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EEN FEESTDAG 
Het conflict om de Oaaadeae Zon¬ 

dag (zie pa» 3) kan In oen paar 
woorden worden omnchrevan: "A 
Ivollday or n Uoly duy". Aan do 
ene kant ia er de toenemende man 
aa. die van de Zondag oen weke¬ 
lijkse holiday wil rniikon; eon va¬ 
cant lodag waarop men nlot behoeft 
te werken en die gebruikt kun wor¬ 
den om te doen wuar men zin in 
heeft. Men repureort en poetst zlju 
auto, meu timmert of tuiniert en 
men wil ook genieten van alle mo¬ 
derne mogelijkheden van spott on 
ontspanning. Hot i« begrijpelijk, 
dal <ietv mensen de Zondagswet go- 
vlng alleen zien als een hinderlijke 
erfenis van voorbije tijden. 
Aan de andere kant wordt er nanet 

vele goede motieven een schijn¬ 
heiligheid waargenomen, die prik¬ 
kelend werkt. De indruk wordt ge¬ 
wekt dat de Lord* Day Alllance 
beeiaat uit eon aantal •'zuurprui¬ 
men ' die een mens zijn recht op 
gezonde ontspanning niet gunnen. 
Zodra een mogelijkheid van ont¬ 
spanning of vermaak op Zondag 
wordt gevonden, ie de Alllance er¬ 
bij om een rechtzaak te beginnen. 
De politie doet in zo n gevul haar 
plicht met kennelijke tegeuzln, de 
rechter geeft een belachelijk lage 
boete, de kranten laten in hun 
verslagen doorschemeren, dat de 
Lord* Day AHiance weer eens echt 
fartzeïsttscb Is opgotruden en zo 
ls het einde van de zaak meeetai 
erger dan het begin. Voor het oog 
der mensen gaat de AHiance ruBtlg 
verder met niet* doen, totdat een 
nieuwe vlieg In haar web terecht 

Oud-ToatamonLiauhe Instelling bob¬ 
ben. Het gevolg Is dat men öf van 
do Zondag wil terugkoron tot do 
Sabbath, van do oorsto tot de eo- 
vendo dag bf <lo Zondag onder¬ 
houdt op uiterst wettische wijze, 
zodat de Zondag do meeat ver¬ 
velende dag vun do wook wordt. 

Op holde standpunten hoeft men 
de zin van het Evangelie nlot be¬ 
grepen en de bodoollug van de dag 
des Heren misverstaan. 

Het Is de bedoeling van de Hoera 
niet om de Zondag tb isoleren van 
de overige zes werkdagen. Dan 
krijgen we oen aparte Zoudugs- 
godad lenst met al do gevolgen daar¬ 
van. Muur we vieren — het Is eon 
feest on geen kwelling — do Zon¬ 
dag om op de andere dagen de 
Heers des te betor te kunnen die¬ 
nen. De Zondag geeft stimulansen 
voor de dagen die komen. Daarom 
beginnen we de week met de Zon¬ 
dag. Lmnuers het heilswerk vatj 
Christus heeft deze radicale wen¬ 
ding ten gevolge: we mogen uit¬ 
gaan van de rust, die Hij heeft 
verworven. Ondei hel Oude Testa¬ 
ment was het rithme: eerst wer¬ 
ken, dan rusten; nu — sinds Chris¬ 
tus op de eerste dag is opgestaan 
— eerst rusten, dan werken. 

Daarom Is er de N.T.-lsohe Kerk 
alles aan gelegen om de Zondag te 
onderhouden; niet alsof die dag in 
zichzelf heiliger is dan de andere 
dagen, maar omdat we ln deze be¬ 
deling, waarin de gebrokenheid der 
sonde steeds weer schrijnt, de Zon¬ 
dag uodlg hebben. Daarom dienen 

we op do bros te staan voor de 
Zondag als do dag dos lleeren. 

We zullen alles moeten doen om 
van du Zondag een feostdag te ma¬ 
ken; de dag waarop wo de Hoera 
mogen — hoort u, mogen — die¬ 
pen; da dag van het gezin on du 
gemeenschap. Bn — wlo In z’n ge¬ 
zin nud do Zondag geen raad weet, 
weet feitelijk met do dienst des 
Hoeren geen raad in z'n leven. 
Als men da Zondag wil houden in 
do geest van "Raak niet, smaak 
niet on roer niet uon" konvt men 
wel in het geselschap van do Fa¬ 
rizeeërs, maar niet ln dat van Hom, 
DU» deze dag heeft vrijgemaakt om 
Hem te dienen". 

• . • 
Ken dorgelijk reformatorisch ge¬ 

luld kent men nauwelijks moer ln 
Canada. Ccen holUlay, maar ook 
geen holy day. De Zondag oen 
feestdag, zonder wereldgelljkvor- 
mlghekl on zonder schijnheiligheid, 
dat Is een opgave waar ook wij 
nog niet mee klaar zijn. De men¬ 
sen van de wereld moeten van ons 
op Zondag zoggen; Kijk, die men¬ 
sen vieren feest vandaag! 

Het is goed als wij onze buren 
kunnen bowegen op te houden met 
werken b.v. met een lawaalcrigo 
lawnmower op Zondag. Maar daar 
moot het niet bij blijven. Men moet 
niet alleen onze Zondagviering res¬ 
pecteren zoals men respect Loont 
voor een begrafenis. Pas als men 
zidli gaat afvragon hoe het komt dat 
wij elke week weor zo feestelijk en 
vreugdovol zijn, is er bewijs, dai 
onze Zondagviering een positief 
karakter heeft aangenomen. 

Ad. O. 

Zo groeit de gedachte, dat het 
slechts een groep wereldvreemde 
dominees met lange gezichten ie, 
die gebruik makend van een oude 
wet, alle andere mensen de “fun” 
mtneemt. Ben verhaal van dominee 
WUklnson van de United Church 
ie Haileybury komt goed ln deze 
kraam te pos. Van hem werd vorig 
Jaar October ln de kranten verteld, 
dat hij had geprotesteerd tegen het 
leggen van een gas pijpleiding op 
Zondag. De pol KIe gaf bevel het 
werk te stoppen, wat ook ontnid 
dellijk gebeurde, maar later ver¬ 
telde de mayor, dat op diezelfde 
Zondag in de kerk van Mr. Wil- 
klnson een eloctrlcleu had gewerkt 
ln de basement-keuken om een ver¬ 
warmingsapparaat te repareren, 
terwijl een groep dames in het¬ 
zelfde basement tegen betaling een 
diner aan het voorbereiden was 
voor een conventie van brandweer 
lieden, die de volgende dag ge¬ 
houden zou worden. Zie Je wel, zo 
Juicht men, niets als schijnheilig¬ 
heid. 

• • • 

En ook wij menen onze beden¬ 

kingen te moeten hebben legen de 
houding van vele Christenen in dit 
land ten opzichte van de Zondag. 
Immers, men kan op blbliclMlsche 
manier me*, de Bijbel omspringen 
en toch geen oog hebben voor het 
1‘erspectlef van de Bijbel; de ver¬ 
houding Oud en Nieuw Testament 
en de allesbeheersende betekenis 
van het heilswerk van Christus 
Hier willen we graag citeren, wat 
Da. J. H. Velcma ln De Wekker 
(6 Dec. 1957) hierover zegt: 

"Het Ir helaas een feit dat vele 
leden der N.T.-lsche Kerk nog een 

DE EUROPESE MARKT 
Op 1 Januari heeft de Europese 

Economische Gemeenschap (K.EA1.) 

de eerste daadwerkelijke stap ge¬ 

daan op de weg naar de verwezen¬ 

lijking van de Euromarkt die 

Frankrijk, Duitsland, Italië cm de 

Beneiuxlanden tezamen hebben ge¬ 

vormd en die ultelndelljk zal moe¬ 

ten lelden tot een grotere stabili¬ 

teit alsmede een terbeterlng van 

de levensstandaard In deze landen. 

De Euromarkt zal een realiteit 
zijn na afloop van do overgangs¬ 
periode ln 1970 of ulterlijk 1973. 
Mensen, goederen en kapitalen zul¬ 
len zich dan vrij bewegen over een 
gebied van 1.175.000 vierkante kilo- 

Gebedsgenezing 
of Suggestie ? 

Over dit belangwekkende on¬ 
derwerp, dat veler gedachten 
(en pen) bezig houdt, tehrijft 
in one volgend nummer Rev. 
Jac. Geuze broek te Wellandport, 
die veel heeft nagedacht over 
de problemen t»an geloof en riek* 
te, vooral in de tijd dat hij als 
predikant verbonden < was met 
de geestelijke verzorgina in het 
Sanatorium te Ajrpêlscha (4Vi 
jaar) en in rijn loopbaan als 
ziekenhuispredücant ran de Ge¬ 
reformeerde Kerken te Amster¬ 
dam (6V6 jaar). 
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EEN WOORD VAN CALVIJN: 

“Christus zegt: Mijn dienaars kunnen geen wonden ont¬ 
vangen, die Ik Zelf niet gevoel. 

Ach, indien de gedachte ons beheerste, dat wij op 
Christus onze slagen richten, zo dikwijls wij ons er toe 
lenen, hen aan te vallen, die ook maar een vonkje gods¬ 
vrucht in zich dragen, hoe zou deze gedachte niet de 
zaden van krakeel, hoe zou zij de opkomende gramschap 
uitdoven, hoeveel getwist zou zij voorkomen!” 

(Uit de Voorrede van de Latijnse vertaling 

van zijn tweede Franse Catechismus.) 

meter met een inwonertal van 175 
miljoen. 

De Buromarkt zal dan een eco¬ 
nomische eenheid zijn, die door 
een gemeenschappelijk buitentarief 
wordt omgeven en waarvan het po¬ 
tentieel slechts door dat van de 
Ver. Staten en de Sovjet-UnJe 
wordt overtroffen. 

Ben geleidelijke afschaffing van 
de douanerechten tussen de lid¬ 
staten Is van toepassing zowel op 
industriële als agrarische produk- 
ten. Het verdrag voorziet in een 
gezamenlijk landbouwbeleid van de 
lidstaten dor gemeenschap. 

De Europese Gemeenschap ioor 
Atoomenergie (Euratom) zal even¬ 
eens e«*n gemeenschappelijke markt 
op liet gebied vun de kernenergie 
opcnstellen, waarbij tussen de zes 
lidstaten de douanetarieven zullen 
worden ufgesehuft voor reactoren, 
splijtstoffen en bepaalde grond- en 
andere stoffen die worden aange¬ 
wend bij de bouw en liet gebruik 
van utooniInstallatie*. De Euratom 
zul tezelfdertijd een gemeenschap¬ 
pelijk biiltcntarlef voor deze pro- 
duktle opstellen. 

TORONTO (C.S.) — Eind De¬ 
cember werd bekend gemaakt dat 
Groot-Britannië en negen West- 
Europese landen (Frankrijk, West- 
Duitsland, Italië Nederland, België, 
Denemarken, Noorwegen, Zweden 
en Luxemburg) hun deviezen 
restricties ophieven. In Canada 
werd deze bekendmaking eerst 
met vreugde begroet; het leek alsof 
er plotseling nieuwe markten voor 
onze producten opengesteld zouden 
worden, die tot nu toe (of tenminste 
sinds 193U) gesloten waren ge¬ 
weest aangezien de betreffende 
Europese regeringen hun kooplie¬ 
den niet wilden of konden toe- 
staan hun ponden, francs, marken 
of kronen vrijelijk uit te geven 
in de zogenaamde dollargebieden. 

In Guelph, Ontario, zei Hon. 
George Drew, Canada’s High Com- 
missioner voor het Verenigd Ko¬ 
ninkrijk, die aldaar met vaeunti© 
verbleef, dat dit besluit vergeleken 
kon worden met "een lamme die 
zijn krukken wegwerpt -* een teken 
van herRtel". Hij voorzag "grote 
kansen" voor Canadese verkopers 
in Engeland en de Britse koloniën 
die tot de sterling landen behoren. 

In theorie, en gezien vanuit een 

Het Engelse spteekwoord zegt: "ƒ(’» an ihl wind that blows no one good**. 
De koude wind, waardoor de melk op de stoep bevroor, was in elk geval 

goed voor de katten, die er een koude neus voor over hebben om volop 

van gratis roomijs te gfenicten. 

zuiver fiscaal standpunt had Mr. 
Drew gelijH En wejl mogen de 
Canadezen het als een aanmoedi¬ 
ging zien dat zij hun uitgebreide 
reeks van producten nu kunnen 
aanbieden aan millioenen afnemers. 

Het is echter niet zo eenvoudig als 
het lijkt. 

Wanneer men Engeland alleen 
beschouwt — en Engeland is op één 
na onze beste klant — betekent 
vrije inwisselbaarheid niet dat er 
geen moeilijkheden meer zijn voor 
de verkoop van Canadese grond¬ 
stoffen, landbouwproducten of ge¬ 
produceerde goederen aan de 60 
millioen inwoners van dit land. Er 
bestaan nog steeds quota’s voor 
hoeveelheden die geïmporteerd mo¬ 
gen worden, evenals in de negen 
andere betrokken landen. Natuur 
lijk verwachten wij dat deze be¬ 
perkingen langzamerhand opgehe¬ 
ven zullen worden, evenals enige 
maanden geleden door Engeland 
de importbeperkingen op zalm in 
blik, machines en krantenpapier 
uit Canada opgeheven werden. Er 
blijven echter nog andere moei¬ 
lijkheden. 

Er is een tweede zelfs belangrij- 
ker beschouwing: Canada ver 
koopt nog steeds meer aan biina 
al haar afnemers dan zij van hen 
koopt. Wij verkochten in 1967 voor 
$737 millioen aan Engeland, maar 
kochten slechts voor $622 millioen; 
aan West-Duitsland verkochten wij 
voor $161 millioen en kochten 
slechts voor $97 millioen. Ann Ita¬ 
lië en Frankrijk verkochten wij 
twee keer zoveel als wij kochten, 
aan Nederland drie keer zoveel en 
itan Noorwegen achttien maal zo¬ 
veel. 

Om een evenwicht te bereiken ia 
tr m 11 dan < , itwissel- 
huarheid nodig. Canada zal meer 
goederen v«n haar afnemers moe¬ 
ten kopen. Wanneer wo dit doen, 
kunnen we hopen en verwachten 
dHt deze markten verder voor ons 
/uil.-n opmgMD Ml "P hui 
meer werk voor Canadezen zullen 

scheppen. Handel is een tweezijdige 
zaak, waar beide partijen-voordeel 
van behoren te trekken. 

Blijft op de hoogrte van 
deviezenbepalingen 

De gelijktijdige bekendmakingen 
ven Groot Brittannië, West-Duita- 
land, Frankrijk, Italië, Nederland, 
Denemarken, Zweden, Noorwegen. 
België en Luxemburg dat de beper¬ 
kingen op de convertabiliteit van 
hun valuta in Canadese (en V.S.) 
dollars worden opgeheven, betekent 
nog niet dat er aan alle beperkin¬ 
gen een eind gekomen ia. 

In Engeland bijvoorbeeld bestaat 
nog steeds bepalingen betreffende 
het maximale bedrag dat men in 
hot buitenland kan investeren of 
als dividendgelden aan buiten¬ 
landse aandeelhouders kan uitke¬ 
ren. 

Hot is zeer wel mogelijk dat 
dergelijkc beperkingen eveneena 
bestaan in de negen Europese lan¬ 
den die deze bekendmaking deden. 
Hieruit volgt dat men er goed aan 
doet zich bij zijn bank op de hoog¬ 
te te stellen welke bepalingen er 
bestaan indien men van plan ia 
met deze gebieden zaken te doen. 

Canadese 
Vliegende Schotel 

Uit Toronto komt liet bericht, 
«lat de tliegende schotel, die op 
kosten van de Verenigde Stalen 
bij de AVRO Alrrruft (o. in To- 
ronto In aanbouw I*. niet «mrces 
de eerste statische rnmdproeten 
heeft doorstaan. IN» t liegende scho¬ 
tel wordt onder bewaking tan de 
tmerDmaase telHgheMsdleost ge¬ 
touwd. Nadere detail* rijn dim «wik 
niet bekend. Wel weet men. dat In 
liet »«M*rJnar tnn 19M) de eer*te 
tl leep nieten mei de t liegende 
«rhotel sullen worden ondernomen. 
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JEUGD EN GEZAGSCRISIS 
door Dove Volsfor 

In voorgaande artikelen hebben 
wij meermalen geschreven over de 
noodzaak van een sociologisch on¬ 
derzoek van het Canadese leven. 
Thans zouden wij er op willen wij¬ 
zen, dat zulk een studie ook onze 
eigen gemeenschap ten goede zou 
komen. Men kan zich in verband 
hiermede afvragen welke factoren 
ten grondslag liggen aan de veel 
voorkomende verwarring in onze 
gezinnen. 

Vele ouders klagen, dat zij niet 
meer bij machte zijn hun kinderen 
te regeren en wijzen daarbij op 
het proces van verwereldlijking 
onder de jeugd. Weer anderen kun¬ 
nen niet begrijpen waarom de 
jeugd zich verzet tegen alles wat 
naar Hollandse opvattingen zwermt 

Omdat er geen eenstemmigheid 
bestaat omtrent de oorzaak van 
dit euvel is er ook geen vaste ge¬ 
dragslijn waarlangs wij kunnen 
werken. Deze omstandigheid is niet 
bevorderlijk voor de ontwikkeling 
van een gezond jeugd- en gezins¬ 
leven. Wij verwachten van onze op¬ 
groeiende kinderen het pand der 
vaderen getrouw te bewaren, maar 
we blijven dikwijls in gebreke hun 
daarbij verstandig leiding te ge¬ 
ven. 

Daarom is het noodzakelijk ge¬ 
worden ons op dit punt te bezin¬ 
nen, opdat wij leren zien dat de 
oorzaak van dit vraagstuk niet al¬ 
leen op geestelijk doch ook op so¬ 
ciologisch terrein moet worden ge¬ 
zocht. 

Ondanks alle verschil van me¬ 
ning zijn wij het er over eens dat 
het ouderlijk gezag aan betekenis 
heeft ingeboet. Voordat wij ons 
hierover beklagen en verwijten 
maken aan de hedendaagse jeugd, 
zullen wij wel moeten bedenken, 
dat zij in de miskenning van het 
gezag niet alleen staat Hetzelfde 
verschijnsel nemen wij immers 
waar in de Canadese cultuur in 
haar verschillende uitingen. Op 
politiek en sociaal-economiseh ter 
rein wordt elke gebondenheid aan 
de Goddelijke ordinanties ontkend 
en heeft de mens zichzelf tot een 
wet gesteld. 

Onze jeugd ontkomt niet aan de 
invloed hiervan en zulk» teminder 
waar vele ouders door onkunde of 
gebrek nan belangstelling verzui¬ 
men hun kinderen te wijzen op de 
gevaren van de moderne cultuur, 
zoals die b.v. tot uiting komen in de 
verzakelijking van politiek en vak¬ 
beweging. 

Men is or dus niet mee klaar de 
crisis van het gezag onder de 
jeugd zonder meer toe te schrijven 
aan de geest vnn verwereldlijking. 
Daarnaast zullen wij tot de erken¬ 
ning komen dat onze jongeren 
naast de verkondiging van het 
Woord en de onderrichting in de 
Schriften trnining in het gezin en 
in de studiegroepen nodig hebben, 
opdat zij de geesten van deze eeuw 
leren beproeven. 

★ 
De crisic van het gezag kan soms 

ook gedeeltelijk worden toegeschre- 
ven aan het functieverlies vnn het 
gezin. Het kan nodig zijn dat va- 
der er spnre-time jobs op nnhoudtof 
dat moeder buitenshuis werkt. Nie¬ 
mand zal daarop zonder meer cri- 
tiek mogen oefenen. Maar we mo¬ 
gen er elknnr wel aan herinneren, 
dat ook in dezen overmaat een des¬ 
organiserende invloed op het ge¬ 
zinsleven heeft en de secularisatie 
onder de jeugd bevordert. 

Om onze jongeren te onderrichten 
in een sfeer van rust en veiligheid 
hebben wij tijd nodig. Daarom zul¬ 
len wij er goed aan doen te beden¬ 
ken, dat wij in onze gezinnen eerst 
het Koninkrijk van God zullen moe¬ 
ten zoeken en dat God machtig is 
ook in onze materiele noden te 
voorzien. 

Tenslotte zullen wij niet mogen 
vergeten, dat onze jeugd dikwijls 
in twee werelden moet leven. Thuis 
overheersen immers in de meeste 
gevallen de Hollandse zeden en ge¬ 
woonten, terwijl in school of op het 
werk de Canadese mentaliteit de 
boventoon voert. Het hangt niet 
alleen van de emotionele stabiliteit 
van onze jonge mensen af of zij 
tussen beide 'sferen in hun eigen 
weg zullen kunnen vinden. Ook de 
ouders zullen zich moeten realise¬ 

ren, dat hierbij van hen een posi¬ 
tieve bijdrage wordt gevraagd. 

Dit betekent, dat wij ons zullen 
moeten beijveren de Canndese cul¬ 
tuur te bestuderen, opdnt wij in 
staat zullen zijn de jeugd in haar 
motivering te verstaan en waar 
mogelijk te leiden. 

Samenvattend mogen wij dus 
zeggen, dnt het probleem van de 
jeugd zowel op het geestelijk als 
op het sociologisch vlak ligt en dat 
daarom een voorzichtig*1 benade¬ 
ring vnn de moeilijkheden geboden 
is. I 

Het zij ons vergund onze gedach¬ 
ten in enkele conclusies neer te 
leggen. 

I. De secularisatie onder onze 
jonge mensen, zoals die openbnar 
wordt in de miskenning vnn het 
ouderlijk gezng moet worden be¬ 
streden door de verkondiging van 
en onderrichting in de Schriften, 
nismede door middel vnn bespre¬ 
king vnn het terrein des levens in 
het gezin en in groepsverband, 
waarbij tegenover de eigonwette- 
lijkheid van de moderne cultuur 
de nutoriteit van Gods Woord moet 
worden gesteld. 

II. Desorganisatie van het ge¬ 
zinsleven als gevolg van spare- j 
time jobs en werkende moeders , 
verdiept de crisis van het gezag en 
moet daarom indien maar enigs- 
zins mogelijk vermeden worden. | 

III. Het integrntie-proecs plaatst 
onze jongeren voor de opgave tus- I 
sen do Hollandse en de Canadese I 

5SSin”zij"ïn^0UOT sjcndin' OTTAWA-BORN PRINSES MARGRIET OF THE NETH- 
dien de ouderen bereid zijn door ERLANDS wül be sixteen. neoct week. Her birthday is 
middel vnn studie van de Canadese . 1Q., 
cultuur hierbij leiding te geven. JO.nUO.ry lJt/l. 

IMMIGRANTEN BLADEN 

VRAGEN OM MEDEWERKING 

De Canadian Ethnic Press Club, 
een vereniging van uitgevers en re¬ 
dacteuren van immigrantenbladen, 
heeft een verzoekschrift gericht nan 
Prime Minister Diefcnbaker, waar¬ 
in gevraagd wordt om meer morele 
en daadwerkelijke steun en belang¬ 
stelling voor deze bladen door de 
regeringslichamen. In 1956, toen 
Mr. Diefenbaker nog leider van de 
Oppositie was in het Canadese 

Parlement, hield hij een rede op 20 
Juli, waarin hij zelf de toenmalige 
regering wees op de belangrijkheid 
van de immigrantenpers en een 
pleidooi hield voor meer medewer¬ 
king van de regering aan deze bla¬ 
den, onder meer door het verschaf¬ 
fen van een redelijk deel van de re¬ 
clame die door overheidsinstellin¬ 
gen wordt gevoerd. Ook Minister 
Dave Fulton heeft als Minister 
van Immigration opmerkelijke din¬ 
gen gezegd over de belangrijkheid 
van de immigrantenbladen voor de 
immigranten zowel als voor Cana¬ 
da als een natie. 
Behalve om meer advertenties wordt 
door de Press Club ook gevraagd 
om speciale berichtgeving aangaan¬ 
de de regering en het parlement 
en om een illustratie-service. Even¬ 
eens wordt de behoefte uitgespro¬ 
ken aan meer praktische voorlich¬ 
ting in verschillende talen, zoals 
die door de overheidsorganen 
wordt verstrekt in Fransen Engels 
aangaande gezondheid, voeding, in¬ 
komstenbelasting enz. Tenslotte 
wordt er bij de regering op aange- 
drongen, zeer voorzichtig te zijn 
bij het beperken van de immigra¬ 
tie. 
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FRIDA Y, JAM \ HV lIMi, lil.’.» 
CALVINIST-CONTACT 

ON YOUR VA/AY 
LOVE AM) OHKDIKNCK 

"If ye I>*vo me, ye wlll keep 
rny commaudmmt»’' - 

John 14 : 1&. 

DE ZONDAG IN CANADA 
Een holiday of een ,,/io/y day ? 

Hoewel Canada minder Z.^‘n’ heTdc^en houden h« SSSTiSSUi^ sprekend land ter wereld, is toch het \ iaajpsuiK van net yiuw «h imuucu dlwl||U af t,u MKPU uH IIUAr 4<#n thorlty m5d muuy pj 
van de /nndair als een rustdag juist in dit land uiterst actueel. knmunwijk voor *«n viu. do «ui- ^n<i«mcy io rebel u** 
>an I1C /amu«K * J . . r# , , . | 1 don. dagbladen. Hel <k®rk)ro«k whlflh smack. of aut 

Niet alleen heeft Canada in verhouding weinig Zondagsarbeid, ook an- ^Pmk in <ut govai een duidelijke ,t ,H — —- 

dere activiteiten zoals bioscoopbezoek, publieke sportbeoefening, concerten hierover u> verheugen. peri0 
e.d. zijn op de meeste plaatsen sterk aan banden gelegd of verboden. 

One word whlch hui au u li¬ 
nt flavor, Ie the word - Obe- 

lmplies au- 
people havo a 

Inst anythlng 
ut hor II y! Now 

thin distante for obedlenoe 
nuthorlty, that keeps many a 

persoti away frora tho doorslepe 

Dit v.rluu.1 I. t«vonn Mn hnwlja. (hff .* n m 

Veel van de Reiinifc bedrijvigheid op /ondat;, die men in Canada noK «Ij- "i„.üS5«ll«fl4Si “ * u»latar»olMoL » n- 
L'hicdt illegaal; de politie weigert veelal de wet in dezen te hand- u>ch wei «eon succea mi hebben. !l,'riD“lü.ry,',..w ..,pLr!L m* 

I...i u • i.l <„.k I \ in. I»* t "l»< 
merkt, gesc 
haven. 

Toeristen en nieuwe Immi¬ 
granten hebben vaak hun ver¬ 
wondering (en ontstemming) 
uitgesproken over de rust, die 
er op Zondag heerst in de Ca¬ 
nadese maatschappij. Vooral 
in de steden valt dit op aan 
hen ,die gewend zijn aan de 
drukke Zondag in vele Euro¬ 
pese landen en in de Ver. Sta¬ 
ten. 

Zelfs de Canadees bij uit¬ 
nemendheid, de schrijver 
Stephen Leacock zei eens iro¬ 
nisch, dat hij een maand door¬ 
gebracht had in Toronto — 
“op een Zondag”. Zo lang was 
het hem gevallen, zo gruwelijk 
vervelend en eindeloos was de 
Zondag in Toronto en in de 
meeste Canadese steden bui¬ 
ten Quebec. 

Het 1h to hogrljpon. dat deze 
uitspraak vun de geliefde nationale 
kunstenaar veelvuldig wordt ge¬ 
bruikt om do regering te bewegen 
tot het verstrekken van meer vrij¬ 
heid op Zondag. Hot volk vraagt 
om open bioscopen op Zondag, om 
sportwedstrijden, open winkels en 
meer vertier. Men beseft niet, dat 
een soepeler Zondagswetgevlng te¬ 
gelijk de invoering van Zondags- 
arbeld op grote schaal zou moge¬ 
lijk maken .... 

Innnera, bescherming van de 
werkende man. dat is een belang¬ 
rijke overweging geweest oij do 
invoering in 1900 van de nu zo 
dikwijls verwenste Lords Day Act. 
Men weet niet meer. dut binnen 
een Jaar na de in werking treding 
van die wet 80.000 arbeiders wer- 
oen bevrijd van bet Juk van Zon- 
(lagsarbeid. 

Alliance en Act. 
Dat Zondagviering niet bestaat 

In het verschil tussen bedrijvig¬ 
heid on stilte, ai schijnt dat nu 
haast algemeen te worden aange¬ 
nomen. zal zeker wel bekend zijn 
geweest aan do mensen, die ver¬ 
antwoordelijk zijn voor de strenge 
Canadese Zondagswet. Het zijn na- 

Gcen films? 

phnrtls falls on strlct obedlence. 

danken voor do Toly". Nlottomin At the name time many pooplo la 
luul het wn grot® uitwerking. Mn church Mud thetnselves bolher- 
yo heeft elke christen do tank. om ®d by thls problam of obedlence. 
als een zoutend zout le werken, Thoy ruther deslro mor® extensie® 
nooit zeggend, liet. zal toch wol exposltlons of the ftrst part of thls 
niet helpen, maar alleeu ziende op text: "Ilie love to Chrlst’. 1 hey 
het gebod. oever tlre of accuslng others as 

well as tliemaelves of th® lack of 
this raai love, a love whlch ought 
to bo present. They exalt and stress 
thls lov® no end, hut at tlnios they 

Canada la het enige land onder |0ri?et that the text also speaks 
Wentel Ijk*» democratieën, dat op of ‘keeplng Chrlst*» command- 
Zoitdag de bioscopen gesloten m^nlg- 
houdt, met uRzondering van de , 
provincie Quebec </mdat de uutorl- »«» *»»>ouUI wt* perbap» pay lesa 
feiten in Quebec "lak" hebben aan attentlou to obedleuce. üur 
oeze "federale" wo\ Maar In de bord never Inatota upoa it. He tells 
andere provincie® wordt door de >»» very eraphatlcally what we 
georganiseerde eigenaren en om- ou*ht to <lo, but He aeirer uses 
ployeee van bloeoopen een verblt- m**UH t0 niake u» do li We have 
tonde strijd gestreden om aan deze ,0 Hlm out of oneness ln 
l*eperking to ontkomen. Spirit. 

_ .„ . ... Our Lord, when apeaklng about 
Doze strijd la pas ontbrandt sinds dUclpleshlp. alwayn proface» Hls 

te,evU^ «;n rustige cottcur- r9markM wlth lhi, Muie word - IF. 
H iit van de bleooop is geworden. ,.jf any m;in wjj| l>4, My d|Bcipi*# 

Voor die tijd waren ln de week de let hlm deny hlraself". M!f ye love 
I)ioHi open uIh regel zo bezet, dat Me, ye wlll keep My command- 
<!■• eigenaren en het personeel ®r ments." Yet dlsclpleshlp. lov® to 
Mlet h voer voelden, om Zondags Chrlst Is 
ook nog le werken. Nu de spoeling obedfoir# to Chrlgj. He 

n <|c week veel dunner geworden puah us Into 
is, wil men (s>k op Zondag "in does He foree us to < 
:■1 ■ 1 i ik<• rechten” meodlngon naar bul He places 
• I. ! • n i!' centen van het kijk-H|^^^HHH 
r.i.ir.e publiek. 

rare 
tablet — obedlence 

uilt from love And love only 

•' »■■■■' Iililnlt-,'T,^,!:.L chrlst without belng o bedient to 
Him, that is, without walklng In 
Hls coni mand ments. But R is just 

onderzoek naar de behoefte aan 
Tilir op Bondag, Toronto, London, 
H.%4';i*on, Wlndsor en Ottawa. Al- . . 
.oen OU... (63.2%, ... Tarop.o 
(59.2%) zelden voluit "Ja". In I>on- 
don werden fllniH op Zondag toe- 
gejulohd door slechts 25.5% van de 

commandments 
Hlm. 

Perhnps thls explatns why there 

H. WHtenbosch. 

ondervraagden, in Hamllton door are stlll so many pt»ople withln 
12.5% en in Wlndsor door 45.9%. the church, who steadily walk the 
Hot was nog wel geen doorslaand of obedlence. yet who remaln 
succes, maar ook hier wtua “voor- ‘dead’ Chrlatlans. For thelr obe- 
uitgang" merkbaar sln<ls 1943 toen dience does not stem from a re- 
slechts 44% van c*en tuintal onder- lution of love to ChrisL 
vraagden ja zeiden. N'og even ^nfj per},aps thls also explatns 
wachten dus- why there are people who, though 

Inmiddels gaan de Canadezen bij the>’ strenuously emphaslze the 
honderden op Zondag naar de film relatlon of love to Chrlst, suil re¬ 
en zelfs in do bioscoop, nl. als maln harren, unable to produce 
leden van zogenaamde Film So- For fruil* can only ** Prt>_ 
cleties, die "In verenigingsverband" duced ln obedlence. 
films vertonen voor hun leden. Men Remember Chrlst did not say: 
betaalt tuin do ingang niet met -Love Me”, nelther dki He say: 
geld, maar laat alleen een lid- "Keep My commandments". He 

moUJk vooral predikanten vt^^^^JKerd van de bevolking ln*OMiada TO^van ÏiÜp >C mVE 'M^’ WILL 
Presbyterian ühuren. die ln 1888 wet verouderd. Het toezicht op voor beperkte sport op Zondag £X vei^ KEEP commandments . 
The Lord’s Day AUlance opriebtten de nftievUig van deze wet ls in mode onder invloed van een goed zulke veienJgng met gemiddeld 
in samenwerking niet Anglicanen, banden van provinciale en plaat- opgezette campagne. In 1957 werd 
Methodisten en Baptisten. Zij heb- HOiijko autoriteiten die heel wat nog eens eon stemming gehouden, 
ben met Ijver on met zegen ge- verboden bedrijvigheid oogluikend die toen een “bevredigende’ 2—1 
streden voor do heiliging van do loeiaton. waarmee zij in feite een overwinning te zien gaf ten gunste 
Sabbath in dit land, door velen officiële goedkeuring hechten aan van sport op Zondag. Inmiddels 
verguisd en door weinigen go- ollwettige handelingen en zodoende hadden de Voncouver Mountlos van 
eteuud. En nog steeds besteed de eigen gezag ondormtjnen. de Pacific Coaat Baseball League 
Lord’e Day Alliance ongeveer al openlijk de wet overtrodon door 
$ 40 000 per Jaar voor do verdedi- De Attorney General van Ontarlo op Zondag te spelen. De Lord’s Day 
ging en verbreiding van haar idea- heeft enige Jaren openlijk vor- A(:l diende een klacht in, do base- 
?en klaard dat hij de politie geen per ballspelers werden veroordeeld 

_* missie meer wilde geven voor een tot.... een dollar boete. 
De Lord s Duy Act ls een dlr c optreden tegen bepualdo overti*e- 

huccös van de Alliance. Hol is een dln^en m|) Wt,t( een onge- Ongeveer evenzo ging en gaut 
nationale wet, die allorloi actlvi- hoonl <mwotttg gebaar van een bet ln andere steden. Toronto on 
letten op Zondag verbiedt. Meer en hundbuver der wet. Het is moge- Hamllton bobben ln gedeelten van 
meer Ss men echter geneigd, zich ^at de wet niet geheel* meer deze sttMlen reeds Zondagasport. 
aan deze wet tc onttrekken Men * biJ d|. modonio n^i |)un tou Winkels zijn open, evenals duns- 

zich er op, dat de tijden <JU) w<jt moeten woixlen. zalen. Carlots. fruitfarms en an- 
---- Maar zolang men dit niet aanduiTt. dere volgen. De politie haalt de 

boltoon de wet gehandhaafd te schouders op... . 
worden. 

met gemiddeld 
leden por vereniging. 

Modern fruit Store 
IS Klng West 

Gebroeders Boer 
Tegenover de markt 

BROCKVILLE 
HET ADRES voor al Uw 

Verse Groente en Fruit 
en niet te vergeten 

DE GROOTSTE SORTERING IN 

Hollandse Kruidenierswaren 

hone DL 2-94» 

GOD OP DE 
TWEEDE PLAATS Wetteloosheid. Be krant op Zondas 

Ken verandering van deze Zon- I)e geschiedenis van de Toronto 
VER STATEN. - "Nlettegen- . „ WfH ««-Hl Int echter nollitek ge- Nnndu) Telegram Is wel bok end. Op 

■taande Ood. MOCT hel ar.ohtot.ll '****5' ,, „al ,er • altn 1? Maart 11167 werd dl, Zond.K»- 
raketten „nar de maan de. rJ.riw & ,,hl^ ni.uw.htod v...r he* «-n.t uil». 

Zondags doorgMun. Indien de ge- ttlin t® durven, strikt® wetshandlta- «oven, ond.mks veler proteai. D« 
U-erden 4|e voorwaarden hiervoor v|njc 1(! „iMen <)f ull(|,.rh ,.n, wets* uitgevers hadden hun plannen de- 
gunstlg achten," zo luidde volgens w|j,,iK|nK voor lt. stellen noemt v.'dtjk \-<K>rbcri*td. De 45 mllltoen 
Chrlstlanlty 'Podsy een order van ,]et vwjk vrljiH»«ii- »xemplarwi dl® door Zondagablu- 
het Pentagon met betrekking tot houding aan **n do bnndhavera 1,1 (,t‘ Verenigde Staten olk® 
het afschieten van de eerste maan V|tn 4,0 WPt wf.,Pn u|et, wat ze moe- verkocht worden, waren het 
raket op Zondag 17 Augustus 1958. d(Hnj "Hchtend" \t>orbe®W. Iu Canada 
Zoals bekend ontplofte deze ruket wua er tol <*p dut moment geen 
77 secouden na de start. Yolgen» In Vamouvor. H.l*. h«(eft men enkel dagblad met een "normale" 
hetzelfde Mud verklanrde de heer oplute-oiidorzoekmi gehoudon: “De ZondagwedJtle Men w'tst. dut er 
Uoy W. Johnson, hoofd van het r*»ger1ng weet het niet meer, zog protest *ou komen, vooral van de 
Defense Department’» Advunre Ro- he>t nu zelf maar. wat zullen we zijd® der kerken. Maar daar was 
Moarch Project» Agoncy: lndlen op met de Zondag doen?" 'I\>®n tn op , <* rok end. Bekende priester» en 
een Zondag alle voorwanrdon gun- 1950 de meerderheid togen sport prerllksnl* n waren vun tevoren 
stlg zijn. dan moeten wij mot ons op Zondag was. probeerde men het overgehaald om stichtelijke »tuk- 
werk doorgaan en de Ilero ver- en paar >iar later nog «>*»n» Timmi k«*n In het Zondagsblad te schrij- 
govlng vragen voor deze grove het nog nlot lukte, wachtte men ven, om daarmee» de protesterende 
schend!tig van Zijn Da*. tot 1956 en ln dut jaar kre* : mm kerkgangers de mond t® snoeren. 

1919 __ 10 JAAR — 1959 | 

William Dam'8 Zaden 
in Canada 

GROENTE-, BLOEM-, GRAS- EN LANDBOUWZADEN 
BLOEMBOLLEN • BESTRIJDINGSMIDDELEN 

ünze 15-Jarige ervaring in Holland en 10-Jurtge 
ondervindlug üi Canada garanderen U KWALI- 
TEITS-ZADEN. Informeert U eens bij onze jaren¬ 

lange trouwe afnemers, van kust tot kust. 

Vraagt II onxe nieuwe lloll. of Eng. prijscourant voor 1969 < 
luini (r tlndt dm win ook lloll. soorten zoals t SPERITEBONEN, 
SNIJBONEN, BRUINE HONEN, ROKKKKOOL, RODE KOOL, 

BRI’SS. WITLOF, POSTELEIN, ANDIJVIE ENZ. ENZ. 

WILLIAM DAM SEEDS 
Ancaster, Ontario 

19.14 — 25 JAAR 



CALVIN 1ST-C0NTACT 
KKIDAY JANIJARY IMh, 1956 

Het Canadese Bankwezen 
doof J. Hofstee 

met potlood, daar dit laatste te 
gemak kei Ijk te veranderen is Vul 
altijd de datum Ui op de cheque. 
Indien mogelljk. g***! dan altijd d»- 
voornaam of voorletters rowol als 
de achternaam van de persoon aan 
wie de cheque betaalbaar Ie. In ge 
val van ©en getrouwde vrouw, of 
weduwe, mogen de niuim van haar 
man, of haar eigen niiam gebruikt 
worden; b.v. Mra. Jun Jannen, of 
Mr». Marle Jansen. Het laatste t« 
beter. Vul zowel het bedrag in 
cijfers «Ih hot bedrag In woorrhm 
in; overtuigt U ervan, dat belde 
hetzelfde bedrag not'iuen. Waar U 
het bedrag In woorden och rijft, 
zorg dat alle ruimte waar niets 
staat nvH een streep doorgvluuild 
wordt. Schrijf ook de woorden dicht 
bij elkaar. DU voorkomt dat Iemand 
het bedrag van uw cheque kan ver 
anderen. IH‘ cijfer* moeten ook zo 

cheque gemakkelijk Ui geedbreven worden, dat ze niet ver¬ 
te wisselen a tuiend kunnen worden. Tefeen 

In ons vorige artikel hebben we Allereerst rijn er twee soorten nooit een blanoo cheque. 
krt gehad ever deyereeMUenas thequw, Jn Kehruik In Ouiada. De Als U een cheque ontvangt, gu 
eoorten rekeningen dte de oantcen fprs|e du. KejUKklg niet veel ge- dan altijd naar uw eigen bank, ook 
roer U horneten kunnen. We unum brulkt W(>rdt j„ de bearer' cheque, al heeft U een cheque van een 
hierover nop e\*n doorgaan met ()p dw rh<>quoe «taat; "Pay to andere bank. Op uw eigen bank 
ren paar bijzonderheden: .or bearer". Dit betekent dus kent men U en hebt U de mlneto 

Hoewel de bunken hoegenaamd d‘R de cheque betaalbaar 1* aan n*>eite om haar In te wisselen. Bn- 
roti ruik maken van dit recht ««onder. Het Is niet nodfcg, dat de dosaeer de cheque zoals op de 

reserveren ze zich toch het recht * heque door de persoon, aan wie voorzijde staat. Ala uw naam daar 
™ Swï aJrtoodWnnte »> betaalbar I». stokend wordt niet JuM Jeepeld to. taken dan 
vraiten vun d^opeiehm. vw.fdttf hM 'Ó6r tr ln*ewtoseld kan worden, « rat «oate op (te voorrijde en dan 
geld uil een spaar rekening uit- Als dus zo n cheque verloren gaat correct 
betaald wordt Duarentegen zijn of gestolen wordt, kan een leder, Als u een cheque van een an- 
lVrsonal Cbequing Accounts en <11® haar In hunden heeft, haar in- dere slad hebt, berekent dc bonk 
Current Accounts direct opeisbaar, wisselen. gewoon lijk e<Vn klein bedrag voor 
Dnarom behoren or ook geen De tweede soort, die algemeen inwisselinga-kosten. Dit wordt be- 
chequee uitgeschreveu te worden gebruikt wordt, is de 'order’ cheque, rekend voor de koeten van hei ver- 
op een spaar-rekening. wout een Op deze cheque staat "Pay to the zenden vnn de cheque, incaaso- 
cheque Is direct opeisbaar. Maar order of....” of ook wel "Pay to kosten, rente op het geld dat de 
c'e banken laten het wel toe. .or order". Deze cheque moet bank U betaalt totdat do bank zelf 

, , __getekend worden op de achterzijde het geld kan innen, e.d. 
v».Ai end^nSIdteworden ten nurno (Keêndozzeend) en Is dus alleen be- oe bank kan. Indien gewenst 
^ Iwe? om meer ïcraonen Het la“lbwir na“ degene w,ena milim ook garanderen dat uw cheque be- 
van twee oJ*£°ne“nl II <*P <*e voorzijde staat. Als de taakl ^ cordon. Dan moet U. 
k.ai' zo Is cheque eenmaal gechidoeseerd ls vóór U de cheque verstuurt, naar 
^T^d vann èen Sen ng St&S *<mder meer, ls ze ook weer be- do bank gaan die dan het geld 
TJr Ll Zt e?fwee of meer taalbaar aan toonder. van Uw rekening ufschrljft en een 
handtekeningen nodig zijn om dit Als U een cheque uitschrijft stempel op de cheque plaatat: 
te doen. Deze regeling wordt vaak moet U dit altijd doen in Inkt, nooit Certifled. 
gebruikt voor een rekening teu 
name van een echtpaar Bik kan ^ __ __ ^ r ^ 

?u“r.S"m’r«.<1*brb“ï ££»£; EMIGRANTENVERVOER 1959 
voor de echtgenoot of echtgenote , , Tt a a 
;,II< <-n, of meer dan één rekening per schip van de Nederlandse Regering naar Canada en de U.S.A. 
per persoon geopend worden. 

Rekeningen kunnen ook geopend 
worden voor kinderen. Indien de 
kinderen klein zijn, wondt de reke¬ 
ning op naam van een van de 

AMERIKA’S 
NIEUWSTE 

BEGRIP VAN 
VARENDE LUXE 

waar de toerist KONING is! 

W s.s. ATLANTIC 

f 
4 
5 

Toeristenklasse SO 
Tarieven vanaf ^ | | 

RECHTSTREEKSE 7-DAGKN DIENST van 

NEW YORK naar AMSTERDAM* 4 
2 FBBRARI 1959 7 MAART 1959 

26 MAART 1959 mlf 

8.8. ATLANTIC doet Zeebrugge aan op reizen E 
in weetelijke richting CC 

•Amsterdam• de meeet geschikte en diehtetbije ha¬ 
ven voor rechtetre.ekee verbinding met de Beneltuc- 
landen, West Duiteland en Centraal Europa. 

Meer dan 95% toeristenklasse accomodatie 

Elke hut heeft een aparte douche en tollet 

Verwarmd promenade dek, glas rondom 
Voortreffelijke Amerlcan-Contlnental maal- i 
tijden 
Geheel alr-condlttoned \ 

BEZOEKT UW REI8BREAU OF ' 

% AMERICAN BANNBR LINES 
W 1*1 Bay •»., Terwrrte - I 

trust). Als de kinderen zo groot 
zijn, dat zo behoorlijk lozen en 
schrijven kunnen, mogen ze zelf 
een rekening op hun eigen naam 
hebben 

Wanneer U een bankrekening 
opent vraagt de bank U om ver¬ 
schillende gegevens. Uw volledige 

roep; som» orde uw telefoonnum¬ 
mer Bovendien moet U ook teke¬ 
nen op een kleine kaart voor het 
handteken Ingon-register. Al deze 
gegevens worden, zoals U wel be¬ 
grijpt, genoteerd voor de bescher¬ 
ming vnn de rekenlng-houder. 
Daarom is het ook noodeakelijk, 
lat, als één van de dingen hler- 

Scheepsnaam : Vertrekdatum aankom» t d a t a 

• Rotterdam: Ilalifax: Quebec: Montreal; New York: 

"Groote Beer" 11 maart 19 maart- — 21 maart , 

"Groote Beer” 3 april U.-11 april — 

"Groote Beer" 27 april -6 mei 6 mei 

“Groote Beer” 21 mei --27 mei 30 mei — 

“Waterman" 25 mei 3 juni 

"Zuiderkruis” 6 juni -(evt.)13 juni — 16 juni 

(uitreis wordt voorlopig niet gepubliceerd) 

"Groote Boer” 15 juni 23 juni - — 25 juni 

"Waterman" 18 juni 27 juni 

"Groote Beer” 13 juli 22 juli 

“Waterman" 16 juli -24 juli 25 juli — 

"Groote Beer" 6 aug. -14 aug. 16 aug. — 

"Waterman" 10 aug. -- — 19 aug. 

(wordt niet gepubliceerd) 

“Zuiderkruis" 12 aug. -- — 21 aug. 

"Groote Beer" 27 aug. 5 sept. 

"Groote Beer" 17 sept. -25 sept. 26 sept. — — 

Uw AMERICAN BANNER LINES-vertegenwoordlger 

Is ADRIAAN L1MBERTIE van 

DONWAY TRAVEL AGENCIES 
Don Mills Shopplng Centrc, Don Mills (Toronto) • III 4-8467 

Lost Liberties 
The Duko of Bedford, one of the the torrent of tumultuous events 

most enterprising of latter-day engulfing a convulsed world. But 
British noblemen, is reported how Indioative of the whittling 
"furious” with the treasurey de- away of indiv^dual righto which 
partment of his country’s govern- we have soen in this twentieth 
ment. And not without reason. century! 

The Duke, it seems, owns a num (And, of course, such infinitely 
ber of valuable paintings und worse examples than this are 
wished to bring them along with continolly bcing reported from 
him on a three week lecture tour “the land of the frec and the home 
of Canada and the U.S. No ques- of the brave; and it could be that 
tion of sale was involved: the in- we Canadians haven t too much 
tention was merely to publicly ex- causo for complacency ourselves.) 
hibit them in various cities. Time was when a man was free 

o i tViinU to do as he wished with his owu 
Simple enough you might think. ^ When he could move 

ficial ^rm^ion’; had «r»t to b« ware „nSeïrd^ 

a°r-nondthia JESÏÏS » M 
^“to°^v^^arVWofrVen oonducted kWf U^fully. 

_— was too great, they said. Alas, such days are no more. 

OP HUISBEZOEK 

“You urill find enclose.d a cheque | 

ONTARIO KRIJGT PUNTENSYSTEEM 

And, melancholy reflecrtion, even 
in the very birthplace of Mngna 
Charta itself, n Citizen, be he dust- 
man or duke, must rt^ive “of- 

.. . w .....ficial permission” before he can 
:lat, als één <l,”K®n. J® “ . .10 __ t(yr thrce ucarn frubnerirr , Tngnamle 1 Fchnmrl ius. zal In Ontarlo <m>ii ffelieel nieuw sysleein carry with him on his travels thnt 

«eiru IL V. IwZrz'..... ■ boi<,nK3 u>. 
housevisiting we men tion alwaye ! puntensysteem. Een soortgelijk systeem Is hsmIn In werking In moer 0 tempora! 0 mores! 

the CKurch papere, of courec. But ' dun twintig rechtsgebieden In Noord Amerika, waar bewezen Is, dat -Jndustry 
de mc find that mavy considor Cal- dtt «ijratoeui <H*n belangrijke ïfteU»r Is, om het, luintul ongelukken op de __ 

a i si per equall steeds drukker wordende wegen drastisch te vorm liniëren. De provlu- 

CbMIDCS. 
In de bespreking van de reke 

ningen hebben we m*<tr 
cheque» genoemd, maar zijn daar vinist-Contact 
nUt verder op ingegaan. Nu willen a Church paper. And wc can 

"» 1>a"r klelne “Bw1|- dmy <t very well." 
zingen geven, 
te schrijven, hoe haar te 

eine aanwlj- 
hoe een oheque uit 

Iftle regering vim Ontarlo heeft daarom heloten, naar lui voorbeeld j““a’f;%J°ïdta 1 uitond°op1 Hiet 
I van andere gebieden een luin de In Ontarlo bestaande toestanden juni- ^0^M| nnntnl punten over een 

M. S. E. I gepast puntensysteem In te voeren, 

• Vader, 
• Moeder, 

1I00FDK ANTOOKi 

I.HOli Yongo Street 

Toronto 7 

Telef.i WA 6-4141 

• en al de kinderen KANTOREN lm 

r r llumlltnn 

IN EEN FAMILIEPOLIS Kingston 

K Itehener 
JA, DAT KAN BIJ DE 

London 

Commercial Life Ottawa 

Siidktiry 

VOOR VADKRt KEN LEVENSVERZEKERING VAN # 6JMMUK) Rémonton 

VOOR MOEDER! EEN LEVENSVERZEKERING VAN # l,0<M>JM> 

VOOR DE KINDEKEN» TOT 21 JtAII FKN TUDEIJKF VERZKKE- 

CiRcsry 

Viwironter 

1 RING VOOR ELK KIND VAN 6 IJNMMM). 

1 .,IN| f een» volledig inlichten door een onzer ngenten. * 

VERZOEKE INLICHTINGEN TF EENDEN AAN: 
Commercial Life 

behorend tot 

NAAM ...*.. ... THE NETHERLANDS 

iNsrnvx E Guon* 

laoBaianraansaKak 

twee jarige periode. Wie fi punten 

ï)(. bedoeling is de ftutomobills- °P lijstje hoeft, krijgt daar 
ten te dwingon ' zorgvulS^r Jo «chriftelijk bericht van met advies 
worden in hun rijgewoonten. On- wut ^u‘r jf® nJde”- Als 
der het puntensysteem zul de goe- totaal tot 9 stijgt, wordt men op- 
do on nauwkeurige rijder veiliger «wenen voor een gesprek met dc 
zijn dan voorheen, terwijl de slor¬ 
dige en onbedachtzame rijder ge¬ 
dwongen zal worden, meer aan- ----- 
dacht te gaan besteden aan zijn (WNarna^men met een schone lei 
manier van rijden. Er is een pun *” ... 
ten schaal uitgestippeld voor eer 
helo serie overtredingen, hoge pun 
ten voor ernstige fouten en eet 
nlnimum vnn 2 punten voor min¬ 

geroepen voor oen gesprek met 
politio on als hot de twaalf bereikt, 
wordt het rijbewijs onherroepelijk 

3 maanden af genom en. 

weer mag beginnen.) 
De ervaring toont aan, dat niet 

meer dan 10% van de automobilis¬ 
ten per jaar een bekeuring krij- 

iu ,i,UIiu« ^ gen, zodnt de grote meerderheid 
der zwnre 'mïsd~raglngen. Van eike nooit last znl krijgen met dit pun- 
rijder die een rijbewijs bezit, wordt tensysteom. Men moet namelijk 
een lijst aangelegd om de punten een veroordeling voor een over- 
on to tollen, die hij gedurende een treding krijgen, om punten op te 
periodo van twee jaar oploopt, lopen. Het is dus on moge ijk, dat 
Punten, die "ouder*1 zijn dan 2 men ongemerkt een aantal punten 

A srnull enough Incident nniid oploopt. 

JOHN BROEKSTRA lw *"r,w "0,1*n,",', 
HORLOGEMAKER vnn Hamllton en wijde omitevlng 

145 Hcrkimer Street i’twne .iv T-ons; 
T(» Jaar «rvarlng - Redelijke prijzen • Oegarandeerd werk 

V E Hl 0 V 1 N G S R I N <1 E N grniiiakl naar mant 
Hollandse gouden en zilveren sieraden in voorraad 

In HTONEY (’RKEKt Jerry’s Gnrnge 

In NT, 4 * AT IIA RIN PM: 40 York SU Phone MU 



CALV1NI8T-C0NTACT 5 HUDAï JAM'ARY lOlli, I»óf> 

door Mavr. Jacobo M 

In politiek opzicht heeft het 
Jour 1958 hok «en sensationeel uit¬ 
einde Kek regen: een kabinetscrisis. 

Aanleiding wan niet eens do 
huurverhoging, waaraan de socia¬ 
listen niet zouden mcoworkon. 
Lang voor er van »en regerings¬ 
voorstel tol huurverhoging sprake 
wuh dood zich een andere reden 
voor een conflict tussen Kantor on 
regering voor. Do regering wilde 
enkele belastingverhogingen met 
twee Jaar verlengen, o.o. vnn do 
vennootschapsbelasting, de vermo¬ 
gensbelasting en vun do omzetbe¬ 
lasting op bepaalde artikelen. Voor 
1D69 wns daarmee een bedrog van 
117 mlljoon gulden gemoeid, voor 
1960 een bedrag van 11110 miljoen. 

Nu liep het zo, dat do Twoede 
Kamer In grote meerderheid die 
belastingvoorstellen wel wilde aun- 
vaarden, maar slechts voor één 
Jaar. Of ze voor 1960 nog noodza- 
kelljk waren kom later nog wel 
eens worden bekeken De socialis¬ 
tische minister vnn Financiën, Mr. 
Hofstra, vertelaarde dat voor hom 
oen verlenging mot slochtB één 
jaar onaanvaardbaar was; wanneer 
hij voor 1960 niet op het bewuste 
bedrog kon rekenen zou het hem 
niet mogelljk zijn, een verantwoord 
financieel beleid te voeren. De 
Tweede Kamer Is voor de socialis¬ 
tische dreigementen in en bulten 
de Kamer (op partljvcrgadoringenl 
niet uit de weg gegaan. Zij aan¬ 
vaardde oen amendement dat de 
belnstlgvcrhoglng slechts voor één 
jaar wilde toestaan. Minister Hof¬ 
stra logde prompt ziju portefeuille 
neer, zoals de term luklt, en dc 
andere socialistische ministers 
volgden zijn voorbeeld. Dr. Drees 
had dit reeds van te voren mee¬ 
gedeeld. 

Hiermee was het kabinet-Drees 
gevallen. De socialistische minis¬ 
ters boden aan de Koningin hun 
ontslag aan en de andere ministers 
stelden hun portefeuilles ter be- 
pohikklng. Zoals dat gebruikelijk is 
verzocht Koningin Jullana aan het 
nu demissionaire kabinet zich te 
belasten met de afhandeling van 
de lopende zaken. Daarbij heeft 
zich tijdens de behaudeliug van de 
bewuste belastingvoorstellen toen 
nog een nieuwe politieke sensatie 

. De Groot-Vreufldenhil 

voorgtdaun. Do socialistische frac¬ 
tie, gevolgd door du communisten, 
liep do zaal uit, en omdat hot ver¬ 
eiste ledental niet meer aanwezig 
.va * moest du vergadering worden 
geschorst. 

Inmiddels had Prof. Hooi, oen 
r.k/ Htaulsman en vroegere mlnls- 
ter-prosklont, van H.M. de Konin¬ 
gin opdracht gekregen om to nip- 
jMirtoron over de moge) ijk boden 
om op korte termijn tot ecu op¬ 
lossing vuurde lngetreden kabinets¬ 
crisis to geraken. Nu, dut hooft hi| 
Inderdaad op zeer korte termijn 
gedaan. Wat Prof. Boel tuin do 
Koningin voor» tolde kwam or op 
neer, dat de 9 nlet-soclullatlscho 

W. DREES 

Minister van Staat 

ministers de Kamer zouden ont¬ 
binden en dan als demissionair 
kabinet hot land zouden regeren 
tot er na do verkiezingen oen 
andere onlossing was gevonden. Zo 
Is het ook gebeurd. Zelf trad Prof. 
Beel tot dat zogenaamde romp- 
kabinet toe, zodat we nu een ka- 
blnet-Be 1 hebben bestaande uit 
tien nlet-soclallstisch ministers. De 
verkiezingen zullen in maart 1950 
worden gehouden, dat is meer dan 
ten Jaar vroeger dan normaal. 

Daarmede is een einde gekomen 
aan de zogenaamde brede basis, 
d.w.z. de samenwerking van recht¬ 

se on linkse purlljon, zoals dlo na 
oorlog hooft bestaan. Wat voor 
regel ing wu nu do vork lozingen 
zullen krijgen Is nu natuurlijk nog 
niet to zoggen, maar hot lijkt er op 
of do socialisten nlot zullen moo- 
workon, maar In do oppositie zul¬ 
len gaan. In do heftige politieke 
uebatton vun voor do kerstweek, die 
grotendeels door de radio werden 
uitgezonden, beluisterden w« woor 
hun oude politieke leuzen. 

Het einde vun het vierde kabluot- 
Drees botsksnt wiuirschljnlijk ook 
bet «Inde vun de politieke loopbaan 
vun Dr. Wlliein Drees, onze bejaar¬ 
de uud-mlnlsior-pro.-Ulout. Dut dit 
einde op dezo mln of meer pijn¬ 
lijke munter moest komen wordt 
door Iedereen oprecht betreurd. Dr. 
Droos is eon politicus die zich niet 
alleen vor zijn partij, muur ook 
voor zijn lunil zeer verdienstelijk 
heeft gemankt. Door al zijn poli¬ 
tieke tegenstanden» wordt dat vol¬ 
mondig erkend. Koningin JuIUm 
benoemde hem tot minister van 
slaat, een vun do hoogste onder¬ 
scheid. ngen die ons land kent. In 
alle grote bladen werden waarde¬ 
rende artikelen aan hem go wijd 
De kunstenaar WIm Kan, dlo op 
Uudojaarsavona weer een blzondcr 
geo3ttg oudejaurspraatje hield, 
werd oven érnstig toen bij aan Dr. 
Drees toekwam. Op dit punt Is 
zijn knappe politieke satire tot eon 
welhaast nationale hulde gewor¬ 
den, en do scheldende minister¬ 
president heeft die zeker verdiend. 

Toch hebben wc in do laatste 
maand van hel jaar nog wel iets 
meer beleefd dan politiek. Ik noem 
het een en ander op. 

Daar was allereerst de zaak Eli- 
sabeth Boll waarin het Interna¬ 
tionaal Gerechtshof uitspraak heeft 
gedaan en Zweden in het gelijk ge¬ 
steld. Het ging om een dertienjarig 
Nederlands mei |e, dochter van een 
Nederlandse vader en een Zweedse I 
moeder, dut door de Zweedse re¬ 
gering toen het na de dood van 
haar moedor bij haar Zweedse 
grootouders verbleef, onder ‘be¬ 
schermde opvoeding’ werd ge¬ 
plaatst. Het Internationaal Ge¬ 
rechtshof heeft uitgesproken, dat 
Zweden daartoe het recht had. 
Maar voor het rechtsgevoel blijft 
het stuitend dut dezo Nederlandse 
vader, een zeekapitein, zelf zijn 
dochtertje niet mag op voeden, nu 
hij het door zijn tweede huwelijk 
weer een tehuis kan geven. 

Verder ls er heel wat te doen 
geweest om de pocket-boeken. De 
schrijvers zijn een actie begonnen 
om ook van de pocketboeken het 
gebruikelijke honorarium te ver- 

(Vervolg op pag. 7) 

8. PredeUr. 
mine 

9. CraaUzt 
in 
degree 

11. Peueed 
15. Indlan 

wright 
17. Sou ree 

of augar 
18. Roman 

house god 
21. Reeptralory 

organ 
22. Hooaler 

Stalt 
(post.) 

23. Mr. 
Hltch. 
cock 

24. Aba. 
lonea 

25. Chil- 
drcn'a 
game 

27. For. 
bid 

29. i’hraeea 
30. Smal] 

plug 
31. Carmant 

borders 
33. Exchange 

premium 

Weeldy 

X-Word 

Puzzle 

34 Plant ovule 
37. Confer 

knighthood 
upon 

SS Epoch 

ACROSS 
1. Maat 
5. Flock 
9. Glrl'a 

nam# 
10. Arablan 

tltle (var.) 
12 Apparent 
13 Lend —— 
14. Call for help 
15. Guahea out 
15. Bccomes 

threafold 
19. Pronoun 
20. Close to 
21. Handcreaae 
23. Flower 
25 Harmonlzed 
25. For fear that 
27. Musical 

group 
28. Muaic note 
29 lachlevoui 
32. Causa 
85 Mlmlc 
35. Anxloua 
37. Overalls 

material 
39. Freed of 

motst u ra 
40. Ruaalan 

mountaina 
41. Covers 

wlth turf 
42. Baseball bag 

DOWN 
1. Taats 
2. Glfta 
8. Melody 
4. ContempU. 

ble betrayer 
(alang) 

5. Aaalata 
6. Ostrichllkt 

blrd fvar.) 
T. Back 

Oplossing van de puzzle in het vorige no. 
Horizontaal: 1 da; 3 mals; 5 ober, 8 de; 10 odda; 13 aard; 16 ad. 

16 op; 17 de; 19 po; 20 em; 21 nr; 22 sop; 21 te; 26 mij; 2$ pogen; 

29 otter; 31 rei; 32 rlo; 33 eist; 34 slre; 36 pul; 37 nes; 39 pion 
42 velg; 45 alp; 47 ork; 48 kader; 50 eiber; 52 fr; 54 me; 55 set 
57 en; 58 sr; 59 os; 61 ri; 63 11; 64 lt; 65 doe.s; 67 gaaf, 69 rk 
70 lans; 71 twee; 72 pu. 

Verticaal: 1 de; 2 udom; 3 ma; 1 lap; 6 bed; 7 ra; 8 drom; 9 t-d. 
11 dd; 12 vlo; 14 ap; 16 orgol; IS etter; 20 cdre; 21 no; 22 snit 
23 poes; 25 ee; 27 ijdol; 28 pi; 30 rr; 33 elp; 35 eng; 38 kalf. lo 
ieder; 41 nors; 42 voet; 43 label; 44 oker; 16 pk. 47 or; 19 am: 
51 en; 53 rook; 56 ent; 68 stap; 60 ee; 62 inn; 63 luw; 64 la; 65 dr: 
66 sl; 67 ge; 68 fa. 

OPLOSSING OPTEL PUZZLE 

Het aantal PEOPLE, in de optelsom 
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Tine Wljers is de wisselende uitdrukking op Anke’s 
gezichtje niet ontgaan en ze ls — haar belofte getrouw — 
dadelijk op haar poat. "Anke zit er over te broeden, hoe 
ze 't vandaag klaar zal spelen om de mooiste lijst In de 
wacht te slepen,’’ pluogt ze, “maar je hebt het hart niet, 
meisje. Heb ik Je daarvoor altijd zo trouw voorgezegd, 
dat Je nu méér zou willen zl^u als ik?’’ Dreigend schudt 
ze Anke heen en weer. Deze ondergaat de mishandeling 
lijdzaam, haar hoofd laat ze dwaas slap heen en weer 
bungelen, als totaal willoos. 

“We zijn er!” bericht Tonny met sombere stem. 
“Hier 1b de plaats des onhells.’’ Even verstillen de 

gezichten en laten ze zich vangen door die dreigende toon. 
Bedaard stappen ze uit, haken bij elkaar in en gaan zo 
in zusterlijke eendracht het perron af. 

Geen aanroilende post karretjes noch de waarschuwende 
stemmen van do dienstmannen “Past er op", kunnen haar 
bewegen los to laten. Zu huppelen nog steeds uaneenge- 
streugeld ln rijdans om alles hoen en hun preiloch scho¬ 
telt over de hoofden van de Jachtende en dravende rei¬ 
zigers. 

“Wa4 Jong ls, speelt graag," vergoelijkt de chef als 
antwoord op een boze blik van de conducteur. Met eeu 
boegeveud lachje op z’n strenge dlenstgezicht blikt hij 
het vrolijk weghossendo troepje na. "Zeker naar oen 
fuifje," meent hij, een verklaring zoekend voor dezo uit¬ 
bundigheid. 

Hoe dichter ze het gewichtige doel naderen, hoe kalmer 
ze worden. Ze stappen als keurige dametjes in gelijke 
passen over het trottoir, telkens openen ze de rij even 
voor een haastige voorbijganger. 

"Hier zal 't zijn," zegt Tine, toch ook wel oeu beetje 
klein nu. Voor de deur van het grote gebouw staan nog 
eon paar meisjes onzeker te wachten. Die zijn hier blijk¬ 
baar voor 't zelfde doel. Eten puur beren steken de straut 
over, lichten even hun bood met een lachje om al dlo 
benepen gezichtjes en gaan naar blnneu. De Jongste van 
de twee keert zich met schalks gelaat nog even om on 
belooft: "Jullie mogen zo moteen ook komen hoor!" 

Dat breekt de benauwende sfeer. 

Het clubje bekijkt elkaar weer met vrolijke ogen en 
Tine zegt monter; "Vooruit hoor, geen lange gezlchtou, 
dut doen we als we gezakt zijn — wat zeg Ik? — dan 
nóg niet eens!" 

"Maar ik de dames verzoeken?" Een conciërge opent 
gastvrij de deuren van de wijde vestibule. Als lammetjes 
zo gedwee volgen ze deze afgezant van de beren examina¬ 
toren. 

Uit de zaal komt hen «en koele luchtstroom togen, 
vermengd met 't uromu van sigarenrook. Anke zJlt en 
duizelt even — als door een waas ziel ze de anderen. 
Tine zit al en wenkt en wijst. Anke onzeker, niet bo- 

A N K E 

door 

FOKA VAN LOON 

KORTE INHOUD: De opgewekte Anke van de Noord- 
hol'andae dorpsemid Van Dalen ia op aandringen van de 
hoofdonderwijzer leerlinge geworden van een Mulo-achool 
in de atad. En daarmee ia ze een uitzondering in de een¬ 
voudige dorpagemeenachap, maar ze ia eenvoudig van hart 
e1}. bli-ft haar vHendinnetje Marijke trouw totdat Ma¬ 
rijke aan een ongeneealijke ziekte sterft. De begrafenis 
grijpt Anke erg aan, juist in de tiid dat haar zenuwen 
erg gespannen zijn vanwege een ophanden zijnd examen. 
Daar komt nog bij dat haar moeder niet bijzonder ge¬ 
voelig ia. De morgen van de ex amendag is nu voor Anke 
wel erg zwaar. 

grijpend, blikt verwezen rond. Dun buigt zich een lange 
heer tot haar over. "Wolk nummer heeft u?" 

"Acht, mijnheer," fluistert ze nerveus. 

"Gaat u dan rnaur met mij mee!" 

Vóór ze ‘t weet zit ze aan een tafeltje met tweo wel¬ 
willend uit ziende heren. Anke houdt liaar voeten stijf 
tegen elkaar om het boven van haar lichaam togen te 
gaan. huur zukdoek verfomfaait ze tot een bal ln haar 
trillende handen, ’t ls of iemand een band stijf om haar 
hoofd en daarmede om haar gedachten snoert. 

Ze begint met Aardrijkskunde. De examinator, een 
blonde, nog Jonge heer haalt z'u hand door z’n krullende 
kuif en animeert: "Kom aan, vertelt u me eens: Heeft 
u wel es een kanaal gezien?" Kr speelt een verstolen 
lachje om zijn moud. Als sneeuwvlokken zonder doel zo 
dwarrelen Anke's gedachten. Ze schudt het hoofd. "Nee, 
nooit gezien, mijnheer!" 

"Juffrouw, donkt u eens éven na!" raadt vriéndelijk 
geduldig haar oudervrager. Maar ‘t denken Is huur ón¬ 
mogelijk, versuft stuart ze op het tafeltje. De examinator 
neemt een atlas, slaat die open en wijst met z’n potlood: 
"Weet u wat dit ls?" 

"Do ZuUl-WlllemsvuartT" vraagt Anke aarzelend. 

De bijzitter likt ongeduldig, geërgerd mot z’n vulpen op 
de tafel. Nota bene, met zo’n eeudjo verknoei Je nu de 
tijd. Dat zo’n kind verlof heeft om examen te doen, daar 
kun hij met z’n goeie verstand niet hij. 

"Kijkt u nog eens goed, ik heb hier toch de kaart van 
Noord-Holland, ’ komt de examinator Anke te hulp. Dun 
stoot ze ’l er uit: "Het Noord-Hollauds kanaal." 

“Juist, uitstekend", roept de man naast haar, enthou¬ 
siast, alsof ze een belangrijke ontdekking had gedaan. 

Hot Noord-Hollands kanaal! — Daar fietst ze immers 
elke dug langs. Anks zou zich zelf kunnen slaan! In de 
ogen van de bijzitter leest ze zijn schamper oordeel over 
haar: "’t Buskruit nJet ultgevondeu!" Dut maakt haar 
no** meer verwnrd in haar antwoorden Voor Drachten 
wijst ze Hoogoveeu aau. Aan de moerassige Noordkust van 
javu worm veel koine gekweekt, beweert ze met stellig¬ 
heid. 

"Is dat wel waar, Juffrouw?" interrumpeert zachtmoe¬ 
dig haar telkens de blonde leraar. 

Het is voor alle drie een verademing als de tijd ver¬ 
streken ls: "U kunt wel gaan. Juffrouw!" 

Anke gaat een paar passen de zaal in en wacht op 
wat er verder over haar komen zal. De beide heren 
beraadslagen over haar cijfer. 

"Droevig nietwaar? Ben drie!" is het verpletterend 
oordeel van de bijzitter. 

De examinator knikt toestemmend en haalt vertwijfeldd 
z’n schouders op. "Ik begrijp het niet,” zegt hij dan, ze 
hoeft voor haar schriftelijk een negen. Enfin, ’t xij zo. Je 
hebt gelijk, een drie, méér was het niet waard. Jammer. 
Je vraagt toch even, wat is dat nu van zo’n kind? Ze¬ 
nuwen?” 

"Of puur geluk gehad bij het schriftelijk ", oppert de 
ander. 

Zijn purtner is echter niet voldaan over dit onvrucht¬ 
bare eerste uur, hij gaat naar Anke toe en tikt huur op 
de schouder. “Vertel nu» eens," doet hij gemoedeUJk, “hoe 
kwam dat nu, dal ’t zó «lecht ging? Zenuwen?' 

Anke haalt mismoedig huur schouder* op. ‘Tk vreet het 
niet, Ut kan niet denken!" 

“Dus tóch!" Verlicht haalt de examinator adem. Daar Ik 
meer krukl voor gewassen dan voor onkunde. "Meisje, 
bederf Je dag toch zo niet”, waarschuwt hij dan. Z'u ogen 
®leu ernstig In hot Jonge, uuar hem opgeheven gezichtje, 
met de bevende mond. "Dit heb Je verknoeid, — maar" 
haast hij zich uh te legxeu — "het ls niet onherstel¬ 
baar. Je schriftelijk was zó goed. dat het gemiddelde 
cijfer nog net voldoende wordt. Denk er nu om, wal meer 
zelfvertrouwen hoor!" Anke kijkt srhuldbewust als een 
kind, dut ondeugend ls geweest, uuar hem op. "Ik zal 
mijn best doen!” belooft ze. 

Duidelijk staat haar uu weer voor de geest wat mijn¬ 
heer van Zanten haar deze morgen zei. Bidden moest ze! 
lkwcha»imd buigt ze het hoofd cti gaande naar een volgend 
tafeltje arneekt ze, klein en ellendig: “O, Hete, laat mij 
niet alleen, vandaag!" 

(Wordt vervolgd. > 
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ft FOR BOYS ANP QIRLS 
Dcar Boys and Girls, 

You’U never cmess, how many cntries wc reccivcd for the 
ANIMAL CONTLST! More than onc hundred, namcly \2.ó 
from all over the country again. You nliould have seen how 
amazed wc were when the maihnan brought them in from 
British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, Nova 
Scotia and even from the United States ... 

Boi/s and girls were almost equal in number this time. Of 
the 123 cntries 65 came from girls and 58 from boys; 55 
girls en 50 boys reached good marles (50 or more points) 
'whilc 10 girls'and 8 boys were below 50 points and consc- 
quently "faücd,> for this contest. * 

ON TUI. LADDER Durlnï tho setiee of content» ww 
You know ihai thi» ANIMAL kopt roeord of tho pointe wblch 

CONTEST wan iho fourlh conioot ouch of you nuulo In ono or moro 
in u series of ftvo. First wo had or tho ooutests. In thut wuy woino 
„ KLOW EU CONTEST, than u of you gathorod ft good number of 
STOUTS t’oNTEST, followed by poluta, boouuse thoy sent In an 
uu Al TUMOBlLE CONTEST and ootry for ouch of tho contente, 
tho ANIMAL CONTEST. To com- Somc mado high mark» ln ouly 
niet o tho oorlos thero wUl bo ono ono or two contosts. So nll of you 
other contest ln tho noar futuro. aro cllmblng on a luddor, Homo 
Whnt it wil! bo ubout? hut Is stlll close to tho top, some very low 
u s o c r o L.. .. and the moet ln betwoon .... 

TUIS IS IVHAT THE LADDER LOOKS LIKE: 

Touy VanderKooy, HamUton, OnL 
Allco Linker, For eet. Out. 
Judj Teister, Bcverly, Alta. 
Eileh VttudorLende, New Westmlnster, B 
Alma Jonker, Brumpton, Out. 
Dlenle Huizing, Iron Sprlngs, Altu. 
Andy Bootsma, Humllton, Ont. 
ltegina Ipema, SL Catharines, Ont. 
Jerry Bulthuis, HamUton, Ont. 
lila Schipper, TL Stanley, Ont, 
Gary Vun Arrugon, ML Brydgee, Ont. 
Ann De Jong. Morrisburg, Out. 
Eert ha Stoltc, Alhambra, Alta. 
Harry Stiksma, Edmouton, Alta. 
Hans Van Ross urn, St. Catharlues, Ont. 
John Kamphuis, Iron Sprlngs, Alto. 
Hllda Klijnstra, HamUton, OnL 
Wenda Nleboer, Fenwlck, OnL 
Dlck Brinkman, Sunderland, Ont. 
Egbert De Vries, Darwell. Alta. 

Pointe for 
Anlmal 
Oontoat 

Former 
Coateets 

Total 

85 230 315 
60 230 290 
90 145 235 

.C. 90 140 230 
65 145 210 
65 145 210 
65 145 210 
70 140 210 
60 145 205 
96 70 165 
85 70 155 
85 70 155 
86 70 155 
80 65 145 
65 ' 75 140 
65 75 140 
80 60 140 
65 65 130 
75 55 130 
66 65 130 

Actually this Is only the top of 
the ladder. We canuot begin to 
name all the boys und girlB who 
at one time or another durlng tlio 
series of contosts won some points. 
An exception is made for the 
tollowing, who reached a good 
number in former contosts, but 
not in tho last ono: 

da, Pt. Arfhur, Ont.; Janna Weme- 
kamp, Bloorafiold, Ont.; Henk De 
Jong, Woodstock, Ont.; Gerry Van 
Halferen, Janotvillo, Ont.; Albert 
Wlkkerlnk, Cowlchan Stn., B.C.; 
Harmke Douma, Wellandport, Ont.; 

Job Vun Hurtlngsvold, Ht. Cu- 
tharlnte, Out.; Hlu Orevors, lugor- 
soll, OnL; BmdIi QiUlski 'i.ivi 
11", k , OnL 

75 points i 

BUI Do Wltt, Tronlon, OnL; 
Florlo Roest, Orlmsby, Ont.; Wll- 
llam Zwaugstrn, Uuinlor, Alta.; 
'Ieony Doesburg, Brlnslon, (Jut.; 
Hertlia Ypmu, Boverly, Alta.; Oaury 
Kroos, Ht. Anus, Ont.; Jtobert De 
Vrlos, Clarkison, Ont.; 1’eler Do 
Haan, Chathum, OnL; James Cor¬ 
net isso, Huiidorland, Ont. 

115 points i 
(lysbort Kamphuis, iron Hprlugs. 

Alta.; Nolllo Vuudon Borg, Vlno- 
mount, Ont.; John Dykstra, Tlctou, 
N.H.; Goby Mywuart, Bclleville, 
Ont.; Koos Stuik, Whltby, Ont.; 
Klarlna Piel, Watford, Ont.; Ben 
llovluH, Aylmor, Ont.; Ohrlstinu 
Hovoiikanip, Hlohmond, B.C.; Hans 
Hamhuis, Hmithors, B.C.; Audrey 
Van Dyk, Ft. Wllliam, Ont. 

60 pointst 
Klaas and Gary Workonm, Black- 

falds, Alborlu; Vlctor Vunder.violen, 
Tetersburg, Ont.; Anneke Bloem¬ 
berg, Ingersoll, Ont.; Bert Van 
Lange. Patnswlck, Ont.; Tereea 
Caetoloin, Brumpton, Ont.; Nelllo 
Slingerland, Klngsvllle, Ont.; John 
Oostervold, Burlington, Ont.; Ann 
Schaafsma, Wyomlng, Ont.; Harry 
VanderZwaag, HamUton, Ont.; Co- 
by Lammers, HamUton, Ont.; Ilar- 
ry Klers, Jorseyvllle, Ont.; Wondy 
Yandorlaan, Exoter, Ont.; Jennlo 
Vun Tol, Ladner, B.C.; Gerrlt Van 
Oenen, Putnam, Ont.; Honny Van 
Dyk, NI ton Jet., Alta.; Ellio Aas¬ 
man, Modlcine Hat, Alta,; Tlna 
Vos, Guelph, Ont.; Hanne DeKok, 
Vln<?mount, Ont.; lna Otten, Beams- 
vllle, Ont. 

55 points: 
Thea Halma, Barnwell, Alta.; S. 

Konynebelt, Ingleside, Ont.; Gerty 
Kramer, Jarvls, Ont.; Arnold 

John and Dick 
Go Overseas 

by Rita Van Westenbrugge 

(15) 

Evelyn Postma 210 
Femmy Swytink 155 
Helene Tigchelaar 156 
Sylvla Zylstra 145 
Tonny Fidoin 140 
Ann Vander Kruk 140 
Mary Van Zwol 140 
Thea Valk 125 

Thoy all have reached a ratlier 
high position on tho bidder. Now. 
tho followtng contest wlH be of 
doublé importune*'. Hesldos glvlug 
neryono uu «*<|ual chunce for the 
flrst prlze tho ooiiilng contest will 
aNo show the winners on the 
ladder, the boy who won the big¬ 
gen! umount of points of uil the 
boys durlng this series and also 
the girl who is hlglicst on the 
ladder. They will ulso win a book. 

We will also give all the name» 
of boys and girls, who had good 
marks on their entries of tho 

ANIMAL CONTEST. 

John Tost, Finch, Ont. »0; 
Joanne Dey», Boverly, Alta. 90; 
Annte Heincn, Leamlngtou, OnL 90. 

K5 points for: 

Berend Mussche, Transcono. 
Man.; Dorothy Vauder Meuleu, 
Aldergrove, B.C.; Cornells Zand- 
borgen, Tembroke, Ont.; Marlan 
Klein, Montreal, Que.; Nell Vau- 
dendort. WUlowdale, Ont.; Hlchard 
Bourna. Bowmanville, OnL; Gea 
Van Mulligen, Brandon, Man.; Jack 
Elsing. Leumlnglon, OnL; Nancy 
OrlUer, Fenwlck, OnL; Helen La- 
mun, Humllton, OnL; Douwe Smid, 
Lethbridge, Altu.; Elly Kroon, Ed- 
monton, Altu.; Jo«n Mulder, Brock- 
vllle, Ont.; Annle Bymu, FL Fraa- 
ces, Ont.; Ida VanderVeen, W'alde- 
mar, Ont.; Claudla Vun Beek, Fer- 
gua, Ont. 

M) points: 

Fop po Venema, Itenfrow, Ont.; 
Jean Seinen, Hou*ton, B.C.; Peter 
De Jong, Grand Haplds, U.9.A-; 
Anneboth Veenhuls, Wontvllle, N.8.; 
Ricky Nywenlng. Abbotsford, B.C.; 
Jean Georllngs, Mooreflold, Ont ; 
Margaret Enter, Toronto, OnL; Leo 
Knoppers, Teers, Alta,; Della Van 
Essen. Trenton, Ont.; Peter Wynal- 

CHAPTER 8. 

Like any other big city, Amsterdam never seems to go to 
sleep at all. It is nine o’clock, when dad and uncle Ed check 
in at a hotel af ter a long ride through the bright and busy 
streets. The boys have to go to bed, and dad promises them 
a big day tomorrow. The three of them share a room, and 
af ter a oillow fight that almost brings the house down, they 
settie for a good night’s rest. — The next morning is bright 
and sunny again. There’s quite a breeze that blows the big, 
lazy clouds away, and makes the water in the canals ripple. 
As soon as the boys are dressed, dad announces: “Today is 
the day of surprises. Uncle Ed and I made up a program for 
the vvhole day. I am the Master of Ceremonies. First, let’s 
have breakfast in a hurry. Next, we’11 go for a boat ride on 
the canals, and see the harbours. Here we go.’ 

Breakfast. is served at a little restaurant close by. The 
boys want to sit outside in the rattan chairs on the sidewalk. 
It’s fun to watch the traffic; noisy streetcars, hundreds of 
people on bikes, trucks and cars; all speeding on in the 
narrow streets. The place from where the boat trips start 
is close by. It is stül early, and there are not too many cus- 
tomers for the first trip. The engine is put-put-putting 
away, and with about thirty people aboard the boat pulls 
away from its moorings. The guide must be a smart fellow. 
He explains everything they pass in three languages: Eng- 
lish, German, and Dutch. The boat passes under scores of 
round brick bridges that look too small to let it slip through. 
Every time the boys almost duck down, but dad laughs, and 
teasos them. Dick wants to know why they built so many 
bridges in this city. Would it not be casier to fill in all those 
canals? The streets beside them could be widened, and there 
would be much more room for the busy traffic. But dad says: 
“Amsterdam without lts canals would not be Amsterdam 
anymore. Look at the nice old houses, and the long rows 
of stately trees. Don’t they make a beautiful picture that is 
mirrored in the water? I think Amsterdam is onc of the 
most beautiful cities in the world!” Yes, it is a wonderful 
city. but so different from anything the boys have seen in 
Canada. John says: “Dad, why do the tops of all these 
houses look so funny? Some look like steps, and some look 
like upside down bells.” 

“Well", says dad, “I believe it is because people wanted 
their house to show something their very own. See, not two 
of them are exactly alike. Most of these houses are over 
three hundred years old, and today we still think them 
beautiful". Uncle Ed agrees. He says: “In the few weeks I 
spent looking around in Holland and Belgium I feit as if the 
people of long ago were still there. History is all around 
you, and it’s never boring.” 

MeoUnui, Hurrhood, Allo.; John 
Muunkuut, Ollnton, OnL; Teler 
nlngu, Culedonla, Ont.; Kolf Fluit, 
ItiKersoll, Ont. 

50 pointe: 

Molvln Visser, Iron Sprlngs, 
Alta.; Geruid Kamps, Etnbro, Ont.; 
Teler Bylsnia, Athons, Ont. 

The Winners 
Becau.se there were so many 

cntries with high marks this 
time we decided to give two 
“first” prizes for each group, 
girls and boys. The girls with 
the highest numbers are Ria 
Schipper, Pt. Stanley, Ont. 
(95), and Judy Pelster, Bever- 
ly, Alta. (90) en de boys who 
won this time are John Post, 
Finch, Ont. (90) and Berend 
Mussche, Trancona, Manitoba, 
(85). Congratvdationsü 

Each winner will receive a 
fine book as a first prize. 

The contest wus easy, this time, 
wasn’l lt? Muybe you found lt too 
easy. 

Still, there wus much dlfference 
among the work that was sent ln. 
The only Ihing that provod Lo*be 
really difflcult was the cholce be¬ 
twoon the two bears. WhJc.h ono 
was the Black Bear and wblch one 
the Grlzzly Bear? Of course, there 
had to be some kind of a trlck ln 
this contest. otherwlse everyone 
would win. 

Most of you gave the rlght an- 
swer about the bears, the standing 
one was the Grlzzly and the run- 
rlng one was Bluck Bear. Tbose 
who wcro mixed up about the bears 
lost some points. 

More nerious were other mlstakes 
and spelling errors. Why, you had 
enly to copy the namoa from the 

TALKING ABOUT ANIMALS . . 
Ihit tiger look* pretty mcan but 

don’t ujorry, h« is sa/s in ths too. 

list. Some just forgot to wrlte their 
name or part of their name on the 
coupon and som o addreeses were 
iuciamplete. Wc have been laughlng 
about the followlng mlsukes: 

Mouse for Moose 
Snowshoe Hare for Antelope 
Antelope for Pheaxant 
Pheasant for Moose 
Partrldge for Snowshoe Hare 
M<x>se for Woodcock 
Moose for Antelope 

Others gained some extra 
points by doing extra neat 
w'ork in writing and a few 
girls coloured the pictures so 
beautifully, that they also 
gained some extra points. 
Thanks to everyone of you 
and watch for the next impor¬ 
tant contest which will appear 
in this paper pretty soon. 

The boat reached the biggest harbour. Ocean ships from 
a dozen different countries are loading and unloading. Some 
are slowly being pulled into the harbour by small tugboats 
that look like grasshoppers trying to get an elephant moving. 
But-they get the job done! 

The boys are enjoying themselves as never before. It is, 
as if you are right in the centre of all important things going 
on in the world, when you watch life in these big harbours. 
Dick starts a game of trying to identify the many different 
flags under which the ships sail. Uncle Ed is quite a help. 
There are hardly any flags that he does not recognize; Su e- 
den, Panama, Germany, Argentina, Nonvay — most any 
country sent her ships to Amsterdam. Slowly the sight¬ 
seeing boat tums back into one of the canals again, and soon 
the place of departure is in sight. Uncle Ed wants to take 
a walk along one of the canals. Dad says: “All right. which 
way do you want to go: Keizersgracht or Heerengracht? ’ 

Squinting at him, uncle Ed asks: “Say, whom aix? you 
trying to fooi? Say those bad words again." Dad makes his 
g’s and r’s as noisy as possible: “Keizers^nacht or 
Heerrrengrracht..” Uncle Ed almost chokes in his attempts 
to talk Dutch, so dad has to decide which way to go. When 

they are walking down the old Street beside the canal, the 
jojjy summerwind all of a sudden takes uncle Ed’s white 
straw hat. and rolls it on as fast as the johnnycake in the 
old story. He grabs his head, looking surprised, but before 
even the boys have a chance to chase it, a small Amster¬ 
dammer runs after the hat. On and on it rolls, from the side¬ 
walk across the road, towards the canal, the little boy 
stooping down while running. Three times he tries to stop 
the hat, but merrily it rolls on and on. For one short mo¬ 
ment, it hovers on the cobblestone edge. The boy tries to 
grab it again, and-plop. Both boy and hat disappear with a 
big splash. It’s all so funny that the boys just stand and 
laugh till their sides hurt. But dad and uncle Ed run to the 
water. Dad lies down on the edge, uncle Ed holds his left 
hand, and the right one can just reach the boy whose head 
is bobbing up. A mighty pull-and a dripping little fellow' 
with a wide grin on his face hands the hat to uncle Ed. Dad 
wants to know where he lives, but without answering the 
question, the boy takes to his heels, and with a quick spurt 
is gone around the next corner, leaving dripping tracks 
behind Uncle Ed laughs so hard that people on the Street 
stop to see what’s wrong. “Ha-ha! Where do you think our 
fleet-footed little Dutchman went? He did not even give me 
a chance to thank him. Come on, let’s find out where he 
wem. Probably the tracks will show us the way." Yes-they 
do indeed. John is the first one to notice the wet little fellow* 
at one of the doors in a Street close by, receiving a stiff lec- 
ture from his mother. Dad explains what happened, which 
changes the picture quite a bit in the boy’s favour. A ge- 
nerous gift for his piggy bank from uncle Ed ends the in¬ 
cident, and on goes the happy group. “Dad, was this one of 
the things on todays programme?" teasesDick. Dad chuckles. 
“Not exactly! But-w'atch for the next point: A visit to the 
airport It is called Schiphol. A bus will take us there in 
about half an our.” 

(To be continu*].) 
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HOLIDAYS IN WINTER 
Wlfttor In ('uiuidji In n «l«*ll*chlful 

tlino of tho jcur for u tnily hmlU»- 
Uil and vlgorous tnmlJon. Tho 
lirlght stmnj days and an aluin- 
danco of hparkllng Mion pnohlc 
tho portoet Nctthijr for good fan 
or ndaxatlon. 

Skiër* froui all over North Am¬ 
erica and, Indood, from mnny o Uier 
|Miris of tho world, takc to the 
trails and slopoa of ('uiuidaN retort 
nirloiis wltil greut rost. Mille skl- 
Inar I» tho chlof altnictlon, a whle 
larlotj of winter actlvltlos swcll 
tho ('iiniidinii popiilotion wlth vlslt- 
Ing sportsman. Curling. tho -rourln’ 
gunic" lm portod from Scotland, 
has Ifs man) dovotoos, and thero 
Is skating, sloddlinr, Ire-fUhliig, 
Ico-hoalliiir. skl-Jorlng, hockey or 
hlklng through tho woods on snow- 
siloos, othors are uH niet cd by tho 
wnndcrtul opportuuitles for pho- 
logniph) or Just tho Ntlmulutlng 
cllniato. 

In thn Ottawa aren luid vLsitlng 
curlcm aro warmly wtloomad by 
prlvato olubfl. lf you aro u norlco 
Hktor or Itko tulKigganlng or alod- 
ding, lauiutlful Rockcliffe Park or 
tho Exporlimmtul Farm groundu 
uro poptilur moot lux place». For 
camera fana, ouuwu'h gothlc build¬ 
ings and bouutlful parkwuya pre¬ 
sent nuuiy aa liitorosilng wlitler- 
liino ca ment subject. 

& 

Gitten Ikke Queboc, Mbntreal, 
Bherbroake and Ottawa ar© centres 
for the anow frntornlty who profor 
the vista* of Freiurh-Ounuda. 

Although Ottawa, Üie Capital of 
Canada, ia in the province of On- 
tario lts skiërs, for the most part, 
find plonty of chnilengUig slopes 
in do Gntlneau HilLs ocross tho 
Ottawa River ln Quobec and the 
French-Canudlan flavor ls very 
much in evidence In the city 
proper. Camp Fortune is the focol 
polnt for skilng ln the Gatlncou 
and 1t ie nol uncomroon tq see 
mombers of the diplomatic corps 
cnjoylng a day’s ouiing on the well 
groomed slopes. 

Curling has a large following 

Most popular winter playground 
in MuMern Canada is the Lnureu- 
tlan Mountalu reglon to the North 
of Montreal. Tlio smootli f rozen 
surfaces of iakos and rlvers are 
the sceiie of skating purtlee, Ice- 
iNiutlng, and nkl-Jorlng, while 
thousundii of skiërs swlsh <lown 
the aurroundimg mountuln slopes. 
Frocn l>ecomber through Muröl. 
«kling condlLlona ln tlio Louron- 
Uaiis range from good to excellent 
wltli a cholce of tor ruin sterling 
at 700 feet to Mont Trembiant's 
White Peak, 3,160 feet high. CroBS- 
oountry or ak.l-tourlng is o popular 
pasiime hero wlth vlslts to friend- 
ly, colorful Fronoh-Canadlan vll- 
lugaa liko Val Dnvid, Val Morin, 
crt. Jovite, St. Sauveur and Ste. 
Adele en Haut, aJwayn a highllght 
of a vacahon in the Luurontlnn 
Mouutalns. 

Winter trans portatlon services 
and accomodation in tho Lauron- 
tians are unexcelled. Highways are 
QUlckly cleared of snow even when 
heavy enowetorms descend, buscs 
and special ski tralns work rogular 
schedules and even private or 
oharter alrcraft have good airfields 
at their disposal in the Lauren- 

llan*. Accomodalion rang os from 
modest Fi enoh-Canadinn "por- 
slons” to luxury resorls whero the 
cxquislte cuisine ls a stundout 
atiraction. 

Dog-sled raclMK, square dancing 
ln tlie streel», snow seulpt urlng, 
flrework», Hlng-twmvs and many 
Impromptu o vent* hriug ubout ii 
frtonóly fooi lng betweon visltors 
and residentH. 

If you’ro looklng for a com- 
hlmitlon of lilg-C!ty Internat to 
oombine wlth winter «ports, then 
Metropolitan Montreal Is the an* i 
awor. Ono nuiy «hop for typical I 
Cunudlan Handlcroft items and 
nntlques ulong Hhorbrooke or Peel 
Htroets, dlne ln some of tho flneat 
Fronrh-Canudlun restaurants or 
vlslt some of Mnntreal's beuutlful 
churehca and museums. One may 
tolioggan or ski on the snowy 
hlopos of Moiint Royul, skato ut 
tlie many city parks or watcii tho 
World (Tliamplon Montreal Cena 
diens ln act ion at tho Forum. 

ronownod shrlno of Blo-Ane-do- 
Iteuupre uro tho rnaln ski arcas 
around Quehoc. Wltiiin the city 
thero is skllug on tho Flatus of 
Abraham and excellent skating and 
nloddiiiR racllltles. liet ween Mont¬ 
real and Quobec the Hl. Muurlce 
River Valley at the halfway mark 
is nuothor rondozvou». 

Proctlcally every city and town 
Ir Ontarlo has lts own »kl club 
and visltors are aiways welcome 
to Joln In Lho uso of thelr facllltics. 

Ontario's ski roglons include 
Bracobridge and ColIlngwvMx] ln tho 
Miiskoka District*, iluntsvlUe and 
tho Hiirroundlng Halihurton Hlgb- 
lands, Huult Hte. Marle, North Boy, 
Hudbury, Midland, Peterborough, 
and rangevllle arnong the more 
popular ski aren» ln the Southern 
huif of tho province. Whllo Port 
Arthur, FY>rt Wil)lam and Kenora 
aro active ski-centres wlth modern 
facllltles ln the Northwestern sec- 
tlou of the province. 

Z3BBS8SQWHBnMK 

Historie old Quobec City, ono of 
tlie world’s most Interestlng citlea 
at any time, ls un outstunding set¬ 
ting for a winter frolic. Dog sled 
niclng, parades, curling and skiing 
evonts are part of tlie fostlvUles. 
Too, thore is tho uiilqun boat race 
«cross the Icefllled St. Lawrenoo 
River to Levls. All through the 
plcturesque city will be found 
clcver ice-sculptures und gay 
decoratlons. 

Wlth an aniiual averago of 124 
inches of snowfall the Quebec City 
nren lias an ample suppiy of the 
fluffy while ingrediënt so neces- 
sary for skiing and other winter 
s ports. Lac Beauport, ll mi les from 
the city, Valcartler 19 miles and 
Mont-Ste-Anne near the world- 

Doat race acroaa the ice-fiUcd St. Lawrence River of Qucbec. 

Een brief uit Nederland 
(Vervolg van pag. 5) Dr. Ir. den Hollander, do preei- 

kr'iroti Pn «r T ,, <l»mt-dlrecteur van do Nederlandse 
kr jgen. fc>n er rijzen stemmen, die SrxKirwegcn heeft als zodunle «f 

strijd ls met onze grondwettelijke 
vrijheid van drukpers. 

De boycot van de zogenaamde 
goedkope-vlag-schepen ls in Ne¬ 
derland afgelast; de Rotterdamse 
havenarbeiders zijn niet ingegaan 
op de oproep van de Internat tonale 
Transportarbeiders Federatie, 

In Rotterdam is op 12 december, 
dat ls vier dagen eerder dan vorig 
Jaar, het 24.Ü0bste schip de haven 
binnengelopen. 

Do Christelijke Emigratie Cen¬ 
trale hield haar jaarvergadering; 
in hot openingswoord werd betoogd ^hb| 
dat liet aantal emigranten in 1968 

op ie MÊÊ 
vangen. 

gereformeerd predikant te Rotter- 
dam. een van de pioniers van de Ir. J. LOIOIA.W 
Nederlandse Christelijke Radiover 

enlging. opvolger vuil Den Hollander 

linten we dan ditmaul eindigen 
met de Kerst feestviering, waarin 
bet Koninklijk Huis ons weer ls 
voorgegaan. In een kerst wijding 
va" hot koninklijk gezin, samen 
met het paleis-personeel, hield 
Prins Bernhurd een toespraak die 
aldus eindigde: 

“Ik hoop van harte, en bid God, 
dut <sjk dit Jaar de warmte van 
het kerstfeest het christelijk geloof 
hij velen van ons tot nieuw leven 
zal brengen, ons in staat stellend 
de duisternis ln onszelf, die er in 
tM ii ieder is, of -hij dit beseft of 
niet, ti o verwinnen, houwend op 
de Zaligmaker die voor ons ge¬ 
hore» werd en die door Zijn dood 
ons verloste en voert naar de ge¬ 
node Gods. 

Up de Eerste Kerstdag beluis¬ 
terden we door de radio do Kerst¬ 
boodschap vun onze koningin. Ko¬ 
ningin Jullana ging er van uit, dat 
het ‘vrede op aarde’ mode iuhoudt 
een diepe zleiorust, die de vruchi 
I» van a] onze innerlijke onrust. 
Zij wees op het verschil tuisen 
rusteloosheid, het zenuwslopende 
• uvel van onze tijd, on onrust als 
de goede strijd, uls het zoeken vau 
de weg, de waarheid en liet leven. 

Zo i*>k dii Jaar In deze l>eUle 
t«" pnikou hot Kerstevangelie weer i 
tot ons volk uitgedragen. 

AANKONDIGING 
SS 

voor "Niet-immigranten 

die in Canada wensen te 

blijven 

Het Department of Citizen- 
ship and Immigration zal 
aanvragen voor permanent 
verblijf van niet-immi¬ 
granten, die voor 23 Au¬ 
gustus 1958 Canada zijn 
binnengekomen, in behan¬ 
deling nemen. 

Diegenen, die voor ge¬ 
noemde datum als niet-im- 
migranten naar dit land 
kwamen en die hun domi¬ 
cilie in Canada wensen te 
maken, dienen zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk 
voor 1 Maart 1959, voor 
permanent verblijf (“land¬ 
ing”) aan te vragen op het 
dichtstbijzijnde immigra¬ 
tie kantoor. 

Alle aanvragen zullen 
individueel voor goedkeu¬ 
ring worden overwogen, 
rekening houdend met de 
immigratie behoeften. 

NA 1 MAART 1959 zul¬ 
len aanvragen voor perma¬ 
nent verblijf uitsluitend 
volgens de bepalingen op 
de wet en regelingen der 
immigratie worden behan¬ 
deld. 

jjfj 
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Die Unie van Suid-Afrika n Republiek? 
Sedert die Transvaalse en 

Oranje-Vrijstaatse republieke 
in die begin van hierdie eeu ver¬ 
pletter ia, het die ideaal van ’n 
groot Suid-Afrikaanse republiek 
in die harte van baie Afrikaner* 
bly voortlewe. Hierdie senti- 
ment is nie deur die Engelsspre¬ 
kende» gedeel nie. 

Die republikeinse beweging in 
Suid Afrika het ‘n stoot voren 
toe g ‘kry. toe die republikeinse 
Nasinrale party in 1948 aan be¬ 
wind g ‘kom het. Die party was 
egter • > besig met die kleur- 
vraagstuk dat die republikeinse 
idee op die agtergrond geraak 
het, totdat die gematigde dr. Ma 
lan deur die vurige mnr. Strij- 
dom as premier vervang is. 
Mnr. Strijdom het egter te 
vroeg gesterwe om sy ideaal te 
verwes-rnlik, maar sy mantel het 
op die skouers ven dr. Verwoerd 
geval, wat dadelik onderneem 
het om die bereiking van die 
republikeinse doelwit met alle 
mag te bevorder. Die idee van 
’n republiek het tot die mate 
veld gewin dat die Engelsspre¬ 
kende bevolking wat dit eers 
heftig bestry het, nou taamlik 
gelate oor die hele affêre is. 
Deur die leiding van die rege¬ 
rende partij word nou gestrewe 
om die samewerking van die 
Engelssprekende oppoeisie te 
verkry. 

In “Woord en Daad” van Ja- 
nuarie 1959 word die prinsipiële 
sy van hierdie staatkundige aan- 
(Heentheid deur prof. dr. S. du 
Toit op die voorgrond gestel. 
Prof. du Toit, die oudste seun 
van wyle Totius en van moe¬ 
derskant ’n kleinseun van die 
stigter van die Gereformeerde 
kerk in Suid-Afrika, is thans in 

die eeufeesjaar van die genoem¬ 
de kerk rektor van die Teolo- 
liese skool. Prof. du Toit stel die 
vraag: Gaan die feit dnt die re¬ 
publiek praktlese politiek ge- 
word het ’n rndikale veramle 
ring in die optrede van die Afri¬ 
kaner en meer in besonder van 
die Calvinis teweegbreng? “Wat 
ons betref wil ons verklaar: hoe 
gouer die Republiek kom hoe be¬ 
ter! Maar dit mag nie beteken 
dat die vorm van die Republiek 
uiteindelik ’n saak van gee en 
neem gaan word nie. dnt ons ’n 
soort grooste gemene deler kry 
soos die geval is met die konsti- 
tusie waaronder ons nou lewe”, 
verklaar prof du Toit “Die gr- 
dagte word in sommige kringe 
gehoor dat die Republiek maar 
met so min skokke as moontlik 
moet kom. d.w.z. dat die amp 
van goewerneur-generaal om¬ 
sleep moet word in die van ’n 
verkose president, en dat dan ’n 
nasionale konvensie die grond- 
w-et moet opstel Hierteen wil 
ons waarsku met al die krng 
van ons siel. Die koms van die 
Republiek mag ons nie onver¬ 
hoeds oorval nie. Ons moet weet 
wat ons wil. 

’n Nasionale Konvensie kan 
ons maar weer opsaal met die 
soort van Brits-liberale parle¬ 
mentte demokrasie wat ons 
nou het’’, gaan prof. du Toit 
voort. Hy verklaar verder dat 
ons nie ’n staat begeer wat soos 
’n druppel water op ons huidige 
staat sal lyk nie. Ja dis waar —■ 
alles wat van BritRe oorsprong 
is. hoef nie juis daarom vor- 
werplik te wees nie. Maar ons 
as Afrikaners ken deur ons ge- 
skiedenis ’n republikeinse tradi- 
sie wat in menige opsig beter 
elemente bevat as die Britse 

parlementte demokrasie. Ons 
kan ook by ander volke leer, 
maar die hoofsaak is tog die 
Skrif en ons eie tradisie, aan- 
gepas by die vereistes van ’n mo¬ 
derne staat. Die slotsom waar¬ 
toe prof du Toit kom in die nr- 
tikel in “Woord en Daad” is dat 
die Republiek maar so gou 
moontlik moet kom, maar dat 
die Suid-Afrikaanse owerheid 
hom baie deeglik moet besin oor 
die prinsipiële grondlyne. “En 
verder rus die tank op ons as 
Calviniste om te studeer, te ge¬ 
tuig en duidelik te stel wnt ons 
begeer”. 

Leerstoel in Sendlng* weten¬ 
skap! Die eeufees van die Gere¬ 
formeerde kerk in Suid-Afrika 
word D.V. met die paasnaweek 
gevier. 

In opdrag van die Sinode het 
die Kuratorium van die Teolo- 
giese Skool besluit dat ’n sesde 
Teologiese professor benoem 
moet word e.k. Februarie. Hier¬ 
die professor sal dan spesiaal 
belas wees met die sendingwe- 
tenskap. ’n Meer paslike wyse 
om die volgende eeu in te gaan, 
kan moeilik bedink word. 

Sy Edele die Eerste Mi¬ 
nister, en die Minister van 
Arbeid Sy Edele Jnn de 
Klerk sal as sprekers optree met 
die eeufeesviering te Rusten¬ 
burg. Minister de Klerk is die 
enigste Gereformeerde kabinets¬ 
minister in Suid-Afrika. Sy va¬ 
der, wyle ds. W. J. de Klerk was 
die eerste registrateur van die 
Potchefstroomse Onderwyskolle- 
ge vir Christelike Hoer Onder- 
wys. Sy suster is die weduwe van 
wyle Premier J. G. Strijdom 

I. C. N. — W. en D. 
5 Januarie 1959. 

ber 432, after which Rev. Vander 
Berg closed with prayer. 

Then al| had something to 
eat and to drink, and which was 
enjoyed by everybody. Thi» was 
again tho end of a good inspirod 
evening. 

B. V. 

Nagekomen Classifiad 

Kor Sale: 
Oll. STOVF 

wmpl. wkh pipee, and drum with 
oil. C. Bosma. R-R. # 2, Ancaater, 
MI 8-3376. 

Good 
BUSINESS OPPORTUNITY 

In Grimeby area. Qood opportunity 
for young aggreestoe man who can 
manage and aell. Capital of on© 
ihousand dollars would be needed. 
For further part ie ui ars write Box 
No. 1177, Calvlntet-Contact, PO. 
312. Station B. Hamilton, Ont. 

Biedt zich aan tegen 1 Maart '59 

¥ LP* K F. BOE BE N A KBEIO F. R, 

liefst al» bedrijfsleider. Volle erva¬ 
ringen. zowel Hollands© ala Cana¬ 
dese. Brieven in het Engel* of In 
hot Hollands ondeT no. 1178, % Cal- 
vlntst-Oontact, Box 312, Stat. B, 
Hamilton, Ont. 

Steont ons blad óók 

m#4 1:» 

advertentie* ! 

YOUNG PEOPLE'S ACTIVITIES 
DIRECTION FOR “THE YOUNG 

MEN” 

TABER, ALTA — A Speakers 
Evening held by the Y.P.S. on 
Nov. 7, 1958 was led by president 
Bob Klok. He gave a hearty wel- 
cotne to everybody present, especi- 
ally our guest speaker Rev. Van¬ 
der Berg from Nobleford. Also the 
members of the Y.P.S. froni No¬ 
bleford. Lethbridge, Iron Springs, 
Vauxhall, Medicine Hat. We then 
were favoured by a quartet singing 
two numbers. “God the all power- 
full” and "Stand up, stand up for 
Jesus.” Rev. Vander Berg gave u* 

De Sjoelbak 
7’ buig, met 

33 gedraaide schijven. 

* liófl 

H. WESTERVELD 
19*2 Carlton Street 

TOKONTO *2 

BESTEL NU REEDS: 

JAARBOEKJE 1959 

van de Chr. Ref. Church. - Verschijnt spoedig. 

HPKELMAN’8 BOOKHOUSE 
7 Llpplncott Street K. WESTO.N (ONT.) 

his speech with the title “Where 
with all shall the young men direct 
their way”. The answer to this 
question was “By taking heed to 
the Word of God.” (Psalm 119-105) 
Then the president gave thanks 
to Rev. Vander Berg for the nice 
outlines on this topic. After a 15 
minutes intermission, Mr. Luerh 
showed tho film ‘The preacher 
kid.” A collection was taken to 
cover the expencea. _ 

We again were favoured by the 
quartet which sang: “Near my 
God to Thee.” 

Wo all sang as closing hym num- 

For Sale: 
T3ie perfect family business in 
excellent tourist location about 90 
mi les north of Toromto on main 
high way cloee to Orillla. Conals- 
ting of Lunchhar, Restaurant and 
Dinlngroom with complete equlp- 
ment, also Texaco gas pumps and 
drive In take out service. Good 
tumover. Upstalrs 5 room apart- 
ment, full dry basement 30x30 
for storage space. 

Phone: Orillla FA. 4-9141, or write 
to Mr. H. Lltterst. ATHBRLEY, 
Out. 

110 ACRE POULTRY FARM 
Dit is ©en hooi mooie farm, met oen groot 10 kamer huls en 
een prima barn. 40 x 80, en ook oen grote varkonaschuur plus 
Alelnero bijgebouwen. Br Is ruhnte op dit l>edr1Jf voor mlnstons 
10,000 brollers. AJle machlnery en al het pluimvee zijn bij do 
prlj» van $ 40,000.00 Inbegrepen. Down-payinent $ 1(J,000.00, en 
do reet af to betalen op gunstige voorwaarden. 

Contact: 

MARTIN DEVOS 
T. II. AT». Hunding 

HunmiHc, Ontarlo 

Phonej 671 

Resident*©. 
R.R # 6. Dunnvillo 
Phone: 652 

FIAT 

EAST 

TEL. 3-0210 
» *‘0841 

STUDEBAKER 
Nieuwe modellen 

GEBRUIKTE AUTO’S 

END SALES & SERVICE 
JOHN /.I4I.STOA, El*. 

ALLE REPARATIES 

R.R.3, ST. THOMAS, ONT. 

"Kerlc- 
bibliothelcen" 

Ynuig onze catalogi aan 

voor een beffin of 
aanvullinj? 

van Uw bibliotheek. 

SPEKLMANS 
BOOKHOUSE 
7 Llpplorott SI. K. 

WFSTON (ONT.) 

Zie onze prijzen. 

ROMANS FN STUDIEBOEKEN 

üratlM versend lag door geheel 

Ckinada. 

BETROUWBARE 
USED CARS 

Alle merken 

ALBERT HARTHOLT 
Chev rolet-OIdsmohile 

WFSTON MOTORS LTD 
Tel. CU 1-6281 

14 MAIN MT. N. WFSTON. Ont. 

BOYS AND GIRLS’ LEADERS’ 

CONFERENCES? 

Early last year, onc of the lead¬ 
ers of the Young Calvinist League 
in the Ningara (Hamilton) aren, 
expressed his concern about the 
future of the Chr. Ref. young men’» 
and young ladies’ societies among 
the Canadian churches. His source 
of concern was not primarily 
among the age-group which now 
constitutes the young peoples’ Bible 
study groups. Rather, it was in the 
age-aren which now makes up our 
Boys and Girls’ Clubs. He reason- 
ed as follows: “If today we are not 
doing all we can to produce good 
boys’ and girls’ clubs, where adoles¬ 
cents are being instructed by our 
older members to becomc material 
for a good Rtudy society later on, 
we Bhall have lost important years 
for this young men and young 
women, not only, but we also shall 
have missod a glorious opportunity 
to nid in the manufneturing of 
good members for the young 
peoples’ societies later on!” 

There is another factor in the 
picture today. If one views the 
churches who hold to the heritage 
of the Reformation as it came to 
us by the way of Dutch Calvinism, 
then we know something about the 
difficulty of procuring good lead¬ 
ers for those boys’ and girls' clubs. 
It is a tiring and thankless job. One 
does it this year, another the fol- 
lowing year. It is nlways the same 
story. Boys and girls of the age 
12—15 are not an appreciative 
group; neither are they easy to 
handle. Gono is the dny when we 
had boys’ and girls’ clubs’ leaders 
who served for years. The youth- 
ful and willing and inexperienced 
hands deserve fellowship and mu- 
tual stimulation. For that reason, 
and the reason given above, the 
Christian Reformed Youth Move¬ 
ment in the areas of Toronto and. 
Hamilton (in the leagues Simcoe 
and Niagara) called for Boys and 
Girls’ Club Leaders’ Conferences! 

In this matter, young John 
Knight (formerly Kneght, from 
Wellandport) now of Mount Hn- 
milton with others did a lot of care- 
ful planning. Letters were sent to 
every Christian Reformed Consis- 
tory within the areas. By way of 
questionaires the Consistories were 
“pulsed” whether or not they fa- 
vored Conferences for leaders for 
boys’ and girls’ clubs. If tho Con¬ 
sistories did not care to nnswor 
these questions they were asked to 
refer this matter to their own 
boys’ and girls’ clubs’ leaders. Of 
the some 30 ecclcsiastical minor as- 
semblies approached only about 7 
or 8 gave response. A vcry poor 
indication of Consistorlal interest 
in their youth! 

However the committee for these 
Leaders’ Conferences did not give 
up. They consulted the Director of 
tho United Youth Movement, Mr, 
Richard Postma, in regnrd to this 
matter. He was very glad with this 
Jocal movement, and concemed 
about its success. Besidcs, this 
committee realized thnt tho first 
letter had been sent in tho spring 
of the year; Consistories nre busy 

onbezorgd en 
aangenaam reizen 

boek bij 

KOOPS 
Travel Service 

Uw Nederlandse Relshorenn voor 
al Uw Land-, Zee. en Lnchtrelzen. 

Postbox 176 • Nhopplng Ontre 

BURLINGTON, ONT. 

Tel.: NE 4-1813 (dag en nacht) 

Honderd, en Vrijdag open tot 9 nar 

at that time, and boys’ and girls’ 
clubs were almost at the end of 
their season. So, another letter was 
sent in the fall of 1968. This time, 
upon the unanimous favorable 
response to the need of such con¬ 
ferences of the few Consistories 
who responded, two leaders’ con¬ 
ferences were called in both young 
peoplls’ leagues, Simcoe and Nia¬ 
gara. Reports of those meetings 
appeared in Calvinist-Contact. 

Two other conferences are coming 
soon. All leaders of boys’ and girls' 
clubs’ of Calvinist Cadet Corps, or 
of the Cnlvinettes in the area of 
Toronto (Simcoe League) are here- 
with urged to come to the 
meeting, on Saturday, 10 30 a.m., 
Janunry 31, at the Springdale 
Christian Reformed Church. And, 
all leaders of the Niagara area, 
are herewith cordinlly invited to 
come to the Fruitland Chr. Ref. 
Church, 8 p.m., Monday. February 
16. At the first named meeting, 
the undersigned is asked to intro¬ 
ducé the Calvinist Cadet Corps a 
Christian Reformed antidote to the 
Canadinn Boys’ and Girls’ Scout 
Movement. The program for the 
second meeting has not yet been 
determined. If among our readers, 
thère are such leaders, and these 
hnve not heard from their respoc- 
tive consistories, inquire, so that 
you may too benefit from such 
meetings. 

Ministers, Consistories, Boys’ and 
Girls’ Club Leaders, let us do our 
utmost about these conferences! 
They nre important for the future 
of our Young People movement 
for the present spiritual situation 
of our growing youth, for the 
glory of Christ. Who is praying 
now, thnt these our adolescents too, 
be sanctified through God’s truth! 

(Rev.) Henry A. Venemm 

ANSWER 
X-WORO PUZZLE 

HOLLAND 
CONSTRUCTION 

COMPANY 

GOEDKOPE AANBIEDINGEN 

VAN 

Nieuwe en gebruikte 

GREENHOUSES 
hotbedsash, heatin? pipe. 
Corner Rldge .V Wolverton Rd.’s 

GRI1MSHY, R.R. 1 Wh. 6-4012 

Gaat U verhuizen? 
dan naar: 

VAN’S MOVING 
&CARTAGE 

(eigenaar J. Vander Wal) 

Speciaal lngorlcht voor hot verroer 
van Euilgratleklsten. Vorder: "an. 
Stako, Dump on Plalformtrucka. 

HO «.144» 
44 GLENWOOl) AVE, TORONTO 

Reisbureau Verzekeringen 
WIJ rorzorgen Uw 
reis por Schip, Vlieg¬ 
tuig, Bus en Troln. 

WIJ sluiten voorts allo soorten ver¬ 
zekeringen «f: Auto, Brand. Levens 
Zlekto, Uez Ine bescherming. Inbraak, 
etc. S 

Bel of schrijf ons voor ervaren on botrouwbaro service 
Vniug nnnr Mejuffrouw v. d. 8PEK voor reisinformatie». 

O. K. JOHNSON & CO., LIMITED 
(1*7 II», Ntrcct . TOHONTO t Ont. . Tel. KM «.WH* 
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Kerknieuws 
CHR. REK. CHURCII 

HrroojH-n to Kitchenor, Ont. Rev, 
J. Geuzebrook te Welland port, Ont. 

Beroepen to Burnaby, B.C. Rov. 
Henry Visscher, Dispatch, Kanaaa. 

Itcroept'n to Willard, Ohio, Rov. 
Da. G. J. Spijkman to Blonhoim, 
Ont. 

AamQmovn/Hi naar Haney, B.C. 
Rov. J. W. Pontman to Conrad, 
Mont. 

Aangenomen nuar Georgetown, 
Ont. Da. D. C. I»a to Ferwerd, Ndl. 

NEW WE8TMINSTKR, B.C’. - Uit 
het Juarvorslag ln hot korkolljk 
bulletin tdIjkt, dn» dozo gemeente 
in 1958 mot 10 g.zinnen l« ver¬ 
meerderd (60 poraooon) Er zijn nu 
164 gezinnen on 36 alleenstaande 
personen, totaal 726 lodon, waar¬ 
van 898 doopleden. Gedoopt wor- 
don 28 kindertal, 17 lodon doden 
openbare geloofsbelijdenis, 8 puren 
werden ln het huwoll}k verbonden 
en do Here heeft rijke «ogon ge¬ 
schonken. Twee mannen on enkele 
ba bies worden door de dotal weg- 
genomen. 

Organisatorisch la er voorult- 
jeung l>e bouw van eon elgon 
kerkgebouw komt in zicht. Begon¬ 
nen werd met gezinshulp en een 
bibllot heek. 

Schoolnieuws 
WOODSTOCK — De Chriatian 

School Society vergaderde in het 
a/gelopen jaar verschillende ma¬ 
len, terwijl het bestuur heel vaak 
vergaderde. 

In April was reeds in principe 
besloten om September 1968 met 
schoolbouw to beginnen, ten einde 
de school per September 1959 to 
kunnen openen. 

Tot heden waren wel verschillen¬ 
de plannen besproken, maar verder 
scheen het nog niet te kunnen ko¬ 
men. 

Op 8 Januari 1959 had het be¬ 
stuur echter een spoed vergadering 
uitgeschreven met op de agenda: 

Bespreking bouwplannen. 
De bespreking was kort en 

krachtig. 

Het bestuur word gomurhtigd 
om: 

u. Bestek on tekening vorder 
gereed te laten muken; 

b. Do bouw van een school pu¬ 
bliek uit to boatoden. 

IN 

KERKMUZIEK 

NOORD-AMERIKA 

Organist Jaup Dragt 

vond, was wel een verrassing 

B. Z. 

Dr in Nederland zeer bekende organist Jaap Dragt heeft 
C. Onderwijzers te benoemen. uitnodiging van Calvin College te Grand Rapid* vorig jaar 
Deze voorstellen zijn met aig<*- rf(j vuwde “SuvivwT Conference on Cliurch Miuiic” bijgewoond, 

rnene stommen aangenomen. pn bij d{c gCjegcn}icid ook een aantal orgelconcerten gegeven 

heiel*eenVle!no wijziging van ^urt.2 in Canada en de Ver. Staten. In dic tijd heeft hij door per- 
der statuten aangenomen. soonlijk contact en ondervinding inzicht gekregen in de gang 

Nadut de vergadering was ge- zaken op het g(‘bicd der kerkmuziek in Noord Amerika, 
opend, kwamen nog enkelen bin- •(ud mit ictreft de Christian Reformcd Church. In Ccn- 

neM Jr d.t ’<to.n“nd«rltl»"h,™k do traal Weekblad gaf hij daarvan da volgende beschouwing: 
in Woodstock beroepen predikant, 
Rov. W. Keenstra, die mot zijn g»>- Evenals dal tegenwoordig In No- 
zin op Maandag 6 dezer in B.C. op dorland liet gevul Is, krijgt men 
do trein was gestapt, en heden- Uok In de ('lirUtlun Reformed 
avond alzo in Wood stock kon zijn ('Imreli h«t moer oor m oog voor 
aangekomen, heel onopvallend be- u||erlel problemen op llturglicli 

gebied. Eli aungezleii de muziek 
een belangrijk onde rdeel vun de 
liturgie vormt Is liet niet zo ver- 

-;-;- wonderlijk, dat er vooral door do wenen van evonwicnv, ««**- d^, w<j| teRaald word«„ do0r het 
(«een haat gevonden Jongere generolle orgnnlNlen, koor- held. verscheidenheid, harmonie, felt dut dü meeate Amerikanen van 

dirigenten en predikanten veel ge- opbouw, niine, beperking en ge- UiIM,H,„.l.n v*nrouw<i zitn met 
,l,u'" "ordl bW >’"» »« «■" bohlkthoM welke -I- verehrten zijn JIwrIa„K l)e ,.uaMl. hcmleJS Jaar 

K.'ixi? Neemt een kuur met onze v“’r aU' k“,u“- l« er In Amerika vtatl m*er ««taan 
vanouds bekende onsclmd. genees- Hierbij genieten zo de steun van Aan deze grondbeginselen voor a.u, schoolmuziek dan in Europa. 
1 ruiden ZIJ doen wonderen! do synode, De Chriatian Reform ed kerkmuziek werden tien gevolg; 
Wat U ook mankeert on wal U ook synode van 1963 hield zich ultvoe- irekkingen ontleend, waarin met Kik** Amerikaanse high «obool, 
tl hebt geprobeerd hier ligt Uw rig niet deze materie bezig en uan- bet oog op d« practljk meer In die respecteert, treeft zn 
•‘ro*Ln»in de83 Jami van ona vaardde het eigende grondbogin- details werd getreden. school koren en orkesten et, 
K-Htaan boekten wij ongelooflijks sel voor kerkmuziek: De kerkmu- *>» en ander werd aan de kor- ook op de lagere scholen wordt 

•uocMoen, ook >n .chUataarhope-m»H ■*■«— zijn .. du L” Sm. 

der beroepsmusici moeten doen (of ter wereld niet inzien, wat er voor 
1 He kerkmuziek meel liturgisch d<jen^ organlaeert bet Calvin Col- bezwaren zouden kunnen beataan 

zijn ... In geest, vorm en inboud u.Ke d(. iaalHto jHren kerkmuziek tegen koor- of solozang in de kerk. 
moet het eon positieve uitdruk- conferenties met het doel om ape- Nu moet hierbij direct worden ver- 
klng zijn van een schriftuur- c|(ial <1<} njei.|K.roep8krucliten in meld. dat de Amerikaanse kerken 
lijke godsdienstige gedachte of deZ(, mulene le instrueren. door een andere bouw en inrich- 
zodantg gevoel. H«‘t moet de Vandaar, dat de te behandelen tlng veel geschikter zijn voor een 
dienst des Woords dienen. Blof meer afgestemd Is op de mu- stljivol gebruik van een kerkkoor 
-zikaul ontwikkelde leek dan op de dan do onze. Het koor heeft z n 

Westers Inge! 40, GRONINGEN, Ned. NAAR HOLLAND? 
_ # Wanneer men het programma L^re' 'a 1 r,cl orKei> , , Z7\ 

Voor al Uw reizen per BOOT of yan ^ muziokconferentie beziet beneden staat opgesteld. Het 
per VLIEGTUIG vraag vrijblijvend valt onmiddellijk op: de ruime koor treedt dan door een aparte 

advies van: plaats welk.* voor koorzang, koor- deur binnen en neem,, vaak in 
directie en koorrepertoire wordt P^ar*^. zwarte of nog amiers 

r ^TRKNHOF Ingeruimd. Dit is in Amerika als K<*leurcle koortogav. plaau, m de 
^ vanzelfsprekend, maar voor ons koorbanken bij de organist. 

De kerkmuziek behoort schoon 
te zijn. Haar r»*llgl««,zo geduchte 
ol geest moot passend worden 
uttgedrukt In de muziek uls mu¬ 
ziek, in dichtkunst uls dicht 
kunst en ln de vereniging van 
deze, bet gezang. , . . 

... Nu zal de oorzaak vun dit ver- 
’/a- moet voldotn aan <b csth.'ll- jI( opvatting voor een groot 
he wetten van evonwicht, 

loze gevallen. Attesten ter inzage 

Ntuir Canada uitsluitend volle 
9 maand» kuren A 9 15.— 
bij vooruitbetaling. 

Brochure en inlichtingen gratis. 
Meldt ons Uw ziekte en klachten 

uitvoerig. 

Kruidenhuis “FLORA” 

? MO VING? 
IUCK VOSKAMP 

Ook voor kleien van immigranten. « Crane Ave, Weelon, Tornnto 15 geer ongewoon. 

"10 Jano Streel — Toronto 

IMione CH 4-8047 

Telefoon CH 1-081! 

Voor llainilton: TeL FU 3-4.512 

HOLY BIBLES Geschenk Pakketten naar Nederland 

5‘/4x3^ inch, eenvoudig 8 1.10 
Uw Familie In Nederland vindt het zo fijn om eens 
een pakketje uit Cnnadn of Amenrlka te ontvangen! 

7V4x5Vl Inch, LAAT HET IETS GOEDS ZIJN! 
oversl. rand $ 1.75 Wij zenden voor U, geheel franco huls, zonder kosten voor hen: 

6 pond eerste soort Koffie(bonen) voor slechts 16.00. 614x414 toch, 
ritssluiting 8 2.95 6 pong Thee ook $ 6.00, mag ook gecombineerd worden. 

Vorder een uitgebrelde col¬ Of zend hen dit Jaar eens een KAAS PAKKET. 
lectie in meerdere maten, Voor $ 1.60 een Edammer kaas van 2 lbs., 
eenvoudige en luxe uitwe ring per klBtje van 12 stuks 8 17.00 
en verschillende prijzen. Voor 9 2.50 een Edammer kaas van 4 lbs. 
Vraagt catalogus voor Bijbels Voor 9 3.50 een grote Edam Broodkaas van 6V4 lbs. 

en begineelstudieboeken. Voor 9 4.50 een grote Nagelkaas of Leidse kaas van 8 lbs. 
Voor 9 5.00 een volvette Gouda kaas (of v.v. Komijne) 

VandeRiet’s van 10 lbs. 

i Bookstorc Zend ons Uw money order en de adressen waar 
het heen moet, met Uw adres als afzender. 

215 Mnin St. N„ Wij doen er een kaart bij ln van de afzender. 
Toronto 15, Ont met beste wenBen voor 1959. 
Tol. CH 1-3308 

«het adres voor VANDER VEEN’S IMPORTING CO. ~ ' 
„ ELK BOEK” 1505 GRANDVILLE AVE. GRAND RAP1DS, MICH., Ü^-A. 

Deze is dikwijls tegelijk koorlei- 
Immers, koorzang In de ere- der en doet dit dan al spelende, 

dienst Is voor'de meenten onder zo onopvallend mogelijk (!), met 
ons moelljk te combineren met enige hoofd- of handgebaren. Het 
( alvijn en Kujper. peil vun de ten gehore gebrachte 

Nu wint helen ten dage bij ons muziek in de te zingen •bymns” 
wel de overtuiging terrein, dat iaat uog wel een» artistieke wen- 
huypers opvattingen omtrent kerk- ten onvervuld, maar men L<« zich 
muziek bepaald niet onoantastbuar dat in de meeste gevallen wel be- 
zljn. Sommige kerkmusici in Ame- wust en tracht er verbetering ln 
rika betwijfelen echter ook, of wij aan te brengen. Men is bij voor- 
wH zo calvinistisch zijn In onze beeld in opdracht van de synodo 
kerkmuziek als we denken. ZIJ zijn bezig mei en revisie van het te¬ 
er namelijk nog helemaal niet zo genwoordige “Hymnbook", waarin 
zeker van, dal Kalvijn een zo abso* men o.a weer meer Geneefse 
tuut tegenstander zou zijn geweest psalmmelodieën w-R opnemen. AJ 
vun alles wat met koor- of solo- met al kan men niet zeggen, dat 
zang te muken heeft als wij vaak er geen gang zK in de ontwlkke- 
beweren. linw der kerkmuziek in Amerika. 

Winnipeg 
Denkt IJ erover om een huls te kopen! 

Laat mij dan eens met U komen praten, 

ZONDER VERPLICHTINGEN. 

Sunset- Realty 

Progressive Farmers 
and Small Land Owners 

Now is the time to arrange for your soil test 
and, if suitable, we will show you how to make 

up to 

$1000.00 per Acre 
Clear Profits 

in your own conimunity by growing our 

Specialized Items and have a secure market. 

For details write at once to 

Specialized Growers Association 
BROOKLIN, ONTARIO 

WILLEM G. POOLMAN 
advocaat 

notaris 

meester ln de rech,en 

200 Buy SL, Toronto 

tel.: EM 6-3949 

’s avonds: CU 4-8986 

NEDERLANDSE EN 

CANADESE 

RECHTS ADVIEZEN 

TeL Sï nset 8-4891 

Karei Maartense 

— Sï nset 8-7079 — Srnset 8-7403 

Neem nu een abonnement 
op: 

Do EHsabethbode \ 2.20 p. Jaar 
De Spiegel . 7.00 „ „ 
Moeder . 3.50 „ „ 

j Arend (Clir. Jvugdblad) 
4.00 „ „ 

( brfstlailit) Today . . 5.00 „ 
The Hunner . 4.00 „ .. 
De Wachter . 3.00 „ „ 

8CHRIJF DIRECT NAAR: 

Chr. Rook & Magazine 
Centre 

P.O. Box 501, HamI)ton, Ont. 

of naar ons privé adres: 

ANTON LAMMERK 
:wi Longw<mh1 Itd. N„ 

llamiliim, Ont. 

Belang¬ 

rijk ! 

VRIJSTELLING MILITAIRE 
DIENSTPLICHT, 

VRIJSTELLING 
HERHALINGSOEFENINGEN, 

LANDBOUW VERLOF, 
MINISTERIELE VERKLARINGEN, 
ERKENNINGEN ENZ. 

Dagbladen schreven ln Holland i 

Bureau Wolters ln Bennekom kan stapels dankbetuigingen 
laten zien; daarbij zijn brieven van Jongelui, die al een af¬ 
wijzing van het Ministerie hadden ontvangen. 
Dit ontstaat o.a. door de beperkte medewerking op een ge¬ 
meentehuis, de onwetendheid van de a.s. militair, die zijn zaak 
niet weet te verdedigen eu met verkeerde argumenten aankomt. 
Ook voor Uw boekhouding heeft U toch een hoekhoudér (aldus 
deze bladen). 

Vele verzoeken, die ona werden gedaan, doch waarvoor wij 
geen kans van slagen aanwezig achtten, zijn door ons zelf 
met beslistheid afgewezen en daardoor hebben wij het ver¬ 
trouwen gewonnen. 

Uw opdrachten worden behandeld en verdedigd door een jurist 
en mensen met jarenlange ervaring, dienstplichtzaken, vergun¬ 
ningen, enz. betreffende. 

Onze prijzen worden berekend volgens redelijkheid eu billijkheid. 
Vraag lijst van zeer vele geslaagden, die mede door onze hulp 
hun algehele vrijstelling van milltare dienst, enz. verkregen 
en wendt U vrijblijvend in vertrouwen tot ons. 

WU ZIJN GEVESTIGD SEDERT 1916. 

Bemiddelingsbureau C. I. J. Wolters 
Marljkelaun 17 te Bennekom (GUL), (telefoon 08879—329) 

(WIJ hebben geen bijkantoren!) 
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CLASSIFIED ADS 
ARE EASY 

AND NOT EXPKNMIVK 
Pay your advertlaement whon 
you »«•'! U In. See our new 

atnndurd-rules below: 

Blrih-announcoments I 2.60 
Kngugemeut- 
annmmcemonla . . 9 2.60 
Marring*? and 
annlvernarles ... 18.60 
Notiflcatlons 
of deatb.9 8.60 

"Foi Sule" and "Want'' ad- 
vertiHi-inouta up to 40 wordi 

I 2.00. 

For e.ery word mor® 6 4. 
For "teller® under numbor" 

9 0.60 extra. 

Snul jroar |»aj ment 
togctln r wlth jour ad tot 

Calvinist-Contact 
Box 312, Station B, 

Hamilton, Ont 

Hel heeft do Heero behaagd 
ln Zijn ondoorgrondelijke 
wtjheld uit ona midden weg 
te nomen, na een kortston¬ 
dige /.lekte, ouzo Innig go* 
liefde man, vader en groot¬ 
vader 

GEORGE Tl ESMA, 

ln de ouderdont van 64 Jaar. 
Daar hot loven hem Chris¬ 

tus waa, was het sterven 
hem gewlu. 

De diepbedroofden: 

Mra. G. Tieema— 
Van dor Meulen. 

Mr. & Mra. S. Tieeoui. 
Mr. & Mrs. 

8. J. Hoorntje. 

Mr. & Mrs. A. Tleema- 

Lucy. 
Haak. 
SaJly. 
Peter. 
Fred. 
En kleinkinderen. 

R.R. 2, Brampton, Ont. 

Jan. 9. 1959. 

Na een ziekbed van bijna 
acht weken, nam de Here op 
9 Januari 1959 tot Zich, ln 
volle verzekerdheid dea ge¬ 
loof», onze broeder, behuwd- 
broeder en oom. 

GEORGE TIESMA, 

ln de leeftijd van 64 jaar. 

Zijn Heiland. Wien hij 
mocht dienen op velerlei ter¬ 
rein, mag hij nu zien van 
aangezicht tot aangezichL 

WIJ bidden zijn vrouw en 
kinderen toe, dat God hen 
allen met Zijn trooet ora- 
rlnge. 

De families: 
H. Tlesma, 

Hamilton, Ont.. Canada. 
O. Haitama, Zeist. Ndid. 
K. Pynacker, 

Leeuwarden, Ndld. 
J. Stolpstra, 

London, Ont., Canada 
Y. Vander Meulen, 

Hallum, Ndld. 
P. Vander Meulen, 
Brampton, Ont., Canada. 
J. Vander Meulen, 

Hallum, Ndld. 
8. Kanvmiuga. 

Btitsum, Ndld. 

De Here heeft in Zijn on- 
doorgrondeltjkbe wijsheid 
Zijn kind en dienstknecht 

G088E Tl ESM A 

tot Zich genomen. 
In het ambt van ouderling 

heeft hij meerdere Juren de 
Kerk des Heren mogen die¬ 
nen in voorbeeldige liefde en 
toewijding. Hij ontving nu 
het loon van de getrouwe 
dienstknecht. 

Sterke en trooste de Here 
hen die achterblijven. 

Namen» de Kerkeraad 
van de Immunuel 
Chr. Ref. Chnrch: 

P. M. Jonker, pres. 
P. Brouwer, clerk. 

Brampton, Ont., 9 Jan, 1960. 

65 acre Mixed Farm 
Groot stonen huls. Barn, garage. 
7 acre in tarwe, G acre bos. Do 
rest I» grasland. 18 mllo van Ha- 
mllton. Goed land. Tractor, ploeg, 
zaulnuuhlno, dlsc, «*nz. Vraagprijs 
9 12,000.0Ü. Mot 9 2000.00 down. 

100 AC UK FARM. Goed houten 
huls. 2 bnrns, kippenhok. Do barns 
zijn niet te groot. 2Vfc mlle van de 
Wolhuidport kerk. Aan harde weg. 
Vraagprijs 9 21,000.00, met 9 7000.00 
down. 

JACK BYLSMA 
REAL ESTATE 

1007 hing NU Easl, Iliinillton, Ont. 

Bel LI 9-3894 

Meisje ln Ontnrlo zou gaarne 

KENNISMAKEN 

met serieuze Jongen, leofLlJd 24 -30 
Jaar. Brieven onder no. 1173, % 
OalrvlnJal-Contact, P.O. Box 312, 
Slat. B, Hamilton, Ont. 

KONTIIUIN GEZOCHT 

door studente aan do Ohristiuu 
Htgh»chool In Hamilton. Bij voor¬ 
keur daar wuur het kostgeld weg 
valt tegenover (huishoudelijk of an¬ 
der werk. Schrijf of bol Dorothy 
Van Marrum, R.R. 3, OalHtor Cen¬ 
ter, Ont., phono Smlthville 103115. 

NIOEKLANDIA SCHOOL dcslres 

A PRINCIPAL 

ln a slx room school. Principal to 
lench grades nlno and ton. School 
term commencos Sopt. lst, 1969. 
For fui f her Information contact 
Alhort Mlgersma, secr. of Chr. 
School 8oc. Neorlandla, Alhorta, 
Canada. 

Tin* J<bhn Knox Ohrlstlnn School 
Society. Brampton, Is ln nood of 

\ PRINCIPAL AND 

TWO TEACHEI18 

for the schoolterm oommenclng 
S«f»t. lst, 195». Plense send uppll- 
cttltons lo the Socrotary S. Vonder 
Kooy. R.R 2, Norvul, Ont. 

STUDENT NF.KRN HELP 

I am a hhoologlcal student at Calvin 
College. To continue my studies 
thls yenr I need flnancinl help. 
W1M anyone help mo wlih a loon 
of 9 600.00? 1 'have good referonoe*. 
Pleaso contact me under no. 1175, 
% CaWlnist-Contoot, PO. Box 312. 
Stat. B, Hamilton, Ont. 

Te koop gevraagd: 

50—100 ACRE FARM 

black sandy loam, geschikt voor 
gladiolus en groenten, goede gie- 
lH>uwen, mot of zonder werktuigen. 
Gelegen ln een 40 mlle radius van 
Toronto. Dichtbij kerk en school. 
Zo mogelijk met werk in de om¬ 
geving. Aanbiedingen, ook van of 
via Iirunlgratiecommisaiee, worden 
gaarne ingewaoht onder No. 1174, 
% Cailvinist-Contact. Box 312, Sta¬ 
tion 13, Hamilton. Ont. 

Soverul good ievel 

CLAY LOAM FARMS 

good building», 100 acres, ten to 
dlxteen thöusnnd dollars. Roformod 
churohes, schools, markers for 
beans, sugar heets, turnlpe. Wtn, 
Peftrce, Roaltor, Exeter, Ontarlo. 

Gevraagd: Bek wamo 
GEZINS VERZORGSTER 

voor de Ohristlan Family Aid te 
London (Ont.). Inlichtingen Mrs. 
J. Broer. 256 Oheapslde. Telefoon 
GE 8-3917 London. 

Voor goede prijzen en vlugge op¬ 
ruiming van Uw dood vee 

Telephono (collect) 

Ancnster Ml N-3939 

GEJORGFJ LUNSHOF 

SLAGERIJ - 
annex GROCERY-STORE te koop 

De eigenaar van deze zaak is oud en gaf ons opdracht tot 
verkoop van zijn pond ep zijn zaak. Het pand bestaat uit een 
flinke winkel, ingerlöht Als slagerij - annex grocery-store met 
oen goede woning er achter met huiskamer, eetkamer, drie 
slaapkamers, keuken en badkamer, terwijl er een betonnen kelder 
onder het hele pand Is. De verdieping boven de zaak heeft twee 
apartments, elk bevattende huiskamer, keuken, badkamer en 
drie slaapkamers. Huuropbrengst van de twee apartments ls 
$ 160.— per maand. De Jaaromzet in de winkel Is $ 90.000,—. 
In de koop ls begrepen alle oquipment, zoals walk-in cooJers, 
show case cooler, machines, etc. etc. en een 1965 G.M.C. Vk ton 
delirvery truck. 
Prijs: 9 36,000.— met slechts 9 6,000.— down. De eigenaar la 
bereid een hypotheek te verstrekken voor de rest tegen slechts 
5% per Jaar en betaling van 9 250.— per maand, rente en af¬ 
lossing inbegrepen. Dit is een goudmijn voor do Juiste persoon. 
Voor iemand, die niet over voldoende downpayment beschikt, 
bestaat de mogelijkheid tot aankoop van de zaak alleen. 

Verdere inLldhtingen worden gaarne verat rekt door: 

KRAAIJ & SCHRIEL 
REAL ESTATE AND INSURANCE 

2»H KING STREKT ST. CATH.VttlNES, ONT. 
TeL WEb»t«r 4-181» of WEbutor 4-ló«3 

, 0130101)0 
kan □ uitstekend® diensten bewijzen als schakel toast 
o en uw Nederlandse relatie®. Onze passaglersdien* 
onderhouden met een steeds groeiende vloot van snel 
varende, moderne motorschepen, biedt wekelijks as 
een beperkt aantal passagiers de mogelijkheid van «« 
comfortable en voordelige overtocht Montreal—-Rotter 
dam v.v. 

Ons vlaggescblp, het M.8. “Prins Willem van Oran;- 
neemt ln deze dienst een aparte plaats In. een rel; 
Canada—Nederland met dit snelle schip betekent voo 
m«i. 60 pansaglers 7Mb dag doorbrengen In een ldeai< 
sfeer, waartoe de geriefelijke accomod&tle. de opvallenc 
goede keuken en service en de ruime gelegenheid toi 
ontspanning bet hunne bijdragen 

Voor hen die goederen naar Nederland te vervoeren heb 
ben of zendingen uit Europa ontvangen, bieden vl; 
naast onze Montreal-dlenst gedurende bet lomerselzoet 
wekelijks rechtstreekse afvaarten van en naar de ha 
vens TORONTO en HAMILTON. Verscheping over dex- 
havens kan een aanzienlijke kostenbesparing voor 
betekenen. 

Voor passagetarleven en Inlichtingen kunt u zich ver, 
den tot de Oranje Lijn, Weetpleln 11. Rotterdam en .>nx> 
agenten te MONTREAL. CANAÜ1AN OVER8BAS 8HIP 
PING (1966) LIMITED, 410 8t. Nlcholas Street. Most 
real, Tel. PL-1292, met welke firma u desgewenst ln hs 
Nederlands kunt corresponderen, terwijl ook onze on 
derstaande agentschappen, waar eveneens Nederland* 
wordt gesproken, u o» verzoek gaarne van advies talier 
dienen 

GRBAT LAKES 0VKR8EA* 
(CANADA) LTD. 

159 Bay 8treet 
Toronto - Phone EM 8-469# 

OREAT LAKES OVERSEAF 
(CANADA) LTD 

Royal Bank Building 
12 James SL 8. • Himiltoa unt 

Phone JAckson 8-7976 
Mr M. FAA8SE 
1087 London Road, Ba rata, Ont. 

Phone Dl 4-6464 

Gaat U naar Holland? 
Reis per Holland-Amerika Lijn 

Famons for Service 

J. VANDER VLIET 
WH Bandas SL W. - Telef. 4*41 

TRENTON, ONT. 

130 ACRE FARM 

9 16,000. dubb. barn, beete gTond, 
water, hydro. bijzondere gelegen¬ 
heid voor groot gezin met werken¬ 
de kinderen, prachtige plaats, dicht 
hij Chr. Ref. Chureh, vtllage, towua 
1V4 mlle van Highway. Vraagt 
9 3000 down. P. SChult, HtUsburgh, 
Ont. 

Attentie Hollandse Be mes Attentie 
Neemt een abonnement op: 

Modeblad Marion . . 91-30/Jaar 
Maandblad voor Handwerken 

92.10/Jaar 
Knutselblad Na Vijven 9140/Jaar 
Knlttax Machlnebrelblad 91.76/Jaar 

Proefnummers verkrijgbaar. 
Zendt ons Uw abonnementsgeld 

(bij cheques 16# extra). 
ESKA 

Box SU - Stn. B - llamllto v. Ont. 

Dairy Farm te koop 
Deze farm heeft 70 acre» land, goede bam met water “under 
preesure". Silo, chick en coop, implement ahed en een nieuwe 
3-car concrete block garage. 
Alle benodigde machinerieën rijn aanwezig. Er zijn 14 melk¬ 
koeien en een nieuwe melk cooler. 

Het huls la zeer modern, heeft water “under preesure", 11 ka¬ 
mera en zeer mooie moderne badkamer en centrale verwar¬ 
ming. Prlja eleohte 9 25,000.— met 8 6,000.— down. De melk- 
ebeque ia gemiddeld 9 300.— per maand. Melkcontraot. 
De farm la gelegen aan HJgbway, ongeveer 4 mijl vanaf de 
Chr. Ref. Churoh Wellandport. 

Belt of sdhrijft voor verdere Inlichtingen naar: 

KRAAIJ & SCHRIEL 
REAL ESTATE AND INSURANCE 

*>9Mb KING STREKT ST. CATHARINES, ONT. 

TeL WF.hster 4-1813 of WEbster 4-1533 

Goede 
Betrekkingen 

In PARTICULIERE HUIZEN 

IN TORONTO 

WIJ hebben allerlei betrek¬ 
kingen voor ervaren en on¬ 

ervaren personeel, oa: 
HUISHOUDELIJK 

PERSONEEL 
— Inwonend — 

SCHOONMAAKSTERS 
— voor dagwerk — 

We hebben ook banen voor 
ongeschoolde losse arbeiders 

en fabrieksarbeiders. 

Alle gegadigden moeten enig 
Engels kunnen spreken. 

SCHRIJF AAN ONS UIT¬ 
SLUITEND IN HET 

ENGELS. WB BEZORGEN 
U ZONDER KOSTEN EEN 

BAAN. 

Beioekt ons dadelijk t 

EMPLOYEES UNUMITED 
76 Chnrch Street, Toronto 

EM. 6-3571 

Jongeman in de Weet zoekt 
KENNISMAKING 

mot melajo of weduwe, 27—83 Juar. 
Brieven onder no. 1176, aan Cal¬ 
vinist-Contact, P.O. Box 312, Stat. 
B, Hamilton, Ont. 

Voor alle land-, see- en luchtrolse» 
dit reisbureau 

G. DEN HARTOG 
Agent 

“Holland America Llne*. 
“Heven Hen»", en*. 
R.IL 8, AYLMKH 

HUhwaj 78 Mouth - Phone 487 R l> 

ABONN EMENTSFORMULIER 

Hierbij geef Ik op als abonné van Calvin Ut-Contact 

Naam ... 

Postadres . 

Aangebracht door 

Naam . 

-adres 

WEDERVERKOPERS 
Het beste en goedkoopst* ndre* 
vtor ROOKVLEES, aan een stuk of 
gesneden, voor BOTERHAM- 
WORST, aan stuk of gesneden, 
voor GEKOOKTE WORST, aan stuk 
of gesneden, PLOCK WORST eu , 
MN IJ WORST, Hauclse de Huulogne, Aanbrengpremie . 

Zendt dit formulier met het ebonnemenUgeld ad 
HOPMANS ME AT MARKET | 4.06 ln caab/money-order/cheque (hl) cheque 16# 

5 Emma SL TeL El 16-0744» e tra voor bankkosten) naar “CalvinUt-Gmtact", 
rimlham. Onlitrle 112, Station B. HamllUm, Ont. 

Cal vin Ut-Contact, Box lil. Stat B. Hamilton. Ont 

ADRES VERANDERING 

NIEUW ADKKSi 

Naam ...— 

1 t-edree ... 

OUD ADRESi 


