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De zekere weg naar een duister doel
„En wat krijgt je'zusje

nu?" vroegen wij van de-
week aan een kleinen jongen,
dien wij, na een vacantie-
rondreis terugkomend, als
welkommetje-thuis een echte
chocoladereep, in een zoetig-
heid j eswinkel voor geld en
een bon gekocht, hadden
meegebracht. En wanneer
Jantje's antwoord een weg-
steken in zijn zak was ge-
weest in een wellichten an^st
voor een vergissing van de
zijde des gevers: een abso-
luut negeeren van den vrien- .
delijken wenk van den
vrager: een „dat-is-lekker-
van - mij - eri - van - ni emand-
anders" standpuntuiting,
zoudt u zeggen dat Jantje
geen échte Hollandsche jon-
gen was: Hollandsche jon-
gens doen zoo iets niet:
Zoudt u zeggen dat Jantje
geen opvoeding h.ad gehad,
ofschoon zijn ouders toch-
wellicht zeer brave en zeer
welvoeglijke menschen
waren., Sterker nog: U zoudt
ons verhaal in twijfel trek-

.ken: U zoudt dé gedachte
dat zoo iets waar zou zijn,
verre van u afwerpen! U
zoudt op alle mogelijke
wijzen uw verontwaardiging
over een dergelijke mentali-
.teit uiten....;, terwijl deze
mentaliteit" heden ten dage
toch bij een groot' deel van
het Nederlandsche volk wordt
aangetroffen: de mentaliteit
van „Hebbes is hebbes
en krijgen is de kunst",
welke zich uit in zwarten
handel en clandestien ver-
koop van vleesch en groen-
ten, van aardappelen en alle
mogelijke andere onmisbare
levensmiddelen meer: een
mentaliteit, waarvan- men
gruwt, maar welke onder de
huidige, voor velen zelfs
benarde omstandigheden,
gangbaar en alleszins oor-
baar geacht schijnt te mogen
worden.

Nederland is een klein
land: volgens het zeer be-
trouwbare „Statistische zak-
boekje" meet hét in totaal
32.919,82 vierkante kilometer:
laat ons gemakshalve zeg-
gen: 33.000 vierkante kilo-
meter, maar op deze 33.000
km2 wonen om eri nabij 9
millioen menschen. Dat
maakt een gemiddelde van
270 menschen per vlerkante
kilometer. In de zeven grootste steden van ons land wonen echter met elkan-
der niet meer en niet minder dan twee-en-een-half milliqen inwoners, het-
geen wil zeggen, dat de gemiddelde bevolkingsdichtheid op het platte land
van 270 daalt naar 180! .

In normale -omstandigheden worden van deze groote verschillen in be-
volkingsdichtheid geen directe nadeelige gevolgen ondervonden. Bij voldoende
kolen, vervoergelegenheid en invoer uit Indië of andere wereld deelen bracht
öe voedseldistributie geen moeilijkheden met zich.

Thans echter kan ieder Nederlander, door de oorlogsgebeurtenissen geheel
en al op zich zelve-aangewezen, wie hij is en waar hij ook woont, niet meer
ontvangen dan de hem rechtens toekomende en toegewezen levensmiddelen-
hoeveelheden: Misschien weinig, gezien de vroeger door velen begeerde, en
veelal verkregen kwantiteiten-en-kwaliteiten-tegen-mimmumprijzen, maar
toch nog altijd- voldoende en alles van eigen bodem! En trots het gemis
Van alles wat invoer heet, is er toch nog voldoende brood voor ieder tegen
vastgestelden prijs: zijn er voldoende aardappelen er is altijd nog vleesch
°P tafel en zoovoort, enzoovort...... alleen voor hem in de stad: zijn

de winkels leeg! Staat
de winkelman met ledige
handen, wordt met een
neen-schuddend hoofd de
werker 'ten wanhoop ge-
dreven !!

Rijk zijn de akkers in
Nederland begroeid geweest!
Van alles hebben zij ge-
boden maar de veilingen:
de plaatsen waar eens de
kauwgummikauwende vreem-
delingen in kudden naar toe
werden gevoerd om hun vol
trots de rijkheid van deze
gouwen te demonstreeren,
zijn ledig gebleven! Spinne-
raggen hangen tusschen de
balken .de wijzers in de
veilingklokken roesten in
rust de veilingmeester
dommelt... Neerland's sterk,
stoer, produceerend volksdeel
heeft veel gekregen... maar
het bleeke volk van de steden
wacht met holle oogeh.
wacht met bleeke koonen,
wacht met angst voor drei-
genden honger...

Is dit alles noodig? Neen!
Het is niet noodig!

Waarom geschiedt dan dit
schreeuwend onrecht? Waar-
om? Omdat iederen dag,
leder uur, het werkend volk
van Nederland bestolen
wordt door eigen- volksge-
nooten! Omdat iederen dag
en ieder uur de voor vrouwen
en kinderen en zwakken be-
stemde .levensmiddelen tegen
woekerprijzen verloren gaan
in de graaiende klauwen van
nietsr.pntziende, alle verant-
woording missende elemen-
ten, wier „volksbezorgde"
harten in daverend rhythme
kloppen voor den werker en
zijn belangen!

Nederland, het land aan
den mond der groote rivieren,
aan den mond van Rijn en
Maas en Schelde is een ruk
land: is een land dat zich
baadt in overdaad: waar eten
is voor iederen werker, van
hoog tot laag. Tekorten zoo-
als wij die in de laatste
weken en maanden hebben
gekend, behoeven niet te be-
staan. Nu niet en nim-
mer!

Geen enkele volksche re-
geering zal het gedoogen, dat
gebrek wordt geleden hoe
ook en geen enkele volksche
regeering zal er mee gebaat
zijn dat een nijver volk,
honger lijdt tot wanhoop

wordt gebracht tot verwij f eling wordt gevoerd. Alleen zij die in het
troebele water der volksverdeeldheid hun bult trachten -te veroveren, zullen
hier den weg gestippeld zien die zij moeten volgen om hun doel te bereiken:
in de eerste plaats zij, wier politiek systeem gebouwd is op de verdeel-en-
heersch-gedachte en In de tweede plaats degenen- waarvan de krant van
Vrijdag 10 Juli bijv. weer wist mede te deelen, dat zij in de maand April, alleen
in de provincie N.-Brabant, meer dan anderhalf millioen liter melk aan de
gemeenschap wisten te onttrekken voor de clandestiene vervaardiging van
boter die naar België werd uitgeleverd tegen den prijs van veertien tot zeven-
tien gulden per kilo, of aan Rotterdamsche opkoopers!

Dat het Nederlandsche volk zich tot eindelijk bewust worde waar de oor-
zaken schuilen van de geregeld weer optredende tekorten! Is de comedie van
de ledige sigarenwinkels en bonbonzaken nog niet genoeg geweest. Het be-
lang van den Nederlandschen werker eischt, dat strenge maatregelen genomen
worden, strenger dan tot nu toe is geschied! Ook hier zal het Nederlandsche
Arbeids Front niet zwijgend kunnen blijven toezien!



Een wetsartikel dat gewijzigd moet worden
Toepassing van art 53.1 a

voor de werkverruiming

P lijkens de geschiedenis
van het ontstaan dier

wetsbepaling heeft de
wetgever met het geven
van die bepaling de be-
doeling gehad de uitvoe-
ringsorganen der ziekte-
verzekering te Hesch?r-
men ' tegen het .misbruik,
dat personen, die prac-
tisch . genomerf - reeds
•wegens ziek1<e ongeschikt
zijn tot het verrichten
van arbeid, een dienstbe-
trekking aangaan met de
bedoeling om zich aldus
aanspraak te verwerven
op uitkeering van zieken-
geld. Daarom besloot de.
wetgever van de uitvoe-
ringsorganen de bevoegd-
heid te geven uitkeering

H. R KLUN
Bedrijfscrroepleiaer Werk-
verruiming hooi dat dee-
ling Soc Econ Zaken.

UtrAU W &^T»-A* l^iviiw-." -"O - .

van ziekengeld te weigeren ingeval de verzekerde brj
den aanvang zijner verzekering reeds wegens ziekte
ongeschikt was tot het verrichten van arbeid.

Vorenbedoelde wetsbepaling heeft echter in • de
practijk een toepassing gevonden, welKe de bedoeling
ver te buiten gaat Vele malen komt het voor. dat
arbeiders, die volgens doktersattesten, ongeschikt
zijn voor zwaar of half zwaar werk tewerkgesteld
worden in de w.erkverruimingsobjecten en een
zekeren tijd — somtijds zelfs meerdere weken - den
hun opgedragen arbeid naar behoren verrichten,
maar het werk .niet kunnen volhouden, geen uitkee-
ring ran ziekengeld ontvangen, omdat op grond
veelal van medische verklaringen wordt aangenomen,
dat de betrokkene bij den aanvang zijner verzeke-
ring niet in staat kon worden geacht den hem opge-
dragen arbeid te verrichten, terwijl de medicus, die
hem keurde in opdracht van het Gewestelijk
Arbeidsbureau hem wel goedkeurde voor dezen
arbeid

De Wetstoepassing van artikel 53.La miskent de
sociale zij'den der -verplichte verzekering De sociale
verzekering moet "den verzekerden arbeider nemen
zooals^deze in werkelijkheid is. Niet alleen de ge-
gezonde arbeider moet verzekerd zijn. maar ook de
arbeider met zwakke gezondheid. Het is dan ook in
strijd met het beginsel der sociale verzekering om
ziekengeld te weigeren op grond van het feit. dat de
betrokkene in verband met zijn constitutie niet op-
gewassen-zo« zijn geweest tegen den'hem opgedra-
gen arbeid. Deze arbeider heeft getoond te willen
medewerken in het belang van de volksgemeenschap
en het is een sociale eisch. dat deze arbeid be-
schermd wordt.

Wanneer een arbeider tewerkgesteld wordt, terwijl
men vooruit weet, dat zijn gezondheidstoestand on-
geschikt is voor het werk en men — 'zooals het veel-
al gebeurt bij de plaatselijke bureau's voor sociale
zaken — tegen dezen arbeider zegt. probeert u het
maar. dan moet deze arbeider ook aanspraak maken
op ziekenuitkeering. Daar komt nog bij dat bij een

„werkweigering van zijn kant, zijn steun wordt inge-
houden

Hét is dan ook een eerste vereischte, dat de artsen
deze steuntrekkenden. die blijken geven van kwalen,
gebreken, lichaamsbouw of psychische gesteldheid,
streng keuren en bij hun conclusie vermelden, voor
welk werk deze man geschikt is.

Een geval uit vele.
Een arbeider had een operatie ondergaan aan

beide voeten en ontving van een specialist een
attest, vermeldende dat hij ongeschikt was voor
loopwerk Hij ontving een oproep van het Bureau
voor Soc. Zaken en werd tewerkgesteld, waarbij hij
zgn. licht werk iri Veenendaal de Klomp uit te voeren
kreeg. Hij kwam bij den uitvoerder en het zijn dok-
tersattest zien De uitvoerder had echter geen licht
werk en droeg den arbeider op om kipkarren te
d.uwen Dus trots een specialisten-attest" kreeg de
man toch loopwerk Na eenige dagen moest deze
man het werk staken en meldde zich bij het Bureau

' voor Sociale Zaken Daar kreeg hi.i ten antwoord:
probeert u het nog maar eens Zich melden kan deze
man niet. aangezien de Raad van Arbeid zegt. u
krijgt geen ziekenuitkeering. Het is een oud geval.
Men adviseert wel art 53.1.a soepel tóe te passen

Artikel 53.1.a zal gewijzigd moeten worden. ledere
arbeider, die arbeid presteert naar zijn kunnen,
moet sociaal gewaarborgd zijn. dat is de eisch welke
het N.A F stelt, ook voor de tewerkgestelden in de
werkverruiming

Het N.A.P is reeds doende bovengenoemd artikel
gewijzigd te krijgen. H R. KLIJN.

Luisteraars,

de leider van het

Nederlandsch Arbe idsf ront
|

H. J. Woudenberg l
spreekt 17 Juli a.s.

een belangrijke

rede uit

Stemt allen af op Hilversum II

des morgens om 10 uur

Bedrijfsartsen in Duitschland
„Europapress' schrijft m een artikel ovei de bedrijfs-

artsen in Duitschland dat hoewel het aantal artsen dat
de bevolking ter beschikking staat, door Het vervullen van
den militairen 'dienst, betrekkelijk gering is. steeds meer
bedrijven er toe overgaan om een bedrijfsarts aan te
stellen

Geneeskundige controle in <Je bedrijven neelt namelijk
een groote preventieve werking, waardooi in vele gevallen
een ziekte kan worden voorkomen Een ander voordeel is
dat de controleerend geneesheer op den duur zoozeer op
de hoogte komt van de gezondheidstoestand van den
betrokken arbeider, dat hij bij ziekte veelai vlug het
juiste middel weet aan te wenden

Dn de allereerste plaats is doof het aanstellen van be-
drijfsartsen de patiënt, i.c de arbeider gediend ten tweede
het bedrijf en ten derde de gemeenschap, welke naast, een
goeden stand, van de volksgezondheid groot belang Heeft
bij een hoogen graad van , productiviteit van alle be-
schikbare arbeidskrachten

In een ander artikel schrijft „Europapress" dat van de
4 mul werkioozen. .welke de Ver Staterrëmd Dec '41 telde.
slechts een klein deel zonder scholing in het bedrijfs-
leven kon worden opgenomen, aangezien de meeste werk-
ioozen door jarenlange werkloosheid niet direct voor
den arbeid geschikt zijn De Amerikaanse oorlogsindustrie
heeft échter voor alles behoefte aan vakbekwame arbei-
ders. zoodat men zich voor de opgave gesteld ziet. de
nog beschikbare arbeidskrachten tot een bepaald beroep
op te leiden -Hiertoe zijn de werkioozen m de Vereemgde
Staten weinig geschikt gebleken, zoodat de autoriteiten
er de voorkeur aan geven metaalarbeiders uit de bur-
gerlijke bedrijven te halen, teneinde deze arbeiders m de
oorlogsindustrie in te schakelen Van de 4 - millioen
werkioozen kon slechts l millioen tot l Juli j. l worden
ondergebracht, zoodat het arbeidersoverschot" voorshands
nog niet geplaatst kan worden Hei is opmerkelijk, dat
zoovele werkioozen nog steeds niet ingeschakeld zijn, ter-
wijl anderzijds het aantal vrouwelijke • arbeidskrachten in
fabrieken en werkplaatsen is toegenomen Dit aantal
wordt momenteel op circa 2 millioen geschat De autori- ,
teiten zijn thans voornemens om pogingen aan te- wen-
den een groot aantal landarbeiders voor de oorlogs-

industrie op te leiden. Men heeft berekend, dat ongeveer
400.000 arbeiders in de Amerikajinsche oorlogsindustrie
kunnen worden ingeschakeld. In verband met de grond-
stoffenbeperking en het stilleggen van een groot aantal
bedrijven, zullen ongeveer 8 millioen arbeiders m de
komende maanden werkloos worden en de arbeids-
bureaux in de groote steden zullen trachten deze arbei-
ders zooveel mogelijk in de oorlogsindustrie te werk te
stelleri Alhoewel het wenschelijk zou zijn. dat al deze

" arbeiders ten behoeve van het oorlogs-productie-apparaat
aan het werk konden gaan, is het niet aan te nemen,
dat zulks in verband met het grondstoffenvraagstuk uit-
voerbaar is Zelfs bij een groote vraag naar arbeids-
krachten in de oorlogsindustrie zullen er dus voorshands
wegens grondstoffengebrek nog mülioenen werkioozen in
de Vereenigde Staten geregistreerd worden.

Van over de grens
Besparing van 26.200 arbeidsuren

Het resultaat beslist altijd over de waarde ol de waar-
deloosheid van een maatregel Wanneer als gevolg van net
maken van propaganda door een bedrijf van de scheeps-
industrie onder zijn arbeiders VOÓE voorstellen inzake ver-
betering van net arbeidsverloop — in den 'fm van de door

''het Duitsche Arbeidsfront gevoerde actie — 296 bruikbare
voorstellen binnenkomen, die een besparing van 26.200
arbeidsuren opleveren, dan blijk-t daaruit onvoorwaarde-
lijk het belang van dezen maatregel

Minder arbeiders - grootere omzet

Een bedrij: uit de gouw Süd Hannover—Braunschweig
kon m 1941 een productie-opvoering constateeren van 50%,
vergeleken' met die van 1939. Terwijl in 1939 met 224
arbeiders een omzet van 3.6 millioen Reichsmark bereikt
werd. bereikte men in 1941 met 145 arbeiders een omzet
van rond 4 millioen Reichsmark.

Deze omzetverho'oging is niet het gevolg van prijsstij-
gingen, maar enkel en alleen van maatregelen inzake de
opvoering van het prestatie-vermogen, waaraan bijna alle
arbeiders uit het bedrijf hun medewerking verleenen

n e bijzondere omstandigheden, het ontbreken van vol-
doende werkgelegenheid in'ons eigen land wel m de

eerste plaats, doen vele arbeiders tot h« -besluit komen,
naar Noord-Frankrijk te gaan. waar nog een behoorlijk
loon te verdienen is

Gerrit Timmermans dacht er ook zoo over en aan-
vaardde de verre reis Hoe het hem daar bevallen was?
Tja. een „luilekkerland" was het zeker niet. Hij had
vroeger wel eens anders over Frankrijk hooren vertellen.
Maar kom, wanneer je aanpakte, was het er wel uit te
houden Het leven was wel anders dan hij dat thuis, bij
moeder de vrouw, gewend was. Ze woonden bijvoorbeeld
met eilcaar in barakken en... nou ja. daar kon hét wel
eens wat ruw toegaan... Gerrit glimlachte, toen hij er
onder het vertellen aan terugdacht-

Overigens was het een vervelende Kwestie, die hem
naar ons Bureau voor Rechtsbescherming bracht. Hij was
namelijk in Frankrijk van de trap gevallen

Dat zat zoo: Ze gingen 's morgens per trein naar het
werk Wie het eerst Kwam. het eerst maalde, duidelijker
gezegd, wie het eerst bij de wagons was kreeg een zit-
plaats in een personenwagen, de rest moest staan rn de
goederenwagons. Vandaar dat het altijd een nee! ge-
drang was om gauw .naar buiten te komen Toen was hij
gevallen en had hij zijn kaak gebroken Dat was geluk-
kig weer heelemaal in orde gekomen, maai hoe moest
hij nu met die uitkeering van. de Ongevallenwet? De
Rijksverzekeringsbank weigerde namelijk te betalen,
omdat, zooals zij Timmermans berichtte, „ten tijde van

het ongeval, het verband met de dienstbetrekking ver-
broken was".

Zooals de meesteh van ons wel weten, is in de Onge-
vallenwet de bepaling opgenomen, dat uitkeeringen bij
ongevallen op weg van huis naar het werk of omgekeerd
slechts dan kunnen volgen, indien het slachtoffer den
kortsten. of tenminste den meest gebruikelijken weg
volgde.. Handelingen van particulieren aard verkeers-
overtredingen enz. vormen eveneens een beletsel voor
een uitkeering Een en ander natuurlijk met de goede
bedoeling, dat voorkomen wordt, dat iemand, die zich na
zijn werk in allerlei avonturen begeeft misschien langer
dan goed voor hem is ..even ergens gaar zitten", later
rech'ten op ctttkeering zou kunnen doen gelden, omdat,
hem tijdens dje omzwervingen, een ot ander ongeval
overkwam

Maar Hoewel de Rijksverzekermgsbank net uitvoerend
orgaan is ifan een sociale wet. die de arbeidere in hun
strijd tegen het liberale kapitalisme met véél moeite
veroverden, schijnt de hoogere leiding die daar rustig
zetelend in aangename werkkamers, voorzien van zeer
behoorlijke salarissen en welverzekerde pensioenen van
zorgvuldig afgemeten werktijden en" vakantieregelingen op
haar tijd genietend van een natje en een drnogie een
zekere ..bankiersmentaliteit'' te bezitten welke nen meer
oog doet hebben op het 'behoud van hef Kapitaal, ol als
het even kan. de vermeerdering daarvan dan op de be-
langen der arbeiders, die met voor hun genoegen maar
wegens een of ander ongeval uitkeering aanvragen De
wijze waarop >n tal van gevallen de arbeider die een
beroep moet doen op dit eemeenschapsnistituut wordt
afgescheept, de manier waarop «retraehr wordt m plaacs
van het volle pond te geven door een zeke: .onderwicht"
wat voor de bank te ..verdienen' herinnert nog te veel
aan een systeem dat thans achter ons behoort te liggen
En wanneer dan de arbeider die uit.Keenng aanvraagt,
nog te dikwijls wordt behandeld -- men geeft althans
naar buiten dien indruk — als een soort roover die een
aanslag op de kas der bank komt plegen, dan is het

onze taak. daaf" een einde aan te maken Wij willen er
de hebren niet ai te zwaar over vallen, wij begrijpen,
dat zij in zekeren zin ..erfelijk belast" zijn. maai dat
neemt met weg dat wij het als een plicht gevoelen, ze^
op te voeden ïn den geest v&n den nieuwen tijd Een*
geest, welke voor dergelijke opvattingen geen ruimte
meer overlaat!

Om die reden dan ook gingen wij met de zaak" van
Gerrit Timmermans in hooger beroep. Wij toonden aan,
dat. waar de aanvrager als gevolg van zijn dienstbetrek-
king in een barak moest wonen, hij ook verplicht was,
het leven mee '.e maken, zooals het daar reilt en zeilt.
Zoodat een ongeval ais hem was overkomen zeker niet
het gevolg van eigen schuld of van -onachtzaamheid kon
zijn. en wij concludeerend, op het alsnog verstrekken
van een uitkeering aandrongen

Dat het niet allemaal zoo gemakkelijk en vlot ging ais
wij dat nu hier in een paar regels schrijven, is te begrij-
pen Maar het was voor ons toch een heele voldoening
het zoover te krijgen, dat de Raad van Beroep ons in
het gelijk stelde, de bank niet opnieuw in hooger beroep
ging. zoodat tenslotte Timmermans de uitkeering toch
nog ontving

Nog zeldzaam zijn de gevallen, waarin de m hooger
beroep gaandp arbeider de overwinning tegenover de
bank weet te behalen In enghartige letterknechterij
wordt door de ..hooge colleges" nog te dikwijls een mug-
genzifterij betracht waardoor zelfs bij een uiterst ge-
ringe afwijking van de voorschriften, iedere uitkeering
geweigerd wordt en blijft. En het is daarom dat we zoo
in ons schik zijn met die uitkeering aan Gerrit Timmer-
mans Omdat wij er een bewijs in zien. dat ons svsteena
van opvoeding dat de nieuwe tyd m het algemeen net-
zij het ook langzaam, gaat winnen van het oude dat
verdwijnen moet De strijd is nog niet ten einde wij
weten fiat we noa wel eens harde noten t*> Kraken zulle11

krijgen
Maar wiuuen doen we nem — dat staat vast!!
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Allen voor één, maar ook één voor allen
üureaux voor Rechts-

bescherming van. het N A.F.

"iiiinmiiiiifiiHiiiii yji

In een vorig artikel: „De weg gevonden", bespra-
ken wij de houding van de Nederlandsche arbei-
ders ten opzichte van het Nederlandsch Arbeids-
front. Wij lieten zien,, hoe de eerste schreden,
die de Nederlandsche werker op het pad zette,
dat naar het *N.A.F. leidde, in1 het eerst een
weinig schoorvoetend geweest zijn.
Hoe kan het anders. Er' waren al zoo tallooze
malen allerlei schoone beloften gegeven, die op
niets dan wrange teleurstellingen uitliepen. Al
zoo vaak had hij de idealistisch geschilderde
bewegingen zien ontaarden tot instellingen, die *
langs dezen weg een nieuw middel gevonden
hadden, om den arbeider centen uit den zak te
kloppen.
Maar toen de arbeiders na naar Woudenberg
te hebben geluisterd — de eenvoudige woorden
van dien man uit hun eigen midden — het ge-
sprokene in zich hadden laten bezinken, toen heb-
ben zij toch iets anders gevoeld, dan al die
andere keeren. Nu'sprak de intuïtie een woordje
mee. Dat waren de-woorden van één van hen, die
dé hoogste sport- van de ladder bereikt had,
maar die toch arbeiderln de meest daadwerke-
lijke beteekenis van het woord was gebleven. Eén,
die als geen ander op de hoogte was van • de
moeilijkheden van het werkend volk en nu zijn
oelangen zou gaan behartigen.

n dien tijd af was de weg'naar het N.A.F,
gevonden. En voor velerlei doel. Duizenden

kwamen zich aanmelden. Anderen, die reeds lid
'Waren geworden van het N.A.F, kwamen de
bemiddeling inroepen van de verschillende
bureaux, die speciaal voor de
bescherming van de werkers
in het leven waren geroepen.
Voor hulp in arbeidsgeschil-
len, tusschen werkgevers en
Werknemers van socialen, eco-
tWmischen of rechtskundigen
aard.

Laten wij de bureaux, die
het laatste behandelen eens
onder de loupe nemen, want
het zijn waarlijk niet de
„zaken" met de minste
„klandizie". Integendeel, de
bureaux voor rechtsbescher-
ming eischen het leeuwen-
aandeel op van het aantal
bezoekers, dat dag in, dag
Uit de districtskantoren in alle deelen dés lands
komt belegeren. Een arbeider beschikt nu een-
maal niet over de middelen, om zelf te „rech-
ten", maar de bewuste instantie,- die in zoo'n
Beval den recht zoekenden arbeider ten dienste
staat, werkt veel te langzaam. Daardoor is de
arbeider er dan ook niet mee gebaat, want hij
moet eiken dag geld verdienen, om in het leven
te kunnen blijven en hij heeft niet de gelegen-

heid, om het een paar dagen uil? te zingen.
Daarom zijn de bureaux van rechtsbescher-

ming van het N.A.F. zulke prachtige instellin-
gen voor den Nederlandschen arbeider. Voor-
eerst behartigen zrj de belangen geheel koste-
loos en verder weten de functionarisserf daar
maar al te goed, dat een spoedige afhandeling
gewenscht is.

Het resultaat bepaalt de waarde of de waar-
deloosheid van een bepaalden maatregel. De
stroom van bezoekers naar de bureaux voor
rechtsbescherming spreekt dan ook voor zich

zelf.
Laten wij dit eens toelich-

ten met een cijfer van den
„omzet" van het bureau voor
rechtsbescherming van het
plaatselijk N.A.F.-kantoor te
Amsterdam.
. Per dag worden daar ge-
middeld . 60 nieuwe gevallen
aangebracht en al wordt niet
ieder afzonderlijk een „zaak",
toch moet iedere bezoeker te
woord worden gestaan. De
leider van het bureau en zijn
medewerkers hebben zich dan
ook niet te beklagen over een
teveel aan tijd.

Een groote verscheidenheid
van zaken wordt voorgelegd, en wanneer een
klein los steekje te vinden is, grijpt het bureau
in en weet in negen van de tien gevallen een
gunstig resultaat te bereiken.

licht wordt over de wegen„ die
hij beeft te bewandelen. Dit
„wég-rijp" maken van de bezoe-
kers in dezen zin is reeds een

' zeer belangrijk werk.
De plaatselijke 'N.A.F.-kanto-

ren, waar de bureaux voor
rechtsbescherming een belang-
rijk onderdeel van vormen, zijn
brandpunten geworden van het
sociale leven in ons land, ten,
voordeele van de arbeiders, die
lid zijn van het N.A.F., want —

en het is goed, die nog eens duidelijk te formu-
leeren - - het mag niet zóó zijn, dat er een
aantal -klaploopers kunnen maaien, waar door
flinke kerels met energie en dadendrang iets
gezaaid wordt, iets grootsch, zooals bij het Neder-
landsche Arbeidsfront. Slechts gezamenlijk ver-
richte arbeid geeft recht op het genieten van
dezelfde gunsten.
Voor het volk, door het volk, blijve geen ijdel begrip.

Hoewel voor civiele zaken meestal verwezen
wordt naar de bevoegde instanties, gebeurt dit
nooit, dan nadat de betrokkene behoorlijk inge-

BIJ DE FOTO'S: .
Boven: Een oud, liedje met een nieuw refrein.
Werkgever en werknemer hadden oneenigheid
over den arbeidstoestand in- hun bedrijf. Was
het voor kort alléén maar zoo, dat de werk-
nemer verhaal probeerde te halen, door klagen
by zijn bond, of door de hulp in te roepen van
een andere instantie, de alles overkoepelende
organisatie van het Nederlandsche Arbeids-
front, die werkgever zowel als werknemer in
zich opneemt; maakt hét mogelijk, dat beiden
medewerken om het geschil op te lossen. Want
nietwaar, arbeidsvrede m een bedrijf is niet
alleen van belang voor den enkeling^ maar
voor de geheele gemeenschap. Zoo kan na de
doeltreffende bemiddeling de arbeider zijn pa-
troon de hand reiken, want het bureau voor
rechtsbescherming heeft het geschil, tot beider
tevredenheid opgelost.

Onder: De leider van het bureau voor rechts-
bescherming met zijn staf en daarnaast de
wachtkamer, die geen oogenblüc leeg is, maar .
een echte kamer is van een doorgangshuis,
waardoor de weg leidt naar arbeidsvreugde en
kameraadschap van alle werkers.

(Foto's: Griek)



'k Heb hem gekend. Wim den smid, als een_ kerel
van ijzer en staal, als iemand die wist wat hij
wou, en... er naar leefde.

's Morgens voor dag en dauw stampten z'n
breede werkschoenen in forschen regelmaat over
de bolle keien; de stikkezak aan z'n arm bungelde
op het rhythmisch bew.eeg van z'n gezonde corpus.-

Dan ging hij naar de smederij waar weldra een
gloeiende vonkenregen hoog opspatte uit de fel-
geblazén vuren waarin Wim de onmenschelijk zware
ijzermoppen om en om wentelde tot ze nel-wit
straalden in zengende smelthitte. Dan zwenkte de
hijschkraan de lompzware last tot tusschen de
kaken van de verdieping-hooge stoomhamer die
met donderende slagen, de weerbarstige massa te
kneden begon. Zoo smeedde Wim zijn werkstuk-
ken...

Zoo beheerschten zijn eeltige knuisten het dave-
rend geweld der ongemeten krachten tot, uit de
.vormlooze bonken, de schoone> vormen der gewel-
dige smeedstukken te voorschijn wrongen.

Als dan de kraan het nieuwgewrochte wonder
van menschelijk vernuft en moeizaam verworven
vakmanschap, afvierde op den muilen bodem van
de rookbezwangerende ruimte, dan voelde Wim,
diep in zich. de vreugde tintelen... de vreugde vaft
den arbeid...

Maar ook waren er tijden dat die vreugde ver-
doofd lag in z'n breede borst, en de ergernis op-
laaide in nauw verknoerste driftbuien. Dat was,

, wanneer van hoogerhand geknibbeld werd aan de
schamele loonen. of tarieven op slinksche wijze
„herzien" werden

Hij kon dan, alle verboden ten spijt, recht voor-
uit het kantoor opwandelen, en met z'n zwart-,
beroeten knuist 'n roffel hameren op de schrijftafel
van hem die de werkers nog verder terugdrong naar
den zelfkant van het leven.

Zoo stond hij bekend als de stoere werker die
voor geen moeilijkheid terugdeinsde, noch in zijn
werk, noch wanneer het er op aan kwam, verwor-
ven rechten te verdedigen, ,,'n Beste vent, maar
soms 'n beetje lastig."

In zijn vrije uren werkte hij aan den opbouw van
z'n vakvereeniging. Met geduld en volharding, maar
vaak ook in grimmige drift, wanneer z'n over-
redingskracht afstuitte op koppige domheid, of
zuur-ruikende hokjesgeest...

'k Heb met hem in de rij gestaan voor het stem-
pellokaal, toen het economisch wanbeheer zich

openbaarde in roestende stoomhamers, opgelegde
schepen, massale voedselvernietiging, hongerende
kinderen en levensmoede stempelaars, in wier oogen

^üe vreugde van den arbeid, de levensvreugde was
uitgebluscht. ,

We hebben daar, in de stempelrij, gesproken óver
honger, misère, steunverlaging en staatslieden die
aanmaanden om maar rustig te-gaan slapen Maar
Wim de smid sliep niet, wel leek het nu en dan of
z'n -geestkracht was uitgedoofd zooals het vuur op
de smidse... Want meer en meer drong zich bij hem,
en* anderen, de vraag op: „is al ons pogen om te
komen tot 'n betere samenleving, dan voor niets
geweest ?"

'k Heb hem dezer dagen terug gezien, Wïni den
smid, en ben met hem meegegaan over de hobbe-
lige keien van ons straatje. De vroolijke gloed in
z'n oogen laait weer op als het hel-gestookte vuur
op z'n smidse.

De storm der tijden ging over ons werelddeel en
veegde weg wat niet geworteld stond in stevigen
bodem.

De Stoomhamer van den Nieuwen Tijd kneedde
oude vormen tot nieuwe. Wim heeft het begrepen.

Hij staat weer op zijn plaats bij de smidse, en
wringt het ruwe metaal in bruikbare vormen...

Hij staat weer op zijn plaats in de samenleving,
waar hij meewerkt aan den opbouw van het geheel,
waaruit datgene verdwijnen zal wat schadelijk is,
en zonder nut... Doch waar men zuinig zal zijn met
het vormlooze materiaal, dat kostbaar is en van
goed gehalte...

..Want ef is nog zoo veel van te maken!" zegt
Wim de smid.

J. v. d.'B.

De huizen „Den Broam" en „Den
Bnimmel" zijn .nog. voor alle weken be-
schikbaar.

. Heemraadssingel 163 en de overige be-
kende adressen.

Troelstra-Oorden:

Reis naar Valkenburg
Van 3 tot 8 en van 24 tot

29 Augustus a.s. wordt vanuit
Enschede een reis naar Valken-
burg georganiseerd. Deelnemers-
prijs slechts f35.— per persoon
(alles inbegrepen). Het pro-
gramma van deze buitengewoon
interessante reis vermeldt o.a.:
Besoek aan de Gemeentegrot:
Openluchttheater; Geulwande-
ling, enz. enz. Een groot aantal
aanmeldingen kwam reeds bin-
nen. Belangstellenden dienen
zich dan ook ten spoedigste op
te geven bij Molenstraat 46 te
Enschede.

Ook personen uit omliggende
plaatsen, kunnen hieraan deel-
nemen!

Bovenstaande reis .wordt tevens van
10 tot 15 Augustus en van 31 Augustus
tot en met 5 September vanuit Kol t r r -
«lain en Hen l-huig georganiseerd.

De deelnemersprijs bedraagt vanaf
Den Haag ƒ 37.50 en vanaf Rotterdam
/ 36.50.

Aanmeldingen te Den Haag bij Vreug-
de en Arbeid-Inlichtingenbureau a. d.
Hofweg en het plaatselijk kantoor, Huy-
gensstraat 10; te Rotterdam bij Heem-

. raadssingel 163.
In werband met de te verwachten

groote belangstelling, dient men zich
ten spoedigste aan te melden.

Boottocht vanuit Rotterdam
Op Zondag 19 Juli en 2 Augustus

naar Gorinchem met bezoek aaii Slot
Loevestein. Prijs per volwassene / 1.25;
kinderen tot en met 13 jaar / 0.75.

Voorts eventueel op 19 Juli Kersen-
tocht naar Culemborg. Prijs pef vol-
wassene ƒ 1.30: prijs per kind ƒ 0,80.

Nadere inlichtingen en kaarten bij

Egmond aan Zee: Vóór on bepaalden
tijd gesloten.

Beekbergen; Volgeboekt tot 15 Augus-
tus. Van 16 tot 22.Augustus nog enkele
éénpersoonskamers beschikbaar. Na 22
Augustus nog Voldoende ruimte vrij.
Aanmeldingen TMJ het Troelstra-Oord te
Beekbergen.

„Morgenrood" te Oisterwijk
• Volgeboekt tot B Augustus. (Logies- •
aanvragen aan: Vacantiehuis „Morgen-
rood" te Oisterwijk, Nrd. Brabant, tel.
377).

Natuurvriendenhuizen
Voor nadere bijzonderheden verwijzen

wij naar de agenda in het Weekblad
„Arbeid" 'van 10 Juli -J.1.

Het Natuurvriendenhuis De Hondsrug
is van 18 Juli tot en niet 15 Augustus
volget>oekt.

De aandacht*word* erop gevestigd, dat
aanvragen voor logies rechtstreeks aan
de huizen dienen te worden gericht,
waarvoor men postzegels voor antwoord
gelieve in te sluiten.

Het Natuurvr'iendenhuis 'De Hondsrug
is niet te Zuidlaren, öocli te Noordlaren
gevestigd. Het correspondentie-adres
luidt: W. .Vrieze, Heerestraat 33a te Gro-
ningen.

Het correspondentie-adres van ..Ons
Honk" luidt» thans: G. de Jong, Hendrik
Smltstraat 44-te Hilversum en van „Het
Hunehuis": Natuurvriendenhuis ,,Het
Hunehuis" te' Havelte.

Het Natuurv'riendenhuis „De Honds-
rug" is niet te Zuidlaren", doch te Noord-
iaren gevestigd en het correspondentie-
adres luidt: W. Vrieze, Heerestraat 33a
te* Groningen.

Aanvragen voor logies dienen recht-
streeks aan. de correspondentie-adressen
gericht te worden, waarbij men post-
zegel voor antwoord dient in te sluiten.
VolKrlXH'kle I'crimlen.

„Ons Honk" van l—8 Augustus en
voor het weekeind van 18 op 19 Juli a.s.;
„Dé Hondsrug" van 18 Juli—15 Augus-
tus; „Het Hunehuis" van 26 Juli—2
Augustus; „.Krikkenhaar" van 8—22
Augustus; „Den Brummel" van l—8.
Augustus.

Excursies te Arnhem
Zondag 19 Juli: Bezoek -aan Kasteel

Doorwerth en Natuurbad „De Branding"
te Doorwerth. Met de tram tot eindpunt
Oosterbeek en wandelen door de bos-
schen naar het 'Kasteel Doorwerth, dat
bezichtigd, wordt. Daarna haar het na-
tuurbad „De Branding", waar de mid-
dag aangenaam wordt doorgebracht. Per
tram huiswaarts. Brood meenemen:
vertrek 10 uur, terug 6 uur.

Nadere inlichtingen en aanmeldingen
bij Jansbuitensingel 17 te Arnhem.

De volgende excursies worden gehou-''
den op 2 Augustus: Wandeling naar de
Postbank en op 16 Augustus: Bezoek
aan hgt Streekmuseum te Velp, terwijl
op 3ö*Augustus een wandeling naar het
Gemeentemuseum op het programma
staat.

Excursie te Amsterdam
Op Zondag 2 Augustus a;.s. óni 11 «uur

v.m. naar de tentoonstelling : „Stad en
Land" in het Stedelijk Museum.

Deelnemersprijs slechts 16 cent per
persoon voor N.A.F.-ledenr Aanmeldin-
gen tot en met 29 Juli bij V. en A.
Leidscbeplein en Prins Hendrikkade 49.

Openluchtvoorstelling
te Amsterdam

Op Zondag 19 Juli a.s./word't in het
Openluchttheater Frankendael in de
Watergraafsmeer een drietal voorstel-
lingen georganiseerd met Pieter Langeli-
ciijk's klucht in 3 bedrijven „Don Qui-
«•Imt iip de b ru i lo f t van Kuimu'ho". door
tle Si-liouuspelers o.l.v. Jolian .HcM-y.er.

De voorstellingen vangen' aan' om
10.30; 14.30 en 19 uur. Medespelenden:
Co v. Sprinlchuysen. Adr. Heerings, Hans
v. d. Jag.t. Jopie Koopman, Mien v. d.
Lugt—Melsert, Frans Hoek., Ab v. Veg-
ten, Tomiy Verwey, Ellen Durieux,
Johan Boezer.

Toegangskaarten-a 40 cent voor leden
van het N.A.F, en hun huisgenooten,
en 60 ceiït voor niet-leden. verkrygbaar
bij: Prins Hendrikkade 49, V. en A.,
Leidscheplein en voor zoover voorradig
voor den aanvang bij den ingang

Huisvlijtactie „Neerlands
Jeugd aan het werk*"

Tentoonstelling te Utrecht
De tentoonstelling van de te Utrecht;

ingeleverde werkstukken wordt tot en
met 26 Juli a.s. in de Gemeenteliike
H.B.S.. Catharijnesingel 62 (hoek Nic.'
Beetsstraat) gehouden.

Dagelijks geopend van 2—5 en van.
7—9 uurr.Toegangsprijs 10 cent per peïr
soon; kinderen tot en met 13 jaar 2
cent.
Iluisvlljtuctie te Amsterdam.

Van l tot en met 9 Augustus a.s.<
wordt'de tentoonstelling gehouden in de
4e H.B.S. met 5-jarigen i cursus, Jo/,ef
Israëlskade 45 té Amsterdam (Z. l . "De
werkstukken dienen op 17 en 18 Juli a.s.
van 12 tot 16 BII van 19 tot 21 uur hier
te worden ingeleverd.

Nadere inlichtingen bij Vreugde en
Arbeid, Leidscheplein en Prins Hendrik-
kade 49

/ \ OMWIKKELING
Zwemmen

Voor nadere inlichtingen omtrent de
goedkoope zwemavonden, welke weke-
lijks in tal van plaatsen voor de leden
van het N.A.F, en hun hüisgeriooten wor-
den georganiseerd, wende men aich tot
de plaatselijke kantoren van het N.A.F.

L.EKI VVAKUEN.

Met ingang van 8 Juli j.l. ;# de zwëm-
regeliiig als volgt:

lederen Woensdagavond van 6.30 — 7.3O
uur: kinderen tot 10 jaar; vae 7. 30 —
8.30 uur: .oudere kinderen; van 8.30 —
9.30: volWassenen.

Kinderen betalen 12i cent volwasse-
nen 17 J en genoodigden 20 cent.

Deze zwemavonden worden gehouden
m de Leeuwarder Overdekte Bad- en
Zweminrichting.

In verband met de voorbereidingen
van een afzwemt'eest voor leerlingen van
Vreugde en Arbeid in het Sportfondsen-
bad-West, in de maand Augustus wor-
den de zwemtijden Voorloopig als volgt
gewijzigd:

Van 19 — 20 uur: kinderen tot en met
13 jaar en begeleiders; van 20 — 20.45 uur
alleen voor leerlingen met leskaart, af-
gegeven door den badmeester en van
20.45 — 22 uur voor volwassenen.



Vierentwintig nieuwe kampen in gebruik genomen
A rbeidsdienst is een begrip, dat door velen in den
f\ lande nog wordt misverstaan. Men vat het iteel-
al zoo op als een door den Staat opgelegde verplich-
ting, waar men zich hu maar bij heeft neer te leg-
gen, omdat het niet anders kan.

Dif is een geheel verkeerde houding. De dienst,
die de jongen of het meisje, vrijwillig of werkloos,
aanstaand ambtenaar of student, te vervullen "krijgt,
dient uitsluitend gezien te worden als een eereplicht,
welke de jonge Nederlander zichzelf oplegt tegenover
zijn volk. En het middel van. den Nederlandschen
Arbeidsdienst voo$,deze dienende functie is eenvou-
dige handenarbeid. Daardoor loordt gemeenschaps-
zin bijgebracht. Want naast de zoo noodige'gezond-
heid, die 'de arbeidsmannen of -meisjes gedurende
den diensttijd opdoen, --wordt vooral de kamer aad-

,i5c/i«p versterkt. Men leert elkaar waardeeren en be-
grijpen, men krijgt eerbied, voor den arbeid, kortom
men wordt daar gevormd tot goede Nederlanderf:.

De slager uit Groningen heeft een ambtenaar uit
Limburg tot slapie. Samen wórden zij moe van de
dagelijksche werktaak, samen eten zij en beleven de
vroolijke of ernstige momenten van eiken dag. Het

•gevolg is, dat de jonge menschen, die later mize
maatschappij zullen moeten opbouwen, zich open

. gaan stellen voor den zin van de gemeenschap.

L aten wij met eenige cijfers den huldigen stand van
zaken duidelijk maken Toen den derden Maart 1941

de N.A.D. in werking trad, begon hij met vier kampen.
, Gaandeweg werd dit aantal uitgebreid en op 7 Juli be-

droeg dit in totaal 52 kampen
Globaal gerekend kan men zeggen, dat nu 10.000 jonge

Nederlanders hun arbeidsdienstplicht vervullen.
En de bewijzen, dat het leven in. de kampen hun inder-: daad een geestelijk- en lichamelijk groeiproces laat door-

maken — de bewijzen, dat het hen maakt tot robuuste
.j kerels met gezonde koppen

Uit statistische cijfers, die verkregen werden bij 'het
af zwaaien van de eerste arbeidsmannen konden wij
lezen, dat: a. de borstomvang gemiddeld was toegenomen
met 2 cm.; b. toeneming van het gewicht gemiddeld 3,5
kg.; c. toeneming lengte• gemiddeld 0,836 cm.

.. En de geestelijke instelling van de af zwaaiende mannen
sprak voor zichzelf. De arbeidsdienst heeft tot nu toe
een groeiperiode doorgemaakt, zoodat de uitkomsten op
het oogenblik nog gunstiger zijn.

Doch laten wij eens iets vertellen van een nieuw
arbeidskamp, dat op 7 Juli gereed was gemaakt om zijn
nieuwe bewoners, pl.m. 165 in totaal, uit alle deelen van
ons land. te ontvangen.

Voordat de nieuwe ploeg zoo druppelsgewijze binnen-
kwam, waren wij in de gelegenheid om het een en ander
op het kamp te bezichtigen en in een gesprek met den
idealistisch e n kamp-commandant iets te weten te komen
van. de levenswijze gedurende den arbeidsdiensttijd.

Wij zijn in één van de mooiste gedeelten van Limburg,
in Bergen aan de Maas. Midden tusschen golvende rogge-
velden en bosscheii strekt het nieuwe arbeidskamp zich
uit- Groote woon- en slaapbarakken staan cirkelgewijs
aan den buitenkant van het kampterrein? Wij gaan er
één binnen. Onze eerste blikken vallen op de gordijnen,
tUe voor de ramen hangen. ,.Zoo woi;dt de huiselijkheid,
de gezelligheid verhoogd", vertelt de kampcommandant,
„•want hier zijn de jongens onder elkaar, hier verblijven
zij in hun vrijen iijd en om te slapen. In deze ruimten
wordt daadwerkelijk de - kameraadschap opgedaan."

Het intérieur ziet er nog wel wat kaal uit. Nette krib-
ben met dikke stroozaken. Tafels netjes aanééngereid in
het midden Maar dat zal wel anders worden als de
nieuwe bewoners er maar eerst bezit van hebben ge-
nomen.

Dan bezoeken wij de groote cantine. Wat een gezicht
moet het zijn, om hier 160 gespierde en gebruinde kerels
hun middagmaal te zien verorberen. Het gebouw is van
al)e comfort voorzien. De keuken is tot in de perfectie
uitgerust. Alles moet nog wel een meer levenden aanblik,
krijgen, • maar dit hangt af van hel initiatief van de
nieuwe arbeidsmannen

Wij bezichtigen de kamers van de -kaderleden, de bad-
plaats, de rustkamer. En wij moeten tot de . slotsom
komen, dat hier inderdaad al Met mogelijke gedaan is om
alles zoo goed mogei.jk te maken. Midden op het terrein
wappert de driekleur, waar eiken morgen en avond aan-
getreden wordt, over een nog stjl complex.

Maar daar wordt het al anders. De eerste kampgenoo-
teii komen het terrein op.

Ze zijn afgehaald door een paar kaderleden. Onwennig
in het gelid komen zij binnenstappen. Onzekere, argwa-
nende gezichten. K£ii het ook anders?

W^tTvoor praatjes zijn er al niet over de arbeidskam-
, pen rondgeroddeld. Velen zijn nog geen das bij moeders,

vandaan geweest.

Maar daar worden zij al direct joviaal door den kamp-
commandant ontvangen. Eii nadat alle formulieren afge-
geven en ingevuld zijn, worden zij door oude arbeids-
mannen, die het klappen van de zweep — en van de
hakken — kennen, rondgeleid.

Zoo'n eerste dag komt er natuurlijk weinig terecht van
de kamp-doelstelling. Daarvoor voelen de jongens uit Gro-
ningen. Zeeland, Noord-Holland en alle andere deelen
van het land zich nog te vreemd. Maar dit zal gaande-
weg veranderen en wij hopen na èenigen tijd nog eens
hetzelfde kamp te bezoeken en u iets mede te deelen
over den geest, die dan in dezelfde bleeke jongens gevaren
zal zijn. Bleeke jongens, die dan gebruind en gespierd
aan het einde van hun arbeidsdiensttijd ,met leede oogen
het kamp zullen verlaten, die het leven ingaan met han-
den aan hun lijf, met een warm hart voor elkaar, voor
hun volk, met gemeenschapszin, als recht gezonde, goede
Nederlanders, die den nieuwen tijd aandurven en willen.

H. B.

BIJ DE FOTO'S: -
Van boven naar beneden: De toekomstmannen
worden aan de stations opgewacht door speciaal
daartoe aangewezen kaderleden; aankomst in het
kamp met registratie; het kamp, zooals het er
eerst leeg en verlaten uitzag, maar waar weldra de
drukte en jolijt zullen heerschen van ae in arbeids-
vreugde levende arbeidsmannen, waarvan de onder-
ste loto's voor zichzelf spreken.'

. (Foto's: N.A.D-Molkenboef)
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veilige haven
De stoere zeeman is eerst tevreden
wanneer hij Schip en lading - aan
zijn zorgen toevertrouwd - veilig
weet. Ook op^de reis door het
leven moet U een veilige haven in
het verschiet hebben; voor Uzelf,
maar meer nog voor hen die op
Uw voorzorg vertrouwen. Sluit NU
een levensverzekering bij „De
Centrale" - de maatschappij voor
Werkend Nederland - dan zijt gij
er zeiker van dat, wat er ook

jeure, een veilige haven wacht..

J>EVENTRALE"
Solide Cou-lanf

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

4MSTERDAM
Ralverstraat l - Teletoon 37658
DEN HAAG
Hoogstraat 23

Citroen JUWELIER

Ongericht 1850 Eigen Atelier

Teletoon 111757

N.V. .JAN SPIERDIJK
GROOTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)
TELEFOON 116520 DEN HAAG

SALON-/ HUIS- EN S L A A P K A M E R S

Uit voorraad direct leverbaar — Reiskosten worden vergoed

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

Dames en meisjes

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.
(4 x 7i cent of 10 x 3 cents postzegels)
aan Ensaid-instituut, Tolsteegsingel 54.
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten zien hoe gemakkelijk U

speciale machtiging THUIS ZELF alle kleding kunt maken en

D06* <*e ^els in een envelop met deze bon
En geen bon inzenden, doch of plakt ze OP een briefkaart zoals hiernaast
vermeldt „265". Voorbeeld.

BON 265
Naam: ,
Straatnaam:
te .......

(str. no.)

DE LOUPE

Afgeluisterd

/
k zit in de tegenwoordig wonderlijk luxueuze derde
klasse. Nog amechtig en haastig neergeploft op

het moment van vertrek. Allengs echter keert de
rust weer. De twee mannen naast mij hebben hun
haastigen medepassagier eens opgenomen. Het
schijnt mee te valden, want ze vatten den draad
van hun .gesprek weer op.

„Stom", zegt de een. Allemachtig stom", eegt de
ander.

„Het heeft geen doel", zegt de een weer, „niet in
het minst", beaamt nummer twee.

„ik blijf." — Jk ook."
Stilte. De trein jakkert verder. Een küometer ver-

der vat nummer een het gesprek weer op.
,JOie typografen zijn ook zulke koppige kerels",

zegt ie.

Waar moet dat heen, denk ik achter mijn krant
verborgen.

,J)at komt", zegt nummer twee, „vroeger móesten
ze, nu niet."

„Ja,- dat zal het zijn", geeft de ander terug. Ik
spits mijn ooren, geloof, dat ik den draad van het
verhaal vat.

.Maar ze komen wel, let maar eens op." „Ze heb*
ben toch een gezin, waarom dan rechten vergooien*
waar je jaren voor gevochten hebt", zegt de mop
naast me.

„Vooral als je een dagje ouder wordt", zegt zijn
overbuur. „ZaZ ik je eens wat zeggen, ze komen wel
terug, let maar op mijn woorden, bij ons in het be-
drijf zijn de meesten ook al weer lid."

,JBij mijn zoon in het bedrijf ook", zegt de ander,
„en ze hebben gelijk. Waarom den boel kapot ma-
ken? Je maakt je eigen belangen kapot en zoo stom,

• zijn we nog niet, alleen maar een beetje koppig."
„Daar zijn we nu eenmaal Nederlanders voor", zeg

ik achter mijn krant vandaan. ,JMaar let er op, lid
van het N.A.F. worden we toch, omdat we ons be-
lang inzien.'1 En dan ben ik aan mijn station en
stap uit.

Zoo, dat steekt een mensch eeji hart onder den
riem.

Let op, ze Kome.nl,

Groote openbare bijeenkomst
van den N.V.D. en N.S.V.

te Amsterdam

O p Vrijdagavond 24 Juli a:s. zal in het Concertgebouw
en gelijktijdig in het Gebouw Bellevue een groote

openbare bijeenkomst worden gehouden in samenwerking
met de Nat. Sos. Volkswohlfahrt in Nederland. •

In deze bijeenkomsten zullen spreken de Landelijke Lei-
der van den Ned. Volksdienst, de heer F. W. v. Vloten, de
heeren W. Möller en Reher v. d. N.S.V. en maj. Donders.

Deze bijeenkomsten zijn voor iederen belangstellende
gratis toegankelijk op een bewijs van toegang, dat vanaf
16 Juli a.s.. verkrijgbaar is aan het kantoor van den Ne-
derl. V-olksdienst, Rokin 109—111.

Ofschoon ongeveer 4000 plaatsen ter beschikking zijn is
het- toch twijfelachtig of aan alle aanvragen voor toef
gangsbewijzen voldaan kan worden Immers "elke mede-
werker(»ter) van den N.V.D. zal van déze gelegenheid ge-
bruik willen maken den landelijkèn leider, den heer F. W.
v. Vloten, te leeren kennen. Het verdient daarom aanbe-
veling met het afhalen van een toeoangskaart niet te lang
te wachten.



VOOR DE VROUW

H et is alweer iieel wat jaren geleden, dat Dirk
Witte een levenslied maakte, waarin de mensch

werd opgewekt, het leven aan te durven. Mensch
durf te leven! Na eiken goeden raad werd deze
uitspraak herhaald.

Ja. durf leven. Als alles vlot en van een leien
dakje gaat. hebben wij zulk een raad niet noodig,
maar juist de huisvrouwen zullen erkennen, dat
in dezen, veelbewogen en historisch grooten tijd
de moeilijkheden zich voor haar vaak tot een dus-
danige hoogte opstapelen, dat -zij zich wel eens met
wanhoop in het hart zullen afvragen: hoe moet
dat nu? nu weet ik er geen weg meer uit.

Wij behoeven hier die bijzondere moeilijkneden,
die uit den bijzonderen tijd welke wij meemaken,
voortvloeien, niet op te sommen. Is het vaak niet

alleen de vraag: wat zullen wij eten
vandaag, die de huisvrouw vooral,
voor hindernissen plaatst, waar zij
vroeger nooit^mee te maken heeft ge-
had?

Ja. juist bij' deze moeilijkheden is
het z^iak, „den kop" ervóór te houden
-— dan is het noodig, levensdurf te
hebben en de moeilijkheden die zich
voordoen onverschrokken onder de
oogen te zien. Het geluk is met de
moedigen. Zij. die dapper de werke-

lijkheid voor oogen houden en die zonder vrees in
de toekomst durven zien. al lijkt die op een be-
paald oogenblik nog zoo duister, zullen het geluk
hebben, dezen inzonderheid voor de huisvrouwen
zoo zwaren tijd goed door te komen En hierbij
denken ~wij ook nog aan de bekende oude vers-
regels: de menschheid lijdt het meest door het
lijden dan zij vreest. Deze tijd is een overgangs-
tijd — betere dagen zullen komen.

O. er is. als huisvrouw, zoo weinig voor noodig
om in den putste zitten. „Ja, voor vandaag redden

en voor
m.

D e inmaaktijd is weer aangebroken en ook nu zal
de huisvrouw zoo veel mogelijk .voor den komenden

winter willen zorgen.
Van vele kanten ontvingen wij het verzoek, recepten

te plaatsen vcxw het inmaken van rabarber, tomaten.
sla. komkommers enz.

Door gebrek aan ruimte kunnen we met in één keer
aan al die verzoeken • voldoen Wij zullen echter zooveel
mogelijk de groenten, die het eerst voor inmaak in aan-
merking komen, afhandelen

toindaag willen wij de inmaak van rabarber zonder
suiker „onder de loupe" nemen Het is voor de meeste
huisvrouwen &et gemakkelijkst, de suikei éérst toe te'
voegen, wanneer zij haar* inmaak aanspreekt.

Voor het inmaken van rabarbermoes kan iedere soort
flesch worden gebruikt. De flesschen moeten met heet-
sodawater goed worden omgewasschen en met schoon
water flink worden nagespeeld^ Om springen te voor-
komen,, moet men de flesschen bij het vullen op een
dubbelgevouwen natte ' doek plaatsen. De flesschen
sluiten we af met kurken, die van tevoren zijn uitge-
kookt De kurk moet langs de hals'van de flesch worden
afgesneden. Daarna dompelen we hals met kurk in
paraffine. welke we au .bain marie hebben gesmolten.

RABARBERMOES
De rabarberstelen ongeschild in stukjes van- l a 2 cm.

snijden Daarna wasschen en ze opzetten met het aan-
hangende ' water De rabarber tot moes koken even
doorroeren en de flesschen als bovenbeschreven vullen
tot ongeveer IJ cm. onder den rand,

STUKJES RABARBER
De ongeschikte rabarberstelen in l a 2 cm lange

stukjes snijden Deze stukjes heel secuur wasschen De
flesschen worden met de rauwe stukjes rabarber gevuld.
Men moet ervoor zorgen, dat de stukjes dicht op elkaar
komen te zitten. De flesschen verder met Koud. gekookt
water vullen tot ongeveer IJ cm onder der; rand. Dan
kunnen de flesschen als bovenbeschreven worden gesloten.

TWEE GROENTEN VOOR ÊÊN GELD
Hier -volgt nog een 'recept, dat wij direct kunnen ge-

bruiken Heeft u wel eens het" loof vai. Meiknolletjes
gegeten? Niet? Dan moet u dit ^toch beslist eens pro-
beeren We hebben dan twee groenten voor één geld Dat
zal de huisvrouw in dezen tijd zeker welkom zijn! We
maken dan stamppot van Meiknollenloof. Van twee kilo
Meiknolletjes worden de bladeren en de bovenste ge-
deelten der stelen op dezelfde manier alss andjjvie fijn
gesneden.

De aardappelen worden- geboend en 'in vieren gesneden
in de pan gedaan Het fijngesneden loof wordt er boven-
op gelegd Zijn de aardappels gaar dan alles met wat
taptemelk en zout goed door elkaar roeren.

BRUINE BOONEN ZONDER VELLETJES
Een lezer uit Den Haag zendt ons een eenvoudig'middel

om de velletjes van bruine bbonen te verwijderen. Zij
zette de boonen een tijdje in warm. water Daarna lieten
de velletjes gemakkelijk los zoodat ze 200 maar uit te
drukken waren •

Onze Haagsrhe lezeres danken wij voor naar goeden
raad, die misschien menigeen van dienst- zal zijn. "

DE ONHANDIGE HUISVROUW.

Wat doet de vrouw op de teekening ver-
keerd?

De antwoorden op deze vraag moeten voor
31 Juli worden ingezonden aan: De Reda'ctie
«ran „Arbeid". Postbus 100, Amsterdam (C.).

Op de briefkaart vermelden: „De onhandige
huisvrouw".

Aan één der goede inzenders wordt een
prijs van ƒ 2.50 gezonden. Voorts worden twee.
prijzen van ƒ l,— elk beschikbaar gesteld.

de
de
Ier

1 wij ons wel weer, maar hoe zal het morgen zijn
hoe zal het overmorgen gaan?" Dezulken vreezen
het lijden, dat nooit zal komen. Mensch, durf te
leven! Durf het leven aan — geniet van de
zomersche dagen, die wij thans beleven en zit niet
te klagen en te kliemen over den winter, die ook
weer zal komen en die'-— misschien! — weer zoo
heel erg koud zal zijn. Zet nu de ramen open
geniet nu ten .volle van den zomer.

Carpe diem pluk den dag. Zoek van alle din-
gen de zonzij en durf te ley,en!

COR.R E £ P O N D ENT 5 E
Mevr F ae B te Den H De postzegels ter ver-

rekening van patronen moeten zooveel mogelijK in
den linkerbovenhoek van de briefkaart worden ge-
plakt. Ook deze zegels worden afgestempeld, maar
ze worden ons door de Posterijen terugbetaald

Mevr B V -L te R. N a t u u r l i j k is het ge w
vóór u met vacantie gaat maatregelen teg' i
motten te t re f fen Over deze en andere - vmr
vacantie te nemen voorzorgen nopen we in °
volgende nummers eenige nuttig;- wenken if •

Mepr S a J —v B te G. Afgezien var ne ;eit,
dat een oude vilten tieerenhoed tot damesnoe <an
worden omgevormd, leent het vilt .zich dn u . -stek
voor het vervaardigen van verschillende dinsi-'n /,oo
kunnen er b v Kinderpantoffeltjes en tasschen van
worden gemaakt

Mem. B J A te H. wil voor naai Kleine van a maan-
den een jasje- van kunstwol öreien er vraast hoe deze
wol zich* in dt wascti houdt

Kunstwol Heeft een voorzichtige oehandelint; noodig.
Dat heeft gewone wol trouwens ook Bij een zoiwiadige
behandeling blijft fcunstwoJ ook soed Zij mnp- f r titer
koud worden sewassehen en . vooral nie* worder . ee-
wrongen.

Onae lezers oehoort echter tot de gelukkiger. 1T? in
aanmerking komen voor vijf Knotten echt> «•• ' Wij
raden haai daarom aan van die echte wd. een jasje
voor de kleine ie öreien en vai de kunstwo' 'et? voor
zichzelf te maken

Mevr G J D. — W te -V. U verzuimae de grootte van
den lap op te geven Hoe zouden we liu moeter. oeoor-
deeien of er een lurk voor uw dochte* van kan «worden
gemaakt'

Mevr Ch de V te S. Voor zoover ons bekend is. Is
aan iedereen een kaart met hetzelfrtv aan t r. - orandstqf-
fenbonnen uitgereikt Extra-bonnen Un verbanc mor de
grootte van net gezin b.v i worden aewoonlijk latei ver-
strekt, hoewel ten deze voor net komenae seizoen nog
niets vast staat.

Mevr KI. — B te Z Klaagt er over dat zij na net koken
van uien de uienlucht niet uit haar alumimumpan Kan
verwijderen, zoodat ook een volgend gerecht in deze pan.
gekookt, naar- uien smaakt

Mevr KI. zal daar geen last meer van hebben wanneer
zij de pan. als er uien in zijn gekookt, met wat azijn uit-
kookt.

Mevr N.— v W te H. — Om de weervlekken -uit üe zeem-
lederen handschoenen van uw zoon -te verwijderen neemt
u een kom of schaal en giet daai wat ammoniak m De
handschoenen worden in een kleiner schaaltje gedaan en
iri de grootere schaal gezet, die dan met een deksel goed
wórdt afgesloten Door de ammomakdampen zi.in öinnen
enkele dagen de weervlekken verdwenen

NAr l J MAKEN: £ en blouse en een overgooier voor onze meisjes
r en overgooier met blouse is juist iets voor ome
C meisjes. De meeste vrouwen hebben wel een oud
kleedingstuk van zichzelf o} een te klein geworden iurk
oan een meisje, waaruit iets dergelijks kan' worden
gemaakt.

Een overgooier is een practische dracht: er kan
gemakkelijk een schoon blousje onder worden aange-
trokken, waardoor niet steeds een geheele iurk moet

'worden gewasschen en gestreken
De rok van den overgooier wordt met ruimte aan het

stufc gezet; het stuk wordt met een .koordje o) met
knoopjes gesloten. De blouse- heeft aan hals en
mouwen ruimte. Door de ruimte aan den hals wordt
een koordje of lluweelen bandje geregen

Het uitgewerkte patroon, is berekend voor een meisje
van 13 d 14 iaar. De verschillende deelen van het

'patroon zijn-
Fig. 1: voorpana blouse; tig. 2. achterpana blouse;

fig. 3: mouw; fig 4: rok; tig. 5: achterstuk overgooier:
tig 6: voorstuk overgooier; fig 7 bana

Patronen kunnen worden besteld DIJ de redactie van
,rArbeid". postbus 100, Amsterdam-C, tegen betaling
van f 0.35 voor de blouses en f O 40 voor den rok Bt'tfe
patronen voor slechts f 0.65 oan postzegels die op de
adreszijde van een briefkaart kunnen worden qeplikt
Gelieve bij de bestelling te vermelden, voor de blouse
patroon 73 en den overgooier patroon 74
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rv / • /Dam-rubriek
De vraagstukken van deze Week

D e nieuwe wedstrijd telt in iedere
klasse 6 problemen wa^fvan de.oplos-

slngen kunnen worden ingezonden tot
uiterlijk 20 Augustus. Vooral in A begin-
nen we ditmaal met een paar „kanjers".
Om ruimte te besparen geven we de pro-
tflemen niet op diagram, Als de num-
mers tot en met 6 van klasse C zijn ver-
schenen, kunnen de oplossingen van alle
6 tegelijk worden ingezonden.

Voor alle vraagstukken geldt: „Wit be-
gint en wint".

KLASSE A; No. 1; S Felle, Leerdam.
Zwart: 10 sch. op 2, 3. 5, 6, 8. 11, 16, 21,

26 en 35. Dammen op 22 27. 31, 36 en 46.
Wit: 20 sch. op 9, 13. 14, 15. 18. 19, 24,

25. 32. 33. 37, 38, 39, 40, 42. 43, 44, 45, 47
en 50.

No. 2; P. Kleute Jr., Den Haag
Zwart: 16 sch. op 5, 8, 9. 12, 13, 14, 16,

17, 19, 22. 23. 24. 26. 28. 29 en 42. Dam
Op 2.

Wit: 20 sch. op 10. 15, 25, 30, 31, 32. 34,

35. 36, 37. 39, 4». 41. 43, 44~, 45, 46, 48.
49 en 50. .

*

KLASSE B: No. 1; P. Kleute Jr.,
Den Haag. -

Zwart: 12 sch. op 4, 8, 10, 11. 12. 13,
17, 21, 22, 27, 35 en 39.

Wit: 12 sch. op 15, 20, 24, 25, 29, 30, 32,
36. 3T, 38. 42 en 49.

No. 2; D. A. L. Schröder, Amsterdam.
Zwart: 9 sch. op 8, 9, 16, 18. 19, 20, 22,

23 en 28.
Wit: 9 sch. op 26", 27. 29. 30. 32. 34, 37,

43 en 49. «.
KLASSE C: No. 1. •

Zwart: 5 sch. op 22. 23, 27, 35 en 37.
Wit: 5 sch. op 8, 38, 39. 40 en 48.

No. 2.
Zwart: 2 sch. op 4 en 38.
Wit: 2 sch op 14 en 15. Dam 'op 19.

n C C l lOSSin.y
De oplossing van hét kruiswoordraadsel

in ons nummer van 12 Juni is als volgt:
Prijswinnaars werden: A. Bakker, Graaf

Plorisstraat 4, Schiedam; R. Beerda, Sa-
natorium, Appelscha; E. Lieftink. War-
mondstraat 16811, Amsterdam.

Zij kunnen ons hun keuze schrijven uit
het boekenlijstje, dat bij het nieuwe
raadsel in dit nummer vermeld staat.

Daarom niet.
De vrouw van den dorps-barbier was

gestorven en iemand vroeg hem, waarom
hij de hulp van den dokter niet had in-
geroepen. — Geen sprake van, was het
antwoord van den dorps-baardschrapper,
die koopt ook zijn tandpasta niet bij mij.

ONS NIEUWE KRUISWOORDRAADSEL

tf'n beste neven en nichten.
Geloot' maar, dat ik blij ben!
Dat had nu toch-een haar gescheeld

of... qom Niek was er niet meer. Ik heb
gepraat... gepraat als Brugman! ' De
hoofdredacteur -had me heel ernstig aan-
gehoord en nadat ik had uitgesproken,
keek hij nóg ernstiger. Toen zei hij: „Mis-
schien heelt u gelijk — ik voel óók voor
kinderen en nu helemaal niets meer... dat
is ook wel erg.. Maar dan kort, oom Niek,
heel kort... u weet dat het papier..."

Ik wist er alles van. Daarom ben ik dit-
maal erg bescheiden — IK babbel niet —
ik geef enkel en alleen maar een paar
raadsels.

Ja, ook over Bérus, onze h . . . , die
tfezer dagen zó blij was, dat hij uit het
Asyl, waar hij een paar d . . . verblijf
had gehouden, weer thuis kwam, dat hij
Ronnie ondersteb... liep en zo hard
b . . dat hij des av ... helemaal niet
meer blaffen kon, maar alleen een sch..
gebrom kon uitbrengen.'

Het eerste raadsel, dat ik nu geef, is
eenvoudig genoeg:

In bovenstaand vet-gedrukt stukje ver-
ving ik een paar letters doer puntjes. Dié
zinnen moet je invullen en in schooji-
schrif t- opzenden.

Het tweede raadsel bestaat uit 15 letters
en vormt een euvel, waar alle bladen mee
hebben te kampen. 13, 8, 9, 11, 6 is een
platte visch; l, 4. 15, 14, 5, 12 een jongens-
naam; 3, 2, 10, 7 een afkorting voor een
christelijk feest. Tenslotte: de hoofdprij-
zen blijven — de troostprijzen ook! Doe
je best. '

Inzendingen — en juist nu verwacht ik
er een geweldige massa, en ook verwacht
ik een stroom van brieven — zo spoedig
mogelijk, in elk gevat voor 30 Juli aan
jullie springlevenden

OOM NIEK
Postbus 100, Amsterdam-C.

Horizontaal: 1. Hoofdstad van Japan.
5. Zwarte kunst. 10. Langwerpig rond. 14.
Markttent. 18. Overblijfsel. 20. Akte van
uitersten wil. 21. Uitdrukkingsmiddel. 22,
Jongensnaam. 24. Voorzetsel 26. Niet raak.
27. Lage vrouwenstem. 28. Jongensnaam.
29. 'Been van een dier. 31. Vordering. 32.
Misvormde. 35. Onmiddellijk 37. Plaats
in Gelderland. 38 Laatstleden (afk.). 40.
Zijrivier van de Donau. 41 Boom. 43.
Gelaatsuitdrukking. 45. Voegwoord. 46.
Jongensnaam. 49. Gewoon. 52. Roofvogel.
55. Vloeibare kost. 56. Weefsel. 57. Chinese
munt. 59. Natuurproduct. 61. Slede. 63.
Onmeetbaar 'getal. 6e. Hemellichaam. R6.
Sluiting. 68. Voorzetsel. '69. Rivier in
Italië. 70. Muiterij. 73 Jongensnaam. 76.
Dorp in N.-Holland. 79. 'Rivier in Duits-
land. 80. Meisjesnaam. 82 Hoogste kaart.
83. Nul (Fr.). 84; Liefdegod. 85. Snoer.
56. Ik (Lat.i. 87 Voornaamwoord. 89. Fa-
milielid. 90. Atmosfeer f afk ) 92 Echtge-
noot. 93. Meisjesnaam. 94, Schaapkameel.
95. Jongensnaam. 96. Boom. 97. Boom.
99. Gravure. 101. -Spil. 103. Chinese
maat. 104. Gravure. 105. Rivierschip. 107.
Oningewijde. 109. Vloeistof. 111. Water-
kant. 113. Mohammedaans' rechter. 115.
Behoeftig persoon. 116. Streng Protestant.
11S. Russisch gebergte. 120. Meubelstuk.
122:Bijwoord. 123. Bijwoord 124. LangiOer-
pig hout. 126. Hoefdier. 128. Jongensr
naam. 129. Twee klinkers. 13.0. Werelddeel.
131. Steek. 133. Opslacrbedrijf.. 134. Water,,
in Zeeland. 136. Deksel. 138. Vrucht. 141.
Pl&ats. 143. Voorzetsel 144. Plaats in
Spanje. 146. Pan. 147. Boordsel. 150. Laag
water. 152. In hoge mate. 154. Onwaarheid-
spreker.'156. Aantrekkelijkheid. 157 Stier*
158. Hertepaard. 160.. Bijwoord 161 Deel
van een schip. 163 Limburgs baksel. 164.
Familielid. 165. Plaats in Italië. 166. Hel-
dendicht. 16S. Kunstvuurwérk 170. Zuivel-
product. 172. Roesachtige figuur 173.
Edelgas. 174. Turks priester. 175. Inzin^
hing .van den bodem.

Verticaal: 1.. Meubelstuk. 2. Wapen. 3.
Boom. 4. Hoefdier. 6. Vtyrm van eten. 7.
Stad of dorp. 8. Godin der natuurkracht.
9. Gravure. 10. Familielid. 11 Open land
12. Eilandengroep. 13. Zie 6, vert 14. Meis-
jesnaam. 15. Vlug. 16. Plant. 17. ZJe maat
nemen. 19. Romp. 21. Bijwoord. 23. Kleur.
25. Langwrenig hout. 28. Rivier in Duits-
land. 30. Rivier in Duitsland. 33. Ten
vervolge (afk.). 34. Horizon. 36 Rondhout.
39. Netjes. 41. Grond rond een hoeve. 42.
Huisdier. 44. Langereekswoorden 47 Spil.
48. Vaatwerk. 50. Plaats. 51. Bijl 52.
Zwemvogel. 53. Muzieknoot. 54. Jongens-
naam. 56. Span. 58. Hal. munt. 60. Uilroep.
62. Spelleider. 64. Graanpakhuis 65. Clown.
67. Turkse munt. 69. Opsomming. 71.
Vrucht. 72. Gezantschapsgebouw. 74 'Zon-
negod. 75. Muzieknoot. 77. Aantekening.
78. Muntstuk. 81 Edelsteen. 83. Zeur. 86.

Plaats in Gelderland. 88. Plaats in Duits-
land, 89. Dwaas. 91. Wapen. 97 Van elpen-
been. 98. Voorzetsel. 100. Vogel 102. Tuin-
gereedschap. 104. Uitmuntend. 105. Vogel.
106. Balk. 108. Uitzoeken. 110 Geleurd.

111. Voornaamwoord. 112 Bergplaats. 114.
Plaatsje in N.-Braoant. 115. Altijd. 117.
Schoeisel met houten zool 118. Vloeistof.

+119. Leder. 121. -Alleen 125. Behoeftig 127.
Oud muntstuk. 130. Resds. 132. Hoen. 133.
Dik. 135. Bijwoord. 136. Boterton. 137.
Hijstoestel. 139. Heks. 140. Flink. 142.
Sluiting'. 143. Zwarte. 144. Smerig. 145.
Gouverneur-generaal (afk.). 148. Rond-
hout. 149. V-al. 151. Vis. J53. Plaats in
Zeeland. 155. Romens keiSer. 156. Gróte
attractie. 157. Metaalvefbinding. ; 159.
Plaats in Gelderland. 162. Vaatwerk.. 163.
Predikant (afk.). 165. Speelgoed. 167. Jon-
gensnaam. 168. Groot (afk.). 169. Kn
(Fr.). 171. Spil.

Oplossingen moeten vóór 31 Juli in ons
bezit gijn. Op de enveloppe vermelden:
Kruiswoordraadsel.

Als prijzen stellen wij beschikbaar:

Diferee's Practisch viertalig woor-
denboek voor handel en industrie;
„Elfstedentocht" door Jef Last;
„Verhalen van de Zee" dpoj Jos.
Conrad; „In Londen en Parijs" door
Charles Dickens; „Pelle de Ver-
overaar" door M. Andcrsen Nexö;
„Kruistocht om het eiland" door
Age Scheffer; „Volctnar" door A.
v. d. Werf horst; „Schiphol uitstap-
pen" door Hilda Bongerman; „Sa-'
fari. Filmjacht op groot wild in
Midden-Afrika" door Martin John-
son.

is liet behoud

voor Uw zeep!
In deze tijden is uiterste
zuinigheid geboden,
ook met Uw zeep I Laat
de zeep daarom nooit
in het water liggen. Er
zijn eenvoudige, prac-
tische zeepbakjes in den
handel» waarin de zeep
steeds droog ligt»
Een andere manier om
langer met een stuk zeep
te doen, is den onderkant
te beplakken met zilver-
papier, zoodat de zeep
maar aan één kant
schuimt. Leer ook Uw
kinderen zuinig te zijn

met zeep.

D.p. v. Hand*l, Nijv.rh«id «n Sch*»pv.art.

Beeld: Jan Lutz, DE AVONTUREN VAN KAREETJE KRAAN Regie en tekst: N. J. P. Smith.

„Ga jij nu óók slapen, Fik." Fik hééft nog geen slaap. Juist..'t mutsje van Kareltje „Wat heb je nu weer, Fik?." Twee tevreden slaper si
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