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.-de maand van groei en bloei * de
maand van het licht, dat over de machten der
duisternis zegeviert en van den frisschen lentewind, die vraagt om vertrouwen in hetgeen
komen gaat - Mei, de maand die aanvangt met
de blijde demonstratie van Werkend Nederland het feest van den Arbeid*

Ui

3EM

Werkend Nederland - het machtige legioen
van hoofd- en hand-arbeiders - bouwt aan zijn
toekomst, bewust van de moeilijkheden die
nog overwonnen moeten worden, doch zeker
van de schoone uitkomst»
„De Centrale'* heeft door enkele belangrijke
besluiten hét bewijs willen leveren zich haar
roep, de maatschappij voor Werkend Nederland te zijn, waardig te toonen* Den aandeelhouders zal niet meer dan 6°/o dividend uitge^
keerd worden, zoodat de winst die met de
uitoefening van het bedrijf gemaakt wordt,
vrijwel geheel aan de polishouders ten goede
kan komen. Neerland's toekomst - een veilige
belegging. „De Centrale" zal waar noodig en
mogelijk met kapitaal den nieuwbouw van
arbeiderswoningen steunen.
Werkend Nederland - wacht niet langer - de
Meimaand dwingt tot daden. Vraag inlichtingen
over onze premie-voorwaarden en een goed
advies aan onzen vertrouwden agent.
\\
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De titels spreken voor zichzelf:
Charles de Coster
De, Legende en de Heldhaftige, Vrolijke
en Roemrijke daden van

UILENSPIEGEL
LAMME GOEDZAK
in Vlaanderenland en elders
Vertaling Richard Delbecq en René de
Clercq. Met nieuwe platen van George
van Raemdonck
Emile Zola

DE MIJN
'N VOORDEEL VOOR ABONNÉ'S OP EEN DER PERIODIEKEN VAN
DE ARBEIDERSPERS • ALLEEN VOOR ABONNÉ'S OP DE DAGBLADEN, DE
RADIOGIDS, WIJ OF A.R.B.O. GELDT DE ZÉÉR BIJZONDERE AANBIEDING
VAN DE DERDE MEI-SERIE • DE BESTE BOEKEN TEGEN DE LAAGSTE PRIJS

DAT DOET DE A.P. VOOR HAAR ABONNÉ'S

Nieuwe vertaling voor de Mei-serie
door A. M. de Jong
A. M. de Jong

DE ZWARE WEG
Grote oorspronkelijke roman in twee
delen.
Joseph•
Conrad

VERHALEN VAN DE ZEE

Ondergetekende

zijnde de avontuurlijke belevenissen in
zonnige en donkere dagen van verschillende bemanningen van grote en kleinere schepen op de wijde Wereldzeeën.

NAAM:
ADRES:

,..

WOONPLAATS:
*) is abonné op eender periodieken van De Arbeiderspers
*-) wenst abonné te worden op het dagblad der Arbeiderspers, „Radiogids" .of „WIJ"
en wenst te
ontvangen

*) l complete MEI-SERIE (vier boeken) è, ƒ4.60
•(betaalbaar in 4 termijnen van ƒ 1.15) of
alleen de volgende losse boeken:
*) l ex. Charles de Coster-„TIJL UILENSPIEGEL" met nieuwe platen van George
van Raemdonck a
ƒ1.40
*) l ex. Emile Zola-..DE MIJN'', nieuwe vertaling van A. M. de Jong a
ƒ1.40
» ) l ex. A. M, de Jong-„DE ZWARE WEG" a... ƒ 1.40
*) l ex. Joseph Conrad-Verhalen van de Zee:
„DE NEGER VAN DE NARCISSUS"; „DB
TYPHOON": „AAN HET EINDE VAN DE '
WEG" a
;
,
V 1.40
ALLE BOEKEN IN PRACHTBAND.
IN DEZE BEDRAGEN ZIJN ALLE KOSTEN.
BEGREPEN.

*) Doorhalen
wat niet verlangd wordt.

met

Hekvéld

H cents postzegels verzenden of afgeven aan de boek5 l m s te0rrcfa^-Can-dit blad °f rechtstreeks ^a onze administratie
1

b e

DE NEGER VAN DE NARCISSUS
TYPHOON
AAK HET EINDE VAN DE WEG
Ge ontvangt de vier boeken onmiddellijk na verschijning door in te tekenen
op onze Mei-serie en betaalt het bedrag van

f4.60
in vier termijnen van slechts ƒ 1.15.
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ie in.de oude vertrouwde omgeving van
de Troelstra-oorden te Beekbergen of
Egmond aan Zee zijn vacantie wil doorbrengen, vindt hiertoe dit jaar weer volop
.gelegenheid. Er hebben dienaangaande allerlei
dwaze geruchten de ronde gedaan en, gelijk zulks
met zoveel geruchten het geval is, volkomen ten
onrechten. Sinds begin April zijn de beide even-,
genoemde Troelstra-oorden weer heropend en bereid tot de opneming van gasten.
Tot dusver is het nog heel stil geweest, maar dat
kan ook moeilijk anders in verband met het koude
voorjaar. Nu de Meimaand echter ir. het land is
gekomen zal dit ongetwijfeld weldra anders worden. Met het aanbreken van een mildere. weersgesteldheid ontwaakt weder de lust om de natuur
in te gaan. De Natuurvriendenhuizen zullen dan
als vanouds hun goede diensten bewijzen aan
trekkers en blijvers, terwijl de Troelstra-oorden,
ware parelen onder de scheppingen van het N.V.V..
meer berekend zijn op de verzorging van hen, die
zicfe een vacantie met een zeker gerief kunnen
veroorloven. In het vroege seizoen Komt Beekbergen, door zijn
beschutte ligging, eerder in aanmerking dan Egmond aan Zee, waar het nogal eens koud kan
zijn. Intussen mag men, wanneer men vacantie-'
plannen gaat maken, een verblijf aan zee zeker
niet versmaden. De stilte van het woud en de
pittige boslust oefenen op menigeen een verkwikkende werking uit. Doch ook de zee kan in bijzondere mate rust geven. En .daaraan zal juist
menigeen in deze bewogen tijd behoefte voelen.
Waarheen zou men dan beter kunnen gaan dan
naar het Troelstra-oord in Egmond aan Zee? Het
is prachtig gelegen en comfortabel ingericht. Wij
zijn er op één der schaarse zonnige dagen, die
April ons bood, eens heen getogen en troffen de
leiding geheel paraat voor de ontvangst der als
steeds welkome gasten. VoO' degenen, die deze
prachtige instelling der moderne arbeidersbeweging nog niet kenden, maakten wij een aantal
opnamen van het gebouw en zijn interieur zodat
men een zekere indruk kan ferijgen van de huisvesting, die nier geboden wordt. Voor degenen, die
het Troelstra-oord te Egmond aan Zee wel kennen, is dit overbodig. Ze kennen het huis en ze
kennen de leiders, den heer en mevrouw Schippers.
De tarieven zijn, ondanks de prijsstijgingen, onveranderd gebleven en omzetbelasting wordt niet geheven. Wij bevelen de Troelstra-oorden in Beekbergen en in Egmond aan Zee dan ook in uw belangstelling aan.

B O N voor de lezers van ,.AItlililt>1-

Groot Humoristisch
Album

De vraagstukken van 28 Maart
De vraagstukken in ons nummer van 2B
Maart, alle drie .lokzetten", zijn velen
te moeilijk geweest. Ze zijn van grote
waarde voor het partijspel, vooral no. l,
waarvan hieronder wordt aangegeven,
boe de stand al dadelijk in de opening
kan ontstaan. Dit vraagstuk geeft nog
aanleiding tot een leerrijke vergelijking.
Als men de oplossing heeft nagespeeld,
moet men de stand nog eens opzetten,
maar dan met een kleine verandering.
Bijvoorbeeld door net zwarte stuk 4 eens
op veld 9 te zetten. Als wit dan 39—34
speelt, behaalt awart door 24—30 voordeel.
Nu dit niet het geval is, kan wit met
39—34 een foutzet van zwart uitlokken.
De stand ontstaat op de volgende manier
uit de opening. Als men de stukken. in
de aanvangsstelling heeft gezet, wordt
als volgt gespeeld:
Wit
Zwart
1.
2
3
4
5
6. .'.
7
8

32^27
37—32
41—37
33—28
39—33
44—39
34—30
30—25

19—23
14—19
10—14
17—21
21—26
20—24
14—20
9—14

Nu is de stand van het vraagstuk ontstaan, dat dus geheel aansluit aan de
practijk van het spel. Wit lokt nu met
39—34 een foutzet van zwart uit. De
laatste kan denken, dat hij met 24—30
ook in deze stelling een stuk zal winnen.
Maar hij komt dan bedrogen uit.
Zwart

23—29, wit 34x23, zwart 17—22. wit
28x17, zwart 19x26.
Op dit ogenblik is zwart één schijf voor
en is schijf,17 van wit in gevaar. Schijnbaar, want wit laat nu volgen: '33—28,
waarna zwart drie schijven moet slaan
met 11 x 44. Wit speelt nu 43—39, zwart
44 x 33 en wit 38 x 7. Wel kan zwart nog
offeren met 8—12, doch dit kan de partij
voor hem niet redden.

Oplossing van no. 3
Hier was de stand als volgt:
Zwart: 18 schijven op 3, 6 t/m 17, 19, 20,
23, 24 en 25
Wit: 18 schijven op 26, 27, 28, 30 t/m 36,
38, 39, 40. 43, 45, 47, 48 e'n 49.
Wit lokt door 49—44 te spelen een foutzet uit. Het is nu voor zwart moeilijker
te zien, dat hij de slag niet mag nemen.
In een partij zijn de moeilijkheden natuurlijk nog groter Ook deze afwikkeling is dus van waarde voor het partijspel. Het verloop, als zwart er op in
gaat, is dan: Wit 49—44, zwart 23—29,
wit 34 x 23, zwart 25 x 34, wit 40 x 29
(want op wit 39x30 beeft zwart door
17—22 eenvoudig dam), zwart 17—21, wit
26 x 17, ' zwart 11 x 22, wit 27 x 18, zwart
13 x 22, wit 28 x 17, zwart 19 x 26, waarna
wit wint door 17—11, zwart 6x17. wit'
36—31, zwart 26x37, Wit 38—32, zwart
37 x 28, wit 33 x 4, zwart 24 x 33. wit
39x28.

Voor EEN GULDEN 33 Cï., fraai gebonden. 400 bladzijden, ter grootte van
27 x 21. Met een complete detectiveroman en honderden buitengewoon
mooie en spannende verhalen, rnef
duizenden anecdoten, ruim 400 plarenEen jaar lectuur. Een attractie voor het
huisgezin, voor oud en jong Een
prachtboek
voor
wachtkamers
i-n
zieken, dus

en tóch
midden
in het

VOOR IEDEREEN
Het is werkelijk een bijzondere aanbieding, afgeh. ƒ 1.25, fr. na postgiro
op 78144 of postw. / 1.55 (zwaar boek)
bij boekh en uitgeverij Mulder & Co..
Corn. Scliuytstr. 14, A'dam. Indien op
postw. of girostrook vermeld wordt
„Arbeid" behoeft deze bon niet te worden opgezonden.

De Siemens
PHONOPHOOR
geeft bij elke
graad van
•lechthoorendheid
de juiste versterking van het geluid.
Ook in Uw geval!
Keuze uit 21 verschillende typen.
Vraagt een demonstratie of gratis brochure
aan de
N.V. ALMARA
Rokin 86
AMSTERDAM-C.,

Ambtenaren en vast particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief Vlug en discreet.
Inlicht, en atwikk. mondel. of schriftel. l
Rotterdara-C.: Mauritsweg 43;
.
Amsterdam-C.: Sarphatlstraat 3G; i
•s-Graveniiage: Riviervtschmarkt 4.

1

DRAAG GEEN
BREUKBAND!
Na veeljartge ondervinding la een
Breukverband-Apparaat gemaakt, hetgeen
alle Breukbezwaren wegneemt.
10 DAGEN OP PROEF l
Wanneer U bij Uw breuklijden bijna alles
zonder succes hebt geprobeerd, aarzel dan niet
van dit aanbod gebruik te maken. Waar alle
andere behandelingen hebben gefaald, hebben
wij de beste resultaten met het Brooks Lucht*
kussen-Apparaat kunnen bereiken. Dit Apparaat
brengt onmiddellijke verlichting. U kunt ticb
weer -bewegen en arbeiden als voorheen.

De uitgeloofde twee boekprijzen zijn gewonnen door: P. v. Heerde, Javastraat
21, Amsterdam-Oost en Joh. Dunne,
Sloetstraat 14, Deventer.
De prijswinnaars kunnen één boekwerk
kiezen uit een lijstje, dat hun zal worden toegezonden.

Onze wedstrijd
In klasse B zijn de vraagstukken ditmaal niet zo moeilijk. Ook in A bestaan
ze uit weinig stukken. Wederom worden
twee fraaie boekprijzen uitgeloofd, één
voor klasse A en één voor klasse B.
Wij nummeren weer van l af.
KLASSE A.

No^ 1.

Van P. Raman.
Wit

Zwart: 20 schijven op l t/m 8, 11 t/m
16, 18, 19, 20, 23, 24 en 26.
Wit: 20 schijven op 25, 27, 28, 31, 32, 33,
35 t/m 40, '42, 43, 45 t/m 50.

Anders haalt wit met 10—4 dam.
14
15
16

43—39!!
39—33
33x15

18x29
9x20

De gehele afwikkeling heeft wit één
schijf winst opgeleverd. Wie deze eenmaal kent, zal er veel nut in een partij
van kunnen tiebben.
Als men nog" eens het tweede openingsspel naspeelt uit de damrubriek van 28
Maart, blijkt wel het grote verschil.

U kunt onder bevoegde leiding
studeren voor examens in:

Bouwkunde, Waterbouwkunde,
Werktuigbouwkunde, Electrotechniek,
Chem. techniek of Speciale vakken,
i
volgens de persoonlijke schriftelijke methode van:

Zwart

Foto C. E. Brooks
Het Apparaat wordt nauwkeurig volgens Uw
maat gemaakt — er wordt dus met het individueele karakter van Uw breuk rekening gehouHpn

Vanrlaar H» hiimnHpr crmisticrp. resultaten.

toegezonden, neot u rtnmscnoots ae geiege
heïd te beoordeelen of onze belofte waarheid
bevat. Schrijf dus nog heden en stuur onderstaande coupon in, waarop onze geïllustreerde
brochure U gratis wordt toegezonden. Wanneer
U die gelezen zult hebben, zult U de overtuiging hebben in Uw eigen belang deze proefidc
neming te moeten doen. Vul dus onderstaande
coupon in en post die nog heden.
Gratis Informatie-Coupon

——•

Brooks Breukapparaten Bedrijf
Singel 25 < 176 > Amsterdam

De afwikkeling zou zijn,:
9
39—34
24—30
10
35x24
19x39
11
28x10
39x28
Want als zwart 5 x 14 slaat, speelt wit
43x34 of 33x44, waardoor de slag wit
een stuk voordeel heeft opgeleverd.
12'.
25x14!!
4—9
Dit is voor zwart de enige manier om te
trachten zijn verloren schijf terug- te
winnen. Maat het gevolg is, dat zwart
op .meer dan één manier op slag blijft
staan en wit „tijdzetten" kan maken.
13.
32x23
15x4

Waar U ook woont.

OIMCTIE,

—

E. J. Ratihuhm m ^^^Bjjlrr,

Prof. Dr. A.

F. Vi»J.
CUHATORIUM:

Mr

^VVrnxV^"
'HUN'

Ir. H. E. f. tart Dijk.
hg. JT.

'r' J' E *• Tlldtn<
- J- Tafltra.

Pnf. Ir. E. TUmni,

Haizmga. A R N H E M

Pnf.Ir.J.G.Wattltl.

Gelieve mi) te zenden, franco per post,
in onbedrukte enveloppe; zonder eenige
kosten of verplichtingen mijnerzijds, Uw
geïllustreerd boek betredende Uw Breukverband * Apparaat, en Uw 10 dagen
gratis proef.
Naam: .Adres: ......

MW

Wit

Zwart: 7 schijven op 11, 12, 13, 14, 21,
26 en 27
Wit: 7 schijven op 24, 30, 32, 37, 40,
43 en 48.

Wit: 7 schijven op 24, 28, 30, 33, 34, 39
en 48.

Vóór beide geldt: „Wit begint en wint."

No. 2.

KLASSE B

Van F. Raman.

No. 1.

Zwart

Zwart

Oplossing van no. 2
De stand was als volgt:
Zwart: 12 schijven op 3, 6, 8, 11, 12 13,
14, 16, 17, 19, 23 en 24.
Wit: 12 schijven op 28, 32 tot en met 39,
42, 43 en 48.
Hier verlokt wit zijn tegenstander tot
het nemen van de „groenzet". Na wit
37—31 lijkt het er op, dat zwart voordeel
kan behalen. Ook nu hebben we te doen
met een uitzondering op de regel, want
het verloop zou zijn: Wit 37—31, zwart

14

Wit
Zwart: drie schijven op 4, 7 en 8 Dam
op 31.
Wit: vijf schijven op 14/19. 20. 22 en w
Voor beide geldt: „Wit begint en wint.'

Wit
Zwart: 7 schijven op 11, 12, 13f 15, 19,
23 en 25.

Oplossingen worden ingewacht tot uiterlijk: 19 Mei. Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus 100. Amsterdarrff
Zwart: 6 schijven op 3, 4 8, 9, 16 en 26. Op adreszijde duidelijk „DamrubrieK'
Wit: 6 schijven op 28, 31, 32, 33, 38 en 39. vermelden.

Wit

*^™*«

N.V.V.-Bureaux voor Rechtsbescherming

PUZZLERUBRIEK
Puzzle N o. 17

D!

P veelvuldig verzoek geven wij dit keer
n
" rebus als nieuwe puzzle»opgave,
n de oplossing een zin vormt,
zeer zeker door de lezers van

„Arbeid" onderschreven zal worden.
Oplossingen van deze rebus 'worden in*
gewacht tot uiterlijk 15 Mei.
Adresseren: Redactie „Arbeid", Post'
bus 100, Amsterdam.
Op de omslag duidelijk vermelden:
„Puzzle nummer 17".
Als prijzen worden wederom enige fraaie
boekwerken beschikbaar gesteld.

1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Almelo, Grootcstraat 91 a, tel. 3163.
2. N.V.V.-Burea u voor Rechtsbescherming, Amersfoort, Pasteurstraat 9, tel. 4625.
3. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Amsterdam, Frederiksplein 14
tel 37180, 32180, 37928.
4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Arnhem, Eusebiusbuitensingel 24
tel. 20932.
5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Dordrecht, Prinscnstraat 6, tel. 4753.
6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Eindhoven, Stratumsedijk 35,
tel. 5292.
7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, 's-Gravcnhage, Dr. Kuvnerstraat 10
tel. 116115, 116116.
8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming-, Groningen, H. A. Kooykerplein 4
tel. 4092.
9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Haarlem, Kruisweg 74, tel. 11193,
18359.
10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Heerlen, Valkenburrerwee 18
tel. 3319.
11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Hilversum, Havenstraat 139
tel. 7315.
12. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Leeuwarden Nfcuwekade 84
tel. 3091.
13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Maastricht
Kesselskade 40
tel. 3938.
14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Middelburg, Dam 13, tel. 318.
15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Rotterdam. 's-Gravendijkwal 95
tel. 36492, 33032.
16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming, Utrecht, OudegTacht 245, 'tel. 11570.
17. N.V.V.-Bui eau voor Rechtsbescherming, Zaandam, p.a. Frederiksplein 46
Amsterdam-C., tel. 36833.

ITARZAN'S AVONTUREN!
Wij bieden U hiermede een nieuw-samengestelde serie:

VOO/? DE VROUW
dus nu ook schoonmaken. Extra zeep
kon ik daar niet voor missen, dus ik
moest het op een andere manier pro»
beren. Ik maakte het plafond nu met
Bes
te Riek,
water en ammoniak schoon. Het behoef'
'le
en ik hebben ons over dat gedeelte de nu alleen maar met spons en zeem te
^ Je brief, waarin je dat polsstok* •worden behandeld en het werd zó keu»
Pringen van de jongens beschreef, kos« rig, dat ik al het verdere houtwerk ook
' & geamuseerd.
op de zelfde manier schoonmaakte. Het
iets voor onze jongens, vond Rie. houtwerk k*reeg een prachtige glans en
*ji dacht dat jij, doordat de jongens ik behoefde geen stukje zeep te gebrui»
, n hele dag binnen moesten blijven om ken.
J1** goed te laten drogen, veel meer ge» Van m'n gordijnen had ik al halve gor=
j "t zou zijn dan die kwajongens zelf. dijntjes gemaakt. Iets nieuws heb ik
e
moet echter niet denken, dat alleen deze keer niet gekocht, maar ik heb wel
U
jongens met natte kleren thuisko» de inrichting van de huiskamer veran»
e
, n. Mijn Henny was in de paasvacan» derd. Het buffet staat nu aan de muur,
^ naar de schoolwedstrijden wezen kij» waar eerst de divan stond. Deze heb ik
i ^- Toevallig sta ik 's middags voor nu schuin in de andere hoek gezet. Het
raam en wie komt daar aan.... is nu precies of het een heel andere ka»
l er>ny kletsnat, met een hele kinderop» mer is; Henk vond het dir«ct veel gei
'•"t achter zich aan. Hij had een voet» zetliger toen hij thuiskwam. Hij was
uit de sloot willen halen en was eerst wel boos, dat ik niet gewacht had
uitgegleden. . . . Krek Kareltje tot hij thuiskwam om het buffet te ver»
Het was in dit geval niet zo heel slepen, maar toen ik hem vertelde, hoe
j. s> ik had nog- een broek in de kast goed de jongens mij daarmee geholpen
g
hadden, was het al lang weer goed.
e £en, die Kees te klein was geworden
k die Henny nu prachtig aan kon heb» Onze Kees kwam zo even met z'n eer»
•j, **•
Je hebt met die jongens altijd wat. ste gebroken klomp boven. De kinde*
,,. c" geloof ik, dat de jeugd tegenwoor» ren dragen tegenwoordig als ze uit
a
nders is dan vroeger. Zij hebben school komen klompen. Dat spaart de
urlijk óók hun streken, het zijn ook schoenen en ze vinden het maar niet
'^ ^og lang geen zoete jongetjes, maar, leuk zo langs de straat te klotsen. Naar
e
zomers bij ons door de tuindorpen school heb ik liever, dat ze hun schoe»
^ de rand van de stad wandelt en je hen aan hebben. De jongens voetballen
. ' dan wat een prachtige bloemen er met alles wat ze op straat tegenkomen.
ue voortuintjes en in de plantsoenen Of het een steen of een bal is kan hun
an
niet schelen als ze maar kunnen schop*
tp^ ' dan valt het je op, dat de kinde»
er niet aan denken, de bloemen te pen.
e
n of in de tuinen ook maar iets Klompen kosten anders wel kousen. Ze
Vernielen
EUnst
- Ik schrijf dit toe aan de hadden de eerste de beste keer dat ze
'ge invloed die er van de school» op klompen hadden gelopen al een gat
uinen uitgaat. De kinderen, die zelf ir> hun kous. Van oude kousen heb ik
zaaien, schoffelen, wieden enz. nu sokjes voor ze gemaakt. De benen
'en veel meer respect voor het werk zijn meestal nog goed, als de voeten al
anderen en voor alles wat groeit. helemaal zijn versleten. De voeten knip
buiten woonde zou ik vast m'n ik eerst van de kous af. D-"- heb ik
lo 'k
ve ^ ens ieder 'n hoekje van de tuin ge» een goed patroon om een nieuwe voet
j_j" orn te bewerken en te onderhouden. uit het been van de kous te knippen. De
e
staat het met jullie tuin, groeit er anden worden óp de machine dichtge»
aj
na VVat:) ^'e is er razend nieuwsgierig stikt en van de boord, die aan de kous
zit en die ik iets nauwer maak, krijgt de
d», stad kunnen we nu eindelijk zien, nieuwe sok een rand.
de n %Ve werkelijk voorjaar hebben, al is Het worden keurige sokken, die als ze
j^, atuur enige weken achter.
erg stuk zijn, eventueel nog versteld
^ e n kachel staat gelukkig weer op zol» kunnen worden uit de stukjes, die van
h^KL
brandstoffen waren op en toen de kous overblijven.
V;ic,anti We meteen de kachel maar Als een mens moet, kan hij toch wel
sc(i e gegeven en dt kamer een vindingrijk zijn hc?
,
k„ ,° nrn aakbeurt. Ik wil hopen, dat de Nu beste Riek, ik moet weer voor het
eten zorgen, ik stop dus. De groeten van
k*e getl Cen nee' 8rore vacantie heeft ge»
vj-e|
Het schoonmaken van de kamer huis tot huis in het bijzonder van jullie
a
V0r "ders niel mee Het plafond is Rie en je
COR.
'S jaar ges.c,b,ilderd en dat moest ik Werkendam, 30 April 1941.
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10 DELEN TARZAN-ROMANS

10 Boeken van den beroemden schrijver Edgar Rice Burrougbs, voor slechts

l
•

—> / 1 4 . 7 5 <*—

met inbegrip van een premieboek:Alex.Dumas, „DE ZWARTE TULP"
Betaalbaar In maandelijkse termijnen van ƒ1.25 of meer naar verkiezing

Tien boeken, gebonden in keurige linnen prachtbanden, voorzien van omslagen in
kleurendruk!
EDGAR RICE BURROÜGHS werd op slag beroemd door zijn wereldvermaarde boek
„TARZAN VAN DE APEN". Dit zegt genoeg, ook omtrent de vele boeken, die lui liet
volgen en waarin hij de verdere levensloop van den bijna bovenmenselijken held
TARZAN beschreef.
Bij duizenden en nog eens duizenden zijn deze boeken „verslonden". Naar vele der
Tarzan-boeken werden films vervaardigd, waarvoor de belangstelling steeds e n o r m
was en nog is. Wie gesteld is op boeken, die boeien van 't begin tot 't einde en die
men niet terzijde legt, voor men ze in ademloze spanning tot de laatste bladzijden
heeft uitgelezen, schafte zich thans onderstaande TARZAN-Serie aan:
234 blz. 18ix 12i cm. ƒ 1.55
1. TARZAN VAN DE APEN
„ 1.30
löixlli
271
2. DE TERUGKEEK VAN TARZAN
„ .55
18i X 121
208
3. DE WILDE DIEREN VAN TARZAN
18i X 12»
„ .55
214
4. DE ZOON VAN TARZAN
„ .55
18i x 12+
224
5. TARZAN DE ONGETEMDE
„ .30
161 x 1H
256
6. TARZAN DE VEKSCHRHtKEL-UKE
„ .55
182
7. TARZAN EN DK GOUDEN LEEUW
„ .30
16i x 11*
224
8 TARZAN EN DE .JUWELEN VAN Ol'AR
„ .55
151
9. BILL DE MACHTIGE VECHTER
18ixl2è
„ J.55
159
10. DE MAN ZONDER ZIEL ..
Volledige uitgave. 10 delen, gebonden In 10 keurige linnen
handen, voorzien van jteklenrde omslagen, tezamen 2123. blz.
üruks, voor slechts
:
Betaalbaar In maanclel. term. van ƒ 1.25 of meer, naar verkiezing.

/14.75

ledere koper ontvangt bovendien een premiebock, getiteld:

De Zwarte Tulp
door Alex. Ditmas CJ24 1>1/.). Gebonden in keurifte linnen band.
De complete serie en piemielmek worden direct na ontvangst van
onderstaand best el biljet franco toegezonden door

BEBRQ£DERS GRAAÜW S blTü.-MIJ. en BOtKHtiNDEL N.V.
te Amsterdam, Singel 80, ïeïef. 46460, Postrekening' 0310
BESTELBIL.JET
Ondergetekende verzoekt Gebroeders Graauw's Ditg.-Mij. en Boekhandel N.V. te
Amsterdam, Singel 80, franco te zenden KI DKLEN IARZAN-BOMANS, gebonden in
10 linnen banden, volgens aanbieding in ARBEID van 2 Mei, voor de prijs van ƒ 14.75,
niet gratiii premie: I>E ZWARTE Tl'I.P. gebonden in linnen band,
en wenst flit bedrag te betalen in maandelijkse termijnen van
*)
Naam:
Volledig adres.
*) S.v.p. invullen welk bedrag per maand betaald zal worden.
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Laat Uw kinderen
een beroep leren!
In ,,de goede oude tijd" was in menig
gezin de gang van zaken zo, dat de
jongen dadelijk nadat hij van de lagere
school was afgekomen, op zoek ging
naar een baas. Als loopjongen -- later
als fietsjongen -- werd de knaap aan»
genomen en alleen heel verstandige
ouders keken niet slechts naar de directe
voordelen, naar het geld, dat de jongen
inbracht, maar hielden er tevens reke-ning mede, bij wat voor bedrijf de zoon
in dienst kwam en of er goede vooruit*
lichten voor hem waren. Loopjongen bij
den een — loopjongen bij den ander als
die-ander een of twee kwartjes per week
meer wilde betalen.... Het was vader
en moeder niet kwalijk te nemen: het
gezin „groeide vast in tal en last" en de
jongens, die de kinderschoenen nauwe»
lijks waren ontwassen, moesten mee»
helpen, de inkomsten te vergroten. Er
kwam zo veel kijken.
Och, er zijn voorbeelden te over van
mensen, die het later ver in de maat»
schappij brachten. We kennen dergelijke
voorbeelden zelfs uit de titels van som»
mige boeken: „Van Herdersjongen tot
Diamantkonnig"
Van krantenjongeii
tot millionnair". ... maar hoe mooi, hoe
logisch een dergelijke gang van zaken in

die boeken wordt voorgesteld — de
practijk van het leven toont wel aan,
dat degenen, die zich van loopjongen
tot „iets" willen opwerken, een zware
dobber hebben en dat het merendeel het
niet veel verder brengt dan los werk»
man — dan iemand, die geen beroep
heeft geleerd.
Tegenwoordig is dit veelal anders.
„Mijn kinderen moeten het beter hebben
dan wijzelf".... „als het even kan en
zij hebben er aardigheid in, dan zullen
wij ze laten leren".... „zelf heb ik
meermalen het gebrek van een goede
opleiding gevoeld - - m'n jongen moét
vooruit in de wereld". Ziehier enige
uitspraken van ouders, die het beste met
hun kinderen voor hebben.
De jongen moet vooruit.
Een eigenaardig verschijnsel is echter,
dat die zelfde ouders voor hun dochters
vaak anders redeneren. „Voor e,en meisje
is het voldoende, dat zij leert kousen
stoppen en breien — moeder kan haar
best in het huishouden gebruiken".
Zodra het meisje dan ook aan de leer»
plichtwet heeft voldaan, moet zij thuis
komen om in het huishouden behulp»
zaam te zijn. En we moeten weer zeg»
gen: „het is de ouders niet kwalijk te

Het inbreien van een stukje
Hiervoor is het beter, als men de aanmaastoer machtig is. Zo'n aanmaastoer
hebben we reeds behandeld. Wanneer een groot gat ontstaan is in een gebreid
kledingstuk, b.v. bij de knie, elleboog enz., kan men beter een stukje inbreien.
Velen zullen misschien niet precies' meer weten, hoe dat gaat.
Daarom laten we hier dan zien, hoe dit gebeurt en waarop men vooral moet letten.
Op het Ie voorbeeld is een stukje breiwerk te zien, waarin een gat gekomen.
is. Het is al zo ver uitgehaald, dat het vierkant is geworden. Op de tekening
sriet men, dat 5 toeren uitgehaald zijn. Nu worden eerst aan de onderkant de
steken op een breinaald genomen. Daarvoor begint men 3 steken vóór het .gat
Men neemt1 de rechterhelft van de s.teek op. De gehele breisteelc heeft de vorm
van een V, zo men weet. Daarvan nu de rechterkant opnemen. Men moet hierop
vooral goed letten.
Op de naald ziet men duidelijk die 3 eerste steken. Daarna de losse steken opnemen, waarbij men van achter naar voren insteekt en tenslotte de rechterhelft
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nemen". Moeder heeft haar handen vol Haar in de gelegenheid te stellen, zlcj
— zij kan best een kleine handreiking te bekwamen in een echt huishoudelijk
gebruiken.
beroep? Er was voorheen niemand, otë
Zo hebben wij het gezien, dat de oudste daar aan dacht: het meisje was thuis
dochter van het huis.... als de sloof
en...: bleef thuis tot haar trouwdag. •••
van het gehele gezin werd beschouwd. als die kwam.
Voor de zoons werd ook in geestelijk Die goede oude tijd is voorbij. Meer en
opzicht gezorgd — voor de oudste doch» meer is men tot het besef gekomen, dat
ter sprak het vanzelf, dat zij, ha de er tal van vrouwelijke beroepen zijn, d'e
lagere school, niets meer behoefde te een goede vooropleiding gewenst maken.
leren. Zij mocht moeder helpen — wat Het is geen wet meer van Meden en
moeder kende leerde zij ook: had moe» Perzen, dat de jongens zo veel als )f
-.der „een goede hand van koken", dan het vermogen van vader en moedef
leerde de dochter dit ook — kon moeder ligt, verder leren, nadat zij de lager*
flink werken — de dochter zou dit even» school hebben bezocht en dat de doch'
eens leren.... tenminste, als moeder er ters uit het zelfde huisgezin het dood»
enig begrip van had, hoe zij de dochter gewoon vinden, dat zij bij de jongen*
de eigen bekwaamheden zou overdragen. worden ten achter gesteld.
„
Konden de jongens de ambachtsschool Moet de oudste dochter .„thuis komen
bezoeken, om eerst een vak te leren, — kan moeder niet meer buiten ha«f
voor zij in de practijk van het leven hulp, er is niets tegen, mits men voo*
kwamen — konden zij naar een H.B.S. ogen houdt, dat deze dochter niet d*
om later beter toegerust in het leven te sloof mag worden van dat gezin staan — er werd eenvoudig niet aan bediende van haar broers, omdat o|e
gedacht,- dat de dochter, die thuis was, door vader en moeder wél in de g6*
ook geestelijk op een hoger plan zou legenheid worden gesteld, „hoger»op" '
kunnen komen. Wie zou eraan^denken, 'komen.
die oudste dochter naar een naai» of brei»
school te zenden?.... Wie kwam er op Jongens en meisjes uit het zelfde gezin
de gedachte, dat het volgen van de een hebben de zelfde rechten. Wat voor de°
of andere huishoudcursus voor de Asse» jongen kan, moet ook voor de dochte'
poes in huis wel geschikt zou zijn? mogelijk zijn. Indien die dochter later
een goede huisvrouw zal zijn, dan is het
Laten we eerlijk zeggen: het meisje zélf
óók niet. Het kind wist niet beter: het ook voor haar nodig, dat zij „onder <**
hoorde zo. Het meisje kniplessen laten mensen" is geweest. — Want ook voor
geven, opdat zij later zelf haar eigen de huisvrouw is tegenwoordig een goed?
goed zou kunnen maken en verzorgen? opleiding gewenst.

van de 3 steken n a de opening. Hierbij weer goed opletten of men in het
dichte breiwerk de goede toer opneemt. Dit is weer het best op de averechte
kant van het, werk te zien. De naald moet precies recht tussen dezelfde ribbels
lopen. Om 'later het stukje aan de zijkanten te kunnen vastzetten rijgt men
een draadje aan het begin en het eind van het werk. Men begint daarmee aan
de rechterkant, vlak naast de Ie steek die op de naald zit. Men begint het
2e dwarslusje boven de naald op de maasnaald te nemen; dat is op de tekening
duidelijk te zien. Als men in gedachten aan dat dwarslusje trekt, zou men de
2e steek boven de naald aantrekken. Het gaat er maar om dit lusje goed te
vinden en op te nemen, dan gaat de rest van zelf, want dan rijgt men het
draad maar één op één neer, tot men bij de laatste toer is gekomen Hier wordt
liet dus het 2e. 4e en 6e lusje. Aan de rechterkant dus altijd de even lusje»
Links rijgt men nu ook zo'n draadje. Naast de g e h e l e steek- De rechterhelft
van de steek zit op de naald. De linkerhelft ligt er naast en pas achter deze
linkerhelft de lusjes opnemen. Weer duidelijk op de tekening te zien. We nemen
aan deze kant de o n e v e n lusjes, dus het Ie, 3e, 5e enz.
Het Ie lusjes is datgene, dat, wanneer men er aan trekt, de éérste toer boven
de naald intrekt.
Nu is de opzet voor het stukje klaar en kan men gaan breien.
Men meet een draad, ter lengte van een breinaald af en laat die bij het werk
nangen.
Nu in de eerste steek insteken, de draad om de naald slaan, de steek afmaken.
De korte, afgemeten draad daarbij even vasthouden! De toer recht- uitbreien.
Op het voorbeeld zijn 5 toefen uitgehaald. Dan moeten er 4 toeren ingebreid
worden en de laatste, dus 5e toer wordt aangemaasd.
De toeren breit men heen en weer, dus Ie toer recht, 2e toer averecht enz. De
e e r s t e steek wordt altijd afgehaald, bij recht breien r e c h t ' afhalen, bij
averecht, ook a.verecht afhalen, zodat men mooie kantlussen krijgt.
Het is altijd het gemakkelijkst te zorgen dat het gat een oneven aantal toeren
groot is, dan heeft men het werk bij het aanmazen altijd recht voor zich, dus'
ö.v. 10 toeren breien, lle aanmazen, of 14 toeren breien, 15e aanmazen enz. Heeft
rnen de toeren die nodig zijn gebreid, dan knipt men ,de draad op 2 breinaalden
lengte af en steekt deze in een maasnaald.
JMu laat men eerst de eerste lus van de naald glippen, uittrekken en dan meL.de
.maasnaald van achter naar voren in de lus steken.
Voorbeeld 2 laat dit duidelijk zien. Nu steekt men de maasnaald in het vaste
breiwerk, precies bij dat dwarse- kantlusje, dat op de draad genomen is. OD de
tekening ziet men ook duidelijk hoe de maasnaald daar onder een hele steek
doorgestoken is. De draad doortrekken.
Nu weer in de Ie steek van het lapje steken, die steek dus, die van de naald,
wat in de diepte ligt, maar nu van v o r e n naar a c h t e r e n en dan gelijk
in de steek die nog op de naald zit. In deze laatste weer van achter naar voren.
Deze steek nu ook van de naald laten glippen en de draad doortrekken.
Aan de bovenkant steekt men dan weer in als bij de aanmaastoer beschreven is.
Aan de onderkant telkens eerst insteken in de gebruikte steek en meteen weer
in de steek op de naald, die we er dan gelijk weer af laten glijden. Zo gaat men
door tot alle steken gebruikt zijn Aan het eind moet men dan als laatste nog
alleen in de steek van het nieuwe breiwerk steken, anders is de laatste maassteek niet af..
Nu keert men de verkeerde kant van het uigebreide stukje zo opzij even naar
zich toe, en neemt aan de achterkant bij elke kantlus een dwarslusje oo de
• breinaald. Om die dwarslusjes te vinden, trekt men in de kop van de lus zo'n klein
dwarssteekje. En dat moet men. telkens op de naald nemen.
Daarna neemt men de' dwarslusjes van de breinaald en die" welke op het draadje
geregen zijn, om en om op de maasnaald; dus eerst een lusje van de draad, dan
van de naald. En zo naait men de Kanten op elkaar. De draad daarna aantrekken en afhechten.
,
Aan de linkerkant ook aan de averechtse kant van het stukje, de lusjes opnemen,
nu te beginnen onderaan het werk. De kantlus wat opzij trekken en dan die
kleine dwarssteekjes weer op een breinaald nemen. De draad, die we bij het begin
hebben laten hangen, wordt nu in de maasnaald gestoken en hiermede naaien
we de lusjes van de draad en de naald weer om en om vast en hechten de draad
aan de bovenkant af. Tenslotte wordt aan de verkeerde kant van het we-rk de
rafel netjes vastgezet met een flanelsteekje.
De hierboven beschreven manier is de eenvoudigste.
Men kan echter ook het stukje ineens vast inbreien en de laatste toer aanmazen.
Men moet de dwarslusjes dan niet op een draadje rijgen maar op een tareinaald
nemen.
Bij de 2e of averechtse toer wordt de laatste steek met de Ie verbindingslus, die
zich dus op* de staande naald bevindt, averecht' tezamen gebreid. Dan het werk
omkeren. De Ie steek weer gewoon afhalen, de toer recht breien en dan de laatste
steek met de Ie verbindingslus van de linkse staande naald samenbreien. Maar
nu niet gewoon recht, maar verdraaid samenbreien. Of men kan ook een overhaling maken, dat is l afhalen, l breien, afgehaalde steek over de gebreide heen
halen.
En zo gaat men verder. De laatste toer wordt tenslotte weer gewoon aangemaasd-
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Een smid uit Deven»
ter wijst ons er op,
dat het voor de
kachel van groot be»
lang is, deze na bef
wezen winterdiensten
goedverzorgd weg te
zetten. „Het is van
belang", aldus schrijft
Ze
vakman, dat gedurende de
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VOOR DE JEUGD
KNUTSELRUBRIEK

Wie weeteen
aardig knutselwerkje ?

Bij een minder gebonden pap, de be*
Dit keer plaatsen wij eens geen nieuwe knuttel-opgave, maar wij komen met
kende „karnemelkse pap" b.v. meteen knutsehoproep.
bloem of met maïzena, is het een ander
Op verzoek van een groot aantal lezertjes schrijven wij voor de knutselaars
geval. Willen we die zó klaarmaken, dat
er van schiften geen sprake is, dan men»
onder onze lézértjes een wedstrijd uit. Daartoe moeten jullie-de verschillende
gen we in de pan het meel aan met een
knutselfwerkjes, die jullie zelj bedacht en vervaardigd hebt, ter beoordeling
klein gedeelte van de koude karnemelk,
opsturen.
tot het een glad, dik papje is geworden;
Wij
zullen,de-beste inzendingen plaatsen; bovendien zullen wij aan de drie.
dat verdunnen we met de rest van de
inzenders, die het beste werk leverden, een mooi boek als prijs- toekennen
koude karnemelk en we zetten vervol»
gens de pan op het vuur en blijven roe»
Tevens wordt een groot aantal troostprijzen beschikbaar gesteld.
ren tot de pap aan de kook is.
Dus: Jullie zendt knutsekbijdragen in en jullie hebt weer eens een kans te
Bloem mengt wat moeilijker aan dan
meer om een boek te winnen.
maïzeha; het middel om ook een pap
Naam, leeftijd, adres en opgave j. of m. moeten duidelijk vermeld zijn.
met tarwebloem geheel zonder klontjes
Adresseren: Redactie „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag
op tafel te brengen, zit daarin, dat
bij het aanmengen beginnen met slechts
duidelijk vermeiden: „Knutselrubriek".
heel weinig melk bij de bloem te doen
(evenveel lepels melk als lepels bloem).
Uit het stevige papje, dat we daarvan
vormen, wrijven we gemakkelijk alle
u zo vaak heeft gewaarschuwd: zij pleegde
klontjes weg; we verdunnen het dan
plagiaat — zij pronkte met andermans
met eerst kleine scheutjes karnemelk en
veren! Het gedichtje „Twee knappe ' bollen", ingestuurd door Jannetje Wilhel.voegen er, als het mengsel vloeibaar is
rtiino. Berrevoets, te Breda was overgegeworden, de rest in haar geheel bij.
schreven uit het derde stukje van „Nog
Tussen de bepaald stijve boekweitegort»
bij Moeder". De kleine bedriegster, veranpap en de
ae bloem*
Dioem* of
01 maïzenapap
maizcnapap liggen
u^gsji
derde de naam Sien in het gedichtje in
nog de gort», de rijst» en de havermout*
die van Mien om vervolgens net te doen,
pap. Daarvoor brengen we liefst de kat*
of zij dat leuke gedichtje had gemaaKt.
nemelk met het bindmiddel tegelijk aan Beste neven en nichten.
Oom Niek vindt het, in één woord:
de kook, af en toe roerende. Kookt ten
Voor deze week heo ik — in opdracht schande. Die Jannetje Wilhelmina behoeft
slotte de pap, dan laten we ze op een
van mijn hoofdredacteur — twee dingen mijn nicht, niet meer te zijn. Kinderen,
die bedriegen, wil ik niet onder mijn
zacht vuur gaar worden en roeren er met jullie te behandelen: één prettig- ding
en een geschiedenis, die ik heel erg on- neven en rüehten rekenen. Die behoren
van tijd tot tijd in, tot ze „smeuig" is.
allen recht door zee te gaan. In „Arbeid"
Een karnemelkpap geven we bij voor* plezierig vind.
no. 14 is dat Jannetje eervol vermeld —
Laat
ik
maar
met
het
Onplezierige
bekeur met stroop. Hier volgen ^en paar ginnen — zoveel te eerder zijn we daar nu staat ze wéér in ons blad... maar
recepten met de juiste verhoudingen en tenminste af.. Want deze week heb ik een
lang niet eervol. Ik zou me er voor schade kooktijd voor iedere pap.
paar brieven gekregen, die eigenlijk alle- men.
maal hetzelfde inhielden: weet u wel, oom Nu hoop ik één ding: dat' dergelijke beKarnemelk met boekweifegort.
driegerijen niet meer voorkomen. Och, het
Niek, dat u bedrogen bent? ... Eén van
l l karnemelk, 150 g (IJ ons) boekweite» uw nichtjes heeft een gedichtje gestuurd is een koud kunstje, een verhaalt je, of een
grutjes. Roer de grutjes door de koude en net gedaan, of zij dat had gemaakt. gedichtje over te kalken. De kans is groot,
dat je oom Niek er heerlijk intippelt. Die
karnemelk en breng op een niet te hard U heeft dat gedichtje in „Arbeid" ge- kan nu eenmaal óók niet alles weten.
vuur het mengsel aan de kook, nu en plaatst en dat nichtje stond, daardoor eer- Maar het is ze vast als een huis, dat dervol vermeld in de rubriek „Eigen werk"
dan roerende. Laat de pap 15 a 20 mimi* van kinderen. Maar dat was geen eigen
ten doorkeken, tot ze flink stevig is.
werk. Dat meisje beeft gedaan, waartegen Vervolg: Pagina IS

Babbeltje

van Oom Niek

Karnemelk met havermout.
karnemelk, 100 g (l ons) havermout.
Vol
ë Seheel de bereidingswijze van de
„karnemelk met boekweitegort"; reken
voor deze minder stijve pap ook dezelf*
de kooktijd (15 a 20 minuten).
*

l

Karnemelk met gort.
l l karnemelk, 125 g (i pond) gort. Zet
de gewassen gort de avond van te
voren te weken met zoveel water, dat
ze even bedekt is. Roer ze de volgende
dag met het weekwater doof de karne»
me
lk breng die - af en toe roerende "^J™k^ %££? nu en dan roe»

°ANACN6BK,!BfNEc 10 WILD-WEST ROMANS

V O O R S L E C H T S / 1.50,

of meer per maand

SPANNING - AVONTUUR - ROMANTIEK — FRAAI GEBONDEN ROMANS MET
PRACHTIG GEKLEURDE OMSLAGEN.
TOTAAL 3536 BLADZIJDEN — FORMAAT VAN DE BOliKEN 21 x 16 c.M.

V A N ƒ 3 2 . 5 0 NU S L E C H T ' S / 1 7 . 5 0

rende (ongeveer l uur).
Karnemelk met rijst.
l l karnemelk; 150 g (U,ons rijst). Roer
de gewassen rijst door de koude karne»
melk en breng het mengsel aan de kook,
a{ en toe roerende. Laat op een zacht
vuur de pap gaar worden (een klein uur)
en roer er van tijd tot tijd in.
1JJV1&

til

UI tllg

HV^l.

lll^llgLï^l
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**~

Karnemelk met bloem of met maïzena.
l l karnemelk, 60 g (6 afgestreken eet*
pels) bloem of 50 g (% ons of 5 afgestre*
ken eetlepels) maïzena.
Meng de bloem of de maïzena aan op
de wijze, die -in de inleiding is beschre»
ven. Breng, als de gehele hoeveelheid
karnemelk er is bijgevoegd, het mengsel
onder voortdurend roeren aan de kook
en laat het een paar minuten doorkoken
tot de pap mooi gelijkmatig gebonden is.
plaats wordt opgeborgen. Haal de kachel
eerst uit en maak ze goed schoon. Een
gewone kachel moet met een goede
kachelpasta geheel worden ingewreven.
De pot vullen we met krantenpapier op.
Zet men zó de kachel weg, dan zal ze
haar werkloze zomer goed doorkomen.

Papier-maché
Voorwerpen van papier»maché reinigt
men door ze met verwarmd meel te be»
strooien en met een doek af te wrijven.
Papier»maché mag nooit met zeepsop
worden afgenomen. Dit in antwoord op
een vraag van een lezeres uit Zwolle.

Boeken, die U tot, de laatste bladzijden geboeid houden en een sieraad voor Uw
boekenkast vormen:
1. Oyen, Tarrant fle Geweldige.
6. Bower, Kruitdamp en Wind.
2. Hendr.x, Gourthonger.
7. Bower, Bende v. h. RöKeébergte.
3. Gregory, De Spaanse Haciemla.
8. Gregory, De greep der Wildernis.
4. Roy Norton, Misleidende Sporen.
9. Bower, Sneeuwstorm o. de Kar West
5. Oyen, Om de Koningsdennen.
10. Bower, Het VJjfvoudig Gevaar.
Afzonderlijke delen ƒ 1.90.
Voor onderstaande praclitaanbiedingen zillt 1) ook zeer interesse hebben!
WISKUNDE VOOR IL'DEKGEN door Egmont Colerus, het boek, dat U de wiskunde
als 't ware spelenderwijs bijbrengt. In korte tijd verscheen van dit taoek reeds de.
4e druk l Tn :stevige band slechts ƒ 4.10-.
KNCYCLOPAKUIK VOO« 1EDEREKN, 4e' geheel bijgewerkte druk. Van dit boek
werden reeds 75.000 ex. verkocht! Het bevat 1780 kolommen, 2600 illustr., 64 gekleurde en zwarte platen en 50 landkaarten. Het behandelt 36.000 onderwerpen!In linnen "band ƒ4.15. in luxe band ƒ4.70.
SHEIiLOCK HOLMES. Verzamelde werken van Conan Doyle. De; beste detecti\'electtmr, ooit verschenen. Een dergelijke compl. verzameling kostte oorspr., iri losse
deeltjes pl.m. ƒ 25. Nu in 2 zware linnen banden totaal slechts ƒ 4.10.
HOLLANDS GLORIE door Jan de Har.tog. Het meesterlijke ep'os van de Zeesleepvaart. Ini prachtband ƒ4.70.
LANDEN EN VOLKEN. 2 grote zware delen. — Ruim 1800 pas: — 783 foto's — 41
gekleurde kunstplaten. — Veel landkaarten. —'Talrijke registers. Compleet slechts
ƒ13.10 met een-fraai geta. boek cadeau.
Z 6(5. Het bekende .boek over de strijd aan de Grebbelinie, dat bij tienduizenden
wordt verkocht. Gec. ƒ 1.30.
AL DEZE BOEKEN DESGEWENST BETAALBAAR MET ƒ 1.— Of meer'per nuuuid.
In de prijzen is de O.B. inbegrepen. Franco verzending. ROM Ondergetekende wenst franco te ontBestellingen uitsluitend te
richten aan:
N.V. Boek- en Kunsthandel
Het"verschuldigde ad ƒ
7de ie termijn ad
ƒ
*) is door mij verz./wordt. door mij met
H. NELISSEN,
10
et.
extra
als
rembours
op
de
zending betaald •)
Prinsengracht 627 — A'dam,
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Tel. 31791.
Naam en beroep:
Postrek. 600S2.
Adres:
,
Gem. Giro N 2266.
••«••••VI
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Vervolg van Pagina 17
gelijk bedrog uitkomt, omdat er onder de
driemaal honderdduizend „Arbeid"-lezers
er zeker wel één is, die het gestolen gedicht of het gestolen verhaaltje herkent
en die dan wel zo vriendelijk wil zijn,
Oom Niek er een briefje over te schrijven.
Jullie zijn dus gewaarschuwd. • Als het
géén eigen werk is, dat je Oom Niek
stuurt om Het in „Arbeid" te plaatsen,
dan word je misschien wel eervol vermeld,
maar... het einde zal de last moeten
dragen. De straf volgt wis en zeker ep het
zou zelf kunnen zijn, dat je vader of moeder, die verantwoordelijk zijn voor jullie
daden een boete zouden moeten betalen.
Nu stap ik van dit onaangename' onderwerp af. Alleen nog dit: als het nog een
keer voorkomt, dat Oom Niek wordt medegedeeld, dat een van zijn neven of nichten hem heeft bedrogen, dan . . . laat hij
«ijn hele map met eigen werk van kinderen zo maar de prullenmand in glijden.
Dan moeten de goeden maar met de kwaden lijden
En nu: geen woord er meer over — we
gaan het prettiger ding behandelen.

Troostprijzen
Ik had het al lang niet zo prettig gevonden, dat ik maar een paar prijzen
mocht toekennen. Aan Ronnie, m'n jongste zoon. die uit de nagekeken goede-oplossingen-berg altijd de prijzen mag trekken, kan ik ook wel merken, dat hij het
liefst een hele handvol brieven uit de berg
trekt. Hij vindt het altijd weer jammer
als het leuke spelletje is afgelopen. Nu
begrijpen we allemaal wel, dat we niet
elke week een hele bibliotheek kunnen
verloten. Maar het is óók niet prettig, als
je zo heel erg je best hebt gedaan en je
hebt maar zo'n kleine kans. dat Ronnie
jouw oplossing grijpt. Daarom heeft Oom
Niek gevraagd, of er elke week niet een
paar troostprijzen beschikbaar konden
worden gesteld. En die troostprijzen zijn
nu gekomen. Wat het voor troost is, zullen
jullie wel zien. als je eens zo'n verrassing
thuis krijgt.
Laten we nu maar vlug met de

goede oplossingen
van de raadsels uit het nummer van 11
April verder gaan, zoveel te 'eerder zijn
we aan de prijzen én aan de troostprijzen
toe.
Het invulraadsel van Corrie Gnirrep
moest als volgt worden behandeld:
Arbeiden
Rooster
Banken
Eiber
Idem
Den
Er

ter, m., 13 j., Bern. Bumastraat 41,
Leeuwarden; J a n M a r s m a n , j., 14 j.,
A 49, Zuid-Scharwoude; W i l l y Vos, m.,
10 j., Revetsteeg 31, Gorkum; E l b e r t u s
J. T i eg e, j., 13 j., 2de Oosterparkstraat
60III, Amsterdam-Oost; H e n d e r i k a
Bos, m., 11 j., Siepelveenwijk, NieuwWeerdinge, Post 3de Kruisdiep; K e e s
R e n e man, j., 10 j., Noorder Amstellaan
68 huis, Amsterdam-Z.
Hèhè, dat was me een heel werk. Ronnie heeft geloof ik een lam handje van
het grijpen naar de prijs- en troostprijsbrieven! Het deed me voor Dick Havelaar genoegen, dat een. van zijn oplossingen een prijs kreeg. Want Dick was
— schrik niet — de enige geweest, die
mij had geschreven over het raadsel dat
geen raadsel was — jullie weet wel: over
die liegende Kretensers. Als Ronnie zijn
oplossing toevallig niet voor een hoofdprijs had gegrepen, dan had Oom Niek
Dick zeker een troostprijs toegekend...
zónder medewerking van den jongsten
zoon!

Onze nieuwe raadsels
volgen hieronder:
Er worden weer prijzen én troostprijzen
voor beschikbaar gesteld. Doe je best!
Miin nichtje Miep Need te Utrecht zond
me een serie zinnen, waarin de namen
van bomen zijn verborgen. Zoek die
bomen op.
1. Hij wil gehoorzaamd worden.
2. De brief aan Oom Niek postte ik
dadelijk nadat ik het raadsel had
opgelost.
3. De ober komt dadelijk, heren.
4. Tegenwoordig koopt men vaak wol
met
een puntenkaart.
5 Ik bel straks nog wel even op.
6. De nieuwe leerling werd op de achterste bank geplaatst.
De knappe bollen in de Aardrijkskunde
hebben al zo vaak een kans gehad, dat
ik nu met veel plezier een raadsel plaats,
dat mij gestuurd werd door Hendrik
Moorman. Plaats onder elkaar:
l Een Spaanse landvoogd, bekend uit de
80-jarige oorlog; 2. De schilder van „De.
Nachtwacht";, 3. Een dichter, van wien
de spreuk „Het kan verkeren" vooral bekend is geworden; 4. Een groot Rotterdams geleerde; 5. De opvolgster van
Filips II; 6. Een schilder, ook bekend
door „De Avondschool"; 7. De leider der
Remonstranten; 8. Romeins veldheer, die
de Friezen schatplichtig maakte; 9.
Naam van een Zeeuws geslacht, dat verscheidene zeehelden voortbracht. De
voornaamste zijn Jan en Cornelis; 10.
Hervormer (Rijksdag te Worms); 11.

Ontdekker van Australische eilanden. De
eerste letters van al die belangrijke
mensennamen
vormen een bekende
spreuk.
Aan dit laatste raadsel zullen jullie wel
een kluifje hebben. Des te groter is de
kans op een der prijzen, moet~je maar
denken.
Inzendingen zo spoedig mogelijk, doch
in elk geval vóór 15 Mei aan Oom Niek,
p/a. Redactie „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam-C. Vergeet vooral niet op elke
oplossing naam, adres, leeftijd en jongen
of meisje te vermelden.

Een berg brieven
wacht nu weer op antwoord.
Corrie Bakker te Groningen weet nu al,
hoe Ronnie precies heet. Vind je Ronald
geen mooie naam? Haast net zo mooi
als jouw postpapier.
Joop Pool te Delft stuurde me een idee
om van Kareltje Kraan speelpoppetjes te
msEken. Knip Kareltje uit en plak hem
op triplex of karton, zegt Joop. Je zaagt
hem met de figuurzaag uit en je zorgt
ervoor, dat-ie een voetuitsteeksel krijgt.
Dat uitsteeksel doe je dan in een plankje
of stukje karton met een gat. De knutselaars snappen het zo wel. Als het niet zo
is, zullen we het geval wel eens in de
Knutselhoek behandelen. Ja, Kareltje
kunnen we overal voor gebruiken. We
kunnen hem kleuren —.- we kunnen een
prentenboek van hem maken en nu kunnen we meneer nu nog uitzagen ook.
Roosje Veentjes te Woldendorp schreef
een lange vraagbrief. Wil je geloven, dat
Oom Niek het heel leuk vond, van jou
te lezen, dat jullie geen electrisch licht
hebben? Wij zijn er zó aan gewend, het
knopje voor het licht maar omlaag te
wippen, dat we er niet eens aan denken,
dat er ook nog wel huizen zijn met petroleumlampen. Toch weet Oom Niek nog
wel, hoe het vroeger bij hem thuis was.
We moesten altijd op de petroleumlamp
letten, dat-ie niet stoomde. Als vader en
moeder naar bed gingen, blies vader de
lamp uit. Dat was altijd zijn werk: eerst
laag draaien en dan
foet...... uit.
Och, en dit doet me nu weer denken aan
onze ouden lantaarnopsteker. Die beste
man moest met een laddertje tegen elke
petroleumstraatlantaarn opklimmen om
de lantaarns uit te blazen. Ze noemden
hem „Fuut-fuut-uit", omdat-ie elke keer
als hij een lantaarn had uitgeblazen
heel tevreden „uit" zei. Wat lijkt me die
tijd al lang geleden!
Annie Geldof te Heerlen hoef ik zeker
niet meer te vertellen, dat zij' haar ge-

dichtje zenden kan ...... als zij het z e l f
g e m a a k t heeft.

Vier P

Jannetje Altink te Umuiden heeft
gedacht, toen zij veronderstelde, dat
Oom Niek óók op een bovenhuis woont.
Prettig is dat niet — vooral niet voor d
kleintjes. Toevallig is Ronnie vandaag
voor het eerst op straat. Hij loopt maar
te zingen en hij heeft een kleur als eeo
bellefleur — van de buitenlucht. Maar
tante Cor kijkt om de haverklap uit het
raam om te zien, waar de jongste is **
of hij wel op de stoep blijft. Reg is »
vaker alleen buiten geweest. Die rijdt V
een eigen trapauto rond. Als we een Wnedenhuis hadden kon het stel in de
tuin spelen.
Op het gedicht van Henny v. d. W"!
te Utrecht stond niet, dat zij het zett
had gemaakt. Dat móet erop staan.

DE ii.vr

e

Ina Klein te Hoogezand schrijft #
over haar nieuwe poesje. LeUk zijn dté
kleintjes. Zo vlug als water. Ja, OoB>
Niek houdt ook veel van dieren, maar "P
een bovenhuis is het moeilijk, ze te
houden.
Nu maak ik een slot. , Allemaal bedarf'
voor de raadsels, voor de eigen-gemaak'6
gedichtjes en verhalen, voor de groeteH"
die jullie ook aan tante Cor en aa»
Ronnie gaven.
Tot de volgende week maar weer.
Oom Niek,
Postbus 100, Amsterdam—*''

~-usc\ira ƒ g g^

feeke'hët''
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' ks te bet!
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Corresponderen en ruilen
E. F. Veentjer, „Zomerdijk" te Woldendorp, Gr., meisje, 15 jaar, wil
corresponderen met meisjes van 15—•
16 jaar.
Trijntje de Graaf, 14 jaar, m., Overflakkeestraat 8, Tuinüorp Buiksloot,
Amsterdam, wil corresponderen met
meisje van haar leeftijd.
Trijntje Henkes, 13 j., m.. Waal
Texel, vraagt hetzelfde.
De aanvragen om in deze rubriek te
worden opgenomen van Hein Verbeek, Hilversum, Jnlimma Berg te
Rijswijk en van Siiii l'ezij te Almelo
konden niet worden geplaatst, omdat
de leeftijd niet was opgegeven. Zij
moeten hun aanvrage herhalen.
Wie in deze rubriek wil worden opgenomen, schrijve met vermelding
van naam, adres, leeftiid, j. of m.
aan
Oom Niek, Postbus 100,
Amsterdam-C.

N

Dat van miju nichtje Tinie de Ruiter
gaf een der volgende beelden:
. n
kan
b a a r n
naarden
heden
nel

Kareltje en de klopper • Een grappige tekenfilm

KARELTJE KRAAN

• Beeld: Jan Lutz • Regie en tekst: N. J. P. Smit/ 1

n

of:

z

kan
B a a r n
Zaandam
heden
aal
m
Tenslotte het raadsel van Wim Jansen
uit Den Haag: de plaatsnamen op drecht.
Daar heeft Oom Niek een heel werk aan
gehad: er waren er 'bij, die wel zeventien
namen hadden... opgedregd.
Laat ik er tien van noemen, omdat ik
de neven en nichten, die er tien hadden
gevonden, bij de goede oplossingenberg
heb gelegd: Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Barendrecht in ZuidHolland; Ossendrecht, Woensdrecht in
Noord-Brabant; Loosdrecht, Mijdrecht in
Utrecht, Duivendrecht in Noord-Holland.

Nu de

DE AVONTUREN VAN

„Mmm...,. Mat wordt lekker?'

„Hier — je mag de klopper aflikken."

Die wil natuurlijk óók weer hebben-

hoofdprijzen

Ver

Die werden met medewerking van Ronnie
— zijn volledige naam is Ronald — gewonnen door:
1. Ru V e l b e r g , jongen, 13 jaar,
Hoofdstraat 351, Sassenheim. (Voor het
,,drecht"-raadsel).
2. D i c k H a v e l a a r , jongen, 14 jaar,
Bern. Kochstraat 5 huis, Amsterdam-Z.
(Naarden-Zaandam-raadsel).
3. C. R o o z e m o n d , jongen, 13 jaar,
Burg. v. Gorselstraat 20a, Rilland-Bath.
Utavulraadsel Arbeiden).

De troostprijzen
zullen gezonden worden aan: C o r r i e
B a k k e r , m., 14 j„ Proeftuiriweg 4, Ju-lianadorp, Den Helder; T i n i e de Rui-
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„Wat kom je doen?"

„Ga jij nu maar lekker spelen."

is dat nou?.„.„

;ij het z e l f
i heeft goed
rstelde, dat
ihuis woontniet voor de
iie vandaag
loopt maar
leur als een
lucht. Maar
klap uit het
ongste is #j

Vier Prachtboeken. Totaalprijs / 18.00
BETAALBAAR MET ƒ1.50 OF MEER PER MAAND.
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JAN DE HARTOG.
HOLLANDS GLORIE,

in prachtband / 4.7O
ROMAN VAN DE ZKESI.KEPVAART.
Jan (Ie Hurtog heeft een b<*k geschreven voor geheel
ons volk. N.R.C.

LOUIS BROMFIELD.
DE

REGEN KWAM, in prachtband / 4.10
± halve prijs der eerste drukken.
Nieuw geïllustreerde uitgave in één deel (bijna 600 pagina's)
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INSTITUUT VOOR MODEVAK- EN
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN
Octrooi 47864.

MODEVAK- EN
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

£°°fddirectie: Tolsteegsingel 54,
'«echt. Telefoon 14062.
R u i m 700 s c h o l e n
geven les volgens deze
methode. Ieder maakt
haar
eigen
kleeding.
—gt g r a t i s proefles voor
^f^ftelijke
opleiding
Costuere
Coupeuse of Coupeuse
eer ,
' ares.

DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KLEEDING THUIS.

Waal

rubriek te
Hein VerBerg te
te Almelo
tst. omdat
geven. Zij
erhalen.
'orden op•ermelduig
j. of m.

Zendt
een
briefkaart
aan
E.N.S.A.I.D. -Instituut,
Tolsteegsingel 54, Utrecht, voorzien van
uw eigen adres en beplakt met
35 cents aan postzegels (porto
briefkaart inbegrepen), en wij
zenden U een mooi boek met ruim
100 maten en modellen en tevens
een gratis apparaat, om U te laten
zien,
hoe
gemakkelijk
onze
methode is om THUIS alle kleeding
te leuren maken en vermaken, zonder teekenen of rekenen.

(i. J. GRAAUW — KEIZERSGRACHT 1«8

itous 100,
iterdaiu-C.

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak dan
geen haast! Er kan U ook in
het donker niets gebeuren met
Uw mooie, en in ieder opzicht
betrouwbare BOSCH fietslamp.
'n Flinke stroomreserve voor het achterlampje • stabiele constructie - weerbestendig - lange levensduur.
Verkrijgbaar bij den bonafide rijwielhandel.
Let op het merk ROTODYN.

BOSCH
DE MOOIE FIETSLAMP

N.V. WILLEM VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (4 LIJNEN)

Koopt iedere maand
tenminste één boek!

f. P. Smith

S Likdoorns
of Eeltplekken
met één doosje
Trannosan Remedy in
2 dagen verwijderd,
piinloos en zonder gevaar.

PER DEEL

f 1.!T
PERZESDEELEN

f9.22'
Likdoorns zijn huidaangroeisels, die tot op
het been kunnen gaan en razende pijn veroorzaken. Laat U niet langer knellen,Trannosan Remedy van Prof. Dr. Polland
bevrijdt U onmiddellijk van Uw pijn
Maar snijd in geen geval aan Uw voeten, bloedvergiftiging kan ontstaan en
het kan U het leven kosten.
Volg de Nieuwe methode van Prof. Dr.
Polland. Hoe oud Uw likdoorn ook is,
hoe hard hij ook steekt, één fluweelen
Trannosan Remedy er op en... verdwenen
is de pijn. Na 2 dagen is de likdoorn zacht geworden. In een Bruisend Trannosan Voetbad, komt
hij er gemakkelijk en pijnloos uit. Heerlijk blank
en gezond zijn Uw voeten weer, veerkrachtiger en
sterker dan ooit.

Formaat der boeken 25i x 18i e.M.

fctT AALBAAK
r hebben-

f \.~ p* MAAND

Ui,
Franco toe/endiiiK. dus ueeii berekening van vrachtkosten.
J termijnbetaling seen prljsverlioosing, alleen wanneer ivij moeten disponeeren
"^
__
rekenen \vi.1 ilispositiekosten. Betaal dus per siro!

t>tlZEND FN

N AVOND

Verhalen uit de Nederlandsche en Wereldliteratuur, verzameld door
EMMY VAN LOKHORST en C. J. KELK.
Rtrrv en B*n Avond, is de eerste uitgave in Nederland, waarin nagenoeg alle beel 11ri ^ Nederlandsche en Vlaarnsche vertellers zijn vereenigd. Honderd en zestig
™leetwide
° n en afwisselende verhalen vindt U bijeengegaard in één groot werk. com?.
zes kloeke deelen, die slechts ƒ l 55 per deel van 240 a 250 pagina's kosten
r", gekocht
ƒ1.85 per deel).
,' ul enEmfcén
Avond bevat verhalen van o.a. Ina Boudier—Bakker — Antoon
-•"jpT-iT ~ken - Tcle 'Bom — Anton van Duinkerken — Henr. van Eyk — P. H. van
Van s£?v
— °P Naef£ — Maurice Raelants — M. H. Szekely—Lulofsz — Arthur
ö(;
henclel — A. Viruly — Theun de Vries — J. W. P. Werumeus Buning — ETvert
l>Ui-„
Zandstra — Lode Zielens en vele anderen.
Ucior i , *'" Eén Avond is bestemd voor volwassenen van alle gezindten. Het is én
ftiai» '."houd
én
door
prijs een gezinsboek in de volle beteekenis van het woord en
tW . n °ok in geen huisgezin ontbreken.
uitgave, die een blijvende bron van ontspanning en verpoozlng is

SSfttj*

BKSTELBILJET.
.!;,„,=-"renende wenscnt
unjmei G.
u. J.
u. GRAAUW.
\xixatt.vvi.
wenscht iranco
franco ie
te umvaiigeu
ontvangen _ van boekhandel
^'sgracht 168 Amsterdam-C, Telefoon 44505, Postgiro 4B605, Gem. Giro 2021:
'
C
deelen
DUIZEM)
EN
ÉÉN
AVOND
a
ƒ9.30,
ÜM
ff
gebonden en wenscht het bedrag te betalen in maandelijksche termijnen

Remeay op tikdoarn, pleisterband erom, de pijn
houdt direct op.

Alle pijn bent U vergeten, U loopt weer opgewekt
en veerkrachtig, Uw schoenen passen U weer en
niets herinnert U meer aan de kwellingen van weleer.
Gratis Voetbad: lp elk doosje bevindt zich een groote tablet
voor een Bruisend Trannosan Voetbad, dat spieren en pezen
versterkt en-de verslapte voetzenuwen weldadig vërfrischt.

Na 2 dagen haalt U den
eacht oeworden likdoorn
er zonder pijn uit.

Garantie : Wanneer Trannosan Remedy niet helpt, ontvangt U Uw geld terug. Garantiebewijs in elk doosje.

Doosje voor 8 toepassingen met gratis Voetbad en Garantiebewijs

49C

Trannosan Likdoorn en Eelt Remedy

S aüres:
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De technische vakken gaan nog

Als jongen bod hij reeds een voorliefde
voor technische dingen. Na de lagere
school kwam hij direct bii een baas

Een brief om gratis
inlichtingen wordt nog
diezelfde dag gepost.

waar hij al dadelijk merkte dat je, om
vooruit te komen, grondige vakkennis
nodig hebt.

Heerlijke voldoening! Met elke week neemt
z'n kennis toe, dank zij de overzichtelijke,
practische lessen

A LS na de lagere school de kans om
verder te leren U onthouden bleef,
wanhoop dan niet aan Uw toekomstmogelijkheden. Het is waar, dat in deze
tijd slechts goed-ond«rlegde, goed ontwikkelde mensen vooruit komen, maar
de nodige kennis om dat te bereiken,
kunt U zich verwerven.
In uw vrije tijd! Denk er aan:

Op slechte tijden
volgen goede tijden.
Zorg dan, dat gij gereed zijt om Uw
kansen te grijpen! De A.S S.O. leidt
reeds tal van jaren zeer succesvol op.
De schriftelijke lessen zijn gemakkelijk
te volgen door ieder, die de lagere
school heeft bezocht; voor gevorderden
zijn er speciale lessen. Wat U moet
doen is dit: nevenstaande cursusopgave
aandachtig doorlezen en ons dan mededelen, wat U wilt worden of leren.
Schrijf ons een brief of zend de bon,
in gesloten enveloppe. Voor 7'/2 cent
porto verschaft U zich kosteloos alle
gegevens over een prettige studie, die
U in staat stelt, in de wereld vooruit
te komen. Schrijf nog vandaag! Laag
maandelijks lesgeld. Studieboeken en
tekenbehoeften gratis.
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tegemoet!

De baas is tevreden, maar kan hem geen
promotie in uitzicht stellen. „Studeer eerst
theorie", is z'n raad.' „schrijf eens naar
de A.S.S.O. l"

„Aan dit A.S.S.O.-diploma kan ik zien, dat je
ijverig hebt gestudeerd en nu ook theoretisch
goed bent onderlegd. Nu kun je verdntwoordelijker werk doen en promotie maken.

C-CURSUSSEN:
auto-monteur, auto-techniek, garagehouder-vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie
rijbewijs, auto-dieselmonteur, electriciën,
electrotechniek, diploma sterkstroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E. V., radiomonteur, radiotechniek, radiocentrale-monteur, lasser,
lastechniek, machinist voor stoombedrijf,
voor motqrbedrijf, voor electrisch bedrijf,
voor officiële diploma's land-, scheeps- en
zuivelmachinist, koeltechniek, vliegtuigmonteur, vliegtuigtechniek, verwarmingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking (smid-, machine-, con^
structiebankwerker, enz.),* machinemon-

teur-t'abrieksmonteur, loodgieter, erkend
gasfitter, erkend waterfitter, V.V.A.diploma's gezel en meester voor timmeren,
voor metselen, voor lood- en zinkwerken,
voor smid-bankwerken, voor machinebankwerken, voor.automonteur, electrotechnisch-tekenen,
machine-tekenen,
bouwkundig-tekenen, meubel-tekenen,
scheepsbouwk.-tekenen.
m o d e-t e k e n e n,
reclame-tekenen
en o n t w e r p e n ,

adspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter, betonbouw, wegenbouw, filmoperateur, bedrijfsleider-werkmeester,gezel en meester-kleermaker, enz.

INSTITUUT VOOR
SCHRIFTELIJK ONDERWIJS
Dir. J. v. d. Bij - Hoofdonderwijzer
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verzoek, zonder enige verplichting, gratis inlichtingen omtrent
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