de grote steden, op afstanden van
twintig 'tot veertig kilometer gewoon-
lijk, 's zomers reusachtige kampen,
waar velen de weekeinden en de
vacantie doorbrachten.
In deze tweede oorlogszomer is het
kamperen niet meer mogelijk. De
twee- a driehonderdduizend kam-
peerders, die ons land telde, mogen
niet tussen twaalf en vier in hun
linnen woning verblijven en hele
tentensteden worden dit jaar niet
opgebouwd. Honderden kampeerders,
die er met een boot op uit trokken
hebben vele wateren zien sluiten en

D e boog kan niet altijd gespannen
zijn, zegt een goed Nederlands

spreekwoord. Dat geldt voor de dage-
lijks weerkerende arbeid, die dage-
lijks gevolgd moet worden door vol-
doende rust, opdat het lichaam tel-
kens weer tot een behoorlijke arbeids-
prestatie in staat zal zijn, maar het
geldt zeer in het bijzonder voor de
jaarlijkse vacantie. Want pas in de •
jaarlijkse vacantie komt de arbei-
der er eens helemaal „uit". Pas dan
kan die volledige ontspanning intre-
den, die niet alleen zo weldadig is
voor het menselijk organisme, maar
die bovendien de geest verfrist, door-
dat zij gemoed en verstand vult met
totaal nieuwe indrukken.
Het is duidelijk, dat de mens ner-
gens ontvankelijker is voor nieuwe
indrukken - - en dus voor een vol-
ledige vacantie - - dan in een vol-
komen nieuwe omgeving. Daarom is
de aangewezen manier om zijn va-
cantie te genieten het opzoeken van
totaal andere levensomstandigheden.
Jarenlang is zulk een vacantie niet
voor de arbeiders weggelegd geweest.
Zij moesten zich behelpen met het
„dagje uit", dat hen wel een ogen-
blik verloste uit de dagelijkse sleur,
maar dat hun toch niet de ontspan-
ning van lichaam en geest bood, die
nodig was. Vacantie was, zo rede-
neerde men vroeger, voor de kinde-
ren! En nu nog is lang niet iedereen
er van overtuigd, dat vacantie voor
volwassenen even noodzakelijk is.
Pas toen de vakbeweging in lange
strijd voor steeds groeiende groepen
arbeiders een echte vacantie ging
veroveren, kreeg het woord „vacantie"
inhoud voor hen. De arbeidersbewe-
ging deed meer. Tegelijk met de ver-
overing van de vacantie stelde zij
het vraagstuk van de besteding van
de vacantie aan de orde en in Neder-
land stichtte zij de Troelstra-oorden,
öie het de arbeiders mogelijk maak-
ten eens volkomen alle zorgen opzij
te zetten en die ook de huisvrouw al
ftet werk uit handen namen. Een
belangrijk punt! Een week op een van
öe Troelstra-oorden was een ideale
Vacantie voor menig arbeidersgezin.
Hier was een sfeer, waar de vacantie-
ganger zich volkomen thuis voelde
en waar hij tegelijk volkomen uit-
rustte. Een bezwaar bleef voor velen
de prijs, die slechts door het toeken-

moeten 's nachts ook naar een stevi-
ger onderdak omzien dan een boot of
een tent kan bieden.
Gelukkig heeft de kampeerafdeling
van de A.N.W.B. niet stilgezeten en
haast bij alle geschikte kampeerter-
reinen zijn enkele kampeerboerde-
rijen gevonden, die 's nachts de kam-
peerders onderdak kunnen bieden. Op
dezelfde manier is voor de water-
toeristen gezorgd, die bovendien de
voldoening smaakten, dat bepaalde
eerst verboden wateren met een spe-
ciale permissie weer bevaren mogen
worden.
Bovendien is een ander instituut nu
speciaal voor den trekkenden kam-
peerder van dubbel belang geworden:
dat is de instelling van de Jeugdher-
bergen.
Laten we de hinderpalen niet te
zwaar opnemen. De abonné op „de
vaste plaats" maakt nu misschien juist
een interessante tocht naar een streek,
waar hij anders nooit zou zijn ge-
komen, de trekker, die met een fiets
kilometers per dag aflegde, moet nu
dichter bij honk blijven en ontdekt
„het mooie land, vlak bij de hand".
Laten wij die laatste mogelijkheid
niet onderschatten: vacantie in onze
directe omgeving, vacantie in de eigen
stad, in het eigen dorp! Tientallen
zullen er in deze tijd de voorkeur aan
geven dicht bij huis te blijven, mis-
schien de vrouwen wel in de eerste
plaats. Maar juist zij hebben ook een
vacantie hard nodig en het komt er
nu maar op aan, dat die „thuisblij-
vers" ook een goed vacantieplan op-
stellen, opdat zij straks verfrist en
versterkt hun arbeid weer op kunnen
nemen. Een heel voornaam punt
daarbij is, dat ook moeder de vrouw
een werkelijke vacantie heeft. Het
plan moet dus zo ingericht zijn, dat
zij ook kan uitrusten en niet veel
extra-werk krijgt, doordat zij nu juist
de andere „thuisblijvers" de hele dag
over de vloer heeft.
Zo ziet men allerwege. dat het de ar-
beiders, die zich dank zij de vakbe-
weging het recht op vacantie verwor-
ven hebben, ook in de oorlogszomer
1941 mogelijk is om een prettige en
verfrissende vacantie te hebben. Een
gehele organisatie van het N.V.V.
staat voor hen klaar. Moge elk daar
naar beste weten gebruik van maken.

nen van vacantietoeslagen of door
reducties bij speciale uitzendingen
bereikbaar werd voor velen. Want te
weinigen zijn nog in staat een pen-
sionprijs van ƒ2.50 per dag te beta-
len
Goedkoper, en in het bereik van
méér vacantie-gangers dus, zijn de
Natuurvriendenhuizen, waar men
zelf de handen uit de mouwen kan
steken, waar men geen pension be-
hoeft te nemen en die ook tot het
maken van trektochten door kortere
verblijven in staat stellen. Duizenden
hebben al van deze prachtige instel-
lingen geprofiteerd en zo goed als de
Troelstra-oorden ook zelfs in dit
tweede oorlogsjaar al tot 16 Augustus
zijn volgeboekt, zo is ook de vraag
naar onderdak in de Natuurvrienden-
huizen in vele weken groot.
De grote massa van de vacantiegan-
gers zocht het ondertussen nog een-
voudiger en ging sinds jaar en dag
kamperen, waarbij zich overigens de
meest uiteenlopende typen kampeer-
ders ontwikkelen. Daar waren in de
eerste plaats de echte „trekkers",
altijd'jong van hart en zin, meestal
ook jong van jaren, die aansloten bij
de tradities van de jeugdbeweging,
die het kamperen in ons land nog
slechts enkele tientallen jaren gele-
den invoerden. Zrj zochten .niet het
gemak, maar een sportieve ontspan-
ning. Zij bleven niet rustig op één
plaats, maar maakten in hun vacan-
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MEDISCHE VRAGEN

H et was op 15 April van dit jaar,
dat er op het hoofdkantoor van

het N.V.V. een brief binnenkwam uit
Rotterdam En het was een triest
relaas, dat in deze brief ïuas verval.
Een vakbondslid schreef over de nood,
waarin hij verkeerde ten gevolge van,
een ongeval, dat hem in zijn werK
en volkomen buiten eigen schuld ge-

' troffen had. Het was gebeurd tijdens
een Engelse bomaanvcfl: een weg-
springende . scherf sloeg door zijn
rechterbeen en daardoor kon hij zijn
timmermanswerk niet langer ver-
richten. Op zichzelf een betrekkelijk
eenvoudig en alledaags geval.
Maar nu -de behandeling. De eerste
zes - weken kreeg de man een uit-
kering van de Rijksverzekeringsbank
van 80 pet. van zijn loon. Dat ivas nog
een tamelijk bedrag, omdat hij goed
verdiende; f 38.40 ontving het gezin
per week. Doch op 4 October 1940
werd de uitkering' verminderd tot'
niet meer dan f2.05 per dag. Dat
werd ƒ 12.30 per week, want, alleen
voor de werkdagen wordt de ver-
goeding uitgekeerd; Zondags moet je
maar invalide zijn voor je eigen
rekening.

Op de dag, dat de man de brief naar
het N.V.V. schreef, was de uitkering
nog steeds f 12.30, met een aanvulling
van f 2.95 per week van Armerizorg.
Zo wordt dus iemand, die volkomen
een slachtoffer der omstandigheden
is, in de ellende geslingerd en bij
geen enkele instantie kon men hem
bezorgen, waarop hij recht had. Het
gezin leefde in een woning van f 5.90
per week, goedkoper is er in Rotter-
dam, zoals ieder zal begrijpen, niet te
krijgen. Het gehele gezin verarmde
dus snel, want wat schoot er nog
over nadat er huur betaald ioas!
Begin Januari kwam er eindelijk een
ambtenaar van het Herstelfonds' 1940
bij den getroffene. Deze man nam
alle bijzonderheden op en stelde een
rapport samen voor de pensioen-
regeling. Eind Januari kwam hij nog
eens terug voor ondertekening van
enkele formulieren en daarna werden
alle paperassen naar Den Haag ge-
stuurd. Nadien werd niets meer ver-
nomen en de nood in het gezin steeg.
Half April was het geduld van dit
oorlogsslachtoffer eindelijk uitgeput,
zodat hij schreef aan het N.V.V.
Op 17 April werd de zaak overge-
dragen aan het Bureau voor Rechts-
bescherming te Rotterdam, dat de
zaak onmiddellijk in onderzoek nam.
Het resultaat was, dat reeds vrij
spoedig daarna aan den invaliden
timmerman een uitkering werd toe-
gekend van f 8.50 per week met
terugwerkende kracht tot 7 Octcber
1940. Het inkomen van het gezin
werd dus gebracht op ruim twintig
gulden. Bovendien heeft de Rijksvirr-
zekeringsbank een paar speciale
schoenen voor den getroffene laten
maken, waardoor hij zich beter be-
wegen kan. Thans wordt het verdere
genezingsproces afgewacht en zal
men over enige tijd nagaan, of deze
timmerman voor rekening van de
Rijksverzekeringsbank tot een ander
beroep kan worden opgeleid.

Dit is nu een greep uit het dagelijks
leven in oorlogstijd. Een loond van
een bomscherf is iets, dat vrijwel
iedereen kan overkomen. Maar er is
iets niet in orde, wanneer het slacht-
offer eerst 8 tot 9 maanden na het
ongeval een uitkering krijgt, terwijl
het gezin al die tijd aan de armoede
is prijsgegeven. En dan is het voor-
lopige resultaat nog slechts bereikt
doordat de Rechtskundige Afdeling
van het N.V.V. ingreep! Wij zullen er
niet verder op ingaan, doch slechts
de vraag stellen: wat zou er van dit
gezin terecht gekomen zijn. als de
man geen lid geweest was van het
N.V.V.?
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(Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medischen medewerker van het week-
blad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam).

J. V. te O. Een hinderlijk rode ge-
laatskleur kan berusten op een teveel
aan rode bloedcellen. Laat u zich dus
eens door uw huisdokter onderzoe-
ken.
M. v. d. W. te Z. Zonder onderzoek
kan ik over uw klachten niet oor-
delen. Laat u zich door uw huis-
dokter onderzoeken.
Omstreeks 1927 is in de Wereld-
bibliotheek, uitgave, van de Mij voor
Goede en Goedkope Lectuur, een
goed en" begrijpelijk geschreven boek
over het menselijk lichaam versche-
nen, vrij vertaald door dr. W.
Schuurmans Stekhoven. Het door u
genoemde boekje is mij niet bekend;
wel weet ik, dat de schrijvers voor-
standers zijn van de z.g. natuurge-
neeswijze.
D. S. H. te Z, Het spijt mij, dat ik
zonder onderzoek over uw arm niet
oordelen kan.
C. v. A~°O. te S. Een dergelijk gebrek
als u beschrijft, is ontstaan tijdens
de groei van het beendergestel en
verandert op volwassen leeftijd niet
of nauwelijks meer, behalve tijdens
zwangerschap. In deze periode is
steeds nauwkeurig toezicht nodig om
een verergering van de verkromming
te voorkomen. Overigens ben ik het
geheel eens met uw huisdokter, dat
de raad van een specialist voor u
noodzakelijk is. Stelt u dit onderzoek
niet langer uit. De specialist kan ook
beoordelen, of het mogelijk is, u met
een steunend corset verlichting te

.geven.
A. P. T. te '.sGr. Het spijt mij, maar
zonder onderzoek kan ik over de toe-
stand van uw man nie.t oordelen.
C. L. H. te A. In vele gevallen is de
oorzaak van bedwateren een te grote
slaapdiepte van het kind. Uw doch-
tertje zal minder diep slapen, wan-
neer ze goed is uitgerust. Zorgt u
dus. -lat ze bijtijds in bed komt en
laat haar ook. althans in de vacan-
ties, nog 's middags een uurtje sla-
pen. Om dezelfde reden kan in
sommige gevallen een nachtlichtje in
de kamer het bedwateren doen op-
houden. Zolang dit niet het geval is,
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is de beste behandeling, het kind één
uur na het inslapen goed wakker te
maken en dan volledig te laten uit-
urineren. Later in de nacht moet u
haar dan niet meer opnemen. In uw
geval zou ik haar gerust een ijsje
gunnen en ook, vooral met warm weer,

"geen vocht willen onthouden; gepas-
teuriseerde karnemelk en taptemelk
zijn voor een groeiend kind beter dan
water of limonade.
Wanneer u 1.60 m. lang bent, zou uw
gewicht om'streeks 123 pond moeten
zijn.
J. Z. te IJ. Persoonlijke adviezen
zonder onderzoek kunnen onmogelijk
gegeven worden.
W. M. te A. Wat de oorzaak is van
uw verhoogde bloaddruk, is zonder
onderzoek niet uit te maken. De
invaliditeitswet tot verzekering van
arbeiders tegen geldelijke gevolgen
van invaliditeit en ouderdom zegt in
art. 72: invalide is hij, die tengevolge
van z-iekte of gebreken buiten staat
is om met arbeid, die voor zijn
krachten en bekwaamheid is be-
rekerid en die mef het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep hem in
billijkheid kan' worden opgedragen,
ter plaatse, waar hij arbeid verricht
of het laatst verricht heeft of op
een naburige soortgelijke plaats een
derde te verdienen van hetgeen
lichamelijk en geestelijk gezonde per-
sonen, van dezelfde,, soort en van
soortgelijke opleiding, op .zodanige
plaats met arbeid gewoonlijk verdie-
nen. Het hangt dus van de aard van
'uw werk en van het oordeel van den
specialist over uw ogen- en over uw
vaatstelsel af, of invaliditeitsrente
voor u kan worden aangevraagd.
Laat uw vrouw liever aan haar huis-
dokter raad vragen. Hij kan beoor-
delen, of het door u genoemde jood-
kalium in de door u opgegeven hoe-
veelheid van ongeveer driekwart gram
per dag door haar goed zal worden
verdragen en tegen haar klachten
kan helpen.
C. te H. Uit uw brief blijkt duidelijk,
dat uw huwelijk bez:g is te kwijnen
en niet uw vrouw. Het is dan ook
begrijpelijk, dat' zij geen medische
raad wil inwinnen en zich over uw
voorstellen in die richting min of
meer beledigd voelt. Toch moet u uit
niet te tragisch opnemen. Bij elke
aantrekking behoort afstoting, die
we dan ook in ieder huwelijk nor-
maal kunnen zien optreden, maar de,
zij het aanvankelijk alleen lichame-
lijke, afstoting van twee mensen, die
veel van elkaar houden, brengt voor
hen en ook voor het kind verdriet
mee, waar men zich niet zonder ver-
weer aan moet onderwerpen. Geluk
en goede harmonie is geen blijvend
bezit, maar een toestand, die steeds
van voren af aan veroverd moet wor-
den. Tracht u dus door toewijding en
zorg, en met begrip voor het natuur-
lijke van een tijdelijke verwijdering,

uw vrouw opnieuw geheel te winnen.
L. W. S. te Z. In uw geval nam ik ook
geen genoegen met „een oude kwaal
op uw leeftijd". Vraagt u uw arts een
verwijsbriefje naar een specialist. Dit
kost u geen „duur geld", maar ver-
zekert u wel een zo goed mogelijke
behandeling.
J. F. v. d. D. te 's Gr. Behalve spoe-
ling met waterstof-peroxyde zou ik
in uw geval als huismiddeltje één
ons zwarte bessen per dag gebruiken,
zolang deze verkrijgbaar zijn. ter
bestrijding van uw tandvleesbloedin-
gen.
J. J. H. te T. De gedachte van uw
vrouw kan juist zijn. Zij moet dan
vooral voedingsmiddelen gebruiken,
die rijk aan vitamine A zijn. Ziet u
hieromtrent mijn antwoord aan C.
W. v. O. te A. in „Arbeid" van rte
vorige week. •.
v. Z. te A. Uw figuur zult u, vrees ik,
moeilijk kunnen verbeteren. De erfe-
lijke aanleg speelt hier een te grote
rol.
Zachte verschuifbare bulten op ver-
schillende plekken van het lichaam
bestaan in de regel uit onschuld: ge
woekeringen van het onderhuidse
vetweefsel. Deze komen het meest
aan de hals voor. Laat u zich toon,
eens door uw huisdokter onderzoe-
ken.
G. C. V. te A. Iedereen, die in con-
tact komt met lijders aan tuber-
culose, moet buitengewoon voorzichtig
zijn. Tuberculose is een echte be-
smettelijke ziekte, waarvoor men
vooral in deze tijden van beperkte
voedingsmogelijkheden dubbel op zijn
hoede moet zijn.
Het bezit van „enige kalkhaardjes
bij de hilus" betekent vermoedelijk,
dat men reeds een behoorlijke weer-
stand tegen de ; tuberkel-bacil heeft
ontwikkeld en is dus eerder gerust-
stellend dan verontrustend.
Een grondig deskundig onderzoek,
zoals dit b.v, op het consultatiebureau
geschiedt, is de enige manier om een
beginnende infectie op het spoor te
komen.
J. J. L. te D. Levertraan is een prach-
tig middel, tegen de „halsklieren". die
u beschrijft. De door u genoemde
klierdruppels zijn waardeloos. Voor
uw doofheid zou ik in uw geval eens
een specialist in de stad raadplegen.
M. N. te R. Maatregelen, die tijdens
de zwangerschap genomen, een vol-
doende zogproductie zouden waar-
borgen, kan ik "iet aangeven. Het is
natuurlijk van belang, dat uw vrouw
in deze tijd voldoende kalk met de
voeding tot zich neemt. Melk, tapte-
melk, karnemelk of yoghurt zijn uit-
stekende natuurlijke kalkbronnen.
Gedurende de laatste drie maanden
van de zwangerschap kan uw vrouw
op attest van dokter of vroedvrouw
dan ook 3i liter melk per week krij-
gen. Laat ze hier vooral gebruik van
maken en,' indien mogelijk, dit rant-
soen aanvullen met een even grote
hoeveelheid taptemelk of yoghurt.
Het gebruik van een kalkpraeparaat
is dan overbodig.
W G. te W. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling
worden genomen.

A/uttla e uren/een

Aanbranden van melk
Om aanbranden van melk te voor-
komen, moet de pan, waar de melk in
wordt gedaan, eerst met koud water
worden omgespoeld.

Bescherm uw handen
Het komt nu nog al eens voor, dat we
een kledingstuk, dat verschoten is of
dat ons verveelt, een andere kleur
willen geven.
De meeste vrouwen zien er tegen op,
omdat de verf zo moeilijk van de han-
den te verwijderen is.
Indien .men echter met twee stokjes
het goed omroert, zal men daar geen
last van hebben.

Kant wassen
Kant, die een opknapbeurt nodig
heeft, wikkelen we om een fles en
slaan zo de kant door het lauwe zeep-
sop.
Is de kant na de wasbehandeling te
slap geworden, dan kan men ze apprê-
teren, doar ze even door water te
halen, waar gelatine in is opgelost
(ongev. 5 gram per liter water).
Ook taf zij de. die na het wassen slap
is geworden, kan op deze manier wor-
den behandeld.

Gummende spiegels
Om een mooie glans op onze spiegels
te krijgen, doen we wat blauwsel in
het water.



KRONIEK VAN DE ARBEID
H et begrip „werkloze" gaat verdwij-

nen en daarmee verdwijnt een
der schrijnendste wonde plekken uit
onze samenleving.
Het N.V.V. heeft voor 'die verdwij-
ning gevochten en thans is de eerste
mijlpaal bereikt: in de plaats van het
vernederende begrip „werkverschaf-
fing" komt de ruimere arbeidsgele-
heid, geschapen door overheidsbe-
moeiingen. In grote trekken is hier-
mee voldaan aan de eis, die indertijd
in het Plan van de Arbeid is gesteld,
dat de werkloosheid zou worden opge-
heven door de uitvoering van grote,
openbare werken. "Deze nieuwe toe-
stand is vastgelegd in het besluit aan-
gaande de werkverruiming, dat on-
langs van kracht is geworden en dat
in de bladen van „De Arbeiderspers"
van alle kanten is toegelicht.
De lezers van „De Arbeiderspers"
weten, dat het N.V.V. een zeer belang-
rijk aandeel in de totstandkoming van
dit besluit had en het N.V.V. is dan
ook met het resultaat voorlopig tevre-
den, maar... nog geenszins voldaan en
waarschijnlijk is dit wel de opvatting
van alle N.V.V.-leden en andere arbei-
ders.
Tevreden zijn we, omdat de werk-
verruiming thans is opengesteld voor
iedereen, die werk nodig heeft (be-
houdens gesteunde kleine boeren, wei-
gerachtigen en ongewenste elemen-
ten) omdat de lonen nu aansluiten bij
die in het vrije bedrijf. Vooral voor
duizenden arbeiders uit de platte-
landsgemeenten betekenen, de nieuwe
loonbepalingen een belangrijke ver-
meerdering van inkomsten. De lonen
zijn nu niet langer meer gekoppeld
aan de steunnormen, waardoor tal
van onbillijkheden worden wegge-
ruimd en het loon veel nauwer in ver-
band wordt gebracht met de presta-
tie. De arbeider in de werkverruiming
ziet dus niet meer zijn bestaan be-
heerst door het steunsysteem en dat
vooral is een zeer belangrijke stap
vooruit.

Het gans begrip ,,steun" voor vol-
^waardige arbeiders dient trouwens te
verdwijnen. De steun is voortgekomen
uit een gedachte, die oorspronkelijk
zeer juist was Het begon als een on-
derlinge verzekering van vakbondsle-

den tegen de kwade gevolgen van de
tijdelijke werkloosheid. Bij het mas-
sale optreden van de werkloosheid
konden echter reeds spoedig de kas-
sen de last niet meer dragen en daar-
door werd de kasuitkering onvermij-
delijk veranderd in een half -ver-
bloemd stelsel van armenzorg, dat den
werkloze tot een tweederangs burger
stempelde,

Niemand zal het betreuren als deze
armenzorg-steun voor valide arbeids-
krachten plaats maakt voor arbeids-
gelegenheid voor allen. En dat is -wat
op het ogenblik geschiedt Wanneer
in de vrije bedrijven geen gelegenheid
tot plaatsing van arbeiders meer is,
kunnen zij voortaan arbeid vinden in
de werkverruiming en die werkver-
ruiming bestaat uit voor het land
noodzakelijke ondernemingen, waar
iedere arbeidskracht een steentje bij-
draagt tot de welvaart var. het land.
Enig begrip van minderwaardigheid
mag er aan deze arbeid niet meer
kleven.

T ot zover zijn wij tevreden over de
resultaten. Doch dat wij nog niet

voldaan zijn, vindt zijn oorzaak in
hetgeen alsnog te verbeteren valt

In de eerste plaats is het zo. dat
ook thans nog niet voor een "ieder
arbeid in zijn eigen beroep beschik-
baar komt. De voornaamste werk-
objecten, waarover de overheid be-
schikt, zijn verschillende vormen van
grond— en _ landarbeid Er moeten
nieuwe pold'ers worden gewonnen, er
moeten oude polders worden verbe-
terd; ^er moeten rivieren en beken
worden verbeterd, kanalen en wegen
worden aangelegd, die het land ont-
sluiten en een hoger welvaartspeil
mogelijk maken; - - er moeten bos-
sen worden geplant en ons bezit aart
natuurschoon moet de cultuurverzor-
ging krijgen, zonder welke tal van
streken minder aantrekkelijk zouden
zijn. Dat betekent, dat een bouwar-
beider, die niet in zijn eigen vak aan
de slag kan gaan, evenmin als een
meubelmaker of noem maar op wfiike
arbeider ook, die buiten de landbouw
en het grondwerk zijn bestaan vond

rclKijnen

een ander beroep rnoet g^a1! uitoefe-
nen dan waarvoor hij we s opgeleid

Dat is nog geen toestand, die be-
vrediging geeft Wel doen deze men-
sen nuttig; en noodzak e1 i j k werk, maar
in de eerste plaats heeft dit werk hun
voorkeur niet en m de tweede plaats
wordt het gezinsleven er niet door
hersteld: Het ideaal van iederen ar-
beider is, zoals voor 'ie hand Ue;t, te
werken in zijn eigen beroep en in
zijn eigen omgeving -en te leven met
zijn gezin. Zolang dit ideaal nog niet
is bereikt, kunnen wij nog niet zeg-
gen, dat de samenleving oehoorlijk
functionneert.

Vooral het feit, dat duizenden
mannen noodgedwongen weken ttan-
een in kampen moeten verblijven,
die ver van hun woonplaats liggen,
om dan enkele dagen thuis te komen,
waarin de vrouw haastig de gop-ie
kleren en het werkgoed van haar
man moet wassen en verstellen, zal
in de practijk van het leven nog

h et vakbondswerk gaat zo ongemerkt
zijn gang. Conferenties hier, con-

ïerenties daar, het uitbrengen van een
rappor^ over lonen en kosten van levens-
onderhoud, het beredeneren van de
mogelijkheid om de lonen te verhogen
zonder dat de prijzen der producten
duurder worden gemaakt, dat zijn zo de
dagelijkse beslommeringen van de N.V.V.-
bestuurders. Het is een voortdurend en
zeer systematisch afvegen van de arbei-
dersbelangen en een berekening van wat
wel en wat niet kan. Dit werk geschiedt
voor het grootste deel binnenskamers en
daarom trekt het weinig de aandacht.
Eerst wanneer er resultaten zijn, d.w.z.,
serst wanneer er werkjrfijk een verbete-
"iïig van de lonen is bere:kt of een ver-
beterlrg van de arbeidsvoorwaarden, dan
liom-t er een berichtje over in de krant,

dit vakbonabwerK wordt dus niet aan

de weg getimmerd. Maar dat wil niet
zeggen, dat er niet- hard wordt gewerkt.
Integendeel, als men de - gehele lijst met
bereikte resultaten ziet, dan blijkt daar
wel uit, hoe onvermoeid en met welk
een succes de vakbonden hun taak voorts
zetten en welk een degelijke arbeid
daarbij wordt verricht door de leiding
aan de top. die belichaamd wordt door
het N.V.V.-bestuur.
Er zijn echter ook middelen om dit werk
in grotere kring bekendheid en waar-
dering te doen verwerven Daartoe
dienen in de eerste plaats de affiches,
maar daartoe kan ook gebruik worden
gemaakt van minder in het oog lopende,
maar even doeltreffende middelen, zoals
de sluitzegels. die verkleinde afdrukken
zijn van de grote biljetten.
De enveloppe, die wij hierboven afge-
drukt hebben, laat zien, hoe uitstekend

een dergelijke zegel benut kan worden.
Wie deze zegels wil gebruiken, kan ze
kosteloos verkrijgen aan de afdeling
Propaganda van het N.V.V. Door het
gebruik kan een ieder in zijn eigen '
kring de propaganda helpen versterken.
Van nog grotere betekenis is het, wan-
neer de N.V.V.-leden zelf trachten de
vakbonden sterker te maken door nieuwe
leden te winnen Het N.V.V is nooit
sterk genoeg en de kracht van het
N.V.V. bestaat hoofdzakelijk uit zijn
leden. Wil het N.V.V. namens^de Neder-
landse arbeiders optreden, dan moet het
ook in werkelijkheid die arbeiders achter
zich verenigd hebben. Het is dus nood-
zakelijk, dat allen, die arbeiden, lid zijn
van het grote Verbond.

In de eerste plaats denken wij hierbij
aan de tallozen, die ongeorganiseerd zijn
en daardoor zowel de positie van zichzelf
als van hun vakgenoten verzwakken. Als
in een bedrijf goede arbeidscontracten
moeten worden afgesloten, dan dient zo'n
contract alle arbeiders te omvatten en zo-
iets kan alleen met vrucht tot stand
worden gebracht, als ook inderdaad het
gehele personeel van zo'n bedrijf zijn
vertegenwoordiging vindt in de vakbon-
den. Wie buiten de vakbond blijft,
smoort zijn eigen stem en bovendien
verzwakt hij zijn eigen, rechten voor het
geval hij werkloos mocht worden, of op
een andere manier buiten het bedrijf
mocht geraken. De vakbond is de
natuurlijke vertegenwoordiger en ver-
dediger van den arbeider.
Bespreek deze argumenten eens met uw
buurman, hetzij uw buurman in de
fabriek hetzij uw buurman in de straat,
als deze mensen geen lid zijn van het
N.V.V. Alleen uit een eenheid is kracht
te putten en alleen door een krachtige
organisatie kunnen de belangen van de
arbeidende bevolking naar behoren wor-
den verdedigd. Geef dus gehoor aan de
opwekking, die herhaaldelijk in dit week-
blad wordt gepubliceerd: ..Spreek met uw
buurman en maak hem lid van het
.N.V.V."

(Foto: „Arbeid")

heel wat critiek met zich meebrengen.
Zoveel critiek zelfs, dat -de goede zijde
van het kampleveri doorgaans over
het hoofd wordt gezien en men zelfs
met een scheel oog wordt aangezien,
wanneer iemand ze te berde durft te
brengen.

j£ en dier goede zijden is bijv. dat het
™ veel gezonder is in de buitenlucht

te werken dan in een stoffige fabrfek
of werkplaats. Zie de bruingebrande
kerels maar eens aan, die uit de werk-
kampen komen! Zij zien er heel wat
gezonder uit dan zij enige jaren ge-
leden deden, toen zij van huis naar
het stempellokaal slenterden en van
het stempellokaal naar huis. Een
zeer goede zijde is ook, dat in de
vaste kampen, waar de, mannen in de
kost zijn, door de centrale keukens
voedzamer maaltijden en groter por-
ties kunnen worden verstrekt dan op
het ogenblik in het eigen huishouden
mogelijk is. En trouwens, als we be-
denken, hoe tienduizenden Nederlan-
ders in het buitenland werken en hoe
millioenen mannen uit andere landen
als soldaat te velde zijn dan is toch
werkelijk1 het drieweekse verblijf in
de kampen een onaangenaamheid des
levens van zo geringe omvang, dat het
dwaas is zich daarop blind te staren.
Dit alles neemt niet weg, dat het
N.V.V. voortgaat. Het zal voortgaan,
zo lang het ideaal niet is bereikt, dat
ideaal van arbeid naar voorkeur en
bekwaamheid in de vreedzame en
vertrouwde omgeving van eigen huis
en bedrijf. Reeds in de formulering,
die wij- hier geven, ligt opgesloten, dat
het ideaal in de oorlogsjaren niet be-
reikt zal worden. Voor het moment
moeten wij roeien met de riemen, die
wij hebben en dit in aanmerking ge-
nomen, is reeds zeer veel bereikt,
wanneer alle arbeidskrachten, die in
het vrije bedrijf niet opgenomen kun-
nen worden, een nuttige aanwending
vinden in werkzaamheden, die de
economische weerstand van het land
vergroten. Wanneer, zoals verwacht
wordt, binnen afzienbare tijd een
honderdduizend man op deze wijze
aan de gang zullen zijn gegaan en
daarmee de werkloosheid in de vorm
van een stempelaarsleger verdwenen
zal zijn, is het maximum bereikt, dat
tijdens dse oorlog te bereiken is.
Het stellen van het ideaal betekent
echter tegelijkertijd, dat reeds thans
een vredesorganisatie van de arbeid
wordt voorbereid, waarbij ors l?nd en
ons volk naar bekwaamheid en
plaats op het vasteland van Europa
hun rechtmatig aandeel in de alge-
mene welvaart zullen verwerven Het
is deze grote taak, die de lichtende
achtergrond vormt van het op zich-
zelf s reeds zo belangrijke resultaat,
dat door het N.VV. ten aanzien van
de werklozenzorg thans is bereikt.



IJS en
GEZONDHEID

H eel het mensdom puft en klaagt
over de warmte. Daaruit blijkt

alweer, dat wij mensen nooit tevre-
den zijn. want stel u eens de klaag-
liederen voor. die wij zouden aan-
horen, wanneer wij een natte en
koude zomer hadden! Moeten wij nu
daaruit afleiden, dat rnensen van
nature zo tot klagen geneigd zijn?
Misschien! Gedeeltelijk! Wij kunnen
er echter ook nog een andere gevolg-
trekking uit maken en wel deze. dat
mensen het blijkbaar heel gauw té
koud, of té warm hebben. De tem-
peratuur, waarbij we het echt naar
ons zin hebben, ligt, zoa^s uit de
ervaring blijkt, binnen nauwe
grenzen.
Vandaar dan ook dat wij trachten
om de temperatuurswisselingen zo'n
beetje te corrigeren door allerlei
kunstmiddeltjes. Is het koud, dan
trekken we wat warmer goed aan en
wordt het heet, dan dvnken we b.v.
koud water, Of nog liever lepelen wij.
verwende lekkerbekken, een portie ijs.
Dat ijs van ijswafels, „coupes" e.d.,
wat heeft het eigenlijk te maken
met het gewone begrip ijs. zoals wij
dat 's winters kennen. In de grond

Hoe een koeibedrijf er van uï
uitziet.

van de zaak niet veel.. Dat con-
sumptie-ijs immers, of roomijs, of
hoe men dat noemen wil, is melk,
waaraan een smaak j e en een bind-
middel zijn toegevoegd en vervolgens
is bevroren onder voortdurend roeren.
Melkijs is het dus. Maar langzamer-
hand zijn wij zo vertrouwd geraakt
met dit melkijs in de zomermaanden,
dat iedereen automatisch in Juli en
Augustus onder ijs deze bevroren
melk verstaat.

En toch speelt ook het gewone i:s
een grote rol in de zomerse dagen.
In bijzonder wanneer wij het heb-
ben over „ijs en gezondheid" bedoelen
wij het kunstmatig bevroren water,
dat in vierkante staven wordt afge-
leverd aan slagers, caféhouders enz.
en dat dient om dranken en spijzen
goed te houden. Want niet alleen wij
zelf zijn gevoelig voor temperaturen,
ook onze levensmiddelen worden
sterk beïnvloed door de warmte in
het bijzonder. Eigenlijk zijn het niet
die levensmiddelen op zichzelf, maar
tal van heel kleine wezentjes, zoge-
naamde „micro-organismen (bacte-
riën o.a.). Deze organismen (kiemen)
ontwikkelen zich met een buitenge-
wone snelheid bij hoge temperatuur.
Zij voe'den zich dan met het voedsel,
dat voor de mensen bestemd was en
daardoor bederft dit voedsel. Natuur-
lijk nemen wij daarmee geen genoe-

gen en wij beletten die bederf-ver-
oorzakende kiemen dus om te leven.
Daarvoor nebben wij o.a. i.is ncdig.
Bij een lage temperatuur komen de
bacteriën namelijk niet aan de slag
en dus blijven het vlees en de melk,
de groente en het fruit goed en
smakelijk.
Reeds meer dan 100 jaar wordt het
ijs kunstmatig bereid voor koelings-
doeleinden. Vóór die tijd maakte men
al gebruik van natuurijs, dat uit de
Poolstreken werd gehaald en dat
zelfs werd verscheept naar West-
Indië. De Amerikaan Frederik Tu-lor
verscheepte reeds in 1805 grote hoe-
veelheden natuurijs uit het Noorden
van de Verenigde Staten naar
Midden- en Zuid-Amerika. Op het
ogenblik vindt dit transport niet meer
plaats, al wordt wel op Canadese en
Amerikaanse boerderijen 's winters ijs
uit de meren gezaagd om in blekken
te worden opgestapeld in speciale
„ijshuizen". Dit ijs wordt dan om-
geven door een laag droos zaagsel
van ongeveer een meter dik en rut
zaagsel werkt zo sterk isolerend, dat
men daaruit tot in Augustus en Sep-
tember ijs kan halen.

Ook het kunstmatig bereid ijs is
echter niet meer voldoende gebleken
voor de talrijke behoeften aan con-
servering, die het moderne leven k-.-.n-
merken. De beroemde ontdekkings-
reiziger Ferry gebruikte op zijn tocht
naar de Zuidpool ook een kunst-

Hei Koelen van vlees.

matige koelinstallatie. Het ijs is
daardoor gedeeltelijk vervangen door
kunstmatige koeling en deze koe-
ling kan met behulp van electri-
citeit en zelfs met behulp van gas
verkregen worden. Het klinkt vreemd
maar inderdaad bestaan er koel-
kasten, waarin de koude wordt op-
gewekt met behulp van lichtgas.

De ontwikkeling van de electro-
technische industrie vooral heeft de
laatste jaren de kleine, électrische
koelkasten binnenu het bereik van
winkeliers en huisvrouwen gebracht.
Voor de Nederlandse levensstandaard
zijn ze over het algemeen nog te duur
voor den particulier, maar in Amerika
is de koelkast al een even gewoon
verschijnsel geworden als de stof- ,
zuiger. Wanneer na de oorlog de wel-
vaart weer opbloeit, zal zeker in onze
streken ook de practische, kleine
huishoud-koelinstallatie haar intrede

Een oase tijdens de zomerse hitte.

doen en krachtig helpen bij de strijd
tegen het bederf.
Zo ligt er dus een nauw verband
tussen „ijs-" (waaronder we hier ook
verstaan alle koelinstallaties, die niet
met natuurijs werken) en onze ge-
zondheid. Door de spijzen en dranken
koel te houden, voorkomen we de
verbreiding van ziektekiemen en
voorkomen we dus ook tal van
stoornissen in de spijsvertering. Hoe-
veel melk wordt er in de loop van
de zome-r niet zuur en hoe vaak moet
men niet een stukje worst weggooien,
omdat het na één dag in de provisie-
kast al niet meer fris is. Op het

(Foto's Arbeid)

drijven. -Er moet dus meer gebeuren
dan alleen maar zorgen, dat de
kiemen niet tot ontwikkeling komen.
Wij moeten vooral zorgen, dat die
kiemen zo min mogelijk op de levens-
middelen terecht komen en dat be-
tekent, dat de hoogste eisen moeten
worden gesteld aan de winning, ver-
vaardiging en bereiding van levens-
middelen. Melk, die eenmaal ge-
ïnfecteerd is kunnen we wel onscha-
delijk maken, maar we kunnen ze
nooit meer zo goed krijgen als
hygiënisch gewonnen melk zou zijn.
Om dezelfde reden moet ook aan het
slachten van vee de grootste zorg
worden besteed en tussen twee
haakjes zij opgemerkt, dat clandes-
tien geslacht vlees ook betekent:
onhygiënisch behandeld vlees, zodat
men mét de smokkelwaar alle kans
loopt, ziektekiemen van de meest
uiteenlopende aard binnen te halen.
We zijn nu wel ver van ons onder-
werp ijs en gezondheid afgedwaald
en laten we daarom samenvattende
zeggen: ijs in de zomer is een eis
van gezondheid.

Oofc boter wordt gekoeld.

ogenblik gebeurt dit niet in die mate
als in tijden van overvloed, maar
daar staat tegenover, dat juist thans
ook het geringste bederf moet worden
voorkomen en iedere bedreiging van
onze gezondheid moet worden uitge-
schakeld.
Het ijs kan echter niet allee. Het
kan wel voorkomen, dat de bederf-
kiemen een grote en schadelijke uit-
breiding krijgen, maar het kan
natuurlijk die kiemen niet ver-

Zou men zich. prettiger werk kun-
nen denken in de zomer?



De wachtende familieleden van hen, die zich in één der vijf G.P.U.-
gevangenissen in Lemberg bevinden.

(Foto: Ass. Press/Van Eysden.)

De ömneni>iaai,s van een der G.P.U.-gevangenissen te Lemöe/y.
(Foto: Ass. Press/Van Eysden.),

Hun mannen werden door de Sowjets doodgeschoten.
(Foto: Scherl)

Een G.P.U.-gevangenis te Lemberg, waar duizenden Oekrainers
vermoord werden

(Foto: Scherl)

De - van de G.P.U.
(Foto: Ass. Press/ Van Eysden.).

De familieleden heboen ae Kieren van één dt.r vermooiaen
(Foto: Ass. Presö/Vtui Eysuen.)



Dam-mbnek
Uitslag van de „vierweekse".

De vorige week gaven wij de oplossingen
van de vraagstukken van onze vierweekse.
Over de aard van deze vraagstukken
waren de inzenders goed te spreken.
Vooral no. 5 in klasse A heeft goed vol-
daan. Een der inzenders, blijkbaar ge-
ïnspireerd door de medische vraagrubriek,
gaf als beoordeling: „Rijk aa-n vitaminen".

Nu de prijswinnaars- Deze zijn in d'e
klasse A:
F. Kunst, Bovenweg 47, Si. Pancras.
A. G. J. Waanders, Veldkampdw.str. 24,
Enschede.
H. C Burghart, Spakenburgstraat 86, Den
Haag.
P. H. Stroeven, Tolstraat 37III, Amster-
dam-Zuid.
Gelijk met hen, met alle oplossingen
juist, eindigden: H. M. Roos en A. C. v.
Aart te Eindhoven; A. Lakamp en J H.
A. Simmerling te Appingedam; J. W.
Geuling, J. v. d. Doe. G. C. Molmans. W.
v. Velzen, C. v. Cappelen, Jan H. Bosch
Jr., W. Bovenschen, C. de Vos en Th. v.
Prooijen te Rotterdam; A. v. 't Veen en
H. J. Brands te Zwolle; F. Hofman te
Leeuioarden; H. Nauta en A. J. de- Vries
te Sneek; P. Meijers en P. v. Hemert te
Middelburg; M. den Houting en M. Hake-
mulder te Schiedam; F. A. Berkemeier te
Haarlem; C. P. Mooijboer te Krommenie;
J. Schaart, H. Hemmink, B. Bruggeman,
P. C. v. d. Veer, J. A. W. Sommer, J. v.
Lieshout en A. v. d Laarse te Amster-
dam; W. C. v. Rooy, P. C. J. Zonneveld
Jr., A. v. d. Berg, W. F. v. d. Bosch, K.
Winia. W. J. v. Wijk. D. E. Jacobs, P. v.
Beekhoven, M. J. Haasdonk, A. Tolmers
en M. P. J. de Vries te 's-Gravenhage;
D. S. Habing te Kantens; H. Damkat en
Th. Werdler te Amersfoort; A. M. Smit
te Deventer; J. Jacobs te Wageningen;
N. Dekker en S. Bosman te Zaandam; D.
Wisman te Oranjewoud; J. v. d. Spruijt
Lzn. te Enkhuizen; A.-Corstanje te Goes;
Roelof Braaksma te Morra; K. Uiterwijk
te Horn; L. L. v. d. Velden, W. Pidoux te
Dordrecht; A. v. Beek te Opheusden; T.
Lindeman te Apeldoorn; A. Kuijn te
Warder; H. Bijkerk te Maastricht; G.
Zuiderduyn te Santpoort; J. W. Schuss
en. G. Robijn te Leiden; Johs. de Korte

te Si. Maartensdijk; A. Dubbeldam te
Dubbeldam; P. Zwuup te Andijk; J. Vis-
ser te Daarlerveen; J. Sprangers te Hil-
versum; H. de Hoop te Zwaagwestemder;
J. J. Poissonnier te Schoondljke; K. Kik-
ke te Beverwijk; A. Kreuk te Ouderkerk
a. d. IJsel; J. Kooyman te Maasdam; J.
A. Oussoren te. Beverwijk; F. Sybranda
en B. Grossoo te Utrecht; R. Bergsma te
Wartena; Wim v. Eesch te 's-Hertogen-
bosch; E. Miske te Middelstum; K. W.
Hodenius te Arnhem; R. v. Eek te Veen-
dam; J. Koppelaar te Sliedrecht; L. Kop-
pert te 's-Gravenzande; J. Lucassen te
Vlaardingen; J. Visser te Drachten.
In klasse B waren de gelukkigen:
W; Vroo??i, Rijnlaan iOSbis, Utrecht;
A. Cremer, Josepstraat 129, Rotterdam;
H. v d. Leek, De la Reystraat 8, Leiden;
C. de Vormer, Lindestraat 5, H. 1. Ambacht.
De .prijswinnaars ontvangen een lijstje,
waaruit zij een boekwerk kunnen kiezen.
Ook de volgende inzenders hadden alle
oplossingen juist: S. J. v. d. Heide, Ter-
naard; Ids. R. Braaksma, Morra; A. Prins,
A. M. Vet, W. Bevaart. E. A. Posthoorn,
H. de Waal, W. Vos, P. v. d. Schaft; J.
Fok, W. Landsmeer, J. Keiler, C. J. Ma-
lais, allen te Rotterdam; S. J. Snip, P. M.
Pot, E. Berclau, Jan Marsman, allen te
Amsterdam; D. v. d. Lei. Berlikum; F. D.
Hubregtse, Maasniel; H. C. Fieëte, A. W.
Arends, J. Tolner te Leiden; J. v. d.
Graaf, Joh. F. v. d. Doorn, A. v. d. Kolk,

«J. A. Remmerswaal, M. C. Pijtak, J.
Koert, J. Gotz en P. J. Paulusse, allen te
Den Haag; G. Blonk, Overschie; J. Jal-
ving, Odoorn; W. H. H. v. d. Velden, C.
v. Os te Dordrecht; J. Verburg, D. v. d.
Spek te Schiedam; W. v. d. Heyden te
Waddinxveen; J. Scheffer te Assen; H.
Veldkamp te Mildam; P. Jonker te Koog
a. d. Zaan; J.. A. v. Huut te Hillegersberg;
H. Visser te Sommelsdijk; J. J. Boesjes te
Apeldoorn; J. Bourgonjen te Zwolle; S.
Havik, Den lip; Igge de Jong, Tjerkgaast;
P. J, v. d. Snoek, Doorn; T. D. M. Pik,
H. v. d. Geld, Utrecht; P. Hofman, Enk-
huizen; H. Nijp, Leeuwarden; A. Terp-
stra, Groningen; H. Koppelaar, A. v.
Wijngaarden, Sliedrecht; J. W. Machieis,
Zutphen; M. A. de.Haan, Delfgauw; D v.
't Kaar, Warmer; K. Rodenhuis, Nw. Am-
sterdam; H. M. Kooij, Uselmonde; W.
Wezel, Warmer; C. v. d. Wal, Middelstum;
P. Risseeuw, Oostburg; B. Bijmolt, Ap-
pingedam; J. Miedema, Jelsum; R. v.
Rooijen, Naarden; Jacob Krist, Gorredijk;
C. J. de Korte, Tholen; H. v. d. Veer,
Krommenie; J. Looper, Zevenhuizen; R.

R. Zeef, Nijmegen; W. J. v. d. Voort, Nw.
Vennep; W. C, v. Dijk, Hilversum; G.
Poortvliet, Vlissingen; A. Koster, Deven-
ter; L. Jonkman, Ommen.

Klasse A.
No. 7.

Van L. Schut (Het Damspel).

Zwart

Wit

Zwart: 12 sch. op 7. 10. 12, 13. 14. 18, 20,
21, 22, 25. 27 en 28 .
Wit: 12 sch. op 29, 3,0, 34 t.m. 39, 42, 44,
47 en 50.

No. 8.
Van E. Duboille.

Zwart

Wit

Zwart: 12 sch. op 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 17,
21, 22. 26 en 27.
Wit: 12 sch. op 15, 19. 24, 25, 32, 33. 34,
36, 33. 39, 43 en 44.

Klasse B.
No. 7.

Van W. C. J. Polman, Den Haag.

Zwart

Wit

Zwart: 9 sch. op 3, 12, 13, 14, 18, 22, 23
25 en 35.
Wit: 9 sch. op 26, 27, 29, 33, 34, 37, 42, 47
en 50.

No. 8.

Zwart

Wit

Zwart: 8 sch. op 2, 4, 7, 8. 14, 20, 36 eh 40.
Wit: 8 sch. <?p 18, 25, 33, 35, 38, 43, 44
en 47.
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit begint
en wint".

Oplossingen, tegelijk met de reeds ver-
schenen nummers l tot en met 6, worden
ingewacht tot uiterlijk 11 Augustus.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Op adres dui-
delijk „Damrubriek" vermelden.

P U Z Z L E - O P L O S S I N G E N De oplossing van puzzte no. 25 f"

De oplossing van puzzle nummer 24
is als volgt:

De resp. spiegel woorden zijn dus:
regen — neger, legef — regel, melk —
klem, sla — als, room — moor, meel —
leem, nevel — leven, maan — naam,
maar — raam, kurk — kruk, klok — kolk,
lag — gal, tak — kat, rook — koor, door —
rood, toon— noot, pas — sap, mos — som,
lip — pil, pols — slop, lot — tol, deel —
leed, mat — tam, koop — pook, top — pot,
leeg— geel, reep — peer, nap — pan, kil
— lik, daar — raad, paar — raap, mak —
kam.

Het verhaal luidde:
In verband met de regen moest het
leger een schuilplaats zoeken Men
dronk melk en at sla. Ook had men
wat room en meel meegenomen.
's Avonds verduisterde een dichte
nevel de maan. Maar men had nog
wat onder de kurk. Toen de klok
twaalf sloeg lag ieder op z'n brits.
De hopman legde een tak in het
vuur, doch spoedig stikte men bijna
van de rook. Door het geopende ven-
ster hoorde men de toon van de
trompet. De schildwacht liep met
zachte pas over het mos. Hij beet
zich op de lip en zijn poZs sloeg on-
rustig. Het lot had hem het moeilijk-
ste deel van de wacht bezorgd. Hij
was nog mat .van de lange mars en
.nu dit op de koop toe. Hij liep naar
de top van de heuvel, doch de gehele
vlakte was leeg. Hij at een reep an
dronk wat uit een nap. Het was kil,
doch daar stoorde hij zich niet aan.
Hij zag een paar sterren en keek
naar zijn hond, een mak beest.

Toegekend zijn drie boekprijzen en
wel aan:
Puzzleclub B.WT.O., MaSebian 41,
Utrecht: J. G. Bettink. Mient 15" Den
Haag; J. Schuier. Karel au Jardin-
straat 58 A, Amsterdam.

De oplossing van puzzle no. 25 is,
zoals op onderstaande tekening aan-
gegeven staat

De prijswinnaars zrjn:
Aug. v. Effen, Schonebergerweg 29 b,
Rotterdam.
K. Schulte, Hugo de Grootkade 52 III,
Amsterdam.
W. J. Weyenesch, Emmastraat 45 III,
Arnhem.
De prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun
zal worden toegezonden.

KENNISGEVING

VacantLekinderfonds van het
N.A.S.

De Grote Verloting, goedge-
keurd bij beschikking van den
Minister van Justitie van 15
December 1939, 2e Afdeling, no
A 1112 gaat niet door.
Houders van loten kunnen deze
vóór l Juni 1942 tegen 10 cent
inwisselen bij het N.V.V., P. G.
Hooftstraat 179 te Amsterdam,
of bij naar Districtskantoor te
Groningen, Turfsingel 75.

De 'Q'ïidateur van het N.A.S.
me : aangesloten Federaties,

H. J. WOUDENBERG.

DE ONHANDIGE HUISVROUW
Doet ü /iet anders?

Een huisvrouw heeft in de regel geen tijd, ingewikkelde puzzles op te lossen.
Daarom hebben wij voor onze vrouwen een rubriek ingesteld, die haar -in de^
gelegenheid stelt, zichzelf te examineren.
Een schrandere huisvrouw zal aan bovenstaande foto dadelijk zien. wat
onze onhandige huisvrouw verkeerd doet. Zij zal tevens onmiddellijk weten,
waarom hetgeen werd uitgebeeld verkeerd is en ook: hoe het wél moet.
Wij stellen onze lezeressen dan ook drie vragen: .

Ie. Wat öoet de vrouw op de foto verkeerd?
2e. Waarom doet zij het verkeerd?
3e. Hce moet zij net wél doen?

De antwoorden op deze vragen moeten vóór 8 Augustus worden ingezonden aan
de Redaclie van ..Arbeid', Pcstbus 100. Amsierdam-C. Op de envelop ^
briefkaart vermelden: De onhandige huisvrouw'
Aan een der goede inzendsters wordt een prijs van ƒ2.50 gezonden Voorts
worden twee '-ii-i.i?'^ < • • ) • • - i - °Üt beschikbaar gesteld.
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Een bleekpraatje
bleken we sommig wasgoed?

kunnen drie redenen voor zijn:
a- om de gele of grauwe tint te ver-

wijderen.
&• om vlekken te doen verdwijnen.
c- om bij verschoten stoffen de kleur

geheel of gedeeltelijk onzichtbaar
te maken.

Wat is bleken eigenlijk?
Onder „bleken" verstaan we het ver-
Wetigen van een kleurstof (grauw-
Seel) van een weefsel, zodat we het
3-ls „wit" zien."

£>e meeste kleurstoffen verdwijnen,
^annere we er of zuurstof aan toe-
voegen, of er zuurstof aan onttrek-
ken. Bij de natuur- of grasbleek
*prdt zuurstof toegevoegd.
Bij toepassing van de natuurbleek
öioet aan drie voorwaarden voldaa'n
borden:
s een grasveld of heg moet aan-

wezig zijn.
b- het wasgoed moet vochtig zijn.
c. zonlicht.
Het grasveld stelt ook weer eisen:
o het mag niet stoffig zijn; na enige

tijd droogte dus besproeien.
"• het grasveld mag geen bloemen

hebben.
c- viervoeters, kippen en duiven moe-

ten geweerd worden.
ö. geen spoorlijn of fabrieksschoor-

steen in de buurt.
Een heg kan desnoods dienen mits
deze geen stekels of bloemen heeft.
Daarom is nu juist een grasveld no-
dig?
De groene grasplantjes staan zeer
dicht opeen. Besproeit men de bleek
nu flink vóór men de was er, op te
bleken legt, dan geven die vele
Plantjes onder invloed van het zon-
licht ook veel zuurstof af, die zich
filet de kleurstof uit het wasgoed kan
Verbinden. Nat gras houdt 't vocht
lang vast; daarom is besproeien vóór
^en de was op de bleek legt, zo goed.
Bleken in de buurt van de zee of van
een waterval, is dan ook zeer geschikt
onadat de lucht daar vochtig is.
Het wasgoed moet „nat" op de taleek
Selegd worden. Meestal doet men dit
uit het laatste sop. Beter resultaat
krijgt men door, liet eenmaal te spoe-
len; het goed be'vat dan veel minder
vuildeeltjes. Schoon wasgoed heeft
van bleken minder te lijden, dan niet
helemaal schoon gewassen góéd. Uit
het spoelwater wordt het luchtig ge-
wrongen, flink uitgeslagen op de
bleek gelegd.
Zonlicht bevat ultra-violette stralen.
Deze stralen werken „vernietigend"
°P de kleurstoffen van het wasgoed
niet alleen, maar ook op de vezels.
De bekende „Maartse taleek" heeft
•haar roem te danken aan de grotere
hoeveelheid ultra-violette stralen, die
het zonlicht in die maand bevat, ver-
Seleken bij andere maanden.
Het „vochtig houden" van de was
öient om de weefsels te beschermen
tegen de al te sterke kracht van het
'icht. Droge weefsels, in de zon ge-
legd, worden geel = lichte graad van
verbranden, schroeien en zijn spoedig
^sleten.
Maanlicht bevat vele ultra-violet-
stralen. De lucht is 's nachts steeds
vochtig en bevat minder stof dan
°verdag, zodat de ultra-violetstralen
e te bleken gelegde was gemakkelij-

ker bereiken. Behalve voor de witwas
ls ook voor schortenbont en flanel de
jnaanbleek zeer geschikt.
O°k op sneeuw kan zeer goed gebleekt
w°rden. Door de witte kleur van de
sneeuw worden de zonnestralen te-
fuggekaatst, zodat deze eerst door
^et weefsel dringen en daarna door
t^ugkaatsing nogmaals door het
weefsel gaan. Hier heeft dus dubbei-
'verking plaats. Bovendien blijft het
wasgoed door de smeltende sneeuw
v°chtig. Vergeeld wasgoed is door
sneeuwbleek weer „wit" te krijgen.

r dan een half uur pass», men
sneeuwbleek op het gewone

wasgoed toe om „overbleking" te
voorkomen.
Wat is „overtaleking"?
Onder overbleking verstaan we een
te grote of een te'langdurige zuur-
stofinwerking.
De vezels, waarop de natuurbleek
(hiertoe behoren ook maan- en
sneeuwbleek) toegepast wordt, zijn
gewoonlijk van plantaardige oor-
sprong. Katoen en linnen bestaan
voor het grootste deel uit cellulose
(houtstof). Voegen we aan deze cel-
lulose te veel zuurstof toe, dan ont-
staat oxy-cellulose, een stof, die in
tegenstelling met de gewone cellulose
in zeepsop oplosbaar is. En dit is nu
het verraderlijke. Wanneer de' ge-
bleekte was in schoon water gespoeld
is, zien we niets gebeuren. Maar bij
een 'eerstvolgende wasbeurt, soms
weken later, dan komt zo'n stuk was-
goed, met oxycellulose in zeepsop en...
lost gedeelteijk op. We zien dan na
deze wasbeurt „gleeën" in het goed,

dunne plekken, waarbij gewoonlijk
alleen de breedtedraden .vernietigd
zijn. (De lengtedraden van een weef-
sel .zijn gewoonlijk sterker dan de
breedtedraden). Het „te lang of te

n van de vorige keer zijn
we totaal vergeten.
Hoe lang moet de was buiten gebleekt
worden?
De tijd varieert van een half uur tot
acht uur, afhankelijk van de tijd van
het jaar. Is in Juli een half uur vol-
doende, ~in October behoeft men niet
op een uur of wat te zien.
Welke stoffen kunnen de natuurbleek
ondergaan?
De natuurtaleek is vóór linnen en ka-
toen 't meest geschikt en bij niet" al
te lange toepassing het minst scha-
delijk.

De plattelandsbevolking verkeert in
dit opzicht in gunstiger conditie dan
de stedeling, die op „kunstmatig"
taleken is aangewezen. Men vergete
niet het te bleken wasgoed om te
keren na enige tijd.
Na het bleken wordt eerst in warm
regenwater of onthard water ge-
spoeld, daarna zo dikwijls in koud
water, tot het laatste spoelwater hel-
der is.

tïfJ. root U
Kijk op de kalender
„Wim, haal jij even suiker voor
moeder. Er ligt een losse suikerbon
in fle kast"
Wim zoekt en deelt even later mee,
dat de suikertaon niet in de kast ligt.

>Moeder gaat voor alle zekerheid ook
nog even kijken en komt tot de con-
clusie, dat ze zich dan waarschijnlijk
heeft vergist. Zij zoekt in haar porte-
monnaie — vaasjes en pulletjes wor-
den omgekeerd, de hele familie zoekt
tenslotte mee, maar: de bon wordt
niet gevonden.
Het gevolg Is, d£t men het aan het
einde van de distributieperiode zon-
der suiker moet doen.
Toen er al lang weer een nieuwe sui-
kerbon bekend was, werd de reeds
verlopen bon in de keukenkast ge-
vonden
Eigenaardig, dat er met iets, dat er

w
zó op aan komt als onze distributie-
bescheiden, in veel gevallen zo non-
chalant wordt omgesprongen, terwijl
toch een ieder weet, dat, indien deze
distributiebescheiden zoek raken of
worden gestolen, er geen andere
worden verstrekt.
Onze nieuwe distributiebescheiden
zijn door de bevoegde instanties al
aan elkaar gehecht. We hebben dien-
tengevolge lang niet zoveel losse
papieren meer als voorheen.
Maar...... als we nu een kaart ver-
liezen, zij n we alles kwijt.
Het beste is dus. nooit de distributie-
boekjes in hun geheel mee te nemen,
als men boodschappen gaat doen. De
bladen publiceren geregeld de lijst
van geldige bons en het is slechts
eeh kwestie van enige ogenblikken,
de bons voor de artikelen, die men
gaat kopen, vooraf af te scheuren.
Nóg beter Is het, onmiddellijk nadat

Correspondentie
Mevr. S. v. H. -- Het bruidsbouquet
kunt u het best hangend drogen
Mej. A. J. — De gekleurde doek isunt
u wassen in een iauw sopje van niet
te scherpe zeep. Om de kieur te
fixeren kunt u bij het zeepsop, even-
als bij het spoelwater, een 'scheut
azijn doen.
Mevr. L. G. H. -- De geel geworden
babykleertjes zullen zeker opknappen
als u ze in een- lauw sop wast, waar-
aan wat ammoniak 'is toegevoegd.
Helemaal wit zult u de kleertjes niet
meer krijgen.

nieuwe bons geldig zijn verklaard,
deze uit de boekjes te verwijderen en
op de achterzijde der losse bons het
betreffende artikel te vermelden. Het
prettige van deze methode is. dat we
aldus voortdurend een overzicht heb-
ben van datgene, wat we van de
distributie nog „te goed" hebben.
Voor het opbergen van losse bons
zijn handige mapjes in de handel,
maar er is nog geen systeem uitge-
dacht, waarbij de huisvrouw wordt
gewaarschuwd, dat zij toch eindelijk
de bons moet inwisselen, om niet de
kans te belopen, dat ze waardeloos
worden.
Toch is er een eenvoudig middel om
ook dit te voorkomen:- We gebruiken
hiervoor onze wandkalender, waarop
we, als we de nieuwe bons hebben
afgescheurd, direct de afloopdata
vermelden. Eindigt b.v. de geldigheid
van de suikerbon op een dag in
Augustus, dan schrijven we achter
deze datum op de kalender: „suiker".
't Is het ei van Columbus zonder
bon. Men moet er eventjes de ui d
voor nemen .en niet vergeten
dagelijks de kalender te raadplegen!
Verder moeten we niet doen als
Wim's moeder, die iedereen maar in
de bons laat rommelen. Moeder moet
baas blijven over de bons en als stel-
regel moet worden aangenomen, dat
iedereen van de bons heeft af te
blijven, behalve zij.
Vader zorgt voor de centen, moeder
voor de bons en wat óns betreft
mogen de kinderen -dan gerust de
boodschappen halen.

r
We maken een piastron
Op verzoek van onze lezeres T. D.
te Zaandijk geven we hier het
patroon van een piastron, dat aan
het strand kan worden gedragen.
Wij geloven onze lezeressen van
dienst te zijn, door ook een meer
gekleed model van dit vest te
plaatsen.
Doordat men er maar weinig stof
voor nodig heeft, komt men er
gemakkelijk toe, zo'n practisch
kledingstuk te maken. Het is een
dankbaar werkje, dat niet te veel
tijd vraagt. Onder ons mantel-
pakje zal zulk een piastron keurig

staan.
De aangegeven maten zijn voor
een bovenwijdte van 92 cm.
Voor fig. l (het strandpatroon)
heeft men 55 cm. stof van 80 cm.
breed nodig. Fig. 2 vraagt 45 cm.
stof van 80 cm. breed.
Aan de onderkant van het pias-
tron is een band gestikt, die op de
rug met een drukker of knoop en
knoopsgat kan worden gesloten.
Men kan de bandjes ook wat lan-
ger maken en op de rug vaststrik-
Het halsbiesje wordt middenach-
ter met een knoopje gesloten,

5

Wij hopen, dat deze patronen naar
de zin van onze Zaandijkse lezeres
zijn.

Wij wensen haar veel succes met
het vervaardigen er van.
Lezeressen, die prijs op de patro-
nen stellen, kunnen ze aanvragen
bij de redactie van „Arbeid", Post-
bus 100, Amsterdam-C.
Men geve dan aan, of men patroon
I of II wenst. Voor elk patroon
voege men bij de aanvrage 25 cent
aan postzegels. Vermeld op 8e
enveloppe: „Patroon piastron".
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f Wat de pot schaft ]
L j

Zuinig zijn op onze

brandstof!
't Is goed om ons in deze tijd te
herinneren, dat rauw gebruikte
groente ons meer voedsel geeft dan
ze in gekookte toestand zou doen.
Dat komt ons in verband me;t de
brandstoffen-bezuiniging extra-goed
uit!
Hier volgen een paar recepten van
groentegerechten, die de hulp van
het vuur niet nodig hebben en die
toch best smaken en een gezonde
maaltijd helpen vormen.

SLA VAN POSTELEIN (voor 4 per-
sonen).
500 gr. (l pond) frisse postelein, l
niet te grote komkommer, l uitje of
preitje, 4 eetlepels taptemelk, 2 eet-
lepels azijn, wat mosterd,, wat zout,
l koude gekookte aardappel.
Was de postelein, laat ze goed droog
uitlekken en snijd ze fijn. Schil de
komkommer en schaaf ze in plakjes.
Snipper de ui of de prei. Wrijf de
koude aardappel fijn. roer er wat
zout en mosterd door, verdun het
mengsel met de azijn en de melk tot
een slasausje en maak daarmee de
door elkaar geroerde groenten aan.

SLA VAN SPITSKOOL MET WOR-
TELTJES (voor 4 personen).
500 gr. (l pond) spitskool (wat van
een kool overblijft, kan de volgende
dag in soep dienst doen), 10 a 12
worteltjes, l ui, 6 lepels karnemelk,
l a 2 eetlepels azijn, wat mosterd,
wat zout.
Ontdoe de kool van de buitenste
bladeren en snipper de rest zo fijn
mogelijk. (Ook een grove rasp kan

goede dienst bewijzen). Was de vor-
telen en rasp ze af, snijd ze in dunne
plakjes; snipper de ui fijn.
Meng de mosterd aan met de azijn,
klop er dan geleidelijk de karnemelk
door en voeg er naar smaak wat zout
bij en misschien ook wat peper. Maak
met deze saus de door elkaar ge-
mengde groenten aan.

SLA VAN-ZOMERBIETEN EN
ANDIJVIE (voor 4 personen).
500 gr. (l pond) andijvie, '2 a 3
zomerbietjes (afhankelijk van de
grootte, l ui, l koude gekookte aard-
appel, 4 eetlepels karnemelk, l eet-
lepel azijn, wat mosterd, wat zout.
Was de andijvie, snipper ze zo fijn
mogelijk en sla ze flink droog uit 'in
een schone doek b.v.). Schil de rauwe
bietjes en rasp ze op een grove rasp;
rasp ook de ui.
Vermeng de fijngewreven koude aard-
appel met de mosterd en wat zout,
verdun het mengsel geleidelijk met
de azijn en de karnemelk en maak
er de door elkaar gemengde groenten
mee aan.

SLA VAN KROPSLA MET TOMATEN
EN PREI (4 personen).
2 flinke kroppen sla, 250 gr. (-J- pond
of 4 kleine) tomaten, 2 preitjes. l
koude gekookte aardappel, 2 eet-
lepels azijn, wat mosterd, wat zout.
Pluk de slakroppen uit elkaar, was
de bladeren en sla ze flink droog uit.
Was de tomaten en snijd ze met een
scherp mes in dunne plakjes; snipper
de prei fijn en meng dan alle groen-
ten losjes door elkaar. Maak de aard-
appel fijn, roer er wat mosterd en
wat zout door en verdun het meng-
sel met de azijn. Roer tenslotte dit
sausje door liet groentfinmengsel.

beteke n il van 'a-baon
In dit artikel willen we eens ingaan
op de geweldige betekenis van de
soj a-boon, een vrucht met onge-
kende mogelijkheden. De verschil-
lende producten welke hieruit kun-
nen worden bereid zijn legio.
In Duitsland nsemt men de soja-
boon de „IJzeren Reserve", omdat de
voedingswaarde geweldig groot is,
zodat men zelfs aanneemt, dat Duits-
land de vorige oorlog niet had ver-
loren als men maar meer van de
soj a-boon afgeweten had.
De soj a-boon is een lang miskende
wonderplant. Reeds meer dan duizend
jaar geleden koos de Chinese boer de
boon als zijn hoofdvoedsel. Reeds
toen zag de nijvere bewoner van het
Hemelse Rijk in, ' dat de soja-boon
vlees en vis uitstekend kan vervangen
bij de dagelijkse voeding.'In het al-
gemeen eet de Chinese boer 4een
vlees of vis: hij kan dat niet be-
talen

Soja-plant
(Foto Arbeid)

De soja-boon heeft een zeer hoog
eiwit-gehalte, dat schommelt tussen
30 en 48 pet. Verder bevat de boon
een vecgeh ite van 16 tot 23 pet. '
Door het lage gehalte aan kool-
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hydraten is soj a-meel een uitstekend
voedingsmiddel voor suikerzieken,
terwijl overigens de voedingswaarde
50 pet. hoger ligt dan gewone bonen
en erwten.
Het verbouwen van soj a-bonen is
derhalve buitengewoon belangrijk, en
toch heeft het lang geduurd alvorens
Europa en Amerika zijn gaan inzien,
hoe belangrijk dit is. Voor het eerst
werden in 1908 grote hoeveelheden
soj a-bonen uit Mandsjoerije op de
Europese markt aangevoerd.
Bij de Amerikaanse industriëlen is de
belangstelling voor het product bui-
tengewoon snel gestegen. In de U.S.A.
waren in 1907 circa 2000 ha. met soja-
boon beplant. Thans is de beplante
oppervlakte ruim 2.000.000 ha.
In Sowjet-Rusland zijn, naar ver-
luidt, millioenen ha. met dit gewas
beplant.
In Europa "wordt momenteel in
Duitsland en in de Balkanlanden
veel van het gewas geplant; de uit-
komsten zijn zeer bevredigend.
Ook in Engeland, Denemarken en
Nederland werden ernstige proeven
genomen, doch waarschijnlijk is het
klimaat er schuld van, dat deze
proeven uiteindelijk niet het ge-
wenste resultaat hebben gehad.
Ook ter oplossing van het veevoeder-
vraagstuk spreekt de sojaboon een
duchtig woordje mee. Het soja-hooi
wordt in Amerika gaarne door het
vee gegeten. Het bevat niet minder
dan 8 pet. eiwit.
Ook Nederland en Nederlands-Indië
importeren grote hoeveelheden ^oja-
bonen.
Men bereidt uit de soj a-boon voorts
lecithine. welke men gebruikt in ce
margarine-industrie, de glacee-
looierij en bij de wol-, katoen- en
kunstzij debe werking.
In levensmiddelen-bedrijven is de
sojaboon-lecithine een grote concur-
rent van het eigeel (in het-taijzonder
Chinees eigeel) Ook bij de bereiding
van schoonheids- en versterkings-
mHdelen (Sanatogen. Biocithin)
wordt deze lecithine benut. De soja-

olie wordt in Oost-Azië voor verschil-
lende doeleinden benut — voor de
zeepbereiding, als smeer- en brand-
olie. voor het impregneren van papier,
doekparapluies, lantaarns, evenals
voor de vervaardiging van vernis en
drukinkt.
Het soj a-meel kan gebruikt worden
bij de bereiding van brood, macaroni,
biscuits, cacao, conserven, worst, bak-
meel, banketbakkersartikelen, voe-
dingsmiddelen voor suikerzieken enz.
Men heeft er de Indische regering wel
eens een verwijt van gemaakt, dat zij
te weinig gedaan heeft om de cultuur
van deze buitengewoon nuttige plant
te bevorderen. De Ned.-Indische
regering heeft zich al te zeer blind
gestaard op het vraagstuk van vol-
doende rijstvoorziening, terwijl de
rijstcultuur door kostbare irrigatie-
werken toch een van de meest
luxueuze ter wereld wordt genoemd.
Men dient er bovendien rekening
mee te houden, dat een hectare be-
plant met soj a-bonen veel meer
mensen kan voeden dan een hectare
sawah's nog daargelaten de reeds ge-
noemde kostbare irrigatiewerken, die
de natte rijstvelden vereisen.
Nog vermeldenswaardig is, dat de be-
kende multi-millionnair-autofabri-
kant Henry Ford eigenaar is van
soj a-boonplantages met een opper-
vlakte van 25.000 ha.
Hij maakt verschillende knoppen van
zijn auto's uit een soort van kunst-
hoorn, welke weer vervaardigd wordt
uit bepaalde bestanddelen van. de
soj a-boon.

SUPRALIN

Voor een verblijf te

VALKENBURG (L) tfHOUTHEM
verstrekt de V.V.V Het Geuldal Valken-
burg (L.) alle inlichtingen. Hotel- en Pen-
siongids gratis verkrijgbaar. De zeldzaam
mooie natuur met baar heuvels, dalen en
rotspartijen, alsmede de vele bezienswaar-
digheden en attracties maken een verblijf
in het dal der Geul tot een ideaal -vacantie-
genot. Alle 95 hotels en pensions geopend
als voorheen

Ambtenaren en vast parucuiier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BOBO

( Wettelijk tarief Vlug en discreet. |
Inlicht en afwikk mondel. ot scnnftel \

Rotterdam-C.: Mauritsweg 45;
, Amsterdam-C.: Sarphatistraat 30; g

's-Gravenliage: Klvlervischinarkt 4.

Ook glycerine, zeep en sneldrogende
verf maakt Ford daaruit. Ford heeft
voor de vervaardiging van auto-
onderdelen uit sojabonen enorme
fabrieken gebouwd, die, naar men
zegt, 5.000.000 dollar hebben gekost.
Zo zien we, dat de betekenis van de
sojaboon geenszins onderschat mag
worden.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Kareitje als tekenaar • fen grappige tekenfilm • BeeW: Kareltje zélf

Regie en tekst: N. L P Smith

1. Wel ja — hij heeft het maar voor 2. Dit is m'n kans: nu teken ik hèni-
't zeggen.

3. „Vissen in verboden water? Op de 4. Daar duikt-ie in 't ondiepe,
bon, meneer!"

S. In de hitte banden-plakken. 6. Ome Jan „geniet" z'n rust.



VOOR DE JEUGD

van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
..Vindt u ook niet, Oom Niek, dat je

'ttiet die warmte veel beter kan gaan
zwemmen, dan raadsels oplossen of
brieven schrijven?"
Nou, alstjeblieft! Er wordt mij anders
niet gevraagd, wat ik liever doe en
dat is maar goed ook. Want anders
zat oom Niek nu vast en zeker geen
babbeltje aan zijn geliefde neven en
nichten te schrijven — dan lag hij
nu lekker in het water
Sjongen ja, wat hebben we de laatste
öagen, nu die zomer zó heerlijk is
gekomen, dat er al een heleboel
mensen zijn, die vinden, dat het nu
maar uit moest zijn met de warmte
-— ik zei dan: wat hebben we de
laatste dagen ervan geprofiteerd, dat
we zwemmen konden.
Wacht even: misschien zijn er nog
neven en nichten, die de edele zwem-
kunst niet machtig zijn. Eerst voor
hen een goede raad: beter je leven
en zorg, dat je heel gauw in het een
of andere zwembad aan de hengel
komt. Het -is al heel wat jaren ge- -
leden, dat Oom* Niek met zwemmen
begon. Het zwemmen-leren kostte
niets — maar de jongens werden dan
ook lang niet zo zachtzinnig behan-
deld als ik dat tegenwoordig in de
zwembaden wel zie.
De zwemmeester. die mij les gaf. was
een oud-zeekapitein en dje behan-
delde de gratis-klant aan de hengel
nu niet bepaald als een jonge-
juffrouw. Als je het lef had, een keer

• over te slaan, dan hoefde je er niet
op te rekenen, dat de zwemmeester
je de volgende dag aan de hengel
nam. Als je zwemmen wou leren,
moest je elke dag komen en flink
oefenen. En een stem dat die zwem-
meester opzette! „Vooruit!...... Flink
uittrappen ééne twee ééne
twee!"
We vonden dien zwemmeester eerst
lang niet aardig. Nauwelijks had hij
Je aangegespt — we kregen toen ook
al van die brede banden om, of hij
sleurde je het water in. Er was geen
sprake van, dat-ie je de gelegenheid
gaf, eerst even je armen en je borst
Kat te maken om aan de temperatuur
Van het water te wennen en dan, heel
Voorzichtig, het trappetje af. Niks
hoor: een twee roef tem daar lag
je er al in -- dadelijk kopje onder
en als een vis werd je dan weer op-
gehaald. Maar goed lesgeven deed die
oude zeekapitein wél en ik ben er
Vandaag nog dankbaar voor, dat-ie
mij dat zwemmen zo fijn heeft ge-
leerd.
We kunnen niet allemaal kampioen-
hardzwemmen zijn, maar dat ver-
zeker ik je, dat Oom Niek een aardige
slag slaat en dat-ie met zwemmen
heus goed kan meekomen.
Iemand, die wat ouder is, kan soms
dankbaar zijn voor hetgeen hij in
zijn jeugd heeft geleerd. Dat geldt
vooral voor het zwemmen. Dat merkte
ik dezer dagen nog, toen ik in een
zwembad opmerkte, hoe vol het in
Zo'n. pierentaak kan zijn. Als jullie nog
niet zo ver zijn. dat je los kunt
zwemmen: doe je best, oefen funk —
des te eerder kom je die pierenbak uit.
We hebben hier in Amsterdam niet
van die mooie natuurbaden zoals ik
wel in andere plaatsen, in Bilthoven,
in Soest, in de omgeving van' Haar-
lem, in Ermelo heb bezocht, maar je
kan hier gelukkig toch ook wel in
open water zwemmen.
2o was ik kort geleden in een klein
Zwem-zonnebad, waar de belangstel-
ling voor de pierenbak zó ontstellend

* groot was, dat de mensen er naast
• . elkaar stonden. In het zonnebad was

het zó vol, dat je de mensen moest
Vl'agen: „zoudt u mischien een eindje
'Willen opschikken, dan kan ik ?r ook
nog bij!"
Dat kleine zwembad ligt aan de oever
van een soort meer — een groot open

water en als je dan onder een balk
doorzwom, mocht je ook in dat meer
zwemmen. Kijk, daar kwam het voor-
deel van het goed-kunnen-zwemmen
al voor de dag: in een paar" slagen
was oom Niek de drukte uit en. lag
hij heerlijk in het meer, waar het
drukker van zeilschepen was dan
van zwemmers. Zelfs had het een
keertje maar heel weinig gescheeld,
of ik was door een zeilboot over-
varen. Plotseling werd het donker cm
mij heen en toen ik naast mij keek,
schoof er een boot rakelings langs
m'n hoofd. „Hé daar!" schreeuwde ik.
De stuurman schrok ervan en deelde
mij mede, dat ik zélf moest uit-
kijken, omdat dé zwemmers door de
zon haast niet te zien waren. Nou,
dat heb ik toen maar gedaan. Ik
wou het echter over een ander voor-
val hebben. Toen ik een half uurtje
later bij het zwembad terugkwam,
was daar een jongen met een kano.
Die knaap had z'n schoenen aan en
een net pakje. Zó was hij naar het
zwembad gepeddeld om het vrolijke
gedoe van al die zwemmers en
zwemsters eens wat van dichterbij te
bekijken.
Och arme, dat bekwam het nette
jongetje slecht. In een ogenblik was
er een stel zwemmende; jongedames
om de kano heen, die probeerden
de boot om te keren. Dat was een
lelijke streek van die meerminnen,
maar de nette jongen in de kano was
een ezel. In plaats van de raad die
Oom Niek en.een paar andere zwem-
mers hem gaven: er zo gauw mogelijk
met de kano vandoor te gaan., zat
hij met een paar grote angstogen
naar de zwemsters te kijken, die
daardoor nog veel baldadiger werden.
Reeds schepte de boot water, toen
Oom Niek op de gedachte kwam, de
kano aan de andere kant vast te
houden. Met een paar anderen ging
hij aan bakboord hangen om zo het
vollopen van de boot te verhinderen.
Jammer genoeg kwam onze kano-
vaarder daardoor van de regen in de
drop, of liever: in het meer terecht.
Want ~toen de lieve jongedames
zagen, wat we deden, tilden zij c'e
kano aan stuurboord op, met het ge-
volg, dat wij de hele inhoud én de
boot zelf omgekeerd over ons heen
kregen.
Het was een lelijke streek, maar
eigenlijk had het nette jongetje, dat
als een verdronken kat even later op
de steiger stond, dit voor een groot
deel aan zichzelf te wijten.
Voor de raadsels was de belangstel-
ling weer verheugend groot on-
danks de warmte. Ik begin nu te ge-
loven, dat het de repetities waren,
die jullie een paar weken geleden zo
lelijk te pakken hadden. Daarom ben
ik er -dubbel blij over, dat die narig-
heid nu achter de rug is.
Ronnie, die de hele dag in z'n bad-
pak rondloopt, mocht uit een flinke
stapel keus maken.
Laat ik eerst de

Juiste oplossingen
vermelden:
De oplossing van het „sigarenzakjes-
raadsel" was: i.Wie het laatst lacht,
lacht het best." Het deed me plezier,
dat ik het laatst kon lachen en ik
heb den knappen meneer, die het
raadsel niet kon vinderiT met trots
laten zien, hoeveel goede inzendingen
ik wel had ontvangen. Toch waren er
nog wat neven en nichten, die het
eerste raadsel niet hadden gevonden.
Dat geeft niet — ze hadden er alleen
een kans, op een prijs minder door.
De oplossing van raadsel nummer
twee was: Rood, Otto, Neen, Neel of
Nora, Iets en Eten. Ronnie was het
aardige jongetje.
De goede oplossing van het cijfer-
raadsel luidt:

8 3 4
1 5 9
6 7 2

Dat was ook al geen moeilijke
„examenopgave".

En nu de prijzen:
Zij werden op de bekende manier
toegekend aan:
1. Mary van Buren, m., 14 j„ Deur-
loostraat 33 I, Amsterdam-Zuid.
2. Karsje Koops, m., 13 j., Havelte
H 168 a, Drente. -
3. Sjonnie van Dam, j., 11 j., Wiepad
50, Rotterdam-Zuid.
Mary kreeg haar prijs voor het
sigarenzakjesraadsel, Karsje voor het
tweede en Sjonnie voor het derde
raadsel.

De Troostprijzen
laat ik nu dadelijk maar volgen:
Jopie Bezemer, j., 8 j., Heenvlietse-
straat 41b, Schiedam; AU Buurmeijer,
m., 13 j., Binnenweg 7, Oude-Pekela
(Gr.); J. A. Koole, j., 8 j., Juliana-
straat 17. Oude Tonge; Bertha Mui-
lerman, m., 13 j., V 27, Colmschate
en Pietje Steenkist, j., 9 j., Blaricum-
plein 10, Blerick waren de gelukkigen,
die een troostprijs kregen.

En nu maar dadelijk de

Nieuwe prijsraadsels
Het eerste wordt opgegeven door
Klaas Alting te Odoornerveen, Schoon-
oord, Drente.
Zet onder elkaar, zegt Klaas:
1. Een vrucht.
2. Rivier in NederTa"nd.
3. Waar je in kunt lezen.
4. Jongensnaam.
5. Land in Europa.
6. Muzieknoot (cijferschrift).
7. Dier dat veel overeenkomst met

de mens heeft.
8. Meisjesnaam.
9. Wat de kippen leggen.

10. Niet kort.
11. Brandstof.
De eerste letters, van boven naar be-
neden, vormen dan een bekend
spreekwoord.
Laten we ditmaal bij de spreekwoor-
den blijven. Het tweede raadsel — er
komt eveneens een spreekwoord uil; —
stuurde Dina Drenth te Nieuw-
Buinen i».- Dit spreekwoord bestaat

uit 35 letters:
4, 8, 9, 10 de helft
1, 22 verbrande turf
23, 24. 7, 3. 5, 2 deel van een pan
2. 12, 18 rivier
11, 16, 14 prul
33, 19, 35 hoofddeksel
31, 32, 34, 13 deel vanden huis
21, 17 voorzetsel
15, 29, 20 kippenloop
25, 1. 30 persoon
26, 6, 27 Posterijen, telegrafie,
telefonie (afk.)
28, 8, 18 niet wild
Ziezo: méér 'geef ik er ditmaal niet.
Maar ik verwacht dan ook een
massa inzendingen-
Oplossingen zo spoedig mogelijk,
maar in elk geval vóór 7 Augustus
aan Oom Niek, Postbus, 100, Amster-
dam-C.

Mijn briefwisseling
Ik begin ditmaal met Rietje van Velzen,
Rotterdam. Zó zout heb ik het nog nooit
gegeten, Rietje. Je had groot gelijk, dat
je mij over die Kareltje Kraan-prijs
schreef, maar... je gaf wéér geen adres
op. Waar moet ik nu die prijs naar toe
sturen? Ik kreeg hem vast en zeker weer
terug als ik adresseerde. Rietje van Vel-
zen, Rotterdam. Want zo beroemd als
meneer Boerhaave ben je vast en zeker
niet. Een brief, waar op stond: „Boer-
haave in Europa" kwam terecht. Geef jij
nu maar je adres, dan komt het met die
prijs best in orde.
Jaques Chevaüier, Rotterdam. Wat een
geluk, dat je weer een. zwembroek kreeg.
Goed oefenen Jaques, dan leer je het in
een paar weken.
Johan Bekkema, Ulrum. Dat is toch niet
nodig, je zus het adres te laten schrijven?
De post kan ook lezen en zó lelijk schrijf
je niet.
Mona en Nellie Gutter, Apeldoorn. Kom
er maar bij: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Heeft je .broer een ernstig onge-
luk gehad?
Joop van Dijk, Bergen op Zoom: Je nebt
gelijk: rijmen is reuze moeilijk. Dat moet
je maar eens aan Sinterklaas vragen, die
weet dat het best. Toch krijg je er al
aardig slag van. Alleen rijmt rust niet
op rust.

Corresponderen
Voor m'n correspondeiitierubriek
heb ik deze week slechts twee
klanten.
Corresponderen willen: Arie Schol-
ten, j., 14 j., Ploraliastraat 82, Oss,
en Marie Plazier, m.. 15 j. Iepen-
weg 21 bel-ét, Amsterdam-O.
Jongens .en meisjes, die willen cor-
responderen, kunnen zich recht-
streeks tot Arie of Marie wenden.

Ik heb nu al menigmaal adressen
van jongens en meisjes, die wilden
corresponderen, geplaatst. Willen
die kinderen mij nu eens schrijven
of zij brieven hebben gekregen?
R. de Boer en zijn vriend J.
Wagenmaker te Lemmer moeten
hun aanvrage mét opgave van leef-
tijd herhalen.

Postbus 100, Amsterdam-C.
OOM NIEK.

Maakt uw buurman lid!

Hebt u deze invulstrcok reeds gebruikt?
HIER LANGS

AFKNIPPEN

NederBandsch Verbond van Vakvereenigingen
P. C. Hooftstraai 178-180, Amsterdam

Ondergeteelcehde verzoekt hiermede ingeschreven te worden als

lid van het N.V.V. en ziet daartoe nadere inlichtingen tegemoet.

Naam

Beroep

Straat

j +e ...
i
j Datum

Werkzaam als

bij (firmanaam)

Handteekening
11
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LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
Zwemmen
A.
Amersfoort: Bisschopsweg Sportfondsen-
oad (ledere Dinsdagavond) van 8—10
' i UT
Amsterdam: Sportfondsenbad Oost (Lln-
naeusstraat > :
tedere Dinsdagavond:
van 6—7 uur: Ie ploeg kinderen t/m
13 jaar en begeleiders:
van 7—8 uur: 2e ploeg kinderen t/m
13 Jaar en begeleiders;
van 8—9 uur: Ie ploeg personen boven
13 jaar;

van 20.30—21.30 uur:

van 21.30—22.30 uur:

van 9—10 uur: 2e ploeg personen bo-
ven 13 jaar
Sportfcndsenbad West (bij de Jan
Ever'tsenstraat):
ledere Dinsdagavond:
van 7—8 uur: kinderen-t/m 13 jaar en
begeleiders:
fan 8—9 uur: Ie ploeg personen boven
13 jaar en begeleiders:
van 8—9 uur. Ie ploeg personen boven
13 jaar:
»an 9—10 uur: 2e ploeg personen boven
13 jaar
Zuiderbad iHobbemastraat):
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
TOn 19.15—20.15 uvir: kinderen t/m 13

) erj begeleiders
personen hoven
13 iaar:
personen Doven
13 iaar

Apeldoorn: Sporttondsenbad. Binnenweg
(iedere Donderdagavond i
van 1930—2030 uur: kinderen t/m 13

) en begeleiders:
van 20.30—21.30 uur: personen boven

13 laar
Dordri'cht: Syortfondsenbad, Hugo de
Grootlaan.
ledere Woensdagavond:
van , 18—19 uur: kinderen t/m. 13

j. en begeleiders;
Ie ploeg volwas-
senen;
2e ploeg volwas-
senen.

Dimt koven : Sport: ondsen bad. Stratum-
sedijk (ledere Dinsdagavond):
van 19—20 uur: Kinderen t/m 13 laar

en begeleidsters:
>'an 20—21 uur dames
van 21—22 uur: heren
Den Haag. Bosbad Amalia van Solms-
straac (ledere Woensdagavond).
van 6—7 uur: Kinderen t/m 13 laar

en begeleiders:*
van 7—8 uur: personen boven 13 laar -
Haarlem: ^portfondsenbad. Frederiks-
park (ledere Dinsdagavond)
van 7—8 uur Kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders:
van 8—10 uur: persnnen boven 13. jaar
Rotterdam: Sportfondsenbad,. Van
Manenstraat (iedere Maandagavond in
3 ploegen):
van 19.30—20.30 uur:

van 19—20.15 uur:

van 20.15—21.30 uur:

van 2O.OO—21.00 uur:

van 20.30—21.30 uur:

Kinderen t/m 13
j en begeleiders.
kinderen, en vol-
wassenen
personen boven
13 laar

Vrecteuoordlaankostelijk Zwembad.
(iedere Maandagavond) in i ploegen:
van 19.45—20.45 uur: smaeren t/m 13

l en begeleiders.
van 20.30—21.30 uur: eerste ploeg per-

sonen Boven '.'.i i
van 21.00—22.00 uur: tweede pioeg per-

.sonen. .boven 13 .1
•iclucdam Sporttondsenbad. Burg Knap-
pertlaarj 245c:
ledere Maandagavond
van 1825—19.25 uur Kinderen i, ir. la

1 en 'oeeeleici-rs:
van 1855—1955 uur personen Hoven

13 laar

Utrecht: Zwembad O.Z.E.B.l. in de Bilt-
straat:
ledere Donderdagavond:
van 20.30—2115 uur: kinderen t/m 13
jaar en begeleiders.
van 21.15—22 uur: personen Doven 13 ].
Venlo: Sporttonasenbad (ledere Dins-
dagavond ) :
van 7.30—8.45 uur: neren,
van 830—945 uur: dames
Mimiiuen-Oost: Overdekt Zwembad „Vel-
serbad" (iedere Dinsdagavond):
van 21.00—22.00 uur: personen van 16

t/m 24 jaar.
ledere Woensdagavond:
van 18.00—19.OO uur: kinderen t/m, 10

jaar
van 19.00—20.00 uur: kinderen van 11

t/m 15 jaar
ledere Vrijdagavond:
van 21.00—22.00 uur: personen boven

24 jaar
Zaandam: Sporttondsenbad „Zaanland"
Mauvestraat:
ledere Dinsdagavond:
van 19—21 uur. voor Kinderen en vol-

wassenen

O.

Arnliem: Sportlondsenoaci m de Boek-
horsterstraat 230 (iedere Zaterdag-
avond) : ,
van 18 tot 19 uur: voor Kinderen en

volwassenen
Delft: Sportfondsenbad:
ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: voor Kinderen en vol-

wassenen

Groningen: Noorderbaa. Oosternamrit-
Kade 6 (ledere Dinsdagavond):
van 18—19 uur: kinderen t/m 13 laar

en begeleiders;
van 19—21 uur:personen boven 13 laar.
Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwem-
bad, Jacob Catsstraat (ledere Woensdag-
avond) :
van 17.30—18.3O uur: ie ploeg kinderen

t/m 13 jaar en
begeleiders.

van. 18.30—19.30 uur: 2e ploeg kinderen
t/m 13 jaar en
begeleiders.

van .19.30—20.30 uur: 3e ploeg kinderen
t/m 13 jaar en
begeleiders

van 2O.30—21.30 uur: personen boven 13
iaar.

Zwolle: Sportlondsenbad. I'urrmarKt Van
4 Augustus a.s af (iedere Maandag-
avond) :
van 19—20 uur; Kinderen t/m 13 laar

en begeleiders;
van 20—21 uur: personen boven 13 J.

C.
Leiden: De overdekte Leidse Bad- en
Zweminrichting Haarlemmerstraat:
Dagelijks toegankelijk voor leden N V V
en huisgenoten.
De toegangsprijs bedraagt nier 15 cent
per lid en per bad
Maastricht: Sportlonflsenbad: Tot na-
der aankondiging:

te "Oen
Voor alle cultuur-filmvoorstellingen,
welke elke Zondagochtend om 12 uur
precies onder auspiciën van de Cultuur-
filmcentrale zullen plaats vinden in het
Studio-Theater, Kettingstraat te Den
Haag, geldt voor de leden van het N.V.V.
eveneens de bijzondere toegangsprijs-
regeling. d.w.z . op vertoon van het lid-

maatschapsbewijs kunnen de leden aan
de kassa van liet theater tegen geredu-
ceerde prijs toegang verkrijgen, in 'lie
zin- clat men een toegangsbewijs zal
ontvangen, dat recht geeft . op een
plaats van één rang hoger, dan waar-
voor men betaalt De te vertonen films
worden iedere Donderdagavond per ad-
vertentie in de Haagse dagbladen aan-
gekondigd

ledere Maandagavond:
van 21—22 uur: voor dames;
ledere Dinsdagavond:
van 21—22 uur: voor neren
De toegangsprijs bedraagt 16 cent oer
persoon oer bad
Tweme: Zee op ae neide „Bad BoeKeJo"
Iedere Zondagmiddag na 13 uur geopend
voor leden van het N V V en hun huis-
genoten. Toegang halve prijzen.
Toegangsprijs voor leden N.V V en huls-
genoten voor de onder A vermelde baden
10 cent voor kinderen t/m 13 jaar en
werklozen en 15 cent voor de overigen
en voor de onder B vermelde baden
resp 12i en 17 J cent.
Badgoed. handdoek en zeep medebren-
gen

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER .OP UIT

Ken, en
Naat Zandvoort
Kaarten a / 0.55 p.p. verkrijgbaar bij
„Vreugde en Arbeid", Leidseplein. Am-
sterdam en N V V District Haarlem,
Kruisweg 74; rechtgevendfe op rijwiel-
stalling bad en één consumptie en alle
aan het bad verbonden comfort.

•>(i/:i7 J u l i . Fietstocht naar Over-Hol-
tand bij Nieuwersluis Vertrek 15.30 van
Leidseplein; terug Zondag 29 Juni om
19 uur Overnachtingskosten f U.60; *
voor eten en drinken dient zelf gezorgd*,
te worden

'11 J u l i : Fietstocnt naar Zandvoort met
bezoek aan het Noordertaad. Kosten met.
inbegrip van fietsenstalling, gratis oon-.
sumptie en bad ƒ 0.55.
Vertrek 9 ivur Leidseplein. Terug onge-
veer 6 uur

'i~i J u l i : Fietstocht naar Abcoude. .Ver-
trek 9 uur Leidseplein. Terug ongeveer
6 uur Kosten 10 cent p.p

;> 'Auciislu.s: Fietstocht naar net Gooi
met-wandeling door het Spaanderswoud"
en bezichtiging van Gooilust. Kosten 10
cent per persoon, vertrek 9 uur. terug
19 uur

Fietstocht naar Zandvoort. Kosten ƒ 0.55.
Zie 27 Juli.

Fietstochten vanuit Groningen
Op 7, 8 en 9 Augustus a.s. worden deze
dóór het bureau voor Vreemdelingenver-
keer te Groningen georganiseerd.
Prijs per tocht ƒ 0.50 voor adm.-kosten
en bezoek aan musea en bezienswaardig-
heden:
Voor N.V.V.-leden, die zich aanmelden
bij het N.V.V.-district Groningen, Turf-
singel 75, Groningen, geldt de speciale
prijs van 25 cent.
Vertrek op 7 en 8 Augustus des mor-
gens om 9 uur en op 9 Augustus des
morgens om 8 uur.

Boottochten vanuit Rotterdam:'
Vanaf 27 Juli a.s. iedere Zondag naar
Amerongen.
Vertrek 7 uur v.m. vanaf net Maassta-
tion, terug te Rotterdam om 9 uur n.m.
De deememersprijs voor kinderen t/m
13 jaar bedraagt 50 cei;t. voor personen
boven 13 jaar f 1.— Brood meenemen.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
N.V.V. District Rotterdam. 's-Graven-
dijkwal 95.- Rotterdam.

te Assen
Parkhotel; warm- en Koud water Voor
leden van het N.V.V / 3.50 p.p p.d.,
minimum 3. dagen

Aanmelcimgen vooral uitsluitend „Vreug-
de en Arbeid", Leidseplean.

Reizen Troelstra-oorden
Reis l: Verblijf van 7 dagen te Egmond
aan Zee van 31/5 tot en met 6/9 elke
Zaterdag. Prijs p.p. f 17.50
Keis -J: Verblijf van 7_ dagen te öeek-
bergen bij Aiieldoorn van 1T/5 tot en
met 13/9 elke^aterdag Pri.js p.p f 17 50.

Zomerhuis/es te huui
Voor Ver blij t op de Veluwe zijn te nuur
in de directe omgeving van Apeldoorn
2 geheel gemeubileerde nouten huisjes.
Geen gas en waterleiding Pomp aan-
wezig. Beide huisjes nog slechts be-
schikbaar in September en daarna.
Huurprijs voor September voor .De Eek-
hoorn" f 45.— en voor „De Woudduif
f 60.— en' voor de overige- maanden
daarna resp f25.— en f35.—. Nadere
inlichtingen en te bevragen bij net
Troelstra-Oord te Beekbergen of Amstel
224—226 te Amsterdam

Volgeboekte perioden Troelstra;
oorden en Natuurvriendenhuizen
Men wordt erop attent gemaakt, dai net
Troelstra-Oord te Egmond aan Zee van
12 tot 19 Juli en van 2 tot 6 Augustus
en het Troelstra-Oord té Beekbergen van
26 Juli tot 9 Augustus geheel bezet zijn.
evenals het Natuurvriendenhuis Het
Hunehuis'"te Havelte van 20 tot 27 J'iM
en van 2 tot 23 Augustus en „De Brum-
mel" te Bennekom van 2 tot 23 Augus-
tus en „Ons Honk' te Lage-Vuwse van
2 tot 16 Augustus en ,,De Hondsrug"
te Zuidlaren van 5 op 6 Juli en 23 oP
24 Augustus en van 28 Juli tot 15
Augustus
Voor „Over-Holland" te Nieuwersiuis
zijn m Jul; en Augustus nos een aan-
tal plaatsen vrij
Voor nadere inlichtingen wende men
zich rechtstreeks tot onze Natuvfrvnen-
denhuizen of Amstel 224—226, en Reis-
en Inlichtingen bureau Leidseplein te
Amsterdam.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
.Avegoor' te Ellecom en „Morgenr-xid"
te Oisterwuk dit Jaar niet ter bescnik-
kiiig zullen zijn ,
De bezoekers van het Troelstra-Ooro. te
Beekbergen kunnen thans gebruik maken
van ingestelde autobuscuensteri waarom-
trent net Reis- en Inlichtingen bureau
op rtet Leidseplein alle gewenste inlich-
tingen verstrekt

Een aezrlliri aan ?ee bij één der Troelstra-oorden
Arbeid")

Wij maken er onze lezers nog op
attent, dat de Troelstra-Oorden
van alle comfort voorzien zijn.
zodat zij kunnen wedijveren met
de beste notels; terwijl de natuur-
vriendenhuizen meer geschikt, zijn
voor de sportieve generatie.


