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(d. B.) Sommige mensen schijnen
het vreemd te vinden, dat er momenteel ten aanzien van gewichtige problemen onzekerheid is.
Is dat wel zo vreemd?
Wij moeten ons bij het beoordelen
van de huidige toestand toch wel goed
realiseren, wat er de laatste twee
maanden in de wereld en derhalve ook
in Nederland is gebeurd. De diep in
tal van verhoudingen ingrijpende oorlog is uitgebroken; ook ons volk is
thans in die maalstroom meegesleurd;
wij maakten aan den lijve het verschrikkelijke van de strijd mee; we
werden in enkele dagen overwonnen
en overweldigd. En nóg is de wereld
niet tot rust gekomen.
Is het nu wonder, dat onder die
omstandigheden vele dingen vooralsnog onzeker, de perspectieven weinig
helder zijn ?
Stellig, men kan zonder kans op
gerechte tegenspraak zeggen, dat
thans wederom een tijdperk in de
wereldgeschiedenis is afgesloten; dat
in staatkundig, economisch en sociaal
opzicht zich belangrijke wijzigingen
zullen voltrekken; dat die voltrekking
waarschijnlijk betrekkelijk korte tijd
zal eisen. Doch hoe en in welke vorm
het nieuwe zal gegoten worden is nog
niet met zekerheid te zeggen.
Maar wij zijn toch klaar met onze
gedachten-vorming ?
Met Quadragesimo Anno veroordelen wij toch de klassenstrijd, het kapitalisme, de plutocratie en willen wij
toch de solidaire, de corporatieve
maatschappij ?
Accoord.
Opgemerkt zij intussen, dat wij ons
in het verleden actiever hebben beziggehouden met „de maatschappij" dan
met „de staat", al was menigeen het
er oyer eens, dat een grondige reorganisatie van het een, 'n even grondige
verandering van het andere met zich
zou moeten brengen.
„Het doel van de actie „Naar de
Nieuwe Gemeenschap" was de mentaliteit van ons volk zodanig te veranderen, dat het doelbewust ernaar
zou streven de op de grondslag van
een individualistisch liberalisme opgebouwde maatschappij te doen
doorgroeien naar een christelijk gemeenschapsleven, gebaseerd
op
rechtvaardigheid en naastenliefde.
Nu is het zelfs voor bijzienden
duidelijk, dat de ontwikkeling in
vrijwel geheel de wereld in steeds
sneller tempo die richting uitgaat.
Het getij hebben wij mee."
Aldus prof. Aalberse, de voortrekker, die bouwde en nóg bouwt aan
de toekomst. En daaraan al dertig,
veertig jaar geleden begon
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'i NoocLaLelifLe nieuwe komt
Kan er dan niet met de reorganisatie begonnen worden?
Wat ons betreft wel; en wel aanstonds.
Er moeten corporaties, bedrijfschappen, of hoe men de bedrijfsorganen noemen wil, komen — indien men
de in de wet reeds verankerde naam
bedrijfsraad niet wenst —; aan die
organen zal, binnen door wet of verordening te trekken lijnen, zelfbeschikkingsrecht moeten worden gegeven op het gebied van het sociale én
economische gebeuren. (Als men wil,
aanvankelijk alleen op sociaal gebied) .
Hoe moeten die organen tot stand
komen? Twee manieren zijn mogelijk:
of ze worden gebouwd op de ondernemingen — de daarin werkzame personen — of op de vakorganisaties. Naar
ons oordeel verdient de laatste mogelijkheid aanbeveling, omdat men zich
daardoor aansluit bij het historisch
gewordene, doch bovendien een vlotte
en gedegen functionnering gewaarborgd is.
Verder redenerende van uit de
reeds eerder besproken wenselijkheden zouden de gezamenlijke corporaties (bedrijfschappen) een centraal
orgaan kunnen vormen — dat orgaan
is gedacht als sociale (Ie) kamer —
waaraan bepaalde bevoegdheden moeten worden toegekend.
Vakbeweging.
Moet dat een z.g. eenheids-vakbeweging zijn?
Waar volgt die conclusie uit ?
Waarvoor is dat nodig? Ons meningsverschil te voorkomen? Denkt
men soms, dat in een eenheidsvakbeweging geen menings-verschillen
bestaan?
Waarom een eenheids-vakbeweging? Kan in redelijkheid worden
ontkend, dat ons land en volk, vergeleken óók bij andere landen, wel
hebben gevaren bij het functionneren
van de op 's mensen grootste levenswaarden gerichte principiële vakbeweging ?
Die groepering van de mensen behoeft, dat is óók practijk, niet te betekenen het in gevaar brengen van
onze nationale eenheid, althans zeker
niet in sterkere mate dan zulks in een
z.g. gelijk.gerichte vakbeweging het
geval zou kunnen zijn. M.a.w.: de
wijze waarop de corporaties tot stand
komen, is niet essentieel; men moet
het op dit punt zonder moeite eens
kunnen worden.
„Goed, laat ze dan tot stand komen; sla toch door nu?" aldus wordt
geredeneerd.
Ten eerste zij opgemer'.t, dat onzerzijds geen goed middel ongebruikt
wordt gelaten om tot de nieuwe orde
te komen, doch wij hebben het niet
alleen voor het zeggen.
Zit het dan op de werkgevers vast ?

Ja en neen. Een deel, het kleinste
deel, wil welbewust in de door ons
goed geachte richting; het grootste
deel wil (nog) niet en gaat slechts
schoorvoetend, indien het absoluut
niet anders kan, schuifelend, voetje
voor voetje mee.
Moeten ze dan niet worden gedwongen; zij moesten toch bijna altijd in
de goede richting gedwongen worden ?
Ten eerste zij opgemerkt, dat de gedwongen figuur niet fraai en misschien weinig vruchtbaar is, doch bovendien bedenke men, dat de structuur van ons openbaar leven verre van
normaal is.
Wij geven toe: het is mogelijk en,
indien het blijkt niet anders te kunnen, het kan ook wenselijk zyn.
Met enig optimisme zou men er op
moeten kunnen rekenen, dat de werkrs in de bepleite richting zouden
willen meegaan.
Dat heeft met „oorlogswinst" niets
te maken; ook zonder oorlog en lang
vóór de oorlog is de aan de menselijke

B.ouwsloffen
•ff

21e Jrg. 19 JULI. No. 29 1940

NEDERLAND

voor

Grote onbekendheid met wat in het
bouwbedrijf aan organisatorische en bedrijfsverhoudingen in de loop der jaren
gegroeid is, deed ons, aldus voorzitter Andriessen in de R. K. Bouwvakarbeider, besluiten een schema van die verhoudingen
te maken, teneinde te pogen inzicht daaromtrent bij te brengen.
Het schema is met name bedoeld voor
diegenen, die van oordeel zijn. — een oordeel dat in deze benauwende tijden van
bepaalde zijden nog al eens wordt uitgesproken — dat de bona-fide vakbeweging
in ons land weinig of niets gedaan heeft.
In het zeer overzichtelijke schema wórden aangeduid de zes patroonsorganisaties
waarmede door de vier arbeidersorganisaties in het bouwbedrijf wordt samengewerkt. Zij hebben landelijke contracten
voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de water-, spoor- en wegenbouw afgesloten, terwijl op grond van deze contracten scheidsgerechten zijn gevormd,
waarin de geschillen, uit genoemde contracten voortvloeiend, berecht worden.
Datzelfde bouwbedrijf niet dezelfde organisaties heeft een bedrijfsraad gevormd,
terwijl vertegenwoordigers van deze bedrijfsraad zitting hebben in de commissie
van samenwerking uit de bedrijfsraden.
Voor de andere aangeduide bedrijven
geldt dezelfde figuur. Ook door landelijke
collectieve contracten met scheidsgerechten en bedrijfsraden en vertegenwoordiging in de commissie van samenwerking.
Voor de timmerfabrieken is de situatie
even anders. Daarvoor zijn vier provinciale
contracten afgesloten, terwijl deze groep
geen bedrijfsraad heeft ol er in is vertegenwoordigd.
Ook zijn aangegeven de bedrijfsverenigingen, waarin onze organisatie vertegenwoordigd is, alsmede de andere bouwvakarbeidersbonden. Wanneer men te

natuur ontleende wenselijkheid bepleit.
Het heeft ook met de bezetting van
ons land niets te maken; ook zonder
die bezetting zou de solidaire maatschappij zijn gekomen, zij het dan dat
de af te leggen weg langer tijd zou
hebben gevraagd.
Als men bezwaar heeft tegen de
stelling, dat wij in een revolutionnaire
tijd leven, laat men er dan toch van
overtuigd zijn, dat wij een zeer sterke
evolutie beleven, een evolutie waaraan niemand zich kan onttrekken.
De beweging verstaat ook thans de
tijd.
Zij is bereid en gereed om onder het
grote hervormingswerk haar schouders te zetten.
De plaatselijke functionarissen en
onze leden zullen de grote en goede
solidaire gedachten uitdragen en in.
de massa daarvoor geestdrift wekken.
Het „geluid" moge dan voor velen
niet geheel nieuw zijn, de nieuwe „lente" zal komen!

nervormincjsarbei
neicl
dien aanzien het schema beziet, dan is onmiddellijk duidelijk, wie in de drie bedrijfsverenigingen vertegenwoordigd zijn.
Zo zijn in de Bedrijfsvereniging De ZiekteOnderlinge opgenomen de beide aangeduide patroonsbonden, de drie arbeidersorganisaties (A.N.B., onze bond en de
N.C.B.), terwijl er ook in opgenomen is de
Nederlandse Schildersgezellenbond. Deze
organisatie heeft, met de Bond van Ned.
Schilderspatroons een bedrijfsvereniging
voor het Schildersbedrijf opgericht, waarin onze organisatie nog niet is opgenomen. Wellicht komt hierin spoedig verandering. Voor de beide andere bedrijfsverenigingen volgt de samenstelling uit de
schematische voorstelling. In beide zijn
onze bond, A.N.B, en N.C.B, opgenomen,
terwijl-de N. A.P.B, en de granitopatroons
in de Algemene en de R. K. Bond van
Bouwpatroons in de Centrale Bedrijfsvereniging opgenomen zijn.
Zeer zeker mag uit het schema worden
geconcludeerd, dat patroons- en arbeidersorganisaties verhoudingen geschapen hebben, welke én voor de bedrijfsbeoefenaren én voor het bedrijf zelf van grote betekenis geweest zijn. Dit is nog -temeer
het geval, omdat uiteraard in een schema
niet alles kan worden vastgelegd, wat uit
de geschetste verhoudingen aan bedrijfsgemeenschapsarbeid voortvloeit.
Er zijn bouwstoffen aanwezig, uitstekend bruikbaar voor nieuwe constellaties,
welke in sociaal-economisch opzicht, onder
de invloed van het wereldgebeuren, zullen
ontstaan.
Het zal van wijs beleid getuigen wanneer deze bouwstoffen niet ongebruikt
gelaten worden. Volksaard en volkskarakter nopen daartoe, terwijl het aan
duurzame hervormingsarbeid ten goede
zal komen.

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D
er voor bepaalde groepen van arbeiders uitzonderingen worden gemaakt, dienen volgens haar oordeel deze uitzonderingen te
gelden voor alle. categorieën van bouwarbeiders.
Op grond van een en ander verzoekt de
commissie u, te willen bepalen, dat voortaan
alle arbeiders, werkzaam in de bouwbedrijven, of daarbij betrokken nevenbedrijven,
een toeslag op het normale rantsoen brood
kunnen verkrijgen.
Indien dit voor u wenselijk wordt geoorzaamheden en haar vermoedelijke duur, aan deeld, is de commissie gaarne bereid dit
1. Distributie van levensmiddelen
het bevoegde Districtshoofd der Arbeids- verzoek nog nader mondeling toe te lichten.
inspectie; bijvoorbeeld voor aardappelrooien,
Hoogachtend,
Met ingang van 15 Juli vallen boter, mar- aanvangende de
(datum), waarvan de
garine en vet onder de- distributie. Er geldt duur wordt begroot op
(dagen of weNamens de commissie voornoemd:
'n voorlopige regeling, waarbij de portie van ken).
w.g. G. KLEIN, secretaris.
lederen burger is gesteld op een half pond
Ik neem aan, dat u, na kennisneming van
van deze artikelen bij elkaar per week. Spijs- het bovenstaande, een bespreking inzake dit
oliën voor consumptiedoeleinden mogen ge- punt overbodig zult achten."
durende deze twee weken niet gekocht wor6. Broodrantsocn voor post-, teleDe Directeur-Generaal van de Arbeid
den. Room, hoe ook vervaardigd en waargraaf- en telefoonpersoneel
voor ook bestemd, mag van heden af evenw.g. Dr. Ir. A. H. W. HACKE.
min meer gekocht worden, tenzij op attest
van den dokter.
Onder dagtekening van 21 Juni j.l. heeft
Voorts zal met ingang van 22 Juli een 5. Broodrantsoen voor bouwvakde Drg. zich met een circulaire gewend tot
begin worden gemaakt met de distributie
de
hoofden van dienst, betreffende de verarbeiders
van alle soorten rijst, rijstemeel. havermout,
strekking
van extra-broodkaarten voor
havervlokken, grutten, gort, maizena, griesDe commissie van samenwerking uit de zware en zeer zware arbeid.
meel, macaronie, spaghetti, vermicelli en bedrijfsraden voor het bouwbedrijf, schilDeze circulaire luidt als volgt:
puddingpoeder. In verband hiermee is de
stucadoorsbedrijf
en steen-,
verkoop en aflevering van deze artikelen dersbedrijf,
1. Zoals u bekend zal zijn, kunnen extra
en houtgranietbedrijf zond d.d.
gedurende de thans aangevangen week ver- 6kunststeenbroodkaarten worden verstrekt aan hen, die
Juli
onderstaande
circulaire
aan
den
heer
boden.
zware of zeer zware arbeid verrichten.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen we secretaris-generaal van het departement van
2. Een verzoek om verstrekking van
Landbouw en Visserij.
naar de dagbladen.
extra-broodkaarten moet worden ingediend
op een bij de plaatselijke distributiedienst
Hoogedelgestrenge heer,
verkrijgbaar model Md 47, waarna de plaat2. Margarine en vet voor werklozen
De aan het hoofd dezes vermelde commis- selijke distributiekantoren geval voor geval
sie neemt hierbij beleefd de vrijheid het vol- uitmaken of men al dan niet voor een extraIn verband met het aanvangen op heden gende onder uw aandacht te brengen.
verstrekking (50 pet. voor zware, 100 pet.
van een algehele distributie van boter, marKrachtens de met ingang van 17 Juni 1940 voor zeer zware a.rbeid) in aanmerking
garine en spijsvet heeft de secretaris-gene- ingestelde distributieregeling voor brood, komt. C.q. kunnen ook collectieve aanvragen
raal van Sociale Zaken aan.de gemeentebe- kunnen arbeiders, die zware arbeid moeten worden opgemaakt, die dezelfde gegevens
sturen doen weten, dat de distributie van verrichten, een extra rantsoen brood beko- dienen te bevatten als het model Md 47.
goedkope margarine' en bak- en braadvet men.
3. Er is dus niet vooraf vastgelegd welke
aan werklozen op de normale wijze kan
Het is de commissie gebleken, dat slechts beroepen voor extra-verstrekking in aanvoortgaan, zoveel mogelijk met handhaving een deel van de bouwarbeiders gerekend merking komen. Een opsomming van enige
wordt zware arbeid te verrichten, zodat be- beroepen, die in aanmerking kunnen komen,
van de bestaande kwanta.
Aangezien echter bij de algehele distri- paalde groepen, als timmerlieden, schilders, is aan de keerzijde van het aanvraagformubutie het verkrijgen der hierboven genoem- granitobewerkers en stucadoors niet in aan- lier Md 47 vermeld.
4. Functies bij de P.T.T.-dienst blijken
de producten slechts kan plaats vinden door merking komen voor een extra rantsoen
daarop niet voor te komen.
het afgeven der daarvoor bestemde bonnen, brood.
5. Dit wil echter niet zeggen, dat P.T.T.Naar aanleiding hiervan wenst de comzullen ook de werklozen en armlastigen voor
het verkrijgen van goedkope margarine en missie er uw aandacht op te vestigen, dat personeel niet voor extra-verstrekking in
vet een gelijk aantal bonnen behoren in te de arbeid in het bouwbedrijf voor alle groe- aanmerking zou kunnen komen. Als het
leveren ten einde te voorkomen, dat deze pen zware arbeid is, mede door het sterk door de P.T.T.-ambtenaren/arbeiders te vercategorieën zich groter hoeveelheden zouden opgevoerde arbeidstempo, dat vooral in de richten werk als zware of zeer zware arbeid
beschouwd moet worden, heeft deze uiteraanschaffen dan de andere distributiege- nieuwbouw geldt.
De broodvoeding is voor deze arbeiders, aard evenzeer recht op 50 'of 100 pet. toerechtigden. •
Aangezien bij de-algehele distributie _ de daar zij meestal de gehele dag op. het werk slag.
6. Waar de verstrekking van extra-kaarbeschikbare hoeveelheid voorlopig 250 gram verblijven, van zeer veel belang en indien
per persoon per week bedraagt, zullen de
werklozen en armlastigen — in aanmerking
nemende de vastgestelde kwanta goedkope
margarine en vet — veelal dus nog enkele
bonnen van hun algemeen distributieboekje
overhouden waardoor zij nog margarine
en/of vet tegen de normale prijs kunnen ko••
pen.

KRONIEK

Bezwaren,

3. Broodrantsoen voor landarbeiders en kleine boeren
Aan het college van regeringscommissarissen is het volgende verzoek gericht:
De Commissie van Overleg tussen de drie
C.L.O. en de drie Centrale Landarbeidersbonden zouden u willen verzoeken om een
extra-broodvoorziening voor de land- en tuinbouwarbeiders toe te staan, aangezien zij
naar de aard en duur van hun werkzaamheden zeker tot de groep van zeer zware
arbeid gerekend moeten worden, alhoewel
zij ingevolge de brooddistributieregeling niet
tot deze categorie behoren.
Dit klemt temeer, waar de meeste landarbeiders reeds vroeg van huis vertrekken
en des avonds laat terugkeren, zodat zij
goeddeels op broodmaaltijden zijn aangewezen.
Mede zouden bovengenoemde organisaties
een verruiming van het broodrantsoen wensen uitgestrekt te zien over de kleine boeren, die een deel van het jaar als landarbeider bij anderen hun diensten aanbieden,
zomede over degenen, die werkzaam zijn op
de zuivere weidebedrijyen en die uit dien
hoofde niet in staat zijn een deel van hun
eigen graan te vermalen.
Op grond van voornoemde overwegingen
zouden wij u willen verzoeken te bevorderen,
dat bedoelde categorieën landarbeiders tot
de klasse van zeer zware arbeid verrichtenden gerekend worden, althans tot December
toe, of dat zij op grond van hun speciale arbeidsprestaties over een extra-toewijzing
kunnen beschikken.

1.

Uitvoering verordening ontslag
landarbeiders

[ie «green

De directeur der Centrale ^
Volksbank aan hei woord
In het jongste nummer van „Onze bank"
behandelt de directeur der Centrale Volksbank, de heer J. Kolkman, enkele „bezwaren" tegen sparen, die geen bezwaren blijken.
De vrees voor de toekomstige
waarde van de gulden

Talrijk zijn de vragen, welke hieromtrent worden gesteld en deze gaan dan
meestal uit van de veronderstelling: Dat
wordt straks niets anders dan papier!
De meesten van hen die zo denken hebben echter geen goed denkbeeld van de
betekenis van het geld. Bijv. Wat maakt
het uit hoe groot de goudwaarde van de
gulden is als men voor een bepaald aantal guldens kan kopen wat men nodig
heeft.
Wat maakt het uit of de gulden in
Amerika op 60 of 80 of 100 cent
staat, als wij voor onze aardappelen,
groenten, suiker, vlees,, kleren etc.,
niet meer behoeven te betalen dan
voorheen? Het komt er voor den arbeider en den spaarder maar op aan
wat hij voor zijn grilden kopen kan.

De Bedrijfsraad voor het Tuinbouwbedrijf
in Noordholland richtte dezer dagen een
adres aan den Directeur-Generaal van de
Arbeid over het zogenaamde ontslagverbod,
waarin de Raad, gelet op de moeilijke omstandigheden, waarin bedrijf en werkgevers
verkeren, meer speciaal de aandacht vestigde op de bezwaren, welke het verbod zou
oproepen ten aanzien van de thans aangebroken**seizoen werkzaamheden.
Bif schrijven d.d. 28 dezer mocht de Bedrijfsraad hierop het navolgende antwoord
van den Directeur-Generaal van de Arbeid
ontvangen:
„.Naar aanleiding van uw schrijven d.d.
25 Juni 1940 deel ik u mede, dat voor de
door u geuite vrees voor moeilijkheden bij
het ontslag van arbeiders, die voor het verrichten van seizoenarbeid in dienst zijn genomen geen grond bestaat.
Verzoeken om vergunning tot ontslag van
bovenbedoelde categorie arbeiders worden
ingewilligd, indien de Arbeidsinspectie de
redenen daartoe kan erkennen.
Bovendien kan men in dergelij ke gevallen ook vooraf vergunning tot ontslag van
arbeiders vragen, met aanduiding der werk-

Hieruit blijkt, dat niet zozeer de waarde van de gulden dan wel de prij.szettinsr
van de goederen benodigd voor levensonderhoud van het grootste belang is.
Dit staat nu wel vast: De fictie van de
goudwaarde, zoals wij die lang hebban
aanvaard, zal tot het verleden gaan behoren, althans zeker niet meer de eerste
viool spelen. De arbeid met de daaruit
voortvloeiende resultaten en waarden zal
meer als grondslag voor de waarde van
het geld worden aanvaard. Dit overwegende zal er voor de Nederlandse gulden.
de geldeenheid van een land dat door
werkzaamheid uitblinkt en waarvan de
resultaten van de arbeid door de gehele
wereld worden aanvaard, geen gevaar
voor waardeloos worden behoeven te worden gevreesd.

+

Wordt het bankgeheim niet opgeheven,
vragen velen?
Naar onze eerlijke overtuiging zal dit
niet worden opgeheven. Niemand heeft er
momenteel belang bij om dit op te heffen. Velen menen dat het zal worden opgeheven ten behoeve van de belasting. Laten dezulken toch bedenken, dat voor wat

Hoofdpijn en Kiespijn
Veilig en vlug als geen ander helpen
hierbij altijd een poeder of cachet van
Mijn hardt. — Mijnhardt's Poeders per
stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets,
genaamd "Mynhardtjes" Doos 10 en 50 ct-

Het bankgeheim

ezvraren zijn

ten slechts kan geschieden met medewerking van den werkgever, die een verklaring
op de aanvraag moet stellen en deze verklaring, voor zoveel het Staatsbedrijf betreft,
door de hnvd moet worden gegeven, acht
ik het wel gewenst ter kennis te brengen,
dat volgens mijn aanvankelijke mening voor
een verhoogd rantsoen in aanmerking dienen te komen:
a. bestellend personeel, belast met buitendienst (50 pet. rantsoenverhoging);
b. personeel van de technische dienst,
belast met buitendienst (50 pet. rantsoen verhoging) ;
c. personeel, dat in een der beroepen, op
de keerzijde van het model Md 47 vermeld,
zware lichamelijke arbeid verricht (stoker,
s j ou wet e.d.);
d. personeel, dat — naar het inzicht van
het hvd — moet worden aangemerkt als te
zijn belast met zware lichamelijke arbeid
(hieronder kan onder andere worden begrepen het verrichten van zware — langdurige
— nachtarbeid), waarbij er echter voor moet
worden gewaakt, dat niet door overdrijving
twijfel wordt gewekt aan de gegrondheid
der overige aanspraken.

7.

Onze bouwvakarbeidersbond en
de oorlogsschade

Daartoe door de bondsraad gemachtigd,
heeft het bondsbestuur een regeling getroffen, om aan leden, die tengevolge van bombardementen, inundatie, "branden, veroorzaakt of ontstaan door of tengevolge van
de oorlogsomstandigheden, schade geleden
hebben, een geldelijke tegemoetkoming te
verlenen. Dat geldt eveneens bij verlies van
gereedschappen.
De afdelingsbesturen zijn omtrent de getroffen regeling uitvoerig ingelicht, zodat
de belanghebbende leden zich daar kunnen
vervoegen. Op aanvragen van individuele leden zal niet dan in zeer bijzondere omstandigheden worden ingegaan; deze aanvragen
moeten dus, door de afdelingsbesturen gedaan worden.

8.

De woningruimte

Sedert Zaterdag is het in alle gemeenten
verboden zonder toestemming van burgemeester en wethouders een woning geheel
of ten dele te onttrekken of onttrokken te
houden aan de bestemming, welke zij had
op 13 Juli of daarna.
Voorts is het verboden zonder die toestemming een woning af te breken of te
gebruiken voor een ander doel.

ken slechts 2 onderpanden heeft, waarvan de opstal is verwoest. Het totaal der
hypotheek dat hierop staat is ƒ5040,—,
terwijl de grond nog intact is. Al wordt
ook niets vergoed, dan is deze schade nog
onbetekenend. Op de uitgezette leningen
aan gemeenten etc. wordt geen schade geleden, daar rente en aflossing op de vervaldagen prompt worden voldaan, wat ook
het geval is met de in effecten belegde
gelden.

het spaarbankgeheim betreft, de opheffing hiervan, de fiscus waarschijnlijk meer
contrólekosten zal moeten uitgeven dan
de belastingopbrengst zou bedragen. Er
behoeft toch maar belasting te worden betaald van de rente en niet van de kapitalen; vele spaarders menen dat zij voorde
De „vlucht" in goederen
inkomstenbelasting hun spaarsaldo moeten opgeven, doch dat is onjuist, alleen
Op de vierde plaats: De mensen menen
gekweekte of bijgeschreven rente wordt dat het beter is hun gelden om te zetten
als inkomen beschouwd. En nu herhalen in goederen.
wij wat wij reeds dikwijls schreven:
Voorzover het betreft een redelijke
voorzorg voor de dag van morgen, is dit
Voor die paar dubbeltjes belasting,
natuurlijk te verdedigen. Toch moet men
welke men zou moeten betalen, hale
waarschuwen tegen het onoordeelkundige
men zich toch geen onrust op de hals.
en onsystematische van veler aankopen
nog sterker moet men waarschuwen
In de meeste gevallen is het bedrag der en
tegen totale uitgave van gespaarde gelrente niet eens zo groot dat het tot ver- den. De tijden blijven onzeker en zeker in
hoging van de aanslag leidt.
de nabije toekomst, volle werkgelegenheid
etc. is op dit ogenblik niet altijd gegaranEn nog iets
deerd. En dan is het toch altijd nog beter
Andere spaarders waren of zijn be- voor de kwade dagen nog wat op het
vreesd dat de gelden van instellingen als boekje te hebben staan om levensonderde onze in beslag .zouden worden geno- houd te kopen, dan het huis vol te hebmen. Hoewel de ongerijmdheid van deze ben met artikelen welke men te zijner tijd
veronderstelling eigenlijk geen antwoord wel eens zou kunnen gebruiken, maar
behoeft, willen wij hier nog eens opmer- waarmee men geen maag kan vullen. En
ken dat onze sanatoria, vacantiehuizen, men kan gerust als vaststaande aanneherstellingsoorden, spaarbanken, levens- men, dat zolang de oorlog duurt in de
verzekeringsinstelling, ziekenfondsen, co- waarde van de gulden niet veel verandeöperaties etc., als zijnde instellingen ten ring zal komen. Daarvoor zal men door
behoeve van de welvaart van de econo- prijszetting etc. wel zorgen. En dat hot in
misch zwakkeren, hun taak, het beharti- deze tijden onverantwoordelijk is veel geld
gen van de hun toevertrouwde belangen, in huis te houden, zogenaamd om het bij
ongestoord kunnen voortzetten. Het zijn de hand te hebben, behoeft zeker geen
reëele met geen ander doel dan de wel- bewijs meer.
vaart van individu en gemeenschap diePrincipieel en nuchter
nende instituten.
Op de vijfde plaats en dat heeft ons erg
gehinderd, zijn er enkele spaarders geHet vermogen dat zij beheren is
weest in de vorm van sociale vereniginniet hun eigendom, maar vormt een
gen en voorzorgsinstellingen, van welke
verplichting tegenover hen welke dit
bestuursleden een zekere mate van twijfel
aan hen toevertrouwen. En waar conhebben uitgesproken omtrent de doelmatractuele verplichtingen — ook thans
tigheid van het sparen bij de eigen instelen in de toekomst — ten volte worden
ling van de sociale beweging, waartoe ook
nagekomen, ligt het in de rede dat
zij zelf behoren. Gelukkig zijn het uitzonvoor vrees van verstoring of onmogederingsgevallen, maar deze hebben dan
lijk maken van deze maatschappelijke
ook wel erg duidelijk in de kaart van hun
plichten geen enkele reden bestaat.
eigen sociale inzichten en beginselen laten
kijken. Laten zij zich toch niet door
De Volksbank is solide
fantasieën laten leiden, maar de dingen
Weer andere spaarders zijn bang dat de principieel en nuchter bezien en dan vastspaarbanken in deze oorlogstoestand zo- stellen, dat gerust kan worden aangenoveel verloren hebben dat de soliditeit is men dat wat er op sociaal en economisch,
aangetast.
gebied in Nederland ook moge gebeuren,
Hierop kunnen wij antwoorden, dat de de gelden, gespaard door en bestemd voor
Centrale Volksbank op haar belegging in de economisch zwakkeren of den arbeivaste goederen geen enkele schade heeft der, steeds onder alle omstandigheden de
geleden en op haar belegging in hypothe- meest accurate behartiging zullen vinden.
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het u nu nog duidelijk bewust zijt.
Want niemand uwer, ook uw leiders
niet, hebben het u aldus voorgesteld.

heeft en nog voert? Beoogde deze
campagne niet haar aandeel - - een
ruim aandeel — bij te dragen tot de
fjerinfyscnaitinfj
opbouw van een nieuwe en betere
maatschappij, een bewijs dat de lei(V.) Opmerkelijk is het maar ding, niet voldaan met hetgeen was
daarom nog niet verheffend, dat er bereikt, naar hoger en beter streefde ?
thans katholieken worden aangetroffen, die er behoefte aan gevoelen te
***
knabbelen aan hetgeen de Katholieke
Arbeidersbeweging in de laatste halEen andere inzender, in een Haags
ve eeuw heeft weten te bereiken ten katholiek blad, juichend dat het libebehoeve van de arbeiders en daar- ralistisch kapitalisme onlangs is overdoor van onze volksgemeenschap in leden, schrijft:
de ruimste zin.
Men ontzegt het WerkliedenverNu de arbeid de waardemeter is geworden, zullen bomen, die slechte vruchbond niet alle activiteit en verdienste
ten voortbrengen, afsterven of door be— dat zou ook niemand geloven die
tere grond tot betere vruchten komen.
van de resultaten getuige is — maar
Arbeid kan niet devalueren, als ware
het voornaamste bleef in ieder geval
het een maatstaf van elastiek. Voorongedaan.
taan leveren en werken wij op basis
Zo lezen we in een Limburgs blad
van wederkerigheid, dus arbeid tegen
van de hand van een „oud-gediende"
arbeid of arbeidsproducten. Alles wat
over de actie van „de werkliedennu in luttele weken ineens kon, werkbond", -— klaarblijkelijk is het Werkverruiming, distributiediensten, wederliedenverbond bedoeld — het volopbouw, schadeloosstelling, demobilisatie en alle andere enorme kosten vergende : ^
Onverdiende

Deze heeft zijn ontwikkelingswerk
(ietwat eenzijdig en alles behalve doordrongen van een nationale geest), alsmede coöperaties, ziekenfondsen, spaarbanken, bureaux van rechtsbijstand
liefdcwerken, werkloosheidsdienst, oorlogscrisisdiensten enz., — allemaal
mooie dingen, die de organisatie versterken, maar die de aandacht hebben
afgeleid van het hoofddoel: de vernietiging van het kapitalisme en de opbouw van een nieuwe maatschappij, die
naar het woord van pater Raaijmakers,
reeds in 1918 uitgesproken, evenveel
zou verschillen van de kapitalistische
wanorde als het kapitalisme verschilde
van de orde der middeleeuwen.
De oorzaak van de mislukking lag
niet buiten, maar in de organisatie; de
leiders meenden zich alleen staande te
kunnen houden in een democratisch
geregeerd land en zij hebben niet begrepen, dat het kapitalisme met democratisch-parlementaire middelen nooit
kan overwonnen worden.

Er wordt op de creditzijde van het
Werkliedenverbond nogal wat geboekt, al zou de reserve ten aanzien
van het ontwikkelingswerk enige
nadere aanduiding best kunnen gebruiken. Waarin is het ontwikkelingswerk der Katholieke Arbeidersbeweging eenzijdig geweest, en wat heeft
er aan de nationale geest van het ontwikkelingswerk ontbroken? Mag men
zo iets beweren zonder daarvoor bewijzen aan te voeren?
Mooie dingen noemt de schrijver
het, die de organisatie versterken.
Alleen de organisatie?
Hebben de aangesloten arbeiders
er niet onder alle opzichten baat bij?
Zijn het geen middelen die tot hun
verheffing in meer dan één opzicht
hebben bijgedragen en bijdragen?
Volgens den schrijver is het hoofddoel van de arbeidersorganisatie: de
vernietiging van het kapitalisme en
de opbouw van een nieuwe maatschappij, uit het oog verloren.
Is het niet een beetje gemakkelijk
nu achteraf met de vernietiging van
het kapitalisme als hoofddoel te komen? Kon de arbeidersleiding iets
anders doen dan roeien met de riemen waarover ze beschikte ? Heeft
zij met de democratisch-parlementaire
middelen niet heelwat weten te bereiken, zó veel dat de meeste landen
van Europa het haar — en ons land
•— mogen benijden?
Eft wat de nieuwe maatschappij
aangaat, wie is onkundig gebleven
van haar actie op grootse schaal ten
behoeve van de Nieuwe Gemeenschap,
een idealistisch en ideaal doel, waarvoor zij de bekende campagne gevoerd

slindende uitvoeringen door rijk of gemeente, zijn mogelijk geworden door
het wegvallen van de gouden rem op
alles wat goed zou zijn voor de welvaart
van een volk. Arbeiders begrijpt het
goed, dat datgene waarvoor gij tientallen jaren georganiseerd zijt geweest,
nu bereikt is geworden, zonder dat ge

Hier alweer de voorstelling dat de
leiders zijn te kort geschoten. Zelf
zegt de schrijver intussen, dat hetgeen geschiedt is mogelijk geworden
doordat de gouden rem is weggevallen.
En als men datgene beschouwt wat
„nu in luttele weken ineens kon":
,,werkverruiming, distributiediensten,
wederopbouw, schadeloosstelling, demobilisatie en alle andere, enorme
kosten verslindende uitvoeringen door
rijk of gemeente", dan vraagt men
verbaasd: Werkverruiming, — is daar
te voren niet op grote schaal aan gedaan en heeft het Werkliedenverbond
niet bij voortduring op nog meer
werkverruiming aangedrongen; distributiediensten, - - is dit een nieuw
nummer en zou niet elk bewind daartoe zijn overgegaan zodra de voedselvoorziening in het gedrang kwam;
wederopbouw, - - zonder de oorlog
ook in ons land had van wederopbouw geen sprake behoeven te zijn;
schadeloosstelling,
aan wie en
waarvoor, kende het vorig bewind
geen kostwinnersvergoedingen toe;
demobilisatie, — gevolg van de oorlog en van de bezetting van ons land
door de Duitsers
Heel de opsomming en de toevoeging: dat de arbeidersleiders het zo
niet hebben voorgesteld, zegt niets,
om de eenvoudige reden dat de leiders niet iets konden voorstellen wat
er niet was.
Wij zien niet in wat men beoogt
met het vertrouwen der arbeiders in
de leiding te willen ondermijnen. Maar
als men dit nuttig of dienstig acht,
dan zal men toch materiaal van ander
kaliber moeten aanvoeren dan hetwelk men tot dusver heeft aangesjouwd.

Nu zal ik u enkele passages voorlezen uit de beroemde, eeuwenoude
Navolging van Christus van Thomas
a Kempis; passage die, na bovenstaande uiteenzetting voor u een heel
andere inhoud krijgt, dan u er misschien ooit aan heeft gehecht. Het
zijn gemeenschapslessen, lessen in de
goede wil, uit de onuitputtelijke rijkdommen van het kleine goudmijntje,
dat men, ook en vooral in deze tijden
nooit vergeefs openslaat.
Uit het Tweede Boek, 3e
Hoofdstuk
„Een vreedzaam mens sticht meer
goed dan een geleerde. De hartstochtelijke duidt het goede ten kwade en gelooft van anderen liever het kwade dan
het goede. De goede en vreedzame legt
daarentegen alles ten goede uit. Wie
in de vrede is bevestigd, wantrouwt
niemand."
„Er zijn mensen, die zelf geen vrede
hebben en anderen niet in vrede laten.
Voor anderen zjjn deze lastig, maar
voor zichzelf nog lastiger. Maar ook
zijn er, die in zichzelf de vrede bewaren en ook naar buiten de gestoorde
vrede trachten te herstellen."
Uit het Derde Boek, 19e
Hoofdstuk
„Zeg ook niet: van zo iemand kan ik
dat niet verdragen en behoef ik ook zo
iets niet te verduren: want hij heeft
mij grote schade berokkend en verwijt
me dingen, waaraan ik zelfs nooit gedacht heb."

En in het 7e Boek, 13e Hoofdstuk,
laat Thomas a Kempis Christus spreken, Christus met een oneindige eigenwaarde en een oneindige wil tot gemeenschap. Luistert:
„ . . . . ik, de Almachtige en Allerhoogste, die alles uit niets geschapen
heeft, heb m\j om uwentwil ootmoedig
aan den mens onderworpen. Ik ben de
allerootmoedigste en allergeringste geworden, opdat gij uw hoogmoed door
mijn ootmoed overwinnen zoudt.
. . . . leer uw eigen wil breken en u
tot onderdanigheid aan allen schikken."

aJULexi die
Wij laten hieronder volgen de toespraak, welke de heer J. Asberg 12
Juli j.l. voor de K.R.O. hield.

„Mag ik u, geachte toehoorders,
eerst even voorlezen het begin van
de rede, die door mij gehouden werd
bij de inzet van de actie voor de Nieuwe Gemeenschap op 30 November
1938?
Ik zei toen:
„Wie zou niet willen, dat de wanorde, de tegenstellingen, de strijd van
mens tegen mens, van stand tegen
stand, van volksgroep tegen volksgroep,
van volk tegen volk, zou verdwijnen en
plaats maken voor een samenleving,
waarin orde, vrede, eendracht, eensgezindheid en welvaart heersten; waar de
mensen, Gods kinderen en eikaars broeders, elkanders lasten zouden dragen,
elkaar steunend de levensstrijd zouden
helpen strijden en gezamenlijk zouden
plukken de vruchten, welke de aarde in
zo'n overdadige overvloed geeft?"
„Er zijn zo weinig mensen, die dat
niet zouden willen. Er zijn zo ontzaglijk
veel mensen van goede wil."

Hier eindig ik mijn citaat om enkele ogenblikken met U te overwegen wat dat begrip „en van goeden
wille zijn" inhoudt.
De psychologie kent tweeërlei oertendenzen in de menselijke wil; zij
noemt die de wil tot macht en de wil
tot gemeenschap.
De wil tot macht is in iederen mens
aanwezig; zijn primitiefste vorm is
de wil tot zelfbehoud, tot zelfhandhaving; in meer gecultiveerde en hogere vorm komt de wil tot macht tot
uiting in de ontplooiing van de eigenwaarde, in de vervolmaking van de
eigen persoon.
De wil tot gemeenschap komt tot
uiting in de liefde, in de liefde tot

hen, die ons het naast staan, in de
liefde tot den evenmens.

In het Derde Boek, het 23e Hoofdstuk zegt Thomas a Kempis:
„Beijver u liever de wil van anderen
te doen dan de uwe."

Ziet, luisteraars, dat alles is geen
religieuze hysterie, geen dwaze dweperij, geen gemis aan werkelijkheidszin, maar objectieve waarheid, hoogste reeële levenswijsheid en zó kan
men slechts doen en handelen wanneer de ontwikkeling van de persoonlijkheid, van de eigen waarde, in het
allerhoogste stadium verkeert. Dan
is een met de Imitatio Christi overeenkomende houding geen lafheid,
maar een groot, bewust en graag gebracht gemeenschapsoffer, het offer
van zijn eigen, gave, edele en vervolmaakte persoonlijkheid. En déze offers zijn het cement, het hechte cement der samenleving.
En als er dan misschien binnenkort
door vooraanstaanden in den lande
een beroep wordt gedaan op allen,
die van goeden wille zijn, dan moge
u deze woorden indachtig zijn. Aan uw
goede wil moge het niet ontbreken.
Dat allen, allen zonder uitzondering in
deze geest van goeden wille zijn.
Dan zal voor ons geliefd land, zelfs
in deze tijden de belofte van Kerstnacht in vervulling gaan: pax hominibus bonae voluntatis.
Laat men zich toch vooral verre
houden van die vier hoofdzonden, —
waaruit veel andere voortvloeien, en
die bovenal de wil tot gemeenschap
én de eigenwaarde in de weg staan,
de hoovaardigheid, dat is het zichzelf méér waard achten dan men is
— de traagheid om iets voor zichzelf
en voor anderen te doen, de nijd, die
het vergif der samenleving en de
t.b.c. voor de persoonlijkheid is, en
tenslotte de gramschap, die zachtmoedigheid tot tegenvoeter heeft.
En dat allen zonder uitzondering
dan ook indachtig zijn de Goddelijke
belofte: „Zalig zijn de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten."

Deze twee oertendenzen van de
menselijke wil zijn van elkaar afhankelijk, er is een sterk wisselwerking
tussen haar.
Oppervlakkig bezien, zou men zeggen, dat de wil tot macht, dat is dus
de ontplooiing van het gevoel van
eigenwaarde, van persoonlijkheid,
niet samengaat, met de wil tot gemeenschap, die er eigenlijk op neer
komt, dat men zich zelf ten bate van
anderen als het ware weggeeft.
Toch is niets minder waar. Hij, die
niet alleen dénkt, dat hij een sterk
ontwikkelde persoonlijkheid is, maar
ook inderdaad, objectief bezien, een
rijk ontplooide persoonlijkheid - - en
een daarmee evenredig gevoel van
eigenwaarde heeft - - hij is juist de
eerste om zich ten volle weg te schenken aan de gemeenschap, omdat alleen daar de eigenwaarde haar volle
betekenis krijgt, tot bloei en vrucht
komt.
ledere vermindering van het gevoel
van eigenwaarde, ieder minderwaardigheidsgevoel daarentegen belemmert de inschakeling van de persoon
ten behoeve van de gemeenschap.
Dit leren de moderne psychologen.
Nu moet men niet denken, dat de
zogenaamde wil tot de gemeenschap
- dat is zich zelf geven ten bate van
de gemeenschap — neerkomt op leiding willen geven of op een of andere
manier de baas willen spelen.
De hoogste en mooiste vorm van de
wil tot gemeenschap is het zichzelf
totaal wegschenken aan anderen en
van hoe meer waarde dit zichzelf is,
Zenuwachtig ?
des te groter is het geschenk aan de Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig
gemeenschap.
weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent.
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lef ledental op l April j.l'
(Sch.) Over de gang van zaken met betrekking tot het ledental in het eerste
kwartaal van dit jaar kunnen wij tevreden zijn. Wij hadden weliswaar gehoopt
op groter resultaten, maar wanneer wij
rekening houden met de omstandigheid,
dat gedurende twee derde gedeelte van
het kwartaal de propaganda is lam gelegd door de ontzettende kou, die toen ge-

heerst heeft, kan zelfs de meest beminnelijke optimist geen beter resultaten hebben verwacht.
Om maar weer op de gewone wijze met
onze vakbonden te beginnen, deze wisten
hun totaal ledental met 2370 te vermeerderen, waardoor het kwam op 193.877.
Ziehier de cijfers:

LEDENTAL VAKBONDEN PER l APRIL 1940.

Bakkers

Landarbeiders
H.- K.- en W.-bed.
Hotel-geëmployeerden
Houtbewerkers
Kappersbedienden
Overheidspersoneel
P.T.T.-personeel
Spoor- en tramwegpers.
Technic
Transportarbeiders
Werkrneeste rs
Bouwvakarbeiders
Diamantbewerkers
Fabrieksarbeiders
Grafische Bond
Metaalbewerkers
Mijnwerkers
Kleermakers
Slagers
Tabaksbewerkers
Textielarbeiders
Handelsreizigers
Apothekers-assistenten

l Jan.
1940

l April
1940

3.235
17.872
9.467
958
5.332
232

3.273
17.890
9.791
986
5.325
225
6.721
4.447
10.159
884
9.607
2.788
30.237
29
23.182
5.643
23.194
12.672
1.699

6.607

4.348
9.989
872
9.566
2.733
30.354
29
23.440
5.561
22.798
11.592
1.719
2.221
8.702
12.004
1.821
55

Zoals men ziet, ist over 't algemeen genomen, de winst behoorlijk verdeeld. Zestien vakbonden namen aan de opmars
deel, zes bonden moesten nog met een
achteruitgang, zij 't slechts een geringe,
genoegen nemen.
Onder de winnende bonden blinken
vooral de H.K.W. en de Mijnwerkers uit.
Bijzondere vermelding verdienen ook de
P.T.T.- en de spoormannen, die een voor
zulke geconsolideerde bedrijven aardig
winstcijfer wisten te bereiken.
Zoals gezegd, over het eerste kwartaal
kunnen wij tevreden zijn. Men zou zelfs
geneigd zijn te zeggen, dat het er veelbelovend uitziet. Veelbelovend in deze zin,
dat het voor het volgend kwartaal zeer
mooie resultaten zou doen verwachten.
Die hoop zou zeker in vervulling zijn ge-

38
18
324
28
114
99
170
12
41
55

8.999
12.122
1.832
55

297
118
11

193.877

2.883

117

20
104

513

gaan, doch wij vrezen, dat de oorlog met
zijn gevolgen, die in het volgend kwartaal over ons land gekomen is, op die gevolgen een andere invloed zal hebben uitgeoefend dan ons lief zou zijn geweest.
'Wat de Diocesane bonden betreft, deze
vertonen uiteraard een overeenkomstig
beeld als de vakbonden. Drie van de bonden: de Utrechtse, de Bossche en de Limburgse, hadden winst. De laatste zelfs 'n
vrij aardige. De Haarlemse Bond en de
Bredase gingen in ledental achteruit; de
Bredase zelfs vrij aanzienlijk.
Door het verlies van laatstgenoemde
bond is het totale resultaat een vooruitgang van slechts 357 leden, waardoor het
ledental kwam op 161.005.
Zie de cijfers:

LEDENTAL DIOCESANE BONDEN PER l APRIL 1940
Totaa) aantaJ leden
Dioc. bonden

l Jan.
1940

l Apri i
1940

Ie kwartaal 1940

Winst

Utrechtse Bond

30.021

30.222

Ned. R. K. Volksb.

36.224

36.111

Bossche Bond

47.135

47.572

Bredase Bond

18.246

17.531

Limburgse Bond

29.022

29.569

547

160.648 161.005

1.185

Totalen

Het bovenstaande zou ten' aanzien van
het totale ledental van het Verbond geen
al te grote verwachtingert kunnen doen
koesteren, toch ging het Verbond in het
afgelopen kwartaal met 4534 leden vooruit.
Op papier tenminste!
Deze schijnbare vooruitgang is namelijk
Slechts een administratieve, gevolg van
de omstandigheid, dat in het ledental van
een der diocesane bonden een fout werd
ontdekt. Deze bond namelijk gaf het overgrote deel van zijn vrouwelijke leden
steeds op als aangesloten bij de vakbeweging, waardoor het in het totale ledental
niet speciaal meetelde. Gebleken is echter,
dat dit op een vergissing berustte, dat de
grote meerderheid van die vrouwelijke
leden wel deel uitmaakt van de standsorganisatie, maar niet van de vakbewe-

Verlies

201
113
437

715

828

l April 194U
cevens tid
van een
aangesl.
vakbond

Niel tevens l id
van een
aan e es l
vakbond

27.057

3.165

32.829

3.28

40.179

7.393

17.061

470

23.255

6.314

140.381

20.62

ging. Vandaar dat het „ledental der dioc
bonden, niet tevens van een aangesloten
vakbond" van 18541 op l Januari steeg
tot 20624 op l April. Vanzelfsprekend
heeft deze vooruitgang het totale ledental
van het Verbond met een tweeduizend extra omhoog gevoerd, waardoor het steeg
tot 214.501.
Hier volgt het overzicht van het Verbondsledental:
Totaal ledental Verbond
Leden dioc.

Datum

van zaken onze idealen zoveel mogelijk zal
benaderen. Wij hebben dat voor 'n groot
deel, ook nu nog, in de hand door krachtig
voort te bouwen aan het eenmaal begonnen werk, krachtig voort te werken, ook
aan de uitbouw van onze katholieke arbeidersbeweging, die met andere organisaties en organen van de gemeenschap de
nieuwe maatschappij, naar de wens van
„Quadragesimo Anno", moet voorbereiden.
Laten wij ons de belangrijkheid van het
huidig tijdsgewricht goed indachtig zijn
en dienovereenkomstig rustig voortwerken aan de grootmaking van onze beweging.
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82
396
1.080

2.117

191.507

Totalen

Ie kwartaal
Winst Verlies

Zoals in de aanvang gezegd, het geheel
der cijfers per l April geeft reden tot
;evredenheid.
Inmiddels heeft er zich in ons land een
en ander afgespeeld, wat niet nalaten zal
de maatschappelijke ontwikkeling zeer
sterk te beïnvloeden, naar wij hopen: vooruit zal brengen. Idealen, die wij lang getoesterd hebben en gepropageerd, die wij
met" name door onze actie „Naar de
Nieuwe Gemeenschap" nog eens opnieuw
sterk op de voorgrond hebben gebracht,
zullen nu waarschijnlijk veel vlugger verwezenlijking vinden dan wij ons voorheen
hebben kunnen denken.
Wij hopen en vertrouwen, dat de gang

bonden
Leden
Vak- niet tevens Totaal
bonden .id van,een
vakbond

l Jan. 1940

191:507

18.451

l April 1940

193.877

20.624 214.501

209.958

Aan de besturen der plaatselijke
R. K. Volksbonden, Werkliedenverenigingen en Vakafdelingen,
verzond het Verbondsbestuur dd.
17 Juli volgend schrijven:
Waarde Vrienden,
U hebt ongetwijfeld kennis genomen van
de maatregelen door den heer Rijkscommissaris
voor Nederland genomen ten aanzien van de
„moderne" vakbeweging (het N.V.V.) en gisteren door middel van het A.N.P. gepubliceerd.
Wij achten het waarschijnlijk, dat een en
ander in de kringen der Nederlandse arbeiders
en dus ook onder onze leden enige deining
zal veroorzaken en dat men zich afvragen
zal of dergelijke maatregelen ook ten aanzien
van de andere richtingen in de Nederlandse
Arbeidersbeweging zijn genomen.
Wij kunnen u geruststellen. Wel heeft de
heer Rijkscommissaris gemeend ook ten opzichte
van de drie andere centralen, het C.N.V., de
Ned. Vakcentrale en ons Verbond een maatregel te moeten nemen, maar deze heeft een
ander karakter.
Gezien de belangrijkheid van de arbeidersbeweging voor de werknemers en voor het
sociaal-economisch leven van ons volk in het
algemeen, meent de heer Rijkscommissaris
beter dan tot dusver op de hoogte te moeten
zijn met wat er gebeurt in de centrales en de
aangesloten bonden.
Daarom is voor ieder van onze centrales een
Duits Contact-Commissaris benoemd, die regelmatig met ons overleg zal plegen en van dag
tot dag ons werk volgen kan. Naar ons uitdrukkelijk werd medegedeeld, zal de beweging
in haar werkzaamheid ten bate van haar leden
in geen enkel opzicht worden belemmerd en
blijft ons bestuur de leiding houden. Alles
blijft dus normaal functionneren.
Er is dus niet de minste reden tot onrust: wij
zetten ons werk gewoon voort en hopen zelfs
door dit regelmatig contact met de bezettende
autoriteiten in staat te zijn gedurende de huidige
buitengewone omstandigheden beter nog dan
tot dusver de belangen van onze leden te
behartigen.
Wij doen een krachtig beroep op onze
plaatselijke besturen en de andere plaatselijk*
werkers om hetzelfde te doen.
Tot heil van onze leden en hun gezinnen,
tot heil van ons gehele volk.
">
Vriendelijk groetend,
Namens het bestuur:
A. C. DE BRUIJN, voorzitter.
J. A. SCHUTTE, secretaris.
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T oor warm weer

Het klimaat (de weersomstandigheden)
heeft een buitengewoon grote invloed op
ons lichaam en ons leven. Een groot deel
van ons doen en laten bestaat uit het nemen van maatregelen tegen de invloeden
ervan. Ze bepalen onze kleding, het soort
voedsel dat we gebruiken (koude of warme spijzen, vetter of minder vet) en ook
de hoeveelheid ervan. Deze laatste omstandigheden bepalen weer de mate van
de aiÉ>eid die onze stofwisselingsorganen
te verrichten hebben, die ons eten en
drinken en alles wat zich daarmee in ons
lichaam afspeelt te verwerken hebben.
Onze gezondheid, ons humeur en veel
andere kostbare en belangrijke dingen
hangen met voeding en spijsvertering dan
ook ten nauwste samen.
Water, waaruit ons lichaam voor het
grootste gedeelte bestaat, speelt in de
voeding een grote rol. In het droge, warme seizoen wordt veel vocht aan het lichaam onttrokken en dat moet op een
of andere manier worden aangevuld. De
manier waarop dat gebeurt is van grote
invloed op ons wel bevinden.
Velen hebben de slechte gewoonte bij
warm weer voortdurend maar te blijven
drinken, liefst zo koud mogelijk. Dit is
een vergeefse poging om zijn dorst te
lessen en zich fris te voelen. Het tegendeel is juist het geval, men voelt zich
mat en slap. Wat meer drinken dan gewoon is bij heet weer nodig; matig, warm
drinken heeft de voorkeur boven koud en
dranken die op een of andere wijze tot
de voeding bijdragen zijn weer beter dan
schoon water, te meer, omdat de meeste
mensen de fout begaan, om meer te gaan
drinken, maar tevens minder te eten, wat
een slap, soms ziek gevoel geeft. Eerder
moeten we iets meer eten, omdat door
het meerdere drinken een deel van ons
voedsel niet tot zijn recht komt.
Melk, karnemelk, gortwater en vruchtensappen zijn onder andere dranken die
tot onze voeding bijdragen.
Voor het winnen van vruchtensap komen alle soorten fruit in aanmerking
maar het moet goed rijp zijn; ten eerste
geeft het dan het meeste sap en verder
is het dan op zijn geurigst. Ook rhabarber
nu en straks de rijpe vlierbessen komen
in aanmerking. Beide zijn goedkoop, de
laatste kosten zelfs niets en ze zijn in
deze omstandigheden vooral van waarde
omdat ze slechts in geringe mate zuur
zijn. Ook hun smaak is maar betrekkelijk
flauw; dit maakt ze echter juist zo ge
schikt om ze te mengen met een of an
der sap met scherpe smaak, zoals bijvoor
beeld frambozen.
Het maken van het sap is heel een
voudig. Na het wassen en verwijderen
van steeltjes brengen we de vruchten op
zacht vuur aan de kook en laten het even
doorkoken. We storten dan alles op een
schone doek die we, in het midden wal
doorzakkend, vooraf over een schaal, pan
of emmer gespannen hebben en laten dit
24 uur rustig staan. De pan, schaal of
emmer mag niet van blank metaal zijn
geëmailleerd goed is geschikt, maar aar
dewerk is het beste.
Dit gefiltreerde sap gieten we in steri
liseerflessen, voor een gedeelte in niet te
grote flessen en steriliseren het 20 minu
ten bij 80 graden C. Ook jampotjes mei
gummiring, glasdeksel en schroefdekse
zijn heel geschikt voor dit doel. Vóór
hét steriliseren draaien we het dekse
even vast en dan een kwart è. een halve
slag terug; na het steriliseren nemen
zulke potjes direct met de schuimspaan
uit het water en schroeven dan meteen
het deksel flink vast.
Als we later zulk sap als limonade ge
ven, schenken we in elk glas zoveel als
een goede smaak vereist en lengen di
aan met water. Bij zure soorten voegen
we dan nog wat suiker of een balletje
crystallosette.
Een andere gezonde en voedzame drank
goedkoop bovendien, is gortwater. Men
maakt het als volgt. Men wast een i pond
gort, zet die geheel onder 'water en laa
ze zolang weken tot ze geheel zacht is
Men legt de geweekte gort dan op een
doekje en laat ze uitlekken.
Men kan het ook vermengen met bessen
of ander vruchtensap.
INMAAKTMD

U stelt hooge eischen aan de groenten,
maar ook aan het zout. Neem daarom
het hygiënisch verpakte en bereide
Nezo
keukenzout van Boekelo

G R O T E

„Zo zwerf ik thans langs de wegen
, deze prinselijke zomermorgen, ik, heer over zes kommerloze dagen, en de zegen Gods
over Mij."
(Emest van der Hallen).

Of 't kwam, doordat Emieltje jarig
was, of door de geurende zomerlucht,
of wijl de vacantie zo nabij is, wie zal 't
zeggen: ineens zijn we weer gaan zin;en. Vanaf Vrijdag voor Pinksteren
was de piano hardnekkig gesloten gelouden, doch thans plotseling
zelden hebben we zo goed gezongen.
Vroeger keren ging dat weieens ongeijk, schreeuwerig of kwijnend soms

wel vals ook. Nu echter! U hadt moeten horen, hoe dat klonk: ,,'k Heb u
lief mijn Nederland!" Al kwelend won
bij mijn grote kinderen de gezonde levenslust het van hun toch wel ernstig
aanvoelen van deze tijd. En toen met
grote geestdrift: ,Zeg als het zomer
wordt" afgewerkt was, begonnen ze
allerlei baldadige vacantieplannen te
maken.
Vandaag is de eerste daad gesteld.
Hedenmiddag namelijk om half een,
nadat ze gauw-gauw de gortpap met
stroop naar binnen hadden laten glijden, zijn Toon en Piet vertrokken voor
een kampweekend. Toen ze met een
vluchtige zoen afscheid namen, heb ik
geprobeerd onder hun brede hoedrand
een kruisje te tekenen: „God zegen je
kind"," waarop Piet, helemaal niet onder de indruk rijmde: „Dat je een dubbeltje vindt!" „Neen jongen, voor je
behoud naar ziel en lichaam." „O
juist, moeder
Tóóóón
of je nooit
komt!"
Ze reden weg, de bolle rugzak om,
de dekens achterop gebonden, veldfles
links, broodzak rechts. Phie en ik keTenslotte mag nog wel eens worden gewezen op het nut van zwemmen. In de
eerste plaats kan de kunst van zwemmen
ons van een ontijdige dood redden, maar
verder is ze in hoge mate bevorderlijk
voor onze gezondheid. Het dagelijkse
koude bad versterkt bijvoorbeeld ons
weerstandsvermogen, terwijl de extra
reiniging van het hele lichaam van groot
nut is. Wie het jong leert, heeft zijn hele
leven door dit voordeel ervan en het genot bovendien.
WILMA MÜNCH.

K I N D E R E N
ken ze na. Ik met vochtige ogen. Wat
worden ze groot! Wat doen ze verschrikkelijk zelfstandig! Phie met een
tikje spijtigheid in het hart, omdat ze
ook niet een jongen was.
Ik ben geen roerende redevoering af
gaan steken over het geluk van meisje te mogen zijn. O neen! Ik kan 't me
best indenken, ik was vroeger net als
jij. En terwijl ik zoetjesaan levenswijs
en berustend moest zijn, kan ik het
nog weieens betreuren: een vrouw te
zijn geboren.
Om te trekken, te zwerven, te kamperen, schijnen jongens gemakkelijker
kameraden én leiding te vinden dan
meisjes. Aan de zoons wordt ook door

de ouders tienmaal eer toestemming
gegeven voor dergelijke ondernemingen dan aan de dochters. Er zijn moeders, die er niet het minste bezwaar in
zien hun meisjes op te voeden tot oppervlakkige mooie-kleren-kinderen;
ze zullen grif hun sanctie geven aan
danslessen en gezellige samenzijnsmet-bal-na, terwijl ze zich doodschrikken, als er over een meerdaagse f ietsof wandeltocht van vacantiehuis tol
vacantiehuis gerept wordt. Meen niet
dat ik de gevaren onderschat. Tegenwoordig zijn er misschien nog meer
dan die, welke Paulus in zijn brief aan
de Corinthiërs opsomt. Ik zal de durskes dan ook niet alleen laten gaan
zelfs niet met z'n tweeën, ik zal ze niet
naar een neutrale jeugdherberg sturen enz. Maar dat ik toch een ietsje
lichtzinnig ben op dit punt, komt misschien, omdat ik zelf zo'n verrukkelijke jeugd heb gehad, met een vader
en een moeder aan mijn zij, voor wie
alles mocht. (Dit laatste natuurlijk
met een korreltje zout te nemen!)
Bovendien had ik een ,,moord"-ste:
vriendinnen met eenzelfde soort roekeloze ouders als de mijne. Mensenlief
wat hebben wij al lopende (je hac
toen geen fiets als je vijftien was)
genoten, de heerlijkheid der natuur in
gedronken, aan de wijdheid van het
polderftind onze ogen verzadigd....
zonder geld op zak, hoogstens 5 cem
voor met z'n tweeën één glaasje limo
nade in de kleine dorpsherberg me
„Pax intrantibus" op de gevel.
We bleven geen dagen weg; uit en
thuis op één dag, dat sprak vanzelf
We deden dat niet uit braafheid, je

loorde eenvoudig niet van trekken,
t Zat niet in de lucht, zoals de laatste
aren
Ik kan me die zucht van de jeugd
naar avontuur en romantiek, ik kan
me hun zwerverslust zo goed begrij-«
)en. Daarom juich ik over het werk
ran de Katholieke Vacantiehuis Cen;rale — K.V.C. — en ik zou willen,
dat deze stichting veel meer aan de
katholieken bekend was, aan de
ouders van opgroeiende kinderen, de
eiders en leidsters van jeugd- en vak-<
verenigingen. Ik zet grote ogen op, als
men uit de arbeiderswereld van
loogstbevoegde zijde verklaart, dat
njvoorbeeld Bouvigne in Ginneken
wel gelegenheid geeft tot logeren,
doch daar meestal een cursus voor het
/olie leven aan verbindt. Wat niet
iuist is. Ik verwonder mij zeer, als
men mij vertelt, dat bij de vacantievierende arbeidsters de voorkeur uitaat naar de grote stad. Is hun wel op
de andere, veel meer profijtelijke manier gewezen om vacantie te houden?
Door namelijk de vrije natuur in te
faan met als pleisterplaatsen de ka*
.holieke vacantiehuizen ? Waar men
er mij op wees, dat de arbeidsters
loogstens een paar dagen in het jaar
uitgaan, daar het anders financieel te
zwaar wordt, ben ik nog eens met criische ogen de prijslijsten nagegaan,
rïet valt over het geheel mee! Dertig,
desnoods veertig et. voor slapen is niet
te veel. (Waarom is dat voor meisjes overal nu weer vijftig cent ? Arme,
achtergestelde vrouwen toch!) Wel
meen ik, dat men in normale tijden
voor vijf cent een behoorlijke kop thee
of koffie kan schenken; een dubbeltje
is te duur. Ook veronderstel ik, dat
:en warme maaltijd niet meer dan
veertig, vijf tig cent hoeft te kosten.
Wandelende, fietsende, trekkende,
zwervende jeugd vraagt geen comfort; wat ze nodig heeft is slechts een
bed voor de nacht en een dak boven
het hoofd. Katholieke vacantiehuizen
moeten niet op de laatste plaats gastvrijheid verlenen aan de smalle, smallere en smalste beurzen.
Er is natuurlijk wisselwerking; als
er druk gebruik gemaakt wordt van
de huizen, kunnen vanzelf de prijzen
zakken, is er tevens grote kans, dat er
meer bijkomen, zulks ten voordele der
vacantie-mensen.
Deze opmerkingen, in alle bescheidenheid gedaan, houde men mij ten
goede. Want het instituut K.V.C, op
zich heeft mijn warme sympathie. Het
verdient deze ook van allen, die met
opvoeding of leiding van grote jongens en meisjes te maken hebben. Zij
dienen inlichtingen te vragen aan de
K.V.C., Lange Putstraat 44, 's-Hertogenbosch. Wie f 0,28 insluit, krijgt de
meest uitgebreide informaties. Natuurlijk is de K.V.C, gehandicapt door
de tijdsomstandigheden. Verschillende huizen kunnen niet gebruikt worden. Die open zijn moeten druk bezocht worden, opdat het mooie, nuttige, opbouwende werk in stand gehouden kan worden tot lichamelijke en
geestelijke gezondheid van Nederlands katholieke jeugd.
Geloof me, ik deel uw zorgen om in
deze angstige tijd de kinderen een
nacht van huis te laten blijven; ik zal,
als u, uitzien naar het ogenblik, dat
ze weer heelhuids boven water komen.
We kunnen echter ook te voorzichtig
zijn en met alleen verstandelijk redeneren komen we er niet!
„Aan Zijn engelen heeft God wegens
u bevolen, dat zij u bewaren op al uw
wegen."
Welaan dan: „Makkers, ep, de rugzak om de schouders......"
C. BOUDENS-v. HEEL.
De volgende K.V.C.-huizen' zijn thans
open: voor jongens te Goirle, Valkenburg,
Den Haag, Kortenhoef, Vaals, Lomm (L.),
Oisterwijk, Haarlem. Voor meisjes te Deventer, Meerlo, Vaals, Beek, Ginneken,
Maastricht, Gorssel, Geulle, Mook, Oisterwijk, Texel, Waalwijk, Heerlen, Slagharen,
Delft, Eindhoven, Vught. Wie zich eenmaal opgegeven heeft aan het adres
L. Putstraat 44, 's-Hehtogenbosch krijgt
alle mededelingen, veranderingen' enz. enz.
toegestuurd. Doe het nu!
C. B.-v. H,
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag
Ter oplossing probleem No. 255.

Inzendingen vóór 26 Juli.
No. 255
H. G. M. Weenink

De Tüd 1916.
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Uit J e natuur
LEVENSGEBIEDEN DER VERSCHILLENDE DIERGROEPEN
Aan voortdurende verandering
onderhevig
Aansluitend aan het artikel over de indeling van het dierenrijk, is het gewenst
met een enkel woord te spreken over de
levensgebieden van de fauna van onze planeet, en wel in het bijzonder van ons eigen
land.
*
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Mat in 2 zetten.
Partij Weenink—Kinoch

gespeeld in het landentournooi te
Londen 1927.
1. e2—e4, e7—e5. 2. Pgl—f3, P.b8—c6.
3. Pbl—c3, g7—gG. Met Pf6 had zwart in
het vierpaardenspel over kunnen gaan. De
gespeelde zet heeft het voordeel, dat de
overbekende paden dezer opening direct
verlaten worden; daartegenover staat, dat
het zwarte spel op die wijze niet zo snel
ontwikkeld wordt, terwijl bovendien de
koningsvleugel een tikje verzwakt is.
4. d2—d4!, e5Xd4. 5. Pf3Xd4, Lf8—g7.
6. Lel—«3, Pg8—e7. 7. Ddl—d2! Wit houdt
reeds nu rekening met een eventuele aanval op de zwarte koningsstelling en bereidt daarom de lange rochade voor, waardoor zijn eigen koning steeds in veiligheid
blijft. 7

, h7—h6. 8. 0—0—O, (17—d6.

9. Lfl—e2, ;Lc8—d7. 10. h2—h3! Wit wacht
met het spelen van de aanvalszet f2—f4
om zwart het rocheren niet al te gemakkelijk te maken (10
, 0—0? 11. Pc6:,
Pc6: 12. Lh6:) 10
, Pc6xd4. 11.
Le3Xd4, 0—0. 12. Ld4Xg7, Kg8—g7. 13.
f2—f4, Ld7—e6. 14. g2—g4, Pe7—g8. 15.
h3—h4, Dd8—e7. 16. g4—g5, f7—f5.

16
Le4: is foutief wegens Dd4t
en De4:. Beter dan f5 was evenwel hö om
de pionnenstelling zo mogelijk vast te
laten lopen. 17. Dd2—d4f, Kg7—h7 (zie
diagram no. 256. 18. h4—hö! Hiermede
wordt zwart's stelling volledig geforceerd;
er dreigt 19. Lg6:t Kg6: 20. Lhöt, Kh7. 21.
gömat. 10

, f5Xe4.19. h5Xg?f,Kh7X

g6. Indien nu Lh5t, dan bereikt zwart met
Kf4 nog een betrekkelijk veilige plaats.
Echter: 20. f4—f5t, Tf8Xf5.
Op 20. Kg5: volgt 21. Th5t, Kf4. 22. Df2
mat en op 20
, Kf5: 21. Tdflf, Ke6.
22. Lg5t enz.
21. Le2—hav, Kg6Xg5. 22. Tdl—gif,
Kg5—f4. 23. Pc3—e2 mat.

Een aardig slot van een aardige party.
No. 256.
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^PIJNLIJKE VERBRANDING^

*
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Wij weten allen, dat een bepaald dier
in een bepaalde streek thuis behoort. De
pinguin leeft in de Zuidelijke IJszee, de
leeuw in de Afrikaanse steppengebieden,
enz. Slechts enkele dieren zijn cosmopoliet, dat wil zeggen overal ter aarde wonend; voorbeelden hiervan zijn onder andere de huismus en de vlieg.
De min of meer stabiele toestand, zoals
wij die thans kennen, is echter niet van
oude datum. Het begrip „oud" moeten wij
ruim nemen, een paar honderd of zelfs
een duizendtal jaren maakt in de natuur
niet veel uit. Dat de verdeling der dieren
over het aardoppervlak vroeger heel anders was, dat er zelfs dieren leefden b.v. de reuzenhagedis, de mosasaurus e.d.
— die geheel uitgestorven zijn, weten wij
reeds uit de vele fossielen, die bij opgravingen aan het licht komen. Voor deze
grote veranderingen zijn" eveneens zeer
grote oorzaken aan te geven: totale verandering van klimaat (b.v. de ijstijd), het
wegzinken van gehele vastelanden onder
de zeespiegel en anderzijds het ontstaan
van nieuwe vastelanden.
Hoe interessant deze tijd in de natuur
ook is, thans willen wij spreken over verandering in de verdeling der dieren over
de aarde, welke onze verre voorouders
nog hebben meegemaakt, terwijl zij getuigenissen hiervan achterlieten. In ZuidFrankrijk heeft men in grotten rotstekeningen gevonden, welke men ongeveer
5000 jaren oud schat, en waaruit blijkt,
dat de bewoners dezer streken o.a. het
rendier, de bizon>os, de neushoorn en de
mammoet in hun midden gekend hebben.
Deze dieren hebben zich nu ver teruggetrokken, terwijl de mammoet zelfs uitgestorven is.
Naarmate de beschaving hoger vlucht
nam, leerde de mens de bodem steeds
beter voor de landbouw te benutten. Dit
bracht met zich mee, dat hij dikwijls gewelddadig ingreep, b.v. door het droogleggen van moerassen, met als gevolg
verandering van de fauna. Van de andere
kant had de mens ook wel zelf de hand in
het invoeren of uitroeien van diersoorten.
Bekende voorbeelden zijn het konijn in
Australië en de bisïtmrat in Europa;
beide dieren voerde de mens in, en daar
ze hun natuurlijke vijanden hier niet vonden, was een massaal optreden dezer diersoorten het gevolg. De zeekoe van Steller
in de Beringzee werd uitgeroeid, onze
Hollandse Oostindiëvaarders moordden de
Dodo op het eiland Mauritius geheel uit,
hetzelfde lot ondergingen de reuzen-Moa's
van Nieuw-Zeeland.
Dit waren voorbeelden van direct ingrijpen door den mens. Op indirecte wijze
worden echter veel meer diersoorten verdrongen. Over het algemeen kan worden
opgemerkt, dat de grote dieren verdwijnen, naarmate de beschaving voortdringt.
Grot-e diersoorten, die vroeger ons land
bewoonden, zijn o.a. wolf, bruine beer,
bever, wild zwijn, raaf en auerhaan. Van
het reuzenhert vindt men nogal eens het
reusachtige gewei (3% m) in het veen. De
oeros kwam nog tot in de 14de eeuw in
ons land voor.
Zeer groot is het aantal uitstervende of
bijna uitgestorven dieren in ons land. Gelukkig wordt hun nu een kans gegeven
om zich te handhaven door de natuurbeschermingswetten. Enige dezer dieren
zijn onder andere vos, boommarter, steenmarter, das, otter, hamster, edelhert, ree,
ooievaar, moerasschildpad en adder.
Eigenaardig is het ook te moeten opmerken, dat wanneer de haas niet een zekere
bescherrrfing genoot, ook dit dier wellicht
voor ons land verloren zou gaan.
Met het paard is het over de gehele
aarde ook merkwaardig gegaan. Zij stammen af van twee soorten, waarvan de ene
soort niet lang geleden, de andere sinds
onheuglijke tijden is uitgestorven. In
Amerika was het paard reeds in voorhistorische tijden uitgestorven. De z.g.
wilde paarden uit de prairie zijn dan ook
niet anders dan verwilderde afstammelingen van de paarden der Spaanse conquistadores.

Hoewel wij hierboven steeds spraken
over grotere diersoorten, spreekt het natuurlijk welhaast vanzelf, dat zich bij de
kleinere.diersoorten soortgelijke verschijnselen voordoen. Onze grootvaders en overgrootvaders hebben ongetwijfeld het
oeveraas gekend, d.i. een haft, welke bij
millioenen langs onze grote rivieren voorkwam. Door geheel onbekende oorzaken
is dit, nog niet lang geleden zo gewone
insect, in ons land totaal uitgestorven.
Een ander merkwaardig voorbeeld schijnt
zich nu voor te doen. Onze gewone meikever schijnt te gaan uitsterven. Natuurlijk is het nog geen feit geworden, maar
opmerkelijk is, dat de laatste tientallen
van jaren de meikever steeds zeldzamer
wordt. Momenteel wordt zelfs een enquête
gehouden naar meikevervondsten gedurende de laatste jaren. Het schijnt, dat
voor dit geval een verklaring kan worden
gegeven. De meikeverlarve, de engerling,
leeft van plantenwortels, in het bijzonder
van grassoorten. De laatste jaren is ons
grasland veel verbeterd door kunstbemesting, in hoofdzaak door kalizouten. Het
schijnt nu, dat deze zouten de oorzaak zijn
van het opvallende teruglopen der meikevervangsten in ons land.
• Zo blijkt, dat het goed doordachte werken van den mens toch nog onverwachte
gevolgen kan hebben. Bewust of onbewust voert hij dieren in of roeit hij dieren
uit. Meestal brengt dit geen schadelijke
gevolgen met zich mee, doch wanneer er
werkelijk schadelijke gevolgen uit zijn
handelwijzen voortvloeien, zijn zij meestal
funest en niet meer te stuiten. Dit getuigen ons de konijnen in Australië, de
bisamrat in Europa en een voorbeeld van
de allerlaatste tijd: de uit Amerika geimporteerde colorado-kever.
F. E.

UiensinodeGratis, met vergoeding van reisgeld

Wy willen even de aandacht van onze
ouders en meisjes vragen voor de dienstbode-opleiding te Vüght.
Op 26 Augustus begint de nieuwe
cursus, welke drie maanden duurt.
Meisjes, die i-h betrekking willen gaan en
16 jaar of ouder zijn, kunhen in aanmerking komen voor deze opleiding.
Wij hebben zo zachtjesaan enige ervaring gekregen in dit werk; enkele honderden meisjes hebben de opleiding reeds
gevolgd. Steeds worden wij er dieper van
overtuigd hoe nuttig deze instelling is
voor deze meisjes, van hoeveel waarde zij
is voor hun later leven. Zij leren hier het
huishouden en het huishoudelijk werk tot
in de kleinste bijzonderheden. Zij leren dit
in theorie en in praktijk. Zij ontvangen
hier verder onderricht in godsdienst, beschaving, omgangsvormen, algemene ontwikkeling, naaien, dekken en dienen enzovoort, enzovoort, te veel om op te noemen.
Zij leven hier te samen als leden van
een groot gezin in een prettige huiselijke
sfeer, waar de liefde de onderlinge
band is.
De opleiding is geheel gratis, tevens
wordt het reisgeld voor heen- en terugreis
en voor de vacantiedagen vergoed.
Ouders, wijst uw aankomende meisjes
op deze mooie gelegenheid, om zich te
bekwamen voor de echt vrouwelijke taak
van dienstbode.
Meisjes, denk er aan dat ge door de
dienstbodeijopleiding te volgen je-zelf zo
goed voorbereidt voor je later leven. Alles
wat je hier leert zal je later van pas
komen in eigen gezin.
Opgave en inlichtingen zijn te verkrijgen
bij de directie Roucouleur, Vught.
In de maand Augustus staat Roucouleur open voor vacantiegangers. Meisjes
die van hun vacantie echt' willen profiteren, raden we aan enkele dagen te
komen doorbrengen in de mooie, rustige
omgeving van Roucouleur, Vught. Prijzen
zijn zeer laag. Meisjes, die het nuttige
met het aangename willen verenigen,
kunnen in de maand Augustus op 17 en
18 Augustus en 7 en 8 September een
cursus ter inleiding van het volle leven
komen volgen. Inlichtingen: directie Roucouleur.
Deelneemsters .van het thans lopende
kamp kunnen half Augustus in betrekking geplaatst worden. Families, die een
dienstbode zoeken, kunnen deze bij boven,
genoemde directie of bij de plaatselijke
arbeidsbeurs aanvragen.

Hoe krijgt U de nieuwe

KING-ATLAS?
met z'n 22 provincie- en wegenkaarten, z'n uitgebreide detailkaarten van de Veluwe, Zuid-Limburg,
het Gooi, Twenfe en de graafschap
Zutphen en bovendien met overduidelijke waterkaarten van het Fries*-,
Hollandse-en Utrechtse merengebied?
KING-VRIENDEN! Zendt 35 et. per
giro of postwissel aan Tonnema &Cie,
Sneek (gironummer 16115). Direct na
ontvangst wordt U de nieuwe KingAtlas franco toegezonden.

Vakantieplannen
voor

dii

jaar

De tijd blijft nog benauwend en drukkend, maar de natuur gaat haar gewone
gang, schijnbaar na de felle voorbije winter nog kleuriger en fleuriger dan gewoonlijk. Zij lokt tot genieten en tot het
zoeken van enige rust en ontspanning in
deze zo moeilijke dagen.
Begrijpelijk zullen er velen zijn, die
thans van het nemen van vacantie moeten
afzien, maar gelukkig zijn er nog zeer
velen voor wie dit niet het geval is en die
gelegenheid hebben er eens op uit te
trekken.
Ook zullen er zijn, die menen dat vacantie- en reisplannen niet verwezenlijkt
kunnen worden. Aan dezen zij echter opgemerkt, dat er reeds van bevoegde zjjde
op gewezen is, dat aan vacantiereizen in
eigen land niet de minste hindernis in de
weg wordt gelegd en dat een levendig
vacantieverkeer ten zeerste toegejuicht
zal worden.
Met-vacantie-gaan is thans niet alleen
een persoonlijk, maar ook een nationaal,
belang.
Hotel-, pension- en restaurantbedrijven
en het daarbij betrokken personeel hebben daar groot belang bij.
Daarom, indien het mogelijk is, ga met
vacantie en trek er eens op uit. Het zal u
in deze tijd extra goed doen.
De Centrale Reiskas is u hierbij behulpzaam en bereid alle gewenste inlichtingen te verschaffen en u van voorlichting te dienen.
Laat de Centrale Reiskas excursies en
uitstapjes voor u verzorgen en programma's daarvoor samenstellen, dan zult u
volkomen tevreden zijn.
Door haar relaties /kan de Centrale
Reiskas logies en maaltijden voor u op
voordelige wijze regelen met de garantie,
dat de verzorging inderdaad goed is.
Voor goede en geschikte hotel- en pensionadressen kan de Centrale Reiskas
zorgdragen.
Wendt u vol vertrouwen tot deze instelling van het Verbond.
Zoals bekend is het adres: Drift 10—12,
Utrecht.
P.

HET VERLOSSENDE
ANTWOORD OP
KWELLENDE
VRAGEN
Moderne Apologetische Encyclopedie
door
Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar

De grote vaagbaak voor het katholieke huisgezin.
Standaardwerk
400 blz. groot formaat
Prijs slechts f 2.90 ing.
In prachtige band f 3.90
In de boekhandel en bjj

URBI ET ORBI, ONDIEP 6,
UTKECHT
Giro 315927

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
rikx, secretaris-penningmeester,
Leiden, Witte Rozenstraat 18; D
Haverkorn, bestuurslid, Leiden:
Verlengde Bloemistenlaïin 45.
De duur van de cursus is vier
Een gesloten retraite van drie dagen heeft een wonderlijke
jaren, met vervolgklassen.
uitwerking op onze ziel.
Op twee verdiepingen van het
In die dagen leven wij met den Meester onder één dak en
schoolgebouw Paul Krugerstraat
is Hij steeds dicht bij ons.
De deelneming aan de bedevaart der Volksbondsafde- 37 te Leiden, van de gemeente
lingen op Zondag 21 Juli a.s. naar O. L. Vr. ter Nood te Leiden gehuurd, wordt onderwij
Daar schenkt Hij ons een groot vertrouwen. Voor het alHeiloo (Runxeputte) belooft wederom een groot succes te gegeven van l October tot 31
taar, bij de meditatie in de kapel of op onze kamer, komen
wij in contact en vernemen Zijn stem, die zich diep in onze
worden. Het aantal aangevraagde programma's is zeer Maart, van Maandag tot en met
Vrijdag, tussen 6 en 10 uur des
ziel dringt.
groot.
Aan de deelnemers die per trein wensen te komen, zij nog avonds.
Daar krijgen wij het juiste antwoord op zovele vragen,
is de heer P. J. J.
waaraan onze ziel behoefte heeft.
eens medegedeeld, dat zij die uit de richting Alkmaar ko- vanDirecteur
Weerlee, Rijn- en Schiekade
men de trein moeten hebben welke aldaar .om 9.42 vertrekt. 128, Leiden.
Zij die uit de richting Uitgeest komen moeten daar de trein
Dat deze school in een behoefte
hebben welke om 10.04 vertrekt.
voorziet, bewijst wel het aantal
De plechtigheden zullen omstreeks half vier beëindigd leerlingen, dat bedraagt rond diverse stempellokalen ter kenIk moet God liefhebben uit gezijn. Men kan dan in de richting Alkmaar om 16.14 uur en 200. Naar de beroepen zijn de nisneming is gedeponeerd.
heel mijn hart en uit geheel mijn
leerlingen verdeeld:
in de richting Uitgeest om 15.47 uur vertrekken.
Voor deze laatsten kunnen dus ziel en met geheel mijn verstand
Deze treinen zullen in Runxeputte stoppen.
ter avondzitting geen aanvragen en uit al mijn vermogens. Hiervuur-, plaat- en bankals vorenbedoeld in behandeling mede is duidelijk weergegeven,
Wij willen verder nog een beroep doen op de heren kerk- Smid,
werker
32 genomen worder
zangers om zich die dag bij het zangkoor aan te sluiten.
hoe God zijn rechten doet gelden
Lasser
7
op geheel mijn persoon, zowel
Motorrijtuig- en rijwielherlichamelijk en geestelijk en juist
steller
10 Kring Santpoort.
daarom ook op ieder tijdstip van
Instrumentmaker
3
Vrijdag 12 Juli j.l. hield deze mijn leven en op elk terrein. HetKoper-, lood- en zinkbewerTT af ons uil Je af «dincyen ter ore K •wam
ker
12 kring, .ondanks het zomerweer, zij in het gezin, in de kerk, in
Vormer en metaalgieter
2 een vergadering die best bezocht het openbaar leven. Overal. Het
CASTRICUM
ALKMAAR
heeft geen zin om te zeggen dat
Goud- en zilverbewerker
3 was in café Van Tunen.
De afd.-voorzitter en secreta- een godsvrucht, die terwille van
Timmerman
53
Tot
het
afgeven
van
kosteloze
Door de tijdsomstandigheden
Machinale houtbewerker
2 ris, De Jong en Hendriks, waren de uiterlijke schijn aan de dag
zijn wij als organisatie wel min rijwielbelastingmerken zullen in Meubelmaker
5 mede aanwezig. In zijn openings- gelegd wordt, vals is, en zonder
deze
gemeente
zittingen
worden
of meer in een sfeer gebracht
woord herdacht voorzitter de ge- meer de naam van huichelarij
Rijtuigmaker en carrossevan teruggetrokkenheid, vooral gehouden op de Woensdagen 17,
riebouwer
2 sneuvelden waarvoor een gebed verdient.
onder enkele leden en zelfs ook 24, 31 Juli en 7 Augustus a.s., Metselaar
18 werd gestort.
telkens
van
7—9
uur,
op
de
afdeWij kunnen alleen godvruchtig
Na behandeling van enige eenbestuurders. Toch is dit niet de
Stucadoor
7
zijn om God en om niemand anvoudige
.
agendapunten
vond
juiste weg welke wij moeten be- ling Sociale Zaken ten gemeente- Schilder
40
ders. Elk bij-motief vertroebelt
wandelen. Want juist in deze huize. Dit betreft de gemeenten Bakker
2 voorlezing plaats van enkele ar- de godsvrucht of mismaakt haar
Castricum
en
Limmen.
tikelen
uit
Herstel
en
hetgeen
tijd moeten wij actief blijven
Boekdrukker
4
tot een wanstaltig wangedrocht.
werken voor het algemeen gees:
Boekbinder
l prof. Regout S.J. in Studiën Niet alleen dat dit soort mensen
DEN
BURG
TEXTEL
schreef
over
de
rechtstoestand
telijk en maatschappelijk heil.
Textielarbeider
2
hun eigen geestelijk leven te niet
Onze afdeling kan door de on- Etaleur en winkelbediende
Door ons aan de veranderde om6 in bezet gebied. Enkele discus- doen, stichten zij ook dikwijls
zekere
verbinding
met
de
vaste
sies hierover brachten veel verstandigheden aan te passen en
Foto-,
lithoen
chemigraaf
2
enorm veel ergernis, omdat niemede te werken aan de verdere wal niet deelnemen aan de bede- Tekenaar
5 duidelijking.
mand
zich zo kan vermommen of
vaart
naar
Heilo.
Om
echter
toch
Aangespoord
werd
met
alle
uitbouw van onze katholieke arKaarsenmaker
l
kracht te blijven doorwerken aan vroeg of laat wordt hem het masbeidersbeweging, doen wij een met onze overige bondsvrienden
onze organisaties door ledenwer- ker afgerukt.
werk van algemeen belang en die dag te bestemmen als een
219 ving en trouw vergaderbezoek.
biddag,
heeft
ons
bestuur
besloWanneer de mens maar niet
tevens een heilzaam werk. Vooral onze prachtinstelling Herwon- ten de 21e Juli te beginnen met
Door een twaalftal leraren, die De katholieke pers en K.R.O. hoger komt dan de eerste sport
van de ladder der godsvrucht en
nen Levenskracht moeten wij om half 8 de H. Mis in de paro- aan deze school verbonden zijn, moeten we trouw blijven.
De voorzitter van de spaarkas op een vrij laag pijl blijft zwejuist thans met daadwerkelijke chiekerk voor onze levende en wordt les gegeven in Nederlandliefde steunen. En dit kan men t overleden leden te doen opdra- se taal, vaktekenen, hout- en deed mededeling over de brand- ven, dan dient hier eerlijk de
best doen door zich op te geven gen met algemene H. Communie marmerschilderen, projectieteke- stoflevering. Na een propagan- vraag gesteld te worden: ben
als stuiver^vrijwilliger. Nu wij in voor al onze leden. Des namid- nen, lijntekenen, werktuigkunde, dawoord van voorzitter De Jong ik niet al te zeer aan mij zelf
en het aardse gehecht. Dit toch
enen tijd leven, waarin de voeding dags om 4- uur N.T. zal in de technische schetsen, handteke- volgde sluiting.
is in strijd met de wil om aan
voor dergelijke patiënten zeer Mariakerk te Den Hoorn een nen, rekenen, meetkunde en letwordt
bemoeilijkt
door plechtig Lof worden gecelebreerd tertekenen.
God te behagen.
Deze goedverzorgde
school
stijging van prijs, alsmede niet door pater Alexander, met preek
Wij kunnen niet laf zijn in de
te verkrijgen versterkingsmidde- door denzelfde. In de kerk zullen mag wel eens meer onder de aandienst van God, wij moeten ons
In
vele
mensen
leeft
inderdaad
zangboekjes
worden
uitgereikt
dacht der leden worden gelen, welke bedoelde patiënten zo
toch zonder voorbehoud aan Hem
hoog nodig hebben, is het een è. 10 cent per stuk. Ook zullen er bracht. Het is ons bekend dat er het verlangen om godvruchtig te geven; anders is de ware godsplicht van christelijke naasten- kaarsen aanwezig zijn om aan meer leerlingen van niet-leden op zijn. Heel hun leven wordt om- vrucht onmogelijk. Niemand kan
liefde voor ons katholiek georga- Maria te offeren. De leden moe- zijn dan van leden. Of hebben de weven met een godsdienstige twee Heren dienen, God en de
niseerde arbeiders
deze zie- ten echter wel bedenken, dat zij jongens onzer leden geen vakont- sfeer, zozeer, dat iedereen zegt: mammon.
ke mede-broeders en zusters on- zoveel mogelijk afzonderlijk naar wikkeling nodig? De vraag op dat moet wel een braaf mens
Het is kiezen of delen. Zo staat
ze daadwerkelijke hulp te verle- Den Hoorn trekken. Het bestuur zich is reeds een dwaasheid. Im- zijn. En toch zijn wij dikwijls o het met ons leven. Mijzelf in
nen. En dit kan men het best rekent er op, dat u thans eens mers, altijd geldt nog dat hij die zo ver van het doel der ware mijn ongeregelde hartstochten
doen, indien men het missen kan, uw volle medewerking zult ver- een meester in zijn vak is het godsvrucht verwijderd. Dit doel tegemoet komen en God dienen
beste zie heen positie verzekeren immers is: zo te leven dat het
door practisch aan de vrijwillige lenen. Nodig is het zeer zeker.
zonder dat gaat ten enenmale niet samen.
kan. Daarom is vakonderwijs on- aan God behaagt,
stuiveractie mede te werken. KROMMENIE
men
zich
afvraagt
of
men zelf Vijandigheid, bitterheid, afgunst
ontbeerlijk.
Dus, vrienden, wij vertrouwen op
daarin
behagen
vindt.
Deze
stel- ten opzichte van mijn naaste,
Bedevaart
naar
O.
L.
Vrouw
ter
uw daadwerkelijke steun en meijdelheid, gierigheid, onkuisheid,
ling
dient
als
toetssteen
voor
Nood
VELSEN
dewerking van deze prachtinstelgenotzucht, zijn allen zovele beieders
godsvrucht.
Vanwege de Ned. Kath. Volksling van ons R. K. Werkliedenlemmeringen voor de ware dienst
Kosteloze rijwielmerken
Noodzakelijk
derhalve
is
een
bond zal Zondag 21 Juli een beverbond.
tot God. Ieder mens zal tegen .
devaart worden gehouden naar
De ontvanger der directe be- oprechte en zuivere liefde tot deze hartstochten hebben te strijGod.
Deze
is
mijn
Heer
en
MeesO. L. Vrouw ter Nood in Heiloo. lastingen, invoerrechten en acALPHEN AAN DEN RIJN
den; dat is nu eenmaal een uitLeden, welke alsnog deel willen cijnzen te IJmuiden maakt be- ter; meer dan dat, Hij is mijn vloeisel van onze gevallen menVader
en
mijn
Vriend,
die
een
Op initiatief van de Kath. nemen aan deze goed georgani- kend dat voor hen, die niet in de
selijke natuur. Er wordt dan ook
Volksbond alhier is in samenwer- seerde beevaart, gelieven zich on- gelegenheid zijn zich op de ge- onbeperkte heerschappij over mij gesproken van „strijden" en dat
king met de Chr. Besturenbond middellijk op te geven, door het wone kantooruren te zijnen kan- bezit, zowel over ziel als lichaam. is heel wat anders dan er genoeen Alphense Besturenbond een reeds verspreide biljet in te vul- tore te vervoegen voor het indie- Diep moet de mens zich bewust gen mee nemen of er aan toenen van een aanvrage voor .een' zijn, dat hij op aarde is om God geven.
plaatselijk Adviesbureau opge- len.
kosteloos
rijwielbelastingmerk te dienen, niet zo eens bij tijd en
richt, welke zitting houdt elke
LEIDEN
Willen we de ware godsvrucht
voor het nieuwe belastingjaar wijle, niet alleen wanneer hij iets
Donderdag van 7.30—8.30 uur in
aanvangende l Augustus 1940, te missen heeft of zich in een beoefenen, dan zal dus altijd het
het Volksgebouw, ingang van De avondtekenschool
Velsenstraat.
De avondtekenschool van de ';e dien einde zitting zal worden edelmoedige stemming meent te doel voor ogen gehouden moeten
Nederlandse Katholieke Volks- 'ehouden op: Vrijdag 19 en 26 bevinden, maar altijd en in alles. worden.
BEVERWIJK
bond afdeling Leiden is een in- Juli 1940 des avonds van 7 tot
richting voor lager Nijverheids- 9 uur ten ontvangkantore KenEvenals vorige jaren zal er onderwijs, bestemd voor jeug- nemerlaan 64 te IJmuiden.
thans weer gelegenheid zijn een dige ambachtslieden van alle geBovendien bestaat gelegenheid
gratis rijwielplaatje te krijgen zindten uit Leiden en uit de om- hiervoor, voor hen die onder
voor bepaalde personen. Aanvra- geving.
Santpoort wonen, op Maandag
gen daartoe kunnen worden ingeDe school is door de Ned. 15, 22 en 29 Juli en Vrijdag 19,
diend aan het belastingkantoor Kath. Volksbond afdeling Leiden 26 Juli en 2 Augustus 1940 des
aan de Breedstraat, op de Maan- opgericht l October 1899, en avonds van 7,30 tot 9 uur in de
dagen 22 en 29 Juli en op 5 Aug., wordt beheerd door drie be- openbare school Burgemeester
telkens des avonds van 7 tot 9 stuursleden dezer afdeling, de Enschedelaan G 66 te Santpoort.
uur, alsmede op de gewone kan- heren: J. H. Nijhuis, voorzitter,
Voor werkloze
gegadigden
WIJ RUSTEN NIET VOOR ALLEN ABONNÊ ZIJN
toorurer
Leiden, Mare 52; J. M. H. Ho- geldt de regeling zoals die in de
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BEDEVAART HEILOO

De ware godsvrucht

HERSTEL LEZEN maar ook verspreiden is een eerste belang voor
onze kath. arbeidersbeweging 111

HERSTEL: A L G E M E E N KATHOLIEK W E E K B L A D

BIJNA

GRATIS
500 echte, roepende

KOEKOEKKLOKKEN
uit het Schwarzwald
Sierlijk uiterlijk
Bewegende en roepende koekoek
Fijn handsnijwerk
Regelmatige en nauwkeurige gang
5 jaar fabrieksgarantie!
Hiernaast ziet U een afbeelding van zoo'n
roepende koekoekklok. Het is een zeer
gezellig idee in huis, want de koekoek
„Toept" elk uur, half uur en kwartier. Deze
uurwerken slijten bijna niet en hebben
een regelbare slinger, waarmede zij zóó
afgesteld kunnen worden, dat zij precies
op tijd loopen.
De prijs is TIJDELIJK nog f ZiUU
Stuur ons deze adv. uitgeknipt toe met
Uw duidelijk geschreven adres en U ontvangt de koe,koekklok onder rembours
(plus vracht).
Haast U, slechts 500 klokken zijn er!
GRAND COMPTOIR UNIVERSEL D'HORLOGERIE
POSTBUS 44
HOMERUSLAAN 83
UTRECHT

J I A V H K V VRIJ!
Druk verkeer ergens in de stad of op den buitenweg, plotseling . . . . STOP! Enkele decimeters te
ver doorglijden kan voor U zwaar lichamelijk letsel beteekenen!
Op de meest ongedachte momenten moet U als
wielrijder kunnen stoppen en daarom is Torpedo
de eenige uitkomst voor veilig verkeer! Een matige
pedaaltrap en onmiddellijk, doch zonder stooten of
schokken, remt Uw rijwiel alsof het zich aan het
wegdek vastzuigt!
Handen vrij, ook als U remt, daarom in het belang van Uw veiligheid en die van anderen

NU9
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Coöperatie
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.

Mr* Johnien en z'n Partner
die met hun buitengewoon afwisselend CABARET-PROGRAMMA
overal volle zalen trekken, hebben voor vereenigingen die een
avond geven, waarvan de opbrengst ten goede komt voor de
geteisterde gebieden, speciaal lage tarieven. Vraagt eens prosp. en
cond. Aanb. v. H.H. Geest. Simon Stevinweg 14, tel. 7534, Bussum.

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l

Ook met 2 en 3
versnellingen.

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u,a,

OOK NU DOET AD VERTEREN

VERKOPEN

Kruisstr. 54 - L. Vrouweplein l

HIER IS UW ADRES VOOR

TOONEELCOSTUMES
RIDDERIKHOFF & Co.
H O O R N (N.-H.)
KERKSTEEG 32

T I L B U R G

DAAROM,

Gebruikt bfl Uw ontbijt steeds

ADVERTEER!

A.H.CX
G L O R I A KOEK
Neemt proef met onze andere
A.H.O.-AKTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35
TILBURG

POSTBUS 13 — TELEFOON 220
Voorraad Gostumes
Hênrt ter Hall, Amsterdamsen Tooneet. Directie
Eduard Verkade.
GROOTSTE SORTEERING
VRAAGT PRIJSOPGAAF

Koopt bij onze adverteerders!

ZANGKANABIES
Prima Saksische mannen, volle
zang f 2,50. Fijne Harzerzangers
f2,25. Broedpopjes f 0,35. Diepste Seyfertmannen, mooie diepe
toeren f 3,—. Broedpopjes f 0,50.
Manvinken f 0,40. Wevers f 0,95
per paar. Mooie kanariekamerkooien f 1,20; nikkel f2,—. Vogelzaden f 0,12 per pond. Vraagt
prijscouranten.
Fünkwekerjj Nico Borneman
Merelstr. 31b Tel. 13617 Utrecht

H* H« D r u k k e r s en U i t g e v e r s
Zoekt u voor uw brocheerwerk, speciaal groote oplagen, een
J
voordeelig adres? Vraagt dan prjjs bü de
&

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon
Pieterstraat 5 — UTRECHT — Telefoon 11486
Rotatiedruk 16 of 32 pag., leveren wfl 40.000 & 50.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein.

LEDERWARENFABRIEK
COBRA

GROESBEEKSEDWARSWEG 186 - NIJMEGEN
Levert uitsluitend aan winkeliers prima STUURTASSEN, JASBESCHERMERS
en BAGAGETASSEN

