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LICHT METAAL — zwaar van betekenis (Zie pag. 8 en 9)



Het spreekt vanzelf, dat de gedachten van alle arbeiders krijgen. De briefschrijver wil echter zeggen, dat de arbeider
l dagelijks gaan over de inhoud van de portemonnaie en

over hetgeen zij met die inhoud kunnen kopen. Dat bij stij-
gende prijzen de koopkracht geringer wordt, weet iedereen
en dat het arbeidersleven op het ogenblik heel moeilijk is,
is eveneens een waarheid als een koe. Twee waarheden,
die wij geenszins willen verdoezelen; integendeel, - het
gehele streven van het N.V.V. is er juist op gericht om- met
inachtneming van de mogelijkheden, die er op het ogenblik
bestaan, een zo rechtvaardig mogelijk aandeel van hetgeen
er te verdelen valt voor de arbeiders te verkrijgen. Iedereen
zal echter begrijpen, dat een dergelijke taak moeilijker
•wordt naarmate er minder te verdelen is. Waar niet is ver*
liest zelfs de keizer zijn recht, zegt men en daaruit volgt al,
dat het onmogelijk is tijdens oorlog en blokkade een ideale
toestand te bereiken. Doch dat neemt niet weg, dat alles
gedaan moet worden om het mogelijke tot stand te brengen.
Wij laten deze omschrijving van hetgeen er door een vak*
organisatie op het ogenblik gedaan, kan en moet worden,
voorafgaan aan de behandeling van een ongetekende brief,
die bij ons binnenkwam. (Anonymiteit is-lafheid).
Een anonieme brief is a\s
tijd een schampere brief.
Het zijn meestal mensen,
die, verbitterd, tenslotte
iets willen zeggen. In hun
verbittering schrijven zij
dan één paar harde waar*
heden neer, maar daarbij
maken zij gewoonlijk de
fout, dat zij de zaken

• slechts eenzijdig bekijken
en daardoor het over-igens
juiste* van hun opmerkin*
gen grotendeels te niet
doen. Zo ook in deze brief.
De man schrijft:. „Ik heb
met betangstelling Uw ar*
tikel gelezen over „fiet
kapitaal aan dé ketting".
De waarheid hiervan heeft
de arbeider terdege kun*,
nen voelgn: het kapitaal
ligt tegenwoordig voor den
arbeider danig aan de ket*
ting. Dat bedoelde U toch
zeker? Wat de gave gul*
den van Colijn de arbei*
ders heeft gekost, weten
wij, maar dat de gave gul* " "- •
den van. Colijn beter was
dan dé papieren van thans ondervinden we dagelijks."
Vervolgens zegt de briefschrijver, dat het N.V.V. nog maar
bedroevend weinig tot stand heeft gebracht en dat hij van.
reclame*artikelen niet kan leven. Ondanks de prijzenpoli*
tiek, zo vervolgt hij, zijn de prijzen schrikbarend gestegen.
En dan laat hij een lijstje volgen van de uitgaven van een
gemeente*arbeider met een gezin van drie kinderen.
Wij hadden deze brief, als niet ondertekend, terzijde kun*
nen leggen, maar dat lijkt ons niet juist.- De man, die ons
deze brief schreef, heeft niet alleen een uitlaatklep nodig
voor zijn verbittering, maar hij heeft bovenal een antwoord
nodig, een antwoord dat trouwens betekenis heeft voor
tienduizend anderen. Wij zullen zo'n brief dus punt voor
punt beantwoorden.

• ,
Ja, het kapitaal ligt tegenwoordig voor de arbeiders aan de
ketting. (Vroeger soms niet?) Dat is een woordspeling tus*
sen „kapitaal" in zijn betekenis van geld, tegenover de bete*
kenis van geldmacht. Wij schreven in het bewuste artikel
over liet verschijnsel, dat op het ogenblik de macht van het
grootkapitaal aan banden wordt gelegd en dat dit noodza*
kelijk is, om rechtvaardige toestanden in de samenleving te
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niet aan geld kan komen, omdat .het buiten zijn bereik ge*
houden wordt. Deze opmerking verdient geen-ander ant*
woord, dan dat het geenszins de bedoeling is van alle arbei*
ders kapitalisten te maken. Op een spitsvondigheid ant*
woorden we met een spitsvondigheid. Het gaat niet om
woordenspel, maar om de zin van de maatregelen die ge'
troffen zijn.
Nu, dat wil mijn briefschrijver dan ook nog wel toegeven-
Het was rnaar een bitter grapje. Maar hoe zit het 'dan met
die gave gulden van Colijn, die zoveel beter zou zijn ge*
weest dan de papieren van vandaag?
Hier hebben we kennelijk te doen met een tekort aan in*
zicht. In "die aanpassingstijd van Colijn was het levenson*
derhoud inderdaad goedkoper. Alle producten werden im*
mers voor spotprijzen verkocht. Er was immers van alles te
veel; graan, boter, textiel, schepen, koffie en . . . . mensen.
Want liepen er in de tijd geen millioenen werklozen doel*
loos rond en werd niet juist in die tijd de ontreddering van
het gehele wereldbestel zo verergerd, dat men er ondanks
Colijnse'aanDassing en crisissteun niet meer uit heeft kxm*

komen? We moeten

Jij kameraad, die alle dagen
het vurig vonkend ijzer smeedt,
jij', die met Kloeke mokerslagen
weerbarstig stctal te dwingen weet,
jij, die in 't vuur weet saam te binden,
wat zonder vuur geen kracht kon

[vinden,
toon kameraad, dat je het weet:
smeed 't ijzer nu. want 't is nu heet.

Jij makker die in open landen
de voren trekt; in 't vrije veld
door arbeid van je sterke handen
het rijpe graan aan schoven stelt,
jij weet, wie straks zijn oogst wil

[maaien,
maakt vroeg het bouwland rijp voor

[zaaien,
kom makker, 't blijft niet eeuwig

[vroeg,
sla nu je handen aan de -ploeg.

Jij kameraad, die weet te bouwen -
van voeg tot voeg, van steen tot steen,
die 't fundament legt vol vertrouwen,
de stenen saamtirengt, één voor één,
tot wanden die de tijd trotseren,

nen
die gave gulden van Colijn
niet zien als iets dat op
zichzelf stond, — want dat
goedkope geld was inder*
daad niet meer dan een
gevolg van de economische
ineenstorting van het kapi*
talisme.
De chaos, die de kapita*
listische expansie heeft ge*
bracht, is tenslotte uitgelo* ,
pen op de oorlog, die
thans alle volkeren der
aarde teistert en daarom
mogen we de gave gulden
van Colijn niet tegenover
de papieren van vandaag
stellen, doch moeten wij
vaststellen, dat de laatste
in zekere zin het gevolg ig

geweest van de eerste. Als
de onbeheerste winstjacht
van na de oorlog geen on*
overbrugbare kloof . had

' veroorzaakt tussen pro*
ductie en koookracht, had*
den wij in 1929 de wereld*

- - •; - - crisis niet gekregen en zou*
/- den thans niet de grote

mogendheden in een strijd pp leven en dood zijn gewik*
keld. Van alle ellende is het kapitalisme de hoofdoorzaak-
En dat is het wat onze anonieme briefschrijver vergeet-
Zijn persoonlijke moeilijkheden beletten hem „de .grote
lijnen" te zien.
Niet* beter is het gesteld met zijn opmerkingen over het
N.V:V. Hij ziet over het hoofd, hoe het N.V.V. jsystema'
tisch werkt aan de opbouw van het recht van de arbeid op
welvaart in Nederland. Hij vergeet het ontslagverbod, het
verbod van huurverhoging, het onvermoeid bepleiten van
de arbeidersbelangen bij de Rijksbemiddelaars, enz. Hil
s'chimpt zelfs op de ziekenfondsregeling, omdat' hij als
gemeentearbeider daarvan geen voordeel heeft. Dit laat*
ste nu tekent den briefschrijver in zijn geheel. Alles wat
hem geen persoonlijk voordeel oplevert, is „papieren re*
clame". Iemand, wiens opvattingen zo bekrompen zijn»
heeft het recht niet om critiek te oefenen. Wij geven hem
dan ook geen antwoord, omdat de toon van zijn brief hem
daar recht op geeft, maar omdat hij ons gelegenheid geeft'
nogmaals het zwaartepunt bij alle vraagstukken van de da£
naas voren te halen. Er is maar één schuld: het kapitalisme»
— er is maar één redding: het socialisme. *

tof dijken die een stormvloed keren;
kom kameraad, 't is nu het uur
te bouwen aan een sterke muur.

Jij makker, die bij alle icinden
het zeil reeft, of de schoten viert,
op 't wijde vlak je weg moet vinden,
in weer en wind het roer bestiert;
voor jou,, die storm en regenvlagen
nooit icijke'n doen. en nooit versagen,
voor jou geldt makker; -^- kloek en

[stoer —
bepaal je koers, en houd het roer.

Komt makkers, weeft op je getouwen
de arbeid tot een hechte band,
helpt steen voor steen de brug te bou-

[wen
die alle "kloven overspant,
houdt dan het roer. met sterke'

[handen,
smeedt hecht aaneen en ploeg de

[landen;
tesaam de taak aanvaard die wacht:
want eendracht makkers, geeft ons

[macht!
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DE f CÖNO
Koopkracht moet van

hand tot hand
doorgegeven worden

Leven en werken zijn onverbrekelijk aan elkaar gekop-

peld. En leven en v/erken van. alle mensen gezamenlijk
vormen de gemeenschap van heivvolk. .Ons werken,
onze arbeid is plicht jegens die gemeenschap, ons leven
is het recht, dat wij ontlenen aan het vervullen van die
plicht. Om te kannen leven ontvangen V/ij loon naar
werken. Hoe dit loon moet zijn verdeeld om de maat-
schappelijke machinerie zonder stoornis te laten lopen,
wordt in dit artikel beschreven: Het komt daarop neer.
"dat de koopkracht van hand tot hand gaat en deze

cirkelgang van de "koopkracht hebber, wij genoemd:
de economische estafette.

H erinnert u
zich neg

hoe de „economi-
sche wip" v. erkte. die
wij in ons vorig num-'
Wer beschreven? Daar
zagen wij hoe hoge prij-
zen uitlokten to; stijging van
de producde en hoe_ een crisis
'ontstond, wanneer, aangelokt door de
hoge prijzen, de productie groter werdv
dan de Koopkracht kon verdragen. Als
oplossing van die moeilijkheid hebbes
Wij toen aangegeven, dat marktordening
het evenwicht' tussen productie en prij-
zen meet bewaren en dat dit zal^moeten
geschieden op de basis van de koop-
kracht.
°at zijn allemaal .wel mooie woorden,
zullen verschillende lezers hebben ver-
zucht maar wat heeft dat nu eigenlijk
te betekenen voor de practijk van "het
leven? Nu komen wij dus langzamer-

'hand aan het purit waarop een ieder de'
economische, theorieën aan zijn eigen er-
Varingen kan toetsen. En wie het anders
heeft beleefd, dan ",wij het hier beschrij-
ven, mag het' ons* gerust 'laten weten;
öan zullen wij die witte raaf in onze.
kolommen aan het woord laten. Aller-
eergt een strikvraag: Waarde lezer, wat
bént u? Een. producent of een consu-
lent? Of, om die vreemde woorden te

•vertnijden. bent u een. voortbrenger dan
wel een verbruiker? — Pieker er maar
^et te lang over; het antwoord luidt
eenvoudig: „Ik ben beide. Ik ben voort-
brenger, om,dat ik werk; ik ben •verbrui-
ker, omdat ik leef". Wij gaan nog. een
Stapje verder: ik ben voortbrenger om-
dat ik leven moet, want een mens werkt
Voor zijn dagelijks brood. Maar wij kun-
den die zaak ook omkeren: men onfc-
yangt zijn dagelijks brood voor zijn,werk.
Oaarom is iedereen, die arbeidt, zowel
Voortbrenger als verbruiker.

Maar niemand van ons kan. voor zich
z®1! alles voortbrengen wat hij nodig
heeft. Misschien was dat in de grijze
oudheid mogelijk, toen een gezin met be-

-kkelijk weinig behoeften door" eigen ,
ii'beid alles wat voor het levensonder-
houd, noodzakelijk was,- zelf kon verbou-
wen, vervaardigen of meester worden dooi'
P-tiddel van jacht of visserij. Dat was
1 de tijd van onbeperkte levensruimte
1 geringe behoeften. De toestand van
andaag is precies tegenovergesteld: be-

perkte levensruimte en sterk toegenomen
behoeften. Deze ontwikkeling heeft er
toe geleid, dat in sterke mate een arbeids-
verdeling heeft . plaatsgevonden. Een
schoenmaker maakt alleen schoenen, een
metselaar verricht . alleen metselw^jk,
een landarbeider verzorgt het vee en
zaait de gewassen, een onderwijzer on-
derricht de kinderen en zo heeft ieder-

•een zijp taak, waarbij hij diensten be-
wijst aan anderen
Wij zijn gewend voor die diensten te
betalen. In onze ingewikkelde maat-
schappij is het niet. meer mogelijk, dat
wij elkander met- wederdiensten tevreden
kunnen stellen. Een bakker en-een kleer-
maker zouden, nog wel met uitwisseling
van producten hun rekeningen kunnen
vereffenen, maar waar zou het heen
.moeten als bijvoorbeeld een loodgieter
zijn spoorkaartje zou willen betalen met
reparatiewérk aan de locomotief? Geld
is daarom onmisbaar in onze samen-
leving, want het is het algemeen gelden-
de ruilmiddel, dat tegen goederen kan
worden ingewisseld. De hoeveelheid goe- •
deren die wij met onze arbeid op die
wijze kunnen kopen, noemen wij .onze
koopkracht.

W anneer zal er 'nu een evenwicht
in de maatschappij zijn? Alleen

marktordening is natuurlijk, niet genoeg.
Het is niet voldoende als men zegt: wij
zullen de productie zo regelen, dat de
prijzen op één gelijke hoogte zullen blij-
ven. Daartoe is meer nodig en wel dit,
dat het voortgebrachte snel en regelma-
tig weg kan worden gekocht door de
verbruikers. Het is op dit punt, dat onze
dubbele - eigenschap van voortbrenger en.
ve'rbruiker van betekenis wordt. Wij moe-
ten immers nu antwoord geven op de
vraag: hoe~ groot tnoet de koopkracht
zijn? Welnu, die koopkracht moet pre-

cies zo groot zijn als de waarde, die wij
met onze arbeid scheppen. .

Als wij dat bedrag ontvangen, krijgen
wij ons ,,rechtvaardig loon". Met ons,
loon betalen wij onze belasting" (en be-
lasting-betalen betekent bijdragen in de
kosten van de staatshuishoudaig, die
onze algemene belangen verzorgt), daar-
mee betalen wij onze woning, licht, gas,
.waterleiding, levensmiddelen, kleren, on-
derwijs, ontspanning, enz. Het loon wordt1

dus gesplitst en komt in handen van hen,
die ons al die onderscheiden diensten
bewijzen. Er heeft dus een voortdurende
rondstrómiïig plaats van het geld, want
a) die andere mensen geven dat geld
weer uit en besteden het voor andere
diensten, die zij nodig hebben.
Zo is iedere arbeider weer de opdracht-
gever van hen, die van zijn inkopen
leven moeten.- Wanneer dat rondstromen
ongestoord verloopt, d.i. wanneer ieder
zijn rechtvaardig loon ontvangt en be-
steden kan, hebben wij een evenwichtige
maatschappij. Het komt daarop neer, dat
wij de koopkracht dan, van de ene hand
naar de andere hand doorgeven en daar-
om mogen wij wel spreken "van een
,,economische estafette". U weet toch
wat een estafette is? Dat is een wedstrijd
van hardlopers, waarbij een staafje dooi-
den enen loper aan den anderen.-wordt
overgegeven en op die manier weer t>ij
zijn uitgangspunt terugkomt Precies zo
gaat het met de koopkracht in de jainen-
leving'. - Wij ontvangen de koopkracht in
-de vorm van loon, wij geven de koop-
kracht door in de vorm van betalingen,
dus in de vorm van opdrachten aan
andere personen. Deze doen weer insge-
lijks en zo vervolgens

Wanneer nu echter op één punt de
koopkracht wordt afgetapt en sommige
mensen te veel vaïi die koopkracht
in hun handen krijgen, komen -daar-
door anderen automatiscn tekort en
dat is hetgeen 'geschiedt in de kapitalisti-
sche samenleving. Daarbij trekt het kapi-

taal een te
groot gedeelte

van de opbrengst
van de arbeid naar

zich toe, waardoor de
koopkracht van het ar-

beidende volk lager wordt
dan nodig "is om de producten

- t e doen verbruiken Er ont-
staat dan een overschot dat onverkoop-
baar wordt. Dit overschot tracht men
soms een tijd lang weg te werken door
middel van levering op termijnbetaling
en tenslotte door middel van vernieti-
ging, maar dat is slechts uitstel van
executie en verergering van de kwaal.
Een kapitalistische regering wist daarop
geen ander geneesmiddel dan: de „aan-
passing" waarbij uit het oog werd ver-
loren dat de arbeider ook verbruiker is
en dat hij" als zodanig niet gemist kan
worden. Aan de koopkracht werd bij zijn
rondloop daardoor opnieuw een struikel-
blok in de weg gelegd en de kring kon
in het geheel niet meer gesloten worden.
Daarom was deze aanpassingspolitiek
volkomen ongeschikt om de verbroken
economische estafette weer te herstellen.
Tegelijk zien wij duidelijk, dat onze taak
in de toekomst zal zijn: te zorgen d"at
zij, die aan de productie deelnemen -
en. dat zijn allen die arbeiden — hun
volle aandeel in het voortgebrachte, hun
rechtvaardige loon zullen ontvangen
Het zal thans duidelijk zijn. dat daartoe
in de eerste plaats nodig is. dat -de winst-
jacht van het kapitaal 'een halt wordt
toegeroepen. In vorige artikelen hebben
wij bij de behandeling van l*et; .vraag-
stuk van de" rente, de winst, de huur enz.
reeds aangetoond, dat de eerste schreden
op dit pad zijn gezet Daarmee zijn wij in
de richting gekomen van een evenwichtige
samenleving, waarin ieder zijn eerlijk
deel zal kunnen krijgen
Eerst' wanneer de estafette van de arbeid
ononderbroken kan verlopen door beper-
king van de kapitaalsrechten, door orde-
ning van de productie, door uitschake-
ling van het winstbejag en erkenning van
de waarde van de arbeid zullen wij
komen tot een betere wereld. Die wereld
is geen theorie meer; ondanks de voor-
log zien wij duidelijk de nieuwe funde-
ring zich aftekenen. De eerste palen zijn
geslagen, het komt er nu op aan te
bouwen.



-HOUDEN EN TELEN -

VAN KONIJNEN MEDISCHE VRAGEN WAAR 'T RECHT

RECHT WORDt

Ivorens wij onze beschouwing over
de voedering van konijnen voort-

zetten, eerst nog een raad.
Menigeen begint nu te mesten mst één
'of meer konijnen voor de komende
feestdagen Een konijn levert een
go"de kerstmaaltijd en het is zaak. er
voor zorg te dragen, dat het gebraad
zor> lekker mogelijk is Daartoe kan
men met het mesten veel bijdragen.
Voeder in de mesttijd. die 3 weken
duurt, niet met knollen, dat geeft aan

'het vlees een onaangename smaak.
Geef in de plaats daarvan peen. Ver-
der is op het oogenblik. de keuze van
mestvoer niet groot Maar aardappel-
afval en kleine aardappelen zijn er
nog altijd. Geef die de dieren volop
en dan gekookt. Het maakt de konij-

- nen weliswaar niet zo vet als haver en
graanmeel. maar het geeft toch een
behoorlijke bout.
En nu de voedering van het konijn.
Het is vanzelf sprekend dat een konijn,
evenals ieder ander levend wezen, voor
onderhoud en groei van zijn lichaam,
voedsel noodig heeft. Nu is het konijn
door de natuur in staat gesteld, nog
waardevolle voedingsstoffen te rfalen
uit voer, dat door andere dieren niet
wordt gebruikt en voor deze waarde-
loos is. Dat wü nu weer niet zeggen,'
dat een konijn niet behoorlijk gevoerd
moet worden Het is een dier, dat
smaak heeft en zoals een mens niet
iedere dag gaarne hetzelfde eet zo
houdt ook een konijn van afwisseling.
Dat is niet altijd mogelijk, maar als
het even kan, is het in hoge mate
wenselijk, tiet beste voer voor konijnen
is groenvoer. Daarbij is enige voorzich-
tigheid geboden, vooral in het voor-
jaar, als de dieren soms. wekenlang
geen groenvoer hebben gehad en het
groen nog jong is. De organen, die het
voer verwerken, zijn dan 'geheel inge-
steld op de winterkost en het is dan
wenselijk,' geleidelijk tot het voeren
van groen over te gaan. Gaat men
plotseling van het wintervoer over op
uitsluitend en volop groenvoer. dan
brengt dat licht de ingewanden van
streek en kunnen deze 'een overvloe-
dige voedering van jong groen niet
.verwerken. Bij de dieren treedt dan
gemakkelijk trommelzucht op, waar-
aan menig konijn ten offer valt.
Nu is het heel moeilijk te zeggen, hoe-
veel men zijn konijnen geven kan en
geven moet. Ieder konijn vreet niet
evenveel en ook de grootte van het
ras speelt een rol. Dan doet natuurlijk
ook de leeft ij d invloed gelden. Maar ook
bij konijnenivan hetzelfde ras en van
gelijke grootte en leeftijd, treden ver-
schillen op. Men moet bij de verzor-
ging daarop letten en de dieren zoveel
voer geven, als zij in een half uur
nuttigen. Geeft men meer, dan is het
resultaat, dat de dieren het voeder
vertrappen en bevuilen. Eten ze dan
later weer van dat voer, dan kan het
gevolg zijn, dat de dieren ziek worden.
Het is volstrekt niet nodig, dat een
konijn altijd moet kunnen vreten.
Wat komt nu als konijnenvoer in aan-
merking? Daarbij stellen wij hooi
voorop; góéd hooi mag de hele dag
bereikbaar zijn. Hooi is dan ook onont-
beerlijk. Vooral in de winter mag het
niet ontbreken, maar als de dieren het
eten willen, is het ook in de zomer' in
hoge mate wenselijk. We noemen nu
verder de volgende voeders: aard-
appelschillen en kleine aardappelen,
het liefst gekookt, met een weinig
voedermeel er aan toegevoegd. In deze
tijd is dat vrijwel het enige krachtvoer,
dat men de dieren geven kan. (Heeft
men grotere aardappelen beschikbaar,
dan is dat natuurlijk even goed of
beter!). Afval van vrijwel alle groen-
ten, kropsla nadrukkelijk uitgezon-
derd!!!, is als konijnenvoer geschikt.
Eveneens kan alle afval van fruit wor-
den gevoerd. En dan komt het groen-
voer, waarvan we in ons volgend arti-
kel een lijstje zullen geven.

Correspondentie
Vragen betreffende de konijnenteelt
kunnen aan onze redactie worden ge-
rlchtJ Zij worden door onzen mede-
werker per brief beantwoord.

Vragen vom deze rubriek nclin men tot
den medisc/ien meu.ewe.rkei van >iet

weekblad ..Arbeid' Postbus 100.

L B. 't H. te R Uw lichaamsgewicht is
ruim 23 ' < onder het gemiddelde voor
mannen van uw lengte en leeftijd Op een
aanvraaa van uw hiusdokter zal u dus
bijvoeding • worden toegewezen.

,-Voor een uitvoerig onderzoek zult u. aan
uw huisdokter een verwijsbriefje voor een'
polikliniek van inwendige ziekten' moeten
vragen.
L v. D te B Bij winterhielen gaat het
om een aangeboren of verworven overge-
voeligheid van de huid voor koude, waar-
bij de temperatuur helemaal niet bijzon-
der laag behoeft te zijn: ongunstig wer-
ken vooral telkens herhaalde veranderin-
gen van temperatuur. Het reeds vroeg-
tijdig dragen van niet-knelleiide wollen
sokken en ruime, makkelijk zittende
schoenen- zal helpen om de "bloedstroom
naar de huid van de hielen ook in het
koude jaargetijde ir staud te houden, waar-
door afkoeling wordt voorkomen. Ook
enkele geneesmiddelen werken op dezelfde
wijze. o.a. sympatol en ephetonine. U
zoudt hieromtrent de mening van uw
huisarts kunnen inwinnen
M J.H. te H. Colica rnucosa of mem-
branacea is de naam van de onschuldige,
maar heel onprettige aandoening, waar-
aan u lijdt. Het is een aandoening, die
met asthma verwant is. Hier wordt echter
geen slijm door de kleinste luchtwegen af-
gestoten, maar door de dikke darm.
Tijdens, een aanval helpt vaak uitstekend
het laten smelten van een ephedrine-
tabletje onder de tong. Overlegt u dit
eens met uw huisdokter. Ter bestrijding
van de obstipatie is het.gebruik van ten-
minste 3 mg. vitamine B. per dag ge-
wenst.
H G. te S. uw vraag is zeer belangrijn,
maar kan niet in het openbaar behandeld
worden. Wilt u mij uw riaam en adres op-
geven? In het algemeen worden niet vol-
uit ondertekende vragen niet in behande-
ling .genomen.
M J. G. M te A. Uw moeilijkheden be-
grijp ik volkomen. Een oplossing zou zijn.
dat u van de centrale keuken ging eten.
Dit wordt aan houders van boterkaarten
in bijzondere gevallen toegestaan. U moet
daartoe een formulier vragen aan een der
keukens en dit ingevuld bezorgen op het
Bureau Centrale Voedselvoorziening. Jan
.van Galenstraa't 14.
J J. te D Een onderzoek vooraf is zeker
aanbevelenswaardig. /

, A. G. v. d. B. te N. In uw geval stelde ik-
mij weer opnieuw onder behandeling van
een specialist. Bij otosclerose bestaat een
aandoening van het benige kapsel van het
binnenoor; hierdoor komt een van de
middenoorbeentjes klem te zitten, waar-
van toenemende doofheid het gevolg is.
Tegenover deze ziekte stond men tot voor
kort machteloos. Thans echter schijnt
men met A.T 10 — een stof. die bij
langdurige bestraling van vitamine D^ met
ultraviolet licht gevormd wordt en die het
kalkgehaite van het bloed doet toenemen
— wél verbetering te kunnen bereiken. Er
ontstaan dus ook op het gebied van cle
hardhorendheid, nog telkens nieuwe moge-
lijkheden. Daarvan profiteren kunt u
alleen, wanneer u regelmatig onder toe-
zicht van een deskundige blijft.
J. C. W te R. Tot mijn spijt kan ik zon- '
der onderzoek niet over uw doofheid oor-

• delen.
M. D. te A Bij koortsuitslag aan de lip-
pen wordt .aanbevolen om, zodra zich door
wat roodheid en een gevoel van spanning
de nieuwe aanval aankondigt,- met de
vingertop een spoortje vaseline — maar
ook niet meer — ter plaatse aan te bren-
gen en daarover heen, ook met de vinger-
top, een weinig poeder. Deze behandeling
moet elke 2 a 3 uur worden herhaald en
ook worden herhaald, wanneei men bij
toeval wat van de poeder heeft wegge-
veegd of met de tong heeft weggeliki.
Zorgvuldig toegepast zou men zo het uit-
breken van de blaasjes m één dag cou-
peren. Men wordt dan de volgende mor-
gen zónder blaasjes wakker'
P. B te H. Zonder onderzoek kan ik over
uw toestand niet oordelen. „Enterocolitis"
is een . ontstekingachtige toestand van
het slijmvlies van dunne en dikke darm,
waardoor de opname van voedingsstoffen
uit de spijsbrij in het lichaam wordt be-
moeilijkt. Er ontstaan dan veelal vrij snel
zwakte en vermoeidheid: men krijgt im-
mers van allerlei stoffen te weinig, ook
al wordt er voldoende gegeten.
P v. S. te 's-Gr. „Pneumothorax" bete-
kent letterlijk: lucht in de borstholte.-Dit
komt nu en dan ook bij overigens gezonde
mensen plotseling voor tengevolge van
het barsten van een longblaasje. Bij de
zuip-ende werking;, die door het. nam- ne-
neden trekken van het middenrif en door

het verruimen van de borstkas op de
longen wordt uitgeoefend, wordt dan door
het gescheurde 'oneblaasje lucht in ,de
borstholte gezr.' r'ie bij de uitademing
de weg terug mei meer vinden kan (ven-
tielwerking). Hoe meer lucht zich zo-
doende ophoopt, hoe minder de long zich
kan ontplooien en er ontstaat ten slotte
een evenwichtstoestand. waarbij de long
(die uit elastisch weefsel bestaat) meer

_ p f - minder is-samengevallen en dus nau-
welijks meer of minder meedoet met de
ademhaling. Vanzelfsprekend geeft dit
aanleiding tot een zekere benauwdheid.
die in de regel best meevalt omdat het
altijd slechts om één long gaat, de rechter-
en de linkerlong lip-gen ieder in een afzon-
derlijke holte' Zolsmg deze toestand "be-
staat kan men vanzelfsprekend geen zwaar
lichamelijk werk doen Wat het herstel
betreft, de lucht in de borstholte wordt
geleidelijk door het weefsel ervan opgeno-
men en zo verwijderd. Wanneer er met de
ingeademde lucht seen ontstekingskiemen
in de borstholte zijn geraakt, kan in één,
a twee maanden tij^s de gehele pneumo-
thorax' zonder meer verdwenen zijn.,
Komen wel ziektekiemen mee. dan is in
de regel een lichte ontsteking van de
vliezen, dip de long en de borstholte be-
kleden het gevolg, waardoor deze zich ver-
dikken en hier en daar — waar zij bij
het weer ontplooien van de long elkan-
der raken *— mef elkander vergroeien. Dit
kan dan nog gedurende jaren een geringe
kortademigheid en wat pijnlijkheid bij
inspanning veroorzaken, zoals bij u het
geval is. Op de rinur slijt dit wel.
C A. E. te G Het verlangen naar de
sigaar, die de dokter u verboden heeft,
laat zich in rle resel niet met „middeltjes"
bestrijden. Het is n.l. minder een lichame-
lijke kwestie ^n meer een kwestie van
gemoedstoestand
J J. S. v. D. te R Overlegt u eerst met
uw huisdokter voor u het kereltje teveel
met potjezitten plaagt
G J. te D Een eroo» aantal gevallen van
vaker v en ook 'snarhts urineren moet
op rekening van nervositeit worden ge-
schreven. In dié gevallen helpt he.t in-
nemen .van pen nsierientje of van een
lepel broomdrank voor het naar. becl gaan
vaak uitstekend om een ongestoorde
nachtrust te vprkri.isen Vanzelfsprekend
moet men. wanneer men de oorzaak in
nervositeit wil zoeken, beginnen met
suikerziekte en een aandoening van*
nieren of prostaat uit te sluiten.
A K. te R U zult met uw zoontje van
4 jaar wat geduld moeten hebben. Naar
het St. Nicolaasfeest zou* ik hem niet -
laten gaan. Een volgend jaar heeft hij daar
veel meer pleizier van; een dergelijke
overgevoelige periode gaat vanzelf weer
voorbij, maar angst, die hem in deze tijd
wordt bezorgd, kan hem heel lang bij-
blijven, waardoor het later moeilijk voor
hem zou kunnen worden, om gewoon en
onbevangen te zijn.
J. P. C. te H. Een gegalvaniseerd (Ver-
zinkt) wasketeltje mag r.iot als kookpan.
gebruikt worden. Vooral, wanneer de spijs
djp erin bereijj wordt, zuur is, wordt het
zink van het keteltie in het voedsel opge-
lost, waardoor vergiftiging ontstaat.
Gedroogde appels, die in een dergelijke
ketel werden gekookt, bleken niet minder
dan 830 mg. zink op te nemen,-terwijl een
acute vergiftiging reeds door het gebruik
van 70 mg. kan ontstaan! Door het ge-
bruiken van voedsel, dat in een gegalvn-
niseerde pa/j werd gekookt, is in 1934 zelfs
een vergiftiging met dodelijke afloop
waargenomen.
M. C. v L. te 's-Gr Spreeku u uw moeilijk-
heden eens uit tegenover uw huisarts of.
in overleg met hem, tegenover een erva-
ren psychiater. Het lijkt mij. dat u met
wat hulp er heel goed bovenuit kan
komen en dan ook geen last meer van

' hoofdpijn en maagbezwaren zult hebben.
F. J. V te T Tot mijn spijt is zonder
onderzoek geen oordeel mogelijk .
E Th. J te 'sG7. Stinkende Gouwe is
een onkruidplant Uit de papaverfamilie,
die in blad, kleine gele bloem en vrucht,
lijkt op een .kruisbloem, maai dadelijk
als papaver te herkennen is aan de
tweebladige. kelk en de vele meeldra-
den. . De plant» houdt .van schaduw en
wordt op zand en veengronden onder
heggen en struikgewas aangetroffen.
Wanneer u het oranje-gele melksap uit
de stengels en bladstelen als middel tegen
wratten wilt gebruiken — en het helpt
vaak probaat - zult u de Stinkende
Gouwe zelf moeten gaan zoeken. U zult
haar echter niet meei vinden zodra er
enige flinke nachtvorsten zijn geweest.
J P. te 's-H. Aanzienlijke afwijkingen
van de gemiddelde zwangerschapsduur,
die men op ca. 280 dagen (d.i. 10 maan-
den) kan stellen, komen niet zo zeld-
zaam voor. Dan wordt de zwangerschaps-
duur steeds berekend vanaf de eerste dag

£ en hele uitsmijter met rosbief, een
ommelet met confituren, een ge-

bakken biefstuk .met dopenutjes en
gebakken aardappelen"... Denk niet,
waarde lezer, dat ik u in Luilekker-
land breng; deze uitroepen toch kon
men, voor de oorlog, telkens horen in
een der vele eetpaleizen, welke onze
hoofdstad rijk is. Toen echter de oor-
log uitbrak meende de directie van
een dezer eetpaleizen — laten wij dit
restaurant „Culinarium" noemen, —•
een harer chefs te moeten entslaan;
hij kon feitelijk best gemist worden,
zodat er dus een aanvrage voor ont-
slag werd gezonden naar den Direc-
teur-Generaal van de Arbeid; de
vergunning werd inderdaaa verleend.
De chef echter was niet voldaan over
dit'ontslag, immers in Culinarium wo,s
veel werk, zelfs veel méér werk dan
voor de oorlog, zodat op grond van
slapte in het bedrijf dit ontslag niet
nodig was. Opt zijn werk viel al even-
min iets aan te merken.
Hoe dan ook, de chef toog, als geor-
ganiseerde, naar het Bureau voor
Rechtsbescherming: Na een uitvoerige
bestudering dezer zaak wendde het
Bureau zich opnieuw tot den Direc-
teur-Generaal van den Arbeid, omdat
bleek dat Culinarium de toestemming
z'óor dit ontslag had verkregen door
opgave van onjuiste gronden. Er werd
een nieuw onderzoek gelast, waarbij
werd vastgesteld, dat er inderduad
geen reden was om dsn chef ontslag
te verlenen. Het ontslag wsrd toen
vernietigd en aan Culinarium werd
bevolen den chef opnieuw in dienst te
stellen. Aldus geschiedde, doch nu
kwam Mt tweede probleem. Zestien
weken was de chef zonder werk ge-
weest, weliswaar aanvankelijk met
toestemming van d»K Directeur-Ga-
neraal van de Arbf ' doch tenge-
volge van een onjuiste opgave van
Culinarium. Het eetdnfado had dus
onrechtmatig gehandeld, door die on-
juiste opgaven te verstrekken: En hij,
die onrechtmatig handelt* heeft de
schadegevolgen hierv'an te dragen,
weshalve Culinarium de zestien weken
moest vergoeden. De Directie gevoelde
hietaioor niets, zodat de zaak tenslotte
voor het Kantongerecht kwam.
Uitvoerige conclusies werden gewis-
seld tussen partijen, totdat de rechter,
'in diep gepeinzen, het wnnis uit-
sprak,. De kantonrechter was van me-
ning, dat Culinarium inderdaad on-
rechtmatig had gehandeld, door op
grond van onjuiste gegevens toestem"
m^ng van een ontslag te verkrijgen-
Toen dit bij onderzoek blzek. was dan
ook h$t ontslag vernietigd. Nu deze
onrechtmatigheid vaststond, stond
eveneens vast dat er zestien weken
loon moest worden betaald. Prompt
voldeed Culinarium ruim f 700.— adn

loon, welk bedrag dankbaar door den
chef werd opgestreken, dankbattf
vooral dat er een Bureau voor Rechts- ,
bescherming was, dat hem had ge-
holpen aan zijn Recht.
Maar... deze chef was dan ook lid
van het N.V.V.! .

der laatste periode, terwijl de eigenlijk6

bevruchting in de regel eerst 14 dage»
later plaats heeft.
Toen het meisje, waarover u schrijf*'
werd geboren, had de zwangerschap dus

vanaf 15 Januari, dat is 254 dagen, f?6"
duurd.
Het gemiddelde gewicht van een dergelÜ*
kind kan men stellen op 2850 gram. Wan-
neer het meisje bij de geboorte dus iet*
minder dan 6 pond heeft gewogen, besta»1

ir geen enkele reden om het niet te ef'
«kennen, en ook als het wat zwaarder ë^'
weest zou zijn bij de geboorte, lijkt niü

. twijfel niet gerechtvaardigd.
A. D. H. te R. Uw vermoeidheid en pij'1"
Jijkheid zijn reden om zich grondig le

laten onderzoeken. Kan uw huisdokter
ook niet eens een doorlichting op het con-
sultatiebureau aanvragen?
M A. v. B. te Z. Theoretisch zouden z°"
wel een tekort aan vitamine A als a*q
vitamine B een rol kunnen spelen W
het uitblijven van de ongesteldheid. ma*
in de -practijk is daarvan niets beke'nj*
Het is zeker verstandig ons den huisar»
eens te raadplegen.



KRONIEK VAN DE ARBEID
W i] onvingen deze week een won-

derlijk briefje; een briefje van
een ongeorganiseerden arbeider. In
dat briefje stond, dat hét toch zo goed
Was wanneer alle arbeiders lid zouden
zijn van het N.V.V. De schrijver ver-
telde ons i van zijri moeilijkheden in
het bedrijf, waar hij werkte, een maal-.

••derjj en grasdrogerij in Zuidholland,
Waar de arbeidstoestanden heel veel
te wensen overlaten. Uiterst lage lonen
(ƒ16. — per week), geen rechten,,
tamelijk ongezond werk door de grote
schommelingen in temperatuur en
onv.oldoende voorzieningen, voor het
Personeel.
Deze man verwacht verbetering door
ingrijpen van het N.V.V. Hij schrijft
zelfs: „Allen op foor het N.V.V. en het
N.V.V. op voor allen." Wij wreven ons
werkelijk onze ogen uit, toen wij dat
lazen, wam in de aanhef van de brief
stond nadrukkelijk, dat de man onge-
organiseerd was. Hij durfde- zich
namelijk, zo bleek aan het eind van de
brief, niet, te organiseren, omdat de-
andere arbeiders te lamlendig waren
en één man alleen niets kan beginnen.
Dergelijke toestanden komen dus nog
voor en de arbeiders nemen maar ge-
noegen met de slechte beloning, hoe-
Wel zij klagen en morren en in stilte
hopen, dat het N.V.V. iets voor hen zal
doen.

Laten wij nu even nadrukkelijk vast-
stellen, dat het N.V.V. geen liefdadig-
heidsinstelling is, doch een organisatie,
die uitsluitend leeft van de kracht en
de wil, die van de arbeiders zelf uit-
gaan". De arbeiders vormen de vak-
bond en vervolgens treedt de vakbond
namens die leden op. De bescherming,
die de vakbond geeft, is gelegen in de
eerste plaats in het respect, dat de ge-
organiseerde arbeid vopr zich opeist.
In de tweede plaats en dat is op net
ogenblik ook van veel betekenis, wordt
de actie vari het N.V.V. versterkt door
de veranderde houding van de over-
heid ten aanzien van de arbeiaers-
vraagstukken. Dit ladtste is echter ook
thans lang niet voldoende, wanneer de
arbeiders niet in grote aantallen de
Waarde van hun eigen arbeid weten te
beschermen. Massale organisatie moet
ëelijk optreden met de begunstiging
^an de arbeidersbelangen, die wij op
het ogenblik kunnen waarnemen.
Onze briefschrijver moet zich dus in
de eerste plaats organiseren. De
Nederlandse Vereniging van Fabrieks-
arbeiders is voor: hem de aangewezen
Organisatie. Bovendien moeten de an-
dere arbeiders van dat bedrijf tot de
overtuiging worden gebracht, dat ook
;ii deel uit moeten maken van de vak-

cond. De Fabrieksarbeidersbond zal
daarbij gaarne alle hulp en steun, die
öodlg mocht zijn, verlenen. Maar de
eerste stoot, moet hier komen uit het
oedrijf zelf
Waar de aandrang "om lid te worden
"lijkbaar nog zo sterk moet zijn,
hemen wij met genoegen een ingezon-
den stuk op van den districtsleider van

t N.V.V. in het District Warffum
^Provincie Groningen), dat er toe kan
*Hl dragen dat de ongeorganiseerden

lch nogeens bezinnen over de toe-
«and. Hier volgt het stuk:

Juist na in riet N.V.V.
^« lid van het N.V.V., waarom juist

:? Het N.V.V. wil een beroep doen op
, 'die mét haar van mening zijn,
de grote verdeeldhetd van de ar-

op zijn zachtst uitgedrukt
*"ede bevorderlijk is door de splitsing
^n de arbeiders in allerlei groepjes.
*\et_N-V-V. heeft van af zijn oprichting
'tijd gewaarschuwd tegen de gevol-

1en, die deze splitsing op de duur zou
".ebben. Het N.V.V. verstaat en begrijpt

, beter dan wie ook, de roep
de werkers. Het N.V.V. stemt in,

re« volle, en heeft dat altijd gedaan

Verloren en gevonden — —
In Carré is tijdens de Opera-
Voorstelling op 14 November j.l. .,
e«i sigarettenétui gevonden. De

•^igenaa» kan zich voor terug-
gave vervoegen bij het N.V.V.
District Amsterdam, Prins Hen-
ankkade 49-51, Amsterdam.

met de waarachtige eenheid, wanneer
dat mogelijk was. Wanneer er niet ge-
zocht werd naar geschillen, maar naar
dat, wat verenigt, ivat bijeenbrengt,
itiat bij elkaar hoort en dat zijn zeker
de werkers uit'steden en dorpen, kort-
om de werkers van het gehele land.
Hoe zou men de lonen, de arbeidsvoor-
waarden, de andere dingen, die men
zo nodig ' heeft, behoorlijk <•. -&n
verdedigen zonder een sterke vak-
bond? Duizenden zijn lid van tiet
N.V.V., nog meer duizenden hebben
sympathie voor het N.V.V. Maar het
N.V.V. behoeft de steun van al die
duizenden. Daarom wordt lid pan hét
N.V.V., daarom juist mi!

J. Nsperus, Districtsleider
N:V.V. District Warffum.

De afdeling „Schoonheid van de
Arbeid", dié thans een half jaar
werkt, schrijft ons:
„Kan arbeid dan werkelijk schoon
ziin?" „Mijnheer, denkt u nu werke,-
liik, dat mijn arbeiders uw werk zullen
waarderen?"
Deze vragen zijn tijdens het halve jaar
werk van de afdeling „Schoonheid van
cle Arbeid" herhaalde malen aan de
medewerkers van deze afdeling ge-
daan.
Dat wil dus zeggen, dat gedurende de
300 bedrijfsbezoeken steeds weer werk-
gevers aangetroffen werden, die net
belang van- een menswaardige om-
geving ten het-nut en de noodzakelijk-
heid van een werkkring, die tevens
levensinhoud is, ontkennen.
Aan de andere zijde is het thans ech-
ter verheugend mededeling te kunnen
doen, dat tal van fabrieken en kan-
toren na bezoek en voorlichting van
deze afdeling noodzakelijke verande-
ringen en verbeteringen, hebben doen
aanbrengen, waarbij wij echter zeker
niet uit het oog mogen verliezen, dat
de huidige omstandigheden met moei-
lijkheden van bouwvergunningen,
bouwmaterialen, grondstoffen, e.d. een
grote rol spelen. De hoge kostprijzen,
de enerzijds overstelpende drukte
er anderzijds productie-beperkingen
droegen het hunne bij om ons werk
tegen te houden. .
Wij kunnen dan ook vrijelijk zeggen,
wanneer wij ee'n half jaar terugblik-
ken, dat veranderingen en verbeterin-
gen, op ons advies tot stand gebracht,
niet een enkele maal góéd koopman-
schap, financieel voordeel of dergelijk
gewin tot grondslag hadden.
Hieronder noemen wij u enkele bedrij-
ven, die loyaal samenwerkten met
„Vreugde en Arbeid" en waarbij het
kenmerkend was, vaak tegen de min-

der juiste houding der werknemers in
bij de directie een waarachtig gevoel
en inzicht voor de behoeften van haar
medewerkers aan te treffen.

Rotterdam, Holl. Kleefmachinefabriek,
ontwerp voor verbetering in uitvoe-
ring.
Den Haag, Paul C. Kaiser, schaft-
lokaali en kleedruimte veranderd.
Bussum, Van-Meurs, schaftlokaal en
kleedruimte in behandeling.
Amsterdam, schaftlokaal en kleed-
ruimte in behandeling bij N.V. Frisch-*
man & Co.
Geldrop, Tweka, ontspanningslokaal
gebouwd, kleed-, toilet- en douche-
gelegenheid in voorbereiding.
Veendam, Veendammer Cartonnage-
labriek, verbetering in samenwerking.
Amersfoort. Noack.
Zutphen, Kamphuis.
Zutphen, Garssen & Co.
Sloterdij k, LinMIJ.
Haarlem, Van Delst.
Haarlem, Union.
Amsterdam, Gerzon.
Meppel, De Boer & Ottenhof's Rijwiel-
fabriek „Primarius".
Meppel, F. Reese & Beintema.
Jutphaas, N.V. Amsterdamsche Ballast
Mij. De [Jesbosch.
Bilthoven, N.V. Inventum.
Amsterdam, N.V. Amsterdamsche Tri-
cot- en Kunstzijdefabriek H. W. E?
Raat.
Oudekarspel, Hart & Co.
Amsterdam, Mij. voor Meel- en Brood-
fabrieken"M.B.F.
Amsterdam, N.V. Hirsch & Cie.
Meppel, R. Spiker's Handelsonder-
neming N.V.
Enschede, Twentse Textiel Industrie.
Soest, Anker Bmaülefabrieken.
Alkmaar, Van Vliet.
Amsterdam, V.A.M.I.
Brummen, Becker's Sons.
Dieren, P. Bakker.
Amsterdam, Verschure & Co.'s
Scheepswerf en Machinefabriek.
Leiden, N.V. v.h. Gebr. Pel.
Velsen, Jac. Boon's Javadeurenfabriek.
Groningen, Leefsma's Confectiefabriek.
Groningen, Verenigde Confectie-
fabrieken.
Groningen, Doornbos.
Oss, N. V. H. Desseaux.
Tilburg, E. Elias.
Utrecht, Joustra Spoorwegen.
Amsterdam, C. A. Spin & Zoon NV.

Dit is slechts een greep. Het zou te
veel ruimte innemen ze alle op te
sommen.

Aanvulling „Vreugde en Arbeid"-agenda

Schaatsenrijden, A msterdam
Kunstijsbaan Apollohal. De leden van
het N.V.V. hebbeu op vertoon vau lid-
rnaatschapsbewijs tegen sterk geredu-
ceerde prijzen toegang, eu ' wel op
Zaterdag- en Zondagavond a 25 oent
per persoon, op alle overige tijden &
45 cent per persoon (groepen van min-
stens 20 personen a 35 cent per p%r-
soon).. De baan is geopend op werk-
dagen van 10.OO—12.3O uur, van 13.30—
17.3O en 20.00—22.30 uur; op Zondagen
van 10.00—13.00 uur. van 14.00—17.30
uur en van 20.00—22.3O uur.
Voor het vormen van groepen en voor
alle verder gewenste Inlichtingen wen-
de men zich tot het N.V.V., District
Amsterdam, Prins Hendr.-kkade 49—51
en Vreugde en Arbeid, Leidseplein.

Gymnastiekcursussen, Amsterdam
Het ligt in de bedoeling voor de leden
van - het N.V.V. en hun huisgenoten
gymnastiekcursussen te organiseren,
welke 20 eenvoudig ziin, dat leder daar-
aan kan deelnemen.
D3 lessen zullen voor heren en dames
apart worden gegeven, terwijl de deel-
nemers (stersi gesplitst zullen worden
in twee leeftijdsgroepen n.l. tot en met

. 30 jaar en boven 3O jaar.
Het lesgeld bedraagt slechts 15 cent per
week. Aanmeldingen bij tiet N.V.V..
District Amsterdam. Prins Hendr.Mckade

49 — 51 en Vreugde en Arbeid. Leidse-
plein.
Daar aan deze cursussen slechts een
beperkt aantal personen kan deel-
nemen, diene men zich zo spoedig mo-
gelijk op te geven De eerste cursus
vangt aan op Vrijdag 12 December a.s
om ongeveer acht uur in Amsterdam —
West. terwijl bij voldoende deelname
ook 111 Oost en Zuid een dergelijke cuj^
sus georganiseerd zal worden.
Alle verdere bijzonderheden verstrekt
het District Amsterdam en Vreugde en
Arbeid, Leidseplein.

KARA EL HAMED
IN FRIESLAND

In de provincie Frtesland zijn een aan-
tal ontspauningsbijeenkomsten georsa-
niseerd met den Friesen fakir ^»

• „Kam el Hamed"
De toegangsprijs bedraagt 35 cent^yoor
georganiseerden en hun huisgenoten en
50 cent voor ongeorganiseerden, alle
rechten inbegrepen. .

JUBBKCiA DONDERDAG 4 'DEO.
Zaal: café S. Brinksma, aanvang 7.30'
n.rn. Kaartverkoop: aan de zaal.

'Luistert*
iedere Zaterdagavond van 18.15
tot 18.30 uur naar den spreker
van hej N.V.V. in .het

„Kwartier Van de Arbeid"
Actuele vraagstukken uit de
wereld van de arbeid

Ook wat de theoretische zijde van ons
streven betreft, vallen -een steeds
grotere sympathie en waardering op te
merken. Herhaaldelijk wisten archi-
tecten' de weg naar het Centraal
Bureau van „Vreugde en Arbeid1' te
vinden, teneinde hier om inlichtingen
te vragen, wat de meest doelmatige
en meest aesthetische inrichting voor
een bepaalde bedrijfsruimte, cantine,
wasgelegenheid 6f toiletten was. Dit
zal velen van hen ongetwijfeld een
grote zelfoverwinning gekost hebben,
want daarmede bewijzen zij toch, dat
de laatste jaren aan dergelijke inrich-
tingen nauwelijks zorg besteed werd.
Opmerkelijk is het dan ook, dat tijdens
onze bedrijfsbezoeken herhaaldelijk
aan het 'icht kwam, dat door onprac-
tische oplossingen, het gebruik van»
verkeerde materialen, teleurstelling bij
de directie en weinig waardering bij de
arbeiders ontstaan was.
Ongeveer veertig aanvragen van de
meest uiteenlopende aard bereikten
ons gedurende de achter ons liggende'
tijd, zowel van de zijde der jSireeties als
van- de arbeiders. Hierbij troffen wij
a'an klachten over' verduistering, om-
dat men gemeend-had aan de verduis-
teringsvoorschriften uitsluitend te
kunnen voldoen door het zwart schil-
deren der ramen, anderzijds werden
wij gewezen op slechte en menson-
waardige toestanden van toiletten, ja,
er kwamen berichten binnen waar
sprake was van koolmonoxyde-vergif-
tiging en andermaal was het weer de,
cantine juf f rouw,' die de cantine slecht
onderhield en de melk steeds zuur liet
worden. Het meer en meer verstrek-
ken van warm eten in de bedrijven
bracht met zich mede, dat talloze can-
tines beter ingericht werden, waarbij
onze raadgevingen varieerden van het
model tafel tot de luchtafzuiging in de
keuken. De schaarste der rijwielban-
c'en taracnt voorlichting inzake betere
lijwielstallingen met zich
In het kort kan het overzicht der
\verkzaamheden samengevat worden .
aoor te zeggen, dat „Schoonheid van
de Arbeid" verbetering wil brengen in
cïe omstandigheden,' waaronder iedere
Nederlandse werker het dagelijkse
brood moet' verdienen en hierbij de
directie steeds geheel belangeloos
voorlicht en wanneer haar slechts "vol-
doende gegevens ter beschikking staan
de belangen der arbeiders onder juiste
formulering voorstaat.
Daarom zouden wij u willen oproepen
cm uw klachten en grieven niet voor
u te houden, doch met volledige naam
•en adres door te geven aan het Cen-
traal Bureau van Vreugde en Arbeid,
afdeling „Schoonheid van de Arbeid",
te Amsterdam, opdat deze afdeling zo
goed mogelijk haar werk verrichten
kan en allereerst die werkplaatsen, die'
het nodig hebben, tracht te verbete-
ren. Uw hulp hebben wij daarbij drin-
gend nodig, terwijl het van bateng is
naam en adres bekend te maken, op-
dat eventueel nadere gegevens .ver-
kregen kunnen worden, Waarbij het
natuurlijk van zelf spreekt, dat uw
naam tegenover de directie nooit ge-
noemd wordt. Hebt u of hebben uw
arbeidskameraden wellicht vragen op
dit gebied, welke van belang zijn op
deze plaats behandeld te worden, dan
zien wij deze steeds gaarne van u tege-
moet, eveneens te richten aan het
Centraal Bureau.

Correspondentie
Van W. te B. — Over een toelaat-
baarheid van een huwelijk als door
u bedoeld moet u het oordeel van
een katholieken geestelijke inwin-
nen. Wij achten ons niet bevoegd:
daarover te oordelen. • '
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C Hoe onze aarde stoffen ontvangt--\
uit de wereldruimte J

ehalve de hemellichamen, die we
dagelijks kunnen zien, zoals zon,

maan en sterren, komen er ook soms
onverwachte verschijningen aan de
hemel vóór, die vroeger en zelfs ook
nu nog wel, als raadselachtig en ge-
heimzinnig werden beschouwd. Enige
daarvan- zijn zeer talrijk, zoals de
zgn. vallende sterren, andere zeld-
zamer, zoals meteoren en vuurbollen,
sommige zeer zeldzaam, zoals een
mooie sterrenregen.
Bij zo'n sterrenregen zien we een
groot aantal schitterende, snel vlie-
gende lichtpuntjes, die uit een be-
paald punt van de hemel schijnen te
komen en dan een prachtig schouw-
spel vertonen. Maar dat schitterende'
vuurwerk betekent eigenlijk meestal
de doodstrijd en het vergaan van een
hemellichaam, n.l. van een komeet.
Dat zit zo.
Een komeet is een los samenhan-
gende, min of meer bolvormige massa
van talloze kleine en grotere deeltjes,
die zich in een langgerekte, gesloten
baan om de zon-beweegt. (De staart
is maar een tijdelijk sieraad.) Tenge-
volge nu van storingen, door üe aan-
trekking van de zon en de planeten,
worden .die deeltjes uit hun verband
gerukt en verspreiden ze zich gelei-
delijk over de ellipsvormige baan
van wijlen de komeet. Kruist onze
aarde nu bij haar loop om de zon die
baan, m.a.w. komt ze in de buurt van
die verspreide deeltjes, dan dringen
bij die ontmoeting velen ervan met
de enorme snelheid van 50 en meer
km. per seconde in de dampkring der-

. aarde. Ze worden dan door de wrij-
ving met de lucht sterk verhit, gaan
gloeien, brengen vooral ook lucht-
deeltjes aan het lichten en dat nemen
we dan waar als een sterrenregen.
Velen zullen zich nog wel herinneren,
dat.we in Qctober 1933 onverwachts
een prachtige sterrenregen te zien
kregen, waarbij we duizenden lich-
tende puntjes in een paar uur voorbij ,
zagen schieten. Het ,is mogelijk, dat,.
we tussen 14 en 18' November weer

een, zij het ook me,er bescheiden,
sterrenregen zullen zien en wel in het
N.O. deel van de hemel, de zgn.
Leoniden.
Nu is een mooie sterrenregen een vrij
zeldzame gebeurtenis, maar afzon-
derlijke vallende sterren zien we
dagelijks. Dat zijn dan deeltjes, die
of van de hoofdgroep van de ex-
komeet afgedwaald zijn, of het zijn
als het ware overgeschoten gruisdeel:

tjes van de massa,.waaruit eertijds de
planeten zijn opgebouwd, of ook soms
deeltjes, die uit de onpeilbare diepte
'van het heelal tot ons komen, echt
wereldstof dus. Ook die dringen op
de zelfde wijze in onze dampkring en
veroorzaken zo die lichtende strepen.
Die naam van „vallende sterren" is
dus geheel onjuist en misleidend,
evenals de benaming „sterrenregen",
want die Verschijnselen hebben met
sterren- totaal niets te maken. Sterren
zijn grote, "eindeloos ver verwijderde
zonnen, vallende sterren zijn dichtbij
en zeer klein, van een zandkorrel tot'
een erwt. Hoe verwarrend zulke ver-
keerde namen kunnen werken blijkt
wel uit het verhaal van dien Ameri-
kaan, die de sterrenregen van 1933
had gezien. Hij zag de volgende
avond tot zijn verbazing, dat de ster-

' renhemel er nog precies zo uitzag als
altijd. Hij had gedacht dat, na al die
„gevallen' sterren" er wel geen enkele
ster meer over zou zijn.
Door hun zeer .kleine afmetingen be-
reiken aie „vallende sterren" de
oppervlakte van de aarde nimmer,
komen zelfs niet in de onderste
luchtlagen, want ze verdampen al op
grote hoogte als gevolg van de verhit-
ting door de wrijving met de lucht.
Onze*öampkring werkt dus' als een
beschuttend pantser en dat is maar
goed ook, want er komen dagelijks
vele millioenen van die vallende ster-
ren naar de aarde en hadden we geen
dampkring, dan. zouden we aan een
geregelde beschieting door die kleine
hagelkorrels bloot staan, die ons door
hun enorme snelheid, veel groter dan

geweerkogels, grote onaangenaam-
heden en gevaren zouden bezorgen.
Tot nu toe hadden we met stofdeel-
tjes te maken, maar we krijgen ook
wel eens met grotere lichamen .te
doen. Soms ziet rnen een schitterende
vuurbol aan de hemel voorbijtrekken,
die dan een helder:^ lichtend spoor
achterlaat van gele. groene en blauwe
kleuren en gewoonlijk met luide
knallen uiteejispat. De stukken zijn
dan te groot om geheel tot damp
over te gaan en vallen' als de meteo-
rieten op aarde neer. Zo'n meteoor
komt ook weer met geweldige snel-
heid .in onze dampkring, gaat daar-
door gloeien, botst tegen luchtdeel-
tjes, die daardoor ook lichtgevend
worden en dat zien we dan als die
vuurbol of boude. Ook de meeste
dezer hemellichamen schijnen tot
ons zonnestelsel te behoren, en de
stoffen, waaruit ze bestaan zijn de-
zelfde als we op aarde hebben, nooit.
vindt men er onbekende stoffen in.
Men onderscheidt in dit opzicht in
hoofdzaak twee soorten: de ijzer-
meteorieten, grotendeels bestaande
uit ijzer en nikkel en de steenmeteo-
rieten, die uit kiezelverbindingen be-
staan. Velen menen dan ook. dat

- ze uiteengesprongen kleinere hemel -
lichamen kunnen zijn; de ijzerhou-

' dende meteorieten zouden dan uit de
kern dier lichamen afkomstig zijn en
de steenmeteorieten uit de schors. Dat
klopt ook met de opbouw onzer aar-
de, die is ook van binnen hoofdzake-
lijk een ijzermassa, terwijl de aard-
korst uit silicaten bestaat.

Het gewicht der meteorieten loopt
enorm uiteen, van enige kilo's tot
honderden, duizenden, zelfs tiendui-
zenden kilo's en meer. In voor-histo-,
rische tijden is in Arizona (Amerika)
een kratervormig gat in de grond ge-
slagen door de val van een reuzen-

•meteoor. Het is H-K.M. in doorsnede
en 175 M. diep. Men heeft daar in de
buurt vele stukjes ijzer gevonden en
men meende eerst, dat de grote
massa metaal diep in -de grond zou
zitten. Men heeft zelfs dure boringen
gedaan om ze te vinden, tot men tot
de conclusie kwam. dat dit vergeefs
zou zijn. De kleinere meteoren wor-

den n.l. in de lucht geremd en komen
dan met betrekkelijk matige snelheid
onbeschadigd neer, maar de zeeï
grote blokken van vele duizenden
kilo's kunnen niet zo geremd worden
en bereiken de aarde met ontzetten-
de snelheid. Die geweldige vaart
wordt bij de val plotseling gestuit
en omgezet in hitte, waardoor meest-
al de hele massa in eens tot damp
overgaat, als het/ ware ontploft als
een reusachtige granaat. Er is dan
later natuurlijk niet veel meer van
terug te vinden.

De val van zulke enorme stukken iS
gelukkig een grote zeldzaamheid,

, maar toch heeft die" in deze eeuw
eenmaal plaats gehad, in Juni 1908.
Dat was de grootste kosmische gebeur-
tenis, die de aarde ooit in historische
tijden heeft meegemaakt Toen is in
Siberië, bij het Baikalmeer, een reus-
achtige meteoor neergekomen. Dat
gebeurde in een zo goed als onbe-
woond en moeilijk bereikbaar gebied,
daarom heeft het lang geduurd voor
men er bijzonderheden over te weten
kwam. Eerst in 1927 kon een expedi-
tie de plaats van de ramp bereiken.
Het bleek toen. dat een gebied, zo
groot als een vierde van Nederland
totaal in een. woestenij was. herscha-
pen, het aantal vernielde bomen
schatte men 'op 80 millioen stuks,
duizenden rendieren waren gedood-
Ooggetuigen, op honderden K.M. af-
stand, verhaalden van de val van
een vurige massa, helderder dan de
zon en een geweldige hitte uitstra-
lend, terwijl een oorverdovende ka-
nonnade van zware donderslagen het
verschijnsel begeleidde. Prof. Kulifc
de leider der expeditie, schatte het
gewicht der neergekomen massa op
40.000 ton. Ook die geweldige massa
is bij haar val blijkbaar in haar ge-
heel ontploft, alles om zich heen ver-
brandend en verwoestend. De lucht-
golven en bodemtrillingen werden
over de gehele aarde waargenomen-
Men kan zich voorstellen wat de ge-
volgen zouden zijn geweest als zo'n
gevaarte op een grote stad was neer-
gekomen. F. G GEERLING.

Boven: De kraterpul in Arizona (Amerika). Hier viel duizenden jaren gelede^
een reuzen meteoor neer, die bij zijn val ontplofte. Onder ziet men de orntTeP
van de krate^put weergegeven op een foto van de stad Jen a (Reproductie*
uit „Kleine Meteontenkunde" door F. Heide).



n winst .en verlies i
-. negentiende eeuw

Groeiende bestQ.an.s-
kansen en toch . , .
crisis en ellende^

V ele varkens maken de spoeling
dun ......

Iedereen weet, wat 'dat betekent. V_ele
lezers zullen het uit eigen ervaring
.'Weten, wat het zeggen wil, wanneer er

• een groot gezin is met weinig inkom-
sten. Voor elk kind moeten kleren en
levensmiddelen zijn, men wil aan
allen, die er pienter genoeg voor zijn,
graag een "goede opleiding gunnen om
Wat te worden in de wereld.
Men weet hoe dat het in vroeger tij-
den ging, toen er in het ouderlijk huis
ten plattelande geen ruimte genoeg
Was voor allen, toen ook de beschik-
bare grond niet voldoende was, ook

.al omdat de werktuigen en meststof-
fen toen nog primitief waren. Tal van
öiensen moesten de wereld in, naar
Vreemde landen trekken. In de ste-
den met haar industrie, in de handel,
in het wapenbedrij f konden niet allen
emplooi vinden. En zo zijn de emigra-
ties te verklaren in vroeger eeuwen:
de trek naar het Oosten van Duitsers
e*i Nederlanders. („Naar Oostland wil-
den wij rijden", enz.), de trek naar het
Verre Amerika, waarbij zo geweldig
Veel, mensen op de zeereizen omge-
komen zijn. Van het platteland 'ging
Vaak deze landverhuizing via de ste-
den, waar men dan geen werk kon
vinden.
En toch telde Europa ruim een eeuw
&eleden nog minder dan de helft 'van
de bevolking van heden! En daarbij
kwam de vooruitgang van de weten-
schap, de techniek, welke de industrie
fiiogeln'k maakte. In Engeland 'trad
deze revolutie in het maatschappe-
lijke leven het eerst op. Men herin-
nert zich hoe in die vroege tijd, nau-
welijks een eeuw achter ons gelegen,
de arbeiders" de machines vernielden,
Waarin zij een gevaar zagen voor hun
toch al zo miserabel bestaan. Maar'
de machine won het, tij won het
glansrijk, overal verrezen fabrieken,
2rJ gaven arbeid, zij brachten bedrrj-
vigheid, een ongekende ontwikkeling
begon.

^n in dit Jtijdperk der industriële re-
volutie groe.de de bevolking van ver-
schillende landen aan. De w.ereldste-
den van thans ^— voor 1800 nog nau-
lelijks van een grootte als Haarlem
611 Groningen — werden omvangrijke
^etropolen, steeds verder breidde 'ie
bevolking zich uit.
Natuurlijk, er 'waren immers ook veel
ttieer levenskansen, de verlokkingen
?*ö het nieuwe arbeidsleven, hoe
j-jUencüg het ook was en lange jaren
'leef - - en in vele delen der aarde
k°g altijd is — zogen de plattelanders
Laar de fabrieken, kantoren, handels-

"edrijven. Ook thans nog is dit pro-
s nr>g niet tot staan gekomen, de

naar de steden en industrie
aan, gelukkig is het in ons land

niet zo erg geworden, dat het
atteland ontvolkt werd, dat de-

verschrompelde, zoals in

kin
Qiet

in de 19e eeuw liep de bevol-
in de Europese industriestaten

sprongen omhoog, ook in ons
nd. Aan het' einde der 19e eeij\v

ronen er reeds 40 millioen mensen m.
, grote steden, in het begin der;uw nog niet de hem daarvan De

^evolkingsdichtheid van 10 è, 20 men-
'' Per vierkante kilometer wordt.
lcis groter, in Duifsland bedraagt

*} omstreeks 1900 reeds 100, in Enge-
1 130. in Nederland ruim 150. De

•volking van Duitsland gaat in de

jaren 1815—1925
van 23 tot 70 mil-
lioen omhoog, die
van Engeland van
17 tot 48 mil-
lioen, .die van
Rusland van 50
op 113, die Ne- |
derland van 2.5 \
óp 7.7 millioen.
Een bevolkings-
groei zoals de wereld nog nooit ge-
kend heeft.
En al is dit proces in verschillende
landen door velerlei oorzaken gestuit
of zelfs in een daling veranderd, de
totale hoeveelheid bedraagt, "beschaaf-
der delen van Rusland inbegrepen, nu
al om de 500 millioen!
En dat reusachtige aantal is over het
geheel genomen groeiende, zoals ook
de totale wereldbevolking groeit;
En het Werd verkregen ondanks de
geweldige landverhuizingen in d=J
beide vorige eeuwen.
Noord-Amerika slokte er millioenen
op, nu telt de U.S.A. reeds tegen de
140 millioen. Reeds jaren lang staat
de emigratie er practisch stop. Cana-
da, Afrika, Australië, de Indische ge-
bieden trokken veel minder, doch het
totaal aantal is toch ook nog de moei-
te waard.
Maar niet alleen de blanken kwan>en
in beweging, ook de gele rassen wer-
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ook thans weer
levendig maken,
evenals oude le-
venstekens en
cultuur van prae-
historische voor-
ouders.
Maar wat er bij
kwam, al het nieu-
we der vorige eeuw
op het gebied van

techniek, is van geweldige betekenis
geweest voor onze gehele samenleving.
Onze? De Nederlandse? Niet alleen.
Alle landen deelden daarin, zij kwa-
men door spoorwegen, telefoon, radio,
vliegtuig, krant, door het enorm toe-
genomen handelsverkeer, steeds meer
met elkaar in beroering. De hele
wereld stond ter beschikking voor
grondstoffen en markten, het onge-
breidelde kapitalisme bereikte zijn
hoogste expansie, het onderwierp tal
van landen en volken aan zijn heb-
zucht.
Als wij dat alles overzien, dat 'mo-
derne goederenverkeer met zijn trans-
portmogelijkheden, zijn financierings-
kunst, die intensieve jacht op grond-
stoffen en klanten, alles in haast on-
beteugelde vrijheid, dan kunnen wij
over het scheppingsvermogen van den
mens niet klagen, al is dit vermogen
niet van lelijke kanten vrij.
De wereldhandel ontstond en beleef-

De beurs te Parijs - een der centra van het ongebreidelde kapitalisme. •
(Naar een-fllustratie uit „Album artistique 'Paris".)

den gedwongen nieuwe levensruimteu
te zoeken, de Japanners en Chinezen,
En de Chinezen tellen er nu reeds

. 400.000.000. Als die eens volledig be-
ginnen te industrialiseren Mena
vergete niet, dat Azië nog altijd een
land van onbegrensde mogelijkheden
is. En als eenmaal de' fabrieken ko-
men, de centrales, de moderne ver-
keerswegen, het zal Amerika nog eens
in verre overvleugelen, indien
Europa niet de leiding neemt met zijn
500 millioen. In Amerika is men er al
bang voor.
Nu oefent de dichtheid van bevolking
niet de geringste invloed op da
samenleving uit, zij bepaalt niet uit-
sluitend haar noodlot en zegen, haar
ziekten en successen. Er zijn meer
oorzaken. Maar een uiterst belangrijks
invloed is het" wel —, ook de kwaliteit

„van deze bevolking, maar daarover
spreken wij niet.
In. elk geval, de beschaving onderging
in de industriële periode een gewel-
dige verrijking, waartegenover het
verlies- stond van vele dingen, welke
ons dierbaar waren geworden. Er olij-
ven altijd .gewoonten, gebruiken, cul-
tüurvoorwerpen van velerlei aard
over, die aan een volk dierbaar zijn
geworden. Wij bedoelen niet verouder-
de vormen en ged'achten, maar. typi-
sche dingen van volkscultuur, van
folklore, van volkskunst, van am-
bachtskunst. Die trachten wij immers

de glorierijke tijden. Het scheen als-
of de ware wereldleiders in den ver-
volge de handelsrnensen zouden zijn.
De handelaren overzagen het wereld-
verkeer en de wereldproductie en met
die kennis gewapend wist men hon-
derden millioenen, ja milliarden
winst te behalen. De bankiers, die al
dit geld te verwerken kregen, acht-
ten zich nóg beter ingelicht dan fle
handelsmensen zelf en ook zij meen-
den, van hun kant, de wereld te be-
sturen. Toen héél de wereld openlag
voor het groot-kapitaal meenden de
leiders van deze opeenstapeling van
geld en goederen, dat zij voortaan de
werkelijke meesters van de wereld
zouden zijn. Maar het.was een waan-
voorstelling.
Wereldcrisissen enj tenslotte de 'bot-
sing van wereldmachten toonden aan,
dat er van .beheersing der economi-
sche krachten en zelfs niet van wel-
overwogen leiding in grote trekken
sprake was.
Met dit alles lopen wrj echter vooruit
op de geschiedenis op -zichzelf. Het
vorige artikel besloten wij met de
opmerking, dat de stoommachine
moest worden uitgevonden eer het
wereldverkeer waarlijk ^de ganse we-
reld kon gaan omspannen. In dit ar-
tikel zijn wij begonnen met de aan-
dacht te vestigen op de snelle toe-
neming van de bevolking, vooral 01
Europa en, onder invloed daarvan,

de groei van de bevolking in Noord-
Amerika, want men moet wel in het
oog houden, dat de snelle groei van
de Amerikaanse bevolking ^niet meer
dan een uitvloeisel was van de be-
volkingstoeneming in ons eigen, oude
werelddeel. Het zijn immers maar
zeer weinig niensen, die uit zucht
naar avonturen wegtrekken; de mees-
ten besluiten tot landverhuizing uit
harde noodzaak.

In de vorige eeuw zagen wrj dus
twee belangrijke verschijnselen, die
elkander zo op het eerste gezicht te-
genspreken. In de eerste plaats een
snelle groei van de bevolking van
onze landen, die zonder twijfel is toe
te Schrijven aan verbeterde levens-
kansen (betere ziektenbestrijding'. be-
tere vtoningen; hogere welvaart ten
gevolge van de toenemende producti-
viteit van de arbeid, enz.) en daar-

tegenover het wegtrekken van mil-
lioenen mensen naar de andere kant
van de Oceaan. Men kan hieruit
slechts de gevolgtrekking maken, flat
de groei van de bevolking sneller
ging dan de toeneming van de le-
venskansen. Of,-als wij het zo mogen •
uitdrukken, - dat de vruchtbaarheid
van het menselijk geslacht groter was
dan de vrucht van zijn arbeid. Later
zullen wij zien, dat dit verschil werd
veroorzaakt door het kapitalistische

•winstsysteem, waarbij een grdot deel
van de voortgebrachte waarde _ ont-
trokken werd aan de uitsluitend van
haar arbeid levende bevolking ten be-
hoeve van de 'weelde der onderne-
mers. Voor het ogenblik echter hou-
den wij ons bezig met het verschijn-

Tsel, dat tenslotte van overwegende be-
tekenis is gebleken: de toenemende •
scheppingskracht van den mens.
De voorbeelden zijn er voor het grij-
pen. 'De moderne machine produceert
honderdvoudig, zelfs duizendvoudig
wat voorheen een handarbeider kon
verrichten. De oogsten van onze ak-
kers zijn in de loop van" de negen-
tiende eeuw meer dan verdubbeld.
Nieuwe gewassen zijn ingevoerd en
de verwerking van het geoogste ver-
hoogt nog steeds het nuttig gebruik
ervan. De strijd tegen het verlies iri
tegen het onzuinige werken gaat
steeds voort en boekt steeds nieuwe
winsten. Een van de kenmerken van
de negentiende eeuw is dan ook, dat
het schrikbeeld van de hongersnood
uit Europa begint te verdwijnen. Na
de grote ramp van de aardappel-
ziekte in de veertig jaren van de
vorige eeuw, die nu omstreeks eeii
eeuw geleden hongersnood veroor-
zaakte in Ierland, is in ons deel van
Europa een dergelijke rampspoed niet
meer voorgekomen. Men moet ernaar
het ontredderde Rusland van na de
vorige wereldoorlog teruggrijpen -om
binnen de Europese grenzen mas'sa-
sterfte ten gevolge van misoogst te
ontmoeten.
Voorheen werd steeds de -wereld ge-
regeerd door de vrees voor honger.
De machine heeft ons het middel in
de hand gegeven om dit hongergé-
vaar voorgoed te bezweren en de oor-
sprong van de gehele technische ont-
'.wikkeling vindt men dus in de stoom-
machine. Met de- invoering v>n de
stoomkracht begon een nieuw tijd-
perk in de geschiedenis, waarin de
strijd tegen armoede en honger tot
een definitieve overwinning uitge-
vochten werd. Maar wij, mensen,
hebben tot'nu toe gefaald in ,de or-
ganisatie van de samenleving en ie
tegenwoordige oorlog is brj voorbeeld
ook daar weer een uitvloeisel van.
Hoe in de loop .van de negentiende
eeuw en in het begin van de twintigste
de ioenemende rijkdom van de sa-
menleving steeds onbereikbaarder
werd voor den afzonderlijken mens,
zullen wij in een volgend artikel be-
schrijven.



Snelle sporen door lichte metalen. (Foto: A.P.-archief.)

Onder de vele bodemschatten, die de mensheid in de
loop der eeuwen aan moeder Aarde ontworsteld heeft,
nemen de metalen een eerste plaats in. Wij kennen
allen de belangrijkheid van het ijzer en brons, van het
goud en zilver, die pijlers waren in de historische groei
van onze samenleving.
Maar waar de meesten niet veel van af weten, is van
het nieuwe metaal „aluminium". Zeker, onze huisvrou-
wen kennen de potjes en pannetjes van dit metaal,
maar de brede massa vergeet of liever weet niet, dat
de huidige ontwikkeling van talrijke vindingen der tech-
niek-reeds bij voorbaat tot mislukking gedoemd zouden
zijn, als het aluminium niet bekend was geweest. Lucht-
en scheepvaart, spoorweg; en autoverkeer zouden r\im--
mer tot de huidige prestaties opgevoerd kunnen zijn,
zonder gebruikmaking van het sterke en lichte alumi-
nium. Eén der voornaamste eigenschappen is voorts
nog de geringe aantastbaarheid voor zuurstof, waar;
door geen roestwerking plaats vindt.,

D e oerstof van dit metaal is klei-
aarde, waaruit 7 pet. van ons

aardoppervlak bestaat. „Aluin-
aarde" noemden de Grieken deze
stof, die zij beschreven als: „bitter,
scherp en samentrekkend."
Eeuwenlang leek dit de enige
eigenschap van de aluinaarde te
zijn, een eigenaardigheid, die iedere
man dagelijks nog zelf bij het
scheren kan waarnemen. De Ro-
meinen gaven deze aluinaarde de
•naam van „alumen", die zij ge-
bruikten bij de fabricatie van verf-
Soorten en bij het leerlooien. In de
middeleeuwen waren het de pau-
sen, die aluinaarde exploiteerden.
Paus Pius II liet een eigen aluin-
kokerij inrichten en verkreeg van
Karel den Stouten het alleenrecht
om de Vlaamse ververijen deze stof
te leveren.
Toen de Vlamingen het pauselijk
monopolie trachtten te ontgaan,
door zelf aluinaarde in Turkije te
kopen, dreigde Paus Julius II zelfs
met de banvloek.

•

De middeleeuwse grondlegger van
de moderne geneeskunde, Paracel-
cus, gebruikte aluin als genees-
middel.
In Duitsland vervaardigde Johann
Pott aluin uit zwavelzuur en klei,
doch dit was niet meer dan een
aarzelend stapje op de weg naar
het aluminium.

8

De Engelsman Davy splitste in
r 1808 kaliloog en natronloog en ver-
kreeg hierbij de elementen kalium
en natrium. Hij verklaarde toen,
dat aluin een dergelijk metaal
moest bevatten en doopte dit al-
vast met de naam „aluminium".

META

richt, waar hij twee kg. alumini-
um per dag kon produceren. Op
de wereldtentoonstelling te Parijs
lagen twee baren aluminium van
elk 2 kg. met de aanduiding „l'Ar-
gent de la terre", het zilver uit
aarde. Napoleon III had reeds
plannen om zijn kurassiers alumi- ,
nium kurassen te geven, het ge-
munte geld van aluminium te ma-
ken, enz. De geringe productie was
echter een beletsel evenals de hoge
prijs. De prijs was n.l. toen nog
ƒ3000 per kg. Dit was te wijten
aan de kostbare productiewijze
alsmede aan de zoutbelasting.
Men had namelijk zout nodig om
het voor de fabricage benodigde
natron, te winnen, men had zout
nodig om chloor te vervaardigen om

- het chlooraluminium te winnen en
men had zout nodig om uit het

^chlooralumimum weer het alumini-
um vrij te maken. Een jaar later
echter bedroeg de prijs nog slechts
450 gulden. In 1859 bedroeg de pro-
ductie 700 kg. en de prijs ƒ 120 per
kg. en in 1867 was de prijs nog
„slechts" ƒ 60 per kg.

Dalmatië, Hongarije, Japan, Rus-
land, Brits-Indië, Canada en de
Verenigde Staten.
De Duitser Robert Bunsen wist
tenslotte de goedkoopste methode
te vinden om alumihimum uit bau-
xiet te winnen. Zijn methode is
het, die tegenwoordig over de ge-
hele wereld wordt toegepast, zij
het dan in gewijzigde vormen,
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Toen. eerst brak een alumiriium-
rage over de wereld los. Talrijke
fabrieken in ' alle landen werden
gesticht om aluminium te berei-
den, of daaruit voorwerpen te ver-
vaardigen. Men had namelijk nog
geen nuttiger toepassingen kunnen
vinden dan om serviezen, sieraden,
instrumenten en allerlei kleine ge-
bruiksvoorwerpen uit aluminium
te vervaardigen. Het grote succes
werd het aluminiumbrons, dat
door zijn gouden glans en onver-
woestbaarheid evenzeer in aanzien
stond als goud.
De kleiaarde werd al spoedig ver-
vangen door een soort geelbruine
aarde, die men toevallig ontdekte
bij Baux in Arles en daarom de
naam „bauxiet" gaf. Dit bauxiet
bleek in ruime mate voorhanden
te zijn; men vond het in Savoye,

Vooral bij vliegtuigen komt het
laag mogelijk te doen zijn. Deze W

weegt slechts 440 k.g. en is ''

welke dooi dé ontwikkeling der
electrotechniek mogelijk is ge-
maakt. Charles Martin-Hall, een
Amerikaan en Paul Héroult, een
Fransman, zijn de grondleggers der
aluminiumindustrie geweest.
In de U.S.A. ontstonden aan de

Niagarawatervallen grote alumini'
umfabrieken en zodoende

De Duitse scheikundige Wöhler, die
met Berzelius samen reeds uit kie-
zel het element silicium had ge-
wonnen, kwam verder. Langs zeer
moeizame en vooral kostbare weg
verkreeg hij uit aluinaarde een
weinig zilvergrijs poeder: het alu-
minium. Hij onderzocht deze stof
zeer uitgebreid en publiceerde
hieromtrent een uitgebreid rap-
port i** 1827, waarin hij beschreef,
hoe het door hem gevonden me-
taal goed tegen zuren bestand
was, electriciteit geleidde, zich
liet smeden en hameren en bij ver-
branding ongekend hoge tempera-
turen gaf. Toen vergat ook hij het
aluminium, tot twintig jaren later
zijn aandacht er weer op werd ge-
vestigd door een eenvoudigen
Prarisen scheikunde-leraar, wiens
naam voar eeuwig aan het alumi-
nium gekoppeld zal blijven: Henri
St. Clair-Deville.
Deze had met steun van Napoleon
III een fabriekje te Javelles inge-
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Zonder de lichtmetalen zou de luchtvaart nog lang niet het huidige Pet
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men in Europa ook op het idee
deze industrie, die zoveel stroom
gebruikt, in de nabijheid van een
waterval te stichten. Héroult vond
voor zijn plannen steun bij de ge-
broeders Neher te Neuhausen, vlak
bij Schaffhausen. Zo ontstond de
Zwitserse metallurgische industrie
in 1888, de bakermat der Europese
aluminiumindustrie. Uit de sa-

tie van 25 millioen kg. en thans
ontstond eerst de werkelijke we-
reldindustrie van het aluminium
met ovens, electriciteitswerken,
walswerken, gieterijen, trusts en
concerns. Het aluminium kon 2ijn
zegetocht beginnen.
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tiet gewicfit van de onderdelen zo.
heeft een vermogen van 700'p.k. en

lichte-metalen-legeringen.
(Foto: Junkers)

menwerking van deze industrie
met den directeur Schindler der
A.E.G. en den Münchener inge-
nieur Martin Kiliani ontstonden
de „Aluminiumwerke A.G." als
voorbeeld van de samenwerking
van technici van drie Europese
landen. In 1901 reeds had deze ene
Zwitserse fabriek een jaarproduc-

Scheepsbouw en luchtvaart kregen
al spoedig interesse voor dit me-
taal, hoewel de toepassingen be-
perkt waren door het feit, dat men
het nog niet kon lassen. De Duit-
ser Alfred Wilm was het die het
aluminium vervolmaakte: hij ont-
dekte het. „Duralurrfm". Door een
toeval constateerde hij, dat een
legering van aluminium, magne-
sium, koper en mangaan na enkele
uren betere eigenschappen kreeg;
harder, taaier eri sterker werd. Hij
onderzocht dit en thans bestaan
in alle grote aluminiumfabrieken
zogenaamde „rij pingsinrichtingen".
Pas gegoten blokken of staven alu-
minium worden hier opgestapeld,
soms gekoeld, soms bij verhoogde
temperatuur, soms~ook zonder bij-
zondere temperatuurmaatregelen.
In zo'n stapel hoort men dan een
zacht knakken of kraken: de me-
taalstruetuur vormt zich!
Al spoedig wierp de vliegtuigin-
dustrie zich op het aluminium en
toen begon de ontwikkeling pas
goed. In alle landen ontstonden
aluminiumfabrieken en het züver-
glanzende metaal verkreeg alge-
mene bekendheid. Toen men een
methode had ontdekt om alumini-
um te lassen stonden aan de toe-
passingen geen moeilijkheden
meer in de weg.

De prijs, die in de .wereldoorlog
ƒ2.45 per kg. bedroeg, bedraagt
thans ƒ 0.92 per kg., dus een heel
verschil met de prijzen van St.
Clair-Deville !
Het magnesium, (eveneens eten

Massafabricatie van kleine onderdelen van aluminium. (Foto: Junkers)

licht metaal) heeft zich veel rus-
tiger ontwikkeld. Men" ontdekte,
dat het als bijproduct uit kalizou-
ten gewonnen kon worden als
magnesiet. Duitsland heeft prac-
tisch het monopolie van magne-
siumvoorraden en daardoor heeft
men het magnesium daar ook het
eerst toegepast als materiaal. Zo is
het ook met „electron", dat een
legering is van magnesium, alumi-
nium, en koper.

gieten van aluminium in üe vormen. (Foto: D.L.W.)

Lichte metalen worden, evenals de
metste andere metalen, nimmer in
zuivere toestand gebruikt, daar zij
dan te zacht zijn. Men vervaardigt
dus z.g. legeringen" en van deze
legeringen bestaan er vele duizen-
den. Aluminiumdraad is een zeer
belangrijk product geworden, dat
meer en meer het koper vooral
voor de hoogspanningsleidingen
verdringt. In de V.S. bestaat reeds
40 pet. van het hoogspanningsnet
uit aluminiumdraad, terwijl in
Duitsland dit percentage 75 be-
draagt. Door het kleinere gewicht
kan men grotere vrij.e overspan-
ningen maken en zodoende wordt
aan mastenconstructies 30 — 40 pet.
bespaard.
Door. het opbrengen van een verf-
laag of beitslaag kan men alumi-
nium beschermen tegen verweren-
de invloeden; belangrijker dan dit
is echter de bescherming daar-
tegen met electrische middelen.
Hierbij laat men opzettelijk de

.buitenlaag van het metaal zich'
met zuurstof verbinden, waardoor
een blijvend beschermende laag
oritstaat, die niet verder inwerkt,
dun is en zeer innig met het me-
taal verbonden blijft, dus niet af-
slijt of afbladdert.
Aluminium en magnesium zijn zeer
geschikt voor gietwerk, echter ver-
eist het gieten bijzondere voorzor-
gen. Men kan nl. noch aan kleur,
noch aan straling van het vloei-
bare metaal iets zien van de tem-
peratuur, die anders voor den gie-
ter zo'n goede leidraad is, zodat
men voortdurend de temperatuur
moet controleren. Bovendien oxy-
deert vloeibaar_aluminium gemak-
kelijk en geeft zijn daarbij ge-
vormde gassen niet af, zodat deze
zonder bijzondere maatregelen in

het gietstuk zouden komen en daar
holten zouden kunnen vormen.
Lichte metalen worden vaak ge-
goten onder druk, het z.g. spuit-
gietwerk, waardoor men een zeer
dichte en homogene structuur ver-
krijgt. Vooral voor kleinere voor-
werpen is dit van belang. Lichte
metalen kunnen voorts gewalst,
geperst, gesmeed, geklonken en ge-
last worden. Voor dit laatste kent
men speciale lasmiddelen.

Aluminium heeft zich in alle in-
dustrieën ingedrongen. De scheeps-
bouw gebruikt het* veel, omdat het
licht is en gemakkelijk verwerk-
baar/ maar vooral, omdat het
brandvrij is. Voor gebruiksvoor-
werpen treedt het steeds meer op
de voorgrond, terwijl ook de heden-
daagse meubel- en binnenhuis-
architectuur al spoedig de mooie
effecten die ermede te bereiken
zijn, op hun juiste waarde heeft
weten te schatten. Trapleuningen,
deurkrukken, handgrepen, *licht-
kronen en wat al niet laat zich uit
aluminium ver-vaardigen. Het elec-
tron heeft zich meer i» de moto-
renindustrie gespecialiseerd, zowel
voor vliegtuig' als voor automo-
biel- en scheepsmotoren. De
electrotechniek maakt een ruim
gebruik van aluminium voor alle
doeleinden.

Aluminium en magnesium samqn
zijn het, die de luchtvaart eerst
werkelijk mogelijk gemaakt heb-
ben. Of het nu een luchtschip is
als de „Graf Zeppelin", een Dou-
glas DC-3, „Sleeper-Transport",
of een sportvliegtuig, zonder de
sterke en lichte - metalen alumini-
um en magnesium, 'zouden zij het
nooit zover hebben kunnen bren-
gen.

Toch is de ontwikkeling der lichte
metalen nog lang niet afgesloten.
Nog cteeds zijn uitvinders en
onderzoekers aan het werk om
door geniale combinaties weer
nieuwe legermgsmogelijkheden uit
te werken en te beproeven, totdat
na maandenlang zoeken weer een
nieuwe legering ontdekt is. die als
een nieuwe triomf de ^r, n^hap,
aan de industrie kan worden over-
gegeven. .



Oplossingen van de
October-vraagstakken

Klasse A

No. 1. 31—27 132x21) 49—43 (38x40)
47x38 (18x27) 35x44 (24x35)44—39
(13x24) 28—22 (27x18) 46—41
(37x46) 34—30 (46x19) 36—31
(26x37) 38—32 (37x28) 33x15
(24x44) 15x2 (35x24) 2x50 ."Tover
de ruiten 16. 38. 20, 3, 17 naar 5j)).

No. 2. 48—42 (16x36) 22—18 (36x49)
33—29 (13x44) 29x40 144x35} 50—44
(49x40) 45x1.

No. 3. 49—44 (21x43> 41—37 (36x27)
44—40 <35x44) 37—31 (27x36) 47—41
(36x47 i 50—45 . (47x40> 45x34
(44X-33) 48x10 (30x39) 25x1
(4x15) 1x43.

No. 4. 41—37 (19x30) 29—24 (30x19)
38—32 (27x33) 25—20 (15x24; 47—41.
(36x47) 23—22 (18x27) 48—42
(12x40) 42x33 (47x29) 45x1.

No. 5. 42—38 (26x28) 39—33 (16x30)
25x34 (28x30) 29—23 (18x20) 35x4
(13.x 24) 4x15.
No. 6. 20—14 (19x10) 15x4 (8x35)
26—21 (16x27) 36—31 (27x3G) 18—13
(35—8) 4—22 (28x17) 37—31. (36x27)
39—33 (29x38) 43x3. Dit vraagstuk
is ook op andere wijze op te lossen.
Hierop komen wij nader terug. Een
andere winst geldt natuurlijk ook als
goede oplossing.

No. 7. 38—32 (18x27) 47—41 (22x35-)
37—31 (36x47) 31x15 (47x20) 26x8
<?5x24) 8^3 (14—19, de enige zet)
34—30. Ken mooi motief!

No. 8. 40—34 (18x49) 39—34 (36x47)
25—20 (15x24) 32—27 (49x40)
27x27 (47x29) 45x21 (26x17)
48—43.

Klasse B

No. 1. 42—37 (28x46, anders volgt
ook 36—31) 36—31 (26x37) 47—41
(37—42) 43—38 (46x43) 49x47

No. 2. 46—41 (27x161 41—37 (naar
verkiezing) 36x38 en wit wint door
50—44 of 45—40, afhankelijk hoe ,
zwart slaat.

No. 3. 39—34 (16x36, het beste)
34x23 (19x17) 37—31 (36x27) 32x1.
Als zwart d§ dam met 2—7 afneemt,
wirrt wit doot 38—33 „op tempo".

No. 4. 19—14 (10x30)'48—43 (38x40)
45x25 (36x47) 29—24 (47x20) 25x3.

No. 5. 23—19 (24x13) 49—44 (40x49)
33—29 (49—16) 37—32 (16x23) 28V;6.

No. 6. 49—43 (40x49) 47—41 (36x47)
35—30 (47x33) '43—39 (49x7) '39x8
(2x13) 30—24 en 25x1."
No. 7. 47—41 (23x32) 36—31 (27x29)
34,x21 (26x17) 35—30 (25x45) 44—
40 en 49x9.

No 8 32—28 (22x31) 28—22 U8x27>
34—30 (35x24) 42—37 (31x42)
47x38 C36x47j 38—32 (27x40) 50—45
(47x29) 45x1.

De problemen van deze week

- In klasse A. zal no. 7 deze keer
stellig niet meevallen. Het is een
echt Canadees vraagstuk en overge-
bracnt van het bord van 144 ruiten.

In B. ditmaal twee eindspelen, die
ook nuttig zijn yoor den partijspeler_
Dergelijke winsten worden in de

.partij o zo gemakkelijk verzuimd.
Oplossingen voor de wedstrijd .wor-
den ingewacht tot uiterlijk 15.
December. 'Men kan rfie van de num-
mers l tot en met 8. gedurende deze
maand verschenen, tegelijk inzenden.
Adresseren, Redactie Weekblad „Ar-
beid" 'Postbus 100^-Atnsterd-jm
Op acire,s duidelijk Dam r u b r i e k
vermelden.

1O

Klasse A
No. 7

E. SAINT—MAURICE

Zwart

Wit

Zwart: 9 sch. pp 2, 6, 10, 19, 20,
26. 34' en 39. Dammen op 9 en 25.
Wit: 14 sch. op 8. 17. 21, 22, 27, 30,
32, 37, 41, 42, 45. 48 en 50.

23.

31.

No. 8.
G. SJÖEERG

Zwart

Wit

Zwart: 12 sch. op 8, 9. 10, 13, 15,
18. 20, 22, 23. 25 en 30.
Wit: 12 sch. op 26, 33, 34, 37, 38,
43, 44, 45, 47, 48 en 50.

Klasse B
No. 7.

HUEGEN^N

Zwart

3

S

.16,

41,

Wit

Zwart: 2 sch. op 5 en 26.
Wit: 2 sch. op 13 en 15.

No. 8.
BLONDE

Zwart

Wit

Zwart: 2 sch. op 4 en 27.
Wit: 2 sch. op 14 —, 15
Voer alle vraagstukken geldt:
begint en wint."

„Wit

Bank voor Nederlandsehen Arbeid o.
Amsterdam-C. - Keizersgracht 452 - Tel. 33121 - Tel. adr. Arbeidsbank

Deviezenbank

Rekening bij de
Nederlandse!» Bank

P o s t r e k e n i n g
N o . 4 1 4 7 0 0

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

Ostdeutscha Privatbank A.G., Oanzig
Westbank N.V. (Banqtie de l'Ouest S.A.), Brussel.

ALLE BANKZAKEN

Onse hoofdhuid heeft circa
75—100.000 haren. Kik haar
heeft een taortel en groeit
pt'r dag ongeveer V; milli-
nit'ter. -Per dag groeit er op
de hoofdhuid ca. 30 meter

d.i. per jaar 11 kilomeier I
Deze enorme groei kan alleen voort'
duren bij een juiste voeding van da
naarwwtóU, Ah Utv haar niet nor»
maal groeit, dan zijn de haarworleU

. ondervoed: De hoogste tijd, om SU~
. : vikrin te gebruiken.

"\7alt Uw haar onrustbarend uit? Is het soms reeds dun,
zijn er kale plekken, heeft U erg veel last van roos?

Dan moet U doortastend optreden, want dan lijden Uw
haarwortels gebrek aan haarvoeding.
Neo Silvikrin is de haarvoeding voor de haarvormende
weefsels. Zij bestaat uit de 14 voor den haargroei on-

jnisbare substanties, zooals Tryptophaan, Tyrisine, Cystine
enz. gecombineerd volgens de vinding van Dr. Weidner.
De gunstige werking begint reeds bij de eerste toepassing.
De roos verdwijnt, de hoofdhuid wordt gezond, de haar-
uitval houdt op en weldra verschijnen • nieuwe, gezonde
haren, tenzij de hoofdhuid verhard is en de haarvormende
weefsels niet meer leven, hetgeen echter zelden 't geval is.
Bijna altijd zijn de haarwortels verzwakt of uitgeput.
Dagelijks Neo Silvikrin Haarvoeding in de hoofdhuid
masseeren, dan behoeft U voor het herstel en he,t behoud
van Uwen haargroei niet meer bevreesd te zijn.

NEO ^IL VIKRIN
HAARVOEDING
de nieuwe, n a t u u r l i j k e
baarvoedins voor de haar-
vormende weefsels **n
haarwortels.

In alle goede znken.

Flacon voor * »
een maand f *

Uw Haren
door

K-2J4-MI
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hoeft een gewoon burger niet lang over na te denk*
laat staan St: Nicolaas. Natuurlijk is een polis van „De Centrale"
— de maatschappij voor Werkend Nederland -- het verstandigste
en.. . het waardevolste geschenk. Ook, ja speciaal, in dezen tijd.
Denk eens even ernstig na over cle vele guns'tige mogelijkheden
die een dergelijk bezit biedt. Dan is het besluif gauw genomen
en zegt U mét St. Nicolaas: n Polis van ,,De Cenirale is een
geschenk voor 't leven.

En mocht de goede heilige man door cle drukte
die zijn verjaardag nu eenmaal meebrengt, geen
gelegenheid hebben U persoonlijk de voordeelen
te komen toelichten, vraag dan direct om een
bezoek van een onzer agenten. Die koint gaarne om
al hetgeen U weten wilt eens rustig te bespreken.

HTPALE
— Coulant —>folfde

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

' _• Smit
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VOOR ÖE VROUW

Voor onze feestdagen
in December

Hoe zullen we dit jaar onze Decem-
berfeestdagan vieren? Met welke
tractaties zal het feestelijke tintje,
dat zo'n dag van oudsher pleegt te
kenmerken, nog wat worden verle-
vendigd? Hoe zal moeder de gezellig-
heid thans verhogen door het een of
andere extraatje?
't Wordt een puzzle. nu duurte en
schaarste van benodigdheden ons
strenge grenzen stellen!
Zelf borstplaat maken — geen' sprake
van met ons karige suikerfantsoen;
ons wagen aan een eigen-gebakken
banketletter — we kunnen er de bo-
ter niet voor missen 'en de amande-
len niet voor betalen; speculaasjes
bakken volgens ons eigen beproefde
recept in ons eigen oventje — onmo-
gelijk, zowel met het oog op de beno-
digdheden als op onze gasrantsoene-
rlng
Ik weet wel, dat er met de recepten ^
wat geschipperd kan worden: we'
kunnen suiker gedeeltelijk door ande-
re „zoetstof" vervangen, we kunnen
de voorgeschreven hoeveelheid boter
inkrimpen en de ejeren misschien
weg laten. . ,
Dat doet de banketbakker óók en als
vakman kan hij op die manier nog
aardig wat bereiken... al moeten we
erkennen, dat zijn producten achter-
staan bij hun vroegere kwaliteit. Wie
echter als huisvrouw zich zo nu en
dan uit liefhebberij eens op banket-
bakkersgebied begeeft, die mist het
nodige inzicht en de nodige routine
om met succes een recept te veran-
deren; met nóg zoveel goede wil zal
zij het zelden brengen tot een resul-
taat, dat niét beneden dat van den
banketbakker blijft.
En nu volgt na deze inleiding mijn
raad aan de lezeressen van „Wat de
pot schaft" en mijn antwoord aan
verschillende onder haar, die mij om
recepten hebben gevraagd voor Sint
Nicolaas-, Kerst- en Oudejaarstrac-
taties in deze tijd.
Maakt u dit jaar uw extraatjes voor
de feestdagen • niet zelf Klaar, wan-
neer u niet heel zeker iceetf dat ze
geW.Kk.en zullen.
Voor de practijk komt .dit hierop
neer, dat we ons oventje dit Jaar
vacantie geven: beter kunnen we een
paar onsjes speculaas kopen, dan dat
we gevaar lopen om met onze duur
betaalde en zuinig bewaarde bloem,
boter en suiker onze huisgenoten iets
zelf-gemaakts voor te zetten, dat toch
niet „dat" is'.

Wél kunnen we, in plaats van klaar-
gekochte speculaas, borstplaat of
banket, op de feestavond iets klaar-
maken, dat buiten het banketbak-
kersvak om gaat en.dat toch smaakt.
We breken dan weliswaar -met de ge-
Ijkte gewoonte, maar... juist In het
nieuwe en daardoor verrassende ligt
een waarborg te meer, dat ons
extraatje in de smaak zal vallen.
Bij de Sint Nicolaasavond hoort iets
zoets („suikergo'ed en marsepein",
zegt het oude liedje!"); voor Kerst-
mis en vooral voor Oudejaar valt dik-
wijls iets hartigs meer in de smaak.
Welnu, in de eerstvolgende weken zal
„Wat de pot schaft" ervoor zorgen,
dat u voldoende keus hebt om bij elk

. van deze gelegenheden voor de dag
te komen met een tractatie, die niet
te veel in strijd is met de tegenwoor-
dige beperkingen,
Iets zult u er natuurlijk aan ten kos-
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te moeten leggen, geldelijk zowel als
in de vorm van bpnnenmateriaal; als
we ons plan echter een week van te-
voren vaststellen, dan valt er allicht
intussen wat te sparen op beiderlei
gebied: aan de éne kant een klein
bedrag ' aan geld, waarmee we ons
iets extra's kunnen veroorloven; aan
de andere kant enige brood- of wel
bloembormetjes. een beetje suiker of
stroop, een paar lepels jam.
Gaan we in die geest ons huiselijke
Sint-Nicolaasfeest verzorgen, dan den-
ken we in de .eerste plaats aan de
vooral bij kinderen zo geliefde war-
me melk in de vorm van anijsmelk,
slemp of misschien wel chocolade.
Moeilijkheden zal de bereiding daar-
van niet, opleveren, want de recep-
ten zijri bij iedere huisvrouw van-
ouds bekend. Tapteirreik laat er zich
uitstekend voor gebruiken, mits we
oppassen voor aanbranden (goed blij-
ven roeren!).

fingezonden mededeling.)

Verlicht Uw rheumatiekpijn!
Maak ze.lf deze doeltreffende liniment

Voor deze uitste-
kende rheumatiek-

' olie heeft U slechts
noodig: 15 gram
Rheumagic-olie en
85 gram terpentijn,
die U beide bij TJw
apotheker of drogist
vindt. Vermeng het
in een schoone flesch

door goed -te schudden. Bet de pijn-
lijke plaatsen ermede; niet wrijven of
masseeren. Het zal U goed voldoen.
Maak het vandaag nog klaar!
Indien u geen terpentijn vindt, nesm
dan een zelfde hoeveelheid brand-
spiritus.

H E L P T E L K A A . R
Taptemelk is beslist zonder aanbranden
te koken, zo verzekert ons een lezeres uit
Leiden. Zij laat er het volgende advies
op volgen: Men doet een bodempje wa-
ter in een pan. en maakt het aan de
kook. Wanneer het flink kookt, giet men
er de taptemelk bij en laat haar zonder
roeren aan de kook komen. Aldus ge-
kookte taptemelk kan zonder bezwaar
voor koffie enz. worden opgewarmd.
Havermout kookt men op 'de volgande
manier: Kook de havermout" met weinig
water gaar. Voeg daarna de op boven-
genoemde wijze gekookte taptemelk toe.
Als men de inhoud van de pan dan
onder voortdurend roeren laat doorkeken,
zal men van aangezette pannen geen
last meer hebben.

Een werkelijke verbetering is het, als
we de kokende melk een ietsje bin-
den met aangemengd aardappelmeel
of maizena (niet méér dan l afge-
streken eetlepel per liter melk) ; het
„dunne" van de taptemelk wordt.
daardoor weggenomen.
Als een aardige zoete tractatie, raad
iR verder aan biscuits (crackers b.v.,
Maria's of petit-beurres), bestreken
met wat jam: de eenvoudige koekjes

.worden daardoor omgevormd in een
soort gebakjes, die verre van te ver-
smaden zijn en die — 'netjes op. een
schaaltje geschikt — de tafel dade-
lijk aan een feestelijk tintje helpen.
Iets wat, in plaats van de warme
melk met de „gebakjes", ook 's avonds
best smaakt, is een portietje koude
appelmoes met custardvla bedekt en
versierd met een theelêpel jam. Het
aardigste effect bereikt u door de
tractatie klaar te zetten op kleine
bordjes (theekopschoteltjes b.vJ : op
elk eerst een schep koud dik appel-
moes, daarover een paar lepels koude,
vrij stevige vla en tenslotte de jam-
versiering. 't Spreekt vanzelf, dat op.
dezelfde wijze als appelmoes ook ge-
stoofde peren te gebruiken zijn.
Beschikt u over stevige appelen
(goudreinetten of belief leurs) en
stookt u een ouderwetse kachel met
een gemakkelijk toegankelijke asla,
dan is het oude „appelen-poffen" een
aardige avondbezigheid. De appelen
worden met schil en al in de as ge-
legd en blijven daar tot ze inwendig
zacht zijn geworden. Ze worden dan
elk op "een bordje gelegd en ieder
peuzelt met een theelepeltje het in-
wendige ujt de schil, misschien onder
toevoeging van een schepje suiker.

NUTTIGE WENKEN
Verstellen van interlock

Naar aanleiding van een vraag in de
rubriek „Correspondentie" en het daarop
verschenen antwoord in het blad van 7
November j.L betreffende het verstellen
van interlock, ben ik zo vrij u OD het
volgende te wijzen:
Ook bij mij was vroeger het verstellen
van interlock altijd -een moeilijke kwes-
tie. Het afknappen van- het verstelde
defd zich ook bij mij voor. Thans is dit
niet meer het geval, doordat ik gebruik
maak van een zeer fijne naald en garen
<iio. 50 a 60) bij een steek van normale
grootte.
Misschien kan het zijn nut hebben, mijn
ervaringen nog eens onder de aandacht
van de vraagster te brengen aldus eep
brief van een ' lezeres uit Heerenveen.
Men doe er zijn voordeel meel

In de ri| voor snoepen]

Redeloze jacht
op ckocolaadjes ..

E r komen op distributiegebied voor
de vrouw steeds wger nieuwe -

moeilijkheden. De meeste onzer leze-
ressen behoren - waarschijnlijk niet
tot vrouwen, die veel geld voor snoe-
perij kunnen uitgeven. Misschien zijn
er zelfs onder haar, die daar hele-
maal niet of alleen bij hoge uitzon-
dering over kunnen denken. Zij
zullen er dus niet zo heel veel van
merken, dat de laatste tijd chocolade
en suikerwerken veel schaarser zijn
geworden.
Al zijn deze artikelen niet een eer-
ste vereiste voor ons levensonder-
houd, vooral op Zondag zouden wij
iets lekkers, al is het nog zo gering,
niet bij ons kopje thee- of koffiesur-
rogaat willen missen. Al zouden wij
groteren dit niet zo erg vinden, voor
onze kinderen is het pas écht Zon--
dag als zij iets, al is he't dan maar
een kleinigheid]e, te snoepen krijgen.
Inderdaad wordt er door de fabri-
kanten van deze artikelen .minder •
Afgeleverd dan in normale tijden, .
maar is het nu 'wel nodig voor de
snoeperij in de rij te gaan- staan en
daarvoor koude en regen te trot-
seren?
Wij geloven het niet. We gaan zelfs
verder en beweren, dat men in vele ge-
vallen zichzelf deze narigheid op de
hals 'heeft gehaald. Voornamelijk in de
steden zijn er mensen, die al voor
dag en dauw voor de deur van chor
coladewinkels gaan staan. Het eigen-
aardige is, dat niets aanstekelijker
op het publiek schijnt te werken dan
file-vorming. De een trekt de ander
aan en het lijkt wel, dat men bevan-
gen wordt door een soort angst, dat
als men zich niet bij de rij aansluit,
een. schone kans om iets te kopen,
wat een ander straks wellicht niet
meer kan krijgen, voorbij zal gaan...
Dat deze mensen het voor zichzelf en
voor anderen verknoeien, dringt niet
tot hen door. Het is heel begrijpelijk,
dat zij er vroeg bij willen zijn om
een snoepje tegen een redelijke prijs
te . kunnen bekomen (iedereen kan
geen bonbons van 40 a 50 cent per
ons kopen).. Maar waarom staat men
dan uren te vroeg voor een winkel.
Gaat de winkeldeur open, dan-moet
er politie aan te pas komen om de
vrouwen in bedwang te houden..
Meermalen word,en de laatst aange-
komenen teleurgesteld, met het ge-
volg, dat zij de volgende keer zorgen
de eerste te zijn door nóg weer vroe-
ger te komen. Waar is het einde?
Op deze wijze wordt bij de grote
massa de indruk gevestigd, alsof het
met de „snoepgoedvoorziening" hope-
loos mis is. In werkelijkheid is de
verkoop van chocolade en suikerwer-
ken voor een groot deel verschoven

naar de uren, waarop geen verstan-
dig mens het vroeger ooit in z'n
hoofd zou hebben gehaald deze arti-
kelen in huis te halen. De run op de
chocoladewinkels heeft er mede toe
geleid, dat tegenwoordig in een halve
dag meer wordt verkocht dan vroe-
ger in een hele week — een ver-
schijnsel, dat opk met andere levens-
middelen en textiel viel waar te ne-
men, zodra het gerucht werd ver- .
spreid, dat deze goederen op de bon
zouden komen. .
Niet zelden heeft de overheid daar-
door werkelijk de distributie eerder
moeten invoeren, dan bij. een nor-
male verkoop nodig zou zijn geweest.
Terecht bestond de vrees, dat ook
hier. weer de brutalen het meeste
kregen en dat -de meer bedaarden,
dat wil zeggen zij, die het- „doe ge-
woon" tot het laatste -wilden volhou-
den, er de dupe van zouden worden.
Zo gaat het ook met de chocolade-
artikelen. De doe -gewoon-mensen be-
ginnen al — niet ten onrechte — te
mopperen. Óók de Tnensen, die niet
anders dan gewoon kunnen doen,
omdat zij moeten wachten tot vader
met het weekloon thuis komt om de
Inkopen te kunnen doen. Zij vissen •
echter achter het net, wanneer de
winkelier werd bestormd om eerr
igoedkoop lekkertje.

Is het te verwonderen, dat- de over-
heid vroeg of laat moet ingrijpen ora
door distributiebepalingen paal en
perk te stellen aan de run' op choco-
ladewinkels, teneinde aldus te be-
werkstelligen, dat ieder zijn deel
krijgt?
Sommige winkeliers zijn al op eigen
houtje een soort distributie begon-
nen. Daar is het publiek doorgaans
niet erg gelukkig mee. Dan verhuizen
de dozen borstplaatj.es, de 'peper-
muntjes en andere niet te dure lek-
kernijen onder de toonbank of naar
de achterkamer. De winkeliersdistrï-
butie is dikwijls nog erger dan het
euvel van in-de-rij-staan. In het
laatste geval kan men nog zeggen,
dat de kopers nog moeite hebben ge-
daan om wat te bemachtigen. In het
eerste geval leidt de achterkamerver-
_koop slechts tot bevoorrechting vafl
vrienden en vriendinnen of van „goe-
de" klanten, die op elk uur van de
dag, terwijl tientallen anderen met
„uitverkocht" werden afgescheept,
met een suikerzoet gezicht de meest
begeerde artikelen krijgen „toegewe-
zen".
Als het niet anders kan, zal wanneer
de hierboven beschreven stemming
blijft voortduren, de enige oplossing
zijn, dat ook suikerwerk, chocolader
artikelen en soortgelijke versnape-
ringen ,,op de bon" komen. Ook tij-

. dens de vorige oorlog zijn dergelijk
maatregelen genomen.

b.



l Goed wassen! J
Samenvat f ing?
a

b.

Vervolg „Wo/praaf/e"
D e wollen tricot onderkleding kan

dus Vervaardigd zijn uit:
a. schapenwol, o a' echt jaeger;
b. melkwol;
c. kunstwol = herboren wol.
Deze 3 soorten behoeven een gelijke
wasbehandeling.
Wol kan door de volgende oorzaken
in de was bedorven worden : , v
o. de wollen onderkleding kan te lang

gedragen zijn: ,
er kan niet onthard water bij de
was -gebruikt zijn; "

c- te scherpe wasmiddelen gebruikt;
ö. te heet week-, was- of spoelwater;
e. de wol kan met de hand' gewron-

gen zijn:
ƒ onvoldoende gespoeld;
g. te .snel of te langzaam of bij de

kachel gedroogd.
Maak wollen kledingstukken nooit te
Huil. Ze moeten dan een krachtige be-
handeling ondergaan, waardoor sterk-
te en uiterlijk veel te lijden hebben.
Wollen onderkleding, vooral die als
eerste huidbedekking gedragen wordt.
ftioet alle afscheidingsproducten van de
huid opnemen. Zo 'n stuk lijkt dikwijls
niet vuil ; een aardige proef kan u van
het tegendeel overtuigen. Zet één 'wol-
let j e eens een half uur in een lauwe
oplossing van Burnus.Ilvo.Week-inof
leeropaan (i eetlepel op 2 L.) Knijp
het stuk af en toe eens door de op-
lossing en u zult versteld staan over
het vuile weekbad.
Draag een eerste huidbedekking hoog-
stens één week. beter in deze tijd 2
Per week:'
Ik hoor u al het verwijt toeroepen: de
zeepbon duurt bi;i u zeker niet zo lang.
als bij ons.
Mis, hoor! Twee weinig vuile stukken
Vragen minder zeep vwor het reinigen
<Jan één zeer vuil stuk. Bovendien
heeft het stuk door die reiniging da-
nig te lijden.
Wilt u door geringer gebruik op was-
goed bezuinigen, dan moet dat op een
andere wijze gebeuren, waarover ik
later eens enige wenken hoop te ge-
ven, maar zeker niet op onze lij f was
bezuinigen
Wie de goede gewoonte heeft zich alle
öagen van top tot teen te wassen,
draagt niet weinig bij tot behoud van
de lijfwas en tevens van de bedwas.
Gebruik onthard water.
De kalkzeep, die door gebruik van
hard water ontstaat, maakt de wol
geel en hard. De poriën van het weef-
sel worden met kalkzeep gevuld, waar-,
door transpiratievocht en vet minder
goed opgenomen worden, zodat de
huid in haar werking belemmerd
wordt. Bovendien is voor hét wassen
met hard water veel zeep nodig.
Wol is niet teg«n scherpe wasmiddelen
bestand.
Gebruik om te weken een der reeds
genoemde weekmiddelen in de verhou-
ding, die op de verpakking is aange-
geven. Week niet langer dan een half
Uur en laat? het water vooral niet
warm zijn, slechts lauw.
Goede huishoudzeep is voor wol een
geschikt wasmiddel. Ik wees er reeds
eerder op, dat wanneer we ons zeep-
rantsoen willen uitbuiten, de helft als
toiletzeep en de andere helft voor de
was benut moet worden. En die laat-
ste helft is niet geheel- voldoende.
Een uitstekende aanvulling bieden de
synthetische zepen, die onder de be-
ftamingen Lavol en Echfalon in de
handel zijn. Bonvrij! en per pakje van
1 00 gr. ongeveer 30 et. kosten. Deze

zepen geven bij de wolwas een zeer
Boed resultaat, wanneer men het vol-
gende in het oog houdt:
a- het goed mag niet in 't sop blijven

staan, omdat het vuil er dan op
bezinkt. Men doet het beste telkens
één stuk in 't sop te wassen en als
't schoon is, dit flink uit te slaan

" en in schoon lauw spoelwater te
leggen. Na 't weken in genoemde
weekmiddelen, is één sop vol-
doende.
Men mqet wat meer spoelen dan-
bij het gebruik van gewone zeep
noodzakelijk is.

Zeer goed kan ook half huishoud?eep.
half synthetische zeep gebruikt w u r -
den. Voor zeer vuile wollen stoffen
kan „Trik" aan het sop toegevoegd
worden (Vraag uw drogist h-et te be-
stellen indien het nog "niet verkocht
wordt). ,
Te heet weken, wassen of spoelen doet
de wol geel worden en krimpen Het
water mag niet warmer dan 45 C.
zijn. d.i. handwarm, te controleren
door de rug van de hand in het water
te hoüderi. Wol, blijft het mooist als
men ze bij éénzelfde temperatuur be-
handelt.
Wrijvend wassen' dus op de wijze zo-
als men katoen en linnen reinigt, doet
de wol sterk krimpen; borstelen is na-
tuurlijk ook uit den boze Wol behoort
regelmatig van links naar rechts en
omgekeerd door het zeepwater gekne-
pen te worden: vuile plekken aan de
hals b.v. worden over de vlakke hand
gelegd en voorzichtig met de vlakke
rechterhand bewerkt.
Na wassen het stuk dubbelslaan en
met 'de hand luchtig uitknijpen en
door den wringer halen. Daardoor
wordt veel zeep verwijderd en behoeft
men minder te spoelen. Haal het ech-
ter niet door de wringer als het sop
zeer vuil is. dan zou men weer vuil-
deeltjes in het weefsel persen.
Wol moet in lauw water gespoeld wor-
den tot het helder blijft. Zeep, die in
het wollen weefsel achterblijft, maakt
de wol geel en prikkelt de huid.
Plak wol zorgvuldig, zodat mangelen
of strijken overbodig is. Het weefsel
wordt door beide bewerkingen plat
geperst, waardoor het minder lucht
bevatten kan en dus minder warm zit.
Droog wol nooit in de zon of bij de
kachel; laat de wol in de winter niet
eindeloo&'buiten of op zolder hangen,
maay hang ze in een even verwarmd '
•vertrek. Maak alleen gebruik van
„buiten drogen" wanneer het rtiet
vriest.

d.

g.

.'ek net ^ol len tricot in een in-
lossing van ilvo Burnus. "W t- ei-. .n
of ieeropa.:n gedurende een h uur

b Knijp de wol uit .het weektaad en
. spoel ze in lauw water uit. Vergeet

dit vooral niet!
c. Maak een lauw sop van syntheti-

sche zeep al of niet met harde
huishoudzeep vermengd. Voeg voor
zeer vuile wol lè eetlepel „trik"toe,
Knijp de wol, ..stuk voor stuk''
door het sop. sla ze flink uit en leg
ze in schoon lau.w spoelwater.

e. Spoel steeds in schoon lauw water
tot het laatste spoelwater helder
blijft.

ƒ. Knijp de wol uit en haal ze door
de wringer: de rechte kant boven-
op Plak het tricot.
Hang de wol te drogen; sla lange
hemdsmouwen en broekspijpen
over de lijn terug. Hang wollen
tricot hemden zó op. dat de
schouders me,t wasklemmen aan
de lijn bevestigd worden.

Een volgende maal iets over eigen
gebreide en gehaakte bovenkleding.

J. Collenteur.
(Nadruk verboden.)

CORRESPONDENTIE
Mevr. C. H.—K. te D. — Wanneer het
kacheltje geen schuif heeft om .1e
schoorsteentrek af te sluiten, kunt
u inderdaad het vuur temperen, door
de vulklep iets open te laten staan.*
Deze manier van temperen heeft ech-
ter het nadeel, dat de kachel op de
meest ongelegen momenten kan uit-
gaan. Het beste is. een afsluiter 'n
de kachelpijp te laten maken. D$
smid maakt deze zo, dat. ten einde
het gevaar voor kolendamp te voor-
komen, de afsluiting van de schoor-
steent"ek noo:t volledig is. Niettemin
verdient het aanbeveling de schuif
nimmer geheel dicht te doen.
Mevr. T. V. te G. — Probeert u eens
die vjek in uw inlaid-vloerbedekking
met fijn schuurpapier te verwijderen.
Na het schuren de plek in de was

Een hanger voor véiligheidsspelden
Z o, meisjes! Deze week plaatsen

wi.i weer een heel ander hand-
werkje, maar ook heel gemakke-
lijk na te maken en weinig kostbaar.
Doe je best er maar eens op Je weet»
véiligheidsspelden, zijn altijd van die
narte dingen, die juist op het moment
dat je ze nodig hebt, zoek zijn. Je
moet dan alle vaasjes omkeren en
doosjes nazoeken tot je er eindelijk
en ten langen leste een vindt.

(Foto: A^ P. — Breyer)

Als je moeder of tante voor haar
Sinterklaas dit hangertje cadeau
geeft, zullen zij daar hun spelden aan
kunnen hangen.
Zo'n hangertje is een aardige muur-
versiering en er behoeft nooit meer
naar een veiligheidsspeld te worden
gezocht.
Aan materiaal heb je niet veel nodig.
Je behoeft er ook geen punten voor
uit te geven. Valt dat even meeï

Als vorm gebruiken we het kokertje
waar het clósetpapier omheen gerold
zit. Verder heb je een kluwentje wol
of zijde nodig in de kleur die je zelf
het aardigst vindt. Ik nam rose.
Voorts drie kleine benen ringetjes en
ongeveer l meter smal lint.
Je plakt om te beginnen» over het
bruine kokertje een stukje wit of rose'
papier, anders schijnt het bruin doyr
en dat is natuurlijk niet leuk.
Dan haak je een lapje van 15 c.m.
lang en 15 c.m breed, van halve
vasten. Weet je hoe je die maakt?
Wel, heel eenvoudig. Je Jiaakt eerst
een rij lossen, dan keer je het werk
om, haakt 2 lossen en steekt in de
3e lus van het rijtje kettingsteken,
haalt een steek door, zodat je twee
steken op de haakpen hebt, nu" sla
je de draad om de haakpen en trekt
deze door de twee steken. Daarna
steek je weer in de Vierde lus van
het rijtje lossen, maakt weer een
vaste en zo verder.
De ringetjes worden met een knoops-
gatensteek netjes omgewerkt Je Kan
ze natuurlijk ook wit laten, maar
omwerken staat veel aardiger.
Het lint wordt in twee stukken ge-
knipt, l stuk van 45 en een van 55
cm. Het stukje lint van 45 cm. wordt'
door een ringetje gehaald en de uit-
einden worden met twee lusjes op dj
van het rolletje bevestigd. We zorgen
er voor dat het ringetje precies in
het midden komt en hechten dit even
vast. Aan dit ringetje wordt de han-
ger opgehangen.
In het andere stuk lint maak je, in

midden, een paar lussen en hecht
op het hangertje vast. De ui t -

einden naait men om een ringetje
In deze ringetjes worden de veilig-
heidsspelden opgehangen.
Je ziet, een werkje dat nog voor
Sinterklaas best te maken is.
Veel succes.

ZP^en pn ePn no^sie In'-pn i-ntrg]j_
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Mnvr G v d. W —N t-t N - Wan-
.ficei de- wasinnchimg net vermiste
laken wJ vergoeden sunt u niet
meer verlangen. We geven s;riï tot.
dat- geld u Biet neipen Kan wanneer
de textieipunten ontbreken Hoe tou.
de wasinrichting. aan punten moeten
komen V Men Kan geen ijzer met
handen breken.
Mej v j je . te O - tiet scheurtje
H: een van uw overschoenen is waar-
schijnlijk te herstellen, d u o r - e r met
somtie een stukje ruDöer wa'ri een rij-
wiel-binnenband op te plakken D'e
Plaats waar net lapje op de scnoen
m j j t woraen aangebracht, moet daar-
toe met schuurpapiet <-uw worden ge-
maakt. Erg mooi staat riet natuu ' l i jk
niet. maar het is altijd nog 0- ter
zo., dan met natte voeten t* moeten
lopen. Wellicht is het mogelijk net
lapje aan de binnenkant van ie
schoen te bevestigen In dat gevul
zal het de houdbaarheid van 3e
reparatie ten goede komen wanneer
de stof. waarmee de rubberschoen is
DekTeed. voorzichtig wordt verwij-
derd, alvorens er solutie wordt op ge-
daan.
Mevr. R. H.—L. te E — uw verzoek
om een patroon, kunnen wi.i voorlo-
pig niet in behandeling nemen, door-
dat we reeds overstelpt zijn met
eendere aanvragen. Wt nebben daar-
om onze lezeressen reeds het ver-
zoek gedaan, tot nader bericht geen
aanvragen voor patronen in te zen-
den. Te zijner tijd kunt u uw aai'-
vrage herhalen.
Mevr. Th. C. v. Z te A. — Uit uw
schr-rjven trekken wij de conclusie,
dat het karpet al te veel is versie-
ten om het nog te kunnen repare-
reren. waardoor het nog een tijdje
mee zou kunnen. Zodra een karpet
tekenen van slijtage vertoont, moet
men de kale plekken met wol stoppen.
Een gestopte plek in een tapijt is al--
tijd nog mooier dan een vloerkleed
waarvan het weefsel steeds meer uit
elkaar valt.
Mevr. S. v. W. te L. — Wollen onder-
kleding kunt u alleen op een special*
vergunning kopen. Bij de aanvrage
moet een doktersattest worden over-
gelegd. De vergunning wordt niet ver-
strekt, wanneer u in het bezit bent
van wollen onderkleding, die. volgens
het oordeel van de distributiedienst,
nog in goede staat verkeert.
Mej. B. ter H. te N - Dank voor uw
vriendelijke opmerking Als alle leze-
ressen van „Arbeid" deze Correspon-
dentierubriek zo goed zouden bewaren
als u, dan hadden zij er eveneens
veel gemak van. Het komt nu nog
al eens voor. dat er vragen worden
gesteld, welke reeds in een der vorige
nummers werden beantwoord.
Mevr. S. den H.—W te S. — Het is
een verkeerde opvatting, dat men de
gasvlam hoog moet laten branden
om iets aan de kook te houden. Wan-
neer het kookpunt is bereikt, kan de
gastoevoer worden veitainderd. Hoe
men de gastoevoer ook regelt — de
vlam mag nooit buiten de bodem van
de pan komen.
Mevr. M. A K. te Rotterdam. U boft.
Er waren reeds andere lezeressen, die
hetzelfde patroon aanvroegen. Met
het puntmütsje is "dit eveneens het
geval, zodat u binnenkort deze pa-
tronen in ons blad zult kunnen vin-
den.
Mej. Johanna Vermeulen té Mepp'el.
Wilt u ons zo spoedig mogelijk uw
volledige adres opgeven? Het patroon
dat u werd toegestuurd kwam als
onbestelbaar terug.
Mevr. v. d. V. te Amsterdam Het spijt
ons dat wij voorlopig aan uw verzoek
niet kunnen voldoen. Het aantal ver-
zoeken om patronen is zo groot, dat
wij de eerste weken geen nieuwe in
behandeling kunnen -nemen.
Mej. A. Gr., te Schiedam. Wij zullen
u het gevraagde patroon toezenden.
De postzegels plakte u op de brief-
kaart, -zodat deze ook werden afge-
stempeld. .
Wij zullen u de briefkaart retour
zenden, misschien kunt u de postze-
gels aan het prst^nteor waar zij
wf»-r!en afgesteu;pc*u, veigoed krij-
gen.
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Babbeltje
varr Oom Niek

Beste neven en nichten.
Wij hadden verleden week een familie
op visite — een keurig nette familie,
bestaande uit vader, een moeder en
een zoontje Dat zoontje heette Joop.
Nu was die Joop ook een heel nette
jongen •— naar de smaak van oom
Nièk was hij wat al "te netjes —. dat
kan je zo wel eens hebben. Want Joop
— z'n moe noemde hem loopje — zat
dadelijk als een pilaarheilige op z'n
stoel e riluisterde naar de gesprekken
van de grote mensen, precies alsof hrj
van alles verstand had. Ik had al eens
een' paar maal geprobeerd, Joopje de
kamer uit te krijgen — te lozen noe-
men, we dat hier in Amsterdam, maar
dat was me niet al te best gelukt. De
oudere zoons en dochters van oom Niek
zaten in een andere kamer aan hun
huiswerk en die hadden ronduit ver-
klaard, dat ze, Joopje daar niet bij
konden gebruiken. Joop was .te jong
voor ze — de jongen is pas tien' jaar.
Voor Reg en Ron was Joopje al weer
te groot en dat tweetal was trouwens
al naar bed. toen Joopje met z'n pa
en met z'n moe op visite kwam. Oom ,
N,iek Jiad den jongen al een boek in
z?n vingers gegeven, maar hij merkte
wel, dat de jongen daar niet in zat te
lezen: telkens bemoeide hij zich met
de gesprekken van de grote mense-n.
M'n neven en nichten hoef ik niet te
vertellen, dat zo iets helemaal niet te
pas komt en ik was dan ook* zo blij
als een kind, toen de moe van Joop
plotseling heel verschrikt zei, dat ze '
even naar huis moest, omdat ze had
vergeten, een pan m«t melk van de
kachel af te zetten.

„Zeg, daar hoef jij toch niet vóór
weg?" vroeg vader. „Geef Joop de
•leutel, dan kan hij die pan wel even
Tan de kachel af 'halen."
Moe was er eerst helemaal niet voor -
te vinden. Ze was "al opgestaan, maar
Oom Niek zei heel -beslist, dat het
nonsens was. dat mevrouw zelf in de
duisternis naar huis ging, als ze zo'n
flinken jongen bij zich had als Joop.
„Dat is net een werkje voor jou", zei
ik tegen Joop. „Je neemt Bérus met-
een even mee — die is haast nog niet _
buiten geweest."
De neven en nichten, die dat nog niet! '
weten, vertel ik er even bij, dat Bérus
ons hondje is, dat zo langzamerhand
al een hele hond wordt.
Ik zag aan het gezicht van Joop wel,
dat hij er helemaal geen trek in had,
aan de opdracht te voldoen en ook
z'n moe was van mening,'» dat ze
Joopje dat pan-afzetten niet kon toe-
vertrouwen. En dan een hond mee-
nemen
Gelukkig dacht de vader van Joop er

. anders over. „Vooruit — niet zeuren,
opschieten. Je neemt die hond even
mee.'
„En de poes dan?" vroeg mevrouw
benauwd.
„O, die kat? . . . Dan legt Joop de
hond buiten maar even vast", zei z'u
vader beslist
Daar ging Joopje. Bérus sprong als
een wildeman heen en weer toen-ie
merkte, dat-ie de deur uit mocht. Hij
trok en beet in z'n riem dat het een
lieve lust was en Joopje keek er met
een benauwd gezicht naar. „Hij doet
toch niks, meneer?" vroeg hij mij nog.
Ik lachte Joopje ,in z,'n gezicht uit.
„Je bent toch niet bang voor zo'n
klein hondje?' vroeg ik. Nee, bang
was hij niet. Het leek er alleen maar
een beetje op ..Neem de zaklantaarn •
maar mee— dan kan je zien wat je
zegt", raadde ik hem aan Hè. hè het
was eindelijk gelukt. Nu konden de
grote mensen een ogenblikje praten,
zonder dat zo'n aap Van een jongen
zich ermee bemoeide Dat ogen-
blikje werd een ogenblik — het werd
een .kwartier, een half uur en nog
steeds kwam Joop niet terug, of-
schoon hi; d<: ipdracht in tierTminu-
ten had Kunnen vervullen. Mevrouw

had al eens een paar maal naar de
klok gekeken én juist had ze gevraagd,
v/1 ar Joopje toch wel zou blijven ,en
de wens geuit, dat haar lieveling
geen ongeluk zou hebben gekregen,
toen er werd gebeld en Bérus los naar
boven kwam stormen Het riempje
sleepte achter hem aan.

Mevrouw, die tante Cor achterna was
gelopen, toen zij ging opentrekken,
gaf een gil van ontzetting, toen zij
Bérus alleen zag komen. „Joopje......
waar heb je Joopje gelaten, lelijke
hond?" barstte zij los, precies af zij
dacht, dat Bérus haar dat zou ver-
tellen. Tot haar grote vreugde hoorde
zij 'Joopje onder aan de trap. „Ik ben
hier, moe", zei 'de lieve jongen, terwijl
hij langza.am boven kWam.
„O kind, gelukkig dat je er bent —
ik ben al die tijd dodelijk -ongerust
geweest.
De vader van Joop grinnikte 'even en
verzocht z'n zoon te vertellen, waar
hij zo lang, was geweest. En toen
kwam het verhaal van Joopjes weder-
waardigheden. „Ik ga nooit meer met
die hond mee", zo begon hij. „Dat
beest holt hard of-ie staat stil. Daar-
door had ik eerst lang werk om thuis
te komen en toen ik eindelijk thuis
was, heeft-ie de kat achterna geze-
ten."
„De kat achterna gezeten? En je
zou de -hond buiten vastleggen?"
vroeg z'n'vader streng.
„Ik kon hem nergens aan vast bin-
den' , huilde Joop haast.
„Dat arme kind", -zei z'n moe. „Jij
kan het niet helpen hoor. Het is je
vader z'n schuld, dat hij je er met
zo'n wild beest op uit stuurt."

De vader haalde de schouders maar
eens op. „Verder", verzocht hij z'n
zoon. „Als ik het goed begrijp, was je
dus zo onnozel, die hond. mee naar
binnen te nemen. Ja, toen kreeg je
de poppen aan het dansen/'

„Die die waren al aan het dan-
sen", viel Joopje. in. De melk was
.helemaal overgekookt. De hond rukte
los en rende achter Minetje aan. Hij
liep de theekast.ondersteboven.
Ik brandde me aan de melkpan, toen
ik die van de kachel haalde en toen
ik de hond wilde grijpen, kreeg ik
van de kat een haal over m'n hand.
Met een gezicht, waarop het huilen
nader stond dan het lachen, liet
Joopje een krabje op z n hand en een
paar vingertoppen zien waar je met
een beetje goede'wil een brandblaar-
tje op kon ontdekken.
„Je bent een slimmerd". zei z.'n va-
der. „Is dat alles?"
„Ik had de deur open laten staan en
toen is er iemand van de luchtbe-
scherming gekomen omdat er licht
naar buiten straalde" huilde Joopje
opeens."
Nu zei z'n vader een lelijk -woord,
maar de moeder streek haar lieve
zoontje over het haar. troostte hem
en zei weer. dat hij het niet helpen
kon en dat h?f allemaal de schuld •
van z'n v.ader was.

„Heeft die luchtbeschermingsman je
een -bekeuring' gegeven?" wilde de va-
der- weten. „Vooruit jongen, sta daar
niet te kermen! Ben jij een kerel?'
„Alleen maar alleen maar een,
waarschuwing", snikte Joop.
„Dan heeft de rest niets te beteke-
nen" meende de vader. „Misschien
heeft u een lapje, mevrouw, om dat
krabbstje te verbinden. Een beetje
jodium erop is misschien wel goed."
Tante Cor had de mercurochroom al
gehaald en even later zat — tot er-
gernis van Oom Niek — Joopje weer
naar de gesprekken van de grote men-
sen te luisteren. Maar gelukkig be-
moeide hij er zich niet meer mee. In
de keuken Jag Bérus lekker in z'n
mandje. Ik denk. dat-ie droomde van
de prachtige vechtpartij met het lie-ve
Minetje!

De raadseloplossingeri
Voor het raadsel van het verhaal van
buurman, die zr'n -Kachel te vroeg weg
deed en daardoor zelf in de kou kwam
te zitten, was er een groot aantal
goede oplossingen. Bet spreekwoord,
dat ik bedoelde was: Gooi geen oude
schoenen weg. voor je nieuwe hebt.
Voor de invulraadsels zie volgende
pagina.
De plaatsnamen waren: Venlo, Zwolle,-
Kampen en Dieren. Kijk maar:
1. Sterew Zoopt hard weg als de

politie komt;
2. Zn hand zwol Mij k op toen hij bij

zijn vlucht viel;
3. Zij gingen op-de fiets naar het

kamp en namen hun bagage mee;
4. Mensen die rentenieren leven van

hun rente.

(Inaezo-nden mededeling.)
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Ambtenaren en v-ast pui v i u u u e r perso- "

• neel tot maandinkomen ZONDER BORG
( Wettelijk tarief Vlug -en discreet. ,j

Inlicht en afwlkk mondel. ot schriltel j
Rottertlam-C.: Mauritsweg 4ö;

. AmstertJam-C.: Sarpliatistraat 3fi; ,
's-Gi-avenliago: Riviervisclumirlu 4.

De vier hoo/dpri/zen

zijn met medewerking van Ronnie
toegekend aan:
1. Gerrit Hommen, j.. 12 j., Noorder-

kanaalweg B 16, Rotterdam N
2r Jacob Arie den Hoed. j., 9 j„ Pau-

lusweg 91. Hendrik Ido Ambacht.
3. Hiltje v. d. Beek, m., 12 j.. Den

Horn, Post Zuidhom, Aduard, Gr.
4. Albert Busschen, j., 11 j.. Hitzum,

bij Franeker, Fr
T r o o s t p-r i j z e n kregen: Wiebe de
Vries, j . , 14 j. Binnenweg 51 Nijehslt-
pade bij Wolvega. Fr.; Mariet.je Mul-
der, m. 10 j.. Veltheimweg 8. Baarn:
Wim Kooy, j . , 8 j Magelh'aensplein 33 I,
Amsterdam W.; Evert Kersten, Ma-
kassarstraat 9III, Amsterdam O.;
Nellie de Laat, m., 12 j„ Provinciale J*
weg B 133. Vlijmen.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
De lekkernij • • f en grappige tekenfiim • 8ee/d Jan Lutz

Regie en tekst N J P

„Kijk eens, wat, een fijn . stuk „Hier Fik — jij ook een. stukje!'
worst!"

„Jij 'zou het hele hompje wel lusten." „Yort — nu naar huis!"

„Verdraaid! -Er "komen er steeds „Nee, nu zijn er te veel om te
"meer." Dat wordt me te benauwd."
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Voor de kleurwedstrüd
öie ik deze week uitschrijf. i;..b ik een
incoie grote pLaat laten tekenen. De
opgave is, de Sinterklaaspïaat te kleu-
ren en zo spoedig mogelijk, in elk ge-
val vóó 11 December te zenden aan
OOM NIEK, Postbus 100. Amsterdam
Centrum.
Aan deze grote Sinterklaaskleurwed-

' strijd' kunnen alle jongens en meisjes
meedoen. Je mag de plaat kleuren met
Potloden of met krijt, je mag hem
verven ook. Hoe mooier je hem maakt.
öes te groter kans op, de twee hoofd-
Prijzen, die ik voor deze bijzondere
gelegenheid uitloof.
£tee je best op Sinterklaas en vergeet
Wet naam enz. in te vullen.'

Zoek'een titer
M'n tweede raadsel is ...... een gedicht,
öat mijn vriend Klaas Alting, die ook
bedankt wordt voor de mooie prent-
briefkaart van Schoonoord, mij zond.
Het gedicht heeft geen naam — geen
titel. Die titel moeten mijn neven en
nichten bedenken. Hier komt het vers:

Als de maan schijnt door de bomen
In de zoele zomernacht.
Zie je duizend' elfjes komen
Zie eens, hoe het maantje lacht.

Ze komen er om te dansen ,
Afei kabouters, groot en klein
Je ziet de kleuren glanzen
Zo helder en zo rein.

Maar komt de ochtend dagen
Voi leven en zonneschijn,

zal geen elfje het wagen
dan nog buiten te zijn.

DE LAAS<rK'LEURPLAAT

Gekleurd door.. Jongen/Meisje Oud jaar Woonplaats:

1. 800 METEK ONDER DEN /EESPIEGM.
cloor Williani Beebe ever de onthulling van
dé geheimen van den Oceaan Voorheen
ƒ 4.-10. Nu slechts ƒ 3.05.

2. NAAR DE E E U W I G E SNEEUW VAN
TROPISCH NEDERLAND door Dr. A. H.
Colijn De succesvolle expeditie naar Nee!.
Nw. Guinea. Voorheen ƒ5.15. N U voor
ƒ 3.05.

MET MIJN ZEILBOOT DE AARDBOL
ROND door Alain Gerbault. Voorheen
f 3,65. N U slechts f 3.05..

4. l» HET WITTE NOORDEN door
Peter Freuchlen over zijn lö-jarig
verblijf tuèschen ijsberen en wolven.

Voorheen f 3.90. N U voor f 3.05.

5. MET DE CAMERA' DOOR
OERWOUD EN STEIM'K door

Kearton. Een buitengewoon in-
teressant boek. Rijk geul. Even-

eens voor slechts f 3.05.

DEZE VIJF BOEKEN
alle rijk geïll.. gebonden in
OEHEEL LINNEN PRACHT-
BANDEN, totaal / 15.20. des-
gewenst betaalbaar in ter-
mijnen, zodat U reeds

VOOR
SLECHTS f 1.50

of méér per maand direct in het bezit van
deze prachtserie kunt komen. Franco toezen-
ding. De boeken 'Zijn ook afz. te krijgen.

Voor onderstaande pracht aanbiedingen zult U ook zeker interesse hebben.
SHKHLOCK HOLMES. Alle werken van Conan Doyle Deze compl verzameling
oprspr in losse deeltjes ± ƒ 25.—. uu in 2 zware linnen banden totaal slechts ƒ4.10.
« • M A A G D DOOK DEN WIND. De wereldberoemde trilogie vari Marg. Mitchell
Jundrxik-editie; ruim 1000 pag., in één geheel linnen prachtband. waarin,de drie

Qelerj onverkort en rijk geill. zijn opgenomen. Voor slechts ƒ 6.Ü5.
OI.JSE-VS TAI.EXSTUDIE. Grote leercursussen Frans -.Duits en Engels voor zeïf-
onderricht. Duidelijk en buitengewoon practisch van samenstelling.. In linnen
banden. Per taal ƒ 3.40: per stel ƒ 10.20.
MODERNE NED. ENCYCLOl'AEDIE door K. ter Laan. Bevat meer dan 30.000
artikelen, woordverklaringen enz. Meer dan 5 jaar is hieraan, gewerkt! In fraaie
KuiisUederén band slechts ƒ3.95.
ten nieuw hoek van A. den Hertojr: —.MACHTIG HOLLAND". Een pracht roman,

-spelend iri de 17e eeuw In fraaie band \sleohts ƒ4.90.
HET \ V O N D K K DER VOORTPLANTING d!oor Dr. J. v. Deth. Met 25 platen, be-
vattende 70 figuren. In linnen stempeïband ƒ4.70.
Aj. 1JE/.E HOEKEN DESGEWENST HETAALRAAR. MET ƒ 1.— of meer per, maand.
*'W bi-stcii. vu n ten hoogste f 12.50, ƒ 2. per maand bij ƒ 25.—, enz.
Franco verzending. Bestellin-
gen uitsluitend te richten
aan:
Boekhandel H. N E L I SS EN,
''HiiMMisracht G'll — A'dam

Tel. 3H91.
Postrek. 60092.

Gem. Giro N 226fi.
^'J bet. per giro of postw.
vermelde men „Adv Arbeid"

BOM Ondergetekende wenst franco te ont-
vangen:

et verschuldigde -ad ƒ /de Ie termijn ad
* ) is door mij verz./wordt door mij me1.

l et. extra als rembours op de zending betaald*)

Het
ƒ
10 etUV. CALiirt, CLlü i C11J UI

Doorslaan wat n

lij VtJIÜ./WUIUl. UUUi I11IJ Ijlt

lours op de zending betaald"
tiet wordt verlangd.*)

Naam en beroep:
Adres: . . 35

De titel van het gedicht moet even-
eens vóór 11 December aan mij zijn
opgegeven.
Ditmaal geef ik, in verband met het
komende Sinterklaasfeest niet méér,
raadsels op. Je zult trouwens aan de
Kleurplaat je handen vol hebben.

Mijn tne/w/sse/ing
begin ik met Jo Zoeteman te Rotterdam,
Als vader lid is, hoef jij. je niet druk te
maken. Je lost de raadsels op en stuurt

. ze in. Als ze goed zijn, maak je een. kans
op een del' prijzen. Nogal eenvoudig, niet?
Hendrik Nienhuis, Assen E' u? natuur-
lijk niets tegen, dat je vriend zijn brief
bij die van- jou insluit. Dat 'scheelt een
postzegel, en die groeien ons (gelukkig)
niet op de rug. Ik dacht eerst, dat die
kanarie-tekening van je een handtekening
was.
Tini de Gooijert, Tilburg, wordt bedankt
voor haar raadsels maar had je ze
zelf verzonnen?
Anje van Culker, Groningen. Beken maar,
dat Oom Niek óók' benieuwd is Als je
een heel jaar zoet geweest bent, kan dat
haast niet anders.

Ada Nuberg te Amsterdam bezoekt de-,
zelfde type-lessen als _een oudere zoon
van mij verleden jaar.
Allen, genoemden en nieVgenoemden
neven en nichten de hartelijke groeten
van hun

OOM NIEK.

Een goede raad
Elke week weer ontvang ik brieven
van neven of nichten, die vergeten
naam. adres, leeftijd, jongen of
meisje op te geven „Nu ik ga ein-
digen, want mijn vriendinnetje
staat te wachten.. O ja. ik ben 14
jaar" zo eindigde een' briefje. Ik
zeg: zonde van de postzegel. Wie
zó instuurt, kan nooit een prijs
krijgen.
Daarom een goede raad: wees
royaal met je naam. adres en alles
wat er bij behoort' Zet die in elke
brief die je schrijft aan

OOM NIEK,
, Postbus 100,

Amsterdam-C.

ENSAID

speciale machtiging
Deze zegels worden aan ons
uitbetaald Totaal dus ,3& cent
En neen bon inzenden, docb
vermeldt .263"

BON 265

Naam:
Straatnaam:
te ..

(str no.)

U tisd, geld
en punten besparen!
Dames en me/s/es
maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz
'4 x 7-J cent ol 10 x 3 cents postzegels1

aan Ensaid-instituut foteteegsingel 54.
Utrecht, en wü zenden U een moo' boeK met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten ?ien. ftoe gemakkelijk U
THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken
Doet de zegels in een envelop met deze bon
of plakt ze OP een briefkaart zoals hier-
naast voorbeeld..
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Grote vartété-voörsteUingen

Dacember-Sterren '41
Medewerkenden: John Kloos, numonst:
De 3 Los Vlagéln's. Spaans zangtrio De
2 Correlli's. antipociisten; Dan -S Ri i f l i .
Sayton. kunstwielriiders: De l l'owets.
acrobaten. Mar.v. Jeff & Andrc Komi-
sche kaskadeurs: De 2 Willards. accor-
deon-virtuozen en een Variét'ê-orkest.
De toegangsprijs voor ai deze voorstel-
lingen bedraagt f 0.50 voor georgani-
seerden en hun huisgenoten: f 0.80 voor
ongeorganiseerden, alle rechten mbpgre-
pen. terwijl een beperk't aantal werk-

'lozenkaarten a f 0.10 verkrijgbaar Is
Voor iedere plaats wordt slechts één
kaartverkoopadres vermeld, voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches
AMSTERDAM DINSDAG 2 DEC.
Theater Carré, aanvang 7.30 uur'm.m.
Kaartverkoop Prins Hendrikkade 49—
51 en Vreugde en Arbeid. Leiclseplein en
's avonds aan de zaal Werklozenkaarten
uitsluitend via de vakgroepen

HAARLEM WOENSDAG 3 DEC.
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kruisweg 74 en 's avonds
aan dp raat

LEIDEN ' DONDERDAG 4 DEC.
Stadsgehoorzaal. aanvang 7.30 uur n.m
Kaartverkoop: Herengracht 24 en des
avonds aan de zaal'
ROTTERDAM ZONDAG 7 DEC.
Gebouw Odeon, aanvang 2.15 uur n.rn.
Kaartverkoop' 's Gravendijkwal 95 en
's avonds aan de zaal.
DORDRECHT MAANDAG 8 DEC.
Kunstmin, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Singel 162 en Toulonselaan 41
zw. en 's avonds aan de zaal. Plaatsbe-
spreking gratis bij Kunstmin op de dag
der voorstelling van- 10—12 uur

TILBURG DINSDAG ü DEC.
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m..
Kaartverkoop- Hobbemastraat 38 en des
avonds aan de zaal
De overige plaatsen van de/.e tournee
worden in het volgend nummer van
„Arbeid" bekend gemaakt.

Bont kleinkunst allerlei
o.l.v Carter

MedewerKenden: Carlo & Beppo; Cor-
rina, cabarettiére; mr. Carter; professor
Mjstico en Berto & Co.
De .toegangsprijs voor al deze voorstel-
lingen bedraagt /0.35 voor georgani-
seerden en 'hun huisgenoten en t 0.50
voor ongeorganiseerden, alle rechten in-
begrepen,- terwijl voor werklozen een be-
perkt aantal kaarten a f 0.10 ter be-
schikking is. ,
Voor iedere plaats wordt slechts Één
kaartverkoopadres vermeld, voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches.

ALPHEN A. D. RIJN DINSDAG 2 DEC.
Nutsgebouw. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop. Jan- Nieuwenhuizenstraat
20 en 's avonds aan de zaal.

WADDINXVEEN WOENSDAG 3 DEC.
Centrum, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Henegouwerweg Sla en des
avonds aan de zaal

WOERDEN DONDERDAG 4 DEC.
Hotel Ruys, aanvang' 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Molenstraat 21 en des
avonds aan. de zaal

BODEGRAVEN , VRIJDAG 5 DEC.
Concertzaal van Rossum, aanvang 7.30
uur n.m Kaartverkoop: Emmakade 119
en 's avonds aan de eaal.'

LEERSUM/AMERONGEN
• ZATERDAG 6 DEC.

Zaal van Soest, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Donkerstraat B 443 en

- aan de zaal

MOORDRECHT ZONDAG -1 DEC.
Het Posthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen

• en 's avonds aan de zaal

LEERDAM M A A N D A G S DEC.
Taieru aanvang 7.30 uur n.m BLaart-
ventoop: Patrimoruumstraat 38 en des
avonds aan de zaal

DRIEBERGEN DINSDAG i> DEC.
Nutsgebouw. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: v d Meulenstraat 51 en
's avonüs aan de zaal.

Vrolijkkeid m tempo
Een revuetje van Kie.-.nKunst door het
gezelschap van HERMAN DIEDERICHS.
Medewerkenden zijn: Haq'y Nolles, hu-
tnorist:sch goochelaar: Marina van
Gnudswiuirt. met sprekende en zinaren-
de piccolo, toppunt van buikspreken;
Joanita. transformaties; De Twee Eri-
ca's, danspaar Herman üiederichs. con-
fêrerrcier: Henk Hanepen. accordeonist
De toegangsprijs voor al <deze voorstel-
lingen bedraagt 35 cent voor georgani-
seerden en hun nuisgenoten en 50 cent
voor ongeorganiseerden alle rechten in-
begrepen Voor iedere . plaats wordt
slechts één Kaartverkoopadres vermeld,
voor de overige adressen z*e men de be-
kende affiches.
DIRKSL.AND VRIJDAG 28 NOV.
Zaal Polderman, aanvang 7.30 uur n.m
Kaartverkoop1 A. Robijn. Wernerlaan 63
en 's avonds aan de zaal
OUDE T0NGE ZATERDAG 29 NOV.
Oude School, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: D. van Bek. Julianastr
20 en s avonds aan de zaal
OSSENDRÊC'HT ZONDAG 30 NOV.
Saai van der Ven, aanvang 7.30-'uur n.m.
Kaartverkoop: J. J Vriens, Molentjes-
dreel L. 40 en 's avonds aan de zaal
In verband met het grote succes van
dit gezelschap is dit ook voor de tour-
nee in de volgende plaatsen ingezet
met een uitgebreider programma. De
toegangsprijs bedraagt hierbij vo'or
georg. 50 cent, voor ongeorg. 80 cent
en voor werklozen IQ- cent.
ALKMAAR MAANDAG l DEC.
Gulden Vlies, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Rochdalestraat 11 en des
avonds aan ae /aal
HOORN , DINSDAG 'i. DEC.
Wilson Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Ons Gebouw, Koren-
markt 15 en 's avonds aan de zaal
E N K I I U I Z E N WOENSDAG 3 DEC.
Munt Bioscoop, aanvang* 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Driebanen 43 en des
avonds aan de zaal
SNEEK DONDERDAG 4 DEC.
De Harmonie, aanvang 730 uur n.m.
Kaartvejkoop Klooslerdwarsstraat 45 en
's avonds aan de zaal
F K A N L K E R VRIJDAG 3 DEC.
Kóornbeurs, aanvang 7.30 uur- n.m
Kaartverkoop: Westvliet 40 en 's avonds
aan de zaal
I I E E R E N V E E N ZATERDAG ö 'DEC.
Nieuwe Schouwburg aanvang 7.3O uur
n.na. Kaartverkoop: Dracht 23 en des
avonds aan de zaal.
MEPPËL ZONDAG 7 DEC.
Ogtrop. aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Maatkade l en 's avonds aan
de zaal
KAMPEN . MAANDAG 8 DEC.
Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Se Ebbingedwarsstraat 6
en 's avonds aan de zaal
APELDOORN . DINSDAG 9 DEC.
Tivoli, aanvang 7.30 uur n.rn. Kaart-
verkoop: .Hoofdstraat 178 en 's avonds
aan de zaal.

Zondagochtendvoorstellingen
ARNHEM . ZONDAG 30 NOV.
Luxor Theater aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Het Mas-
ker valt", terwijl Jan Apon met vro-
lijke declamatie voor net bijprogramma
zorgt.,
In afwijking van hetgeen in net vorige
nummer van „Arbeid" vermeld werd,
wordt medegedeeld, dat de toegangs-
prijs 25 cent voor georganiseerden en 35
cent voor ongeorganiseerden bedraagt,
terwijl voor werklozen een beperkt -aan-
tal kaarten a 10 cent verkrijgbaar is.
Kaartverkoop o.a. Jansbuitensingel 17
en s morgens aan ae zaal
ROTTERDAM ZONDAG 30 NOV.
Gebouw Odeon. aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Concert
in Tirol".. terwijl het komisch muziek-
kwartet „De Zwervers" voor een goed
bij programma zorgt
Toegangsprijs bedraagt 30 cent, terwijl
voor werklozen een beperkt aantal kaar-
ten a 10 cent verkrijgbaar is: Kaart-
verkoop o.a s Graveudiikwal 95 en des
morgens, aan de zaal
DEN tl A AG ZONDAG 30 NOV.
Odeon rneaier. aanvang '10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Pareh
— De Macnt van ae'Kris' . terwijl Harry
en Willy niet Hollandse liedjes voor een
goec. QIJ programma iorgen
Toegangsprij.- bedraagt 30 cent, terwijl
voor werklozen een beperkt aantal kaar-
ten a 10 cent verkrijgbaar is
Kaartverkoop O.a Dr Ku.ïperstraat 10
en des morgens aan de ?aal

i— Bonte 14-daagse —t
Radio-uitzendingen -'

DELFT DINSDAG 9 DEC.
Stadsdoelen, aanvang 7 30 uur precies.
Medewerking verlenen De Rambleïs. o.l.
v. Theo Uden Masman: Het Duo \Vama,
met Hollandse en Zuid»Afrikaanse lied-
jes; Karl Leouold, iodeler en De Twee
van V. * ,.\.
Zoals bekend worden deze 14-daagse
radio-uitzeiiüingeii door Vreugde en Ar-
beid in samenwerking met de Neder-
landse Omroep georganiseerd. Deze
uitzendingen vinden Dinsdagavond om

. de veertien dagen plaats; het eerste ge-
deelte wordt uitgezonden over de zen-
der Hilversum I (golflengte 415 m.) en
het tweede gedeelte over Hilversum II
(golflengte 301 m.i; na sluiting der zen-
ders wordt het programma verder uit-
gezonden over het radiocentrale-net
De algemene toegangsprijs bedraagt
ƒ0,60 per persoon, alles Inbegrepen.
Kaartverkoop: N.V V Districtsbureau,
Oude Delft Ï01: bij de penningmeesters
en boden der aangesloten vakgroepen en
's avonds aan de zaal

Kindervoors te l l ingen
Het gezelschap van Herman Diederichs
geeft in de onderstaande plaatsen des
middags een uitstekend verzorgde kin-
dervoorstelling
Toegangsprijs voor deze voorstellingen
bedraagt 10 cent voor kinderen en 20
cent voor begeleiders

'Voor de kaartverkoopadressen zie men
de bekende affiches, alsmede onder de
tournee ..Vrolijkheid in Tempo"

DIRKSLAND VRIJDAG 28 NOV.
Zaal Polderman, aanvang 4 uur n.m

OL'DF/TONGE ZATERDAG ','.» NOV.
Oude School, aanvang 4 uur n.m

In de navolgende plaatsen bedraagt de
toegangsprijs 15 cent voor kinderen en
25 cent voor begeleiders.

SNEEK DONDERDAG 4 DEC.
De Harmonie, aanvang 2.30 uur n.m

F R A N E K E R VRIJDAG 5 DEC.
De Koornbeurs. aanvang 3.30 uur n.m.
Een uitgebreid Sint Nicolaas-proTamma.

I I E E R E N V E E N -ZATERDAG G DEC.
Nieuwe Schouwburg, aanvang 2.30 uur
n.m

Het gezelschap van Carter geeft m het
kader van de tournee ,.Bont Klemkunst-
Allerlei" in de navolgende plaatsen des
middags een uitstekende kindervoor-
stelling

„Jopie Slim en Dikkie Bigmans'
Toegangsprijs voor deze voorstellingen
bedraagt 15 cent voor kinderen en 23
cent voor begeleiders. '
Voor de kaartverkoopadressen zie men
de bekende affiches, alsmede onder de
tournee ..Bont Kleinkunst-Allerlei". o.l.v.
Carter

W . V D D I N X V K E N WOENSDAG 3 DEC.
Centrum, aanvang 3.30 uur n.m.

WOERDEN DONDERDAG 4 DEC.
Hotel Ruys, aanvang 3.30 uur n.m.

LEERSUM/AMERONGEN
ZATERDAG G DEC.

Zaal van Soest, aanvang 4 uur n.m

MOORDRECHT ZONDAG 7 DEC..
Het Posthuis. aanvang 3.30 uur n.m.

Het gezelschap van de Grodfe Variété-
voorstellingen „December Sterren 1941"
geeft te Den Haag op Vrijdag 5 Derem-
ber in Gebouw v.. K. & W. een grote

Sint Nicolaas Kindervariété
welke bijgewoond wordt door Sint-
Nicolaas en Zwarte Piet. Aanvang 3 uur
n.m., zaal open 2.3O uur n.m.
De toegangsprijs bedraagt. 15 cent voor
kindereu en 25 cent voor begelexlers
a.r.i
Om 2 uur n.m. wordt Sint-Nicolaas met
zijn knecht afgehaald van het station
S.S.
Kaartverkoop o.a Dr. Kuiperstraat 10
en Inlichtingenbureau „Vreugde en Ar-
beid" a. d. Hofweg en 's middags aan
de zaal

Een kindervariété-.voorstelling

„Nu eens wat anders"
waaraan medewerken: de muzikale
clown Renyo; Robb.v, de rekenende
hond; Polly. de komische hond: Albo &
Ani t a , zeepbellen-jongleurs en het eerste
Nederlandse Marionettentheatër wordt
georganiseerd te •

DELFT ZATERDAG G DEC.
in Musica, aanvang 2 uur n.m
Toegangsprijs bedraagt 15 cent voor
kinderen en 25 cent voor begeleiders.
Kaartverkoop. Oude Delft 201 en des
middags aan de zaal

Lick. ontwikkeling
Zwemmen
De leden van het N.V.V. en hun Huis-
genoten kunnen in de navolgende plaat-
sen tegen zeer laag tarief op bepaalde
tijden in overdekte zweminrlchtingeu
zwemmen

Alkmaar: Overdekt Zwembad; Amers-
foort: Sportfondsenbad; Amsterdam:
Sportfondsenbad (Oost) en Sportfond-
senbad (West l en het ?uiderbad; Apel-
doorn. Sportfondsenbad; Arnhem'; Sport-
fondsenbad; Delft: Sportfondsenbad;
Dordrecht: Sportfondsenbad; Eindhoven:
Sportfondsenbad; Den • Haag: Bosbad;
'Gouda: Spaarderstaad; Groningen: Noor-
derbad; Haarlem: Sportfondsenbad;
Leeuwarden . Leeuwarder Overd. Zwem-
bad; Leiden: Overdekte Leidse Baa- en
Zweminrichtmg; Rotterdam: Sportfond-
senbad en Oostelijk Zwembad; Sch,ie- .
dam: Sportfondsenbad; Utrecht: Zwem-
bad O.Z.E.B.I.; Venlo> Sportfondsenbad;

.Zaandam: Sportfondsenbad Zaandam;
IJmuiden: Overdekt Zwembad ..Velser- .
bad'
De plaatselijke .„Vreugde en Arbeid"-
vertegönwoordigei-d verstrekken gaarne
alle gewenste inlichtingen omtrent
tijden en prijzen ter plaatse.
In de meeste baden is een zwemlnstruc-
teur aanwezig voor net geven van gratis
instructie aan diegenen, die de zwem-
kunst nog niet machtig ziin

ZWEMMEN Tl; AMSTERDAM, ALKMAAR
EN GOUDA.

Met ingang van 2 December a.s. is het
zwemmen in net Zu'.deroad te Amster-
dam op Dinsdagavonds gesloten, zodat
er in dit bad alleen nog op Donderdag-
avond van 18.30— 19.30 voor kinderen
t/m 13 jaar en van 19.45 — 21.00 uur
voor volwassenen gezwommen kan wor-
den. De tijden van het Sportfondsen-
bad Oost en West ziin gelijk gebleven.
De Dinsdagavond in het Zuiderbad is
nu gereserveerd voor de bedrijven, die
hun personeel o.l.v* Vreugde en Arbeid
willen laten zwemmen.
Met ingang van 4 December; a.s. bestaat
ook té Alkmaar de gelegenheid voor
goedkoop zwemmen. Het overdekt zwem-
bad. oude Ziekenhuisterrein, is vanille
datum af .iederen Donderdagavond' van
19.30 — 20.30 uur voor volwassenen en
kinderen geopend De toegangsprijs be-
draagt slechts' 15 cent
In verband mei de verandere school-
tijden kunnen de kinderen voortaan te
Dordrecht in het Sportfondsenbad
zwemmen van 2 tot 3 uur op ledere
Woensdagmiddag

Om ooU mvl-ietlcn van liet N.V.V. In de
gelegenheid te stellen kennis te maken -
met het mooie werk, dat Vreugde en
Arbeid door het organiseren van sjoed-
Kope zivvniii vnnde» verricht, bestaat
vanaf l December a.s. de mogelijkheid
om kennissen en vrienden on deze avon-
den uit te nodigen, y.odat ook zij van
deze door het N. V. V., afdeling „Vreugde
en Arbeid", geboden goedkope zwenige-
lesenheid gebruik k'unncn maken. Hier-
toe is een beperkt aantal uitnodigings-
kaarten voor de N.V.V.-Ieden. aan de
kassa -der zwembaden verkrijgbaar.

Volksontwikkeling
D 3. v. d. Ven' spreekt over:

„ONS EIGEN VOLK IN VREUGDE EN
ARBEID"

met vertoning van de bijzonder mooie
Oogsttllm, waarvoor de muziek speciaal
gecomponeerd werd door Julius Rönt-
gen naar onde melodieën. Muzikale
medewerking verleent mevrouw dr Ellse
v. d. Ven — Ten Bensel.
Rotterdam op 29 November a.s. om 3
uur n.m. in de Aula van het Museum
Boymans;
Den Haag op 1O December a.s. om 7.30
uur n.m in het Gemeentemuseum.
De toegangsprijs bedraagt voor leden
van het N.V.V 30 cent per persoon, voor
niet-leden 40 cent per persoon. Kaarten
zijn o.a. verkrijgbaar- Rotterdam: 's Gra-
vendijkwal 95 en Den Haag: Dr. Kuiper-
straat 10

Vermeld kan worden, dat In Groningen
en utrecht een tweetal lezingen in
voorbereiding zijn door Jan Strijbos,
waarbij bovendien een film vertoond
zal worden. Nadei'e bijzonderheden vol-
gen in het weekblad „Arbeid".

MUSEUM XE AMERSFOORT
Het Museum van de Oudheidkundige

, Vereniging „Plehiete" te Amersfoort op
de Westsingel 5O is voor de leden van
het N.V.V. toegankelijk tegen betaling

- van 10 cent per persoon Voor het vor-
men van groepen, waarbij door deskun-
dige rondleiding gezorgd zal worden,
wende men zich tot het N.V.V. District
Amersfoort, Seringstraat 8.
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