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Den lezer heil 

Op een uur afstand van Nijmegen, in het land van Maas en Waal, ligt 
de Weesinrichting te Neerbosch. Hier worden ongeveer 450 jongens en meis-' 
jes tot hun negentiende jaar grootgebracht en wordt alles gedaan om hun in 
hun omstandigheden een gelukkige jeugd te bezorgen. De sportvelden, het 
zwembad en de recreatiezalen worden niet ongebruiktgelaten, het muziek-
corps en de zangvereeniging, die vier keer per jaar door het land op tournee 
gaat, brengen blijde klanken in de samenleving der verpleegden. 

Maar niet minder wordt aan de ernst van het leven aandacht gewijd. De 
meisjes worden in alle takken van huishoudelijk werk opgeleid en de jongens 
tot degelijke vaklieden bekwaamd. Zij kunnen kiezen wat zij worden willen 
en als hun aanleg en lichaamconstitutie het toestaan, krijgen zij het vak hun-
ner keuze. De Weesinrichting beschikt over een timmerwinkel, schilderswerk-
plaats, smederij, meubelmakerij, schoenmakerij, kleermakerij, loodgieterij, tuin-
derij, bakkerij, boerderij en — hierop willen wij speciaal Uw aandacht ves-
tigen — een drukkerij en binderij. 

In deze laatste bedrijven worden vijftig jongens tot bekwame typografen op-
geleid. .Dat er heel wat drukwerk vervaardigd moet worden om al deze jon-
gens aan de gang te houden, spreekt vanzelf. De andere werkplaatsen werken 
grootendeels aan het onderhoud van kleeding, schoeisel en de gebouwen der 
Inrichting, maar de typografen moeten aan het werk gehouden worden door 
orders van buitenaf. 

Hiervoor dient Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij, die gaarne particuliere 
drukwerhorders aanneemt van naamkaartjes tot boekwerken en weekbladen 
toe, maar ook de eigen uitgaven van Neerbosch exploiteert. Het weekblad 
,,Het Oosten", de Neerbosch' Scheurkalender, de Almanak voor de Jeugd, de 
Weezenalmanak, Neerbosch' Zondagsschoolrooster en nog meer. Maar het 
voornaamste uitgeversobject is het maandschrift „De Vriend des Huizes", 
waarvan wij U hierbij een proefnummer ter kennismaking doen toekomen. 

In deze tijd moeten wij alle pogingen aanwenden om onze jongens aan de 
arbeid te boude,' en het doet ons genoegen dat ,,De Vriend des Huizes" zich 
niet alleen staande houdt, maar er ook met lof over zijn inhoud en goede 
typografische verzorging gesproken wordt. 

Nog te weinig menschen kennen dit maandschrift en veronderstellen dat 
het een soort blaadje is, als er bij dozijnen van liefdadige vereenigingen uit-
gaan. Maar van die aard is het maandschrift niet. Het telt mee op de markt 
van de tijdschriften, die ontspanning, ontwikkeling en kennis willen bijbrengen. 
,,De Vriend des Huizes" geeft aan artikelen en illustraties zelfs meer dan vele 
andere tijdschriften en is voor zijn omvang zeer laag in abonnementsprijs. Wij 
willen hierover geen betoog houden; U ontvangt hierbij een nummer ter inzage. 
Is het geen mooi, en veelgevend tijdschrift voor f 5,- per jaar? De abonné's 
ontvangen meer dan honderd procent waar voor hun geld en — door hun 
abonnement steunen zij een goed werk 1 de opleiding van de Neerhossche 
typografen. 

Er zal iemand bij U aan huis komen om U te vragen of U zich wilt abon-
neeren. U zult hem en ons toch niet teleurstellen? 

Bij voorbaat ontvangt U de hartelijke dank van 

NEERBOSCH' BOEKHANDEL EN 
UITGEVERIJ TE NEERBOSCH 
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