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LIJN
Moeten wij niet vrezen, dat de invoering van het socia*

lisme steeds wordt uitgesteld tot „morgen"? Dat dus
de arbeiders zoet gehouden zouden worden met beloften,
die nooit in verwerkelijking zouden gaan. Dergelijke wissels
op de toekomst zijn er in het verleden zo veel uitgedeeld
en het is begrijpelijk, dat de vrees voor een herhaling bij
tal van mensen leeft. Wij hebben ons dan ook niet verwon*
derd over een brief, waarin deze klacht tot uiting kwam.
Daar wordt geschreven: „Ik wil u eerlijk bekennen, dat het
woord „socialisme" voor mij hoe langer hoe meer onbegrij*
pelijk wordt. Want wij staan nu toch feitelijk onder een
bestuur van socialisten en als dat zo is, begrijp ik niet, dat
men het goede steeds verschuift naar de toekomst .onder
het motto, dat tussen gisteren en morgen vandaag ligt."
De brief wordt besloten met de goede raad: „Heb geen
zorgen voor de dag van morgen, maar voor vandaag!" Daar*
op past maar één antwoord: juist de krachtige voortzetting
van het werk van het N.V.V. geschiedt uit overweging, dat
we zo min mogelijk wissels op de toekomst willen aannemen
en zoveel mogelijk reeds nu moeten trachten te bereiken.
Wanneer het werk in de vakbonden was neergelegd, dan
zou men alles aan de dag van morgen hebben overgelaten.
Doch dat was niet verantwoord. Het is precies zoals de
schrijver van de brief zegt: vandaag moeten wij leven en
dus voor de dag van vandaag moeten wij zorgen. Dat is
dan ook wat onophoudelijk en onvermoeid in de vakbonden
geschiedt.
Alles wat er sinds Mei 1940 is gedaan tot bescherming van
de positie van de arbeiders is de uitvoering geweest van dat
standpunt. Men heeft geen organisatieschema's voor een
ideale maatschappij opgezet, maar is begonnen te doen, wat
er gedaan kon worden. Het mag overbodig heten om alles
nogmaals op te sommen, doch laat iedere lezer voor zichzelf
maar eens nagaan, hoe de positie van dé werknemers ander*
half jaar geleden was en dan zal hij moeten erkennen, dat
zijn bestaanszekerheid, in het algemeen gesproken, heel wat
groter is geworden.
Het feit, dat de werkloosheid belangrijk is gedaald, bewijst,
dat ook veel minder mensen afhankelijk zijn van steun dan
onder de oude toestand. Wel komen er ten gevolge van
materiaalschaarste van lieverlede vele bedrijven, waarin
slechts een gedeelie van de tijd wordt gewerkt. Onder de
vroegere verhoudingen zou dat onmiddellijk oorzaak zijn
geweest van een enorme uitbreiding van de werkloosheid.
Thans zien we door spreiding van het werk, door ontslag*
verbod en door het treffen van wachtgeldregelingen, dat
deze mensen niet tot steuntrekkers worden gedegradeerd,
doch dat men alles in het werk stelt om hen in het bedrijf
te houden, terwijl alle krachten worden ingespannen om
hun bestaanspeil zo hoog mogelijk te laten blijven.
Dat is een voorbeeld van practisch socialistisch werk. Maar
wij zijn er ons goed van bewust, dat aan een werkelijk
socialistische maatschappij heel wat hogere eisen gesteld
moeten worden, zodat wij niet zouden durven beweren, dat
het socialisme in zijn volle omvang reeds zou zijn verwer*
kelijkt.
Nu zegt deze briefschrijver: „Dat doet er niet toe, grijp
maar in eens door en laat het socialisme in zijn volle om*
vang zijn intrede doen. Laat u daarbij niet remmen door
oorlog of schaarste; wij hebben er alleen maar belang bij
dat het kapitalisme vandaag wordt opgedoekt".
Waarschijnlijk zou deze man er heel wat moeite mee heb*
ben, als wij hem vroegen, precies te vertellen, wat hij onder
socialisme verstaat. En nog groter zouden de moeilijkheden
worden, wanneer wij hem voorstelden aan te geven, hoe hij
zich zou denken zijn gedachten in de practijk te brengen,

want hij haalt kennelijk twee verschillende zaken dooreen.
In, zijn brief vraagt hij in de eerste plaats om bestaans*
zekerheid. In de tweede plaats heeft hij het over „een ruim
bestaan". Hij wil n.l. de pensioenen zo hoog stellen, dat
iedereen zo'n „ruim bestaan" heeft. Als dat vóór de gepen*
sionneerden geldt, moet het zeker het geval zijn voor de
werkenden. Er worden dus twee dingen gevraagd. De reeds
vermelde bestaanszekerheid en de welvaart, die het ruime
bestaan waarborgen.
Inderdaad zal een socialistische maatschappij deze beide
belangrijke voorzieningen moeten geven. Als we ons nu
afvragen, wat daarvan het eerst verwezenlijkt kan en moet
worden, dan zeggen wij zonder aarzelen: de bestaanszeker^
heid. De eerste taak is immers te zorgen, dat iedereen kan
bestaan. Dat er dus geen werklozen zijn, dat de werkgevers
hun arbeiders niet naar willekeur op straat mogen zetten
en dat de sociale voorzieningen zo goed zijn, dat niemand
in gebrek behoeft te verkeren. Dat is naar onze mening de
taak van vandaag. Welnu - - aan de uitvoering daarvan is
en wordt hard gewerkt. Volmaakt zijn de regelingen niet
maar iedere fout, die in de practijk blijkt, wordt onderzocht
en zo mogelijk verbeterd.
Punt twee is echter de—welvaart; even noodzakelijk is de
bestaanszekerheid om van een socialistische samenleving
te mogen spreken. Maar het is juist de oorlog, die welvaart
onmogelijk maakt. De oorlog is een allessverslindend mon*
ster. Oorlogsproductie schept geen welvaart, doch tast in
werkelijkheid de welvaart aan. Millioenen mensen zijn aan
de normale voortbrenging onttrokken, terwijl bovendien
dag in, dag uit voor ongehoorde bedragen aan waarde wordt
verwoest. Daarom is het uitgesloten, dat de welvaart kan
toenemen zolang de oorlog duurt. Hoe eerder er echter een
einde aan komt, des te sneller kunnen wij weer met de
wederopbouw beginnen.
Toch mogen wij ons gelukkig prijzen, dat de welvaarts*
daling in ons land nog slechts van zo geringe afmeting is
gebleven. Wel echter dient er voor te worden gezorgd, dat
de beschikbare welvaart zo goed mogelijk aan een ieder
ten goede komt.
Vóór de oorlog waren de Westeuropese volkeren rijk
genoeg om ieder lid van de volkshuishouding een redelijke
mate van welvaart te verzekeren. Niettemin is dat destijds
niet geschied, zoals de honderdduizenden volkomem'uitge*
mergelde werkloze arbeiders, verkommerde middenstan*
ders en door de crisis aangevreten boeren en -tuinders zich
nog wel zullen herinneren. Toen kwam de welvaartssprei*
ding niet tot stand, ofschoon er voldoende was en dat was
een kenmerk van het kapitalistische karakter van die tijd.
Thans wordt er aan gewerkt om hetgeen nog over is van
onze welvaart tenminste beter te verdelen. Deze betere
verdeling vergt o.a. een geheel ander begrip van de rechten
van de arbeid en het N.V.V. beschouwt het zeer terecht als
een van zijn hoofdtaken om dat andere begrip er in te
hameren. Ook dat is werk van vandaag en geen uitstellen
tot morgen.
Keulen en Aken zijn echter niet op één dag gebouwd. De
verbetering van de maatschappelijke toestanden, die wij
nastreven, kan niet in een vloek en een zucht tot stand
worden gebracht, maar ook met begrip van het mogelijke.
Onze briefschrijver daarentegen verlangt het onmogelijke.
Als hij zich echter bezint op hetgeen vandaag kan geschie*
den en daarmee vergelijkt wat het N.V.V. inderdaad heeft
bereikt, dan zal zelfs hij tot de erkenning komen, dat het
N.V.V. het heden zo nuttig mogelijk gebruikt, al ver*
liezen wij daarbij nooit uit het oog, dat „morgen" veel beter
zal moeten zijn.
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'OVER BOEREN EN

BOEREN-ARBEIDERS_
Piattelandstoestanden
zijn. geenszins ideaal

C nige weken geleden plaatsten
^ wij op deze bladzijde een ont-
boezeming: over de behandeling van
landarbeiders in Groningen en wij
nebben daarmee een gevoelig punt
aangeraakt, want van verschillen-
de zijden en uit verschillende
streken van het land ontvingen
wij berichten van soortgelijke
strekking. De meeste daarvan
Waren door de verbitterde toon van
schrijven niet geschikt voor pu-
blicatie; met nodeloze harde woor-
den bereikt, men niets. Maar .wel
toonden deze brieven aan, hoe
achteruitgezet de landarbeiders in
ket plattelandsleven worden en
°oe scherp zij die achteruitzetting
Voelen.
-"e dorpsgemeenschap is een ge-
heel andere dan die van de stad,

1 het dorp kennen alle mensen
kaar en zeker zijn boeren en

boerenarbeiders volkomen op de
hoogte van elkanders particuliere
teven. Zy staan dus niet alleen tot
elkaar in betrekking als werk-

- gevers en werknemers, maar ook
als burgers van eenzelfde woon-
plaats en hun plaats als burger
Wordt juist in een dorp groten-
deels bepaald door de mate van
Welstand. In de stad- is dat anders;
als de arbeider eenmaal zijn be-
"Wjf heeft verlaten, ziet of hoort
^ij niets meer van zijn werkgever
ei* de levenskring van de burgerij,
daarvan hij deel uitmaakt, be-
staat voor het merendeel uit men-
sen, die ongeveer op gelijke hoogte
°P de maatschappelijke ladder
staan.

toestanden hebben zowel
voor- als nadelen. Dat werkgevers
®ft werknemers in stedelijke bedrij -
Ven elkander buiten het bedrijf
vrijwel niet ontmoeten, brengt met
zich mee, dat men weinig waar-
dering van mens tot mens aan-
kWeekt. En dat is een nadeel. Juist
Wanneer wij van elkander weten

welke moeilijkheden we in het
e teven te kampen heb-

ontstaat er gemakkelijker een
'elangengemeenschap, die ook tot

arbeidstoestanden bij-
.

chijü_baar daarmee in tegenspraak
Js feit, dat men op de dorpen,, ,

aar men uiterst nauwkeurig op
e hoogte is van het leven van an-
eren, het besef van een belangen-
^eenschap tussen boeren en

oerenarbeiders maar weinig aan-
ft. Dit vindt echter zijn oorzaak

1 de traditie, waarbij als vast-
staande regel 'geldt, dat de boeren

e voornaamste mensen van de
j01'Psgemeenschap zrjn en 'dat de

^arbeiders er maar zo'n beetje
" Om dit goed tê "1111611

, moeten we bedenken,
nog belangrijker dan de boeren
rona zelf is. Alles draait in het

om de akker en daardoor is
*J die ^ 2ija

Uit een brief
„Ik behoor tot degenen, die
dagelijks de noden en ellende
van de plattelandsarbeiders
van zeer nabij gadeslaan. Laat
mij dan beginnen deze vraag
te stellen aan hen, die meen-
den op het ogenblik aan de
kant te moeten gaan staan,
totdat de storm over ons land
zal zijn uitgeraast:
Is er op het ogenblik voor u
niets te doen, — is werkelijk
het leven van den landar-
beider alvan dien.aard,dat wij
met een gerust geweten de din-
gen af kunnen wachten, die
komen zullen, — hebt gij niets
meer op uw program staan,
dat niet slechts voor een ver-

.betering vatbaar is, doch dat
zelfs .hoog noodzakelijk is, of
zijn de verhoudingen tussen
werkgevers en werknemers
reeds van dien aard, dat wij
alles met een gerust geweten
aan de ondernemers kunnen
overlaten?
Ik ben van oordeelt dat u mij
hierop liever geen antwoord
zult willen geven en wel hier-
om, omdat u zich zelf dan zal
betrappen op het onjuiste van
uw standpunt "

Het standpunt moet niet zijn:
TEGEN; niet: NAAST, maar
IN de vakbeweging!

«

heeft, de belangrijkste man van de
dorpsgemeenschap.
Uiteraard zijn dit de boeren, het-
zij dan pachters of eigenaars, en
niet de boerenarbeiders, want deze
laatsten mogen slechts op het
lan-S komen voorzover de boeren
hun arbeid willen geven. Het is het
besef van bezit van het land, dat
vele boeren • zo hovaardig en on-
genaakbaar maakt Ditzelfde besef
is het ook, dat zo laag doet neer-
zien op de landarbeiders, die" im-
mers geen land hebben.
Deze toestanden begrijpen wil
echter nog niet zeggen, dat wij er
ons bij neerleggen. Geenszins, voor
ons is immers niet de akker het
belangrijkste, doch de arbeid, die
op deze akker wordt verricht. En
als wij deze stelregel aannemen,
zien we, dat er van een meerder-
waardigheid van boeren boven
landarbeiders weinig overblijft. Wij
zien de boeren als de bedrijfslei-
ders. Als de'mensen dus, d'ie door
hun inzicht in zaken en hun ver-
mogen om een bedrijf te organi-
seren de verantwoordelijkheid voor
dat bedrijf kunnen dragen en door
die bekwaamheid aanspraak mogen
maken op een zekere beloning;
juist zo ligt de verhouding bij de
bedrijfsleiding in de niet-agrari-
sche bedrijven. Terloops mogen wij
hierbij opmerken, dat vele boeren
echter slechts bedrijfsleider zijn,
doordat zij nu eenmaal op het
land zitten en niet, omdat zij uit-
munten door vakbekwaamheid. Het
is een feit, dat de Nederlandse
landbouw over het algemeen een
uitstekend figuur slaat, maar dat
neemt nietvweg, dat ons land dui-

zenden en duizenden boeren telt,
die lang niet uit het bedrijf halen,
wat er uitgehaald kan worden. De
arbeider op het land ziet daardoor
zijn werkgever niet als zijn meer-
dere in bekwaamheid, doch slechts
als de toevallig meest begunstigde.
De Groninger boeren, over wie het
artikel ging, dat we enkele weken
geleden publiceerden, zijn over het
algemeen wel uitstekende land-
bouwers. Zij hebben daardoor ech-
ter ook de kapitalisten-mentaliteit
gekregen, die zovele andere be-
drijfsleiders eigen is. Dan zien we
de samenvoeging van boerentrots
met kapitalistische hardheid en
deze combinatie geeft e'en allesbe-
halve prettig menstype. Erkend
moet echter worden, dat deze boe-
ren hun vak terdege verstaan.

Dat soortgelijke toestanden ook in
andere provincies voorkomen,
blijkt ons uit de^mededelingen, die
wij van een der Zuidhollandse ei-
landen ontvingen, Een bericht-
gever meldt ons bijvoorbeeld het
volgende voorval:
In een dorp woont een weduwe,
die het buitengewoon moeilijk
heeft. Begin "December had de
vrouw geen brandstof, meer en
stuurde haar kinderen langs de
weg om hout te sprokkelen. Haar
oudste zoon werkt bij een boer in
de omtrek. Broertjes en zusjes van
dezen oudsten jongen komen bij
het sprokkelen ook langs de hoeve
van dien boer en zien, dat op de
oprijlaan naar de woning enkele
afgewaaide dode takken liggen. De
kinderen menen ook deze takken
wel te mogen meenemen, maar
Juist kwam de boer langs en deze
verbood hun om dood hout op te
rapen. Hij ging zelfs zo ver, dat hij
het geweer van de schouder nam
(hij was op jacht geweest) en de
kinderen daarmee dreigde. Hals
over 'kop vluchtten zij natuurlijk
en al zal de bedoeling van dezen
boer niet zijn geweest, om de kin-
deren werkelijk kwaad te doen, het
past een volwassene niet om met
vuurwapens kinderen bang te
maken. Dat gaat de perken van
het betamelijke ver te buiten.
Enige dagen later werd het aard-
appelland van den boer opgeëgd
en daarmee komen ai tij d vergeten
knollen aan de oppervlakte. De
moeder van de bovenbedoelde kin-
deren en dus ook de moeder van
een van de knechts van den boer
vroeg, of zij deze aardappels mocht
oprapen. Maar de boer weigerde
kortaf mee de mededeling, dat hij
„geen vreemden op zijn land
duldde !" Enkele dagen later, na een
hevige nachtvorst, lagen de knollen
bevroren en waardeloos op het
land .........
Een soortgelijk geval deed zich
voor op een ander eiland, waar een
arbeider aan zijn werkgever vroeg
of hij wat aardappeltjes mocht uit-
zoekejn uit het kriel, dat, toch niet
afgeleverd kon worden. „Neen", zei
de boer, „ik heb ze nodig voor mijn .
varkens."
Dat zijn voorbeelden van hardheid,
die geenszins kloppen met de voor-
stelling alsof de dorpsgemeenschap
er één is,, wa ar .de natuurlijke goed-
heid van den mens zich vrijelijk

ontplooit. Daar mankeert nogal het
een en ander aan!
Ook in ander opzicht laten de plat-
telandstoestanden veel te wensen
over. In de eerste plaats de wonin-
gen. Landarbeidershuizen voldoen
in het algemeen slechts aan zeer
matige eisen, zowel wat ruimte als
wat soliditeit aangaat. In. duizen-
den gevallen blijven de woningen
zelfs beneden die eisen, want op
het land vinden wij nog zeer vele
krotten.
Wie wel eens door de beroemde
Betuwe getrokken is langs de
dijken van de grote rivieren, ziet
daar overal schilderachtige huisjes
staan, tegen de dijk aangevleid
alsof - zij daar bescherming zoch-
ten. Schilderachtig zijn ze wel,
maar bewoonbaar zijn ze niet. En
aangezien woningen niet in de
eerste plaats worden neergezet voor
verfraaiing van het landschap,
maar als huisvesting voor men-
sen, bepleiten wij opruiming op
grote schaal van onbewoonbare of
onvoldoende woningen en de bouw
van huizen, die een. arbeidersfamilie
uit de twintigste eeuw waardig is.
Wat in dit opzicht bereikt kan wor-
den, hebben we onder meer gezien
van een arbeiderswoningbouwvere-
niging in Zuid-Holland, waar on-
berispelijke huizen het leven van de
vrouw van den landarbeider in het
bijzonder veraangenamen. —
Wij zouden met deze bespreking
van het plattelandsleven voort
kunnen gaan, maar wij zouden
nauwelijks aan een eind komen,
zoveel valt er te verbeteren. Doch
één ding is duidelijk in dit alles,
namelijk, dat de arbeiders zelf te
zorgen hebben voor verbetering van
hun ^positie. Juist nu van alle kan-
ten betoogd wordt, dat de verschil-
lende levenskringen van het volk
elkander meer moeten begrijpen en
waarderen, is het zeker zaak om
aan te tonen, dat de landarbeiders
meer begrip en meer waardering
verdienen.
Wanneer dat geen holle woorden
blijven, wanneer de werkgevers in-
derdaad bereid zijn om beloning,
behandeling en huisvesting van de
landarbeiders te verbeteren, dan
lijdt het geen twijfel, dat ook van
de zijde van deze arbeiders veel
meer waardering zal worden ge-
toond voor de moeilijkheden van
den boer.

Voordat het dorpsleven in Neder-
land zich ontwikkeld zal hebben tot
een werkelijke dorpsgemeenschap,
moet er nog heel wat gebeuren. Dat
daarbij gerekend mag worden op de
steun van de Landarbeidersbond. is
bij voorbaat zeker. Doch het spreekt
vanzelf, dat de landarbeiders op
het tot stand komen daarvan niet
kunnen blijven wachten en er in
ieder gejal voor moeten zorgen, dat
de bestaande misstanden zo snel
mogelijk worden opgeruimd. Daar-
mee wordt trouwens de mogelijk-
heid om die nagestreefde dorps-
gemeenschap tot stand te brengen,
vergroot, zodat, wanneer de land-
arbeiders in dit opzicht hun belan-
gen nastreven, daarmee tegelijker-
tijd het algemene belang wordt
gediend.
Het is daarom, dat wij afzonderlijk
bij dit artikel nog een stukje op-
nemen uit de bovenbesproken brief
van de Zuidhollandse eilanden,
waarin er de aandacht op wordt
gevestigd, dat vakbondswerk ook
thans en juist thans verricht moet
worden. Wie zich ergert aan toe-
standen als in dit artikel beschre-
ven, kan daaruit maar één gevolg-
trekking maken en dit is:

Versterk de vakbeweging!



en biaröers MEDISCHE VRAGEN
Jan Bootsman was nooit een groot
loetskenner geweest, waarom, het te
begrijpen is, dat het nooit in zijn
hoofd was opgekomen, dat hij ooit
nog eens van de ongevallenwet zou
trekken, en dat nog wel zonder een
ongeval te hebben gehad.
Intussen, dat gebeurde toch, al ging
het Jan daarbij aanvankelijk niet
voor de wind. Waarmee we echter op
de historie vooruitlopen
Het begin was namelijk, dat Jan
rustig en wel zijn dienst deed op de
„Antje Jacoba", met de zekere weten-
schap, onder dek een warme kooi te
vinden en zijn burgerplunje, om na
zijn tour op de riviermondingen es
genoegelijk te kunnen passagieren.
Helaas werd Jan door zekere gebeur-
tenissen tijdelijk tot landkrab ge-
degradeerd en moest hij zijn blauwe
duffel voor het veldgrijs verwisselen.
Een geluk bij een ongeluk wus, dat
Jan enige maanden later zijn blauwe
duffel weer op kon zoeken.
Jammer genoeg loas inmiddels de
„Anïje Jacdba" uit strategische over-
wegingen naar de bodem van de
rivier gestuurd, en daarmee — wat
voor Jan minder prettig was — z'n

' keurig opgevouwen burgerplunje, die
door Jan's overhaast vertrek in de
kist onder de kooi was blijven liggen.
Ja, dat was een strop, waarover Jan
in krachtige termen zijn hart eens
moest luchten. Totdat een maat hem
vertelde, dat er in de ongevallenwet,
waar Jan natuurlijk onder viel, een
artikel 25 was, een artikel met een
staartje er aan, waarin stond, dat de
verzekerde, die lid was van de be-
manning van een vaartuig, bij totaal
verlies van zijn uitrusting door een
ramp aan het vaartuig overkomen,
aanspraak kon maken op een uit-
kering.
Tjonge, dacht Jan, • dat zou een
buitenkansje zijn, en al was hij Tnan-
diger'in het hieuwen van een anker
dan in het schrijven van een brief,
hij bokste het met behulp van z'n
maat voor elkaar en schreef een brief

r om uitkering aan de Rijksverzeke-
ringsbank.
Het zag er echter uit, dat Jan bakzeil
ging halen, want de Bank, over-
wegende, dat Jan op het moment, dat
de „Antje Jacoba" in de diepte ver-
dween, niet meer tot de bemanning
van het schip behoorde, en dat hij
bovendien zijn uitrusting volkomen
vrijwillig aan boord had gelaten, be-
sloot geen uitkering te doen.
Toen gooide Jan het over een andere
boeg en 'klopte bij de Raad van Be-
roep aan.
Jan's betoog, dat hij, ofschoon voor
militaire plicht tijdelijk afwezig, toch
tot de bemanning van de „Antje
Jacoba" was blijven behoren, ook al,
omdat' zijn plaats aan boord open
was gehouden, kwam deze Raad heel

•aannemelijk voor. En omdat het
wachten nog slechts was oy het
lichten van de schuit om hem in zijn
volle waardigheid van „eersten
matroos" te herstellen, kwamen Jan
en de Raad van Beroep per slot in
één schuitje, wat l zeg gen wilde, dat
Jan zijn uitkering kreeg toegewezen.
Waarmee hij het geld echter nog niet
had, want de Rijksverzekeringsbank,
waarschijnlijk indachtig, \dat „drie-
maal scheepsrecht" is, klampte de
Centrale Raad van Beroep aan met
het verzoek, de uitspraak van de
Raad van Beroep' alsnog te vernieti-
gen — wat echter niets gaf, want de
Centrale Raad gaf Jan ook gelijk, zo-
dat niemand hem meer in zijn vaar-
water kon zitten.
Het enige, wat te betreuren viel, was,
dat Jan een uitkering kreeg berekend
naar de waarde van de „goederen"
op het ogenblik van de ramp, en niet
op het ogenblik, dat Jan voor nieuwe
plunje er op uit moest.
Maar een mens moet nu eenmaal
niet het onderste uit de kan willen,
zodat Jan er dus maar genoegen mee
nam.

Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van
het weekblad „Arbeid", Postbus 100.

T. P. S. te A. Merkwaardigerwijze blijkt
bij het urineren 's nachts, zoals u dat ook
van uzelf beschrijft, dat in de meeste
gevallen de totale hoeveelheid vocht per
24 uur niet is toegenomen. Beperking van
<ie hoeveelheid vocht, die men overdag
tot zich neemt, zal dus vermoedelijk wei-
nig uitkomst kunnen brengen.
Het is niet onmogelijk, dat 'ie vetarmoede
van het huidige rantsoen de hoofdschul-
dige van dit voor velen hinderlijke ver-
schijnsel is. Het zoveel mogelijk gebruik
maken van wat vette vis Dij de avond-
boterham zou Uan althans enige verbete-
ring kunnen brengen.
Verder is nog een practische raad, niet te
verzuimen om vooral goed uit te urineren
vóór het slapen gaan.
M. v. Z. te C. Uw dikke voeten zijn niet
het gevolg van de suikerziekte, maar ont-
staan, doordat uw dieet, dat overigens in
r.lle opzichten voldoende is, zelfs ruim ge-
noemd mag worden, te weinig-vitamine BI
bevat. Vraagt u aan uw huisdokter dus
extra vitamine BI, bij voorkeur in tablet-
\orrn.
Het wondje in uw grote teen moet u vooral
niet verwaarlozen. Laat u dit geregeld aan
uw dokter zien.
Het gebruiken van genoemde bladeren als
thee heeft geen invloed op de suikerziekte,
wel wordt de hoeveelheid af te scheiden
urine per 24 uur er groter door en dus bij
een gelijkblijvende totale hoeveelheid uit-
gescheiden suiker het gehalte van de urine
iets lager.
Het vocht, dat door het plekje onder het
oog wordt afgescheiden, is niet suikerhou-
dend. M
i. C. te D. en M. E. te A. Zowel rauwe als
gekookte lijnolie kunnen zonder bezwaar
als bakolie (voor het bakken van vis) wor-
den gebruikt. Smaakverbeterende midde-
len hierbij zijn mij niet bekend.
Gegalvaniseerde (verzinkte) artikelen be-
hoort men óók niet voor de bereiding van
dranken te gebruiken, omdat zink te zeer
onderhevig is aan atmospherische invloe-

, den. Het is wel jammer van uw mooie
fluitketel.
J. S. te C. Bedoelt u misschien de ziekte
van Bechterew? Hierbij treedt ten gevolge
van pneumatische ontsteking een verstij-
ving van de wervelkolom op, waarbij
vooral dé zijwaartse bewegingen onmoge-
lijk worden. De bloedbezinking is hierbij
verhoogd als bij elke ziekte, die met ont-
stekingsverschijnselen gepaard gaat (ook
pen eenvoudige verkoudheid of een lichte
influenza veroorzaken een verhoogde be-
zinking). De behandeling bij deze ziekte
bestaat in de regel uit het toepassen van
warmte, soms ook van Röntgenbestraling,
oefeningen om zoveel mogelijk de bewe-
gelijkheid nog te tehouden, ten en ander
graag gecombineerd met inspuitingen van
geslachtshormoon.
J. L. R. te H. Wanneer na het gebruik
van mosselen en bepaalde medicijnen
netelroos optreedt, is het in de eerste
plaats zaak zich van het gebruik van deze
stoffen, waarvoor men dus overgevoelig is,
f* onthouden.
Daarnaast kent men verschillende metho-
den, met behulp waarvan een bepaalde
overgevoeligheid verminderd kan worden:
z.g. desensibiliserende inspuitingen, die
natuurlijk alleen door een' deskundige
kunnen worden toegediend. Wanneer een
overgevoeligheid slechts gering is, helpt
niet zelden het gebruiken vsn een zeer
kleine hoeveelheid mosselen 5 -a l uur
\óór de maaltijd, waarbij mosselen zullen
'worden gegeten.
F J. M. ft? A. Olansloos haar, dat sterk
uitvalt, kan, vooral wanneei* het optreedt
in aansluiting aan een bevalling, -verband
houden met de voedingstoestand van de
betrokkene. Een extra gebruik van tapte-
melk en van groene groenten zou dan mo-
gelijk goede invloed kunnen oefenen. In
verband met de moeilijke melkaanvoer en
de tijd van het jaar zou het daarnaast
overweging verdienen om tenminste drie
Calcipot C-tabletteii per dag te gebruiken.
C. B. te R. Ook m Rotterdam en Den
Haag zijn chirurgen, die ervaring hebben
van aestheti&che operaties. In ervaren
handen is bij deze ingrepen weinig risico.
Vraagt u hierover inlichtingen ISij uw
huisdokler. Een goedkoop en goed boek-
werk op dit gebied ken ik niet. U kunt
in elk geval vragen of onder de nieuwe
regeling het ziekenfonds de door u ge-
wenste operatie wil bekostigen.
Nu de chirarg al eens vocht uit de water-
breuk heeft afgenomen ziet hij blijkbaar
kans om u zonder operatie te helpen;
mogelijk, dooi- na het aftappen ook nog
een of ander geneesmiddel in te brengen.
Deze Demmdeling moet niet zelden nog

eens na 3 of 4 weken worden herhaald.
C. A. v. D. te R. Zonder onderzoek kan
ik u geen raad geven. Wanneer de slijm
bij u in de keel wordt gevormd is het van
belang, dat u zich eens door een keel-,
neus- en oorarts laat onderzoeken.
P. F. te S. U bent op het ogenblik 16 pet.
onder het met uw lewgte en leeftijd over-
eenkomende gewicht.. Eerst wanneer het
gewicht minstens 20 pet onder het nor-
male is gc-daald, kan uw huisarts extra-
voeding voor u aanvragen.
G. W. te R. Vriendelijk dank voor uw
lange brief. Vanzelfsprekend kan de huis-
arts zowel homoeopathische als allopa-
thische geneesmiddelen bij bedwatf-ren
voorschrijven. In oeide gevallen komt het
in de practijk vaak. heer op een bella-
donna-praeparaat. Uw gunstige .ervarin-
gen met het hoog plaatsen van het voe-
teneinde van het bed zijn zeker navo'ging
waard.
G. G. te W. Uw gewicht is slechts 12.5 pet
onder het voor uw leeftijd, en lengte nor-
male gedaald.
A. van D. te Culemborg. Gelieve juist
adres op te geven.
A. E. R. te W. Zonder juiste cpgave van
naam. en adres kunnen wij uw brief niet
beantwoorden.
H. v. d. v. te A. U hoeft in het geheel
niet bang te zijn van minder goede wil
te worden verdacht. Laat u zich grondig
onderzoeken; misschien kan de kortade-
migheid verbeterd worden. Zonder onder-
zoek is hierover geen oordeel mogelijk.
A. d. N. te H. U zult geen pogingen moe-
ten doen om mager te worden, maar zich
grondig door uw huisdokter moeten laten
onderzoeken.
Vervelling tussen de tenen met vocht-
afscheiding berust veelal op het- voor-
komen van een schimmel ter plaatse in
de huid (epidermophitie». Tal van ge-
neesmiddelen, o.a. ook teerpraeparaten,
worden hiertegen aanbevolen
C. v. K. te Rt. Wanneer u uw gewichts-
afname, die op zichzelf in het geheel niet
verontrustend is, wilt stuiten, zult u met
uw melkboer moeten overleggen, of hij
u regelmatig \ liter karnemelk of tapte-
melk per dag kan bezorgen. Verder is
van veel .belang, om dagelijks iets rauws
te nuttigen, b.v. winterpeen, ramenas,
koolraap.
M\E. Z. te 's-Gr. Tot mijn spijt is zon-
der onderzoek op uw vragen geen ant-
woord mo'gelijk. Wendt u zich tot uw
huisdokter.
D. P. te V. Het verschijnsel, waarover u
klaagt, kan nagenoeg steeds worden ver-
holpen, wanneer arts of specialist de
oorzaak ervan hebben vastgesteld. Roept
u dus deskundige hulp in. Met nieront-
steking houdt het in de regel geen ver-
band.
A. v. d. E. te R. U zult zich eens grondig
door uw huisdokter moeten latea onder-
zoeken.
A. R. te R. Toeslag voor zwaar werk
wordt tegenwoordig alleen gegeven, wan-
neer de zware arbeid voortdurend in on-
gunstige, omstandigheden plaats vindt.
Fietsen als wijkwaker zou men alleen
„zware arbeid" kunnen noemen bij on-
gunstige weersomstandigheden, terwijl
bovendien de werktijd van 's avonds 9.30
tot 's morgens 5.30 „arbeid onder voort-
durend ongunstige omstandigheden'; be-
tekent. Op grond van een en ander'lijkt
het mij niet onmogelijk, dat voor u ge-
durende de wintermaanden toeslag op
het rantsoen kan worden verkregen. Uw
lichaamsgewicht is slechts 3 % onder het
normale.
A. J. v. d. B. te G. Wanneer de onder-
kaak van uw kind groter wordt, komt
een dergelijk tandje, dal ,uit de rij staat,
soms nog weer aardig op z'n plaats,
maar misschien moet over een jaar of
5 de tandarts wel hieraan medewerken,
De karteltjes en puntjes op de nieuwe
blijvende tandjes horen daarop voor te
komen en moet u niet laten verwijderen.
P. v. B. te W. • L. Uw gewicht is 14 %
onder het gemiddelde, dat tij uw lengte
en leeftijd hoort. U komt dus niet voor
extra toewijzing in aanmerking.
R. d. L. te R. Uw zoon heeft een voor
zijn leeftijd en lengte normaal gewicht.
Extra voeding wordt verstrekt wanneer
het gewicht minstens 20 % onder het
normale is gedaald.
P. H. te 's-Gr. U hebt de voeding van uw
dochtertje uitstekend geregeld. In ver-
band met het eczeem zoude u kunnen
proberen het stukje vlees één- of twee-
maal per week te vervangen door ge-
kookte kalfslever.
J. M. te 's-Gr. Uw huisarts kan u alleen,
aan levertraan helpen, wanneer hij u
als (nog) niet geheel genezen beschouwt.
Uw gewicht is slechts 4 % onder het
normale.
W. K. te H. Uw gewicht is bijna 25 %
onder het gemiddelde, dat bij uw lengte

en leeftijd hoort. Uw huisdokter kan u
dus extra toewijzing bezorgen.
H. Th. S. R. te A. In plaats van fruit
kunt u voor uw doel ook gebruik maken
van ramenas, rauwe wortelen en rauwe
koolraap. Het gemiddelde gewicht van
een meisje van ruim 11 jaar is ongeveef
30 kg.; uw dochtertje is du& ruim boven
de maat. Een bordje yoghurt met suiker
en ook de mosselen zijn een uitstekende'
aanvulling van het rantsoen.
Het is mooi, dat u nog vitaminedruppels
A-D hebt; deze kunnen levertraan ver-
vangen.
A. S. te K. In uw geval zou ik mijn
kleintje toch onder controle van het
consultatiebureau stellen. Als bijvoeding
wordt gewoonlijk 2 delen melk en l deel
water gegeven, en vanaf de vierde maand
kan van dit mengsel reeds een papje
gekookt worden. Verder is het geven van
een paar eierlepeltjes citroensap, lauw-
warm met wat suiker en bij voorkeur
onverdund, vóór elke voeding gewenst.
Wanneer' uw baby de zurigheid niet
graag neemt, kan men het citroensap
ook door de bijvoeding mengen. Op dezs
wijze zult u met de ontlasting geen
moeite hebben. Indien u nog over een
voorraadje levertraan beschikt, moet u
uw kleintje dagelijks een eierlepel ervan
tijdens de voeding toedienen..
G. v. d. H. te N. Zonder onderzoek kan
ik over uw toestand niet oordelen. Wendt
u zich dus tot uw huisdokter.
J. d. V. te U. Hel is moeilijk om de aan-
doening aan de binnenzijde van de neus-
vleugels rechtstreeks in verband te bren-
gen met een vitamine-tekort. Toch zou
ik in uw geval é'en te geringe voorziening
van vitamine A en van de vitamines van
de B-groep voorkómen door zoveel moge-
lijk hét vleesrantsoen in de vorm van
lever te gebruiken.
H. W. G. t. M. te E. Volgens de thans
nog geldende regeling heeft uw vrouW
geen recht op extra rantsoen.
M. A. te A. De afwijzing van de aanvrage
om toeslag voor uw zoon van 14 jaar, die
172 cm. lang is en 49 kg. weegt, moet
m.i. door de medische adviescommissie
worden' beoordeeld. Dit kan, wanneer uW
huisarts niet in de afwijzing berust. Het
aldus ontstane geschil tussen den huis-
arts en de afwijzende instantie wordt
dan door deze commissie behandeld. De
belangrijkste taak van deze commissie is
nl. het geven van aanwijzingen met be-
trekking tot de toewijzingen, die nodig
zijn.

.C. D. te A. Uit uw brief blijkt duidelijk,
dat u wel degelijk „een gave geestesge-
zondheid" hebt. Uw angst, die niet anders
is dan een hinderlijke vorm van verlegen-
heid, is geen ondeugd of gebrek; integen-
deel, het bewijst, dat u een gevoelige
aard hebt en dat is de eerste voorwaarde

. om een medemens te kunnen begrijpen
en iets voor een ander te kunnen zijn. '
Daarom wilt u natuurlijk ook graag ver-
pleegster worden. Wanneer u van deze
eigenschappen, die u bezit, nu ook ge-
bruik maakt op het ogenblik dat u de
leesbeurt krijgt, d.w.z. wanneer u ook
dan den leraar en de klas tracht aan te
voelen en daarbij vanzelfsprekend be-
grijpt, dat u den leraar een genoegen
doet met het maken van een goede oeurt,
valt — door deze instelling van u -r- de
angst vanzelf weg.
J. H. te Sch. Bij het gebruik van sulfo-
ricinicum natricum ter bestrijding vafi
roos is het niet nodig, deze verbinding
met alcohol te vermengen. Deze „olie".
die eigenlijk een zeep is, werkt het beste
op de met water vochtig gemaakte
hoofdhuid, schuimt dan ook bij flinke
massage en behoort met water te worden
schoongespoeld.
D. W. te V. Als lijdende aan een chroni-
sche ziekte komt uw zuster, die volgens
de thans geldende regeling reeds bijna
18 % minder weegt dan vooi haar lengte
en leeftijd als norm werd aangenomen.
in aanmerking voor extra rantsoen. UW
huisarts hoeft dus met de afwijzing geen
genoegen te nemen. Tengevolge hiervan
zal dan de medische adviescommissie uit-
spraak moeten doen. U kunt echter ook
e^en wachten tot de nieuwe regeling,
waarbij een aanzienlijk hoger gewicht
als het „normale" gewicht voor de vrou-
wen wordt aangenomen, afkomt. Oolc
zonder ha%r chronische ziekte in reke-
-ning te brengen, lijdt zij met haar 42 kg-
lichaamsgewicht aan zeer ernstige onder-
voeding; niet minder dan 32,8 ''o onder
de norm, die straks zal gelden!
J. G. te A. In uw lichamelijke omstan-
heden zie ik geen enkele tegenaanwijzing
tegen de komst van een kleintje. Voor
het ogenblik is het onder de thans gel-
dende distributieregelingen zonder twijfel
mogelijk om een baby gezonS en sterk te
doen opgroeien, maar dagelijks onder-
vinden wij, dat het heel moeilijk is orfl
zelfs in de naaste toekomst vooruit te
zien.
L. M. te H. Onder de thans nog geldende
regeling komt uw vrouw niet in aanmer-
king voor extra toewijzing. Zie OOK mij11

antwoord aan D- W. te V.



KRONIEK VAN DE ARBEID
C r ligt nog een brief op afdoening
™ te wachten van een man, die on-

ertekent „een georganiseerde zuivel-
arbelder". Overigens noemt hij zijn
naani en zijn plaats in de vakbewe-
guië, zodat we niet met een anonimus
•e doen hebben, maar de br.ief die hij

schrijft zouden wij eerder hebben
Verwacht van „den groten onbekende",
die zelfs de feiten niet wil erkennen,
als ze hem onder de neus worden ge-

reven. Deze georganiseerde zuivel-
•ewerker schrijft in begin December,

dat het „Generaal Pardon" niet me'fer
18 geweest dan een wassen neus. De
eden van de voormalige confessionele
°nden komen toch niet over, zo

üeent hij, zodat „wij" maar contribu-
e betalen en anderen van het werk

*an het N.V.V. profiteren.
eze brief is geschreven 'in begin

~eeember. Maar als we er het vak-
Wad van de Landarbeidersbond naast

- eggen (waarin ook de zuivelbewer-
ers zijn georganiseerd) dan lezen

wij daarin dat tot en met 5 Decem-
: Wet minder dan 10.971 nieuwe

oen waren toegetreden sinds l
^•ugustus 1941. Dit enkele cijfer slaat

eds het hele betoog van den brief-
schrijver dood.

J zouden kunnen volstaan met ver-
ijzing naar deze cijfers, als er niet

'e*! ander kantje aan deze brief vast-
zat. Die klacht van: wij betalen con-
tributie ten pleziere van anderen, zou
kunnen voeren tot de overweging, dat
het verplicht lidmaatschap de enige
Uitkomst is. Men zou wensen, dat alle

genoodzaakt zouden worden
te organiseren in het N.V.V., ofT

men zou verklaren dat allen, die
loondienst zijn krachtens dat feit

Uitmaken van het N.V.V. Deze
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X/acantie in 1942 Is het niet te
gin Vroe§ om daar nu al over te De~

«nen te praten? Misschien wel in
JTJ opzicht, dat we eerst een tijd
Va 6a werlcen' eer we 'echt op

tltle hebben. Maar toch wie zijn
van vorige zomers nog eens

za* onwiHekeurig reeds bij
plannen gaan maken voor de

zomer. Misschien hebben
otls in de afgelopen weken bezig
ouden met het inplakken van

ajb
antie-herinnermgen' in de fotó-

g °Um- die we met Sint Nicolaas kre-
Van' °f hebben we als onderdeeltje

• o n u e huisv-lijtactie foto's verwerkt
Kalenders.

het terugzien van de plaatsen
We geweest zijn en de herinne-

. en de °PfriSi)ins, die de ver-
brach bestede vacantiedagen ons
het h 1 1 ' gaan we zo ongemerkt aan
kun« ekenen, wat we die jaar zullenunnen doen.

e t u zullen die berekeningen
kost ^0.°Pgevend uitvallen. Vacantie
het X en ons geld hebben we op
hard nblik> nu ^les zo duur is-
staan ?odig voor ons dagelijks be-
ten va ng nlet iedereen kan genie-
Zelts een fh'nke vacantietoeslag.
vakbn,moeten in vele -bedrij ven de
ning v nog vecnten voor erken- '
Doch rw? ihet enkele vaeantierecht.
erken <? laatste wordt meer en meer
duizp5i z°dat zonder twijfel in 1942
eerst v n arbeiders wellicht voor het
krijKpJ;an^ hun leven vacantie zullen
ben «V Slnds de schooioanken heb-
tenzi? J geen vrij van arbeid gehad,
van ,, dan in die verfoeilijke vorm
looshpfJ , Wongen vacantie, die werk-iiei

te hehhChter niet senoeg om vacantie
Wen?eliitn' men moet er in die dagen
rnoet zipv,°PUlt kunnen trekken. Men
van H eens los kunnen scheuren
anders l dageliJkse beslommeringen,
2oals vacantle niet veel.

daarvoor is geld nodig.

wijze van organisatie is bijvoorbeeld
toegepast door de nieuw gestichte
Landstand. •
"Velen hadden iets soortgelijks ook
verwacht ten aanzien van de vakor-
ganisatie. Het verplichte lidmaat-
schap is echter iets, dat door de lei-
ding van het N.V.V. niet wordt na-
gestreefd. Het N.V.V. wenst de arbei-
ders niet onder dwang te zetten in de
overtuiging, dat onze grote vakcen-
trale haar bestaansrecht reeds lang
verworven heeft en'van de steun van
honderdduizenden arbeiders zeker is
zonder dat men dwang uitoefent.
Natuurlijk moet gezorgd worden voor
krachtige en eenvormige, dus natio-
nale opbouw van de sociale voorzie-
ningen, ledere gedachte aan versnip-
pering ontmoet in het N.V.V. een
krachtige tegenstander, maar even-
zeer wordt de organisatieplicht ver-
worpen omdat de vrijheid van den
arbeider om zich al of niet te orga-
niseren voor de leiding van het N.V.V.
geen holle leuze is.
Het is zonder twijfel een feit, dat een
groot deel van de resultaten van de
arbeid van het N.V.V. ook ten goede
komt aan de niet-georganiseerden.
Er zijn honderdduizenden arbeiders,
die min of meer klaplopen op hetgeen
hun collega's door middel van hun
organisatie en • dus door middel van
de betaling van contributie mogelijk
maken. Daarin zit een onrechtvaar-
digheid, doch deze onrechtvaardig-
heid kan slechts op één wijze worden
opgeheven, namelijk door een zo
krachtige propaganda-actie voor de
vakbond, dat de ene arbeider na den

ander toetreedt, omdat hij het be-
neden zich moet achten kosteloos te
profiteren van hetgeen zijn vakgeno-
ten helpen opbouwen.
Er wordt veel gesproken over de eer
van de arbeid, welnu, als nien een
voorbeeld wil hebben van wat er
onder wordt verstaan, dan heeft men
het hier voor het grijpen. Het moet
lederen zelfbewusten arbeider zijn
eer te na komen, wanneer hij zijn
collega de kastanjes uit het vuur laat
halen om zelf meesmuilend van de
voordelen, die er mee bereikt worden
te genieten. Er bestaan zelfs nog kras-
sere toestanden. Er zijn er genoeg, die
het N.V.V. de rug toekeren en zich
op de borst slaan vanwege de zwaar-
wegende principes, maar die toch
maar al te graag meedelen in alles
wat het N.V.V. voor de arbeiders in
het algemeen bereikt. Dergelijke men-
sen achten zich zelfs verheven boven
de wei-georganiseerden, zodat we bij
hen een merkwaardige vermenging
van oneervolle klaploperij en ongemo-
tiveerde hoovaardij aantreffen. Wij
zullen hen stilzwijgend voorbijgaan
en ^oorwerken.
Er bestaat een veel gezonder middel
om de organisatie te versterken dan
het verplichte lidmaatschap en dat
middel is het afsluiten van collectieve
contracten, waarbij bepaald wordt, dat
de arbeiders in het betrokken bedrijf
georganiseerde arbeiders moeten zijn.
Daarbij trekken wij de lijn voort, die
zich reeds jaren in de geschiedenis van
de vakbeweging aftekent en die een
gezonde groei van de vakverenigings-
gedaehte met zich meebrengt. Het zul-
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VACANTIE IN

Met de fiets o-p de boot en dan, na een paai uui va, en, neet (.IJK peu.aeit/i< i/,-
de mooie natuur van de Veluive. (Foto: A.P.-archief)

Meer geld dan waarover een arbeider
gewoonlijk de beschikking heeft. Het
is wel uitgesloten, dat men in de loop
van de zomer zo maar eens een paar
tientjes over zou he'bben om daar nu
eens lekker van uit te gaan. Er moe-

,ten dus maatregelen getroffen wor-
den om den arbeiders het reizen
mogelijk te maken.

Het is al weer het N.V.V., dat een
organisatie in het leven roept om
'deze gedachte in werkelijkheid om te
zetten. De verzorging van de vrije tijd
is de taak. die toebedeeld is aan de
afdeling „Vreugde en Arbeid" en
„Vreugde en Arbeid" heeft besloten,
om met ingang van l Januari '42
een spaarsysteem in te voeren. Er

worden, spaarkaarten uitgegeven en
zegels van 25 cent. De bedoeling is
nu. dat de arbeiders deze zegels zul-
len kopen en op de kaart plakken..
Dergelijke kaarten kunnen dan die-
nen als betaling van de reizen, die
door V. en A. in de zomer worden
georganiseerd. Op die manier wordt
het al ge-makkelij kei om het vacan-
tiegeld bij elkaar te krijgen, al sis het
ook mef een kwartje in de week niet
mogelijk, om pensiongeld voor een
hele familie gedurende een week bij-
een te sparen.

Ook voor deze moeilijkheid bestaat
er echter een oplossing en wel deze,
dat de leiding van het bedrijf, waarin
de betrokken arbeider werkt, mede-
werking verleent. Het vorige jaar is
een aanvang gemaakt met de zoge-
naamde bedrij f svacanties. Daarbij
bekostigden, de ondernemingen de ge-
zamenlijke uitstapjes van hun perso-

len de ondernemers en de arbeiders
gezamenlijk moeten zijn, die de eis
stellen, dat iedereen in het betrokken
bedrijf lid zal zijn van het N.V.V.
Dat is een aangelegenheid van be-
drij f sordening. Het opleggen van het
verplichte lidmaatschap van bovenaf
zou een ingrijpen zijn over de hoof-
den van werknemers en werkgevers
heen en dus inmenging van een derde
in de interne aangelegenheden van het
bedrijfsleven. -

t

Het N.V.V heeft een dergelijk ingrij-
pen niet nodig. Men kent de aard van
den Nederlandsen arbeider wel zo
goed, dat men geen dwang zal toe-
passen. De onvermoeide arbeid van
het N.V.V. is de enige kracht, die de
arbeiders tot, de organisatie mag en
zal brengen. Wanneer wij terugkeren,
tot ons uitgangspunt en de Landar-
beidersbond nogmaals ter sprake
brengen, dan zij medegedeeld, dat in-
middels, eind December, de aanwas'
van nieuwe leden tot boven de 11.000
was gestegen. De Landarbeidersbond
heeft daardoor thans meer dan 36.000
leden. Dergelijke cijfers zijn het beste
bewijs, dat de organisatieplicht in
Nederland uit den boze zou zijn.
Waarom zou men.iets met dwang tot
stand brengen indien het vrijwillig
kan?

Mnar dan moeten ook alle leden van
het N.V.V. zelf meehelpen om zoveel
mogelijk mensen lid te maken. Zij
moeten niet mokken: „waarom beta-
len wij contributie voor die anderen",
doch zeggen: „Komt bij ons, betaalt
ook contributie, opdat het werk van
het N.V.V. nog kan winnen aan kracht
en diepte".

t
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ieel. Al was het maar een eerste be-
gin, drieduizend personen hebben
iaarvan geprofiteerd. Bij deze reizen
werden de kosten geheel en al gedra-
gen door de bedrijven zelf Aangeno-
men mag dan ook worden, dat veel
jn veel meer bedrijfsdirecties bereid
•zullen worden gevonden hun mede-
werking te verlenen, indien de ar-
beiders zelf het initiatief nemen om te
sparen voor de vacantie en op die
wijze de kosten althans voor een ge-
deelte dekken. De organisatoren van
de spaarcampagne stellen dan ook
een groot deel van hun verwachtin-
gen juist op het invoeren van het
bedrijfsgewijs sparen, waarbij de on-
dernemingen een groter of kleiner
gedeelte van het benodigde bedrag
TOor hun rekening zullen nemen. In
Ie komende weken zal deze gedsfehte
overal in het land worden gepropa-
geerd, teneinde zo spoedig mogelijk
de grondslag te kunnen leggen voor
'Ie zo hoog nodige ontspanning-voor-
iedereen in de vacantiejijd. .

Het spreekt vanzelf, dat de spaar-
kaart het volledig eigendom blijft
van den arbeider. Het gespaarde geld
moet ecljter besteed worden aan rei-
zen of uitstapjes, die door V en A.
worden georganiseerd. Men kan zijn
tegoed dus later niet in contanten
opnemen, of voor een ander doel be-
stemmen, tenzij in zeer bijzondere
gevallen, waarvoor dan de toestem-
ming van de leiding van de reisafde^
ling noodzakelijk is.

Deze afdeling zal er voor zorgen, dat
de keuze van vacantietochten en
vacantieverblijven zo uitgebreid en
gevarieerd mogelijk is. waardoor ook
zij, die slechts een klein bedrag bij
elkaar kunnen brengen, een of meer
heerlijke dagen zullen kunnen door-
brengen en het begrip „vacantie" ook
voor hen geen leeg woord blijft. En
nu: aan het sparen!



E -en der meest in het oog loperide
schijnbare tegenstellingen is wel,

dat sommige leden van het mannelijk
geslacht specifieke vrouwelijke beroe-
pen -uitoefenen en daarbij hun vrou-
welijke collega's naar de kroon,
zo niet opzij streven. In een
groot hotel staan mannen in de
keuken en in het naai-handwerk zijn
het mannen, die de boventoon voeren.
De oorzaak schijnt te liggen in het
feit, dat in sommige gevallen inder-'
daad de man betere resultaten weet
te bereiken, dan de vrouvj — ook in
vrouwelijke beroepen.
Zo zijn wij één dezer dagen op bezoek
geweest bij een man, die borduurde.
Evenals zovele vrouwen in een ver-
loren uurtje naar hun borduurwerk j es
grijpen, houdt ook hij zich in zijn vrije
tijd bezig met deze toch wel echt
vrouwelijke bezigheid. Het is de heer
W. Telman te Amsterdam.
Maar als u denkt, dat er een gebor-
duurd kleedje met mooie kruisjes en
steekjes uit zijn' handen komt, dan
hebt u het mis. Deze man is een
kunstenaar in zijn werk. En als een
echte kunstenaar herschept hij ook
de dingen, uit het-gewone dagelijkse
leven. Hij maakt schilderijen van stof
en zij. En daarbij weet hij te toveren.
De\producten van zijn vrije tijd-lief-
heboerij zijn op dit gebied werkelijk

.volmaakt. Zijn bloemen stillevens,
anemonen en zonnebloemen in pot
zijn verrassend goed van kleur en bij
zijn geborduurde afbeelding van een
Brabants landschap j e weet hij zulk
een goede toon te verkrijgen, dat het
geheel den toeschouwer onmiddellijk
in de sfeer van het voorgestelde
brengt. Qm de juiste kleur te kr-ijgen
worden vaak wel acht verschillende
draden in elkaar gedraaid en zo ver-
werkt.
Zijn gereedschappen? Naald en draad.
Zijn kunst? Aanleg en gevoel voor
kleuren. En al zullen wij nu niet be-
weren, dat zijn kunst met een grote k
geschreven dient te worden, het is op
zijn minst toch beter te genieten, dan
die, Welke men te zien krijgt in vele

'schilderijen-zaken, die op het ogen-
blik zozeer in de belangstelling van
het publiek schijnen te staan.
In onze inleiding spraken wij van
tegenstellingen. Wij kunnen dit zelfs
nog verder doorvoeren. De heer Tel-
man is aanspreker van zijn beroep.
Welnu, een oude afgedankte aanspre-
kersjas1— u weet wel, waar zilveren
tressen en een hoge hoed bij horen —
gebruikt hij als materiaal om op .te
borduren. Op de sombere zwarte stof
komen onder zijn handen de mooiste
bloemen in de vrolijkste kleuren te
voorschijn. De donkere lucht op het

vredig aandoende schilderij van het
Brabantse landschapje bestaat uit de
stoffelijke resten van een jas.
Hoe de heer Telman werkt? Wij kun-
nen tot onze spijt geen handleiding
verschaffen. ,Een deel van het beno-
digde bestaat uit^ een raam van ge-
spannen stof, borduurnaalden en zijde
in alle kleuren van de regenboog. Het
voornaamste is de aanleg.
Het is jammer, dat de heer Telman
reeds 56 jaar is. Men had hem in zijn
jeugd penseel en verf in de handen
moeten geven. Iemand met zoveel
teken-aanleg en zoveel gevoel voor
kleur was werkelijk in staat ge-
weest goede resultaten in het schilde-
ren te bereiken. Het is jammer, dat hij
nog zo weinig naar de vrije natuur
werkt. Zijn borduurwerk maakt hij
meest naar platen. Maar daarbij weet
hij eigen inzicht te paren aan het ge-
geven voorbeeld, want zijn landschap-
jes worden goed van kleur, terwijl de
platen vaak een enigszins fletse in-
druk maken. In een drie maanden
beeft de heer Telman een schilderij
gereed, wanneer iets hem of zijn
vrouw fcet oog boeit, dan wordt het

nagemaakt en de resultaten hangen
aan de wanden van zijn kamers.
Door een toeval is de heer Telman de
borduur-kant uitgestuwd. In zijn
jeugd heeft hij gevaren en als zovele
zeelieden hield hij zich in zijn vrije
tijd onledig met borduren, maar dan
gewoon met wol. In Indië kwam hij in
aanraking met een Japanner, die hem
de beginselen van het edele borduur-
w'erk — een vak, waar de Japanners
en de Chinezen meesters in zijn — bij'
bracht. Nadien heeft hij zijn vaardig-
heid verder zelf ontwikkeld, met het
gevolg, dat zijn huis nu wel een schil-
derijen-museum lijkt. Alle schilderijen
zijn van eigen hand en gemaakt van
stof en zij.
Op het ogenblik is onze borduur-kun-
stenaar bezig aan een landschap, dat
over enige tijd op de Huisvlijt-ten-
toonstelling te zien zal zijn. Op die
tentoonstelling zullen verschillende
knutselaars, die dezelfde producten
vervaardigden met elkaar kunnen
concurreren, maar de heer Telman-
heeft weinig daarvan te duchten,
v/ant zijn werk is waarlijk zeldzaam
in Nederland.

Boven en midden: De heer W. Telman en één van zijn werkstukken.
Foto's: A.P.—Oorthuijs.

HUISVLIJT-ACTIE TE AMSTERDAM
Waf komt in aanmerking
In één woord: alles!
Men kan. inzenden in de rubrieken:
fotografie; houtbewerking (houtsnij-
werk, timmerwerk enz.); leerbewer-
king; metaalbewerking; modelleren en
boetseren (klei, gips enz.); kleinbouw
(schepen, vliegtuigen, spoorwagens)
enz.; naaien; breien; haken; papier-
bewerking (silhouetten en mozaïeken);
schilderen; tekenen (met pen, pot-
lood enz.); vlechten (raffia, touw
enz.); weven en tenslotte diversen.
Voorts zijn alle andere vormen van
beeldende kunst (etsen enz.) geoor-
loofd, ook wanneer zij niet tot één der
genoemde groepen kunnen worden
samengevat.
Aan de deelneming zijn in het geheel
geen kosten voor inschrijving of in-
zending verbonden en elk gezinslid
(ouders zowel als kinderen) kan deel-
nemen.
Men kan deelnemen in één der drie
volgende groepen:

A. voor de leeftijd van 6 tot 13 jaar;
B. voor de leeftijd van 13 tot 18 jaar;
C. voor de leeftijd van 18 Jaar en ouder.
De commissie, die de huisvlijtactie
leidt, bestaat uit de volgende per-
sonen :
Dr. J. Smit, wethouder van Onderwijs;
A. Hollaar, inspecteur van het Onder-
wijs;
Ir. A. A. van Donkelaar, ir. b. de Ned.
Scheepsbouw-Mij;
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H. J. Lanson, secretaris van het Comité
voor Sociale Jeugdzorg;
W. Piersma, districtsleider N.V.V.;
A. G. Glas, secretaris der commissie.
De commissie wekt iedereen op aan
de actie deel te nemen en het werk in
het\ voorjaar op nader bekend te
maken datum in te leveren. Ieder mag
zoveel werkstukken inleveren als hij
wil. Het spreekt echter vanzelf, dat
men slechts zijn beste werk inzendt
en bij voorkeur iets ter hand neemt,
waaraan veel zorg en werk moeten
worden besteed. Maar reeds nu kan
ieder, moet ieder, die later werk wil
insturen, zich aanmelden. Aanmel-
dingsformulieren hiervoor zijn ver-
krijgbaar bij het Centraal Inlichtin-
genbureau van de commissie, Leidse-
plein, Amsterdam, tel' 30386. Voorts
bij het bureau van het Centraal
Comité van Sociale Jeugdzorg, West-
einde 15; i het bureau van hè* N.V.V.,
Prins Hendrikkade 49—51, en Amstel
224—226.
De beste werkstukken zullen op een
tentoonstelling worden verenigd.
De commissie hoopt, dat vooral op de
scholen zal worden medegewerkt. De
onderwijzers en leraren zijn immers in
de gelegenheid de kinderen bij dit
mooie werk, dat zij thuis verrichten,
te helpen. Het is natuurlijk wel zo, dat
het geldt voor volwassenen en kinde-
ren, dat men alles zelf maakt, maar
raad mag men inwinnen.
Vele scholen zegden reeds, hun- mede-

werking toe. In dit verband kunnen
genoemd worden de Gemeentelijke
H.B.S. voor Meisjes; de Vakschool voor
het Kledingbedrijf; de Amsterdamse
Huishoudschool; de Vakschool voor
Winkelpersoneel; de Ambachtsschool
Concordia Inter NOS, alsmede tal van
bijzondere en openbare scholen.
Ook in werkgevers- en zakenkringen
bestaat belangstelling voor de actie.
Een rondschrijven aan de werkgevers,
dat dezer dagen werd verstuurd, heeft
reeds tot resultaat, dat de commissie
over meer dan ƒ 1000 contanten en
mooie waardevoorwerpen beschikken
kan. Hierbij zijn zelfs clubfauteuils,
gereedschappen en bon vrij e schoenen
en kleding.
De~—departementen van Opvoeding,
Wetenschap en Cultuurbescherming
en het département van Vplksvoor-
lichting en Kunsten, het gemeentebe-
stuur en het N.V.V. hebben eveneens
reeds belangrijke prijzen toegezegd.
De etalages van het Inlichtingen-
bureau van het N.V.V. op het Leidse-
plein staan voortdurend in het teken
van de huisvlijtactie en binnenkort zal
door affiches en circulaires nog grote-
re bekendheid onder de bevolking wor-
den gegeven.
Wat de scholen betreft, kan ook nog
worden medegedeeld, dat het in de
bedoeling ligt in zoveel mogelijk scho-
len een eigen schoolactie te organi-
seren met een tentoonstelling ~in de
school, waar ouders en belangstellen-
den kunnen komen kijken naar het
werk van de leerlingen. De beste werk-
stukken zullen dan worden doorge-
zonden naar de grote algemene ten-

toonstelling.
Een andere vraag, die de commissie ,
veel gesteld wordt, is, met welk mate- .
riaal men moet werken. In de keuze i
hiervan is men geheel vrij. Er is
natuurlijk op sommige gebieden een
zekere schaarste, doch met enige , '
moeite is ieder zeker in staat hiervoor
een oplossing te vinden.
Een tweede vraag, die gesteld is, luidt:
zijn ook werktekeningen verkrijgbaar?
Thans kan, hierop bevestigend worden
geantwoord. De commissie heeft in de
behoefte hiervan voorzien en een
aparte klasse voor verplichte werk-
stukken ingesteld. Hiervoor zenden ;
alleen zij in. die aan de hand van |
tekeningen een bepaald werkstuk wil-
len maken. Deze tekeningen zijn ver-
vaardigd door het Comité voor Sociale '
Jeugdzorg en binnenkort tegen kost-
prijs op verschillende punten in dé
stad verkrijgbaar. Voorts heeft het .
Instituut voor Individueel 'Onderwijs
een. groot aantal tekeningen voor het
maken van speelgoed uitgegeven met
uitvoerige beschrijvingen. Deze werk-
tekeningen zijn verkrijgbaar tegen de
prijs van 5 cent aan het Inlichtingen-
bureau van de commissie, Leidseplein-
Men kan het niet anders dan vafl
ganser harte toejuichen, dat zovele
autoriteiten, instellingen, zaken, werk-
gevers en leerkrachten zich voor de ;
Amsterdamse huisvlijtactie interes-
seren.
Wenst men nadere inlichtingen,
kan men zich persoonlijk wenden to»
het Inlichtingenbureau op het Leidse-
plein of schriftelijk tot de Cdmmissi01

Huisvlijtactie, Amstel 226, Amsterdam-
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Verschillende knutselaars
onder onze lezers verzochten
onze* knutselmedewerker, om
bepaalde onderwerpen te wil-
len bespreken. Zo volgen hier
twee beschrijvingen, n.l. van
een epidioscoop en van
sleutelhangertje.

een

WelEd. heer J. M. Zwart, Havelte.
uw brief begrijp ik, xlat het in uw

ligt om hoofdzakelijk plaat-
|-s en ansichten te projecteren door

""ddel van een eenvoudige èpidios-
°op. U hebt daarvoor geen dubbel

lenzen nodig. Zulk een epidioscoop
niet een spiegel en is voor ama-
wel zéér moeilijk te maken.
uw doel kunt u zéér goed vol-

. aan met de epidioscoop, waarvan de
U chriJving hierna volgt.
jecl?

rkrijgt daarmee uitstekende pro-
"«/' Jïl de natuurlijke kleuren,
Fig I 6 beeldgrootte pl.m. 90x120 cm.
(jn ' ' ^ hebt nodig een rechthoekige

Van 25x16x16 cm. buiten werks.
r1 * n zijn gemaakt van plaatijzer,
«n blik en óók van hout. Dan-ge-

""Uikt u multiplex van a a 10 mm.
™K. De doos moet goed lichtdicht zijn.
Midden in de voorkant een zuiver
onde opening middellijn 64 a 76 m.m.
's maat hangt af van de maat der te

ïebruiken lens. Nodig is slechts één
"rJW. die bi-convex (dubbel bol) moet

3n- Ja ..... .' van de kwaliteit van deze
fts hangt veel af. Hoe beter de lens,

^ e scherper de beelden. Doch laat ik
ee

 r geruststelling 'zeggen, dat wij wel
ns als lens gebruikten voor het

van deze epidioscoop de lens

van een oude carbid-lantaarn en......
het toestel werkte perfect.
De diameter der lens mag dus
variëren van 64—76 mm. U maakt
(Fig. II) een blikken koker lang pl.m.
16 cm., die ..precies om de lens sluit. U
berekent de uitslag als u de diameter
der lens weet. Dit wordt de verstel-
bare koker.
Dicht bij het einde van deze koker
plaatst u de lens.
Die wordt op haar plaats gehouden
door 2 ringen van sterk koper- of
ijzerdraad. U kunt met koudsoldeer
eerst een ring in de koker maken.
Daartegen komt de lens en vervolgens
maakt u de tweede ring of veer vast.
Dan maakt u een tweede koker, lang
pl.m. 8 cm. Hierin moet de eerste
koker precies passen en verschoven
kunnen worden.
Op deze koker wordt een platte ring
gesoldeerd (zie ook Fig. III) van geel
plaatkoper. Met 3 of 4 schroefjes moet
deze ring aan de voorkant van de doos

' geschroefd kunnen worden.
De grote moeilijkheid is, dé lens zui-
ver recht in de koker te bevestigen.
In de achterkant van de doos komt
een deurtje 11x16 cm.
Op dit deurtje' worden twee geelkope-
ren klemmetjes bevestigd, die de te
projecteren plaatjes vasthouden,

«^3
Lichtbron, 2 lampen, 40 Watt. De lam-,
pen worden gezet in een fitting voor
vaste montage. Bij iedere lamp staat
een reflector, die geknipt kan worden
van blik. Men laat er 4 voetjes aan,
die^net 4 schroefjes vastgezet worden
op de bodem (maten op de tekening).
De binnenzijde van de epidioscoop (ook
de binnenzijde van de kokers) moet
do/zwart worden gemaakt, b.v. met

.lachje- Lbig I_QJ c.oob

schbolbordenverf (eventueel met een
mengsel van lampenzwart en terpen-
tijn"), ledere schilder kan u evenwel
aan deze verf helpen.
Het toestel wordt op 4 pootjes gezet,
die we van onderen beplakken met
vilt of rubber. '
Op de schetstekening staat nog een
plattegrond, benevens het schema voor
de lampenschakeling.
Ik hoop u voldoende te hebben inge-
licht hiermede.
Het toestelletje is zéér eenvoudig, maar
werkt prima en is voor uw doel bij-
zorrtjer geschikt.
Mogelijk' horen we t.z.t. nog wel eens
van u of het u gelukt is een behoorlijk
instrument in elkaar te knutselen.
Veel succes bij uw arbeid.

.7. C. D. v. d. Ham, Wëesp.
Beste Jan!
Omdat jij zo graag tekent en schildert
en zaagt heb ik voor jou alleen een

115 mm.

mooi zaagwerkje gemaakt, dat nie-
mand anders heeft. Het voorbeeld
staat hierboven!
Hoe vind je dat?
't Is een sleutelhangertie.
Ik heb de ruitjes, waarop 't figuurtje
is getekend, laten staan. Nou kan je
het mannetje mooi tekenen en kleu-
ren m je tekenschrift en je kan het
ook zagen uit 4 mm. triplex.
Je moet het dwergje apart uitzagen
en ook het groene plankje, waarop
het mannetje staat. Je kleurt ze
keurig mooi en dan lijm je ze op
elkaar.
Je mag ook spijkeren, maar dat moet
j e aan de achterkant doen.
Op het plankje komen drie haakjes —•
(op.de plaats, waar de puntjes staan.)

— die je in een winkel kunt kopen.
Vind je 't een aardig voorbeeld?
Nou, doe je best Jan en veel succes
hoor! •

Wij ontvingen..

„Een Icind werd u gegeven", door
Hans Nesna, uitgave Sclieltens en
Giltay te Amsterdam: prijs f 2.35.

Wat Hans Nesna bewogen heeft om dit
.zoetelijke, van sentimentaliteit druipende
verhaal te schrijven, is niet duidelijk. Het
is van een scheurkalenderromantiek, die
slecht in onze tijd past. Het hele boek is
vaag en schimmig; de personen zijn niet
meer ,dan silhouetten tegen een scheme-
rige achtergrond. Het is of de schrijver
geaarzeld heeft dieper op de zelf verzon-
nen problemen in te gaan, omdat hi.i ..er
zich van bewust is. dat ze een nauw-
keuriger onderzoek niet zouden overleven!
Een dergelijke werkwijze is alleen verant-
woord bij een zeer diepzinnigen, of dich-
terlijken schrijver, bij wien het mystieke

' teruggrijpt op de fundamenten van de
schepping. In dit uitermate zwakke ver-
baal van Nesna verbergt de schemerige
uitwerking van het verhaal echter alleen
gebrek aan inhoud en leven.

„De tegels van de haard", door
Theun de Vries, uitgave -Van
Loghum S^aterus te Arnhem, prijs
ingenaaid J 3.05, gebonden f4.10.

Het Friese volksleven is een onuitputte-
lijke mijn van letterkundig materiaal voor
de bekwame pen van Theun de Vries. De
twaalf novellen, die in dit boek zijn gebun-
deld, geven de jeugdherinneringen van
een Friesen jongen. Goed verteld en sterk
anecdotisch, puttend uit de verhalen, die
op het land zo graag van geslacht op
geslacht • worden verteld, boeien deze
novellen van begin tot eind. Daardoor
heen loopt dan de ontwikkeling van den
jongen zelf. We zien de gebeurtenissen
door'de ogen van den verteller en Fries-

land, zoals het was en is, leeft voor ons
cp. Schrijvers, die zo goed vertellen en
tegelijk zichzelf en hun onderwerpen zo
volkomen meester blijven als Theun de
Vries, hebben ivij \veinig in Nederland.

Boosenschoon.

Over grasdrogerijen

I n het nummer van 28 November
behandelden wij een briefje van

een ongeorganiseerden arbeider over
het loon bij een grasdrogerij. Wij
zeiden, dat déze man zich moest wen-
den tot de Nederlandse Vereniging
van Fabrieksarbeiders. De Landarbei-
dersbond vestigt er thans onze aan-
dacht op, dat de grasdrogerijen
slechts een aantal weken van het
jaar produceren en dat de daarbij
werkzame arbeiders in het algemeen
het overgrote deel van het jaar in de
landbouw werkzaam zijn. Daarom be-
horen deze arbeiders niet naar de
Fabrieksarbeidersbond, doch naar de
Landarbeidersbond te worden verwe-
zen. Gaarne geven wij kennis van
deze mededeling, doch voegen er aan
toe, dat dit niet geldt voor het geval,
dat wij bespraken, omdat de betrok-
ken arbeider werkte bij een graan-
maalderjj met annex een grasdrogerij.
Deze man is dus het merendeel van
zijn tijd werkzaam in de meelfabriek,
terwijl hij door de toevoeging van de
grasdrooginstallatie een gedeelte van
het jaar in dit half-agrarische deel
van de fabrieksarbeid werkt. Vandaar
ons advies om in het onderhavige ge-
val de bemiddeling van de Fabrieks-
arbeidersbond in te roepen.



zonder de P.T.T
A ls we het een paar dagen moeten

doen zonder postbestelling, dringt
het plotseling tot ons door. hoezeer
ons leven verknoopt is met de bui-
tenwereld en hoe de post onze voor-
naamste schakel mét die buitenwe-
reld is. In plattelandsplaatsen. waar
de dagbladen meestal door de post
en minder vaak door bezorgers wor- '
den thuisgebracht, is dat in nog ster-
ker mate het geval dan in de steden.
Na de Kerst- -en Nieuwjaarsdrukte,
waarin dit jaar bovendien een Kerst-
stilte van beperkte diensten en dag-
bladverschijningen viel, is er zeker
wel aanleiding om het werk van de
post eens voor het voetlicht te halen.
Het Nederlandse postbedrijf is. voor-
al de lèatste tientallen jaren, 'uitge-
groeid tot een reusachtige organisatie,
die het grootste deel van het niet-
persoonlijke verkeer omvat.' Telefoon-
netten en de telegraaf zorgen er voor,
dat wij niet meer uitsluitend afhan-
kelijk zijn van de brief voor het over-
brengen van onze woorden naar ver-
afgelegen plaatsen — het giroverkeer
maakt het mogelijk rekeningen te
vereffenen tot in alle uithoeken van
het land, zonder dat we de portemon-
naie behoeven open te doen of maat-
regelen behoeven te treffen voor 1e
veilige overkomst en de postspaarbank
beheert veilig het geld. dat we kun-
nen overleggen.

Het heeft heel wat voeten in de aar-
de gehad eer het zoover was. In de
Fran e tijd. de tijd van de Bataafse
Republiek werden de grondslagen ge-
legd voor een nationaal postbedrijf,
dat behoorlijk werkte. Dat is dus de

scheiding geweest tussen het chao-
tische briefverkeer van vroeger
eeuwen en de opvatting, dat het be-
heer der posterijen tot de staatstaak
behoort.

Spoedig richtte men zich op het
Engelse systeem, want in Engeland,
dat de leiding had bij de snelle ont-
plooiing van het economische leven in
het begin van de negentiende eeuw,
werd de post al zeer spoedig snel, be-
trouwbaar en goedkoop gemaakt. Het
ligt voor de hand, dat het ontstaan
van spoorwegen en stoombootlij nen
daarop van grote invloed is geweest.
De gehele negentiende eeuw door
blijft nog het briefverkeer het voor-
naamste middel om met anderen van
gedachten te wisselen zonder zelf op
re?s te gaan. Spoedig kwam het tele-
gramverkeer er bij, doch dat bleef
in omvang toch altijd diep in de
schaduw van de aanzwellende brie-'
venlawine staan. Eerst op het einde
van de vorige eeuw krijgt de toepas-
sing van de telefoon betekenis. Het
Amsterdamse gemeentelijke telefoon-
bedrijf werd eerst in 1896 geopend
en echt populair wordt de telefoon
pas l-i onze tijd, nu de automatisering
en de lage tarieven dit handige appa-
raat letterlijk binnen ieders bereik
hebben gebracht. Toch zijn er nog
vele mensen, die niet gewend zijn te
telefoneren, schuw in het hanteren
van dit toestel voor niet-reizende ge-
dachten. Ons dienstmeisje b.v., een
argeloos kind van het platteland,
dorst aanvankelijk de hoorn niet van
de haak te nemen als de bel rinkelde
en toen zij die aarzeling overwonnen
had, hield zij nog lang de hoorn
vijftien centimeter van haar oor af.
„Je weet nooit, wat er met zo^n gek
ding gebeurt" zal ze gedacht hebben.
Maar toen ze er een jaar was
maakte ze ijverig afspraakjes met
vriendinnetjes en bewonderaars door
middel van het eens gevreesd^ appa-
raat. Zo burgert langzamerhand de
telefoon in en wij zouden vreemd op-
zien, als wij het plotseling zonder de-
ze uitvinding van Bell en Edison zou-
den moeten doen. Het zakenleven en
de kranten zouden met de handen in
het haar zitten en heel het maat-
schappelijke leven zou belangrijk
vertraagd worden. Onze gedachten
moeten nu eenmaal meer en sneller

reizen dan wij zelf, daarop is onze
ingewikkelde samenleving gebouwd.
Trouwens de post zou er zelf ook door
in moeilijkheden komen, als.de tele-
foon het opgaf, want als ieder tele-
foontje vervangen zou moeten wor-
den door een brief of een briefkaart,
zou men postzakken en postwagens
te kort komen.

Als straks het gehele land automa-
tisch verbonden zal zijn, zullen wij
zeker nog een belangrijk groter tele-
fonisch verkeer tot stand zien ko-
men. Op het ogenblik hebben wij on-
geveer zes aansluitingen per honderd
Inwoners; wellicht.dat wij na volle-
dige automatisering Zweden en Dene-
marken gaan navolgen, waar de tele-
foon kort geleden bijna twee maal zo
populair was als bij ons.
Met de telefoon en andere P.T.T.-ge-
riefelijkhede^i is het als met alle
nieuwigheden: al etende komt de eet-
lust. Hoe snel zijn bijvoorbeeld de
postzegelautomaten niet ingeburgerd?
In het begin is het nog wel gebeurd,



een oude juffrouw -?en kwartje
n een automaat voor 1£ cents-zegels

^ierP en dacht, dat er behalve twee
2eSels nog 22 cent wisselgeld uit zou
*omen, maar dat weet men nu wel
"eter. Vooral sinds de gom van de
autornaatzegels is verbeterd, waardoor
26 niet meer brj vochtig weer in het
a»Paraat op elkander blijven plak-
*en en storingen dus vrijwel niet meer
°°rkomen, is de loop naar deze ma-
nines versneld. Weet de lezer overi-

gens \vei_ weni: een prachtige toestel-
en die automaten zijn? Ze beborde-
^n öe munten niet alleen naar afme-
/ng en gewicht, maar ook naar de
*aliteit van het metaal. Een vals

aubbeltje wordt er door een electri-
onderzoek-inrichting prompt

verkt. Het is een inwoner van
enen, die deze knappe uitvinding

heeft gedaan.

zonder geld
* Biroverkeer is brj ons te lande
't zeer grote sprongen toegenomen.

hteit
girodienst werd ingesteld, staan wij
thans na België op de tweede plaats,
wat de intensiteit van het girowezen
aangaat en ook deze dienst krijgt
steeds meer klanten. Het bedrijf zet
jaarlijks voor milliarden guldens om.
Merkwaardig genoeg hebben ook de
ongewone toestanden daarop invloed.
Het standaardiseren van de melk b.v.
heeft het betalen van de melk aan de
boeren tot een ingewikkelde verhan-
delir.^ gemaakt. Om dat goed te laten
verlopen, moesten voortdurend over-
boekingen plaats vinden en daarbij
was het 't eenvoudigst, wanneer alle
boeren, die consumptiemelk leveren,
ene girorekening hadden. Deze boeren'
kregen dus het dringend advies een
postgirorekening te nemen en op die
wijze is deze handige mogelijkheid
van betaling doorgedrongen tot een
bevolkingsgroep, die anders slechts
schoorvoetend nieuwe paden be-
treedt. Ook de schaarste aan pas-
munt heeft talrijke mensen er toe
gebracht een postrekening te nemen.

^ eerst betrekkelijk iaat in ver-
eliJking met andere landen een post-

Onze spaarduitjes

Van oudere datum is de populariteit
van de postspaarbank. Er is bijna
geen gezin in Nederland zonder een
of meer spaarbankboekjes en het be-
hoeft ons dan ook niet te verwonde-
ren, dat de ' adreslij st der inleggers
van de postspaarbank een vrijwel vol-
ledige naamlijst van de Nederlanders
geeft. Het is wel aardig, die lijst eens
door te zien. Wij vinden er b.v. 13.500
Jansen's en 7.300 Janssen's (met twee
s-sen). Verder 13.300 De Jong's,
12.800 De Vriezen, 10.200 Van den
Bergen en 9.700 Bakker's. Zelfs Vos-
sen tellen wij nog een kleine 5000.
Het zo veelvuldig voorkomen van ge-
lijkluidende namen maakt het soms
mogelijk, dat slimmerds een ruimer
gebruik maken van de spaarbank-
diensten dan de bedoeling is. Men
weet, dat men op één boekje niet
meer dan ƒ2500.— rentegevend kan
storten. Bij controle van de naam-
lijst ontdekte men echter, dat iemand
bij niet minder dan zeventien ver-
schillende kantoren boekjes had! Zo

kon hij zijn rentedragend maximum
opvoeren tot ƒ 17.500.—.
Toch vindt de post haar weg wel
door de warwinkel van namen heen.
Zelfs wanneer de' adressering een
pu2zle is, zoals bij voorbeeld in het
geval van de briefkaart, die blijkbaar
door een marineman was afgezonden
en d!e in plaats van letters, poppetjes
met seinvlaggen vertoonüe. De kaart
is netjes bezorgd, al is het niet aan
te bevelen, van deze schrijfwijze een
gewoonte, te maken.

*

De post vindt ook haar weg" ondanks
sneeuw en ijs, ondanks tekorten aan
banden en benzine en zo komen alle
nieuwtjes te bestemder plaatse met
groter snelheid dan men vroeger ooit
heeft kunnen denken.
Toch is het nog wel voorgekomen,
dat ook bij de snelste postverbindin-
gen de berichtgeving van een natuur-
volk nog sneller was. Dat gebeurde
in het noorden van Canada, waar
steeds bleek, dat de Eskimo's het
laatste nieuws al wisten, eer men de
brieven, die per vliegtuig voor de
blanken werden aangebracht, geopend
waren. Hoe dat mogelijk was,, bleef
een raadsel, totdat men ontdek-
te, dat rasgenoten van de eskimo's op
vroegere landingsplaatsen met hun
vingers tekens schreven onder de
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Met paarden gaat het ook.
(Foto: A.P.-Breyer.)

Post-perikelen (naar een
reproductie uit P.T.T.-
nieuws).
Het symbool voor snelheid
en correctheid. -

(Foto: A.P.-Breyer.)
Post-puszle. (Naar een re-
productie in P.T.T.-nws.)
Het toenemende gebruik
van de telefoon eist een
oneindig aantal kabels.
Bij Pool-temperaturen.
Wij komen er toch!
Niemand wordt vergeten.
(5 t/m 8 foto:s Pers- en
Propagandadienst van het
Staatsbedrijf der P. T. T.)

Slechts één smet kleeft er op het
bedrijf. Het goedkoop werken van de
verschillende postdiensten is gedeelte-
lijk ten koste van het personeel ge-
gaan. Het arbeidstempo bij de giro-
dienst is vaak zenuwslopend en de
positie van een groot deel van het
P.T.T. -personeel laat veel te wensen
over. Geen enkele overheidsdienst
heeft zoveel mensen in dienst op. ar-«.
beidscontract, die eigenlijk sinds lang

* -t
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vleugels der vliegtuigen en op die
manier berichten overbrachten
Onze Nederlandse post iaat zich door
sneeuw, kou en ijs al evenmin af-
schrikken als die van noprdelrjke lan-
den; dat is in de winters van '39—'40
en '40—'41 duidelijk genoeg gebleken.
Onze P.T.T. is -een modelbedrijf, dat
volkomen bij het Nederlandse leven is
aangepast en dat niet aarzelt om
initiatief te nemen, als blijkt, in welke
richting de ontwikkeling gaat.

een vaste aanstelling moesten heb-
ben; de voorwaarden, waarop post-
stationshouders en hulpbestellers wer-
ken, zijn vaak bedroevend. Zouden wij
niet mogen verlangen, dat de P.T.T.-
leiding, die zo vaak heeft bewezen,
een juiste kijk op de economische
ontwikkeling te hebben, thans ook zal
tonen te begrijpen, wat er in sociaal
opzicht van een zo groot en perfect
werkend staatsbedrijf mag worden
verwacht?



Dam-mbriek
De oplossingen van de vraagstukken,
geplaatst gedurende de maand No-
vember zijn:

Klasse A
No. 1. 28—22 (17x28) 26—21 (24x35)
21—17 (12x21) 44—40 (35x44) 43—39
(44x33) 37—31 (28x26) 16—11
(21x43) 11x24 (29x20) 48x10
(4x15) 25x3. --V:
Het eindspel is gewonnen na:
Ie. Zw. 26—31. w. 3—26. zw.' 31—36,
W. 42—37, zw. 15—20 (op zw 18—22
of 18—23 speelt wit 26—21 en 21—26
en 21—16, dreigt 37—31 met gemak-
kelijke winst) r w. 26—21. zw. 20—25,
w. 21—16, zw. 18—22. w. 16—43, zw,
22—28, w. 43—32, zw. 28—33. w 32—43,
zw. 25—30, w. 43x25, zw 33—38, w.
25—43, zw. 38—42, w. 37—31 met
winst.
2e. Zw. 18—22, VI 3—9, ZW. 22—28,
w. 42—38 wint.

3e. Zw. 18—23,-w. 3—9 en nu op zw.
23—28, W. 42—38. terwijl op ZW.
23—29 volgt, w. 9—18. zw. 29—33, w.
18—22 met winst.
Een eindspel, dat nog niet zo ge-
makkelijk was en waarin velen de
plank mis sloegen. Goede uitwerking
gaf een extra punt Natuurlijk be-
hoefde het niet precies, zoals boven is
aangegeven. De" hoofdzaak was, dat
men bewees de winst volledig te ken-
nen.
No. 2. 36—31 (27x36) 47—41 (36x38)
49—43 (38x49)'39—33 (49x24) 29x27
(21x41) 33x24 (41—47) 25—20,
(47—36) 46—41 en 20—15.
No. 3. 44—40 (34x43) of 34x25, met

. hetzelfde verloop) 31—27 (45x25)
42—38 (22x31) 11x22 (18x27)
32x21 (43x32-) 26x17.
No. 4. 21—16 (26x12) 28—22 (41x49)
22x11 (6x17) 24—19 (14x23) 25—20
(15x24 38—32 (46x50) 35—30
(49x21) 30x28 (50x22) 16x7.
No. 5. 39—34 (30x48) 22—18 (12x43)
35—30 (24x44) 33x11 (48x26)
50x48 (1—6, want op zw. 21—27 w.
41—37) 11—7 (6—11) 7X27 (26—3)
27—21 en 41—37
No. 6. 32—27 (21x32) 41—37 (32x41)
48—43 (16x49) 42—37 (41xJI2)
26—21 (17x37) 39—33 (29x38)
34—30 (25x45) 44—40 (45x34)
50—44 (49x40) 35x31. Hier worden
de stukken 40, 22, 12, 14, 24, 38 en
37 geslagen en in de overblijvende
stand wint l tegen 6.
No. 7. 21—16 (2x13); 45—40 (34x45)
16—11 (25x34) 32—28 (23x12)
48—43 (6x28) 37—32 (39x46) 32 x3
(26x37) 3x5.
No,- 8. 34—29 (23x34) 26—21 (16x27)
37—31 (27x36) 47—42 (36x47)
33—28 (22x33) 38x40 (47x49) 40—35
(49x40) 35x24 (20x29) 45x5.

Klasse B
No. 1. 20—14 (9.X-20) 32—28 (23x32)
44-^0 _,j(35x44) 43—38 (32x43)
33—28 . (22x33) 29x40' (20x29)
34x3.
No. 2. 28—22 (27x18) 47—41 (36x47)

'34—30 (47x35) 30—25 (35x24) 25x5.
'No. 3. 35—30 (40X49) 30—24 (49x16)
•25—20 (23x41) 20x27 (16x20)
15x22 (26x37) 36x47.
No. 4. 44—39 (33x35) 43—38 (42x33)
34-^29 (23x34) 24—19 en zwart is
steeds verloren. Op zw. 15x24 w.
19x19. Op zwart 13x24 w. 20x40 zw.
35x44 w. 50x8.
No. 5. 25—20 (16x27) 19—14 (10,X28)
37—31 (7x47) 31x33 (47x24, want
op 47x29 volgt wit 20—14) 20x29
(9—14, de beste zet) 29—23 (4—9)

"23—18 (14—19) 15—10 (19—24) 10—5
wint.
No. 6. 37—31 (36x27) 38—33 (27x38)
29—24 (19x30, gedwongen) 39—34
wint.
No. 7. 13̂ -8 (26—31) 8—2 (31—37)
2—24 (5—10, want op zw. 37—41 volgt
W. 24—19) 15x4 (37—41) 4—10. Op
zw. 41—46 w. 10—5 en op zw 41—47
w. 10—15.
No. 8. 14—9 (4x13) 15—10 (27—32)
IQ—4 (13—19) 4—10, ^
De cijfers tussen haakjes zijn de zet-
ten van zwart.
De volgende week worden de namen
van de goede oplossers gepubliceerd.
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Klasse A
No.7.

C. P. MOOYBOER, Krommenle.

Zwart

Wit

Zwart: 12 sch. op 5, 7, 8, 13, 15, 17
18, -22, 23, 27, 33 en 36.
Wit: 12 sch. op 20, 24, 29, 30, 34, 38,
40, 41, 42, 44, 49 en 50. .

No. 8.
H. M. ROOS, Eindhoven.

Zwart

- Wit

Zwart: 11 sch. op 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17,
18, 22, 28 en 31.
Wit: 11 sch. op 24, 25, 29, 33, 34, 35,
38, 39, 42, 45 en 47.

Klasse B
No. 7.

J. VISSER, Jr., Apeldoorn.

Zwart

9

Wit

Zwart: 8 sch. op 6, 7," 8, 16, 19, 29,
33 en 39.
Wit: 9 sch. op 21, 22, 27, 32, 37, 42, 44,
46 en 47.

No. 8.
J. VISSER Jr., Apeldoorn.

Zwart

Wit

Zwart: 8 sch. op 12, 13, 22, 24, 25, 27
35 en 37.
Wit: 8 sch. op 33, 36, 38, 39, 40, 43,
46 en 49.
Voor aHe vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint".
Oplossingen van de wedstrijdproble-
men, geplaatst in de maanden De-
cember en Januari, worden tegelijk
ingewacht tot uiterlijk'16 Februari.

Oplossingen van onze kèrstpuzzles
De oplossing van onze eerste Kerst-
puzzle'is als volgt:
De sleutel tot het ontcijferen van de
beid* brieven in geheimschrift luidt:
De wporden uit de tweede brief moe-
ten van de woorden op dê  overeen-
komstige randnummers varT de eerste
brief afgetrokken worden. Men krijgt
dan een schrijven met de volgende
inhoud:

Beste Wlllem,
Ik heb uit een transport f iets van
een banketbakker een (reusachtige
Kersttaart gegapt.
Kom Zondag.

Karel.

Het spreekt vanzelf, dat Karel Grijp-
vlug naar aanleiding van dit schrijven
in zijn kraag werd gepakt.
Prijswinnaars werden:

G. de Snoo/ Fuchsiastraat 19b, Rot-
ter daltn; B. Grossoo, Linnaeuslaan
47, Utrecht; Th. M. F. Rockx, Pu.
Vingboonsstraat 34, Tilburg.

De prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit het boekenlijst j e, dat hun zal
worden toegezonden.

Hef kruiswoordraadsel
De wens, vervat In hor. 1—77—164 luidde:

Vrede op aarde moge werkelijkheid wor-
den, zoodat volkeren en menschen weder-
om het Kerstfeest met blijdschap kunnen

vieren

HORIZONTAAL:
l vrede,
4 op
5 aarde
7 moge

10 werkelijkheid
17 worden
21 Ie
22 arg
23 aak
24 N.I.
25 ah
26 ZOO
29 rats
32 ad
33 net
35 al
36 eed
37 klit
38 si
41 beu
42 pro
43 H.Q.
44 ski
46 are
47 c.G.
48 Oka
50 Ra
52 nu
54 d.c.
55 toe
57 Ede
59 p.p.
60 el
61 urn"
62 haf
64 er
65 eel
66 tas
67 ad
68 ti
69 tac
70 oma
71 Re
73 sta
74 i.c.
75 ech
76 O.T.
77 zoodat
79 volkeren
83 er
85 menschen
87 het
89 kers v
93 pene
94 vet
95 sr.
96 lans
97 tod
98 tij
99 Bilt

100 va
102 na
103 gel
104 na
100 r.r.
108 es
109 kda fdak)
in ga
112 in
113 elf
115 r.rj.
117 of
118 al
T»0 r-nne

122 web

123 N.O.I.
124 Aisne
126 as
128 spe
130 Opel
131 Ida
132 tuk
133 netel
134 anyl
137 geep
141 cru
142 onaf
143 pen
144 wd.
145 re-
147 puts

• 148 rest
149 Erna
150 hek
151 pas
152 A.P.
154 R.D.
155 pups
157 ut
158 bloot
159 ie
160 opoe
162 est
163 wederom
164 met
165.blijdschap
166 kunnen
167 vieren

VERTIKAAL:

1 veertien zeven
twee

2 Eist
3 de
4 ochlocrate
6 roodgelakt
7 ma
8 ordeketen
9 G.G.

11 extirpateur
12 ledig lichter-

schip
13 ka
14 ham
15 e.k.
16 Doornspijk
18 onderhoorig
19 R.I
20 natuursteen-

oanden
25 aarde
26 z=
27 oehoe
28 li
29 R.K.
30 ala
31 stepdans s
32 ascetic
33 n b

->34 een
39 koutend
40 manchetknoop
45 Ida '
49 krach
51 aam
53 strop
55 te .
56 heerschaar ook

heirschaar
58 es

63 fa
72 eden
73 smartegeld
76 of
78 ana
80 overatuur
81- lei
82 er
84 N.L.
86 Eos
88 tijdopname
90 eb
91 sla
92 T.T.

101 aloud
103 griep
104 N.O.
105 af
L07 o.l.
110 Aneas
111 snood
112 ieder
114 Pik .

115 Ran
116 pels
119 beuk
121 elf
122 wip
125 netto
127 snert
129 preek
135 ijs
136 It.
138 Eros
139 enoc (cone)
140 path
145 ruw
146 Epe
152 Api
153 Poe
155 p.t.
156 s.d.
158 bij
160 OV
161 er

Prijswinnaars van deze puzzle wer-
den:
G. v. d. Heijden Jr., Voorstraat 33,
Egmond aan Zee; M. Creteer, Willem

. Prinzenstraat 5 i, Helmond: C. Schröf
der Jul. v. Stolbergstraat 15II, Am-
sterdam.
Deze prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlijst j e, dat hun
zal worden toegezonden.

\ _'

CORRESPONDENTIE
De lezer, die ons mededeelde, dat bij een
Utrechtse Bouwvereniging aan de huur-
ophalers geen duurtetoeslag wordt gege-
ven, wordt verzocht aan de redactie.
mede te delen, welke Bouwvereniging
zijn klacht betrof.
Mevr. J. v. d.fD,—C. t c Z. De door u be-
doelde inrichting is gevestigd aan de
Camperstraat te Amsterdam (O). Zij is
te bereiken (van het Centraal Station af)
met lijn 11.

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van het
weekblad „Arbeid" betreffende,
richte men aan den Hoofd-
redacteur van het weekblad
„Arbeid". Postbus 100, Amster-
dam. Geen persoonsnaam ver-
melden!
Bij brieven, bestemd voor de
verzorgers der onderscheidene
rubrieken, vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk
op de omslag. Voorts adresseren
aan Redactie Weekblaa „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam.

D R A A G G E E N
B R E U K B A N D !

Na veeljarlge ondervinding Is een
Breukverband-Apparaat gemaakt, hetgeen

alle Breukbezwaren wegneemt.
10 DAGEN OP PROEF l

Wanneer U bij Uw breuklijden bijna alle»
zonder succes hebt geprobeerd, aarzel dan niet
van dit aanbod gebruik te m*k'en. Waar alle
andere behandelingen hebben gefaald, hebben
wij de beste resultaten met het Rrooks Lucht'
kussen-Apparaat kunnen bereiken. Dit Apparaat
brenjrt onmiddellijke verlichting. U kunt zich
weer bewegen en arbeiden als voorheen.

Foto C E. Braakt

Het Apparaat wordt nauwkeurig volgen» Uw
maat gemaakt — er wordt dus met het indivl-
dueele karakter van Uw breuk rekening gehou.
den. Vandaar de bijzonder gunstige resultaten.
Wij zenden het U met den absoluten waarborg,
dat het U zal voldoen of wij zenden U het geld
terug. Daar het U op tO dagen proef wordt
toegezonden, hebt u ruimschoots de gelegen-
heid te beoordeelen of onze belofte waarheid
bevat. Schrijf dus nog heden en stuur onder-
staande coupon in, waarop onze geïllustreerde
brochure U gratis wordt toegezonden. Wanneer
U die gelezen zult hebben, zult U de overtui-
ging hebben in Uw eigen belang deze proef-
neming te moeten doen. Vul dus onderstaande
coupon in en post die nog heden.

— Gratis Informatie-Coupon -r—

Brooks Breukapparaten BedrQf
Singel 25 (17G .4) Amsterdam

Oelieve mi] te zenden, franco per post,
in onbedrukte enveloppe; zonder eenige
kosten of verplichtingen mijnerzijds, Uw
geïllustreerd boek betreflende'Uw Breuk-
verband-Apparaat, en Uw 10 dagen
gratis proef.

Naams .

Adres t
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OPERETTEKLANKEN
Onder deze titel worden o.m. uitge-
voerd: Ouverture Pledërmaus; Die Lus-
tige Witwe; Paganini; Keizerswals: Ein
Morgen, Ein Mittag, ein Abend in. Wien;

r Perpetuum Mobile enz. enz.
Groot orkest o.I.v. Mr. Harm Smertes
toet als solisten: Dzjobs Isiiig; Lia Mar-
*'n; Gerard Holthaus en Henk Voshart.
Toegangsprijs: 60 cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten 9O cent
'voor ongeorganiseerden, a. r. inbegr. en
een beperkt aantal werklozenkaarten
van 10 cent.

HAARLEM DONDERDAG 8 JANTJARI
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kruisweg 74 en 's avonds
aan de zaal.
LEIDEN VRIJDAG o JANUARI
Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur li.ni.
Kaartverkoop: Herengracht 34 en des
avonds aair de zaal. Werklozenkaarten
kosten hier 20 cent.

HAAG ZATERDAG 10 JANUARI
Gebouw v. K. en W., aanvang 7.30 uur
n-m. Kaartverkoop: dr. Kuiperstraat 10
611 Vreugde en Arbeid a.s. Hofweg als-
nieeie 's avonds aan de zaal.
DELFT ZONDAG 11 JANUARI
ötaüsdoelen, aanvang 7.30 uur n.m.
•Kaartverkoop: Oude Delft 201 en des
avonds aan de zaal.

MAANDAG 12 JANUARI
Schouwburg, aanvang 7.30 uur

~>-Ifl- Kaartverkoop: Stratumsedijk 35 en
p 8. 9 en 10 Januari van 1O — 2 uur en

>an^g_7 uur bij de Philips Schouwburg
611 's avonds aan de zaal.

r'On,i>KECHT DINSDAG 13 JANUARI
Kunstmin, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart- •
verkoop: Singel 162 en 's avonds aan de
zaal. Gratis plaatsbespreking van 10 —
12 uur op de dag der voorstelling bij
Kunstmin..

BREDA WOENSDAG 14 .JANUARI.
Concordia, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Spadestraat 53 en 's av.
aan de zaal.

TILBURG DONDERDAG 15 JANUARI
Stadsschouwburg, aanvang; 7.30 uur n.m.

•Kaartverkoop: dagelijks bij de Stads-
schouwburg en 's avonds aan üe zaal.
*"laatsbespreken Woensdag 14 Januari
van 7 — 9 uur n.m. in de Stadsschouw-
burg.

AMSTERDAM ZATERDAG 17 JAN.
Concertgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Prins Hendrikkade 49;
Vreugde en Arbeid? Leldseplein; de vak-
groepen en 's avonds aan de zaal.
Werklozenkaarten uitsluitend -via de
vakgroepen.
MAASTRICHT «'ZVXDAG is JAN.
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kesselkacle 40 en 's av.
aan de zaal.

De overige plaatsen van (leze tournee
Worden in het volgende nummer van
••Arbeid" bekend gemaakt.

NlEUWJAAR'sVARIÉTÉ
Een uitstekende variétévoorstelling,
waaraan medewerken Jo en Piet Schuur-
*'">'>, de Hollandse boerenzangers; de
* Brux, clowns; Wim Bakker, Noord-

se accordeon-virtuoos; René van .
en, de twee evenwichtskunstenaars;

•'lly Hubert, luchtacrobate en een
I|«ïété-Orkest o.I.v. MS'rcelle Lafosse.
j-pegangsprijs: 5O cent voor georgani-
"^erden en hun huisgenoten,- 80 cent v.
"^georganiseerden, a.r. inbegr. en een
beperkt aantal werklozenkaarten van
0 cent.

ENKHUIZEN DONDERDAG s JANUARI
™Unt Bioscoop, aanvang 7.30 uur n.m.
kaartverkoop: Driebanen 43 en 's avonds
^n de zaal.

VRIJDAG 9 JANUARI
r;6 Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m.
s-aartVerkoop : Stationsstraat 28 en des

aan de zaal.
ZATERDAG 10 JANUARI

6 Koornbeurs, aanvang 7.3O uur n.m.
•partverkoop: Westvliet 40 en 's avonds
*au de zaal. Werklozenkaarten uitslui-
tend bij J. p. Zondervan, Westvliet 40.

"EERENVEEN ZONDAG n JANUARI
i±et Posthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
kaartverkoop: Dracht 23 en 's avonds'

n de zaal. .

PEPPEL MAANDAG 12 JANUARI
ÏP i?rop' aa:nvang 7.30 uur n.m. Kaart-

ei'koop: Maatkade •*!, en 's avonds aan
«e zaal.

ENSCHEDE DINSDAG is JANUARI.
certzaal Engel, aanvang 7.30 uur

toS; (,zaal open- 6-30 uur>- Kaartver-
*°op: Molenstraat 46 en 's avonds aan

APELDOORN WOENSDAG 14 JAN.
Tivoli, aanvang 7.30 uur, n.m. Kaartver-
koop: Hoofdstraat 178 en 's avonds aan
de zaal.
DEVENTER DONDERDAG 15 JAN.
Help U Zei ven, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Singel 18 en 's avonds
aan de zaal.
HENGELO VRIJDAG 16 JANUARI
Concertgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Beitzstraat 12 en 'E av.
aan de zaal.
ALMELO ZATERDAG 17 JANÜARf
't Groenendal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Wierdensestraat 22 en
's av. aan de zaal.
De overige plaatsen van «le/.e tournee
worden in het volgend nummer van
„Arbeid" bekend gemaakt.

Marcello's Cabar et-Revue

Wie lacht betaalt '1
«Medewerkenden: Helene Mwetti, Inter-

nationaal cabaretière; Marcello, humc-
rist-conférencier; Pierre Driessen, accor-
deonnist-pianist-zanger; Henri Jv'olles,
humoristische goochelaar; Marina van
Goudswaart, toppunt van buikspreken.
Toegangsprijs: 35 cent voor georgani-
seerden en huisgenoten; 50 cent voor
ongeorganiseerden, a.r. inbegr.
In alle plaatsen wordt bovendien een
kindervoorstelling gegeven, waarvoor de
toegangsprijs 10 cent voor kinderen en
2O cent voor begeleiders bedraagt.

GOES VRIJDAG 9 JANUARI
Schuttershof, aanvang 7.30 uur run.
Kindervoorstelling, aanvang 4.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Wijngaardstraat? 7
en 's avonds aan de zaal.

TERNEUZEN ZATERDAG 10 JAN.
Concert- en Bioscoopgebouw, aanvang
7.30 uur n.m. Kindervoorstelling, aan-
vang 4.30 uur n.m. Kaartverkoop: Oude-
landseweg 30 en 's avonds aan de zaal.

SAS VAN GENT ZONDAG 11 JAN.
Reseda, aanvang 7.30 uur n.m. Kinder-
voorstelling, aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: M. de Grof f, Noordstraat
nq. 5 en aan de zaal. Kinderen hebben
alleen toegang oneer geleide en hoede
der ouders of begeleiders.

BRESKENS DINSDAG 13 JANUARI
Sumalo, aanvang 7.30 uur n.m. Kinder-
voorstelling aanv. 4.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: penningmeesters der aange-
sloten vakgroepen en aan de zaal.

OOSTBURG WOENSDAG 14 JANUARI
Beursgebouw, aanvang 7.30 uur n,m.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur
n.m." Kaartverkoop penningmeesters der
aangesloten vakgroepen en aan de zaal.

VLISSINGEN DONDERDAG 15 JAN.
.Britannia, aanvang 7.30 uur u.m. Kin-
dervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Walstraat 61 en aan de
zaal.

MIDDELBURG- VRIJDAG 16 JANUARI
Schxittershof, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling, aarrv. 4.00 uur n.m.
Kaartverkoop: Dam 13 en 's avonds aan
ds zaal.

HAAMSTEDE ZATERDAG 17 JAN.
Hotel Bom, aanvang 7.3O uur n.m. Kin-
dervoorstelling aanvang 4.30 uiir n.m.
Kaartverkoop: I. C. Walkier, Ring 101 te
Burgh en aan de zaal.
Z1ERIKZEE ZONDAG 18 JANUARI
Hotel Juliana, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Gat van Westen C.
498 en aan de zaal.
OOSTERLAND MAANDAG 19 JAN.
Conferentiekamer, aanv. 7)30. uur n.m-'
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kerkstraat A 138 en aan
de zaal.

Bonte U-daagse
Radio-uitzendingen

Zoals thans wel algemeen bekend zal
zijn, organiseert „Vreugde en Arbeid" in
samenwerking met de Nederlandse Om-

- roep bonte radio-avonden en wel ledere
Dinsdagavond om de 14 dagen.
Deze avonden worden door de radio uit-
gezonden en wel het -eerste gedeelte over
Hilversum I (415 m.) en het tweede ge-
deelte over Hilversum II (301 m.). Na
sluiting der zenders vindt verdere uit-
zending «plaats via de radio-centrales,
welke over een directe lijnverbinding
met'de studio beschikken.

ARNHEM DINSDAG 20 JANUARI
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
precies. Medewerking verlenen: Het
Orkest van Otto Hendriks; Gregor Ser-
Iian; Hongaarse Kapel; Jack Miller,
accordeon-virtuoos; liet Vrolijke Klaver-
blad, zangtrio; Carlo met. haar spre-
kende poppen en de twee van V. & A.
Toegangsprijs 6O cent voor georganiseer-
den en huisgenoten, 100 cent voor onge-
organiseerden, 'a.r. inbegr.
Kaartverkoop: Jansbuitensingel 17 en
's avonds aan de zaal.

Volksontwikkeling
Schriftelijk onderwijs

Schriftelijke cursussen zijn m.n. voor
-verspreid wonende landarbeiders in

voorbereiding. Een landbouwkundig ad-
viseur heeft inmiddels zijn medewerking
toegezegd.
Ook voor de A.V.V. wordt een schrifte-
lijke cursus opgesteld, aangezien het ge-
bleken is, dat ook verspreid wonende
leden en kleine groepjes hiervoor be-
langstelling hebben.
De leden van het N.V.V., welke belang
stellen in handtekenen of schriftkunst,
dienen zich te melden bij het Districts-
kantoor ter plaatse. Wanneer de belang-
stelling over het gehele land voldoende
groot is, zullen ook voor deze beide
vakken schriftelijke cursussen georgani-
seerd worden, waarvan de kosten afhan-
kelijk'-zullen zijn van het aantal deel-
nemers. Het komt ons gewenst voor de
aandacht erop te vestigen, dat de door
ons gevolgde methode voor schriftelijk
onderwijs een geheel nieuwe is, waarbij
het commerciële gedeelte eerst in de
tweede plaats komt en goed onderwijs
hoofdzaak is.,

Naai- en knipcursus te Haarlem
Voor de dames wordt te Haarlem een
naai- en knipcursus georganiseerd,
waaromtrent alle verder gewenste inlich-
tingen verkrijgbaar zijn bij het N.V.V.
District Haarlem, Kruisweg 74.

Lichamelijke ontwikkeling
Zwemmen voor niet-leden

Teneinde ook de ongeorganiseerden ken-
nis te doen maken met een deel van het
mooie sociale werk van het N.V.V.
„Vreugde en- Arbeid" kunnen de N.V.V.-
leclen vanaf' l December j.l. vrienden en
kennissen tot deze goedkope zwemavon-
den uitnodigen, waartoe een beperkt
aantal uitnodigingskaarten aan de kassa
der zwembaden verkrijgbaar Is.

Turnqroep te Werkendam
Nadere inlichtingen bij H. C. den Haan,
Uitbreiding 48 te Werkendam.

Zwemmen fe. l J muiden
Met ingang van 7 Januari wordt ge-
zwommen op Woensdagavond van 7—8
uur n.m.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Het Is gebleken, dat door een vergis-
sing van de directie van de Kunstijs-
baan in de Apollohal enige keren leden
van het N.V.V. teleurgesteld werden en.
niet tegen het goedkope tarief werden
toegelaten. Deze moeilijkheden zijn
thans definitief opgelost.
Nndere inlichtingen omtrent de tijden
enz. wortfen verstrekt door het N.V.V.,
District Amsterdam, Prins Henclrikkade
no. 49 en Vreugde en Arbeid, Leidse-
plein..1

Zwem&aarten
Nogmaals wordt er op gerekend, dat
uitsluitend diegenen, die in het bezit
zijn van een zwemkaart, toegang tot de
zwembaden hebben. Deze kaarten zijn
— zoals bekend — verkrijgbaar bij de
plaatselijke Vreugde en Arbeid-ver-
tegenwoordigers.

Gymnastiekcursus te Amsterdam
Voor nadere bijzonderheden hieromtrent
wordt verwezen naar het voorgaande
nummer van „Arbeid".

Jiu-Jitsu-cursus te Amsterdam
Voor nadere bijzonderheden wojaït even-
eens naar het voorgaande nummer van
„Arbeid" verwezen,

Zwemcursus te Amsterdam
Voor diegenen, die het bovengenoemde
Vreugde, en Arbeid-zwemkunstdiploma
behaald hebben, bestaat de gelegenheid
zich verder In net zwemmen te bekwa-
men onder leiding van de bekende train-
ster van All Stijl en Jopie Waalberg,
mevr. De Dood Koenen. Deze lessen wor-
den gegeven in het Zuiderbad op iedere
Donderdagavond van 20—21 uur en het
cursusgeld bedraagt hiervoor ƒ l per
maand, waarbij de toegang tot het bad
is inbegrepen. Aanmelden District Am-
sterdam, Pr. Hendrikkaüe 49 en V. en
A., Leidseplein.

Zwemmen te Groningen
.Voortaan kan hier ook Woensdag van
7—8 uur door kinderen en volwassénen
gezwommen worden.

Filmvoorstellingen
Vertoond wordt de film „Vadertje Lang-,
been", een Nederlands sprekende film
met Lilly Bouwmeester. Tevens gevari-
eerd bij programma.
De toegangsprijs voor de avondvoorstel-
ling bedraagt 25 cent voor georganiseer-
den en 36 cent voor ongeorganiseerden
en voor de middagvoorstelling 15 cent
voor kinderen en 25 cent voor begelei-
ders.
III3EBDE VRIJDAG 9 JANUARI
Zaal van. Wed. A. Koetsier, aanvang 7.30
uur n.m. De kindervoorstelling vangt
aan om 4 uur n.m.
Kaartverkoop o.a.: Joh. Scholten, Zwol-
seweg P 291 Wapenveld; J. Kruisweg,
Oudehoek, Keerde en 's avonds aan de
zaal.
HATTEM ZATERDAG 10 JANUARI
Café Steenman, aanvang 7.30 uur n.m.
De kindervoorstelling vangt aan om 3
uur n.m.
Kaartverkoop: H. Heideveld, Oude Kerk-
weg en 's avonds aan 'de zaal.

Zondagochtendvoorstellingen
UTRECHT ZONDAG 11 JANUARI
Scala Theater, aanvang 10.3O- uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Bali, het
eiland der Demonen", terwijl Harry en
Willy met vrolilke Hollandse liedjes voor
een goed bijprogramma zorgen.
Toegangsprijs: 30 cent voor georgani-
seerden; 45 cent voor ongeorganiseerden
en 10 cent voor werklozen. Kaartverkoop
o.a. Springweg 102 en 's morgens aan de
zaal.
HILVERSUM ZONDAG 11 JANUARI
Casino Theater,' aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film .„Vivere"
met Tito Schipa in de hoofdrol, terwijl
Klijn's Volksdansgroep voor een goed
bijprogramma zal zorgen.
Toegangsprijs: 30 cent per persoon; voor
werklozen is een beperkt aantal plaat-
sen van 10 cent beschikbaar.
Kaartverkoop o.a. Stationsstraat 8 en
's morgens aan de zaal.
AMSTERDAM ZONDAG 11 JANUARI
Corso Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Concert in
Tirol" met de Wiener Sangerknaben en
Heli Finkenzeller, terwijl Guus Mark-
man, operettezanger, voor een goed bij-
programma zorg draagt.
Toegangsprijs: 25 cent per persoon, voor
werklozen is een beperkt aantal kaarten
van 10 cent bösoJlikbaar.
AMSTERDAM ZONDAG 18 JANUARI
Rialto Theater, aanvang 10.30 uur v.'m.
Filmvoorstelling- met de lilm „Het Mas-
ker valt", met als bijprogramma het
komisch muziekkwartet „De Zwervers"..
Toegang uitsluitend voor personen van
18 jaar en ouder. Kaarten a 25 cent per
persoon, alsmede een beperkt aantal
werklozenkaarten van lo cent zijn ver-
krijgbaar bjj Prins Hendrikkade 49;
Vreugde en Arbeid, Leidseplein. Werk-
lozenkaarten uitsluitend via de vak-
groepen.
LEIDEN . ZONDAG 18 JANUARI
Trianon Theater, aanvang 10 "uur v.m.
Vertoond wordt de film „Mijn .dochter
heet Peter", met als bij programma Pierre
Boeyen, en Lia Martin met liedjes aan
de vleugel.
Toegangsprijs 30 cent per persoon, ter-
wijl een beperkt aantal werklozenkaar-
ten van 10 cent ter beschikking is.
Kaartverkoop: Herengracht 34 en des
morgens aan de zaal.

DEN HAAG ZONDAG 18 JANUARI
Odeon Theater, aanvang 10.3O uur v.m.
Vertoond wordt de film „Zuid-Ameri-
kaanse Dierenwereld" met als voorpro-
gramma het Hawaiian-kwartet „De Zuid-
zee-Eilanders". Toegangsprijs 30 cent p.
persoon en een beperkt aantal werk-
lozenkaarten van 10 cent.
Kaartverkoop: Dr. Kuiperstraat 1O;
Vreugde en Arbeid" a.d. Hofweg en des
morgens aan de zaal.

ZANG- EN DANSREVUE
Medewerkenden: RodI Roeters, • Immo-
rist-sneltekeaar-gcfochelaar; De Wilco's,
acrobatisch duo; Mary Smit. parodiste;
de Boya's danspaar; Johny Duisdeike»
accordeon-virtuoos.
Dit gezelschap trad, gedurende 4 maan-
den met"~groot succes op voor de Neder-
landse arbeiders, welke In Duitsland en
Frankrijk werkzaam zijn.
Toegangsprijs: 35 cent voor georganiseer-
den en hun huisgenoten: 50 cent voor
ongeorganiseerden, a.r. inbegr. en een
beperkt aantal werklozenkaarten van
10 cent.
ALPHEN A/!D RIJN

DONDERDAG 15 JANUARI.
Nutsgebouw. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: D. Visser. Leliestraat 16
en 's avonds aan de zaal.
WOERDEN VRIJDAG 16 JANUARI
Hotel Ruys, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: W Oosterwijk. Gastdorp
20 en 's avonds aan de zaal.
WADDINXVEEN ZATERDAG 17 JAN
Centrum, aanvang 7.30 uur n.m Kaart-
verkoop: S. Pille, Henegouwerweg 51a
én 's avonds aan de zaal. •
STOLVVIJK ZONDAG 18 JANUARI
Kaartverkoop: bij de bekende adressen-
en aan de zaal. \
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VOOR DE VROUW

\ Goed wassen j

Licht gekleurde wol

Omdat wol bijna nooit kleurecht
is, moeten de verschillende kleu-

ren afzonderlijk gewassen worden.
Was nooit rose en blauw gekleurde
kledingstukken in één sop; geeft een
der kleuren ook maar iets af, dan
worden beide stukken er minder van.
Men kan beginnen met de lichtst
gekleurde wol 't eerst te wassen,
heeft er dan niets van de rose kleur
losgelaten, dan kan het sop nog voor
een of meer andere kleuren dienen.
Week wol alleen als ze zeer vuil is!
(Een Ie huidbedekking is na een
week dragen .goed vuil!) Week in een
lauwe oplossing van onthard- of
regenwater met burnus, week-in,
leeropaan of ilvo, niet langer dan een
kwartier. Volg ook wat de hoeveel-
heid betreft, precies de gebruiksaan-
wijzing op de verpakking, l a 1£ eet-
lepel per 10 L. per emmer). Gebruik
vooral niet meer; de Kleine hoeveel-
heid soda, die-deze weekmiddelen be-
vatten, schijnen de kleur eerder vast
te leggen dan los te maken.
Spoel na in lauw onthard- of regen-
water Wring niet, maar knijp de
wol uit.
Na weken en spoelen is één sop ruim
voldoende.
Maak een sop van Echfalon, Pewa,
Lavol of andere kunstmatige zeep-
soort. Neem nauwkeurig de hoeveel-
heid, die op de verpakking wordt
aangegeven al of niet vermengd met
harde huishoudzeep. ,
Bij het gebruik dezer kunstmatige
zeepsoorten behoeft het water niet
onthard te worden, er kan geen^ kalk-
zeep gevormd worden. Is er kans dat
de wollen kledingstukken Iets afge-
ven, doe dan wat azijn in het sop;
het sop verslaat (wegtrekken van
schuim) hierdoor niet. Bij andere
zeepsoorten is dit wél het geval.
Spoel zo lang na in lauw water tot
het water helder blijft. Heeft de wol
neiging tot afgeven, doe dan een
scheut .azijn door het eerste spoel-
water."'
Knijp de wol uit, plak ze zorgvuldig.
Knijp gebreide kledingstukken uit in
een doek en laat ze liggend op een
baddoek drogen. Wollen japonnen
kunnen op een klerenhanger, waar-
over eerst een ^schone doek geslagen
wordt, gehangen worden. Wollen
nachtjaponnen, pyama's e.d. worden
gewoon opgehangen.
Droog wollen goed nooit in • de zon of
bij de kachel. Hang het buiten zo te
drogen, dat de schouders met was-
klemmen vastgezet worden, .zodat een
nachtjapon ta.v. niet bol komt te
staan door de wind; hierdoor waait
oud goed licht stuk.
Fijn wollen tricot ondergoed behoeft

. riiet „liggend" gedroogd te worden;
rek het op maat. Sla bij 't ophangen
lange mouwen over de lijn terug voor
't uitrekken. Laat de wol niet te lang
nat blijven; hoe korter de wol voch-
tig is, des te minder heeft ze door
het wasproces te lijden.
Geeft wol sterk af wanneer ze in het
sop komt, neem ze er dan dadelijk
uit en leg' ze in koud wa-ter met een
flinke scheut azijn, goed uitgespreid.
Maak een sop van zeeppoeder of van1

harde huishoudzeep en voeg daar H
eetlepel Slakozon (Hakaproduct) aan
toe, die men tevoren met koud water
aangemaakt heeft. Spoel eerst het
kledingstuk uit In schoon onthard
water en was het vlug in het sop met
Slakozon schoon. Geef maar één sop;
spoel'na in onthard water met azijn.
Droog zo'n kledingstuk liggend en vul
het op met doeken.
Verschoten wollen kledingstukken
kunhen' wéér wat bij gekleurd wor-
den. Zijn ze zeer ongelijkmatig van
kleur, dan moeten ze eerst zoveel
mogelijk ontkleurd worden.
Bij den drogist zijn verschillende
ontkleuringsmiddelen. verkrijgbaar.
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Gebruiksaanwijzing staat op de ver-
pakking aangegeven.
Gebruik voor wol nooit bleekwater
om te ontkleuren, de wol bederft er
totaal door!! Eenvoudige huismid-
deltjes zijn de volgende:
a. rood vloeipapier (niet alle soorten
zijn bruikbaar). Kook een j- vel in
een liter water af, zeef de vloeistof
en giet ze in het laatste spoelwater.
Sla het kledingstuk goed uitgesla-
gen, er doorheen en knijp het flink
uit. Zorg bij dat spoelen voor goed
schone handen, vooral als ge juist,
het rode vloeipapier uitgeknepen
hebt.
b. een blaadje rode gelatine geeft
evenals het rode vloeipapier een rose
kleur. Week' de gelatine l kw"artier
in koud water, los ze dan op in heet
water. Knijp het blaadje niet uit, zo-
als we dat voor de bereiding van
pudding doen maar laat het slappe
blaadje langzaam in heet water zak-
ken. Zeef de vloeistof, kleine velle-
tjes kunnen lelijke vlekken geven en
giet ze in het koude of even lauwe
spoelwater.
e. rode Talensinkt, eveneens om een
rose kleur te krijgen. Er bestaan 2

soorten rode Talensinkt: metaal- en
geen metaalinkt. De eerste soort geeft
een mooier rose. Zoveel Inkt' aan het
spoelwater toevoegen tot een goede
tint verkregen is.
d. een paars anilinepotlood geeft een
mooie lila tot donkerpaarse kleur. Een
klein stukje potlood (zonder hout)
wordt in een' lapje gebonden en even
opgekookt. Alweer deze vloeistof bij
het spoelwater gieten.
e. een paar stampertjes van saffraan
(saffraan bestaat uit de gedroogde
stampers van een bepaald soort cro-
cussen) worden in lapje even opge-
kookt.
Een vloeistof, warmgeel gekleurd
ontstaat.
Oranje-geel geven _ zakjes Reckitt's
crème, die evenals' zakjes blauwsel
door het water worden geslagen.
Ten slotte nog de verschillende kond-
waterverven, die gemakkelijk ge-
kleurd spoelwater in alle kleuren en
tinten opleveren. Men bedenke brj
deze huismiddeltjes, dat ze telkens
na 't wassen weer toegepast moeten
worden.
Blauwsel kan niet dienen om het
goed een mooie blauwe kleur te
geven, dient alleen om wit intenser
wit en meer blauw-wlt te maken.
Ten overvloede zij men voorzichtig
met de genoemde kleurstoffen daar,
waar het een Ie huidbedekking be-
treft; alleen de rode gelatine geeft
een onschadelijke kleurstof.

J. Collenteur.
(Nadruk verboden)

Wij maken — een hoed en een fcaref
Hoeden kosten "ons ook punten en
al zijn het er maar drie, we zullen,
als het even kan, ook deze drie pun--
ten gaarne uitsparen.
Enige lezeressen verzochten ons, het
patroon te plaatsen van een hoed of
baret, die zij zelf. gemakkelijk zou-
den kunnen vervaardigen.
Deze twee modellen zijn voor dit doel
zeer geschikt, te meer, daar er maar
kleine.lapjes stof, fluweel of vilt voor
nodig zijn. Dergelijke lapjes hebben
de meesten onzer, vooral' de vrouwen,
die zelf wel kledingstukken maken,
wel over.
Het hoedje kan op twee manieren
worden gedragen. We kunnen het
gewoon, zowel als achterstevoren op-
zetten. Het hangt er maar van af,
welke van de twee manieren ons het
beste staat. De een kan een hoed
hebben, die uit het gezicht wordt
gedragen, terwijl een ander veel beter
voor den dag komt als. zrj de hoed
meer „in het gezicht" draagt.
'Behoort u tot een van de geluk-
kigen, die beide manieren goed staat,
dan heeft u met een slag twee hoeden.

Voor garnering kan men een strik,
een speld of een veer nemen. Dat
hangt natuurlijk ook al weer van de
smaak af van haar, die de hoed
moet dragen.

Als tweeda hoofdbedekking geven we
hier het patroon van een baret.
Een baret is zulk een prettige, prac-
tische dracht, dat het werkelijk geen
wonder is, dat de meeste vrouwen
reeds in het bezit van zo'n kleding-
stuk zijn.
Het leuke is echter, dat zo'n baret in
een wip klaar is en van een paar
lapjes gemaakt kan worden.
Probeert u het ook eens — voor u
zelf of voor uw dochtertje. Het is een
gemakkelijk werkje eri het resultaat
is verrassend.

Het patroon van het hoedje kan be-
steld worden.a ƒ0.30; het patroon
van de baret voor ƒ0.25 aan, oost-
zegels bij de redactie van „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam-C.
Op de linkerbovenhoek van de enve-
loppe het woord Patroon vermelden.

CORRESPONDENTIE
Mevr. Th. v. Z.—J. te W. Hei; is eenvour
dig verbijsterend, hoe onvoorzichtig veleB
met de kerstboom zijn omgegaan. W6
ontvingen althans verschillende brieven
van huismoeders, die de wanhoop nabij
zijn, omdat haar kleden en gordijnen
door kaarsvet of vuur werden beschadigd.
Gelukkig maar, dal blijkens dt ons toe-
gezonden brieven, nergens werkelijK
, b.' and" is geweest.
Wat uw vraag omtrent het kaarsvet be-,
treft — we beantwoorden hiermede ':evens
de andere vragensteJsters — adviseren wij
u heV-vet voorzichtig af te krabben en
wel zó, dat het weefsel van het tapijt
niet mee de veg uit wordt genomen.
Heeft men de dikke vetlaag aldus verwij-
oerd, dan Kan men het nog achtergeble-
ven vet het best oplossen, door er eefl
stuk grauw papier op te leggen en dit
papier vervolgens met een strijkijzer te
verwarmen. Zodra het papier vettig wordt
moet men het verschuiven of vernieuwen,
net zo lang totdat het geen ''et meer tot
zich neemt. Het verdient aanbeveling,
tijdens deze behandeling ook onder het
karpet een stuk papier te leggen. Blijven
er dan nog sporen van de vlekken in het
tapijt achter, ;ian is meestal een beetje
warm water voldoende om deze uit te
wissen.
De brandgaatjes in het karpet zou U
kunnen stoppen. AJs de kosten niet te
hoog zijn. zou u het gordijn door een
stüppage-inrichting weer in orde kunnen
later maken.
Mevr. G. B. de L, ie B. Ook ons is een
geval bekend, dat men bij een 25-jarige
bruiloft extra leireasmiddelenbons kreeg
toegewezen. Of ten deze echter volgens
algemeen geldende voorschriften wordt
gehandeld, is ons niet beken.:!. Overigen^
moet u zich niet voorstellen, dat u me*
die extra toewijzing zelfs ook maar een
behoorlijke extra-koffiemaaltijd zou kun-
nen aanrichten.
Mevr. H. L. G. te U. O, die Hollandse
zindelijkheid! Als u dan toch per se de
koperen brievenbus en de bel wilt blijven
poetsen, zonder de pas geverfde deur met
het poetsmiddel aan te tasten, knipt U
dan een paar stukras karton zodanig uit,
dnt de te poetsen voorwerpen er precies
in passen. We VT.-zekeren u, dat u dan,
mitfc u de poetspomade niet i?at druipen,

. w.er naar hartelust-zult kunnen poetsen.
Me). S J- V. te -3-. Zolang wij niet" bekend
hebben gemaakt, dat een bepaald knip-

• patioon niet meer kan worden geleverd,
kan men het te allen tijde o;j ons aan-
vragen. Zif> het lijstje, dat we in dit num-
mer opnemen,
Mevr. C. R. v. (V. te U. Wanneer u kimt
verklaren, dat uw zoon geen betere jas
meei heeft, zult u wel een speciale ver-
gunning voor de aankoop van een nieuwe
kunnen krijgen. Natuurlijk moet u daar-
voor de nodige ucxtièlpunten inleveren.
Mevr. E. G. G.—B. te R. Uit uw brief
maken wij >op, dat 'u al van alles hebt
geprobeerd om «Je keuken \ochtvrij te
tjiaiien. Het euvel schrijven wij toe aan
het ontbreken van een ventilatiekoker,
welke in verbinding staat met de buiten-
lucht. Bespreekt u het geval eens met
Oen huiseigenaar. Hi.i zou ook een rooster
in de buitenmuur kunnen laten maken.
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D E N I E U W E B O N N E N
Steeds Ingewikkelder

A anvaarden we de distributie van
luk ,levensmiddelen als een noodzake-

waad — voor de manier waarop
e ( istributie in ons land is geregeld

arv,
Wordt uitgevoerd, kunnen we niet

VP*I dan waardering hebben. Het
eiomvattende apparaat der distri-

werkt niet alleen feüloos en
y~nctueel, maar bovendien kunnen
s

 steeds weer met voldoening con-
n' dat voortdurend rekening
gehouden met de belangen der
enten Dat daarbi. tevens j^.

«i mogelijk wordt gedacht aan hen,
zwai*e arbeid verrichten, en aan
opgroeiende geslacht, bewijst, dat

achVeren in Den Haag bi:i nun reus~
den taak> de beschikkare voorra-

n zo rechtvaar.dig mogelijk te ver-
kra î' de nandnaving van onze voiks-

°P de voorgrond hebben ge-

Volk1.6" meer begint^et Nederlandse
ons r °°k vertrouwen te krijgen in
t.

 Clstributiesysteem en het is pret-
voor i mogen constateren, dat het
bewi de vrouwen -zijn, bij wie het
buti Veld wint' dat de distri-r niet is om ieder zo weinig

te geven, maar om te voor-
J1' dat de een wordt bevoorrecht

de ander. -'
-—uJ!f^

n is het daarom, dat de
aiies d tenviJl ziJ aan de ene kant
krije-p °m de vrouwen „mee" te
haa aan de a-1"3616 kant bezig is
do r g-oede reputatie te verspelen,)r de distributiebescheiden zo inge-

mogelijk te maken.

Te

•jtet nieuwe bonboekje is daar een dui-
eliik voorbeeld van. Het is noch

ichtelijk, noch practisch. Afge-
van het feit, dat alle bonnen•

scr? • d°°r de kleur zi^n *e onder-
'iR !fen' Zi^n ze bovendien zo peute-
ham n' dat ze nauwelijks zijn te
van H 6n' Het verliezen-of zoekraken
Wan uitgescheurde kleine bons zal,
Zioh?eer men niet de uiterste voor-

"ueheid betracht, niet tot de zeld-
eden gaan behoren. Nu kunnen
zeggen, dat men er voorzichtig

ben rt"Óet zi^n' maar de vrouwen heb-
din orgaans °°k nog wel andere
kind6"1 °m aan te denken! Wie kleine
in ^eren heeft en de hele dag druk
bon 6 Weer is' kan niet- zo goed op denRn Passen als de mevrouw, die

voor haar bureautje gaat zit-
um op d'r dooie gemak vast da

men klaar te leggen voor de arti-
Bn- die ze zo juist telefonisch bij

haar levenrancier had besteld.
Wat de kriel-bonnetjes betekenen
voor de ouden van dagen of voor bij-
ziende mensen, zullen we maar buiten
beschouwing laten.
Ook de aanduiding „a" en „b" op de
bonnetjes kan tot allerlei misverstand
aanleiding geven. Er lopen wel een of
twee witte streepjes door om het ver-
schil duidelijker te kunnen aangeven,
maar veel zal 't niet helpen om ver-
warring te voorkomen. „Wie dat heeft
uitgevonden, daar loopt ook een
streepje door", hoorden wij dezer da-
gen een winkelier al zeggen. Wij zul-
len die veronderstelling niet gaarne
onderschrijven, maar ontegenzegge-
lijk heeft de samensteller van het
nieuwe bonboekje onvoldoende reke-
ning gehouden met het feit, dat die
boekjes ook gebruikt moeten kunnen
worden., !

Vermoedelijk heeft „de distributie" te
veel rekening gehouden rnet het adr
ministratieve element, dat men zo
veel mogelijk wil-vereenvoudigen. Ook
is het niet onwaarschijnlijk, dat de
'bezuiniging op papier een woordje
heeft moeten meespreken. Zien we
echter, \yat we aan ongeldig verklaar-
de bons al hebben moeten vernietigen,
dan moeten we in twijfel trekken, of
het werkelijk om papierbezuiniging te

' doen was. Zeker, wij weten heel goed,
dat ook het ongeldig-verklaren van
bons van tijd tot tijd nodig is, ten
einde fraude te voorkomen, maar was
het nu wel nodig, daar reeds zo veel
papier voor op te offeren? Overigens
heeft iedere bestrijding van fraude
door de overheid bij voorbaat onze
volle instemming en als dit inderdaad
ten koste-van veel papier moet gaan,
hebben wij er gaarne vrede mede. Met
evenveel recht mogefi wij echter ver-
la neen, dat we geen distributiebe-
scheiden krijgen, die, omdat er zo
gauw vergissingen mee kunnen gebeu-
ren of die we zo gemakTEëlijk kunnen
verliezen, waardeloos worden^ zónder
dat ze oneeldig werden verklaard.
De distributie van levensmiddelen Is
te belangrijk, dat er veeleer naar moet
worden gestreefd, ons handige, duide-
lijke en overzichtelijke bonnen te ver-
schaf f en. Met de boter- en vetbonnen
is dit „dik in orde". Die zou men als
standaard-maat kunnen aanhouden.
Dan zou het, ook wat dit onderdeel
defr distributie aangaat, voor ons, huis-
vrouwen, bijna botertje tot de boom
zijn!

tegen keefayn qotgefen me/
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JvJERENKOOL - een belangrijke wintergroente
ben ^eerstandsvermogen — we heb-
kenj yover al eens eerder gespro-
^eliik~~ ^S voor een groot deel afhan-
<lie w

 Van de hoeveelheid vitamines,
Het u met ons voedsel opnemen.

^ °-a. een bekend feit, dat in de
. voorzomer een gevoel van

Ons k 61<^' Van spoedig vermoeid zijn,
daaT.. komen plagen, en de oorzaakv Iïloet dan de eerste

ring v
 gezocl:lt worden in de „verande-

ke be^ temperatuur" 'of in de „druk-
2oais

 Z g^eden van de schoonmaak".
^igtin^1611 vaak meent' de oorzaak
°ns ucv

e onvoldoende voorziening van
die WB , am met vitamine C, een stof,

s zomers met de verschillende
a en groenten gemakkelijk op-

~MUUB maar die 's winters in veel
Staat f

 mate tot onz€ beschikking
3uist ̂  Waarvan we dus het tekort
Vooral rt* voor^aar gaan voelen,
de sin ^aar. nu we de citroen en
bronn aasappel - - twee uitnemende
Slissen -Van vitamlne C! ~ moeten
voldoen,*18 onze kans op behoud van
dan g weerstandsvermogen alleen
Woeker orgd' als we weten te

^og ove"hi-iet Wat ons op dit gebied

verstane V a^' da* we da^rorn Juist
in de ?, ^ doen met onze aardappelen
Gat l™ gaar te maken; u weet ook,

rp
ce. veelvuldiger gebruik van

°ente (als sla toebereid) ons

hulp geeft en dat — waar we de
groente niet rauw op tafel willen
brengen — de kooktijd beperkt moet
word«n tot niet langer dan een half
uur,

Maar dan is er nog iets.
We kunnen in onze maaltijden er
rekening mee houden, dat er onder de
wintergroentesoorten enige zijn, die
ons ruim van vitamine C — en daar-
enboven nog van andere vitamine-
soorten — voorzien. De verschillende
koolsoorten behoren er b.v. toe, verder
de koolraap, de prei. de bladselderij
en de peterselie; we doen dus ver-
standig met daarop zoveel mogelijk
onze keus te laten vallen.
Een gelukkige omstandigheid is het,
dat vrijwel al de bovengenoemde
groenten voor rauw gebruik geschikt
zijn en daardoor ons hun volle bezit
aan vitamine C kunnen meedelen; al-
leen boerenkool leent zich voor sla-
bereiding minder goed. Wat erger is,
boerenkool wordt door de huisvrouw
nog maar al te vaak op afdoende
wijze van haar vitaminebezit afgehol-
pen door een urenlange kooktijd.
Waarom?

Eigenlijk alleen, omdat men 't nooit
anders heeft gedaan en men dus een-
voudig de traditie voortzet met de be-
reidingswijze, die de boerenkool veel
van haar oorspronkelijke waarde doet

verliezen. Wie t nooit geprobeerd
heeft, die haalt ongelovig de schou-
ders op voor de bewering, dat boeren-
kool slechts een half uur behoeft te
koken... wie *t echter wél geprobeerd
he'eft, die is volkomen van deze waar-
heid overtuigd,
Boerenkool is weliswaar niet buiten-
sporig duur, maar nu we van geen
enkele groente'als bijzonder goedkoop
kunnen spreken, nu is het van belang
om uit elke soort t%jhalen wat er van
te halen valt. Dat geldt dus ook voor
onze boerenkool: een groentebakje met
slechts een schijntje „afval" en daar-
entegen een grote schaal met een flin-
ke hoeveelheid gekookte groente
dat zal ons ideaal zijn. U kunt dat
ideaal op uiterst eenvoudige wijze be-
reiken!
U stroopt niet langer de bladeren af,

-zodat enkel het z.g. bladmoes gebruikt
wordt en de dikke m^delnerven op
het afvalbakje komen; u gooit ook de-
stengels van de bladeren niet weg en
u beschouwt zelfs de afgeschilde
stronk nog als eetbaar. Wat er dan
aan onbruikbaars afvalt is een bitter
klein beetje, terwijl het bruikbare niet
alleen een grotere hoeveelheid groente
oplevert, maar bovendien profiteert
van de snaak van al die nerven', sten-
gels en stukjes stronk. Die hebben alle
een sterk uitkomende zoete smaak, en
het is eigenaardig, hoe de niet afge-
kookte boerenkool, met stengels en al
bereid, volstrekt niet lijdt aan een te
sterke koolsmaak — zoals de meesten

denken! — maar heerlij^ zoet en geu-
rig smaakt.
Voor wie zelf eens de proef wil nemen,
laat ik het recept volgen, dat ik ver-
leden jaar in „Arbeid'J ook reeds on-
der de aandacht heb 'gebracht, maar
dat hoogstwaarschijnlijk nog niet tot
alle lezeressen zal zijn doorgedrongen.

Boerenkool (voor ongeveer 4 perso-
nen): l kg. boerenkool, 30 g. Ui af-
gestreken eetlepel) boter of vet, een
Ietsje zout.
Maak de kool schoon op de manier,
die ik daar juist heb beschreven, zon-
der iets ervan weg te doen behalve
de allerhardste stronk. Neem enige
bladeren met stengel en- al bij elkaar
en snipper ze heel fijn (op de wijze
van raapstelen of andijvie, maar nog
fijner); schil of schrap de grotere
stengels af en snijd ze ook in dunne
schijfjes. Breng alles met een bodem-
pje water op een flink vuur vlug aan •
de kook; laat de kool dan op een zeer^
zacht vuurtje gaar worden, maar re-
ken daarvoor niet langer dan een half
uur en roer af en-toe de groente om,
zodat de bovenlaag dan onder komt
te liggen. Giet van de gare kool géén
vocht weg: gewoonlijk zal ze in een.
half uur voldoende droog zijn gekookt;
roer er, als dit niet het geval mocht
zijn, een lepel (of minder) aange-
mengde maïzena door o-m het vocht
te binden. Roer er tenslotte de boter
door en zoveel zout als voor de smaak
nodig Uijkt (Vooral niet teveel!)
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VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

' M'n beste neven en nichten,
Tante Cor zegt altijd, dat een goede
kruidenier in deze tijd z'n gewicht
aan goud waard is. Als" dat zo is, dan
hebben wij zeker een héél goeden

"kruidenier, want die weegt vast wel
twe'ehonderd pond. Dat is zo'n gezel-
lig dikke man, die heel veel van kin-
deren houdt. Verleden week stopte hij
tante Cor een doos bonbons toe en
zei er bij: „Een lekkertje voor de kin-
deren". Nu gaan we op een gewone
dag in de week de kinderen geen bon-
bons geven. Dat zou bruint j e niet
kunnen trekken en tante Cor had aan
die doos bonbons dan ook dadelijk
een goede bestemming gegeven: „Die
zijn prachtig voor Reg's verjaardag",
zei ze en... ze zette de doos in de kast.

f Zo, dit is m'n inleiding.
Misschien herinnert een van jullie
zich wel, dat hij of zij mij een tijdje
•geleden mededeelde, dat Reg en Ron
een paar ondeugende jongens waren.
Oom Niek was een beetje verwonderd
over die mening — hij dacht, dat zijn
jongste twee niet ondeugender waren
dan aridere kinderen van drie en vier
jaar. Maar na wat er nu Zondag is
gebeurd, begint oom Niek te geloven,
dat m'n neef of nicht toch wel een
beetje gelijk heeft.
Het was Zondag als alle andere Zon-
dagen. Reg en Ron houden er geen
rekening mee,' dat vader en moeder
dan wel eens iets later willen opstaan
dan gewoonlijk — dat zij in deze win-
tertijd liever met opstaan wachten tot
er niet meer verduisterd behoeft" te
worden en .het was naar ons idee dan
ook nog diep in de nacht, dat Reg en
Ron al wakker waren en lagen te
zeuren, of ze naar beneden mochten.
„Nee jongens, geen sprake van — het
is nog nacht — als het licht wordt,
mogen jullie vader en moeder roe-
pen", zei tante Cor.
De jongens bleven stil en we dachten
niet anders of ze waren weef in slaap
gesukkeld. Groot was dan ook onze
verbazing, toen we een tijd later door
onze oudste dochter werden wakker
gemaakt en ons werd gevraagd, of
wij Reg en Ron toestemming hadden
gegeven, naar beneden te gaan. Dat
hadden we natuurlijk niet en dadelijk
daarop kwam een heel verhaal: de
twee waren stilletjes uit bed gekomen
•— ze waren heel zacht de slaapkamer
uitgegaan. Irl de verdufsterde kamer
had Reg beneden het licht aange-
draaid en vervolgens hadden die twee
een speurtocht ondernomen. Die
tocht had voor hen een buitengewoon
succes. Je kan precies nagaan, hoe het
gebeurde. „Ha, Ron, lekkertjes!" heeft
Reg natuurlijk aangekondigd. Edel-
moedig bood hij Ron een bonbon aan,
die deze natuurlijk dankbaar aannam.

Reg kon niet weten, dat tante Cor de
lekkere bonbons voor zijn eigen ver-
jaardag, op 26 Januari, wilde bewa-
ren. Hij kon wél weten, dat het heel
lelijk was. de doos uit de kast te halen
en dat het nóg lelijker was, uit die

doos te snoepen. Reg.,nam er een en
Ron nam er een en het duurde niet
lang, of ...de hele tloos hadden de
lieverdjes leeggegeten. En . was het
daar nu maar bij gebleven. Het werd
nog erger. Want in die zelfde kast
ontdekte Reg de prachtige kaarsen-
standaard, die op de kersttafel zo
mooi had gebrand. Lucifers had me-
neer al heel gauw bij het asbakje van
oom Niek vandaan gehaald en het
duurde dan ook niet lang, of Reg had
de kaars aangestoken. Wij vermoeden
tenminste, dat het zo is gegaan. In
elk geval had de kaars gebrand — en
goed ook. Want op het blad van de
piano lag kaarsvet en... het deksel
ervan was lelijk verbrand. Ook op het
kleed was er een brandgat. en zelfs
in Ron z'n pyjamajasje was een
brandgat gekomen.
Gelukkig dat de dochter van oom
Niek wakker werd en de twee klein-
tjes beneden te keer hoorde gaan. Ze
ging eens kijken en je kan je begrij-
pen, hoe die schrok, toen ze de twee
kleine boefjes zó bezig zag. Dadelijk
werden ze naar bed gestuurd en door
tante Cor en Oom Niek ges'traft,
ofschoon we toen nog niet eens wis-
ten, dat ze ook alle bonbons hadden
opgepeuzeld.
Er was meer, wat' We niet wisten.
Want toen oom Niek beneden kwam,
zag hij, dat een sigaar, welke even-
eens naast hef asbakje had gelegen
wél was aangestoken, maar... dat het
puntje er niet was afgebeten. Toen
bleek hem, dat de twee ook nog een
heuse poging hadden gedaan om te
gaan roken...
Nu, je begrijpt, dat we maatregelen
hebben genomen, dat ons tweetal niet
meer alleen naar beneden kan gaan.
En ik vertel jullie dit verhaal, om je
er voor te waarschuwen, ooit met luci-
fers te spelen of er kleinere broertjes
of zusjes mee te laten spelen. Die an-
dere streken nee, daar zijn jullie
te groot en te wijs voor.
Laten we verder gaan.
Van m'n rebus-opgave heb ik plezier
beleefd. Je moet weten, dat ik altijd
neven en nichten heb, die zo'n raadsel
van Oom Niek „nou net niks an" vin-
den. D^t zuilen ze wel eens eventjes
gauw oplossen. En dan schrijven ze
me een briefje erbij zo in de trant van
ziet-u-wel-hoe-knap-ik-ben — ze vra-
gen me, een volgende keer wat moei-
lijker raadsels te geven Nu deed
het me plezier, dat ik de „knapperds"
'ditmaal eens bij de neus heb gehad.
Sjongens nog aan toe, wat hebben ze
op Sotnmelsdijk zitten te zweten. Hoe
vaak ze wel. in zichzelf hebben ge-
bromd, dat 5 én 3 acht was, zou ik
niet weten te zeggen. Ook het volgende
plaatje: de twee katten, was lastig. Jk
had er best nóg een paar beestjes bij
kunnen laten tekenen. Een kanarie-
pietje of een leeuw bijvoorbeeld. Om
m'n knappe neven en nichten een
beetje te plagen, deed ik dat niet
want katten zijn ook Dieren.
Nu is er wel een polder, die Katten
heet — zelfs is er een eiland in Br.
West-Indië van die naam maar ik
had plaatsnamen gevraagd.
De overige plaatsnamen waren niet
zo moeilijk: Leiijgn, Hengelo en Roe^r-
inond.
De oplossing van de eerste prijsvraag
uit ons nummer van 12 Dec. luidt:

7, 5, 6, 25 tien
18, 2 3, 20 Tiel

.22, 16, 17, 9 moet
I, 24, 14 wijs
15, 21, 17, 8 Mies
II, 10, 3, 12, 19 reeks
13, 4 in
23, 6 ze /
Het spreekwoord wordt dan:
„Wie niet sterk js,'moet slim zijn".

De hoofdprijzen
werden — met medewerking van m'h.
ondeugenden driejarigen zoon, die de
winnaars uit de, ditmaal niet zo héél
hoge, goede-oplossingen-berg te voor-
schijn haalde — toegekend aan:
1. Stijnie Grevenstuk, m., 11 j., Aals-
meerweg 9 II, Amsterdam-W, (voor
het spreekwoord-raadsel).
2. Maarten van Nood, j., 12 j., Leven-

daal 169, Leiden (voor de plaatsna-
men).
Troostprijzen kregen: Lex Hartkoorn,
m., 12 j., Hugo de Groötstraat IQ,
Purmerend; Gerard Sprenger, j., 14
j., Brielselaan 402 B, Rotterdam;
Adam Pot, j., 14 j., Dr. Batenburg-
laan 179, Prinsenhage bij Breda;
Jeanne J. Laning, m., 12 j., Here-
weg 122 A, Groningen.
Nu vlug de nieuwe prijsraadsels.

( v

Mijn neef Gerard Struik, Hogenban-
weg 138 B, Rotterdam-W., maakte
voor ons onderstaande

KRUISWOORD-PUZZLE.

De omschrijvingen luiden:

Horizontaal.
1. Knaagdier.
3. Kookt men in.
6. Komt van 't schaap.

8. Vocht.
JO. Vangt men muizen in,
11. Speelgoed.
13. Tochtje.
15. Ie persoon enkelvoud.
16. Gewicht.
17. Bergplaats.
18. Slede.
20. Landbouwwerktulg.
22. Roofvis.
23. Niet knap.
25. Wiskundig getal.
27.. Afkorting Siemens Martin.
29. Omgekeerde van la.
31. Belofte.
33. Meisjesnaam.
34. Hefboom.
36. Jongensnaam.
37. Mooi baantje.
38. Elfenkoningin.
40. Eten.
41. Zuur kijken, ...sip kijken.
42. Drank van druiven.

Verticaal.
1. Ronde staaf.
2. Reeds. -
4. Spil.
5. Dwaas.
6. Bijt.
7. Huisdier.
9. Medicijn.

10. Waterdier.
11. Rivier in Italië.
12. Naschrift.
14. Gebruikt men op school.
18. Dier leeft in bomen.
19. Bekend gebouw in Adasterdanu
20. Soort schilderij. /
21. Kleefstof.
24. Reep stof.
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DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN ^ste
Kareltje en neef Pietfe • Eén grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutï Heden gei

Regie en tekst N. J. P. Smith ke&(J wee

„Neen Kareltje, thuisblijven — we Daar komt warempel neef Pietje
krijgen nieuwjaarsvisite." £n pa. p W

¥>»•> l

Neef Pietje en z'n vader Gauw m'n handen zwart maken in dn
kolenkit.

,JJaff Pietje gelukkig nieuwjaar. „Maar Pietjel Wat sie je er uitl*
Zullen 'we gaan spelen?"
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aan de vogels!
•.De, roodborstjes zitten weer in
°e bomen bij ons", schrijft mij
-en nichtje. „Maar ze zijn ergiaeer, vanwege de distributie",
laat zij er op volgen.
"K briefje brengt mij op de ge-

^cnte, m'n talrijke neven en
uchten te vragen, ook deze win-

>«r aan de vogels te denken. Een
Paar korst j es brood kunnen we
- als het moet — nog wel voor

onze vogels missen.
*raat er eens met moeder over1 meldt dan het resultaat eensaan

OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C.

2« VrU'ht.
3g Eerlijk hoofd.

s 2KoedlB'
JJ Spits6 :

3 • Krijgt men op
3g Jongensnaam.

^* GptlTI « -ï

schooL

jesr tweede Prijsraadsel is een kruls-
j ; ösel. Het werd gemaakt door

i(*U Cornolio T»ol*>^nvi frn TCJn n *.! «TV,Dalman te Haarlem.

Lichaamsdeel.
X X V TnEen dier, .lijkt veel op een

xx x
muis.
Lichaamsdeel.
Is niet het begin.V- V M "IC U 11C t. Ut ë 111.

w, X Ander woord voor elk.
< X X * Is niet open.

Vor^
erste letters van de rij woorden

nea n *ezamen van boven naar be-
ko gelezen, de naam van een be-
«aid weekblad.

in^i1lcllngen zo sP°edi9 mogelijk —i geval vóor 22 Januari — aanOorn * r a v o r anuari — aan1 Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.

Voor ik nu met

mi/n correspondentie
begin, wil ik in het algemeen zeggen, dat
alle nieuwe neven en nichten welkom
zijn. Om ruimte te sparen, noem ik in
het vervolg geen nieuwelingen bij naam.
Kort en goed: allen zijn welkom.
Bartëld Marissen te Hoogeveen zond me
een paar raadsels, die ik niet kon op-
lossen. Voor z'n mooie verhaal van z'n
reis naar Emmen wordt Bartëld bedankt.
Juliana Warmelink. Hengelo, was weer
niet volledig in haar brief, geen adres en
geen leeftijd. Er zijn hele volksscammen,
die het nooit leren! In Hengelo ben ik
eens geweest. Van het stadje heb ik toen,
jammer genoeg, niet veel gezien. Van de
trein ging ik naar de grote .machine- en
motorenfabriek Heemaf en terug weer
op een holletje naar de trein Maar ge-
weest ben ik er toch!
Bertus van Dijk te Giessen-Nieuwkerk
bedank ik voor de mooie foto-album.
Arie Floor, Den Bosch, heeft een acht
voor opstellen-maken. Als zo'n knappe
bol mij een leuk verhaaltje belooft, dan
kan je denken, dat ik in spanning ben.
Kom maar op, Arie.
Ymke Wijtenga te Bergum schreef haar
onbekenden oom een gezellige brief. Vind
je die Poëzie-versjes óók niet een beetje
overdreven? Je raadsel zal ik nog eens
bekijken. Het soort lijkt me we] geschikt.
Ik vind het fijn, dat je me helpen wilt
— net als Klaas. .
C. j. Stigter, Amstelveen. Als je die raad-
sels zelf maakt, kan ik „meer van die
dingetjes gebruiken.' Het eerste zal ik
nakijken

- Jannie van der Graaf, Rotterdam, ver-
beeldt zich, dat oom Niek aan elke naam
wel kan zien, of hij met een jongen of
een meisje te doen heeft. Ik heb anders
wel een jongen gekend, die Marie
heette. Koos kan • een jongen én een
meisje zijn. En als ik een prijsvraag uit-
schreef of Jannie nu een jongen of een
meisje Was, dan zou ik nog heel wat
foutieve antwoorden krijgen. Die foto
heb ik heus niet. Geef het nu maar op!
Je had een mooi- rapport.
De verloofde van de auS" van Dicky van
Lienden te Tiel kan heel mooi tekenen.
Dicky stuurde me een paar tekeningen.
Zij wordt vriendelijk bedankt.
De kerstverhalen van Klaas Alting,

Odoornerveen, Willy Adriaans, IJipuiden
en Gerda van Woerkom, kreeg ik — jam-
mer genoeg — te laat.
Jopie Halekor, Amsterdam 'Je raadsel
lijkt me te moeilijk. Bij l horizontaal liep
ik al vast. Het is-^vaak gemakkelijker een
raadsel te maken dan het op. te lossen.
Stuur me het antwoord. <Jan kan ik het
geheel nog eens bekijken
•Renske Bakker te Kropswolde schrijft
me, dat ze een mooi versje kent en
vraagt me, dat te plaatsen. Toen ik dat
mooie versje las, heb ik ir n ogen uitge-
wreven. Dat versje... had c.! lan,/ geleden
in Arbeid gestaan! Hoe vaak moet ik
jullie nu vertellen, dat onder eigen werk
alleen werk komt, dat je zélf maakt?
Loek Mann, Amsterdam Eigenlijk ja,
eigenlijk word je al wat oud om een

, nichtje te zijn. Maar als er nu zo'n grote
nicht, die .eigenlijk al een tante is, voor
mij een verhaaltje wil schrijven, dan
zegt oom Niek: alstjeblieft — ga je gang.
Voor een aanstaande journaliste stel ik
hoge eisen." Je had alles prachtig geraden
maar Reg — afkorting .an Regnerus —
is óók een zoon. Hij is vier jaar. Bérus
heet onze hond.
Wim Mansheijm, Amsterdam. Je door-
schrapraadsel was te lastig Dat onderste
haaltje van de 9 — daar komen ze niet
op.
Willie $e Bree, Utrecht. Bedankt voor je
opdracht, een toneelstukje voor je te
schrijven. Ik zal er ernstig over denken
maar stuur me alstjeblieft geen post-
zegel.
Roelof Helder, Grouw, had een goed ge-
dicht gemaakt over een bekend verhaal.
Het gedicht was eigen werk — het ver-
haal niet. Dat schreef Roelof er ook bij.
Maar daarom mag ik het niet in ons
blad plaatsen. Eigen werk moet helemaal
van je zelf zijn.
Marianna Fluiter is Amsterdam heeft
me in lange tijd niet kunnen schrijven,
omdat haar moeder in het ziekenhuis
was en zij toen het hele huishouden
moest doen. Dat begrijpt oom Niek. Ge-
lukkig, dat moeder weer thuis is en dat
nu Marianna ook weer schrijven kan. Zij
wordt bedankt voor het raadsel. Haar
moeder wens ik algeheel herstel
Cornelis en Aartje Zwijnenburg, Lek-
kerkerk, stuurden me een prettige
babbelbrief. Oom Niek heeft vroeger
tegen de school aan gewoond. Dat

was nog dichterbij. Als Cornelis
schipper is. kom ik eens een kijkje
bij hem aan boord nemen! De groe-
ten aan Basje.
Marietje WicJcels, Dieren. Is Adriaan
alweer beter?
Geertje Broer, Ammerstol. Jammer
dat ik het zelfbedachte Sinterklaas-
verhaal te laat kreeg.
Femmie van der Beek te Amsterdam,
wordt bedankt voor de mooie teke-
ning, die ik toekreeg. Er is. niets op
tegen, met je broertje tegelijk in te
sturen. Dat geldt ook voor m'n
andere neven en nichten: dat spaart
postzegels.
Tini Vis te Vraagteken. Ja, waar
woon je? Het was een leuke, lange
brief, maar adres én leeftijd had je
vergeten. Volgende keer beter, wil ik,,
hopen. Oom Niek heeft geen snor en
ook geen baard. Reg en Ron zijn
heus de namen van m'n jongste
zoons. Reg heet, officieel zoals wij dat
noemen: Regnerus en Ron oftewel
Ronnie heet: Ronald.
Niesjê Westdorp, Texel. Is de nieuwe

jjuf niet meegevallen? Bij ons waren
de winkels des avonds al vroeg ge-
sloten. We hebben met elkaar heel
prettig feestgevierd.
Henk v. d. Kamp, Amsterdam. In
Carré ben ik ook geweest, 't Was fijn,
niet?
Harm Broekema, Amsterdam-C. Als
jij die tekening zelf hebt verzonnen
(ontworpen noemt men dat) dan
word je een goede tekenaar. Schrijf
het me eens.
Met genoegen heb ik de beschrijving
van Jan Boerman van Rijssen gele-
zen. Kreeg jij „zo maar" een paar
nieuwe schaatsen?
Niek v. d. Graaf, Dordrecht. Ik \ind
het ook leuk, dat ik net zo heet als
jij: ook Nicolaas. Ik vind, dat wij
samen maar wat een mooie naam
hebben.
Tot slot: allemaal de groeten van

OOM NIEK.
Postbus 100, Amsterdam-C .

J' , Boekhandel, Kejzersgr. 168, Amsterdam (C.). Tel. 44505. Postr. 48605

DELAST-SERIE
DOOR ROLF BUKMAN

BETAALBAAR MET FI. 1.25 PER MAAND
deel >I De Eeuwige Keten ... 318 blz.

H ïn 's Levens Opgang 344 „
1 De Verborgen Werke-

lijkheid 399 „
*V Het eene noodige ... 320 „

V Een Batig Slot 363 „
VI Een Nieuwe Morgen 351 „

in keurige banden gebonden

thans slechts
per dee!

Deel
en T

steefls

Voor deel zal U diep ontroeren
zult blij zijn deze prachtige

ln Uw bezit te hebben om haar
weer te kunnen herlezen.

DlT IS EEN GOEDKOPE
SERIE. WELKE OOK iNA

OORLOG HAAK VVAAR-
ZAL BLIJVEN BEHOUDEN.

DE LAST" Is de levensgeschiede-
nis van een buitenechtelijk Kind.
In dezen romancyclus zien wij
hoe het verleden ,de toekomst
bepaalt, hoe^onze eigen daden
slecbts_ schakels zijn in een on;
afgebroken keten van oorzaken
en gevolgen. Maar ook zien wij.
hoe rijkdom en eer en aanzien
slechts een uiterlijk, bezit zijn.
en alleen het innerlijk, geestelijk
bezit waarde heeft.

Een mooi spannend boek. dat is het
wat wij in dezen tijd noodlg heb-
ben. Vooral met de lange winter-
avonden zal een spannend boek al
bijzonder op prijs. worden gesteld

BESTELBILJET.
r^r l̂h?ni1.e<,"w^Ssch* franco te ontvangen van Boekhandel G. J. GBAAUW,«ht 168. A dam-C., Tel. 44505, Postgiro 48605 Gem Giro 2021
«bonden i 6 clln' DK LAST-SEKIE ƒ 15.BOct>e ttrniijnen 'rlgf banden en wenscht het bedrag te betalen in maande-

adres:

CORRESPONDEREN EN RUILEN
Corresponderen wil: Gieni de
Witte, m., 14 j., Van Loostraat 133,
Eten Haag; Alida Geukës, m., 12
j.. Raam 64, Gouda (liefst met
Fries meisje); Corrie Eriks, m., 13
j., Groenveld, gem. St. Maarten
(N.H.); Corrie van 't Hof, m., 15
j., West-Achterstraat B 148 Din-
teloord (N.B.); Marijke Planqué,
m., 9 j., Adrianalaan 158. Schie-
broek (met meisje dat blokschrift
schrijft); Gré van Hoorn, m., iS
j., Merelstraat 16, Enschede; Jo
Evers, m., 14 j., Nachtegaalstraat
19, Enschede; W. A. v. Hunnik,
m., 15 j., Snelliussingel 38A, Schie-
dam; G. van Hoorn, j., 15 j., Flo-
raweg 134, Nijmegen; A. van Har-

wijk, j., 15 j.. Varenstraat 57, Nij-
megen; Robie v. d. Valk, j., 14 j.,
Pleiadenstraat 3, Haarlem N.;
Roelof Helder, j., 13 j-, De Polle
93, Grouw (Fr.).
Te o u d voor deze rubriek was:
Onny Boumans, Maastricht
Jongens en meisjes, die willen
corresponderen kunnen zich nu
rechtstreeks tot bovengenoemde
nichten of neven wenden.
Wie zeil in deze rubriek wil staan
— je verplicht je dan ertoe, de
correspondentievragertjes te ant-
woorden -— schrijve aan

OOM NIEK
Postbus 100,

Amsterdam-C.

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!
Dames en met s/es
maakt nu thuis zelf uw kleding

speciale machtiging
Deze «egels worden aari ons
uitbetaald. Totaal dus Sa cent.
En geen bon inzenden docb
oermeldt ..266"

onderstaande bon en 30 cent postz
(4 x 7£ cent .ol 10x3 cents postzegels'
aan Ensaid-lnstituut. Tolsteegsingel 54.
Utrecht, en wij zenden O een moo' boek cnet
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om O te laten zien. Hoe gemakkelijk O
THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken.
Doet de zegels in een envelop met deze Don.
of plakt ze OP een briefkaart zoals nier-
naast voorbeeld.

BON 265
Naam:
Straatnaam:
te ..

(str. no.)
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UtOM UW

LEER MEER, WEES MEER, VERDIEN MEER.

KUNT HET! Onze brochures toonen U HOE!

MET DALME'
Dalmeijer's Cursussen leeren,

Uw koM&* kunt
Daartoe is het THANS de tijd. Voor
talloozen geldt het: NU of NOOIT.

Een verkleinde reproductie (32 bladzijden) van het den Oprichter/
bij het 25-jarig bestaan der Cursussen in 1937 vereerde Gedenkboek,
bevattende de ervaringen van vele erkentelijke Cursisten, is kosteloos
ter beschikking. De origineele attesten liggen eiken werkdag van 10 — l
uur ter inzage van belangstellenden.

J. C. DALMEIJER, Stichter van DALMEIJER'S
CURSUSSEN, welke sinds 30 jaar overal heen
PER POST worden gegeven tot nut van hen,
die ze volgen. Foto H! Perssenbrugge

Beantwoord deze persoonlijke vragen eens aan Uzelf.

OPLEIDING TOT SUCCES
OVERAL HEEN lli&

Hebt gij Uw aandacht,
wilskracht en zintuigen onder
alle omstandigheden tot Uw
dienst?

Ii Uw geheugen betrouw-
baar?
Zijn Uw waarnemings- en
concentratievermogen sterk?

/* het U moeilijk vlug en
flink een besluit te nemen?

Zijt gij sterk in oorspron-
kelijke ideeën? Kunt gij U

UI. Gerbo
gemakkelijk
leen?

ergens uitwer-

Kunt gij nieuwe naken uit-
denken?

Handelt gij overhaast en
impulsief?

Gaat gij wel zoo goed voor-
uit, als gij zoudt wenschen?

Zijt gij zenuwachtig o/ be-
vreesd?

Zijt gij een kalm, krachtig
werker?

Hebt gij geleerd, hoe gij
moet werken?

Zijt gij onder alle omstan-
digheden een goed spreker?

bij het spreken, denken of
schrijven?

Hebt gij veel zelfvertrou-
wen?

Kunt gij moeilijk „NEEN"
zeggen?

Zijt gij spoedig terneer ge-
slagen?

Kent gij de voordeetigste
manieren om Uw werk te
verrichten?

Weet gij, hoe ge Uw
schoolkennis en ondervinding
practisch moet gebruiken om
het grootst mogelijk succes te
hebben?

Hebt gij Uw hersenen en
'Jw tong steeds en gelijktijdig
tot Uw beschikking?

Zijt gij een Persoonlijk-
heid?

Vvelt gij U in elk gesel-
schap en in elke omgeving op
Uw gemak?

Weet gij, hoe gij Uw vermo-
gens tot ontwikkeling kunt
brengen, en doet gij dat?

Weet gij, hoe ge aan Uw
kennis, aan Uw werk en aan
Uw persoonlijkheid de hoog-
ste waarde kunt geven?Dwalen Uw gedachten af

tr bestaat een methode, waardoor U op alle bovenstaande vragen binnen
korten tijd een bevredigend antwoord kunt geven. ZIEHIER DE RESULTATEN.

. ten jixfe metJuiaBa tcf
órüot ó

nZvalt r'njj
sm>},'
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«=m ,̂ ? !c
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^mG&iVSf
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Ziehier een korten WEG TOT $UCCES in
Maatschappelijk Leven, in Ambt,

111. André Vlaanderen.

Uw Persoonlijk Leven, in Uw
Beroep en Zaken.

vVie in onzen tijd wil slagen,
moet tan hooge eischen weten
te voldoen.

Mislukking ligt m het voor-
uitzicht van hen. die hun
geest niet hebben getraind
om er de beste resultaten van
te trekken, wier karakter niet
Is gestaald. Oefening van den
geest U, wat organisatie is voor
een zaak. Een slecht georgani-
seerde zaak kan niet mede-
dingen met een. die op weten-
schappelijke wijze ts georgani-
seerd Evenmin kan de tneifsch,
wiens geest en karakter onge-
organiseerd of ongeoefend zijn,
op gelijken voet concurreeren
met hen, die door middel van
Dalmeijer's methoden die eigen-
schappen en hoedanigheden
hebben verworven of ontwik-
keld, die Iemand In den ons
allen opgelegden strijd om
levensgeluk doen zegevieren.

HOE STAAT HET BIJ U?
In dnze brochures wordt dit

geheim verklaard Zij zeagen
O. hoe eigenschappen, dié U
tot succes in elke verhouding
des levens en In elke positie
zullen voeren, moeten worden
geoefend. Thans volgen snlzele
van-de vele geluk, waa-rdeerms;
en geld inbrengende eigen-
schappen, die worden pntwik-
Keld door Dalmeijer's Succes-
cursussen :
Groot Concentratievermogen
Orsanisatievermosen,
Practtsebe Leveiisktinst.
Beslistheid.

Drijfkracht, Arbeidsbesparing,
Initiatief, LosisHi donken,
Vindingrijkheid. Zelfkennis,
Scheppende VerheclilinKskracht,
Snel Opmerkingsvermogen,
Kalm Oordeel, Energie,
Snel Besluiten, Wilskracht.
Zelfvertrouwen, 1'liclHsüevoel.
Overredingskracht. Geduld,
Verstandelijke Hulpbronnen.
Doorzet! inKsvermogen.
Bestu u rseigenschappen,

i verkoopkracht. Arbeidstactiek,
-Geschiktlieid als Aanvoerder,
llersiMicontröle, Snel handelen.
Redeneervermogen, '
Macht over Uzelf.
Geoefend Opmerkingsvermogen
en een nimmer falend Geheu-
gen.

OVERAL IS GROOTE

VRAAG NAAR GOED

GEOEFENDE HERSENEN
Ontwikkel uw hersenen er-

uw geheele persoonlijkheid door
middel van Dalmeijer's metho-
den en de goede gaven des
levens zullen u niet meer ont-
gaan: zij zullen véél gemakke-
lijker tot u komen, dan !.na,ns.
Productiviteit en vindin,!?!'ij>ï-
heid vermeerderen; het gehalte
van uw werk verbetert ea gi};

zelf vaart er In- alle opzichten
beter bij, uw zorgen worden u
licht.

In den veldtocht van het
leven winnen alleen zij, die het
best zijn toegerust.

Het onderricht wordt

PER POST gegeven.
De leiding daarbij Is, persoon-

lijk voor eiken leerling. Sinds 30
jaren worden de resultaten alge-
meen als schitterend erk-end.

U volgt het In uw vrijen tijd;
gij oefent u In verloren oogen-
bljkken in huls. in trein en tram.
Het Is interessant en een gees-
telijke ontspanning van flen eer-
sten rang. Deze methode heelt
ten gevolge het vele malen ver-
dubbelen van uw waarde als
mensch en van uw vermogen tot
geld verdienen. Door dit onder-
richt zult gij in staat zijn alles

beter te verrlcihten en meer te
volbrengen, dan waartoe gij ooit
te voren in staat waart, en posi-
ties te bekleeden, die thans
boven uw macht zijn.

Aan eiken man en elke vrouw,
die zijn of haar tegenwoordigen
toestand wenscht te verbeteren,
teneinde hen In staat te stellen
MEER KALMTE te genieten, méér
af te doen in minder tijd. dus
MEER VRIJEN TIJD te krij-
gen, grooter uithoudingsvermo-
gen, meer vgldoening en vreugde
des levens, ten einde een in alle
opzichten grooter levensgeluk en.
ondanks de omstandigheden en
persoonlijke remmingen, desgè-
wcnsCht een hoogere positie te

bereiken — bieden- wij aan eenige
leerzame en zeer belangwekkende
brochures te zenden, die u deu
weg wijzen tot deze zaken.
Zend onderstaanden BON voor-
zien van uw naam en volledig
adres, aan de , Adm. van DAL-
MEIJER'S CURSUSSEN. Koning-
inneweg 182. Amsterdam.

De toezending der brochures
geschiedt ACHTEREENVOLGENS
in MEERDERE zendingen. Bij-
voeging van 15 cent in postzegels
als bijdrage in de portokosten zal
op prijs worden gesteld.

Dringend verzoek: NIET aan te
vragen door minderjarigen of
nieuwsgierigen; de brochures zijn
alleen bestemd voor werkelijk
belangstellenden.

$ua&f
^ookwwi, k&ttf.

H.B.S.
heMett,^ cf&vofytt

Hisrlangs afknippen 'en als BRIEF Inzenden- aan de Admini-
stratie van DALMEIJER'S CURSUSSEN, Koninginneweg 182 te
AMSTERDAM (Z.). Links bovenaan op de envelop zetten:

PERSOONLIJKHEID.

Voor kostelooze toe-
zending van de brochu-
res, omtrent boven-
genoemde per post

gegeven methoden.•
Als bijdrage In de kosten zal 15 et. In postzegels op prijs worden gestel*

Naam: ,

BON
Beroep: Leeftijd:

Straat: -.. .., .. No.:

te: ...
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