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Ons Stedelijk Leven.
Ce

Haarlemsche

gemeenteraad is Woensdag weer

openbare 'vergadering bijeen geweest, onderbroen door een zitting met
gesloten deuren die welicht de benoemingen gold. Evenals dat vroeger
vaak gebeurde. Bij den aanvang der vergadering
en de leden zich van hun zetels verheven en
staande een korte redé van burgemeester De Vos
Van

Steenwijk aangehoord, waarin deze de gevalle-

nen herdacht. De burgemeester bepaalde zich niet
aartoe maar sprak ook over de materiëele vermengen die ons land
getroffen hebben, over het feit
at

Haarlem

geheel gespaard is gebleven en over

en zedelijken plicht, hen bij te staan die de volle
Maarte van het oorlogsleed te torsen kregen. Hij
sprak voldoening
uit over het resultaat van de

Inzameling van goederen

voor Rotterdam. En omdat

niet alleen over de korte gemeenteraadszitting
schrijf, die trouwens maar weinig belangrijks op
aar

had, maar over stedelijk leven in ruiIïlei" zin zij hier meteen aan vastgeknoopt dat het
concert, dat Zang en Vriendschap gisterenavond in
e Groote
Kerk gaf tegen een zeer lagen entréeprijs,
e n paar
duizend bezoekers trok en een financiëele
ate van ongeveer ƒ 700 voor de getroffen steden en
in ons land opleverde. Het was een zeer mooi
en indrukwekkend
concert en 2000 bezoekers is een
Broot aantal, maar ik had eigenlijk verwacht dat er
een plaats onbezet zou
zijn en dat de opbrengst veel
°°ger zou wezen. Er werd toch ook een collecte
gehouden. Het schijnt mij dus toe dat het goed is
n °g eens extra de aandacht te vestigen op de woorden die de burgemeester gisteren ten aanzien van
de Betroffen plaatsen en hun bewoners gesproken
eeft. Er zal gelegenheid genoeg zijn om meer te
doen ter vervulling van den plicht, waarvan hij
sprak. En dat zij een ieder aanbevolen die daartoe
ln
staat is. ledereen weet dat velen er niet toe in de
gelegenheid zijn, die zelf in diepe materiëele zorgen
Ve rkeeren. Maar er resten vele anderen.
*n het vervolg van zijn rede heeft de burgemeester een waardeering uitgesproken voor den
Velen arbeid, onder moeilijke omstandigheden door
gemeentepersoneel verricht, die algemeene erkenning zal vinden. Hij noemde de politie, de Burgerwacht, de afdeeling militaire zaken, den dienst
Van Openbare Werken, den
distributiedienst
*n vele andere en
woorrichtte hartelijke
den tot de leiders en ook tot het K. V. V.
het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers. Over
de voortzetting van het werk der
gemeentelijke organen in een geest van
ernst en
Waardigheid, zich richtend op plichtsbetrachting
en het
dienen der gemeenschap, sprak hij en
breidde deze opgaven uit tot den individueelen

Directie: P. W. PEEREBOOM

en

ROBERT PEEREBOOM

Inderdaad

is het dienen der gemeenschap door
Plichtsbetrachting de groote opgave voor ons allen.
£>ie overweegt en ik geloof dat het goed is hier
"og eens woordelijk weer te geven wat. de burgemeester zeide over iets dat daartoe behoort. Het
het volgende:
..Daartoe behoort mede het zich onthouden van
alles wat in woord of daad aanstoot kan geven. Aan
Uw zedelijke persoonlijkheid doet ge niets tekort
Wanneer ge uzelf deze terughoudendheid oplegt en
u bepaalt tot het zoo goed mogelijk vervullen van
11w dagelijksche taak. Want werkelijk,
ons land
heeft thans meer behoefte aan arbeid dan aan leege
en is het minst van alles gediend door het
Ve rbreiden van oncontroleerbare geruchten
of het
doen van sombere voorspellingen.
Onze geestelijke weerbaarheid wordt erdoor verhakt en die behoeven we thans boven alles. Deze
Xv°rdt aangekweekt door moeilijke
tijden in rustig
Godsvertrouwen onder de oogen te zien."
De behandeling van de agenda verliep vlot en
ev erde geen bijzondere problemen op. Het voorstel
v an B. en
W. betreffende de schoolgeldregeling
v oor leerlingen
uit de buitengemeenten, dat wij in
dit blad uitvoerig hebben toegelicht, lokte zelfs geen
discussie uit. De tegemoetkoming aan de vastrechtbetalers bij het gebruik van gas en electriciteit
stuitte
eerst op éenig misverstand bij een paar leden
•naar werd na opheldering daarvan eveneens grif
aanvaard. En dat waren eigenlijk de belangrijkste
Punten op deze korte agenda, want men kan daartoe
bezwaarlijk de positie der bloemenventers en de
door een der leden verlangde kwakel over de Oosts 'ngelgracht
waarvan B. en W. niet wilden weten
°nidat die alleen in het belang van de Spoorwegen
2o z ijn
rekenen.
H
Ten aanzien van de overige agendapunten verwijs ik dus naar ons verslag in dit nummer. Een
"eel lijstje benoemingen besloot een raadszitting,
die reeds om vier uur ten einde was.
R. P.

Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM

Het woord is aan
EötVOS:

Men levere niet terstond alle bons in.
—

(De IJselmeermuggen, die in de

laatste

van het

buitenlandseh

postverkeer.
Tot geheel neutraal Europa.

's«-GRAVENHAGE, 6 Juni (A.N.P.)
Met ingang
van Vrijdag 7 Juni a.s. kan weder briefpost, d.w.z.
alleen gewone brieven en briefkaarten, worden
afgegeven met bestemming voor het geheele neutrale Europa met inbegrip van Noorwegen. Uitgesloten is dus postverzending naar Engeland, 'naar
Frankrijk en voorloopig ook naar België en Luxemburg. Aangeteekende correspondentie en waardebrieven zijn niet toegelaten. Er wordt nog eens met
nadruk op gewezen dat het tarief voor het geheele
buitenlandsche postverkeer en ook voor Indië bedraagt: *oor brieven 12,5 cent voor de eerste 20
gram en 7,5 cent voor elke volgende 20 gram en
voor briefkaarten 7.5 cent.
BIJDRAGE

VOOR PROEFNEMINGEN

Gas en electriciteit.
Wat verbruikers van vastrecht
moeten weten.

KUSTVERDEDIGING.

Gcd. Staten van Noord-Holland stellen Prov.
Staten voor, te besluiten tenbehoeve van
een
door het Waterloopkundig
Laboratorium tc
Delft in overleg o.m. met den hoofdingenieurdirecteur van den Provincialen Waterstaat in
Noord-Holland in te stellen onderzoek en te verrichten proefnemingen op het stuk van kustverdediging door aanleg van strandhoofden een bijdrage te verleenen van 'n vierde gedeelte der daar
aan verbonden kosten,
tot een maximum van
f 2500, mits de provincie Zuid-Holland voor dat
doel een gelijke bijdrage verleent en het Rijk
de helft van de kosten voor zijn rekening neemt.

Waacheen met de
vac mtie?
Vrijwel het geheele land staat
voor den vacantieganger open.
Velen stellen zich thans de vraag: waar
kunnen we met de vacantie naar toe gaan?
Het antwoord dat ons van de zijde "an
het hoofdbestuur van de Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer werd gegeven, is
even kort als krachtig: geheel Nederland met slechts enkele uitzonderingen
staat voor den vacantieganger open.
Die uitzonderingen zijn dan: Rotterdam,
Wageningen, Rhenen, Middelburg, Vlisen een gedeelte van Zeeuwsch
singen

Vlaanderen.
Alle andere streken en plaatsen kunt ge
met een gerust hart in uw vacantieplan
opnemen. Wel verdient
het aanbeveling
_i'an te voren
bij de plaatselijke V.V.V.'s te
"nformeeren hoe het met de hotel-accomodatie ter plaatse gesteld is, daar het
kan voorkomen, dat bepaalde hotels niet
of slechts voor een gedeelte beschikbaar
zijn. Dit zal echter slechts sporadisch
voorkomen. Daar ook voldoende vervoergelegenheid bestaat is er dus geen enkele
reden in de vacantie niet uit de eigen omgeving weg te trekken en in een andere
streek weer nieuwe kracht en energie op te
doen voor de wachtende taak.
,

De gemeenteraad van Haarlem heeft Woensdagmiddag, op voorstel van B. en W., besloten de tarieven voor gas en electriciteit eenigszins te wijzigen.
Er is in verband met de gedwongen bezuiniging bepaald, dat iemand die vast recht heeft over een jaar
te beginnen Mei 1940
gerekend
niet meer zal
betalen dan hij verschuldigd zou zijn geweest bij
enkel tarief.
Eenige voorbeelden kunnen dit duidelijk maken.
Electriciteit kost enkel tarief 21 cent per K.W.U.
Elke gebruiker van dit tarief betaalt dus als voorheen hetgeen zijn meter elke maand aanwijst.
—

—

lemand die vast recht heeft betaalt zijn vast
recht dat gebaseerd is op de oppervlakte van zijn
woning, plus 5 cent per K.W.U. die verbruikt
wordt. In de zomermaanden zal elke gebruiker van
vast recht, als een gevolg van de voorgeschreven
bezuiniging en de zeer korte avonden, zoo weinig
electriciteit opmaken, dat hij bij berekening van
enkel tarief voordeeliger zou zijn uitgeweest. Maar
het vast recht wordt over een v o 1 j a a r berekend,
zoodat nog uitgemaakt moet worden of het nadeel
der zomermaanden niet wordt goedgemaakt door
het voordeel van den wintertijd.
Stel dat iemand aan vast recht per jaar ƒ 48 verschuldigd was. Voorheen verbruikte hij 800 K.W.U.,
die hem dus nog ƒ 40 daarenboven kostten. Tezamen
dus ƒ 88, of per K.W.U. li cent.
Als die gebruiker nu weet toe te komen met 400
K.W.U., dan wordt de rekening: vast recht ƒ 48,
plus ƒ 20, is ƒ 68. Dat wordt dan 17 cent per K.W.U.
In dat geval heeft de gebruiker nog voordeel van
het vast recht, want bij enkel tarief zou hij immers
21 cent betalen.
Als diezelfde gebruiker evenwel tot 200 K.W.U.
weet te bezuinigen, betaalt hij ƒ 48 vast recht, plus
ƒ 10, is ƒ 58. Dan komt h p -n elke K.W.U. op 29 cent.
In zoo'n geval betaalt hij dus voor elke K.W.U. 8
cent boven het enkele tarief, zoodat hem aan het
einde van het jaar ƒl6 terug betaald zullen worden.
Met gas is de rekening iets anders. De gewone
gasprijs is 9 cent per M3. Het vast refcht is voor kleine verbruikers ƒ 0.60 per maand, plus 7 cent per
M 3. en voor grootere verbruikers ƒ 2 per maand en
5 cent per M3. lema'nd die in de eerste groep meer
dan 360 M 3. per jaar gebruikt heeft voordeel van
vast recht, in de tweede groep bij een verbruik van
meer dan 600 M3.
leder vast recht gebruiker kan dus reeds voor
zichzelf een berekening maken.
lemand die ƒ 0.60 vast-recht betaalt moest vroeger
voor 500 M3. gas per jaar betalen 12 keer ƒ 0.60 is
ƒ 7.20, plus 500 keer 7 cent
ƒ 35. Tezamen ƒ 42.20
of per M3. 8.44 cent. Als hij nu bezuinigt tot 400
M3. betaalt hij ƒ 7.20 plus ƒ 28 is ƒ 35.20 of 8.8 ct. per
M3. Hij zou in dat geval nog juist even voordeel
hebben van vast recht Beperkt hij zijn verbruik
evenwel tot 200 Meter, dan betaalt hij ƒ 7.20, plus
ƒ 17.50 is ƒ 24.70 of 9.88 ct. per M3. In dat geval
zou enkel tarief voordeeliger geweest zijn en krijgt
hij na 1 Mei 1941 dus 250 keer 0.88 cent terug, is
ƒ 2.20.
Een vastrechtgebruiker tegen ƒ 2 per maand betaalt voor 1000 M3. gas per jaar ƒ 24 plus ƒ 50 is
ƒ 74, of 7.4 cent.
Bezuinigt hij tot 750 M3. dan wordt de rekening
ƒ24 plus ƒ 37.50 is ƒ 61.50, of 8,2 cent per M 3. Dit
blijft voordeeliger.
Indien deze gebruiker evenwel met 500 M 3. toekomt betaalt hij ƒ 24 plus ƒ 25 is ƒ 49 of 9.8 cent
per M3. Hij krijgt dan gerestitueerd 500 keer 0.8
cent of ƒ 4.

P. GASUS.

Fransche kabinet gewijzigd.
Reynaud neemt buitenlandsche

opschriften publiceert de Duitsche pers de door
het opperbevel gemelde eerste successen der Duitsche legers, die Woensdagmorgen op een breed
frond tot den aanval tegen het Fransche leger zijn
overgegaan. Sinds den dag, waarop generaal Gamelin moest heengaan, omdat de Duitsche „nijptang" de drie Fransche elite-leg«rs in Vlaanderen
tezamen met het Britsch expeditieleger dreigde
te verstikken, zoo schrijft de „Deutsch Allgemeine
Zeitung", is deze Weygand-linie de stille hoop van
den vijand geworden. Van haar werd sinds dagen
steeds weer als front van weerstand gesproken,
welke de strategie vap generaal Weygand als verdedigende muur voor Parijs had opgeslagen. De
Duitsche legers hebben haar stralenkrans reeds
eenige uren, nadat zij den aanval hierop geopend
hebben, geknakt.

Zaken.

ZWEEDSCH BLAD BESPREEKT DE
HUIDIGE POSITIE AAN HET FRONT.

PARIJS, 6 Juni (D.N.8.)
Reynaud heeft
gisteren weer een wijziging in zijn kabinet aangebracht. De premier neemt in plaats van
Daladier de portefeuille van buitenlandsche
zaken en behoudt daarbij het ministerie voor
landsverdediging. Paul Baudoin wordt aan
hem toegevoegd voor buitenlandsche zaken en
generaal de Gaulle voor de nationale verdediging.
—

Voorts zijn benoemd: de secretaris-generaal
Bouthillier tot minister van financiën, Georges
Pernc/i tot minister voor het Fransche gezin Jean
Prouvost tot minister van voorlichting, Fros sarij
tot minister' voor openbare werken, Delbos tot mi-

nister van onderwijs. De andere ministeries blijven
onveranderd. De reorganisatie van het ministerie is
geschied tegen middernacht in een kabinetszitting.

DALADIER UIT DE REGEERING
VERDWENEN.

ROME, 6 Juni (Stefani). De bladen constateeren
hedenmorgen dat terwijl de Weygand-linie gisteren
op verschillende plaatsen door de Duitschers is verbroken de Fransche regeering gisteravond niets beters heeft weten te doen dan over te gaan tot een
wijziging in het ministerie. De bladen vestigen de
aandacht op het feit, dat Reynaud thans behalve
de portefeuille van landsverdediging ook die van
Buitenlandsche Zaken heeft en op het feit, dat de
oitd-premier Daladier thans uit het kabinet is verdwenen en dat ook Laval niet in de nieuwe formatie
is opgenomen, ondanks de geruchten, die over hem
in omloop waren na zijn onderhoud met president
Lebrun.

Feldkoimiiandantur en Orts-

kommandantur.
Van 7 Juni af bevinden zich de Feldkommandantur en de Ortskommandantur Haarlem in de
gebouwen Kenaupark 19 en 21.
De Ortskommandant,
FREUDE, major.

1.
2.
3

Rijdt steeds uiterst rechts van den weg.
Rijdt hoogstens met zijn tweeën naast elkaar.
Maakt de bocht naar links groot, naar rechts
klein.
4. Geeft voorrang aan van rechts komend verkeer.
5. Geeft bij richtingverandering tijd i g een
duide 1 ij k teeken.
Stopt bij het verschijnen van het gele of
6
roode verkeerslicht.
7,
Stelt u bij de stopstreep rechts van den weg
op; staat daarbij niet links van de auto's of
op de linker weghelft.
8
Wijkt bij tegenkomers naar rechts uit, bij het
inhalen naar links.
Zorgt voor goed werkende remmen en
9
bel,
alsmede voor een wit achterspatbord.
10. Rijdt by donker met behoorlijk afgeschermd

voor vermakelijkheden?

Gemeentelijk Concertgebouw te Haarlem is
nog aan z Ü n gewone bestemming onttrok-

vernemen

De controle op automobielen.
•

te bevinden.

Hedenmorgen meldde het D.N.8.:
„De Somme overgestoken", „de Weygand-linie
op verscheidene plaatsen doorbroken". Qnder deze

—

evenwel dat de kans groot geacht
°rdt, dat het gebouw binnenkort weer voor het
?even
van vermakelijkheden beschikbaar zal
°men. Vooral voor het geven van concerten is er
Behoefte aan.

*

Het D.N.B. maakte Woensdagavond de
volgende mededeeling van het opperbevel der
Duitsche weermacht bekend:
Onze legers zijn vanochtend vroeg over een
breed front tot den aanval op het leger van
Frankrijk overgegaan. Zij slaagden er in de
Somme tusschen de monding en Ham en het
Oise—Aisne-kanaal te overschrijden en de
daarachter liggende, in aanbouw zijnde z.g.
Weygand linie op verscheidene' plaatsen te
doorbreken.

—

Het Concertgebouw te Haarlem.

Woensdag heeft de Haarlemsche
tról uitgeoefend op het naleven van politie conhet verbod
V* nzinc 2ebruik door automobilisten.
Thans
We
11
aulo s aangehouden, van wie niemand
onh oe
u,
®y 6<3 bleek te zijn zich met zijn auto op den

kanaal.

Het aantal fietsers op den weg is in de laatste
maand enorm toegenomen. Velen die vroeger maar
eens af-en toe hun rijwiel pakten, zijn nu
doordat de particuliere auto's en de taxi's in de garages gezet moesten worden en autobussen een
zeldzaamheid werden
gedwongen regelmatig
daarvan gebruik te maken. Voor velen die al wat
op jaren gekomen zijn, valt het natuurlijk niet
mee zich aan de eischen van het moderne verkeer
aan te passen. Het is evenwel noodig, dat alle
fietsers zich aan de regelen van het verkeer houden, want eerst dan kan het verkeer behoorlijK
verloopen..
Daarom hebben wij aan den Commissaris van
Politie te Haarlem verzocht in zeer korte bewoordingen vast te leggen wat elke fietser weten moet.
Deze wenken zijn:

Het vijftienjarig meisje C. de Zwart, dat Woensdagmorgen op het klipperschip „Bertha" aan het
Uider Buitenspaarne te Haarlem bij het aanmaken
an de kachel in brand geraakte en ernstig gewond
er<?'
*n
de afgeloopen nacht te 3 uur in de
i\ T
iaria Stichting overleden.

Wij

Somme en Oise-Aisne-

STOCKHOLM 6 Juni (D. N .B.) „Svenska Dagbladet" karakteriseert den toestand bij het begin
van het nieiïwe Duitsche offensief met de volgende
feiten:
1. De Fransche verdedigingslinies aan de Somme
missen soortgelijke verdedigingswerken, zooals die,
welke door de Duitsche troepen in België, Nederland en aan de Fransch-Belgische grens moesten
worden overwonnen. Weygand heeft geen tijd gehad
versterkingen aan te leggen.
2. Duitschland moest zijn Mei-offensief beginnen
met de verovering van de heerschappij in de lucht.
Thans is dit niet noodig, daar Duitschland een belangrijke superioriteit in de lucht bezit. Overdag
ziet men over de Duitsche linies zelden een vijandelijk vliegtuig.
3. Het Fransche achterland Is reeds bij het begin
van het Duitsche offensief gedesorganiseerd.
4. Van Duitsche zijde zijn talrijke nieuwe divisies
ingezet.
5. De Franschen moeten dezen keer alleen strijden,
terwijl zij op 10 Mei nog bondgenooten hadden.
6. Het overwicht van de Duitsche troepen in veldslagen is toegenomen sedert de Westelijke mogendheden een aanzienlijk deel van haar beste oorlogsmateriaal in België en Noord-Frankrijk
hebber»
verloren.
7. Duitschland zet zijn veldtocht voort volgens
methoden, die reeds in het Mei-offensief zijn beproefd, terwijl Frankrijk nieuwe mannen en een
nieuwe strategie probeert.
Tenslotte verklaart het blad, dat Woensdag het
doek is opgehaald voor het einde van een der
grootste tragediën.

Belgische koningskinderen vertoeven
in Zuid-Frankrijk.
Uit Genève verneemt het D.N.8.: De 3 kinderen
van koning Leopold, prinses Josephine Charlotte;
oud dertien jaar prins Boudewijn, oud elf jaar en
prins Albert, oud acht jaar, bevinden zich volgens
berichten in de- Fransche bladen, in het kasteel
Montal in het departement Lot, in Zuid-Frankrijk.
Volgens de zelfde bladen heeft koning Leopold op
25 Mei bevel gegeven zijn kinderen naar Portugal
te brengen. Dit bevel is echter niet uitgevoerd.

De behandeling van Belgische
vluchtelingen in Frankrijk.
PARIJS, 6 Juni (D.N.8.)
„De „Populaire" keert
zich tegen de uitbuiting van Belgische vluchtelingen
door Franschen. De aankomst in massa van vluchtelingen in bepaalde provinciesteden, schrijft het blad,
heeft alle prijeen van levensmiddelen snel omhoog
gejaagd. Voorts zijn ook de huurprijzen, die reeds
bij het begin van den oorlog in verschillende provincieplaatsen op abnormale wijze gestegen zijn, opnieuw omhoog gegaan. De meeste vluchtelingen of
geëvacueerden moeten in de open lucht verblijven,
omdat zij geen onderdak vinden. Deze uitbuiting,
zoo besluit het blad, verwekt onder de vluchtelingen
en geëvacueerden een beklagenswaardigen
gemoedstoestand.
—

Het gewonde meisje overleden.

S

Duitsch opperbevel bericht:

Duitschers overschrijden

Velen moeten leeren zich aan te passen bij
het verkeer.

De brand op het klipperschip.

ken*

meer

Wenken voor wielrijders.

—

i,

weinig

De muggeri van het IJselmeer
Gaan ijselijk en meer te keer,
Dan in de laatste jaren;
Zij gonzen druk de huizen in,
Hebben de pik op elk gezin,
In ongetelde scharen.
Het biologisch evenwicht
Is daar dus altijd nog ontwricht,
Zoo zeggen zij die 't weten;
Het IJselmeervolk bezigt taal,
Die op dit punt, naast meer banaal
Ook krachtiger mag heeten.
't Is wel een levenskrachtig ras
Van muggen langs dien grooten plas,
Dat dient men te getuigen;
Zelfs voor den barren wintertijd,
Ons nog zoo kort gelee bereid,
Heeft het niet willen buigen.
Het moeilijkste is bij zoo'n mug,
Wie steekt er met succes terug,
Om leer om leer te geven;
Je ergert je alleen zijn bult,
Terwijl hij, met je bloed gevuld,
Tevreden voort kan zweven.
Gelukkig zijn de muggen klein,
Als ze veel grooter zouden zijn,
Zou nog meer bloed hun smaken;
Toch zijn er menschen die die plaag
Van het insectenras nog graag
Tot olifanten maken.

—

PROV.

jaren

waren gezien, vormen nu langs
de kust weer een ware plaag.)

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bevoorrading van de winkeliers tengevolge van
verkeersmoeilijkheden vertraging kan ondervin den. De winkeliers zullen in verband daarmede
vermoedelijk niet onmiddellijk op alle bonnen, waarover hun klanten beschikken, koffie of thee
kunnen afleveren. Men moet daarom niet aanstonds op 6 Juni of volgende dagen alle
bonnen,
waarover men beschikt, bij zün winkelier inleve ren. Indien men zijn bestellingen over de periode
van 6 Juni tot en niet 5 Juli verdeelt, kan ieder er zeker van zijn dat hij in den loop van Juni
de geheele hoeveelheid, waarop hij met zijn gezin recht heeft, bij zijn kruidenier kan koopen.

Uitbreiding

Geen glans zonder licht: dat is de eerste
stelregel, dien elke schrijver zich voor
oogen vioet houden

Muggen.

's-GRAVENHAGE, 5 Juni. (A.N.P.)
Het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat bon „69" van het algemeen distributiebonboekje gedurende het tijdvak
van Donderdag 6 Juni
tot
en met Vrijdag 5 Juli a.s. recht geeft op het koopen van 2 1/2
ons koffie of 1/2 ons thee.

—

Spoedig vrij

regel. Regelabonnementstarieven op aanvraag.
Viaag en aanbod 1-4 regels ƒ0.60, elke regel meer
ƒ0.15. Groentjes zie rubriek.

Bon 69 voor koffie en thee.

®

burger.

Abonnementen per week ƒ0.25, per maand ƒl.lO,
per 3 maanden ƒ 3.25, franco per post ƒ 3.55, losse
nummers 6 cent per ex. Advertentiën: 1-5 regels
ƒ1.75, elke regel meer ƒ0.35. Reclames ƒ0.60 per

Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen
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Donderdag 6 juni 1940

IN DRAF.—Te Uelit werd de eerste jaarlijksche paardenmarkt gehouden. Hoewel het aantal aangevoerde dieren niet groot was, waren er trek- en rijpaarden
van goed gehalte te bewonderen.

11.
12.

voor- en achterlicht.
Berijdt steeds de rijwielpaden.
Bevordert de verkeersveiligheid
aan de verkeersregels te houden.
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Nationaal Hulpcomité 1940.

Vereenvoudiging van de
rechtspraak?

Collecte op 15 Juni a.s.
Door het Roode Kruis zal op 15 Juni a.s. een
huis- en straatcollecte worden georganiseerd ten
bate van 't Nationaal Hulpcomité 1940 tot leniging
van den nood in de Nederlandsche gebieden, waar
de oorlog heeft gewoed.
Groot is de nood in die streken; aan bijna alles
wat het leven mogelijk maakt is gebrek.
Wij in het ongedeerde Haarlem en omgeving
kunnen ons haast niet voorstellen, dat daar alles is
verdwenen: huizen, wegen, vee enz.
Door den Burgemeester van Haarlem is de organisatie in handen gegeven van het Roode Kruis
eveneens door den Burgemeester van Bloemendaal.
En nu zijn er collectanten noodig, in grooten getale, opdat op dien dag niemand worde overgeslagen om zijn bijdragen te offeren voor hun landgenooten, die al hun materieel bezit verloren heb-

De verduistering

Naar het Vaderland verneemt, zal men op het
departement van justitie in verband met bezuinigingsoverwegingen thans spoedig een begin maken
met het aanbrengen van vereenvoudigingen in de
rechtspraak althans in de gerechtelijke administratie. Den verschillenden colleges zal vermoedelijk per circulaire verzocht worden om op te
geven, welke vereenvoudigingen kunnen worden
aangebracht.

EXAMENS.
Academische opleiding.

•»

achterspatborden!

Het weldadigheidsconcert van
„Zang en Vriendschap".

Op Woensdag 19 Juni a.s. zal de heer G. Wit, rechercheur van politie te Haarlem, zijn zilveren

ambtsjubileum vieren.
De heer Wit begon zijn politieloopbaan te Haarlem als agent 4e klasse op 19 Juni 1914, waarna hij
werd beop 5 Augustus 1916 tot agent 3e klasse
noemd. Op 10 Mei 1918
werd bij bovendien aangesteld tot onbezoldigd
foor
rijksveldwachter
den
in
surveillance
Haarlemmerhout. Op 15
November 1919 werd hij
aangesteld tot rechercheur. Zoowel bij zijn
collega's als bij zijn superieuren en het publiek
is de a.s. jubilaris zeer
gezien.
Hoewel de tijdsomstandigheden zich niet leenen voor feestelijkheden,
zal het den jubilaris dien dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Van 10-12 uur en van 15-17 uur
dien dag is er receptie te zijnen huize, Marsstraat
123, Haarlem.

CURSUSSEN CENTRALE VEREEN. VOOR
OPENBARE LEESZALEN.
Voor het directeursexamen, uitgeschreven door
de Centrale Vereeniging voor Openbare leeszalen en bibliotheken slaagde de heer H. Bres,
assistent van de Stads-Bibliotheek en Leeszaal
te Haarlem; voor het assistentsexamen met het
recht om den directeurscursus te bezoeken,
slaagden de dames H. Postema, A. Kornmann
en M. J. van Weel; tot den assistentscursus werden toegelaten mej. H. van dep. Berg en mej. M.
Warns, allen leerlingen dezer instelling.

DIT JAAR GEEN LIGHAL-UITVOERING.

Opbrengst ongeveer ƒ

9.56
Zon onder
Zon op
5.21
Tusschen deze beide tijdstippen
moet verduisterd worden

De inlevering van ledige vaten.
In overleg met de
's-GRAVENHAGE, 5 Juni.
Duitsche autoriteiten maakt het departement van
handel, nijverheid en scheepvaart met betrekking
tot het inleveren van ledige benzinevaten of andere
voor het vervoer van benzine geschikte vaten, nader
het volgende bekend.
De verplichting tot inlevering van vaten geldt
uitsluitend voor ledige transportvaten, welke regelmatig gebruikt worden als verzendmateriaal.
De verplichting tot inlevering is niet van toepassing op petroleum stand- en lig-vaten, die per
tankwagen gevuld worden, echter wel voor smeerolievalen en gasolievaten.
Evenmin is deze verplichting van toepassing op
vaten in gebruik bij overheidsbedrijven, waaronder b.v. Nederlandsche Spoorwegen.
Nadrukkelijk wordt onder de aandacht gebracht,
dat het in te leveren materiaal zich in een dusdanigen staat moet bevinden, dat dit voor direct
vervoer van benzine bruikbaar is. (A.N.P.)
—

Bevorderd aan de Gem. Universiteit te Amsterdam tot arts mej. A. C. Rosman (Breda) en de
ben.
heeren N. Lubsen (Beemster) en J. G. Wegdam
Het Roode Kruis denkt daarbij aan de talrijke (Hoogwoud).
dames, die zijn opgeleid tot helpster in de ziekenGeslaagd voor het artsexamen le ged. mej. E.
huizen, die zich verbonden hebben aan het Roode J. Beyer (Bandoeng) en de heer W. C. de Boer
Kruis, aan de Johanniter-Orde of aan de Souvereine (Hoogwoud).
Orde van Malta (Wit-Gele Kruis).
Voor het doet. ex. aardrijkskunde (vrije studieOp hen allen doet het Roode Kruis een beroep, richting) de heer C. van Rossem en voor het
zij kunnen nu helpen één dag aan het echte Roode cand. examen sociologie de heer G. J. Visser.
Kruiswerk, d.i. het lenigen van nood. Dan zijn er
Geslaagd voor het candidaatsexamen wis- en
de talrijke dames van het K.V.V., de organisaties natuurkunde (D.) de heer H. H. Geers, voor het
die in de laatste weken al zoo veel goed werk heeft doet. examen pharmacie de heeren W. van der
verricht bij het begin van den nood van RotterBaan, J. P. Kieft en M. H. de Moor, voor het
dam.
cand.examen klassieke letteren mej. V. C. C. M.
Ook op de leden van de Jeugdvereenigingen Prinzen en de heer S. A. Waterman.
boven de 16 jaar wordt een beroep gedaan.
Aan de Leidsche Universiteit is geslaagd voor het
Verder zijn alle dames en heeren, die willen cand. examen wis- en natuurkunde letter I, mej.
helpen, welkom. Een ieder kan toch wel op dien G. de Graaf te Overveen.
dag één of een paar uur vrij maken en zich beschikbaar stellen voor dit werk; ieder kan zich op.
geven bij zijn eigen vereeniging of bij het K.V.V.
GEMENGD KOOR „POLYHYMNIA”.
Stadhuis, ingang Zijlstraat. Leden van het K.V.V.
uitsluitend aan dit laatste adres.
Door bovengemeld koor uit Haarlem, werd op
Collectanten voor Bloemendaal worden verzocht
Dinsdagavond in het gebouw „Zang en Vriendzich schriftelijk op te geven bij mevrouw A. den
een ledenvergadering gehouden.
schap
3.
Tex—Bxtinck, Potgieterweg
vergadering welke door vrijwel alle leden
Deze
Hoe eerder men dit doet, des te vlotter verloopt
besloot met algemeene stemmen de
bezocht,
werd
worden
daarom
verde voorbereiding; collectanten
van
het
koor op de gebruikelijke wijze
repetities
zocht zich uiterlijk Woensdag 12 Juni a.s. op te
voormelde zaal te doen doorgaan. Op grond
in
geven.
van de omstandigheid, dat de dirigent, de heer WilVeel tijd is er niet meer beschikbaar, maar genoeg om met aller medewerking de organisatie tot lem Hespe, in verband met de bestaande reisgelegenheid vroegtijdig moet vertrekken, werd bestand te brengen.
sloten de repetities in den vervolge vroeger te
Mogen Haarlem en Bloemendaal niet rechtlaten, beginnen.
streeks gedeerd door den oorlog, opnieuw doen blijUit het jaarverslag van den secretaris en de
ken van de offervaardigheid, waarvoor zij reeds
van den penningmeester bleek, dat zoowel
rekening
jaren bekend staat.
het aantal leden als de financieele toestand der vereeniging vrijwel stationnair zijn.
De aftredende bestuursleden de héeren Jac. Bos,
Denkt om de
secretaris, H. P. Ulsamer, penningmeester en W.
H. dë Zaaier en W. G. Kroése, Commissarissen werMoeten helder wit zijn.
den bij acclamatie herkozen. Door den voorzitter
den heer A. N. Zonneveld, werd de heer Bos, die
van de oprichting af (in 1900) secretaris is,
De door de Vereeniging „Veilig Verkeer" te Haar- reeds
eenige
hartelijke woorden gelukgewenscht met
met
Postkantoor
lem aangestelde schilder, die bij het
jubileum.
heeft post gevat, gaat nog steeds voort met het wit zijn 40-jarig
Omtrent
de
plannen, waarop het 40-jarig bestaan
die
daarvoor
in
schilderen van achterspatborden,
zal worden herdacht, zal nader
vereeniging
wielder
Woensdag
Zoo
870
kregen
komen.
aanmerking
beslist.
bakworden
rijders een beurt. Hierbij waren verscheidene
fietsen, waarvan dus drie spatborden geschilderd
moesten worden.
JUBILEUM BIJ DE HAARLEMSCHE POLITIE.

700.

—.

Naar wij vernemen is de totale netto opbrengst
van het weldadigheidsconcert, dat de Kon. Liedertafel „Zang en Vriendschap" Woensdagavond in de
Groote Kerk te Haarlem heeft gegeven, welke opbrengst ten goede komt aan het Landelijk Comité
tot steun aan steden en dorpen, die door den oorlog
getroffen zijn, ongeveer ƒ 700. (Dit is dan het gezamenlijk netto bedrag van het concert en van de
collecte die militairen van de officiersopleiding te
Kampen bij het uitgaan van het concert hebben ge-

houden).

CREMATIE J. NIEUWDORP.
Woensdagmiddag had op Westerveld de crematie plaats van het stoffelijk overschot van
den heer J. Nieuwdorp, oud-bouwkundig hoofdambtenaar bij den Provincialen Waterstaat,
welke plechtigheid door vele belangstellenden
werd bijgewoond. Onder hen merkten wij o.a. op
jhr. ir. C. J. A. Reigersman, oudde heeren
hoofdingenieur, zijn opvolger ir. C. Thomése,
Mr. J. D. v. d. Plaats en U. Hempenius namens
„Eigen Hulp", Carel van Hees, oud-directeur van
den Stadsschouwburg, voorts vele ambtenaren
van den P. W.
In de aula heeft ir. Thomése méde namens
ambtenaren en oud-ambtenaren van P. W. een
woord van afscheid gesproken. Lange jaren heeft
de heer Nieuwdorp deel uitgemaakt van ons
corps, aldus spreker. Hij was een van de beste
ambtenaren die wij gehad hebben. Geboren waterbouwkundige als hij was, was hij practisch
bekwaam en in alle opzichten een zeer goed
ambtenaar en een goed waterbouwkundige. Veel
goed werk heeft hij voor den P. W. gedaan Zijn
verdiensten werden door een koninklijke onderscheiding erkend. Ook bij het Provinciaal bestuur stond hij in hoog aanzien. Meer dan de
waarde, die hij voor zijn werk had, beteekende
de heer Nieuwdorp als mensch. Hij had een
onkreukbaar karakter. Als mensch zal hij altijd
door zijn karakter in onze herinnering blijven

voortleven.

De heer Regt sprak eenige woorden als vriend.
Deze spreker wees er op, dat de overledene de
zorgen, die hij de laatste jaren gehad heeft,
met gelatenheid heeft gedragen. Verder dankte
spreker den overledene voor wat hij voor „Eigen
Hulp" heeft gedaan.
Mr. J. D. v. d. Plaats voerde het woord namens „Eigen Hulp". Hij herinnerde er aan, dat
ongeveer 2 jaar geleden zijn voorganger naar
zijn laatste rustplaats werd gebracht. Sindsdien
is de heer Nieuwdorp steeds met de administratie in aanraking geweest. Groote toewijding had
hij voor de taak, waarvoor hij geroepen was. Ér
ontstond een nauwe band van vriendschap. Niettegenstaande het vele leed, dat hem heeft getroffen, bleef hij een werkzaam man. Wij zijn
hem daarvoor zeer dankbaar.
Nadat de kist onder de tonen van het Largo van
Handel was neergelaten dankte een zoon van den
overledene de aanwezigen voor hun belangstelling.

tCjcL vKaa&t

gaan.
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Waar gekampeerd kan worden.
De Ned. Kampeerkaartencentrale, onderafdeeling
van den A. N. W. 8., bericht ons, dat op de hierondervermelde kampeerterreinen wederom gekampeerd kan worden.
Arcen (L.): op vier terreinen van de V. V. V„
Almelo (O.): aan de Gravenallee, Ameland (Fr.):
in de rijksduinen aan zee bij Nes, Amerongen (U.):
Zuylenstein,
op de landgoederen Amerongen en
Eaarle Nassau (N.8.): aan de Chaamscheweg A 149,
Borne (O.): landgoed Letterveld bij boerderij Spalink, Broek in Waterland: aan het Pieterswijkje,
Doorn (U.): Bondskampeercentrum „Doorn-Austerlitz", Drouwenerzand (D.): aan den weg Borger
Gasselte, Eefde (G.): aan den Schutersdijk bij Vriezenkolk, Egmond Binnen (N.H.): aan den St. Adelbertsweg 183 a, Emmen (Dr.): in de staatsbosschen.
Garderen (Gld.): kampplaats „Naar Buiten" van J.
v. Elten, Geulem (L.): bij den uitzichttoren, bij den
Geulemmermolen, Gieten (Dr.): „Zwaneméer" ten
N. O. van het dorp, Giethoorn (O.): bij hotel ~Lindenhof", Gorssel: aan de rivier, Groenlo (Gld.):
aan den Eibergschenweg, bij het schietterrein,
Hoenderloo (G.): Nat. Park „De Hooge Veluwe",
Holl. Veld (Dr.): terrein van H. Bakker Gzn., Huizen (N.H.): terrein „Spillekanker" aan het eind
van den Ericaweg, Hulshorst (G.): aan het IJselmeer (Varelscheweg 211) J. J. Schmohl, do, (Varelscheweg) W. Groen, Katwijk a. Zee: gemeentelijk
kampeerterrein, Kootwijk (Gld.): terrein van R. var;
Dijk a. d. weg naar Nw-Millingen, terrein van P. H.
Binkhorst a. d. weg naar Nw-Millingen, Kortenhoef (N.H.): aan de Zuwe 10, terrein van A. den
Blanken, Laren (N.H.): terrein van G. B. Duurland,
Boekweitskorrel 22, terrein bij Theehuis „De Heidebloem", Loenen (Veluwe): aan den weg van
Loenen naar Woeste Hoeve, Mook (L.): bij „De
terrein van Giebels, Mijdrecht (U.):
aan de Hollandschedwarsweg, terrein van G. L. van
Beek, Nunhem (L.): bij den Leumolen, terrein van
Jac. van Laar, Nunspeet (Veluwe): kampeercentrum
Nijmegen:
kampeerterrein
,Saxenheib",
„Hartenbeek", Nijverdal (O.): aan den weg Nijverdal—Hellendoorn, terrein van M. Hietland, St
Oedenrode (N.8.): „Zandgoef" te Nijnsel, Oisterw«k (N.8.): Ontspanningsoord „De Leut" te Kleyn
Speyk, Ommen (O.): Bisschopshaven, terrein van
H. J. Lemmers, De Stekkenkamp, terrein van H. J
Lemmers, Oud Reemst (G.): Nat. Park „De Hoge
Veluwe", Princenhage: Weiland bij het Mastbosch
van J. Braspenning, Putten (Veluwe): Chr. Kampeercentrum „De Instuif", Vacantie-centrum „Mooi
Veluwe", Rockanje: gemeentelijk terrein a. d. duinrand, Roden: aan het rijwielpad van Roden naai
Nietap, Schoorl: a. d. Burg. Peecklaan achter de N
H. Kerk, Smilde (Dr.): achter hotel „De Oude Veenhoop", Sneek (Fr.): Sneeker Jachthaven (alleen
voor watertoeristen), Texel: tegen de dennenbosschen bij De Koog van D. v. d. Werf,Tinaarloo: bij
het natuurbad, Uddel: terrein van W. van Essen,
Bleekemeer 14, Uchelen: terrein van H. A. v. Baak,
Hoenderlooscheweg 187, Valkenburg (L.): „Vogelzang", Daelheinerweg 375, terrein van L. H. Vranken, Plenkertstraat 83, Venlo: a .d. Herungerweg in
Herungerberg (gemeentelijk terrein), Vlieland: in
de duinen bij de Noordzee en bij de dennenbosschen, in de staatsbosschen, Wansum (L.): ten O.
van den weg Wanssum-Well, Wieringen: Gesterweg
39 te Den Oever, Winterswijk: terrein van J. H
Roerdinkholder, Kotten H. 19, terrein van B. J
Roerdinkholder, Kotten, Verinkskamp bij boerderij
„De Klumper" Kotten.
-
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Wijziging Ambtenarenreglement.
Voor provinciaal personeel.
Ged. Staten stellen aan de Staten der provincie Noord-Holland voor, de volgende wijzigingen in het „Ambtenarenreglement 1920" aan
te brengen:
Aan artikel 8 wordt een vierde lid toegevoegd
luidende als volgt:
„Voor het vervullen van de in de eerste twee
leden van dit artikel
bedoelde termijnen telt
niet mede de tijd dien een tijdelijke ambtenaar
in verband met de omstandigheden, genoemd in
artikel 57, eerste lid, in verplichten werkelijken
dienst heeft doorgebracht."
Artikel 57 wordt gelezen als volgt:
1. De ambtenaar, die in verband met oorlog of oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden verplichten werkelijken dienst verricht, geniet, zoo hij gehuwd is, gedurende 30
dagen de volle aan zijn ambt verbonden bezoldiging en daarna hetgeen deze meer bedraagt
dan zijn militaire belooning. Is hij ongehuwd,
dan geniet hij gedurende 30 dagen de volle
aan zijn ambt verbonden bezoldiging en daarna
hetgeen 70 ten honderd van die bezoldiging meer
bedraagt dan zijn militaire belooning.
2. Ongehuwde eenige kostwinners worden voor
de toepassing van het eerste lid gelijk gesteld
met gehuwden. Ged. Staten beslissen, of een
beschouwd
ongehuwde als eenige kostwinner
wordt.
3. Het bepaalde ln het eerste en tweede lid ls
eerst van toepassing, nadat de militair, hetzij
vóór, hetzij gedurende de buitengewone omstan-

digheden, een werkelijken dienst van 11 maanden, of, indien hij een eerste oefening van korteren duur te vervullen had, deze oefening heeft

volbracht."

Voorgesteld wordt, dit besluit op 1 September
1940 in werking te doen treden.

T.B.C.-BESTRIJDING.
Bij een langjarigen duur van dezen oorlog vreest
de Noord-Hollandsche Vereeniging tot bestrijding
van de tuberculose dat een katastrofale invloed op
de resultaten van de tuberculosebestrijding zal worden uitgeoefend. Thans is van zoo'n invloed nog
geen sprake, aldus lezen wij in het jaarverslag
van deze vereeniging.
De uitzending van patienten naar sanatoria, hoe
moeilijk, bleek steeds mogelijk, al werden steeds
meer en grootere offers van ons verpleegfonds gevraagd.

Vergeleken met 1938 kwamen in Alkmaar en in
Haarlem en omstreken minder nieuwe patienten
zich op de bureaux aanmelden.
In de overige districten steeg dit aantal.
Voor Haarlem en omstreken, aldus het verslag, is
het uitbreken van den Europeeschen oorlog dubbel
noodlottig geworden, omdat de bouw van het nieuwe
consultatiebureau, welke reeds verzekerd leek,
daardoor weer in ernstig gevaar werd gebracht.
ORGELBESPELING.
Het bestuur werd in den loop van 1939 niet geProgramma der Orgelbespeling in de Grootewijzigd, omdat de heeren Heerkens Thijssen eit
of St.-Bavokerk te Haarlem op Donderdag 6 Spuyman wederom als bestuursleden door de •HaarJuni a.s. des namiddags van 3—4 uur, door den lemsche vereeniging resp. het district Zaandam wer-"
heer George Robert.
den aangewezen.
Aan het eind van het jaar traden de heeren Dr.
1. Toccata F. gr. t., J. S. Bach.
2. a. Sinfonia (Almira), b. Air (Semele), c. J. B. F. van Gils en Dr. Th. W. Beeker af; zij werden opgévórgd door J. Kroondijk en H. B. Beeker.
Marche fScipiorre), G. F. Handel.
,In het geheele district van Haarlem's omstreken
3. Rapsodie pastorale, Th. Salomé.
werdén in 1939 977 nieuwe personen onderzocht, ter4. In Memoriam, Jos. Jongen.
Quid sum Miser wijl 2290 personen zich voor heronderzoek aanmeldRequiem
Pie Jesu
den. In Haarlem zelf is het sterftecijfer gedaald van
Recordare Jesu Pie.
4,26 tot 3.52.
5. Toccata, Th. DUbois.
—

—
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Uit Haarlem’s Gemeenteraad
Het voorstel inzake de buitenleerlingen bij het
GebruiL.O. werd zonder discussie aangenomen.
kers van vastrecht voor electriciteit en gas zullen
niet meer betalen dan zij bij enkel tarief schuldig
Geen kwakel over de Oostsingel•
zouden zijn.
Het Rijk geeft over 1939 niet meer dan
gracht.
f 1.000.000.— extra bijdragen uit het Werkloosheidssubsidiefonds aan Haarlem.
—

Naar wij vernemen is besloten dat de jaarlij ksche Lighal-uitvoering te Haarlem, die dit
jaar op 22 Juni was vastgesteld, niet zal door-

2

HAARLEM'S DAGBLAD

voor die van een jaar een leges van f 1.75 te heffen.
Door den heer Van Kessel (r.-ik.) werd betoogd, dat het in belang van het publiek is als het
gemeentebestuur er op let, dat alleen ventvergunningen voor bloemverkoop gegeven worden aan
menschen die eerig verstand hebben van bloemen
en hun verzorging.
De heer Bijvoet (r.-k.), wethouder, zei ïïat
dit moeilijk zal zijn uit te voeren, want het bloemenventen geschiedt slechts gedurende een gedeelte van het jaar. Daarom moeten ventvergunningen
van bloemen gecombineerd met andere, bijvoorbeeld vodden gegeven worden.
Na deze toelichting aanvaardde de raad het voorstel van B. en W.

Het vervoer der leerlingen, die anders per
autobus naar de generale repetitie werden gebracht is ditmaal niet mogelijk en de medewerking van de keurploeg van den Kenn. Turnkring,
altijd een der aantrekkelijkste gedeelten van het
De Vastrechttarieven.
programma zou men dit jaar moeten missen.
enkele
andere
redenen
heeft
dit
Om deze en
men
Naar aanleiding van het verzoek aan de bejaar van de Lighaluitvoering moeten afzien,
om zuinig te zijn met het verbruik van gas
volking
hetgeen uit den aard der zaak een tegenvaller
De rede waarmede de burgemeester, dr. J. E. voerd over het voorstel van B. en W. om
en electriciteit, hebben vele verbruikers van gas
voor de Vereeniging tot Bestrijding der Tuberbaron de Vos van Steenwijk, Woensdagmiddag de eenige suppletoire begrootingen dienst 1939 vast en electriciteit zich reeds tot de directies van de
culose beteekent.
vergadering van den Raad opende, hebben
wü te stellen. Zooals men weet wil de regeering niet
gewend om hen te ontheffen van
reeds in ons vorig nummer opgenomen. Staande meer dan f 1.000.000 aan de gemeente geven als lichtfabrieken
het aangegaan abonnement voor levering volgens
werden de ernstige woorden van den voorzitter extra bijdragen uit het Werkloosheidssubsidieéén van de vastrechttarieven. B. en W. achten het
aangehoord.
fonds. Daarom moest op die begrooting nog een
treffen. Zij stelden
Op de agenda stonden een 20 tal punten, meest gat gestopt worden van f 289.000. B. en W. zijn er gewenscht, terzake regelen te
daarom
de
vastrechttarieven
voor
geldende
voor,
van administratieven aard. Een der belangrijkste in geslaagd dit geld te vinden, o.a. doordat de saldi
gas en electriciteit te handhaven, doch te bepalen,
was het voorstel inzake
der bedrijven meegevallen zijn.
Heden:
dat aan verbruikers volgens één dezer tarieven
De heer Castricum (r.-k.) meende dat de
DONDERDAG 6 JUNI.
over het tijdvak van 12 maanden
te rekenen
De buitenleerlingen bij financieele commissie niet voldoende ingelicht is van den datum van meteropneming van Med 1940
Stadsschouwburg. H.O.V. Volksconcert. 7.30 uur.
geweest, 's Middags ontving spreker een convocaGroote Kerk, Orgelbespeling, 3—4 uur.
af— in geen geval meer in rekening zal worden
het L.O.
tie voor de vergadering van 's avonds, zonder dat
Museum:
van
werken
Tentoonstelling
Frans Hals
gebracht dan verschuldigd zou zijn geweest bij afhij eenig stuk van te voren had kunnen inzien.
name
volgens enkeltarief.
van Haarlemsche schilders. 10—4 uur.
De heer Bijvoet (r.-k.), wethouder: als
de
B. en W. stelden voor de overeenkomst met
Palace: „Congo-Express", 2, 7 en 9.15 uur.
Dit tarief is voor electriciteit 21 ct. per Kilode gemeenten Heemstede en Bloemendaal betref- heer Castricum op de vergadering der commissie
Luxor Theater: „De duiten van Papa", 2.30, 7
Watt-uur. Voor gas is dit bedrag 9 ct. per M 3.
fende
toelating van leerlingen tot de scholen voor gekomen was, zou hij niet geklaagd hebben over
Gb 9 uur.
Dit voorstel kon geen onverdeelde instemming
onvoldoende toelichting.
Rembrandt Theater: „De dag van morgen", 2.30 7 openbaar lager onderwijs op te zeggen. Volgens
van
den heer Castricum (r.k.) vinden, omdat
en
W. werd aangenomen,
Het voorstel van B.
die regeling betalen Heemstede en Bloemendaal
het
beter vond het vastrécht met 50 pet. te verhij
en 9.15 uur.
alleen de heer Castricum stemde tegen.
Frans Hals Theater: „Cavalcade d'Amour", 2.30, 7 aan Haarlem voor kinderen uit hun gemeenten
mindéren.
die te Haarlem schoolgaan een toeslag op het
De heer Bijvoet (r.k.) wethouder, was overen 9.15 uur.
Bloemenventers tuigd,
schoolgeld
tot den kostenden prijs van het ondera.
117
Schotersingel
Geopend
Palestina Diorama's,
dat de heer Castricum een verkeerd inzicht
behalve Vrijdags, eiken werkdag van 3—5 en van wijs. Haarlem betaalt wederkeerig aan die gemeenin deze quaestie heeft. Het normale tarief is het
ten dezelfde vergoedingen voor kinderen uit HaarNaar aanleiding van een adres der Haarlemsche enkel tarief. Wie vel gebruikt heeft voordeel van
7—9 uur.
lem die scholen te Bloemendaal en Heemstede beVRIJDAG 7 JUNI.
Bloemen- en Plantenkoopliedenvereeniging. „Door het vast recht. Als een vastrecht-gebruiker onder
Bioscoopvoorstellingen des middags en des avonds zoeken. Voor die kinderen uit Haarlem is, naar Werken Sterk" merkten B. en W. o.a. op, dat 't afde tegenwoordige omstandigheden behoorlijk beB. en W. verzekerden evenwel voldoende plaats schaften van het kenteeken, dat tot dusver werd zuinigt, bestaat de mogelijkheid, dat hij meer zou
Nieuw programma.
Frans Hals Museum: Tentoonstelling van werken op de Haarlemsche scholen. Het laten vallen van uitgereikt aan hen, aan wie een ventvergunning moeten betalen dan hetgeen hij schuldig zou zijn
de toeslagen zal aan jle Haarlemsche gemeentekas is verleend, een doeltreffende controle zeer zal vervan Haarlemsche schilders. 10—4 uur.
volgens het enkel tarief. Dat zou onbillijk zijn
N.V. Handel Mij. A. Resink. Jaarl. alg. vergad. een besparing van f 2000 per jaar geven
gemakkelijken. Het eenige goede controlemiddel
Als men het denkbeeld van. den heer Castricum
Zonder discussie vereenigde de Raad zich met vormt alleen een vergunning welke behalve met de zou overnemen, zou de vastrechtgebruiker bevoorV. aandeelh. Leidschevaart 574. 8 uur.
naam en het adres van den venter, het artikel en deeld worden boven dengene die enkel tarief heeft
N.V. Haarl. Hotel Mij. Lion d'Or. Jaarl. alg. dit voorstel.
Begrooting 1939 een doorloopend nummer, tevens met een pasfoto is en dat gaat niet.
vergad. v. aandeelh., ten kantore, 10 uur.
Levensverzek. Mij. „Haarlem". Alg. vergad. van
voorzien. B. en W. stelden voor om voor ventverHet voorstel van B. en W. werd aangenomen;
leden. Wilsonsplein 11. 2.15 uur.
Slechts een korte gedachtenwisseling werd ge- gunningen van een half jaar een leges van f 1 en alleen de heer Castricum stemde tegen.
—

-

AGENDA.

—

Geen kwakel over de
Oostsingelgracht.

In verband met het antwoord van de directie
der Ned. Spoorwegen, dat zij geen bijdrage geven
wil voor den bouw van een kwakel over de Oostsingelgracht drong de heer Castricum (r.k.) ef
op aan, die kwakel geheel voor rekening der gemeente te

bouwen.

De heer Reinalda (s.d.a.p.) wethouder: De
gemeente kan geen geld uitgeven om daarvoor een
kwakel te bouwen die alleen ten goede zou komen
aan personeel van de Centrale Werkplaats
der
Spoorwegen.
De heer Castricum: ik ben het daarmee niet
eens.
'

Hamerstukken.
Zonder, of na een weinig beteekenende discussie
werden o.a. de volgende voorstellen aangenomen:
Voorstel om eervol ontslag, onder dankbetuiging
voor bewezen diensten, te verleenen aan den heer
P. Kion als hoofd der Lorentzschool.
Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen van
de badhuizen van het Witte Kruis.
Voorstel tot wijziging van de schoolgeld verordening voor handels- en nijverheidsonderwijs.
Voorstel tot wijziging van de Vermakelijkheidsbelasting.
Voorstel tot het verleenen van een crediet tot
uitbreiding van de bijzondere school aan de Eemstraat.

Voorstel tot het voor gemeenterekening herstellen van een terreinafscheiding van de speeltuin
vereeniging „Weltevreden" aan den Spaarndamschen weg.

Benoemingen.
Voor de raad tot de benoemingen over
werd een geheime vergadering van een half
gehouden.
Benoemd worden: tot lid der Commissie van
zicht op het Frans Halsmuseum de heer J. L.

gin<

uuT
toeTa-

iema;
tot deskundige voor de herschatting van de huurwaarde der lokaliteiten voor het vergunningsrecht
de heer H. J. H. In den Bosch;
tot leerares in de lichamelijke oefening aan de
-.le H.B.S. b. met 5-j. c. mej. T. Mulder te Haarlem, 3de van de voordracht.
tot tijdelijk leeraar aan de gemeentelijke Avondschool voor Handelsonderwijs
de heer T. Bakker;
tot hoofd van de school voor U.L.O. letter C.
aan de Parklaan de heer F. C. de Joode te Hoogezand.

donder DAG
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Het bestuur over
Nederland geregeld.
Verordening van den Rijkscommissaris
over de uitoefening der regeeringsbevoegdheden.
V IER COMMISSARISSEN-GENERAAL.

DUITSCHE COMMISSARISSENGENERAAL.

§ 4. (1) „De Rijkscommissaris oefent
zijn bevoegdheden uit door middel van op zijn bureau
werkzame Commissarissen-generaal.
„(2) De Rijkscommissaris benoemt Gevolmachtigden voor de afzonderlijke provinciën. Voor zoover noodig benoemt hij Bijzondere Gevolmachtigden voor afzonderlijke gebieden of voor speciale
werkzaamheden.
§ 5. „(1)
Het bewaren van de openbare rust,
orde en veiligheid wordt, voor zoover zich de
Rijkscommissaris voor het doen uitvoeren van zijn
verordeningen niet van Duitsche S.S.- en politietroepen bedient, opgedragen aan de Nederlandsche
politie. De Nederlandsche politie staat onder toezicht van de Duitsche politie en is aan haar aanDE RIJKSCOMMISSARIS wijzingen gebonden.
„(2) Het opsporen en bestrijden van alle handelingen,
die Rijks- en Duitsch-vijandig zijn, bee
'.^eze tte Nederlandsche gebied komt 011<Jer ' "Rijkscommissaris
hoort tot de taak van de Duitsche politie.
voor
hst
bezette
NederlsnH i? gel3ie
staan. Zijn verblijfplaats is
's-Gr V n 'la e d" teRijkscommissaris
DE RECHTSPRAAK.
is beschermer
S De
Van .f l
Rijksbelangen en oefent in het civiele ressort
het ? Perste regeeringsgezag uit. Hij staat recht§ 6. ~(1). De rechtspleging is
onafhankelijk.
S tr PP
„(2) De uitspraken worden inden naam van
on< jjer m'J en ontvangt van mij richtlijnen en
instr
het Recht gedaan.
„(3) De Rijkscommissaris bepaalt, welke vonDE MILITAIRE BEVELHEBBERS.
nissen hem vóór hun uitvoering ter bekrachtiging
Duitsche weermachtsbevelhebber in Ne- moeten worden voorgelegd.
derlanc "De
'
„(4) De Rijkscommissaris bepaalt bij verordeoefent
de militaire souvereine rechten uit;
2j:
erin6en worden in het civiele ressort door ning, welke strafbare feiten aan het oordeel van
den J
'ssaris uitgevoerd. Hij heeft het recht, de Bijzondere Rechtbank moeten worden onderdie tTlaa 'scomm
re §elen voor te schrijven, die voor de uit- worpen en in welke gevallen personen van Nedervoe Ung v'an zijn militaire taak en de militaire be- landsche nationaliteit voor den Krijgsraad of voor
Vc j| 'gmg
noodzakelijk zijn. Hetzelfde recht hebben den Duitschen politierechter moeten verschijnen.
(je
§ 7. „Binnen een termijn, die door den Rijkscom°pperbevelhebbers van de weermachtsdeelen".
missaris bepaald wordt, moeten
de in actieven
DUITSCHE POLITIE-ORGANEN. dienst zijnde rechters, openbare
ambtenaren en
beambten, alsmede .alle leeraren aan openbare en
"Voor de uitvoering van zijn instructies kan particuliere onderwijsinrichtingen onder eede een
van Duitsche politie-orga- verklaring afleggen, dat zij de verordeningen en
nenK COmrnissaris
De Duitsche politie-organen staan ter andere bepalingen van den Rijkscommissaris
en
P'kking van den Duitschen weermnchtbevelheb- van de hem ondergeschikte Duitsche organen stipt
t efl n Nederland, voor zoover het militaire behoef- zullen nakomen en dat zij zich zullen onthouden
van elke handeling, gericht tegen
het Duitsche
het | ere ischen en de taak van den Rijkscommissaris Rijk
of dc Duitsche weermacht".
§ 8. „Alle in het bezette Nederlandsche
HET NEDERLANDSCHE BESTUUR.
gebied
werkzame Duitsche autoriteiten, diensten en orga"De Rijkscommissaris kan zich voor de uit- nen, met uitzondering van die van de Weermacht,
Voe
van zijn instructies en voor het uitoefenen zijn ondergeschikt aan den Rijkscommissaris."
e
§ 9. „De
algemeene rechtsverbindende verorde.4,
administratie, van het Nederlandsche beïtuur bedienen".
ningen worden bekend gemaakt in het „VerordeninHET RECHT. genblad voor het bezette Nederlandsche gebied", dat
in de Duitsche en in de Nederlandsche taal ver,,(1) Het tot nu toe geldende recht blijft van schijnt. De Duitsche tekst is authentiek".
w
§ 10. „Deze verordening treedt in werking op den
voor zoover het met de bezetting te vereeni6"n is.
dag van haar afkondiging." (29 Mei)
De Rijkscommissaris kan verordeningen uitVaarH*
aigen >
Decreet van
die kracht van wet hebben. De verordeg n
v
f'te worden in het „Verordeningsblad voor het
Nederlandsche gebied" afgekondigd".
Aan het decreet van den Rijkscommissaris betreffende den organisatorischen opbouw van zijn dienstBENOEMING RIJKSCOMMISSARIS. bureaux ontkenen wij:
§ I. „(1) De Rijkscommissaris
voor het bezette
§ 6.
„Tot Rijkscommissaris voor het bezette Ne- Nederlandsche gebied bedient
j
zich voor uitvoering
r! andsche gebied benoem ik Rijksminister
dr. Ar- van zijn taak van de in zijn bureau werkzame ComSeyss-Inquart".
missarissen-generaal, en wel:
1) voor Bestuur en Justitie;
DE UITVOERING VAN HET DECREET.
2) voor de Openbare Veiligheid (Hoogere SS- en
politieleider);
"Voorschriften voor de uitvoering en uitwer3) voor Financiën en Economische Zaken;
kin Van
decreet gaan uit van mijn richtlijnen
dit
4) voor bijzondere gevallen.
Vo
'
let civ e^e ressort van den Rijksminister en
„(2) De Vertegenwoordiger van het DeparteVan de Rijkskanselarij, voor het militaire resvan Buitenlandsche Zaken en de Gevolmachment
soi-t Van
den Chef van het Oppercommando van de tigde voor de Nederlandsche Bank staan onmiddel\ve
lijk onder den Rijkscommissaris.
„(3) De Rijkscommissaris benoemt voor de afzonINWERKINGTREDING.
derlijke provincies gevolmachtigden; voor zoover
treedt in werking zoodra en noodig benoemt hij bijzondere gevolmachtigden voor
Voo zoover 'kdecreet
de
order
voor de uitoefening van de afzonderlijke gebieden of bijzondere werkzaamüitv eren
de macht, welke ik den opperbevelhebber heden."
Van
net leger gegeven heb, intrek".
§ 2. „(1) Alle aangelegenheden, welke de
rijks6
is geteekend door den Führer, door commissaris zien uitdrukkelijk voorbehoudt voor
den VOorz^ter van den ministerieelen raad voor de een onmiddellijke beslissing, worden
bewerkt door
Riik
generaal-veldmaarschalk
Göring, de hoofdafdeeling op het bureau van den rijkscomden ri Jksminister en chef van de Rijkskanselarij, dr. missaris.
L a molS
(2) De hoofdafdeeling bewerkt in het bijzonder
den cbef van be '; °PP erc ommando van de
Wcp,
alle zaken betreffende het personeel van de gezaKeitel,
den
van
Buiten]
Rijksminister
a
menlijke bureaux en organen van den rijkscom? alteil von Ribbentrop en den Rijksminister \an binnenlandsche
missaris, alsmede betreffende het toezicht over deze,
zaken, Frick.
alle aangelegenheden betreffende begrooting van
deze bureaux, alsmede de aangelegenheden van het
kabinet
protocol en dergelijke).
van
Rijkscommissaris. Bij de (uitgifte van akten,
hoofdafdeeling zijn verder aangesloten de
centrale kas en het hoofdbureau.
Aan de verordening van den Rijkscommis3. „(1) De commissarissen-generaal hebben
§
1S ,vo°r het bezette Nederlandsche
gebied
5 uitoefening
binnen
hel kader van hun zakelijke bevoegdheid
van de regeeringsbevoegdhehet recht van alle Nederlandsche autoriteiten,
,er> in Nederland van 29 Mei geldende voor
bureau's en inrichtingen, zoowel openbare als
duur der bezetting van het Nederlandse gebied door de Duitsche troepen, ontleeparticuliere, inlichtingen van eiken aard te eischen
en wij het volgende:
en aan dezen de noodige bevelende geven.
~(2) Zij hebben in het bijzonder tot taak de
1
beslissingen van den Rijkscommissaris 'overeenDe
Rijkscommissaris
voor
het
bezette
'
Kedp
andsc
gebied heeft voor zoover noodig ter komstig § 2, alinea 2, van de Verordening over de
uit oering he
uitoefening van de Regeeringsbevoegdheden in
van
z'in taak alle bevoegdheden, weike
v o nS de
de Nederlanden van 29 Mei 1940 (Verordeningenronfl wet
S
en
de
wetten
aan
den
knni
en de regeering toekwamen".
blad voor het bezette Nederlandsche gebied No. 3)
de belangen van het Groot-Duitsche voor te bereiden".
Hiik
n f de openbare
§ 4. ,Tot de taak van den Commissaris-generaal
orde of het openbare leven in
fj er
land . h et noodzakelijk, dan neemt de Rijks- voor Bestuur en Justitie behooren:
Com 8 3
de noo:i ige maatregelen, ook die van
1. de aangelegenheden betreffende de wetgeving;
We,J
PVO
en aal"d- Deze verordeningen van den
betreffende
het Staatsrecht alsmede die betrefïtiilc-"Commissaris
fende het verordeningenblad voor het bezette Nebezitten kracht van wet".
■
tot nu toe geldende Nederlandsche derlandsche gebied;
rep),/,
Dll Jft van
2). de aangelegenheden betreffende de ordekracht, voor zoover het vereenigb aar .
met de bezetting en niet in strijd is met de ning van de werkobjecten;
3) de aangelegenheden van binnenlandsch befendp HSen Var be .' decreet van den Führer betrefstuur, in liet bijzonder ook de aangelegenheden
'"Oefening van de regeeringsbevoegdheden
iw
,ed
7?8) r T6 eiiand (Duitsch rijkswetblad, deel I, blz. van het toezicht op de Gemeenten, met uitsluiting
voor
bezette Nederlandsche gebied echter van de aangelegenheden der gemeenteSeldenH veror
deningen
van den opperbevelhebber' politie;
Van het i er b,1 ven
4) alle aangelegenheden der Justitie, met uitVOorloopig
in kracht.
(2)
An
rechtsv oorschriften moeten vóór de be- sluiting van die der Rijkspolitie;
kendm" B an den rijkscommissaris
5) alle aangelegenheden betreffende cultuur
worden
Voorepfo jr T^
bekendmaking moet worden ge(Kunst, monumentenzorg, wetenschap, volksopvoeVan eer de rijkscommissaris dit
wenscht. ding, enz.), het onderwijs en de kerken
(3) n
rijkscommissaris
6) alle aangelegenheden betreffende de volksgebehoudt
zich
het
recht
Voo r
a n de hem ondergeschikte
zondheid,
Duitsche
oralsmede die betreffende cultureele en
6anen d ubevoegdheden
volgens alinea 2 over te sociale zorg aan de jeugd".
dr sgen
§ 3
POLITIE.
"^ e rijkscommissaris
zich voor
de
bedient
§5. ..De Hoogere SS- en Politieleider:
schriften van de Nederlanri £IPg Van z V11n vooroor
1) heeft het bevel over de in het bezette Neder
zoover de aan hem
onderErsphtw"^^?
!"' Y
ntsche diensten niet direct in landsche gebied ingezette eenheden: de Gewapende
Werking
en
SS en de Duitsche politie-eenheden en .orgaeC etari en generaal
la nd.schpD
de
van
Neder!'
f van algemeen bestuur zijn nen;
dementen
2) heeft 't toezicht over de Nederlandsche rijks,
aan der,
ornrn ' ssaris birnen het kad er hunner en gemeentepolitie en geeft haar de noodige beei
verantwoording verschuldigd
he t
voor velen.
leiden van hun ambtsaangelegenh
nn en ' onverminderd de
van S o
voorschriften § 6 „Tot de taak van den Commissaris-generaal
,ƒ T ultvoeringsvoorschriften ge- voor Financiën en Economische Zaken behooren:
Ven voor!,"
'dende Nederlandsche wetten en
1) alle aangelegenheden van het Departement
Voor "e
de ver ,?
verordeningen van den Rijkscommissaris". >an Financiën;

de Rijksuitgeverij te 's-Gravenhage is
1 van het Verprdeningenblad
Nederlandsche gebied. Dit blad
eyat. he t decreet van den Führer over de uitlening van de regeeringsbevoegdheden in Neei land
van 18 Mei 1940. Bii dit decreet is de
enoeming geschied van Rijksminister SeyssQuart tot Rijkscommissaris voor het bezette
ederlandsche gebied. De considerans van dit
ecreet luidt: „Om de openbare orde en het
penbare leven in het onder de bescherming
an de Duitsche troepen staande Nederlandsche
gebied te
handhaven, bepaal ik". Aan dit deeet ontleenen wij de volgende bepalingen.
lSC nen
vr>
or uhet bezette
u.
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2) alle aangelegenheden Van het Departement
Economische Zaken;
3) alle aangelegenheden van het Departement

/an

FLITSEN

van Waterstaat;
4) alle aangelegenheden van de Nederlandsche

Posterijen;
5. alle aangelegenheden van hêt Departement
van Sociale Zaken, met uitsluiting van de in § 4
onder no. 6, bedoelde aangelegenheden".
COMMISSARIS-GENERAAL VOOR
BIJZONDERE GEVALLEN.
§ 7 „Tot de taak van den Commissaris-generaal
voor bijzondere gevallen behooren:
1) alle vraagstukken betreffende de vorming
van de openbare meening
en niet-economische
vereenigingen;
2) die opdrachten, welke de Rijkscommissaris
hem op grond van een bijzondere beslissing geeft".
§ 8
1) „Tot de taak van de Gevolmachtigden
van den Rijkscommissaris voor de afzonderlijke
provincies behoort
met uitzondering van de
alle aangelegenheden van
openbare Veiligheid
Openbaar, bestuur, van economie en van de vorming van de openbare meening in het aan hen
toegewezen gebied. Hij kan zich voor de uitoefening van zijn taak volgens de richtlijnen van den
Hoogeren S.S.- en Politieleider van de Duitsche
politieorganen bedienen.
(2). „De Nederlandsche autoriteiten, bureau's
en inrichtingen, zoowel openbare als particuliere,
benevens al haar organen, zijn op grond van een
bijzondere bepaling verplicht den Gevolmachtigden
van den Rijkscommissaris over bepaalde aangelegenheden uit eigen beweging bericht, te geven
en hun bepaalde bestuursmaatregelen vóór de
vaststelling ervan mede te deelen. Het vaststellen
moet worden uitgesteld wanneer Gevolmachtigde
zulks verlangt".
§9. „De bevoegdheden voor de door den Rijkscommissaris vor plaatselijke of zakelijke aangelegenheden benoemde Bijzondere Gevolmachtigden
richten zich naar de gegeven opdracht".
§
10. „(1). De Gevolmachtigden van den Rijkscommissaris voor de provincies hebben hun zetel
in dezelfde plaats, als de Commissarissen volgens
art. 141 van de Grondwet.
„(2) De zetel van den Bijzonder Gevolmachtigde
wordt door den Rijkscommissaris bepaald".
§ 11. „De oprichting en de opheffing van burgerlijke Duitsche bureau's, alsmede de vaststelling
van hun bevoegdheden wat betreft plaats en onderwerp, geschiedt uitsluitend door den Rijkscommissaris".
8 12. „Dit decreet treedt in werking op den
dag van zijn afkondiging. (3 Juni).
—

—

(Voor een toelichting, welke dr. Rabl, juridisch
adviseur bij den staf van den Rijkscommissaris
op deze verordening heeft gegeven, zie men
pag. 4, 4de en sde kolom).

toont

3. Moeder haalt liet papier er af
in een poging om hem op weg te
helpen.

4. Beseft dat er iets van hem
verwacht wordt en haalt deksel
van doosje af.

5. Haalt vloeipapier, stukje speelgoed en nog meer vloeipapier er uit

6. Probeert, terwijl moeder met
het speelgoed zwaait, het doosje
als hoed te gebruiken, waardoor de
stemming van tante Toos bedorven is.

BRANDKAST MET IUWEELEN

GEPLUNDERD.
Bij opruimiitgswerk te Rotterdam.

Verordeningenblad voor het
bezette Ned. gebied.

VERDACHTEN TWEE JAAR
GEVANGENISSTRAF GEëISCHT.

TEGEN

ROTTERDAM, 5 Juni. (A.N.P.)
Op 19 Mei
was een twaalftal mannen tewerk gesteld bij het
puinruimen aan de Schiekade, waar pand 126 had
gestaan. Bij het ruimen waren de mannen op een
brandkast gestuit. Ze kwamen onderling overeen
om deze open te breken en, zoo het de moeite
loonde, zich den inhoud toe te eigenen. De eigenaar
had reeds te bevoegder plaatse mededeeling gedaan, dat zich in de brandkast waardevolle sieraden van goud en juweelen bevonden tot een
waarde van ƒ 16.000. Toen de rechercheurs op het
terrein verschenen, was de brandkast echter reeds
geopend en een belangrijk deel van den inhoud
verdwenen. Drie mannen, de 28-jarige loswerkman A. K., de 36-jarige grondwerker P. van G. en
de 44-jarige expeditieknecht H. v. d. L. werden
daarna gearresteerd en in bewaring gesteld als
verdacht zich aan diefstal van een deel dezer sieraden te hebben schuldig gemaakt.
De officier eischte tegen alle drie verdachten

Besluiten

den Rijkscommissaris

gepubliceerd.
Bij de Rijksuitgeverij te 's-Gravenhage is
verschenen No. 1 van het Verordeningenblad
Nederlandsche gebied.
voor het bezette
In deze nieuwe uitgave worden de door den
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied afgekondigde algemeene
verordeningen bekend
rechtsverbindende
Deze bekendmakingen zullen
gemaakt.
gelijktijdig in de Duitsche en in de Nederlandsche taal
plaats hebben.
Deze uitgave zal niet regelmatig verschijnen.
dit VerordeninHet eerste nummer van
genblad bevat:
1. Decreet van den Führer over de uitoefeningsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei.
2. De oproep van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche Volk van 25 Mei.
3. Verordening van
den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied tot uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 29 Mei.
f
4. Decreet van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied betreffende den
organisatorischen opbouw van de dienstbureaux
van den Rijkscommissaris van 3 Juni.

twee jaar gevangenisstraf.

Bepalingen

voor oliën en vetten
blijven van kracht.
Het
's-GRAVENHAGE, 5 Juni (A.N.P.)
—

Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt mede, dat alle bepalingen betreffende banderolles en geleidebiljetten voor margarine, vetten en oliën onverkort van kracht gebleven zijn.
Gedurende de oorlogsdagen is enkele malen in
het belang van de voedselvoorziening aan fabrieken, wier banderollevoorraad uitgeput was
en door de vervoersstagnatie niet kon worden
aangevuld, toestemming gegeven om vetten zonder banderolles af te leveren mits de heffing
werd voldaan. Vermoedelijk zijn deze voorraden
inmiddels reeds opgebruikt. Voor zoover dit niet
het geval mocht zijn, kunnen degenen, die nog
dergelijke
ongebanderolleerde vetten in voorraad hebben zich omgaande tot de Ned. Zuivelcentrale, afdeeling margarine, vetten en oliën te
'sGravenhage, Nassaulaan 6, wenden, ten einde
dien voorraad alsnog gebanderolleerd te krijgen.
Men geve daarbij de juiste kwantiteit en verpakking op, dus bijv. 50 pakjes van »/i K.G. vet en 10
pakjes van % T.G. reuzel, den naam van den leverancier, den datum van ontvangst en sluite de
factuur ter inzage bij.

van

SCHEEPVAARTINSPECTIE.
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van
van het departement van Waterstaat heeft

goedgevonden met ingang van 1 Juli 1940.
le. Aan den inspecteur voor de scheepvaart L.
Korstanje op te dragen de leiding van het Ilde
district van de scheepvaartinspectie, onder gede leiding van het
lijktijdige ontheffing van
lilde district en hem Rotterdam als standplaats
aan te wijzen.
2e. Aan den adjunct-inspecteur
voor de
scheepvaart A. C. van Brakel op te dragen de
leiding van het lilde district van de Scheepvaartinspectie en hem Groningen als standplaats
aan te wijzen. (A.N.P.)
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Die kop van dien Turk, die wil me maar niet uit
de gedachten. D'r zijn menschen, die er voorbij
komen, en die bij zichzelf denken: „Is dat nou een
Turk?" maar wanneer ze op het papiertje dat er
bij hangt hebben gezien dat Rembrandt hem geschilderd heeft, tillen ze wijsgeerig één ooglid op,
zetten een kronkel in de wenkbrauw en beamen
diepzinnig: „Ja, zoo is nou een Turk". Er komen
helaas niet veel bezoekers op de tentoonstelling
van aanwinsten in het Rijksmuseum te Amsterdam,
maar van die, welke er komen, moet ik één een
kruisje met krijt op zijn jasje geven; hij kwam er
misschien per ongeluk, wellicht omdat hij nu eindelijk eens ging zien wat of er waar is van dat
eeuwige gezanik over de eeuwigheid
der kunst,
maar in ieder geval was het een feit dat hij het
over dien Turk niet eens kon worden. En dat zij
tot 's mans eer gezegd, want zooiets is wat .je
noemt houding. Rembrandt kon honderdmaal beroemd en eeuwig en onaantastbaar zijn, zijn
„Nachtwacht" vindt ie enorm, vooral dat goud is
geweldig, alleen al omdat niemand na hem 't ooit
met zoo'n kleurtje heeft weten te lappen, maar die
Turk, neen, zóó had ie nog nooit een .Turk gezien.
Toen de karaktervolle bezoeker bij zichzelf te rade
ging hoe of een Turk er dan wèl uit moet zien, geraakte hij tot de conclusie dat hij er eigenlijk nooit
één gezien had. Tóch, bij Sarrasani in het circus, of
waren dat Indiërs of bosjesmenschen? Op een
plaatje dan in een boek, neen niet in een boek, op
een pakje sigaretten, als merk Zie je wel, die Turk
van Rembrandt leek niets op dien Turk van de sigaretten, en op de film had hij ook wel van die
snuiters uit Turkije gezien, en dat waren ook van
die kroeskoppen, of ze hadden van die ongekeerde
bloempotten op, en die oogen waren beslist geniepiger, en snorretjes, die hadden ze ook.
Neen,
Rembrandt, je bent een reuze schilder, maar in
jouw tijd waren er geen films en ook nog geen sigarettenpakjes, en je had beter inplaats van zoo'n
Turk een mooien Amsterclamschen seigneur kunnen schilderen of nog zoo'n nachtwaker erbij, zoo
dacht de bezoeker en hij ging verder langs andere
schilderijen.
Zoo'n ronde Amsterdammer heb ik liever dan
eentje, die een ooglid optilt (zie boven); voor beiden geldt echter dat ze nooit een Turk gezien hebben. Wanneer ze in een museum in Istanboel een
schilderij ophingen van dezen Amsterdammer-methoucing, dan zouden de Turksche bezoekers hun
schouders ophalen en zeggen: „Dat is geen Hollander, die ziet er anders uit, met een pofbroek en
met klompen, zooals ze op de pakjes tabak staan
en op de blikjes chocola". Die Amsterdamsche museumbezoekers zullen daar hartelijk om lachen, en
zeggen: „Jullie weten er niets van, jullie denken
dat wij allemaal op klompen loopen en er als boeren uitzien, maar dan hebben jullie
het lekker
mis", en ze zullen wellicht nooit weten dat ze het
even mis hebben als de Turken, waarover ze zich
ook maar wat ingeprent hebben, dat hun werd
voorgezet door filmmakers en sigarettenfabrikanten.
Het kan zijn, dat die Amsterdammer-met-eenmeening gelijk heeft, en dat die Turk van Rembrandt niet op een echten Turk lijkt. Misschien
ook is er vroeger eens één Turk geweest, die wel
zoo er uit zag, en dien had Rembrandt dan juist op
het oog. Wie zal het zeggen? We kunnen daar over
gaan debatteeren, en dat zou dan geen Turksch
bad maar een Turksch debat worden. In ieder geval is die Amsterdammer, die dien Turk geen Turk
vond en daar recht voor uit kwam ook, mij sympathieker dan die man, die dien Turk ook geen
Turk vond totdat hij zag dat Rembrandt hem had
geschilderd en toen zei: „Wat een sprekend gelijkende Turk!" En dat is het eigenlijk wat ik u zeggen wou.

v. H.
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De Juck.
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2. Zwaait met het pakje maar
geen belangstelling voor wat
er in zit.

1. Krijgt een cadeautje van tante Toos, die bij moeder op visite is.

]

i

Het cadeau

NIEUWE SERIE No. 15

Door het bedanken van den heer Klaas de Vries
te Amsterdam, lid der Provinciale Staten, is een
vacature ontstaan in den Raad van Toezicht op
de Provinciale Bedrijven van Noord-Holland.
Ged. Staten van Noord-Holland bieden
Prov.
Staten ter vervulling van deze vacature de volgen,

"

.

"

Het stadhuis van Leiden begint de voltooiing te naderen en zal binnen afzienbaren tijd in gebruik worden genomen.
Een overzicht van het stadsgedeelte
waarvan dit fraaie bouwwerk het middelpunt vormt.
—

de voordracht aan:
1. A. Sietsnia, lid der Prov. Staten van NoordHolland.
2. A. J van Leusen, lid der Prov. Staten vao

Noord-Holland.
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Wie

voor groot

verlof

zal een beroep op de afdeelingen en de leden
worden gedaan dit forjds door vrijwillige bijdragen zoo veel mogelijk te stijven.

aanmerking komen.

in

Postzegelhandelaren.
Ver. van Postzegelhandelaren, heeft
besloten de zwaar getroffen Rotterdamsche
collega's daadwerkelijk te helpen. Uit de kas werd
een bedrag van f
1200 gevoteerd, terwijl bestuur en leden dit bedrag verhoogden tot totaal
f 3500. Vervolgens deden de niet-getroffen leden toezeggingen van levering op crediet tot inkoop-prijzen. Dergelijke toezeggingen volgden
eveneens van de zijde van de leveranciers van
albums en postzegel-benoodigdheden.

Aanwijzingen van den Opperbevelhebber.
neel.

Met
5 Juni 1940 kan
ingang van
rekening houdende met de hieronder volgende
door den commandant van elk
aanwijzingen
enkelvoudig oorlogsonderdeel
(compagnie enz.)
groot verlof worden verleend aan het nog in werkelijken dienst zijnde reserve- en dienstplichtig
personeel.
1. Het groot verlof wordt alleen dan verleend,
indien de belanghebbende aan den commandant
van het betrokken oorlogsonderdeel een verklaring van werkgever, familie of 'anderen kan overleggen, waaruit blijkt, dat hij door loongevenden
arbeid, dan wel op andere wijze in eigen onderhoud kan voorzien, althans niet ten laste van de
gemeenschap zal komen. Bedoelde verklaring moet
zijn gelegaliseerd: a. door den betrokken burgemeester; b. voor hen, die in overheidsbetrekking
zijn, door het betrokken diensthoofd ter plaatse.
2. Korporaals en manschappen mogen tot geen
grooter aantal met groot verlof worden gezonden
dan mogelijk is om te kunnen voorzien in de noodzakelijke diensten (bewakingsdiensten, beweging
en onderhoud van paarden, beheer van materieel,
opruimen van land- en grondmijnen, alsmede van
zinkschepenversperringen, onderhoud en bediening
van bruggen en veren e.d.).
Ik merk hierbij nog op, dat voor de bewakingsdiensten en parken enz. eenheden moeten -worden
bestemd, die een organieke samenstelling hebben:
afhankelijk van de plaats en den omvang van het
te bewaken object b.v. een sectie of een compagnie
onder een zeer geschikt commandant.
3. Officieren en onderofficieren worden tot geen
grooter aantal met groot verlof gezonden dan mogelijk is om een voldoende sterkte aan kader te
houden bij het resteerende deel van het enkelvoudig oorlogsonderdeel.
4. Voor een goede geneeskundige en veterinaire
een
verzorging van personeel en paarden moet
voldoende aantal (res.) officieren van gezondheid,
(res.) paardenartsen alsmede het noodige geneeskundig en veterinaire personeel onder de wapenen
worden gehouden.
5. Voor de onderdeelen waarvoor de magazijnsverpleging nog niet is
moet het noodige personeel voor dezen dienst onder de wapenen worden gehouden.
6. Compagnies-, batterij-,'" eskadrons- en hoofeere commandanten, verplegingsofficieren, onderofficieren-administrateur en fouriers mogen eerst
met groot verlof worden gezonden op het tijdstip
aangegeven onder 2.
7. Zij, aan wie verlof wordt verleend, vertrekken rechtstreeks van hun verblijfplaats naar hun
haardsteden, voorzien van een bewijs van het
verleende groot verlbf en van de voorgeschreven
vervoerbewijzen. De verlofgangers blijven in het
bezit van het oorlogszakboekje en herkenningsplaatjes. Voor het vertrek met groot verlof worden de dienstplichtigen vanwege den commandant
opmerkzaam gemaakt op de volgende verplichtingen: a. zij die met groot verlof vertrekken moeten
zoo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een
week, hun volledig adres opgeven aan den burgemeester van hun woonplaats; b. allen moeten er
voor zorgen, dat de militaire goederen, welke hun
worden medegegeven, naar behooren worden bewaard en onderhouden.
Zij die met groot verlof vertrekken, nemen de
in hun bezit zijnde kleeding- en uitrustingstukken,
met uitzondering van helm, gasmasker en deken
mede.
Elke commandant zendt zoo spoedig mogelijk
rechtstreeks aan het centraal registratiebureau,
Alexanderplein 10, 's-Gravenhage, een nominatieve
opgave van het met groot verlof gezonden personeel.
8. De paardenoppassers van de officieren, wier
paarden particulier eigendom zijn en die voor
groot verlof in aanmerking komen, moeten worden
vervangen. Voor zooveel noodig kunnen aanvragen
voor oppassers worden gericht aan den desbetreflenden depótcommandant.
—

—

De Ned.

3. Het overblijvende en voor den dienst niet
benoodigde personeel, ingedeeld bij niet tot het
eigen wapen behoorende onderdeelen, zooals huzaren, wielrijders, chauffeurs, treinsoldaten, genie-,
geneeskundig-, intendance-personeel e.d. moet op
het regiment van herkomst (r.h., r.w., r.a.) of
op het betreffende depót (dep.- g. tr., gk. tr., int.
tr., md.) worden gedirigeerd.
De commandanten en het administratief
4.
personeel van de op den grond van het vorenstaande in feite opgeheven onderdeelen zullen
met groot verlof kunnen vertrekken, dan wel bij
een der blijvende onderdeelen of bij het betrokken
depót worden ingedeeld, zoodra zij alle administratieve en verdere aangelegenheden hebben afgewikkeld en overgedragen. Hiertoe behoort ook het inleveren van gevechtsberichten.
5. Is bij de samengevoegde onderdeelen een
overcompleet aan officieren en kader, dan kan
voor zooveel zij daarvoor in de termen vallen
aan een overeenkomstig aantal officieren en kader
groot verlof worden verleend.
De commandanten van groote eenheden, stelterritoriale
lingscommandanten,
bevelhebbers,
frontcommandanten in de vg.h., de d.e.v. en de c.lvd. zullen overigens door overplaatsingen zooveel
mogelijk officieren en onderofficieren, die in aanmerking komen om met groot verlof te vertrekken,
daartoe in de gelegenheid stellen.
6. Zoodra de vorenstaande regeling haar beslag
heeft gekregen verwacht ik van de c.v., c.vg.h.,
c.stg.hd., t.b.f., d.e.v., c.lvd. wnd.t.b.n.br. de wapeninspecteurs en de hoofden van diensten, enz.,
een opgave van de onderdeelen, welke zijn blijven
(in kleine
bestaan, alsmede hun samenstelling
eenheden) en hun sterkte aan officieren, onderofficieren, minderen en paarden.
Vorenbedoelde opgaven moeten uiterlijk 15 Juni
bij mij zijn ingediend.
Daartia zal ik nadere aanwijzingen voor de
vedere hergroepeering en de daaruit voortvloeiende
verdere opheffing van oorlogsonderdeelen geven.
—

—

3. PAARDEN, VOERTUIGEN EN
MATERIEEL.
De paarden, voertuigen en al het materieel van
de oorlogsonderdeelen, welke worden opgeheven,
moeten, naar door de commandanten genoemd onder punten 1. en 2. van 2 te geven aanwijzingen,
worden overgegeven aan de commandanten van
de oorlogsonderdeelen, welke na de reorganisatie
blijven bestaan.
(A.N.P.)

Steun aan door den oorlog
getroffenen.
De Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mereurius" heeft besloten tot de instelling van een „Mercurius"-steunfonds
1940 en
uit de middelen der organisatie daarvoor een
bedrag van f 2Q.000 gevoteerd, ten einde zijn door
oorlogsschade getroffen leden in staat te stellen

Jiet Krent

en

2. VOORLOOPIGE REORGANISATIE.

1. Bü elk regiment, depót en overeenkomstig
onderdeel zal zoodra mogelijk het aantal onderdeden worden beperkt. Daartoe zal het personeel,
dat niet met groot verlof vertrekt, bij zooveel bataljons, afdeelingen, compagnieën, eskadrons en
batterijen (elk voor zooveel mogelijk van organieke samenstelling) worden samengevoegd als
inderdaad noodig
in verband met de sterkte
blijkt te zijn. De commandanten van buiten het
regimentsverband gestelde bataljons of afdeelingen en van zelfstandige onderdeelen treffen voor
hun bataljons of afdeeling -overeenkomstige maatregelen. Voor het samenvoegen van de onder zijn
bevelen staande onderdeelen geven de c.-lved. en
de d.e.v. nadere aanwijzingen.
2. Het overblijvende personeel van de enkelvoudige oorlogsonderdeelen, gesteld onder het
rechtstreeksch bevel van de commandanten der
groote eenheden, zooals m. cn., en. pag., moet
worden gevoegd bij een gelijksoortig onderdeel
van een der regimenten (bataljons) der groote
eenheid.
—

—

Huwelijk met modern
Comfort.
Ja, prachtig, zegt Mr. Van Eyckeveld afweKom je nu?
zig.
Wat een haast, zegt Nick, terwijl ze hem ach—

—

—

Is het een erg ingewikkeld probleem,
ternaloopt.
waarmee ik u moet helpen? Als het maar geen erfenisgeschiedenis is, want daar ken ik niets van,
dat weet u.
Nee, heel iets anders. Ga zitten, als je wilt.
Ik ben gistermiddag op de soos geweest, Nicoline.
Ja? Wat leuk, dat u zich alweer zoo fit voelt.
Ze waren zeker blij, u weer te zien. Hoeveel rondjes hebt u moeten geven? Doordazen maar, denkt
ze, alle onzin bij elkaar halen, die ze bedenken
kan
ze weet immers, wat er nu komt.
Hoor eens, Nicoline, zegt Mr. Van Eyckeveld,
ik ben momenteel niet in de stemming om grapjes
met je te maken. Wat denk je, dat ik, zoodra ik op
de soos was, van drie, vier kanten te hooren kreeg?
En
Dat u er slecht uitzag, zegt ze prompt.
of was het
dat New-York vier punten lager was
hooger?
Ik
Nu is het genoeg, barst Oom Victor uit.
verkies niet, dat jij den gek steekt met iets, dat
ik als een hoogst ernstige aangelegenheid beschouw
Hoelang zou het nog duren, voor hij met de
vuist op het bureau gaat slaan? Pats!.... daar heb
je 't al. Wat een mep, hij zal inwendig wel piepen.
Nu, krijg ik nog antwoord?
Waarop? U hebt me niets gevraagd?
Als je daarop staat, dan zal ik het je met
ronde woorden vragen. Is het waar, dat jij, terwijl
ik ziek was, eiken dag in „Royal" hebt geluncht
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

met verschillende heeren?
—

't Was er telkens maar één tegelijk, zegt Nick

laconiek.

den Rijkscommissaris

toegelicht.

Derde Haagsche Conventie wordt geëerbiedigd.
Ambtenaren-apparaat intact.

denkbeelden, die wij sinds 1933 in Duitschlani
gaandeweg vaarwel hebben gezegd, n.l. conservatie!*
politieke, of, zoo gij wilt: liberale denkbeelden. Wfl
hebben ons ingedacht in de denkwijze van den
e
Nederlander, toen wij tot het vastleggen van o
overwegingen
verordeningsbepalingen kwamen. De
welke hieraan dan ook ten grondslag liggen zifl
niet de onze maar de uwe, zoo zeide dr. Rabl ons.
Hierdoor is verkregen een volkomen gelijkrech"
tigheid tusschen Duitschers en Nederlanders, een
gelijltrechtigheid welke niet alleen gegrondvest
op het volkenrecht, doch die tevens is vastgesteld i®
een sfeer en een streven om elkander het leven
gemakkelijk mogelijk te maken.

Het A.N.P. meldt: de juridische adviseur dr. Rabl,
den staf van den Rijkscommissaris,
heeft ons op 4e verordeningen betreffende het Duitsche bestuur over Nederland de volgende toelich.
ting sf-.-geven:
In genoemde verordeningen zijn de richtlijnen
voor de bevoegdheid van den Rijkscommissaris
vastgesteld. Het gezag van den Rijkscommissaris is
hierin omlijnd. Tevens blijkt uit de verordeningen,
dat behouden zal blijven wat hier bestond. De orde
zal niet verstoord, doch eerder vergroot worden.
Dit, zoo zeide dr. Rabl, is niet alleen een moreele
mar ook een plicht volgens het recht.
plicht,
Tot steun aan vakgenooten.
Dit recht is vastgelegd in de bepalingen van de
derde Haagsche Conventie, welke conventie de
Steunt uw getroffen collega’s!
verhoudingen beheerscht die in een bezet gebied
tusschen de bezettende autoriteit en de bevolking
HAARLEM, Donderdag.
van het bezette gebied bestaan.
De Führer heeft steeds de geest van deze Haag„Steunt uw getroffen collega's" zet de directie sche conventie in eere gehouden.
van de bekende behangselfabriek Kath: en DoodeDe rechten en plichten, zoowel van de bezettenheefver boven een schrijven, waarin zij bericht, een de macht als van de oorspronkelijke bevolking,
steunactie te zijn begonnen ten behoeve van dooizijn dor de conventie-bepalingen nauwkeurig aanden oorlog getroffen slachtoffers uit de behangselgegeven.
papierbranche. Tot dit doel heeft de firma een onNu dient hierop te worden gewezen, dat de
dersteuningsfonds opgericht en daarvoor een bedrag
Rijkscommissaris er ten volle naar gestreefd heeft,
van f 1000 beschikbaar gesteld terwijl verder 5 pet.
van den omzet van bepaalde series behangselpapier dat de plichten van de Duitsche overheid en de
rechten van de Nederlandsche bevolking in de
in het fonds zal worden gestort.
Aan het Accountantsbureau Frese & Hogeweg, te eerste plaats zouden worden overwogen en eerst
Amsterdam is verzocht, het beheer van dit Fonds op dan de rechten van het Duitsche gezag en de plichten van de bevolking hier te lande.
zich te nemen en zich te belasten met de 'pondpondsMen dient te allen tijde in het oog te houden,
gelden
der
onder
de
slachtoffers
gewijze verdeeling
dat het hier gaat om een wettelijke gezagsuitoefeuit de behangselpapierbranche.
ning, krachtens vaststaande overeenkomsten. In
alles is streng de hand gehouden aan het volkenCENTRALE VEREENIGING VAN SCHOOL- EN recht.
Dr. Rabl wijst dan op par. 2 van de verordening,
WERKTUINEN.
het Nederlandsche recht van kracht blijft.
waarbij
Aan het jaarverslag over 1939 van den Kring
Dit
is
in overeenstemming met het volkengeheel
Noord-Holland der Centrale
Vereeniging voor
dat
zulks
bepaalt indien geen dwingende omrecht,
is
School- en Werktuinen
het volgende ontleend.
zulks
standigheden
onmogelijk maken. Hier te
Het totaal aantal leerlingen bedroeg voor alle
lande was de afwezigheid van de regeering zulk
afdeelingen tezamen 2681. Hiervan heeft Amstereen dwingende omstandigheid, doch ook deze is
dam het leeuwenaandeel: 1620, daarop volgt Haarondervangen.
lem raet 513. Bloemendaal komt op de lijst voor
Dr. Rabl deelde nog als bijzonderheid mede,
Amsterdam
en
Haarlem
hebben
met 40.
4 werkdat de Rijkscommissaris persoonlijk het oorsprontuinen.
kelijke ontwerp voor de verordening had gecorDe invloed van het tuinwerk op de kinderen
rigeerd en wel in dier voege dat zijn bevoegdheden
Geen beter
wordt in alle afdeelingen geroemd.
werden omlijnd tot de grens, waarbinnen zijn inmiddel tegen baldadigheid en tuchteloosheid, dan
noodzakelijk was.
menging
de leiding van de zucht tot „doen" der jeugd in
Voor den geest, welke spreekt uit de bepalingen
goede banen.
der xerordening wes dr. Rabl nog op par. 7,
Het werken in klasse-verband begint zich langvan rechters, openbare ambtenaren en bewaarbij
zaam uit te breiden: Amsterdam, Haarlem, Den
ambten etc., slechts een verklaring werd gevraagd, Het Mauritshuis in Den Haag is thans weer voof
Helder.
dat zij zich zullen onthouden van elke handeling, het publiek toegankelijk.
De waardevolle schilde'
Haarlem hield een geslaagde loterij voor de
[financiën, kweekte zijderupsen, stuurde bloemen gericht tegen het Duitsche Rijk of de Duitsche rijen, die gedurende langen tijd veilig warei»
weermacht.
naar ziekenhuizen enz. Een klasse van de school
opgeborgen, worden weer op hun plaats gebracht'
voor Buitengewoon L.O. werkte met groot succes
Volgens het volkenrecht had men hier trouw kunin de schooluren.
nen eischen, doch zoover heeft men niet willen
gaan.
Het is trouwens geheel en al de bedoeling dat
Gedeeltelijke
men het groote ambtenaren-apparaat volkomen
intact laat. Zoo zijn door den Nederlandschen ministerraad destijds voorschriften vastgesteld voor
Nederlandsche ambtenaren en autoriteiten, welke
voorschriften dienen te worden gevolgd in geval van
De K.N.A.C. en de A.N.W.B. deelen het volgende
een bezetting. Wij hebben, zoo verklaarde dr. Rabl, mede:
deze Nederlandsche aanwijzingen thans vpor de
Reeds eerder werd door het ministerie van finan'
Nederlandsche ambtenaren vrijwel geheel overgeciën bepaald, dat voor opgelegde motorrijtuig# 1
nomen.
terugbetaling zou kunnen geschieden van vooruit
In de verordening zijn geen bepalingen opgenobetaalde motorrijtuigenbelasting van 1 Juni 1940
men omtrent inmenging in familie, eigendom, en af tegen inlevering van de motorrijtuigen belastinggeloofsovertuiging, daar wij dit zoo natuurlijk kaart.
hebben geacht, dat zulks niet behoefde te geThans ontvingen bovengenoemde vereenigingeö
schieden.
bericht van het ministerie van financiën, dat even'
Dr. Rabl wees verder speciaal op par. 3 van de eens een zeer
tegemoetkomende regeling is getroffe'l
verordening, welke bepaalt, dat de Rijkscommissaris voor de
motorrijtuighouders,
die van de daartoe
zich voor de uitvoering van zijn voorschriften van
bevoegde
autoriteiten
hebben gekrege"
vergunning
autoriteiten
zal
de Nederlandsche
bedienen. Dit, slechts
een beperkt aantal malen of dagen me'
zoo zeide dr. Rabl, dient zoodanig te worden opgehet motorrijtuig te rijden.
vat, dat ingrijpen van Duitsche autoriteiten uitAan hen kan op hun daartoe strekkend verzoek
zondering zal zijn. Het optreden van Nederlandsche
worden verleend van betaalde motor'
teruggave
ambtenaren en autoriteiten zal steeds in de eerste
plaats komen. Het is zoowel voor het heden als voor tijtuigenbelasting in verhouding van het aanta'
de toekomst het streven en de bedoeling van den dagen, waarover de kaart loopt tot het aantal dage"
Rijkscommissaris om Nederlandsche autoriteiten en waarvan wordt aangetoond, dat zij niet met het
motorrijtuig op den openbaren weg hebben kunne®
Nederlandsche ambtenaren in hun volle bevoegdheid te laten. Het is niet alleen zijn streven, maar rijden.
het zal ook zijn eerzucht streelen indien deze
Deze terugbetaling kan geschieden door de ont'
Nederlandsche ambtenaren ten volle aan de uitvoevangers na afloop van het tijdvak; warvoor de
ringen der bepalingen medewerken.
belastingkaart loopt.
Ik heb, zoo zeide dr. Rabl, ter bevrediging van
Men beware dus zorgvuldig eventueele bewijs'
eigen nieuwsgierigheid eens nagegaan of dit bij het stukken (bijv. tijdelijke vergunningen van benzine'
bezetten van een gebied wel eens eerder was gedistributie bureaux) waaruit kan blijden dat mell
schied, en ik kan u zeggen, dat ik tot de conclusie gedurende bepaalde tijden niet op den openbare! 1
ben gekomen, dat, hetgeen ik zooeven uiteenzette, weg heeft kunnen rijden.
een omvang van „zelfbestemming" beteekent als nog
nooit in een oorlog of bij het bezetten van een gebied is bereikt.
Het is ons streven geweest in onze medewerking
De Dikke krabde zich eens achter het oor. tot het uiterste te gaan wat wij doen konden. Men
Tja, zei hij, dat is toch nog een heele zou kunnen zeggen, dat wij een overeenkomst of
Woensdagsavond*
uiterlijk
dienen
puzzle, maar wat zoudt U denken van een een charter met u hebben aangegaan van volkenbetaald
te zijn, daar de bezorgers
„salamanderdokter ?
rechtelijken aard dat het kader vormt waarin plaats
Ik kan het probeeren, vond de professor is voor een zoo soepel mogelijke uitoefening van Donderdag moeten afrekenen.
en met zijn tweeën maakten ze een uithanghet gezag.
bord.
Wij hebben ons daarbij laten beïnvloeden door
DE ADMINISTRATIE

behoorende tot

Hulpfonds voor artsen.
Aangezien door den oorlog vele artsen in moeilijke omstandigheden verkeeren, heeft het hoofdbestuur der Nederlandsche maatschappij tot
bevordering der geneeskunst besloten tot het
stichten van een hulpfonds, waarin, een bedrag van f 10.000 is gestort. Het hoofdbestuur
doet een dringend beroep op alle leden der
1940" met
maatschappij, om het „Hulpfonds
spoed en in ruime mate te steunen. (A.N.P.)

»

terugbetaling
motorrijtuigenbelasting.

VOOR DE KINDEREN

Jaan Otielal.

WEEKABONNEMENTEN

Toen het huis van den professor Ingericht
was, kwam de vraag wat de professor moest
gaan doen, nu zijn instrumenten vernield

—

o

"

9

waren.

—

Dikke, zei professor Knap, jij wist
er immers een oplossing voor.
Zeg,

—

Nicoline, ik verzoek je nu voor 't laatst.... die malle lasterpraatjes van al die ouwe sooskeOch Oompje, maak er toch niet zoo'n drama rels? Waar ziet u me eigenlijk voor aan? Maar als
van. Wat hebt u zich door die ouwe kletskousen u denkt, dat ik me er iets van aantrek, dan hebt u
laten opstoken! U weet toch, dat ik verleden het mis. Ik zal uitgaan met wie ik wil en ik zal
Woensdag met mijn vriend dokter Maeyhoek ge- de vrienden kiezen, die ik wil. Ik heb in Utrecht
luncht heb. Dat heb ik u zelf hier nog te voren vier jaar lang op mezelf gepast en ik ben volkoze stokt even, slaagt er men capabel om het hier ook te doen.
verteld. En Donderdag
toch in met dezelfde luchtigheid verder te gaan
Je bent volkomen capabel om je reputatie als
Donderdag hadden we immers dat pleidooi inzake behoorlijk jong meisje naar de maan te helpen en
Zeepfabrieken contra Müller. Dat wist u toch, u daarmee je carrière als advocate ook.
Ik zou anders denken,
Wel-wel, zegt Nick.
hebt me zelf naar den trein gestuurd. En na afloop
heb ik toen natuurlijk met meester Robberts gedat daar nog wel iets meer voor noodig zou zijn.
luncht. Tk moest toch de honneurs van het kan- Als je tenminste het leventje van sommige jongere
toor waarnemen.
confrères ziet....
Dat zijn jongelui, dat is heel iets anders.
Heb jij meester Robberts daarvoor uitgenooDaar
digd?
Hoera, de dooddoener! roept Nick.
Nee, hij mij. Maar dat kunt u op de staat van wachtte ik al op. Lieve Oom Victor, zegt ze kalmer
u meent het goed met me, dat geloof ik graag.
kosten wel verrekenen.
Je weet best, dat dat er niets mee te maken Maar uw opvattingen en de mijne loopen minstens
heeft, brutaal nest, dat je bent! De quaestie is al- vijftig jaar uit elkaar. En we willen ze geen van
leen, dat je je uitermate onbehoorlijk hebt gedra- beiden veranderen. Ik wil wel de minste zijn en u
excuus vragen voor mijn brutaliteit van zoo juist,
gen.
Volgens de opinie van uw kletstafel, valt Nick maar uitsluitend daarvoor. En verder.... ja, ik
heb hier een ergen leuken tijd gehad en ik ben u
minachtend in.
Volgens de publieke opinie in de stad. Waarmee dankbaar voor alles, wat ik geleerd heb, maar ik
jij evengoed als ieder ander rekening hebt te hougeloof, dat het beter is, dat ik nu maar wegga.
Weggaan? zegt Mr. Van Eyekeveld verschrikt.
den. Tenslotte wil ik de lunch rftet dien UtrechtMaar kindlief, daar hoeft toch geen sprake van
schen vriend van je nog laten passeeren. Als het
daar bij gebleven was, zou vermoedelijk ook nie- te zijn. Ik heb je eens flink gezegd, waar het op
mand iets gezegd hebben. Maar dat je direct den stond en daarmee uit. Als je een jongen was, zou
je hier vermoedelijk al heel wat meer uitbranders
volgenden dag je door een totaal vreemde
Een confrère en een relatie van uw kantoor... gekregen hebben. Daar ga je toch niet voor weg.
Daarvoor ook niet alleen, zegt Nick.
Ik
Hou je mond en val me niet in reden
door
een tetaal vreemde, zeg ik, die je ternauwernood ben er al veel langer over aan het denken. Ziet u,
een uur geleden voor het eerst hebt ontmoet, laat. ik wil en ik zal mettertijd op eigen béenen staan,
ook financieel. Ik vind het vreeselijk om te moeten
uitnoodigen, dat komt volstrekt niet te pas.
redeneeren: als de oudelui dood zijn, krijg ik zóóIk heb het van zuiver zakelijk standpunt beveel. Daar wil ik heelemaal nooit aan denken. En
schouwd, zegt Nick hoog.
Inderdaad? En daarom heeft die eetpartij dan al had ik vandaag over een ton te beschikken, dan
ook maar twee uur en drie kwartier geduurd.... zou ik nog werk zoeken. Want ik wil iets met myn
Och, nemen ze in „Royal" tegenwoordig tijd leven doen, ik wil iets uitvoeren.
Ja kind, allemaal mooi en prachtig. Maar waar
op? Hoe doen ze dat? ledere ober een stopwatch
zeker?
wil je in deze tijden aan beginnen? Je weet toch
goed genoeg, hoe 't in de advocatie gesteld is. En
Nicoline, drijf me niet tot het uiterste
Dat hebt u mij allang gedaan, valt ze uit.
er zijn zelfs voor mannen al bijna nerverder
Denkt u soms, dat u er mij niet mee beleedigt, met gens plaatsen open en voor meisjes heelemaal niet.
—

—

—

—

Mr. CORRY STOLZ-VAN DEN KIEBOOM.
I 8)

van

I

verleenen van
aanwijzingen gegeven voor het
groot verlof aan reserve- en dienstplichtig perso-

Verordeningen

|

's-GRAVENHAGE, 5 Juni. —De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht heeft de volgende
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HAARLEM'S DAGBEAD
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Als juriste misschien niet. Jammer genoeg.
Maar misschien vind ik wel iets anders. Ik ga in
ieder geval eens informeeren links en rechts. En
voorloopig wil ik toch nog graag wat hier blijven,
als u tenmiftste niet boos meer bent. Ze steekt haar
hand uit.
Leelijke meid, zegt Oom Victor, maar hij
Maar op één voorwaarde, hoor. Je haalt
lacht.
me zulke streken niet meer uit.
Ik beloof het u, zegt ze.
Ik zal nooit meer
met iemand van het mannelijk geslacht in „Royal"
Althans in eenige herberg of taveerne
vult Oom Victor nauwkeurig aan.
Gaan lunchen, althans dineeren, soupeeren of
ontbijten, raffelt Nick verder.
Behalve met u,
lieve ouwe brompot. U staat boven de wet.
Heb je plezier om me straks van kantoor te
komen halen? vraagt Frank aan de koffietafel.
Hangt er van af, zegt Lies.
Als het alleen
om de gezonde wandeling over en weer te doen is,
blijf ik liever thuis. Ik heb hier beweging genoeg.
Wat een enthouisastme! Dat zou je een paar
jaar geleden ook niet gezegd hebben.
Een paar jaar geleden was er zoovéél anders,
zegt Lies ontevreden.
Ben ik met je eens. Maar aan wie de schuld?
Aan mij natuurlijk, valt ze uit.
Dat weet
ik toch allang. Ik ben een ontevreden, ondankbaar
schepsel geworden. Ik heb een huis van vier kamers met keuken en een man, die ik af en toe eens
een paar uur te zien krijg en genoeg geld om niet
van honger dood te gaan
En veel te veel vrije tijd om te zitten kankeren en piekeren, vult Frank aan.
En daar zit
het hem juist. Bij jullie allemaal. Jullie vrouwen
hebt het tegenwoordig veel te makkelijk. Als jullie
wat meer om handen hadden, zou het gauw uit
zijn met dat gezanik over onvoldaanheid en ontevredenheid en leege levens en wee't ik wat.
Waar haal je die wijsheid opeens vandaan?
vraagt Lies verbaasd.
Van kantoor? Ik wist niet,
dat meneer Van Westhove zoo'n vrouwenkenner
was.
Wel van kantoor, maar niet van Westhove, denkt
Frank, maar hij vraagt:
Hoezoo? Waarom vraag je dat?
—
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Omdat ik je nog nooit zulke algemeeno waar'
heden heb hooren verkondigen. En wou je nu gaart
—

probeeren om mij nuttig bezig te houden? Was da'
de bedoeling van die afhalerij vanmiddag?
Nee, dat vroeg ik, omdat ik iets leuks bedach'
had, zegt Frank verdrietig.
Maar daar is h
plezier nu alweer van af.
Ja, we schijnen tegenwoordig alleen maaT
eikaars plezier en eikaars humeur te kunnen be'
derven, zucht Lies.
Den eenen avond zit ik jou hier op te wach'
ten, boordevol met goeie voornemens. En dan korf 1
jij thuis en begint direct te mopperen, omdat W e
alwéér gehakt eten of omdat de radio het nu hee'
lemaal vertikt en dan is alles mis. En nu wil 3'i
mij een plezier doen en ben ik weer direct zoo mi'
serabel. Wat had je voor een plan? vraagt ze ef
nieuwsgierig achteraan.
Och, niets bijzonders, zegt Frank lusteloos.
Ik.... ik wilde een nieuwe jurk met je gaan koo'
pen. Voor dat diner volgende week. Ik heb eert
meevallertje gehad, zie je.
Och, schat, zegt Lies geroerd.
Als ik da'
geweten had.... Dat Is alweer verkeerd, weet zeNet alsof ze zich voor een nieuwe jurk wèl
opschroeven.
Nee, zegt ze.
Een nieuwe jurk hoeft nietDie zwarte kan nog best, ik heb haar vandaag b e
keken. Bewaar dat geld maar voor een nieuw pa"
voor jezelf. Een grijs, je moet nu eens een donker'
grijs pak nemen, Frankie.
Dat pak kan er ook nog wel af, zegt FranfcEn ik heb gisteren een jurk zien staan.... eeö
blauwe, echt iets voor jou.
De engel, denkt Lies en ze heeft nog meer spijk
Afgesproken dan? vraagt Frank.
Zulle**
we de strijdbijl maar weer begraven.... tot de®
volgenden keer?
Achter zijn stoel legt ze haar armen om zijn hal'»
duwt haar gezicht in zijn haar.
Je bent lief, zegt ze.
Veel te lief voor melk schaam me weer zoo. Wat wil je vanmiddag
eten?
We eten in de stad. En daarna gaan we naaf
de bioscoop. Ik heb de kaartjes al in mijn zak,
—
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maar.

fWordt vervolgdj*

DONDERDAG 6 JUNI 1940
Goering prijst de Duitsche

Duitsch commentaar op de rede van De bombardementen in Duitschland
Duitschers herhalen hun beschuldigingen.
Churchill.
Het D.N.B. deelt mede-

luchtmacht.
Haar taken in de afeleepen weken.

Het D.N.B. meldt:

Het D.N.B. meldt:

De bekentenis, door Churchill afgelegd, dat

De opperbevelhebber van de luchtmacht, geneGoering, heeft tot de soldaten
van de luchtmacht een dagorder gericht, waarin
o.a. het volgende gezegd wordt:
De grootste overwinning van alle tijden is bevochten, het veldheervernuft van onzen Führer
en oppersten bevelhebber heeft de groote slag in
het Westen tot den prachtigsten triomf der Duitsche

lijke ramp voor de Westelijke mogendheden zijn
geweest, wordt door de Berlijnsche bladen beschouwd als een bewijs, dat zelfs Churchill eindelijk met een waarheidsgetrouwe uiteenzetting in
het licht der openbaarheid moet treden.
Churchill heeft erkend, aldus de „Lokal Anzeiger", dat ten aanzien van het dreigende gevaar de
waarheid niet langer voor de Britsche natie kan
worden verzwegen. Een geest van
vertwijfeling
klinkt uit zijn woorden, dat Engeland en Frankrijk
zich tezamen tot in den ondergang zullen verdedigen. Het dreigend 'vaar, zoo schrijft het blad
verder, waarvoor in ingeland niemand meer verantwoordelijkheid draagt dan de huidige ministerpresident Churchill heeft het Britsche Lagerhuis
nog nimmer zoo duidelijk aanschouwd als op het
oogenblik, dat het met een beklemd stilzwijgen de
rede moést aanhooren van Churchill, aan wien het
zich op een noodlottig oogenblik
heeft toevertrouwd.
Ook de „Angriff" wijst op het feit, dat Churchill
zich thans niet meer aan woordenpraal te buiten
is kunnen gaan. Het blad schrijft: Nu moet Churchill erkennen dat hij niet meer aan de overwinning van Engeland en Frankrijk, maar aan hun
ondergang gelooft. In dit opzicht is Churchill dan
ook werkelijk een profeet. Er bestaat voor
de
Westelijke mogendheden geen uitkomst meer. Wij
laten hen niet meer los. Zij hebben geen andere
keuze meer dan te strijden tot den ondergang.
Tenslotte zeggen de bladen dat de door Churchill
meegedeelde cijfers over de uit Vlaanderen teruggekeerde Engelsche troepen en vooral de cijfers
over de Britsche verliezen in geen enkel opzicht
met de werkelijkheid overeenstemmen. Men vergelijke deze cijfers
aldus de „Lokal Anzeiger"
met de 1.2 millioen in Duitsche gevangenschap
geraakte soldaten om in te zien dat het onmogehebben kunnen
lijk is dat zooveel Engelschen

wapenen gemaakt.
Onvergankelijke lauweren heeft zich onze jonge
luchtmacht in deze geweldige worsteling verworven en zij "heeft een beslissend aandeel gehad in de
overwinning, die de Duitsche weermacht behaald

heeft op de strijdkrachten van twee wereldrijken

'

—

—

Dagorders van generaal
Von Brauchitsch.
Westelijke leger en het
reserve-leger.

Dank aan het
.

BERLIJN, 5 Juni. (D.N.8.) De opperbevelheb-

ber van het leger, kolonel-generaal Von Brauchitsch, heeft de volgende dagorder tot het Westelijke leger gericht:

Een groote, voor

de voortzetting van den oorlog
slag is zegevierend ten einde gebracht.
Het Nederlandsche en het Belgische leger hebben
de wapens neergelegd. Groote deelen van het Franïche en het Engelsche leger zijn gevangen genomen
of vernietigd. Onoverzienbaar is de buit aan geschut, gevechtswagens en belangrijke, voor den
vijand onvervangbare uitrusting. Koene en vastberaden leiding, nimmer versagende
strijdlust der
troepen hebben in gelijke mate tot deze unieke zege
bijgedragen. leder heeft zijn uiterste best gedaan.
Overal zijn de oude Duitsche
soldatendeugden,
dapperheid en besluitvaardigheid, discipline en kameraadschap, schitterend aan den dag getreden.
Trouwe wapenbroederschap en prachtige samenwerking met de luchtmacht hebben binnen korten
tijd iederen tegenstand van den vijand gebroken.
Troepen aan het zuidelijk front en in den Westwall hebben door buitengewoon dappere prestaties in aanval en verdediging de operaties in België en Noord-Frankrijk gedekt en daardoor de uitgebreide aanvalsoperatie mogelijk gemaakt. Onvermoeibaar bezig voor de ravitailleering van de
strijdende troepen hebben alle eenheden van de
étappedientten volledig haar plicht gedaan en in
aanzienlijke mate tot het groote succes bijgedragen.
Soldaten, ik ben trotsch op u en betuig u allen
voor uw schitterende prestaties mijn dank en eren
kentelijkheid. Ik gedenk daarbij met trots
rouw de gevallenen en gewonden, die ons den
weg tot de overwinning hielpen banen. Nog is het
laatste niet gedaan, doch ieder weet: een leger,
dat zulke daden heeft volbracht, moet dit laatste
gelukken. Daarom voorwaarts met God, met den
Führer en voor Duitschland.

beslissende

VON BRAUCHITSCH,
w.g.
Kolonel-generaal en opperbevelhebber
van het leger.

Tot het reserve leger heeft de opperbevelhebber
<Je volgende dagorder gericht: Soldaten in het va-

derland. De groote omsingelingsslag in België en
Noord-Frankrijk is tot een zegevierend einde gebracht Een belangrijke phase van den veldtocht

in het westen is afgesloten. Nederland is door Duitsche troepen bezet. Het Belgische leger heeft gecapituleerd. Sterke deelen van het Britsch-Fransche leger zijn vernietigd of gevangen genomen.
Als krachtbron van het veldleger hebt gij in deze
Unieke zege uwer kameraden aan het front een
•elangrijk aandeel gehad. Met noesten ernstigen
•rbeid en offervaardigheid hebt gij in het vaderland gezorgd voor de vervanging van personeel en
materieel van het veldleger en daarmede de voorwaarden voor deze groote successen geschapen. Ik
weet dat gij allen liever met de wapens in de hand
naast uw kameraden aan het front zoudt willen
vechten en ik ben er van overtuigd dat ieder van u
daar precies zooals zij zijn man zou staan. Doch
de soldaat heeft, getrouw aan de hem gegeven bevelen, op ieder hem toegewezen plaats zijn plicht
te vervullen. En gij hebt ze ten volle vervuld.
Daarvoor betuig ik u mijn dank en erkentelijkheid. In vertrouwen op den Führer, in hechte
strijdgemeenschap tusschen front en vaderland
ïullen wij de zekere eindoverwinning bevechten.
w.g.

VON BRAUCHITSCH,

Kolonel-generaal en opperbevelhebber
van het leger.

Deensclie Rijksdag Dinsdag weer
bijeen.
Het D. N. B. meldt uit Kopenhagen: De Deensche

Rijksdag is

voor a.s. Dinsdag bijeengeroepen. Zijn

eerste werk na een onderbreking van veertien dagen
za ' een beraadslaging zijn over een door de Deensche regeering voorgestelde verhooging der spoorwegtarieven en de binnenlandsche posttarieven.

de

gebeurtenissen in Frankrijk en België een ontzag-

raal-veldmaarschalk

en hun misleide hulpvolken. Van ganscher harte
dank ik u voor uw prestaties. Gij hebt bereikt dat
onze tegenstanders u niet slechts leerden achten,
doch ook vreezen.
Onze valschermtroepen en de landingstroepen
van onze luchtmacht hebben een in de geschiedenis nog nimmer voorgekomen taak met heldhaftige
dapperheid en voorbeeldige strategie tot uitvoering
gebracht. Op eenzame posten hebben zij stand gehouden en zich in de veroverde stelling gehandhaafd tot de grondtroepen waren aangekomen. De
in de afweer van vijandelijke
luchtdoelartillerie
luchtaanvallen tot schild van vaderland en front
geworden
heeft niet slechts in afmattenden
langdurigen waakdienst haar stillen plicht gedaan, doch ook zulk een groot aantal vijandelijke
vliegtuigen en pantserwagens vernietigd, dat zij
een zoowel voor den luchtstrijd als voor den strijd
op den grond waardevol wapen gebleken is.
Bliksemsnel, zooals het geheele luchtwapen, heeft
de luchtmededeelingendienst voor de commandooverbrenging, voor de veiligheid onzer vliegtuigen
de voorwaarden geschapen en zich daardoor den
eerenaam van leidingstroep van het luchtwapen
ten volle waardig getoond.
De leiding van ons luchtwapen heeft zich in de
afgeloopen weken steeds weer voor
taken gesteld gezien. Zij heeft taken volbracht en
wel zoo
dat wij deze grootste overwinning in
de krijgsgeschiedenis van alle volken konden behalen. Onze jonge luchtmacht heeft voor strategie
en tactiek van den luchtoorlog nieuwe wegen geWezen. Arbeiders en ingenieurs, bedrijfsleiders en
employés van de vliegtuigindustrie hebben meesterwerken der techniek geleverd in een hoeveelheid,
die alle verwachtingen overtrof en daarmede onze
luchtmacht tot de sterkste der geheele wereld gemaakt heeft. Hun aandeel in het behaalde succes
is evenredig aan de grootte van hun vlijt.
Wij hebben een succes behaald en dit met het
bloed van de beste en dapperste kameraden betaald.
Eerbiedig neigen wij onze vanen voor deze mannen, die met hun leven deze overwinning hielpen
behalen. En thans gaat het erom, volgens oud soldatengebruik, den helm vaster te binden en gereed
te staan. De vreeselijke slag, die onze tegenstanders
getroffen heeft, heeft hen rijp gemaakt voor den
Stoot in het hart.
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den proeftuin van het glasdistrict Zuid-Holland te Naaldwijk vinden
interessante proeven plaats betreffende den groei van vitaminenrijke voedingsCirca 250 soorten gemêleerde mest
producten als sojaboonen, paprika enz.
zijn verwerkt.

In

—

-

vluchten.

Dank aan den Führer.

Het Duitsche legerbericht van Woensdag

De inneming

Een telegram van Rudolf Hess.

van

Het D.N.B. meldt:
De plaatsvervanger van den Führer, Rudolf Hess,
heeft na de roemrijke beëindiging van den slag in
Belgisch en Fransch-Vlaanderen aan den dank van
geheel het Duitsche volk uitdrukking gegeven in
Hoofdkwartier van den Führer, 5 Juni (D. N. B.)
het volgende, aan den Führer gerichte telegram:
Het opperbevel van de weermacht maakt bekend:
Zooals reeds in een afzonderlijk bericht is verMijn Führer, diep ontroerd en vol liefde dankt het
Duitsche volk u en onze soldaten, die onder een meld werd de vesting Duinkerken op den 4en Juni
begenadigde leiding den grootsten, meest vernie- na een zwaren strijd ingenomen. Drie generaals en
ongeveer 40.000 manschappen van verschillende
tigenden en meest beslissenden slag in We wereldgeschiedenis in een nimmer aanschouwde zege- Fransche eenheden gaven zich aan onze zegevierenpraal wisten te doen eindigen. God zal verder met de troepen over.
Bij Abbeville is een vijandelijke aanval, krachtig
hen zijn, die de zege verdienen.
geleid door artillere en pantserwagens, afgeslagen.
get.
RUDOLF HESS.
Ook mislukte een aanval op onze gevechtsvoorposten
ten zUiden van Longwy, met zware verliezen voor
den vijand.
Londensche persstemmen over den Het luchtwapen deed met gevechts- en „Sturzkampf'-vliegtuigen aanvallen op vijandelijke contoestand.
centraties ten zuiden van Abbeville alsmede op
havenwerken van Le Havre.
„Evening News” adviseert bewapening als nooit
In de vroege ochtenduren van heden zijn nieuwe
te voren.
aanvalsoperaties begonnen uit het bestaande verdedigingsfront in Frankrijk.
LONDEN, 5 Juni (D.N.8.) —De avondbladen houden zich bezig met den uitslag van den
FRONTBERICHT.
slag in Vlaanderen. De ~Evening News" schrijft
Het Woensdag uitgegeven frontbericht van het
dat de nederlaag in Vlaanderen in het gunstigste geval een verlenging van den oorlog met D. N. B. luidt als Volgt:
Op den dag na de verovering van Duinkerken,
een jaar beteekent. Deze oorlog kan niet
slechts door verdediging der Br-itsche eilanden waarbij opmerkelijkerwijze slechts Franschen, maar
gewonnen worden. De oorlog is nog niet verloren geen Engelschen meer gevangen werden genomen,
en zal nooit worden verloren, wanneer thans alle zijn volgens het legerbericht van 5 Juni nieuwe aanreserves in den strijd geworpen worden. Men valsoperaties uit het tot dusverre bestaande afweermoet thans bewapenen als nooit te voren. De front begonnen.
De aanval werd op een breed front ondernomen
weg naar de overwinning is zwaarder, harder en
en stuitte uitsluitend op Fransche formaties. Daarlanger geworden.
mede is het bewijs geleverd dat het den Duitschen
De „Star" verklaart dat de verliezen smartelijk zijn, de verliezen aan materiaal vormen een strijdkrachten in een tijdsbestek van minder dan
vier weken gelukt is het Britsche expeditieleger te
oproeping en een aansporing van de burgervernietigen en de laatste Engelschen van het vastebevolking om te werken als nooit te voren.
land te verdrijven. Het Fransche leger strijdt alleen.
De „Evening Standard" zegt dat de oppercomDe in het legerbericht vermelde aanval van
mando's der Westelijke mogendheden verrast
op de ten
zuiden
zijn door de nieuwe Duitsche methodes.
Men van
vijandelijke troepen
mag zich echter niet laten verrassen. Het vast- heeftAbbeville samengetrokken
opnieuw de superioriteit van het Duitsche
houden aan verouderde formules en denkbeel- luchtwapen
bewezen, zelfs tegenover de sterkste
den moet onmiddellijk verbeterd worden. De strijdmiddelen
van den tegenstander
Grieken hebben een spreekwoord gehad, volgens De Duitsche Sturzkampfvliegtuigen op den grond.
ook
hetwelk de beste generaals die zijn, welke hun Fransche pantserformaties aan, die doorvielen
de goedgevijanden het beste kennen. Nooit te voren is dit richte bommen volkomen buiten
werden gezoo waar geweest als thans. Het nationaal steld. Een bom viel tusschen gevecht
drie dicht naast
socialisme is iets geheel nieuws In de wereld, een elkander rijdende Fransche pantserwagens, van wie
systeem, waarin de politieke kracht, de militwee terstond bleven liggen en niet meer tot bewetaire volmaaktheid en de tactiek één geheel ging konden worden gebracht, terwijl de derde tank
vormen.
uitbrandde. De behalve de verwoesting in de geledeOok wijden de bladen veel aandacht aan
de ren van den tegenstander nog bereikte buitengejongste rede van Churchill.
wone moreele uitwerkinig was goed te zien. In paDe „Daily Mail" noemt de rede een meesterwerk nische vlucht verlieten talrijke bemanningen van
van koele berekening. De „Daily Telegraph" is van gevechtswagens hun voertuigen en ook andere groeopvatting dat Churchill de natie de volle waarheid pen van den tegenstander werden door het optreden
van de Duitsche Stuka's uiteengeslagen.
heeft gezegd. Hij heeft het noch aan aanmoediginMet den aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen
gen laten ontbreken, noch de bevolking den omvang van de catastrofe in Vlaanderen verborgen. op de haveninstallaties van Le Havre heeft het
De „Daily Herald" merkt op dat uit de gisteren luchtwapen de belangrijkste Noord Fransche haven
door Churchill afgelegde verklaringen eindelijk de aan den Atlantischen Oceaan getroffen. Via Le
verouderde zinswendingen zijn verdwenen, welke Havre loopt het grootste deel van den Engelschen
steenkoolimport naar Frankrijk. Ook als plaats voor
de natie slechts hadden willen troosten. De bevolking weet, zoo gaat het blad voort, dat het land de overlading van petroleum is Le Havre voor de
thans zwaar moet boeten voor hetgeen door vroe- Fransche economie van militaire beteekenis. De
gere regeeringen is verzuimd. Men heeft thans aanval der Duitsche gevechtsvliegtuigen op Le
geen tijd om de verantwoordelijkheid
daarvoor Havre geschiedde in den nacht van 4 op 5 Juni. Uit
talrijke branden, die door de neergeworpen Duitvast te stellen: Het is echter verontrustend, wansche bommen werden veroorzaakt, bleek het trefneer leden van het laatste kabinet, die verantfende
succes van den aanval. Bij het licht der branwoordelijk zijn voor de catastrofe, nog zitting hebben in de huidige regeering. Men kan in dit op- den kon worden geconstateerd dat de haveninstallaklaarblijkelijk onder den
zicht het verleden niet eenvoudig laten wat het is. ties van Le Havre
De zaak moet veeleer door het parlement worden indruk van de Duitsche bezetting der Kanaalkust
slechts zwak bezet waren en een buitengewoon
onderzocht. Dat zal geschieden in de geheime zitgering scheepsverkeer vertoonden.
ting van het Lagerhuis op Dinsdag a.s. Het Lagerhuis zal niet aarzelen verdere wijzigingen in het
kabinet te eischen, wanneer het ze noodig acht.
De „Daily Mail" schrijft dat de regeering in de
geheime zitting van het Lagerhuis haar plannen Arrestaties in
en lerland.
voor de verdediging der Britsche eilanden bekend
zal maken, Daaronder bevinden zich ook maatreGearresteerd Lagerhuislid beklaagt zich.
gelen voor de „volstrekte wurging der vijfde colonne".
Reuter meldt: In verschillende plaatsen in EngeIn het commentaar van de „Times" op de rede land o.a. te Londen, Folkestone, Canterbury
en
van Churchill wordt gezegd: „De oceanen en zeeën Southampton worden nog steeds personen, verdacht
behooren aan ons en onze rijken zullen voortgaan van actie tegen den staat, aangehouden. Bij het
Hitier te bestrijden".
begin der bijeenkomst van het Lagerhuis heeft de
voorzitter voorlezing gedaan van een brief van den
gearresteerden afgevaardigde Ramsey, die er zich
Berlijn meldt gevechten tusschen over beklaagde dat hij reeds veertien dagen in
preventieve hechtenis zit, zonder dat een beschulen Zwitsersche vliegtuigen. diging tegen hem is ingebracht. Deze procedure,
aldus Ramsey, vormt een ernstige schending der
Strijd boven Fransch gebied.
privileges en eerste rechten der leden van het
Huis.
Het D.N.B. meldt:
Daar niemand op dit schrijven commentaar
wenschte te leveren ging het Huis over tot de orde
In kringen der Wilhelmstrasse is tegenover persdat er gevechten van den dag.
vertegenwoordigers bevestigd
Te Dublin heeft de politie volgens Reuter de
tusschen Duitsehe en Zwitsersche vliegtuigen hebben plaats gehad. Het staat vast dat Zwitsersche laatste drie dagen 390 verdachte personen aangevliegtuigen boven Pransch gebied aanvallen op houden en geïnterneerd.
Duitsehe vliegtuigen hebben ondernomen, waarbij
een Duitsch toestel boven Fransch gebied door
Zwitsersche vliegtuigen is neergeschoten. In het LEDEN VAN NEDERLANDSCHE LEGATIE TE
luchtgevecht, dat hierop ontstond, werden vier
BERLIJN IN LONDEN AANGEKOMEN.
Zwitsersche vliegtuigen neergeschoten. Totdusver
Reuter meldt uit Londen:
is reeds bij twee van deze vliegtuigen onomstooDe leden van het personeel der Nederlandsche
telijk bewezen dat zij zich boven Fransch gebied
bevonden. Zij zijn ook op Fransch grondgebied legatie in Berlijn, die via Zwitserland en Frankneergestort. Het diplomatieke onderzoek van de rijk naar Engeland gereisd zijn, zijn gisteravond in
Londen aangekomen.
aangelegenheid is nog gaande.

Duinkerken.

—

—

—

Engeland

Duitsche

De „Deutsche Zeitung in den
Niederlanden” verschenen.
Beschouwing over de positie van den gulden.
5 Juni.

AMSTERDAM,

—

Heden is het eer-

Van Duitsche zijde is er herhaaldelijk de aandacht op gevestigd dat de systeemlooze luchtaanvallen van vijandelijke vliegers boven Duitsch gebied en op het leven en eigendom der vreedzame
Duitsche bevolking zonder uitzondering geregistreerd
worden en als het uur der vergelding gekomen is,
oog om oog, tand om tand
vergolden zullen
worden. Niettemin blijven de vijandelijke vliegers
onder de bescherming der
duisternis op groote
hoogte over Nederland, België en de Duitsch-Fransche grens naar Duitschland vliegen en laten zij
hun bommen vallen. Zij beweren belangrijke militaire doelwitten te bombardeeren en laten hun
iDomm willekeurig ën zonder systeem op 't terrein
vallen en voor 't grootste deel op plaatsen, die zich
ver van iedere militaire installatie bevinden. Het
resultaat dezer overvallen, waarvan een militair
succes van beteekenis niet verwacht kan worden, is
bijna zonder uitzondering de stelselmatige vernieling van particulier eigendom, terwijl er slachtoffers onder de burgerbevolking vallen.
Zoo is kort geleden een boerenbehuizing in de
omgeving van Ulm door verscheidene bommen getroffen en volkomen vernield. De boer, zijn vrouw
en zijn beide dochters werden gedood. In de omgeving van Ulm bevinden zich geen militaire doelwitten en uit het bombardement op deze plaats
kan slechts de gevolgtrekking worden gemaakt dat
de vijandelijke vlieger zich voor zijn terugkeer
van zijn bommenlast moest ontdoen om een rapport
over een belangrijk militair succes te kunnen uitbrengen. Van Duitsche zijde wordt dit geval evenals de andere gevallen van aanvallen op de burgerbevolking genoteerd: het zal te zijner tijd vergolden
worden. De Duitsche luchtmacht zal dan ook op
deze daad een antwoord geven, dat voor den
schuldige onvergetelijk zal zijn.
—

—

Arrestaties te Wilna na Russische
beschuldiging.
Uit Kaunas verneemt Reuter: In Wilna zijn 64
personen gearresteerd als gevolg van Sovjet-Russische beweringen dat soldaten van het Roode
Leger in Littauen onlangs zijn ontvoerd. Een der
arestanten zou bekend hebben dat hij werkte voor
een buitenlandsche mogendheid. Een aantal personen zonder bepaalden werkkring, dat verblijf
hield in de buurt van de Russische bases in Littauen, is uit die plaatsen weggehaald. Men gelooft
hier dat de Russische beschuldigingen groote politieke beteekenis hebben.

ste nummer van de „Deutsche Zeitung in den

Niederlanden" verschenen.
Rijkscommissaris,
RijksminLscter
Seyss-Inquart stelt in een inleidend woord het blad tot taak een orgaan te
zijn voor de Duitschers, die wonen in het bezette gebied en een schakel te vormen tusschen
het bestuur en de bevolking. In een hoofdartikel
wordt het beginsel van het nieuwe dagblad o.m.
als volgt omschreven:
..Wij Duitsche journalisten in de Nederlanden
willen op pübliciteitsgebied de pioniers zijn
bij het slaan van een brug van volk tot volk. De
taak, welke ons wacht, zal verlicht worden door
de verplichtingen van portieken, cultureelen en
economischen aard, alsmede door de noodzakelijkheid naast en met elkaar vreedzaam te leven binnen een organische levensruimte, waarin
de Voorzienigheid ons plaatste, in een geest van
wederzijdsche achting en de onvoorwaardelijke
en onvermoeide offervaardigheid in den strijd
van den Führer, wien wij geheel zijn toegewijd.
De „Deutsche Zeitung in den Niederlanden" is
de verst vooruitgeschoven publicistische voorpost tegen Engeland welks aardsrij kskundlge
ligging niets zou beteekenen, ware het niet dat
wij haar als een factor in den strijd zouden

zien".

(A.N.P.)

Japan en de Fransche concessie te
Sjanghai.
De berichten inzake overdracht der controle
aan Amerika.
Het Japansche persbureau Domei bericht: Te
Tokio is sensatie verwekt door het bericht uit
Sjanghai, vermeldende dat thans heimelijk onderhandelingen gaande zijn tusschen den gemeenteraad van de Fransche concessie te Sjanghai en
de Amerikaansche autoriteiten, teneinde de politiemacht en de controle van de Fransche concessie aan
de Vereenigde Staten over te dragen. De Fransche
autoriteiten zouden deze overdracht willen overeenkomen voor vijf jaar, maar de Amerikanen zouden
een tijdvak van tien jaar wenschen. Aangezien
krachtens het volkenrecht een land zulk een overdracht niet aan een ander kan doen zal de Japansche regeering waarschijnlijk een krachtig protest bij de Fransche autoriteiten indienen, ingeval
blijkt dat deze onderhandelingen inderdaad gevoerd
worden. Het protest zal gegrond zijn op het feit, dat
indien er een overdracht plaats vindt, deze zou
dienen te geschieden aan China.

DE POSITIE VAN DEN GULDEN.
Aan de hand van inlichtingen, die de redactie
heeft ontvangen van dr. Wohltat, die naar men weet
tot Rijkscommissaris bij de Nederlandsche Bank en
voor het Nederlandsche bankwezen is benoemd,
wordt het vraagstuk van de positie van den gulden
aan een nadere bechouwing onderworpen, aldus
het Hlbld.
Uit desbetreffende besprekingen blijkt, dat alles
zal worden gedaan den gulden als betaalmiddel en
als financieringsmiddel solide te houden, natuurlijk in een
zelfstandige verhouding met de
Duitsche en Europeesche levensruimte en zijn economische krachten. Dit laatste is niet anders denkbaar en als gevolg van de blokkade ook in het
Nederlandsche belang. Dientengevolge-moet ook
er dat. is voor de waardeverhouding tot de Rijksrekening worden gehouden met
mark van belang
de koopkrachtpolitiek van het Duitsche Rijk.
Voor de instandhouding van den gulden den omloop van betaalmiddelen en de productiviteit zijn
ook de economische wederzijdsche aanvullingsmogelijkheden tusschen Duitschland en Nederland van
belang. De goede betrekkingen, die te allen tijde
van Duitschland uit met de Nederlandsche bankwereld zijn onderhouden zullen naar aan het blad
werd medegedeeld, het hare daartoe bijdragen.
Indien men in Nederland in een theoretische
discussie voor de doelstellingen der geldpolitiek
naar keuze drie mogelijke gevallen heeft gesteld n.l.
Ie Op de stabiliteit der wisselkoersen;
2e. De stabiliteit der volkshuishouding;
3e De stabiliteit van het prijsniveau,
dan is het thans tijdens de oorlogseconomie een
natuurlijke zaak, dat het doel dat van de stabiliteit van de algeheele volkshuishouding moet zijn.
De vraagstukken betreffende den buitenlandschen
handel, de prijsconcurrentie enz. moeten zoodanig
worden opgelost dat de voedselvoorziening der geheele bevolking verzekerd wordt en niet slechter is
dan in Duitschland het geval is, dat de bijzondere
prestaties, die de oorlogstoestand vergt, bereikt en
de natuurlijke mogelijkheden voor de toekomst niet
afgesneden worden.
Een belangenstrijd in de economische en valutapolitiek dient uitgesloten te zijn Nieuwe vormen van
de valuta- en credietpolitiek, die andere middelen
kennen dan die van een zuivere automatische en
commercieele markt-beïnvloeding en die in het nationaal-socialistische Duitschland reeds beproefd
zijn, kunnen met inachtneming van de bijzondere
verhoudingen ook in Nederland tot een oplossing
van de vragen van den dag worden aangewend.
Voor ons allen staat ten slotte de groote taak van
de economische vervolmaking.
Ministeraldirektor Wohltat, die bij zijn economisch-politieken arbeid reeds vele verbindingen van
Europeesche volkshuishoudingen met het Rijk heeft
aangeknoopt, schetste .kortelings als het doel van
Duitschland, een nieuwe Europeesche economische
ordening tot stand te brengen.
Een door vrede beheerschte economische Europeesche volkshuishouding zal voor de overige
economische ruimten in de wereld vruchtbare gevolgen hebben. De doelstellingen van Engeland en
Frankrijk op politiek gebied gingen de laatste
jaren in een richting, dat een dergelijke Europeesche Planwirtschaft met een sterk Duitschland moest
worden verhinderd.
Gelukt het het Europeesch kapitaal en de prestaties van de afzonderlijke volkshuishoudingen te
behoeden voor stoornissen, dan kan een nieuw geordend Europa met opnieuw afgestemde economische krachten het uitgangspunt vormen voor een
betere economische ontwikkeling op het gebied van
handel en industrie.
Dit is een ontwikkeling, die tot een stijging van
den levensstanddaard der volken zal kunnen leiden.
Een taak, aan welke wij ook midden in den oorlog
evi in een oorlogseconomie moeten denken. Een
taak,
die ook voor Nederland loonend zal zijn. Uit de
spanningen van het oogenblik zullen hechtere grondslagen geboren worden.
—

—

Verlangens der Arabieren.
De „Popoio di Koma” doet mededeelingen over
een conferentie van Arabische leiders.
Het D.N.B. bericht uit Rome: De politieke leiders

der Arabische wereld hebben, naar de „Popoio di
Roma" uit Athene meldt, te Kairo een conferentie
gehouden, waarin besloten werd dat voor de Arabische volken het oogenblik gekomen is op te staan
voor den strijd om de vrijheid. Aan de zitting werd
ook deelgenomen door den gepensioneerden chef
van den Egyptischen generalen staf Aziz Almasri,
alsmede vertegenwoordigers van Saoedië-Arabië.
De conferentie heeft met algemeene .stemmen de
volgende besluiten genomen:
1. De Islamietische en in het bijzonder de
rechtstreeks betrokken Arabische wereld acht het
oogenblik nabij, waarin zich in de hegemonie
der groote mogendheden onderling veranderingen
van groote historische draagwijdte voltrekken. Zij
zullen directe territoriale, politieke en economisch#
gevolgen voor het Afrikaansche en Aziatisch»
evenwicht meebrengen.
2. In den strijd om de verwezenlijking hunnet
nationale, islamietische en rassen-aspiraties in het
kader eener pan-Arabische solidariteit achten da
Arabische volken het oogenblik gekomen op te
staan voor den vrijheidsstrijd om zich te bevrijden
van het juk der imperialistische mogendheden, dat
de Arabische souvereiniteit in Egypte, Irak en
en Noord- en Zuid-Syrië beperkt. De Arabische
landen willen niet uit de sfeer van de eene imperialistische heerschappij in die van een andere
komen.

PROGRAMMA
VRIJDAG 7 JUNI
JAARSVELD, 414.4 M. VARA-Uitzending. 10.0010.20 v.m. VPRO.
8.00 Berichten ANP, gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Cello en piano. 10.50 Declamatie
11.10 Gramofoonmuziek. 11.30 Orgelspel. 12.00—
1.45 VARA-orkest (12.45—1.00 Berichten ANP) 2.—

Gramofoonmuziek met toelichting. 2.30 Fragmen„Boccaccio" (opn.) (3.30—4.00
Officieele berichten, eventueel gramofoonmuziek).
5.— Voor de kinderen. 5.30 Rosian-orkest 6.30 Causerie over Rubens. 6.50 Gramofoonmuziek 7.— De
Ramblers 7.30 Officieele berichten, eventueel gramofoonmuziek 8
Berichten ANP. 8.15 Esmeralda.
9.— Reportage 9.20 VARA-orkest 10.— Berichten
ten uit de operette

—

ANP. Sluiting.

KOOTWIJK, 1875 M. AVRO-Uitzending.
11.30 n.m. Berichten.

11.15—

8-— Berichten ANP. 8.15 Gramofoonmuziek 9.—
Rerichten (Fransch). 9.15 Gramof.muz. 10.— Morgenwijding 10.15 Gramofoonmuziek 10.30 AVROAeolian-ork. 11.15 Berichten (Engelsch) 11.30 Viool
en piano. 12.00 Gramofoonmuziek. 12.30—12.45 Berichten (Duitsch). 12.45 Berichten ANP. 1.00 AVRO
Amusementsorkest en „The Melody Sisters" 145
Ber. (Fransch). 2.00—2.15 Berichten (Duitsch).
2.15 Orgelspel. 2.25 Declamatie. 2.45
AVRO-Musette
ensemble. 3.15 Berichten (Fransch) 3.30 Omroeporkest. 4.15 Ensemble Jonny Koon en gramofoonmuziek. 5.00—5.15 Berichten (Duitsch). 5.45 Avrodansorkest 6.15 Berichten (Engelsch) 6.30 Gramofoonmuziek. 7.15 Concert (opn.). 8.00—8.15 Berichten Duitsch. 8.15 Berichten (Engelsch). 8.30
Berichten ANP. 8.45 Gramofoonmuziek met toelichting. 9.15 Berichten (Engelsch) 9.30 Omroeporkest. 10.00—10.15 Berichten (Duitsch). 10.15 Berichten A.N.P., sluiting.
11.15—11.30 Berichten
(Fransch).
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HAARLE M'S DAGBLAD
RAGNHILD

Speet en Spel
Nationaal Sportfeest in Finland.
Inplaats van de Olympische Spelen.
Ten aanzien van de sport valt overal waar te
nemen, dat energieke pogingen worden aangewend om zoo spoedig mogelijk tot een volledig

herstel te komen.

Het zal voorloopig nog wel eenigen tijd duren
alvorens de Olympische Spelen wederom alle
landen tot zich zullen weten te trekken.Men heeft
dois nog den tijd, zich zooveel mogelijk nationaal
te ontwikkelen om dan later over te gaan tot een
verdere ontwikkeling op internationaal terrein.
Finland geeft in dit opzicht al een goed voorbeeld. Besloten is op het tijdstip, waarop oorspronkelijk de 12de Olympiade in Helsinki zou
worden gehouden (20 Juli—4 Augustus van dit
jaar) een schitterend nationaal
sportfeest te
organiseeren ter nagedachtenis van hen, die in

HVEGER
TRACHT WILLY DEN
OUDEN TE ONTTRONEN.

In

Denemarken bereiden alle bekende zwemsters zich langzamerhand weer voor op het komende seizoen. Over de meervoudige wereldkampioene Ragnhild Hveger wordt gemeld, dat
zij dezen zomer nog als amateur zal uitkomen.
Het examen voor zwemleerares, waaraan zij
deelneemt, is pas in Augustus geëindigd, zoodat zij aan verschillende wedstrijden kan deelnemen. Speciaal wil zij probeeren, het wereldrecord over de 100 M. vrije slag, dat nog steeds
op naam van Willy den Ouden staat met den
fraaien tijd van l min. 4.6 sec., ook op haar
naam te brengen. Indien dit aan Ragnhild zou
gelukken, zou zij wereldrecordhoudster zijn op
alle nummers van den vrijen slag, een unieke
prestatie, die niet spoedig geëvenaard zal worden.

VOETBAL.
DE WEDSTRIJDEN TEN BATE
VAN ROTTERDAM.

den strijd gevallen zijn.
De Finsche athleten zijn reeds in een sportcentrum in de nabijheid van Helsinki bijeen geDen Haag
Utrecht niet
komen om een volledig herstel van het nationale
sportleven te verkrijgen. De inkomsten van dit
Woensdagavond werd op Houtrust in Den Haag
groote sportgebeuren zullen ten goede komen aan
de nabestaanden van de gesneuvelde sportkame- een wedstrijd gespeeld tusschen de Haagsche en de
Utrechtsche K. N. V. 8.-elftallen.
raden.
Deze wedstrijd, waarvan de baten zooals men
weet ten goede zullen komen aan Rotterdam, werd
door de Hagenaars op overtuigende wijze gewonnen
niet 7—2.
CRICKET
Toch zag het er in de eerste helft niet naar uit,
dat het verschil in cijfers zoo groot zou worden,
doch de Haagsche ploeg kwam in het laatste half
Het seizoen
uur flink in het offensief, en overrompelde de
Utrechtenaren volkomen. Toch speelde de UtrechtA.s. Zonda# komt Rood en Wit voor het eerst sche ploeg technisch beter. Vooral De Harder gaf
in dit seizoen in het veld, als gast van het Amgoede voorzetten.
sterdamsche V.R.A., dat met haar stadgenooten
Reeds na vijf minuten scoorde het Utrechtsche
V. V. V. en A. C. C. deel uit maakt van de nieuelftal door Sluyk het eerste doelpunt. Hier bleef het
we competitie, waarin Rood en Wit is ondergevoorloopig bij, doordat voor het doel nog al eens
bracht. Ook Haarlem is hierbij ingedeeld, evenals geknoeid werd. De Heer wist nog voor rust gelijk
de Stichtsche Cricketclub uit Bilthoven.
te maken (1 —1).
Het heeft echter allesbehalve
Na rust nam Utrecht weer de leiding; Dumortier
instemming
kunnen vinden, dat ter elfder ure de Haagsche gaf aan Dankelman het nakijken (1 —2).
Hierna zakte het peil aanmerkelijk, totdat de
Cricket Club ingedeeld is bij de andere afdeeling.
Hagenaars weer kwamen opzetten.
De Hardei
De wedstrijd'
tusschen de beide oudste clubs maakte op fraaie wijze gelijk (2—2).
Hierdoor aangemoedigd gooiden de gastheeren er
in ons land. H. C. C. en Rood en Wit, was steeds
een gebeurtenis, waar bijzondere beteekenis nog een schepje op. Van den Engel, die tot nu toe
aan gehecht mocht worden. Men kon zich geen nog niet veel gepresteerd had, zette nu goed voor.
cricketcompetitie indenken, zonder het treffen Wederom scoorde De Harder met een kopbal
tusschen deze aloude tegenstanders. Voor de com (3—2).
Utrecht kwam er toen in het geheel niet meer aan
petitie behoort deze wedstrijd, we zullen hopen
te
pas; de score werd door de Hagenaars opgevoerd
voorloopig tot het verleden. Doch ongetwijfeld
zal er een gelegenheid gevonden kunnen worden door De Heer (2 maal), De Harder en ten slotte
voor een extra ontmoeting tusschen H. C. C. en weer De Heer (7 —2).
Met dezen stand kwam het einde.
Rood en Wit.
Haarlem is al heel zwak begonnen. A. C. C.
won Zondag met innings. Een veelbelovende start
in haar nieuwe omgeving. V.V.V., dat ook dit seizoen weder over een sterke ploeg beschikt, maakspelers zullen
te er nog niet veel van; zij kon juist de score Alle
van V.R.A. bereiken, waarna een einde aan de
Tot ons genoegen vernemen wij, dat alle spelers,
innings kwam.
die voor het Haarlemsch elftal gekozen zijn, hedenHoe de definitieve samenstelling van het eerste elftal van Rood en Wit zal zijn, is op dit avond op het terrein aan den Schoterweg tegen Amoogenblik nog niet met zekerheid
te zeggen. sterdam zullen aantreden.
De elftallen zullen als volgt worden opgesteld:
Waar de wicketkeeper Max Gobets bijv. verHaarlem:
blijf houdt, is nog steeds niet bekend. Yates
Wille,
zal wel niet meer beschikbaar zijn en c. BultZandstra, Drijver,
man zal zich voorloopig moeilijk vrij kunnen
Visser, De Vries, Koppen,
maken. Sanders gaat binnenkort Haarlem verlaten, zoodat de plaats achter het wicket wel De Winter, Kammeijer, v. d. Hulst, Hellingman,
Sterk
door De Haan zal worden ingenomen, een veelAmsterdam:
belovende jongere kracht. Ook wordt aan nog
enkele andere jongeren een kans geboden om Bergman, Westphal, Van Nol, Hazeweyer, Dragei
Fanger, Anderiesen, Stijger,
zich een plaats in het eerste elftal van Rood en
Van Stokken, Wilders,
Wit te veroveren. H. Hackewitz, een uitstekend
Ferwerda.

klopt

7—2.

ROEIEN

HAARLEM-AMSTERDAM.

gekozen

fielder en aankomend batsman, komt zeker voor
een plaats in aanmerking, De Jong is het vorig jaar als bowler geprobeerd en zal mogelijk
wederom een kans krijgen; voor de toekomst
mag van P. Roorda ook veel verwacht worden.
Hij beoefent echter nog slechts enkele jaren de
cricketsport en aangezien het verschil in aanval
bij eerste- en tweede klas cricket zeer groot is
en voor een beginnend batsman dikwijls groote
moeilijkheden oplevert lijkt het ons goed, hem
nü nog geen vaste plaats in het eerste elftal te
geven. André v. Baasbank is voorloopig niet
steeds beschikbaar, doch de kern van het team
is aanwezig en zal haar steun ook dit seizoen
kunnen verleenen.
En dan boekt Rood-en Wit, zooals we reeds eerder meedeelden, een zeer groote aanwinst. L. J.
Sodderland, die reeds sedert het vorige jaar in
Haarlem woont, heeft namelijk besloten zijn
krachten voor de Spanjaardslaanclub beschikbaar te stellen. We hoeven de cricketliefhebbers
natuurlijk niet te vertellen wat dit feit voor Rood
en Wit beteekent, want de laatste jaren gaf speciaal de aanval van het eerste elftal nog al wat
zorg. Als Yates op het appèl was, ging het wel,
maar op diens medewerking kon niet geregeld
worden gerekend. Zoo moest tegen het eind van
het vorige seizoen Bruin weder worden aangezocht, die inderdaad succes wist te boeken. Met
Sodderland in den aanval beschikt Rood en Wit
over een bowler, die in staat is „door 'n elftal heen
te loopen". Indien de Rood en wit-batsmen den
noodigen durf toonen en met het vereischte zelfvertrouwen het bat hanteeren, kan Rood en Wit
dit seizoen tot de sterkste elftallen worden gerekend.
De gelegenheid tot het opvoeren van het spelpeil blijft aanwezig; het eventueel doen spelen
van plaatselijke ontmoetingen zal, nu er van internationaal cricket geen sprake is, ongetwijfeld
de extra belangstelling van de bezoekers hebben.

HET PROGRAMMA VOOR ZONDAG.
Het

den Ned.
competitie-programma van
Cricketbond vermeldt de volgende wedstrijden
voor Zondag 9 Juni:
Af deeling West (Noord) 1:

Haarlem—Hercules.
V.R.A.—Rood en Wit.

S. C. H. C—V. V. V.
Afdeeling west (Zuid) 1:

Hermes-D.V.S.—H.B.S.
Sparta—Excelsior.
H. C. C. lI—V. O. C.

KORFBAL.
D.E.D.—SWIFT.

Voor de

eerste klasse West. Noord-Holland in

de competitie van den K.N.K.B. zal Vrijdagavond 8 uur te Amsterdam de wedstrijd D.E.D.—
Swift worden gespeeld.

ZWEMMEN.
WEDSTRIJDEN TEN BATE VAN ROTTERDAM
Het programma der nationale zwemwedstrij-

den, welke de Z. C. „Haarlem", a.s. Zondagmiddag 3 uur in Stoops Bad te Overveen organiseert,
is als volgt:
100 M. borstcrawl dames,
100 M. schoolslag
100 M. rugcrawl, dames, 100 M. schoolag dames; 100 M. borstcrawl heeren; 3 x 50 M.
wisselslag estafette, dames, 10 x 50 M. borstcrawl estafette heeren. Demonstratie schoonWaterpoloihatch Haarlem I—H.
springen en
P. C. I.

ieeren,

komen.

In deze ontmoeting zullen dus verscheidene Nederlandsch elftalspelers tegen elkaar uitkomen.
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat de
wedstrijd in verband met de beperkte reisgelegenheid vroeger dan aanvankelijk werd vastgesteld
n.l. te kwart over zeven, begint; de voorverkoop
wordt in verband daarmede te vijf uur gesloten.

ATHLETIEK.

De Duitsche geïnterneerden in

K.NA.U.-leden)

Nadat aanvankelijk het bestuur van den Ned.
Roeibond alle verdere wedstrijden van het seizoen afgelast had, is uit een enquête onder de
aangesloten vereenigingen gebleken, dat het
enthousiasme onder de roeiers en roeisters om
toch wedstrijden te houden, zeer groot is. Het
bestuur heeft daarom besloten hen tegemoet te
komen en de volgende wedstrijden reeds vastgesteld: Zaterdag 29 en Zondag 30 Juni wedstrijden van de „Koninklijke"; Zaterdag 13 en
Zondag 14 Juli wedstrijden om den Hollandbeker en van den Amsterdamschen Roeibond.
Mochten
door bijzondere omstandigheden
deze wedstrijden niet op de Boschfoaan gehouden
kunnen worden dan heeft het bestuur van den
Roeibond in overleg met het Amsterdamsche
gemeentebestuur de beschikking over den Am.

stel.

Op de nummers voor de „Koninklijke" zullen
alle sterke ploegen aan den start verschijnen.
Op het nummer stijlroeien voor dames zullen
niet minder dan vijf ploegen elkaar bekampen,
De inschrijvingen luiden als volgt:
Oude acht: Laga, Amstel, Njord en Triton.
Oude vier: Laga, Nereus, Njord en Triton,
Jonge acht A: Laga, Nereus en Njord.
Jonge vier A: Laga, Nereus, Amstet Njord en

Triton.
Overnaadsche vier: Amstel, Laga, Nereus en
de Delftsche Sport.
Oude twee: Triton en Willem ttt
Stijlroeien dames: Spaarne, Nereus, Willem 111,
Laak en de Vliet.

„HET

KARPERTJE”.

KLEINE VOORSCHOTTEN.
De Haarlemsche Hulpbank, die ook thans
nog belangrijk werk doet door het ver- ,
leenen van kleine voorschotten, werkte ook
reeds in 1890. Er werden toen in een jaar
gegeven
402
voorschotten
tot
een
gezamenlijk bedrag van f 45.860. De bedragen varieerden van f 20 tot f 300.
aan
Er werden leeningen
verstrekt
menschen die een bedrijf uitoefenden
dat nu niet meer bestaat.
Zoo lezen wij dat 4 houders van een
water- en vuurnering geholpen werden.
Dit waren menschen die warm water ver(voor koffie-zetten of voor de
kochten
wasch) dat zij op turven hadden gekookt. Die turven werden ook verkocht
als gloeiende en doove kolen.
Om de schale verdiensten nog wat aan
te vullen, ging de man ook nog uit porren; 's morgens de menschen die vroeg
naar hun werk moesten, wekken door op
de deur te hameren of aan de bel te trekken. Voor eiken morgen moest 1 cent be-

vervoersmogelijkheid in ons land

De

De Kamer van Koophandel verstrekt advies.

taald worden.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haarlem en Omstreken deelt mede, dat zij gaarne
bereid 'is industrieelen en handelaren van advies
te dienen voor het oplossen van moeilijkheden,
waarin het bedrijfsleven is geraakt. De Kamer heeft
uitvoerige' gevens ter beschikking met betrekking
tot de vervoersmogelijkheden in ons land.

Nu
in vrijwel elk huis gas gevonden
wordt en de wekkers goedkoop geworden
zijn, is dit heele bedrijfje verdwenen.

Hit de Omstreken.
,

'

G.

22.
25.
28

DAMMEN.

onbruikbare groente buiten: dit gaat natuurlijk
niet en zij zouden 'beter doen dit afval aan de
schillenophalers mede te geven. Deze halen dit
graag kosteloos weg.
Nogmaals wordt daarom aan allen verzocht, zooveel mogelijk mede te werken om den Reinigingsdienst zoo goed en zoo lang mogelijk te laten
functioneeren.

De gemeente gaat bruine boonen
telen.

HEEMSTEDE

BEGRAFENIS KAPELAAN L. VAN DER WEIDEN
Woensdagmiddag had op de R.K. begraafplaats te Heemstede de begrafenis plaats van
het stoffelijk overschot van den heer L. van
der Weiden, kapelaan der parochie van de H.H.
Petrus en Paulus te Amsterdam, een zoon van
een der oudste families te Heemstede. Nadat
„DE BRASEM".
Dinsdagavond
in zijn parochiekerk te AmsterDeze club hield Zondag haar eersten onderdam de Metten waren gezongen werden Woenslingen wedstrijd in dit seizoen. De uitslag was :
1. A. Sambeek, 2. H. Prins, 3. C. Koehorst, 4. c. dagmorgen 9 uur de Lauden gezongen, waarna door mgr. G. C. van Noort, Deken van
Burger. 5. B. Jansen, 6. P. Koehorst, 7. J. BakAmsterdam, de plechtige Requiemmis werd opker, 8. H. v. d. Meij.
gedragen, daarbij geassisteerd door pastoor H.
M. Brandenhof als diaken en kapelaan A. J.
„MORGENROOD”.
Schuiten als sub-diaken.
De Zeereerw. heer W. Nolet, pastoor der paDeze vereeniging hield Zondag haar openingsrochie
hield de lijkrede.
wedstrijd op witvisch in de Leidschevaart om henVooral
bezat kapelaan v. d. Weiden een groot-e
artikelen.
voor
gelsport
Ook
dit seizoen is weer
een fraaie wisselprijs, een plaquette, beschikbaar liefde voor de zieken.
Tenslotte richtte Z. Eerw. troostwoorden tot de
gesteld door den heer A. van Egmond uit de Zuidfamilieleden.
Het
is
aan
J.
polderstraat.
Meijer mogen gelukken,
Woensdagmiddag had op de R.K. begraafmet een visch van 42 c.M. voor een maand beslag
plaats
aan den Heerenweg de begrafenis plaats.
dezen
op
prijs te leggen. „Held van den dag" werd
de aanwezigen waren o.m. het voltallige
Onder
A. van Dijk. De uitslag was als volgt: 1. A. van
kerkbestuur
van zijn oude parochiekerk beneDijk met 54 stuks; 2. Schmid—Jongbloed 46 st.; 3.
G. v. d. Vlucht 45 st.; 4. J. Meijer 28 st.; 5. B. van vens de voorzitter, secretaris en penningmeester
Doorn 27 st.; 6. H. Eland 23 st.; 7. W. Kruijt 23 st.; van het R.K. Armbestuur. Verder waren er deputaties van de Propagandaclub, het Leekenaposto8. H. de Vries 20 st.; 9. H. v. d. Schoot;; 10. L. Ronlaat
dema; 11. H. van Honschoten; 12. A. v. d. Pol; 13. de vanJ.de R. K.en Amsterdamsche verpleegsters,
K.
verkenners, vele priesters,
M. V.
G. Houtkamp; 14. R. v. d. Aar; 15. G. Vooges; 16.
zoowel uit
J. Burrij; 17. L. v. d. Meer; 1% Van Wijk; 19.
J. Ket; 20. F. Jansen-Kok; 21. C. Berkhout;
R. Rietman; 23. H. Smits; 24. F. van Werven;
M. Meijers; 26. J. van Wijk; 27. F. Lourenburg;
F. C. Burggraeve; 29. J. Ket.

1890

—

HENGELEN
Zondag hield bovengenoemde vereeniging haar
openingswedstrijd in de Hoofdvaart. De
uitslag
was als volgt: „Held van den dag" H. v. Nieuwenhuizen, 165 stuks; 2 grootste visch P. Steenken
en 122 st.; A. v. d. Aar 144 st., H. Hartman 133 st.;
D. v. Steijn 121 st., W. Graffer 99 st.; J. Deen 87
st., H. Hartman 77 st., F. d. Droog 35 st., Th. v.
Steijn 20 st., Dwelaeds 15 st.; N. Cyon 5 st.
Het prijsje voor het eerste vischje werd gewonnen door W. Graffer.
Des avonds werd de opening van het seizoen
gevierd door de leden met hun dames; de voorzitter reikte de .prijzen uit.

van

6 Juni.

's-GRAVENHAGE, 6 Juni. (A.N.P.)
Naar wij
vernemen hebben de Duitsche autoriteiten tot nu
toe uit Nederlandsch-Indië nog geen
berichten
ontvangen welke wijzen op een verbeterde behandeling van de Duitsche geïnterneerden aldaar.
Zij hebben zich thans op het standpunt gesteld,
dat een betere behandeling en wel een algeheele
vrijlating van die Duitsche
geïnterneerden de
voorwaarde moet zijn voor een herstel van de telegrafische verbinding tusschen Nederland
en
Indië.
Dit houdt in dat, zoodra de Nederlandsch-Indische autoriteiten er toe besluiten de Duitschers in
Nederlandsch-Indië
te behandelen
op gelijken
voet als de Duitsche autoriteiten hier tegenover de
Nederlandsche krijgsgevangenen zijn
opgetreden,
de mogelijkheid zal worden geopend familietelegrammen naar verwanten in Indië te zenden. Daarentegen zal deze mogelijkheid zich niet voordoen,
zoolang in Indië in de tegenwoordige houding tegenover Duitsche onderdanen wordt volhard.

Oppervlakte van 11000 vierk. meter zal
bezaaid worden.

Naar wij vernemen zullen vanwege het gemeentebestuur op verscheidene plaatsen in de gemeente
op grond die daarvoor geschikt is, bruine boonen
worden geteeld. In het geheel zal een oppervlakte
van 11000 vierk, meter bezaaid worden, zoodat er
in het najaar, wanneer de oogst goed uitvalt, een
flinke hoeveelheid beschikbaar zal komen.
De noodige werkzaamheden worden uitgevoerd in
werkverschaffing.
Hedenmorgen zijn acht werkloozen met het spit»
werk begonnen.

BEVERWIJK
Cultuurgrond

weer

in bedrijf.

Groententeelt voor eigen gebruik.

Ten behoeve van het uitbreidingsplan voor het
Noord-westelijk deel der gemeente heeft de gemeente Beverwijk in het vorige jaar verscheiden®
perceelen grond aangekocht, waarbij ook cultuurgronden waren, waarop sinds vele jaren het tuinbouwbedrijf werd uitgeoefend. Deze gronden hebben
Amsterdam als uit andere plaatsen.
sindsdien braak gelegen in afwachting van het tijdZeereerw. heer W. Nolet. pastoor der parochie, stip, dat zij bouwrijp gemaakt zouder. worden. Na
het met het bouwen van nieuwe huizen als gevolg
verrichtte de Absoute.
De gezongen Missen werden uitgevoerd door van de omstandigheden wel niet zoo spoedig zal
het Knapenkoor „,de Bavozangers" onder leiding vlotten en alle krachten moeten worden ingespannen om onze voedselvoorziening zoo goed mogelijk
van- Br. Tarcicius.
te verzekeren hebben eenige personen van het gemeente bestuur toestemming verkregen om deze
braak liggende gronden voor hun eigen rekening en
risico in cultuur te brengen. En zoo heerscht thans
op deze tuingronden, aie gelegen zijn aan de PopuPERSONALIA.
Onze plaatsgenoot de heer Frans Vester. lierenlaan weer bedrijvigheid. Het ligt voor de hand,
slaagde aan het Amsterdamsche Conservatorium dat deze menschen niet voor de markt, maar slechts
voor eigen gebruik groenten mogen telen.
voor de vakken Solfège en Analyse.
Intusschen doen de betrokkenen natuurlijk hun
best om het hun toegewezen stukje grond zoo proMarktberichten en besommingen. ductief mogelijk te maken.

IJMUIDEN.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HAARL.
DAMCLUB.

Maandagavond werden bovengenoemde
wedstrijden voortgezet.
Hieronder volgen de uitslagen:
Hoofdklasse: J. van Looij remise, met Th. Tole-

Snoekbaars 2706 KG 28—36 ct. per KG.
Voorn 500 KG 12—8 ct. per KG.
Baars 44 KG 22—21 ct. per KG.
Meivisch 187 KG 26—25 ct. per KG.
Spiering 25 KG 49—42 ct. per KG.

dezelfde nummers.

Heeren: Hardloopen 100 meter A-, B- en Cklasse; 800 meter klasse Aen B;
1500 meter
klasse C; 3000 meter A-, B- en C-klasse en 4
x 100 meter estafette. Voor niet K.N.A.U.leden de volgende nummers 1500 meter hardloopen en 4 x 100 meter estafette.
Juniores; 100 en 800 meter hardloopen en 4
x 100 meter estafette.

Uit Haarlems Dagblad

Herstel van de telegrafische verbinding
afhankelijk van de vrijlating der geïnterneerden

Gaan op 29 en 30 Juni door.

AVONDWED STRIJD TE AMSTERDAM.
Op Donderdag. 20 Juni zal op de sintelbaan naars.
aan het Olympiaplein te Amsterdam de eerste
Eerste klasse: A. Smit wint van J. J. Koren;
avondwedstrijd van dit seizoen plaats hebben. Sergt. A. J. D. Bron wint van A. Smit; I. Risseeuw
Het programma is als volgt;
wint van J. Otter; I. Risseeuw wint van J. J, KoVoor dames 100 meter hardloopen A-, B- en ren; Sergt. A. J. D. Bron wint van J. J. Koren.
C-klasse; 4 x 10Ó meter estafette; D-klasse
(niet

Een halve eeuw geleden

Ned.-Indië.

Wedstrijden van de „Koninklijke”.

begonnen.

6

DE VOORSCHRIFTEN VOOR VERBOUW
VAN GROENTEN EN FRUIT.

VELSEN
De luchtbescherming.

's-GRAVENHAGE, 5 Juni.
Het rijksbureau
voor de voedselvoorziening in oorlogstijd brengt
Bijzonderheden over getroffen maatregelen.
ter algemeene kennis, dat er in de voorschriften
betreffende het telen, verhandelen en verwerken
Het hoofd van
den Luchtbeschermingsdienst
van groenten en fruit geen verandering is geonsschrijft
komen, zoodat deze voorschriften onverzwakt van
In aansluiting aan de politioneele bekendmaking,
kracht zijn.
dat het publiek dekkit g moet zoeken, zoodra het
Het telen van groenten is derhalve
SCHAKEN.
behoudens afweergeschut
in actie komt. en zich dan niet op
de teelt voor eigen gezinsverbruik
alleen toegestraat mag bevinden, deel ik mede dat het publiek
staan
aan
de
bij
genoemde
centrale
SCHAAKTWEEKAMP DE LANGE—BLOKKER.
aangesloten
telers en ten hoogste voor een oppervlakte als voor niet mag wachten op luchtalarm door middel van
De tweede partij in den schaaktweekamp tusde onderscheidene gewassen vermeld in de in hun de sirenes.
schen D. J. S. de Lange (kampioen van Noord-HolAlarmeering door melding van de sirenes zal tot
bezit zijnde geldige tuinbouwteeltvergunningen. Dit
land) en H. Blokker (kampioen van „De Rochanader order als regel slechts plaats vinden na bomook
voor
de
de") werd remise; de derde partij, welke 3 Juni geldt
teelt van tuinzaden, waarvoor een inslag.
werd gespeeld, eindigde eveneens in remise. De zaakteeltvergunning noodig is.
Bij herhaling is gebleken,
dat
overkomende
stand is thans I—l met 1 afgebroken partij.
(A.N.P.)
vijandelijke vliegtuigen óf geen bommen afwerpen
óf alleen afwerpen op uitgesproken oorlogsdoelen,
welke goeddeels gelegen zijn ver buiten de beDE TABAKSHANDEL.
bouwde kom.
WIELRIJDEN.
De mogelijkheid bestaat echter dat een bom ver
„EXCELSIOR”.
's-GRAVENHAGE, 5 Juni.
Het departement
buiten zijn doel terecht komt. temidden van de
Bovengenoemde vereeniging hield Dinsdagavond van Handel,' Nijverheid en Scheepvaart maakt bebebouwde kom.
een trainingsrit. Er werd gereden over een afstand kend, dat van het verbod tot aflevering van onMet het oog op een dergelijken toevalstreffer kan
van 52 K.M.; de juniores 26 K.M.
bewerkte tabak, voor zoover het betreft afleveDe uitslag werd na een mooien eindspurt ring aan de binnenlandsche industrie, dispensatie niet telkens worden gealarmeerd, daar dit de bewel
als volgt: 1 Ch. Schelfout, 2 E. Zekveld, 3 B. wordt verleend, voor zoover de verkoop vóór 15 volking ten zeerste zou verontrusten, maar
legt deze mogelijkheid aar een ieder den plicht op,
Boersma, 4 H. v. Dijk, 5 J. Walgien, 6 B. Fennis, Mei 1940 heeft plaats gehad.
zich en de zijnen zoo goed mogelijk veilig te stel7 J. Lasschuit, 8 M. Taverne (pech), 9 T. HandDe houders der betrokken partijen
tabak zijn len, zoodra het afweergeschut
in actie komt
graaf (pech).
van
deze
verplicht
afleveringen kennis te geven
Ook de scherven van
het afweergeschut zijn
Uitslag juniores: 1 H. Aarts, 2 Ketting, 3 J. Thoaan het rijksbureau voor tabak en tabaksproducde bevolking levensgevaarlijk.
len, 4 H. Jas, Schipper (pech).
ten op staten, die door dit bureau op aanvrage ter voor
Een ieder heeft dus de verplichting
zelf zijne
beschikking zullen worden gesteld.
maatregelen
te
treffen.
HEEMSTEEDSCHE WIELERBAAN.
Tevens wordt bekend gemaakt, dat zoolang de
Om in voorkomende gevallen ten
spoedigste
De directie der Heemsteedsche wielerbaan heeft resultaten van de inventarisatie der voorraden onte verleenen, zijn de vak- en wijkposter van
hulp
besloten in overleg met de vier Haarlemsche wiebewerkte tabak door het rijksbureau voor tabak en
den luchtbeschermingsdienst bezet en zijn de dilerverenigingen. de wedstrijden op deze baan tabaksproducten nog niet bekend zijn, vergunninverse
ploegen paraat om elk oogenblik te kunnen
weder te doen plaats hebben.
gen tot verkoop van onbewerkte tabak in het aluitrukken, zoowel overdag als des nachts.
De opening was aanvankelijk op 19 Mei gesteld, gemeen niet worden verleend.
maar dit kon door de gebeurtenissen niet plaats
Teneinde evenwel stagnatie in de verwerkingshebben. Thans zal de opening plaats hebben op bedrijven te voorkomen, zal een uitzondering worvan
Zondag 16 Juni. Er zal dan een programma geden gemaakt voor die fabrikanten, wier voorraad
geven worden tegen populaire prijzen met hoofdonbewerkte tabak niet voldoende is om hun bezakelijk Haarlemsche renners. Dit programma zal drijven te kunnen blijven uitoefenen. Betrokkeechter toch uitstekende sport waarborgen, omdat nen, die in dit geval verkeeren, dienen een schrifGeef alleen huisvuil mee.
renners als C. de Best P. v. d. Heyden, C. Bijster, telijk verzoek om tot aankoop respectievelijk afC. Subeling, Portegies, J. Stet, B. Matzen, P. Duyns, roep van gekochte partijen te mogen overgaan, in
Hoewel door vele ingezetenen wordt medegeG. Peters en nog vele anderen aan den start zullen te dienen bij het rijksbureau voornoemd,
Corn. werkt om zoo weinig mogelijk grof huisvuil mede
komen.
te geven, zijn er toch blijkbaar nog velen die óf
de Wittlaan 8 te 's-Gravenhage.
Gereden wordt een sprintwedstrijd met deelneZoodra het resultaat der inventarisatie bekend de mededeelingen en advertienties in de plaatseming van alle renners, een klassementswedstrijd, is, zal worden beslist, welke verruiming bij
den lijke bladen niet hebben gelezen óf denken dat de
ploegachtervolging, nieuwelingen en een koppelaankoop van onbewerkte tabak-kan worden toegeReinigingsdienst tóch wel alles mede neemt. Dit
wedstrijd.
staan
laatste kan echter voortaan niet mer gebeuren, alDe trainingswedstrijden op Woensdagavond wordus schrijft ons de directeur.
Fabrikanten, die in strijd met bovenstaande beden ook weer hervat; ze beginnen Woensdagavond paling handelen, zullen geen aanspraak meer kunHet is in deze dagen toch nog vborgekomen dat
12 Juni. Ook op deze avonden wordt mooie sport nen maken op dispensatie van de verbodsbepalinbijv. oude kinderwagens, sportwagentjes, oude fiette zien gegeven. Alle wedstrijden zullen onder lei- gen genoemd sub. 4 en 5 der op 28 Mei jl. afgesen, kistjes e.d. werden klaargezet om medegenomen
ding staan van een jury, samengesteld uit de 'be- kondigde bepalingen.
te worden. Dit alles is echter geen huisvuil. Ook
sturen. der Haarlemsche clubs.
zetten vele groentehandelaren soms 6 a 7 kisten
(A.N.P.)
—

—

HAARLEMMERMEER
SCHOOL VOETBAL-TOURNOOI GAAT DOOR
school-voetbalwedstrijden, die op de terreinen
van de voetbalvereniging „Aalsmeer" worden georganiseerd door den Amsterdamschen Voetbalbond,
zullen a.s. Zaterdag beginnen.
Aan dit tournooi nemen elftallen deel van lagere
scholen uit Aalsmeer, Bovenkerk,
Amstelveen,
Ouderkerk; uit Haarlemmermeer nemen er niet
minder dan acht. elftallen aan deel.
De

DE BLAUWE BEUGEL.
Tot badmeester van de zwemclub „De Blauwe
Beugel' te Haarlemmermeer is benoemd de heer
Van Dam uit Amsterdam.

—

—

Een verzoek

HILLEGOM.
INLICHTINGENDIENST OMTRENT

MILITAIREN.

De E.H.8.0. meldt ons:
Van het Roode Kruis ontvingen wij het volgende
•clirijven:
„Naar aanleiding van uw reeds eenigen tijd ge-,
leden gedaan verzoek om inlichtingen betreffende
een groot aantal militairen, deelen wij u mede,
dat behandeling van deze „massale" aanvragen
(in totaal bereikten het Roode Kruis, afgezien van
de individueele aanvragen, niet minder dan 20.000
aanvragen) niet mogelijk is.
Daarnaast mag er op worden gewezen, dat kan
worden aangenomen, dat de familiebetrekkingen
reeds bericht hebben ontvangen.
Wij zijn echter gaarne bereid nieuwe aanvragen,
die u ons inzendt „verder in behandeling te ne-

men".

Mocht men dus van een of ander militair nog

geen bericht hebben ontvangen, dan is het goed
om alsnog even op te geven aan het secretariaat
der E.H.8.0. v. d. Endelaan 59, dat men nog zonder
bericht is en gaarne nadere berichten wenscht.

ZANDVOORT

den Reinigingsdienst.

JONG

ZANDVOORT LEERT ZWEMMEN.

heeft de zon het water eenigszins
de heer J. A. B. van Pagee, leeraar
lichamelijke opvoeding, heeft de zwemlessen met
de leerlingen van de vierde en vijfde klassen der
lagere scholen hervat. De lessen worden gegeven
in het bassin van het Noorderbad, dat voor dit doel
zelfs met een gedeelte van het technische personeel door den heer Van Deursen ter beschikking
werd gesteld.
Indien de kinderen maar eenmaal de beginselen
te pakken hebben, gaat de rest van zelf. Door
goedkoope abonnementen te verstrekken aan de
jeugd, stellen het Noorder- en Zuiderbad de kinderen in de gelegenheid, zich onder toezicht van
Nauwelijks

verwalmd

oi

gediplomeeide badmesters verder in de zwemkunst
bekwamen.

te
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eere

hersteld.

ALIBI.

Ge hebt de laatste dagen zoo dikwijls den lof van

net paard hooren zingen, dat een korte beschou■Wing over zijn
weldoener, den hoefsmid, gepast
schijnt. Een paard zonder deugdelijk hoefbeslag is

niets. Dat wordt een kreupele knol,

J'oor

onbekwaam

zijn werk en de caricatuur van forsche treklacht. Een goed beslagen paard kan nu wel geen
Dergen, maar dan toch respectabele lasten verzetten. Hetgeen in dezen tijd zéér noodig is en waar°m w e den oud-vaderlandschen hoefsmid wel in

eere moge houden.
Onze hoefsmid stond

in zijn smederij aan het

vuur. Zomertijd is over 't algemeen geen hoog-sei2pen in dit bedrijf, maar dat is ditmaal anders: het
z yn drukke dagen geweest, die de Meimaand
bracht

erg geluwd is 't nog niet. Eerst brachten de
het noodige werk aan den
Winkel. Daarna eischten de rossen eer Duitsche
troepen de
goede zorgen der hoefsmeden en thans,
1111 aUes wat
wielen heeft met uitzondering van
J Jskarretjes
en kinderwagens op paardekracht is
blijft het een komen en gaan van
Viervoeters, die nieuw schoeisel buiten de disbehoeven. *Maar een oogenblikje heeft
de baas wel te missen tot leering en onderricht
Van zijn bezoeker.
Men is geneigd, de hoefsmederij onder de meest
conservatieve bedrijven te rangschikken. De oude
Jravaljes mogen dan verdwenen zijn, een paard
Wijft een paard en een hoefijzer een hoefijzer.
™ees er voorzichtig mee! Een paard loopt tegenwoordig zoo goed als gij en ik op rubber hakken
zelfs een kurken steunzool is het niet vreemd.
■Dat zult ge nader vernemen. En een hoefnagel is
2 oo'n
jawel, dat is
vierkante ijzeren spijker....
°°k al import geworden en bijgevolg een voorwerp van zorg, omdat de voorraad slinkt.
••Kijk zelf!" zegt de baas en hij toont ons een
Pak van die dingen. Die komen uit Zweden. In
Nederland worden ze niet gemaakt, ofschoon we
nier toch draadnagelfabrieken hebben, 't Is geluk*"g nog niet
zoover, maar we zouden weer naar
oen ouden tijd terug moeten en de nagels zelf moesmeden. En daar hebben we werkelijk geen
"Jd voor!"
..Is 't dan nog zoo druk?"
..Ja, nog altijd. Vooral in een zaak als deze, die
werk buitenshuis heeft. Overal in den omtrek
*omen we en dik wijk nog veel verder. Een veearts
recommandeert graag een betrouwbaren hoefsmid
en op die wijze krijg je door 't heele land je

troepenverplaatsingen

aangewezen,

—

tributie

—

<erl

j'eel

Klanten".

»Er zijn nog
lem. nietwaar?"

maar weinig hoefsmeden in Haar-

..Integendeel. Er zijn er heel wat. De vakbeloopt nogal uiteen, nogal heel erg zelfs,

kwaamheid

'naar

in ieder geval is er in Haarlem ruimschoots

HET

was zes weken geleden, dat de oude
Duinsma vermoord in zijn afgelegen woning was gevonden, om precies te zijn,
Zondagsmorgens acht October te elf uur.
Toen de buren de autoriteiten van hun gruwelijke vondst in kennis gesteld hadden en de dokter
had verklaard, dat de vermoorde reeds ongeveer
negen a tien uur dood was, stelde de politie in den
geheelen oimtïek een uitgebreid onderzoek in.
Op aanwijzingen van hen, die het slachtoffer
góed gekend hadden en die wisten, met wien hij
omging, werd ten slotte overgegaan tot de arrestatie van een jeugdig familielid, een neef van
Duinsma.
Bij het langdurige verhoor bleek de verdachte
allesbehalve op zijn mondje gevallen te zijn. Wel
gaf hij toe, dikwijls met Duinsma oneenigheid
over geldzaken te hebben gehad, doch het was
nóóit in zijn hoofd opgekomen, den ouden man
ook maar een haar te krenken. En bovendien kon
hij een volledig alibi opgeven.
Van acht uur 's avonds was hij in de herberg
„9e Gulden Zwaan" geweest, waar de tooneelvereeniging „Onder Ons" haar tienjarig bestaan
herdacht. Precies om één uur had de veldwachter een einde aan dit feest gemaakt, omdat het
sluitingsuur gekomen was en de ordebewaarder had den verdachte en enkele andere bezoekers tot aan hun woning vergezeld. Om vijf minuten voor twee hadden zijn makkers hem in
zijn kosthuis binnen zien gaan en toen zijn kostbaas om twee uur in den stal ging om een zieke
aangeboden,
koe te verzorgen, had verdachte
hem daarbij behulpzaam te zijn. Den geheelen
verderen nacht hadden zij beiden in den stal de
beesten verzorgd, waarna de jongen naar bed was
gegaan.
Al deze opgaven werden nauwkeurig gecontroleerd en bleken juist te zijn en de politie
moest er toe overgaan, den verdachte in vrijheid
te stellen.
Den volgenden dag echter nam de zaak een
onverwachte wending: In het nabijgelegen bosch
werd namelijk een pakje gevonden, hetwelk bij
opening een bedrag aan bankpapier bleek te bevatten, gewikkeld in een stuk van een gummiregenjas. En waar men wist, dat de neef vroeger
een dergelijke regenjas had gedragen, ging men
tot huiszoeking over, echter zonder resultaat. De
verdachte kon geen afdoende verklaring geven
voor het verdwijnen van zijn jas en hij werd
daarom ten tweeden male gearresteerd en ditmaal zag hij geen kans te ontkennen.
*

tot bij tweeën gewacht, al-

gelegenheid een paard van nieuwe ijzers te laten vorens bij zijn kosthuis aan te bellen en toen hij
voorzien. Doch beslaan en beslaan is twee. Dat heb- eenigen tijd later in den stal kwam, sloeg de
ben we bij de legerpaarden kunnen zien. Daar kerkklok twee uur, waarop hij zijn kostbaas at«ebben ze natuurlijk hun eigen hoefsmeden en er tent had gemaakt.
*ijn zeker vakmenschen bij, maar ik heb ze hier
In het extra-uur, veroorzaakt door het terugook gehad, die blijkbaar niet veel meer opleiding zetten van de klok bij het ingaan van den winpadden gehad dan aan 't model en misschien een en- tertijd. had verdachte kans gezien uit het raam
kel ijzertje in de practijk. Ja, die stonden als hoef- van zijn kamer te klimmen, de fiets uit de
smid te boek, maar in de practijk kwamen de moeischuur te halen en naar Duinsma te rijden.
hjkheden".
Hij wist diens woning binnen te dringen, ver..Hoe houden de paarden zich op 't asfalt?"
moordde den ouden man en roofde het aanwe. i.'t Is altijd wat anders dan de oude bestrating,
zige geld dat hij in het bosch verborg.
En toen de klok voor de tweede maal dien
nietwaar? Er zijn paarden, die er weinig last mee
hebben, maar andere redden het niet. En daarvoor nacht op twee uur stond, was de moordenaar
hebben we dit
weer thuis.
En dan komt het moderne paardenschoeisel op de
Proppen. Een hoefijzer met een paar duim rubber
H. Rodenburg.
er onder, om het glijden tegen te gaan. Of dat helpt?
>.Dat is maar zoo-zoo. 't Is te star voor een paardenvoet. De dieren .gaan er van trekken, worden zelfs
Heden is de heer H. Rodenburg 25 jaar' in dienst
soms kreupel.... Neen, dan gaat dit beter: dit is van de Vleeschhouwerij A. Waiboer aan het Plein
een plaat rubber, in hoefvorm met een holrond mid- te Haarlem, waar hij reeds sinds vele jaren als
dengedeelte. Dat geeft mee en veroorlooft de speling chef werkzaam is. Vanmorgen behoefde hij echter
der spieren. En tenslotte het best van all.es: de kurniet aan zijn dagelijksche taak te beginnen.
ken zool". De baas toont een plaat kurk van 5 cM.
Mevrouw Waiboer en haar zoon de heer C. J.
dikte. Daarmee vullen we de ruimte onder den hoef Waiboer, kwamen hem te zijnen huize aan
op, zoodat het paard op een kurken zool loopt en de Da Costastraat 28 complimenteeren. Zijn groote
hiermede hebben we toch wel het beste resultaat". plichtsbetrachting, ijver en prettige samenwerking
Ziezoo, we weten het. Ook het paardenschoeisel werden geprezen en het leedwezen werd uitgesproheeft den eisch des tijds niet kunnen weerstaan en ken, dat de patroon diti jubileum helaas niet meer
de hoefsmid onzer dagen is niet langer meer uitslui- heeft
bijwonen, want hij en de jubilaris
tend de man van het ijzer en de hoefnagels, maar hebbenmogen
zoovele jaren tot den bloei van de zaak
heeft in zijn voorraad een keuze van nieuwe snuf- samengewerkt. Mevrouw Waiboer sprak de hoop
"

Jubileum

jes, die menig koket merrietje of ruintje van standing op de juiste waarde zal schatten. En met dit al
er ten minste één categorie van brave burgers,
den benzinenood getroost verdragen en den terugkeer van den ouden tijd nog zoo kwaad niet

vinden.

AANVULLING PROV. WEGENREGLEMENT
INZAKE SNEEUWRUIMEN.

Ged. Staten van Noord-Holland schrijven aan
rov. Staten het volgende:
Het is gebleken, dat bij de besturen van eenige

uit, dat de heer Rodenburg nog vele jaren de belangen van de zaak zou mogen behartigen. Zij
bood hem een geschenk onder enveloppe aan.
De jubilaris dankte zeer onder den indruk voor
de hulde en het geschenk; ook hij betreurde het
ten zeerste dat de heer Waiboer dit feest niet moch
bijwonen.
De heer Rodenburg ontving var. de collega's
een fraaie rooktafel en verdêr vele bloemen, ook
van de cliëntèle. Vanavond hoopt hij zijn,jubileum
mzt de collega's verder te vieren.

p

wegonderhoud belaste lichamen twijfel is ontaangaande de vraag of de bestrijding van
gladheid van het wegdek al dan niet geacht moet
gorden tot den normalen onderhoudsplicht te be-

staan

Een auditorium, dat nagenoeg geen plaatsen in
onze Groote Kerk onbezet liet, heeft Woensdagavond genoten van den prachtigen mannenzang
onzer Koninklijke Liedertafel „Zang en Vriendschap", van het gave en smaakvol geregistreerde
orgelspel van George Robert én van het klankschoone en reine vioolspel van Maria Neuss.
Het door Z. en V. uitgevoerde deel van het
piogramma was slechts wat betreft „Ecce quomodo
moritur justus" van Handl (Gallas) en de door
Duvosel bewerkte Valerius-liederen „O Heer die
daer" en „Wilt heden nu treden" hetzelfde als dat
van vorige week. Werken van Palestrina, Arcadelt
en Da Vittoria kwamen er nu bovendien op voor.
Die werden onder Frits Schuurman's intelligente,
zaakkundige en gevoelige leiding bijna alle even
voortreffelijk vertolkt als de eerstgenoemde. Wederom hoorden allen aanwezigen „Ecce quo modo
moritur" staande aan en men kon de beteekenis
van dit oorspronkelijk voor den Goeden Vrijdag
bestemde stuk gereedelijk overdragen op de velen
die bij de volbrenging van hun plicht, dus als
rechtvaardigen, het leven hebben gelaten.
Dit laatste gold ook voor „Mein junges Leben hat
ein End", waarmee George Robert het concert
De oud-Nederlandsche orgelgrootmeester
opende.
Sweelinck heeft op dit thema variaties gebouwd,
die ook nu nog bewondering wekken wegens de
kunstige contrapuntiek en de verrassende harmonische wendingen. Nu eens bewogen, dan weer stil
en peinzend volgen ze op elkaar om als berustend
af te sluiten. Het klare spel en de welgekozen
registreering lieten zoowel alle bijzonderheden van
het werk als den kleurenrijkdom van het beroemde
orgel tot hun recht komen. Als tweede orgelsolostuk
stond, evenals vorige week, „Patria" van J. Brandts
Buys op het programma. Maar in wat Robert ten
gehoore bracht herkende ik geen spoor van „Patria":
het was een reeks variaties op een kort, chaconneachtig thema. Het bleek me dan ook later dat de
organist „Patria" had vervangen door een Passacaglia van Frescobaldi. Toevallig stemden twee
maten van het thema overeen met twee uit „Merck Langs dezen weg geven de Heer
toch hoe sterck", zoodat 't stuk toch nog een vaderen Mevrouw
landsch tintje verwierf.
TH. FR. STEENHUIS—
De violiste Maria Neuss, met wier uitmuntend
ELKERBOUT
spel de bezoekers der H. O. V.-concerten reeds
vroeger hebben kennis gemaakt, droeg een Sonate met blijdschap kennis van de gevan Corelli en Introduzione e Allegro van Gemiboorte van hun Zoon
niani voor. Van Corelli's Sonate was in deze ruimte
SIRP MAURITS GEORGE.
het Adagio het hoogtepunt. In de gefugeerde deelen
en in de rijk geornamenteerde inleiding liet de
acoustiek niet alle détails zóó goed tot hun recht Haarlem, 5 Mei 1940.
kömen als in de concertzaal het geval geweest zou Rijksstraatweg 443.
zijn. Ook het volgen der bewegelijke stemmen in
Palestrina's „Pueri Hebraeorum" werd daardoor
BETERE GELDBELEGGING
eenigszins bemoeilijkt.
dan nu een 2de handsch rijwiel
Dit kerkconcert, dat door de wethouders Van te koopen bij A. KOELEMEIJER,
Liemt en Reinalda bijgewoond werd en waarvan de Breestr. 3, IS ER NIET, omdat de
baten aan het „Landelijk Comité tot steun aan ste- prijzen nu nog laag zijn en de
den en dorpen door den oorlog getroffen" ten goede keuze nog groot w.o. Ie kl. merkwamen, werd door Z. en V. besloten met ons oud ken en solide gegarandeerd.
volkslied, het „Wilhelmus".
Wij verruilen, repareeren en
emailleeren.
K. DE JONG.
—

door B.S.

Hij had opzettelijk

De werkgelegenheid in
Werving van

arbeidskrachten

Duitschland.
in landen met

groote werkloosheid.

BERLIJN, 6 Juni. (D.N.8.) Naar het D.N.B. van
welingelichte zijde verneemt bedroeg het aantal

—

—

Arrond. Rechtbank.
Voetganger stak onvoorzichtig den
weg over.

Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat eene uit-

drukkelijke regeling

Ernstig ongeluk het gevolg.
van deze kwestie boven een
interpretatie van de bestaande wettelijke bepalinHet gebeurt niet zoo vaak, dat een voetganger
gen verre de voorkeur verdient.
bij een verkeersongeluk in het verdachtenbankje
In artikel 9, tweede lid, sub g, van het WegenreRlement
belandt. Ditmaal was het echter de voetganger en
Noord-Holland is aan den onderhoudsplichtige van een weg opgelegd „het wegruimert niet de motorrijder, die zich moest verantwoorden
Va n sneeuw, indien en voor zoover het
verkeer omdat hij hoogst roekeloos en onvoorzichtig den
over den weg door ophooping van sneeuw wordt weg had overgestoken. De verdachte was een 21jarige bedrijfsleider uit Bussum, die op 23 Novembelemmerd".
, Wij stellen u voor deze bepaling aan te
vullen ber van het vorige jaar den Provincialen weg nabij
10 dier voege, dat daarin tevens thans met zooveel Zaandam was overgestoken zonder op het verkeer
te letten. Hij werd daardoor aangereden door een
de verplichting tot bestrijding van uit ijsvorming voortvloeiende gladheid van het wegdek motorrijder. Zoowel de voetganger als de motorrijder werden-bij deze aanrijding vrij ernstig geopgenomen.
wond. Beiden konden zich echter van het ongeval
niets meer herinneren. De motorrijder, een smid uit
Zaandam, had zeven weken zijn werkzaamheden
WIJZIGING PROVINCIAAL SALARISniet kunnen waarnemen.
REGLEMENT 1920.
Een vertegenwoordiger uit Alkmaar, die de aanGed. Staten van Noord-Holland stellen Prov. rijding had gezien verklaarde, dat de verdachte
3
0 voor, te besluiten in het „Salarisreglement tegen den motor, die met een snelheid van ongein *?
1920", laatstelijk gewijzigd bij hun besluit van 20 veer 50 K.M. reed, was opgeloopen. Met gebogen
ecember 1938, de" volgende wijzigingen aan te hoofd en in eenigszins schuine richting liep hij de
orengen:
straat over. De motor schepte den voetganger en
a- Aan artikel 2ter wordt een tweede lid toegezeulde toen nog 16 Meter over het wegdek. De
motorrijder werd eveneens tegen den grond geslin°egd, luidende als volgt:
>,Op <Jen inwonenden ambtenaar, aan wien van gerd.
De Officier vestigde er in zijn requisitoir de
"Rijkswege kost en inwoning of vergoeding daar"Voor wordt verstrekt, wordt de volle in artikel aandacht op, dat het reeds donker was en bovendien motregende, zoodat de motorrijder reeds alle
bedoelde aftrek toegepast".
aandacht
voor het verkeer noódig had. De voetAan artikel 12 wordt een derde lid toegevoegd
ganger had dus rekening moeten houden met het
luidende als volgt:
-.Aan den ambtenaar, die op grond van het eer- verkeer, dat zich op den weg kon bevinden. Dat
-6 of tweede
lid geen vergoeding voor overwerk heeft hij niet voldoende gedaan. Daarom eischte
»ontvangt, wordt nochtans wegens overwerk op de Officier een boete van f 50 of 30 dagen.
De verdediger mr. N. H. van Voorst tot Beest
"f en niet met den Zondag samenvallenden dag, was
van meening, dat de schuld evenzeer bij den
edoeld in artikel 64, tweede lid, eersten volzin,
•A'an het „Ambtenarenreglement
motorrijder
lag daar hij geen enkel signaal heeft
een
aan
1920",
en duur van dat overwerk gelijke vermindering gegeven en bovendien nog niet geheel rechts van
»an den gewonen werktijd verleend, mits die den weg reed. Pleiter drong daarom aan op vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.
krachtens de Arbeidswet of een ingeUitspraak zoo mogelijk over 14 dagen.
*
ook
we genomen Koninklijk
besluit,
overwerk op een Zondag voor zoodanige
ern"iindering in aanmerking komt en mits hij
iet reeds uit anderen hoofde in eenigen vorm N.V. HANDELSVEREENIGING „AMSTERDAM”.
er g°eding voor overwerk op
In de heden
AMSTERDAM, 6 Juni. (A. N. P.)
bedoelden dag gete Amsterdam gehouden jaarlij ksche algemeene
vergadering van aandeelhouders werden de jaarH.B.S.
stukken over 1939 goedgekeurd. Het dividend
EINDEXAMEN
van de N.V. Handelsvereeniging „Amsterdam"
over 1939 werd vastgesteld op 20 procent, betaalM seni Plaats van mevr. H. Ph. Overeynder—
JC
B is als deskundige bij het eindexamen baar van 7 Juni af uitsluitend in Nederland.
Prof. Dr. G. van Iterson Jr. werd als commisjjplste H.B.S. B te Haarlem mevr. A. Romein
.
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saris herkozen.

in Amsterdam

en

Haarlem werken
weer normaal.
Goederen worden gehaald en bezorgd.

aankomende Naaister
Aanmelden I. C. HAAN, Barteljorisstraat 39-41.

Filialen: Groote Houtstr. 17, Tel. 11 465

1 Juli gevr. in gezin van 3 volw.
personen

en Kruisweg

'

44, Tel. 14687

.

■

.

Als het regent.. Hamiltonü
—

Mr. L. S. Römelingh

Adaeiteeit

Ut dit

blad

Zijlstraat 47 rood

Italië in de eerste negen maanden
van

den oorlog.

flink voorkomen, handelsman,
wenscht in solide zaak een werkdiplomatiek en economisch gebied.
te vinden. Ook diploma
kring
ROME, 6 Juni. (D.N.8.)
„Het fascistische Ita- land- en tuinbouwcursus. Zeer
lië kon de gebeurtenissen in Europa, waarbij het
een rechtstreeksch en essentieel belang heeft, niet goede relaties. C. BOUWMAN,
zoo maar aan zich laten voorbijgaan. Reeds sinds Zandv.weg 84, A'hout.
September 1939 hebben zijn politieke houding en
het gewicht van zijn strijdkrachten een beslissenden Wij vestigen er nogmaals
invloed op den strijd uitgeoefend".
Met deze constateering begint de diplomatieke
medewerker van het agentschap Stefani een samenvattende uiteenzetting van de actie, welke op, dat de gelegenheid is opengeItalië in de eerste negen maanden van oorlog op steld voor 't doen inschrijven van
militair, diplomatiek en economisch gebied heeft
ontwikkeld. De diplomatieke medewerker wijst
erop dat Frankrijk een groot aantal divisies aan de
Fransch-Italiaansche grens, in Noord-Afrika en in voor de Cursus, aanvangende
Sirië moest vastleggen om een tegenwicht te scheppen tegen de Italiaansche paraatheid in eigen land.
1 September 1940
in Libië, in den Dodekanesus en in Oost-Afrika. Om
dezelfde reden heeft Engeland andere divisies aan de
achter gehouden in Egypte, de Soedan, Kenya en
Palestina. Verder waren Frankrijk en Engeland
genoodzaakt, aldus Stefani, in de verschillende
sectoren van de Alpen tot Syrië een aanzienlijk deel Chr. School voor M.TJ.L.O. en L.O.
en het
van hun luchtstrijdkrachten gereed te houden, terde
wijl in
Middellandsche Zee een groot deel van
hun vlootstrijdkrachten wordt vastgehouden.
„Ook op diplomatiek gebied was Italië actief door
met zijn houding te verhinderen dat de oorlog zich
Chr. School voor Voorber. Ond.
uitbreidde tot den Balkan, hetgeen Duitschland de
mogelijkheid verschafte levensmiddelen en grond- Velserstraat 55—57
stoffen uit dit gebied te blijven betrekken. Noch De inschrijving kan geschieden
verlokkingen, noch dreigingen, noch het piratendom bij de Hoofden der Scholen.
van de blokkade, hebben de Italiaansche richtsnoeren kunnen beïnvloeden. Deze worden bepaald
HET BESTUUR DER STICHdoor de historische belangen, die als volgt kunnen
TING NOORDERKERK EN
worden samengevat:
SCHOOL.
Voltooiing Van de nationale eenheid en onafhankelijkheid op zee. In de Mïddellandsche Zee en
in Afrika Zijn er moeilijkheden, die Italië op vreedzame wijze heeft willen oplossen en die ondanks
het „nooit" der democratieën opgelost zullen worden".

Stafant

over de Italiaansche actie op militair,

Uw aandacht

42
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HAARLEM

Opleiding tot alle

Zweedsch

0.75 p.stuk
BURGERLIJKE STAND f0.50, f 0.60,ƒ f 1.00
stuk.

Braadkippen
per
Soep- braadkippen ƒ 0.40 p. pond.

HAARLEM, 6 Juni.
Koop bij een vertrouwd adres
Bevallen:
3 Juni: F. P. J. Dekker—Hollink, z.; 4 Juni: A.
C. W. Spruit—Kleinhout, z.; 5 Juni: M. Polderman—Rademaker, d.; W. Schaap—Gerrits, d.; H.
Tel. 10924
A. F. van Noesel—Keesstra, z.; J. B. Wijkhuizen— L. Veerstraat No. 2,
Pik, d.; L. van der Vlugt—Visser, z.; J. M. van der
Kroft—Cornelissen, d.; 6 Juni: S. J. Engmann—

KRUIJERS Mandel

:

TELEF. 15568

Noorderkleuterhuis

Braadkuikens

z.

BALTUSSEN
JANSWEG

Noorderschool

,

Overleden 5 Juni: A. J. Kol, 78. j., M. van Heemskerkstraat; E; E. M. Serné—Kuijken, 82 j., Gen.
Cronjéstraat;
Ondertrouwd 5 Juni: J. R. Groos en I. Sruppan.
Getroüwd- 6 Juni: H. T. van Looij en T. Barrette; C. M. Verhoog en M. H. van Nikkelen Kuijper.

HANDELSINSTITUUT

PRAKTIJK.
EXAMENS
LESSEN in
Boekhouden
Nederlandsch
Fransch
Duitsch

nieuwe leerlingen

Übink,

dagbladen reeds is vermeld,
onder volgende mede:

Energiek Zakenman

i

"

in Almelo zoowel als

werkloozen in Duitschland eind Mei slechts 57.600.
Bij het uitbreken van den oorlog had Duitschland
FLINK MEISJE
nog 62.000 werkloozen. Onder degenen die thans v. d. dag. Koken geen vereischte.
nog werkloos zijn bevinden zich geen
Wasch buitenshuis. Aanm. tussch.
arbeidsWegens aanschaffing van een Electrische Koelvitrine ter overkrachten van beteekenis meer. Van oudsher, zoo 7 en 8 mevr. Leeuwenberg, Oranname aangeboden een zoo goed als
verneemt D.N.B. verder, was Duitschland een land, jeplein 3, Haarlem
waarin vele vreemdelingen werkten. Voor den weNIEUWE IJSKAST
Verzoeke geen geld of goederen (fabrikaat Tadetfia). Maat 125 x 120 x 60.
reldoorlog werkten er een millioen vreemdelingen,
gedeeltelijk in den landbouw en gedeeltelijk in de af te geven aan mijn Vrouw, mej.
„EIGEN HULP", ZIJLSTRAAT 56.
industrie. Thans werken er in Duitschland nog
T. WOLFF VAN ZOMEREN,
ii
i
een half millioen vreemdelingen, waarvan 50.000
Klaren beekstraat 43
Italianen. Dit aantal Italianen zal verder verhoogd daar door mij niets wordt beworden. Tot dusver waren er 30.000 tot 40.000 Netaald.
derlanders in Duitschland werkzaam. Hoewel er
H. WOLFF
in Nederland nog veel opruimingswerk te verrichBARTELJORISSTRAAT 31
PARAPLUIES.
ten is kan Duitschland de Nederlandsche arbeidsHet kantoor van
markt helpen door Nederlandsche arbeidskrachten
OFFICIEELE PUBLICATIE
voor den landbouw, den mijnbouw,
de textiel>
van het Departement van
industrie of voor havenwerkzaamheden in dienst
Handel, Nijverheid en
te nemen. Duitschland streeft er naar, zoo werd
advocaat en procureur
——>
Scheepvaart.
tenslotte verklaard, door vrijwillige werving, buiis VERPLAATST naar:
PETROLEUMDISTRIBUTIE.
tenlandsche arbeidskrachten uit landen met groote
Het Departement van Handel,
werkloosheid in Duitschland te werk te stellen.
Nijverheid en Scheepvaart deelt
Telefoon 14864
met verwijzing naar hetgeen in dé

»

"u?
"jegens

Onze bedrijven

Gevraagd

—

«ooren.

benoem^*

bezorgd, is afgesloten. De Westelijke mogendheden
hebben een zware nederlaag geleden. De terugtocht
in Vlaanderen kan niet vergeleken worden met den
„Parijs en Londen op het spel.”
slag aan de Marne of bij Gallipoli, doch wekt eerder
herinneringen aan de achtervolging na den slag bij
PARIJS, 6 Juni (D.N.8.)
De Parijsche bladen Jena, in 1806, toen de cavalerie van den Franschen
leveren commentaar op den gisteren begonnen nieu- generaal Murat het Pruisische leger vernietigde:
wen slag, doch toonen zich daarbij niet bijzonder
optimistisch. De „Matin" constateert dat het in den
nieuwen slag om Parijs maar ook om Londen gaat.
Duitsche legerpaarden voor den
De groote slag, meent de („Victoire", vindt plaats op
honderd k.m. van Parijs en wel iets verder noordlandbouw.
waarts dan de slag aan de Marne. Wanneer wij den
slag verliezen, zullen wij niet den oorlog verliezen,
De bevelhebber van de
DEN HAAG 5 Juni.
maar wel Parijs, dat in dezen slag op het spel staat. Duitsche weermacht in de Nederlanden laat medeIn het „Journal" meent generaal Duval dat de deelen: teneinde den Nederlandschen landbouw te
Duitschers geen werkelijke doorbraak van het front steunen zal een groot aantal paarden, die niet meer
bereikt hebben. Het betreft hier geen Maginotlinie, bii de troepen kunnen worden gebruikt, te koop
doch een diepe verdedigingslinie, die den opmarsch worden aangeboden. Als koopers komen personen
van den vijand kan ophouden.
in aanmerking, die bij de mobilisatie paarden hebTe San Sebastian aangekomen vluchtelingen uit ben geleverd aan de Nederlandsche militaire autoBordeaux en de Gironde melden volgens het D. N. B. riteiten of wier gemotoriseerde bedrijfsvoertuigen
in beslag zijn genomen. Handelaars zijn van deze
dat de gisteren hervatte Duitsche opmarsch de Patransactie uitgesloten. Elke kooper ontvangt een
rijsche bevolking met angst en schrik heeft vervuld. Gistermorgen reeds zijn de eerste vluchte- door de Duitsche militaire autoriteiten afgegeven,
lingen uit Aumale, Beauvais, Compiègne en Reims op naam gesteld bewijs van eigendom dat bij latere
per vrachtauto aangekomen. Daarop volgde een ware controle ter legitimatie strekt. Personen die zonder
lawine van vluchtelingen, die zuidwaarts trekken en zulk een bewijs in het bezit blijken van legerpaardaarbij noordwaarts trekkende Fransche troepen den zullen worden gestraft, terwijl de paarden in
ontmoetten. Hoewel de regeering zware straffen beslag worden genomen. Elke kooper moet vejder
de verplichting op zich nemen het door hem geheeft gesteld op het verspreiden van ongunstige bekochte paard minstens een half jaar in zijn bedrijf
richten weet elkeen wat er gaande is.
te gebruiken. Plaats en tijd, waarop deze verkoop
DE „TIMES” AAN HET WOORD. zal plaats hebben, zullen nog' nader in de dagbladen
bekend gemaakt worden. (A. N. P.)
In zijn hoofdSTOCKHOLM, 6 Juni (D.N.8.)
artikel van vandaag schrijft de „Times" dat de
NIEUW LEVEN SPEELT TEN BATE VAN
greep van de Duitsche troepen om de geheele kust
DE OORLOGSSLACHTOFFERS
van het vasteland, van Namsos tot aan de monding
De Geheel Onthouders Tooneelvereeniging Nieuw
van de Somme thans geheel volledig is. Een phase
van den oorlog, die Engeland en Frankrijk ontzag- Leven zal op Woensdag 19 Juni in den Stadsschouwlijke verliezen aan manschappen pn materiaal heeft burg ten bate van de oorlogsslachtoffers ■een opvoering geven van het aardige blijspel Polly Perkins.

Meening der Parijsche pers.

i

Het oude vak in

Kerkconcert.

H.D.-Vertelling.

DagMadtedatne
•

•

is niet
te vervangen

1

stellingsdiensten

Opleiding voor
Belasting-

Consulent
Prospectus

JflfejS

B

TTjAf

van een aanvraagfor-

mulier voor het ontvangen van bestelbonnen, recht gevende op het
koopen van petroleum. Dit formulier dient, na nauwkeurig en naar
waarheid te zijn ingevyld, wederom bij den distributiedienst
to
worden ingeleverd.
Hetzelfde geldt voor instanties
als gemeentelijke en andere openbare diensten, ziekenhuizen, her-

'

UITSLUITEND GEDIPLOMEERDE KRACHTEN.

Zij, die petroleum voor bedrijfs»
gebruiken en niet in d
mogelijkheid
verkeeren,.hun bedrijf zonder behulp van petroleum
voort te zetten, kunnen zich met
ingang van heden tot den plaatselijken distributiedienst wenden ter
verkrijging

Deensch
Italiaansch
Steno Typen

gratis

De kleinhandelaren dienen
d«
door hen van hun afnemers ont»
vangen zegels te plakken op op«
plakvellen, welke bij de distribui
tiediensten verkrijgbaar zijn,
en
moeten deze opplakvellen uiterlijß
op den eersten werkdag na
het
ge«
tijdvak van veertien dagen,
durende hetwelk de zegels' geldig
zijn, inleveren bij den plaatselijke!»
distributiedienst. Zij ontvangen
dan in ruil voor de opplakvellen
toewijzingen, welke recht geven op
het koopen van petroleum.

doeleinden

Engelsch
Spaansch

Vraagt

het

4

in onze dagen.

I

De Hoefsmid

7

HAARLEM'S DAGBHAD

!

en

dergelijke.

Een uitzondering geldt echter voor
aanvragen voor bedrijfsdoeleinden,
op het gebied van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Deze laatste aanvragen moeten niet worden ingediend bij de plaatselijke distributiediensten, doch door bemiddeling
van de plaatselijke bureauhouders
bij de provinciale voedselcommissarlssen. Aanvraagformulieren zijn
met ingang van heden bij dfi plaatselijke
bureauhouders
verkrijgbaar.

Als U binnenkort weer eens bij
„FLüK S" op bezoek bent, dan
ma g U vooral niet vergeten om
00k eens €en van zijn smakelijke
en voedzame slaatjes te nuttigen.
1
„FLÜK S" levert U „HUZAREN-,
ZALM-, GARNALEN-, RUSSISCHE
EIEREN- en HARINGSLAATJES" tegen den
prijs van 1 penning is 12 Vi ets. en in grooter
formaat voor 2 penningen is 25 ets.
ook een "HORS D'OEUVRE"-schoteltje van
1 penning is niet te versmaden, doch een werkelijk JUWEELTJE wordt deze schotel, wanneer U 4 penningen is 50 ets. neertelt, U ontvangt dan een onvergetelijke delicatesse.
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Automatiek „Fluks"
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die alle
overtreffen.
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verwachtingen
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HEBBEN
(only

Eiken

vleugels

angels

dag plemve

eiken avond

-

toegang boven
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nieuwe
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Vraag en Aanbod

Kleine Zakenannonces

1-3 regels vooruitbet. 30 ct.
elke regel meer
10 ct.

1-3 regels vooruitbet. 75 ct.
elke regel meer
25 ct.

i

;

en Kleine Zakenannonces

kunnen tot des ochtends
9 uur uiterlijk voor plaat-

B. z. a. NET MEISJE in kl. rustig
gez., v. g. g. v. Br. aan mej. E. de
Haan, Tuindex-str. 36, IJm. Oost.

Aan bijkantoor Soendaplein tot uiterlijk BVz uur.
Opening kantoren 8 uur
v.m.

Juni, begin Juli nette
WERKHUIZEN gevr. Br. Gerlofs,
Abeelstraat 5 H.N.

Groentjes en Vraag en
Aanbod bevatten slechts
vragen en aanbiedingen
van particulieren. Kleine
Zakenannonces betreffen
aanbiedingen van bedrijf
en handel.

b. z. a„
Jacobs,

gevraagd
Voor Huishouding

NET BUITENMEISJE biedt zich
aan v. d. en n„ 18 j., zelfst. k. w„
P.G. Haarlem of orag. F. Joore,
p.a. Leidschevaart 14
15 j. zoekt betr. v. d.
en n. Br. aan Mevr. v. d. Eist, Ged.

MEISJE v.

Oude Gracht 87.

straat 25.

21 b. rood.

Wed. vr. eenv. gem. ZIT-SLAAPKAMER a. d. straat, zonkant, ƒ 12
p. m. omtrek Zijlstraat. Brieven:
Schreuder, Zijlvest 7 rood
gevr. met keuken
2 fietsen, pl.m. 17
mnd„ omtrek KI.

Vlugt,

Gezin met 4 kinderen beneden de
10 jaar zoekt voor tijdel. in Bloemendaal
of omgeving gemeubileerde kamers zonder pension, met
gebruik van keuken. Brieven met
prijsopg. aan J. Penders, p.a. mevr.
v. d. Veen, Kleverlaan 77, Bl'daal

z. a. als hulp in de
HUISHOUDING. 3 dagen p. wk.
Net meisje b.

gebruik

lofs, Abeelstraat 5, H.N.

KAMER voor privaatlessen gevr.
Brieven S. Kooi, Kennemerlaan 56

IJmuiden

B. z. a.

BEKWAME STENO-TYPISTE. perfect Ned., Duitsch
en
Eng.,
grondige
kantoorroutine.
Verkozen, Laan v. Rozenburg 11,
Heemstede

Alleenst. gep. man op leeftijd vr.
NETTE HUISH. uit werk. stand.

H.H. KAPPERS. Patroon uit mildienst zoekt plaatsing voor zijn
len bediende. Slijkerman, Weeresteinstraat 29, Hillegom.

JONGEM. b. z. a. t.

opl. drukker,
bek. m. Degelpers. Ook gen. a. 1.
werk te doen. C. Abdala, L. Cos-

terstraat 7.

HUISHOUDSTER

gevraagd
in
werkmansgezin, 2 personen, tegen FLINK PERSOON, in het bezit
vaste vergoeding, intern. Br. J. C. van een bakfiets, biedt zich aan v.
van Andel, Spaarnwouderweg 919, alle bestelwerk. G. Grebe, RozenVijfhuizen, Haarlemmermeer.
prieelstraat 70.

Jéngmensch' zoekt DAME voor
herstellen ondergoed enz. Br. TV.
C. Roos, Pension Blier-Herne,
Raamvest 1.

B. z. a. NET PERSOON in bezit
gesloten bakfiets.
van
N. P.
Kerssens, Schotervoetpad 2, eind
Jan Gijzenkade, H.N.

Kamers
aangeboden

Huizen
gevraagd

Parklaan 29. Aanm. 's av. tusschen
half 8 en half 9.

FLINK MEISJE

gevr., v. dag of
Ledeboer, Lorentz-

Gevraagd te Aerdenhout in klein
1 Juli of eerder

gezin z. k. tegen

een flink eenv. BUITENMEISJE

v. d. of d. en n. Adres Dr. J. Th.
Bornwater, Zonnebloemlaan 42

Voor Bedrijf

TE HUUR GEVR. bovenhuis, cen-

trum, geschikt v. pension. Opg.
prijs, aantal k„ v. d. Berg, L. Lakenstraat 26.

TE HUUR GEVR. tegen 1 of 15
Juli door jongelui kleine moderne
woning, flat of vrij
bovenhuisje.
Haarlem of Bloemendaal, omgev.
Kleverlaan. Uiterste huurpr. ƒ 40
p. mnd. Brieven Mevr. de Boer,
Kinderhuissingel 18.

RIJWIELHERSTELLER.

Gevr.
flinke halfwas, 's av. na 7 u. Kensen, L. Molenstraat 1.
Gevraagd

TUINDERSJONG EN.
Kol, Lorentzkade 126. Melden na

8 uur n.m.

Personeel
aangeboden
Voor Huishouding
BESCH.

Huizen
aangeboden
AANGEB. ongem. ongestoff. benedenged. v. heerenhuis Leidschevaart 224. Mevr. v. Oostveen Ludwig.

stand te Haarlem voor medicus,
jurist of kleine zaak. J. van Veen,
Kenaupark 16.

TE HUUR, direct, gem. bovenh., 3

Laan

EMMA MOREL

's ZONDAGS 2

—

4.30

ai

—

lederen avond van

2)e tang) u&uwchte...!
voor weken bestelde blauw met witte DAMESSCHOENTJES, benevens een leuke sorteering HEEREN
ZOMERSCHOENEN komen vermoedelijk VRIJDAG-AVOND in

reeds

LEUKE SNITTEN

IDEALE PASVORM.
GEWONE CONCURREERENDE PRIJZEN I
-

-

DIVAN MET KLEED te koop tegen elk aann. bod. Sunter, Zaanenlaan 45.
TE KOOP zwart geëm. kolenfornuis met pijp ƒ 7.50. Na 7 uur De
Jong, Prinsesselaan 19.

Rijwielen
Auto's

's .Avonds
Wie kan één VERHUIZING meenemen of retourvracht naar Friesland? Aldershof, Borskistraat 23,
Haarlem Nrd.
\ER N IKKELEN,
Verchroomen,
Bronzen, vlug en goedkoop. „De
Valk", Emmakade 23, Tel. 17115

TAFELS,

STOELEN,

TE KOOP AANGEBODEN compleet heerenrijwiel ƒ 10. Vergers,
v. Zeggelenstraat 79.

BEDDEN,
KASTEN,
alles en overal koopt
Hazevoet, Koningstr. 48, tel. 17 30S

HEERENFIETS te koop ƒ 8. Iv.
L. IJzerman, Jul. v. Stolberglaan

PAARD EX WAGEN' te huur met
of zonder koetsier. J. J. Calvelage,
Anthoniestraat 33 zw.

ZIT-SLAAPK. te huur m. pension,
str. w. De Waard, Binnenweg 798
Heemstede

In halve villa in Aerdenhout d. b.
tramhalte 2 GR. ON'GEM. K. m.
c. verw. en 1. en gebr. v. keuken
te huur. Zimmermann, Clematislaan 16.
part.

suite of zit-slaapkamer, rust. omg.,
centr. verw., tel., w„ k. w„ gebr.
keuken. Event. een persoon. Pension Rozelaar, Rio Grandeiaan 37

TE Hl'l'R

zitzonnige
slaapkanier met serre, centr. verw„ str. water, voll. pension. Voor
1 of 2 pers. Bergii, Prinsen Bol-

te huur. Garage
BAKFIETSEN
Lange
~Gold-Star",
Heerenvest
116, tel. 12953.

tot 8 uuc geopend

V)il xichten
Urn kantaai
op

de

toormeubelen,

Schrijf-,

en rekenmachines,

tel-

Sclu'ijf-

machinelampen enz. Raadons. Wij adviseeren U

pleegt

AAXGEB.
voor Echtp. of Heer
gem. of ongem. zit- en slaapk. ni.
g. v. keuken.
In gez. v. 3 pers.
Schoon, Schermerstraat 24 rd.
RUSTHUIS „SORGH-VLIET"
Spruitenboschstr. 8 b.
d. Hout
heeft nog kamers vrij. Tel. 19731
bij
SAMENWONEN AAXGEB.
Dame alleen, modern huis bewon.,
prachtig uitz. 'Metselaar, Boogstr.
58 hoek Pijlslaan.

TE lIUUR voor Dame, 2 gestoff.
kamers met gebr. van keuken, goede'busv&rbinding. Jany, Caninefa-

tenstraat 2, Hrl. Nrd.
GROOTE GEMEI'B. ZIT-SLAAPKAM. aangeb. aan str.zijde m. of
z. p., str. w. Van Leuven, Schoterweg 20.

Te huur GR. GEM. ZIT-SL.K. a.
d. str., str. w., berg. rijw., m. of z.
p. Rozenhart, Wilhelminastr. 33

AANHANGWAGEXTJE voor

rij-

wiel te koop. Waaijer, Gen. Cronjéstraat 95.
bakfiets, driewieler,
TE KOOP
open bak.
Na 5 uur De Graaff.
Maxwellstraat 3, Haarlem

TE KOOP Damesrijwiel met torp.
als nw, voor ƒ 21.50. M. G. Bremer, Rollandslaan 56, Overveen.

v. d. FIETS
op kl. wielen te kjgevr. Brieven m.
prijs Lemmers, v.d. Duijnstr. 9,
Haarlem West.
AANHANGWAGEN

voor

2 Heeren uit
beschaafd
milieu,
desgewenscht met aparte zitkamer,
eventueel met gebruik van badkamer, hoogtezon en verder comfort,
bij echtpaar zonder kinderen. Koo-man, Hoofdstraat 58 a. Santpoort.

Kost- en
Inwoning
KOSTGANGER

TE KOOP GEVR. in g. st. verk. 2e
h. damesfiets.
Br.
Endenburg,
Rijksstraatweg 12

gevr., ƒ 8 p. w. alles inbegr. Winkel Doelstr. 9 rd.

Diversen
GRATIS SINTELS wég te halen
bij Wasscherij Bijvoet, Korte Kleverlaan 62, Bloemendaal

PRIJSOPGAVE gevr. v. verhuizing v. H'lem naar A'dam. Bind
dezer mnd. Brieven Franken, Pa-

prijzen.

Diversen te koop
X\v. Kracht 35

gevraagd

K2455

UNDERWOOD

Gevraagd een KIPPENHOK.
Prijsopgaaf Jlalefijt, Kleverlaan
62 zw.

Gevr. prima mod. KINDER YV„
liefst wit. J. P. Prinsen, Justus
van Maurikstraat 7 (O.)
POSTZEGELS te koop gevr. door
partic. Album met postzegels. Br.

leder kwantum. Hooge prijs. Hovingh, Zijlstraat 93.

TE KOOP nieuwe carriers of onderstellen voor elk bedrijf. Kramer, Bakenessergracht 57.

overlegging

concurreerende

Hovingh, Zijlstraat 93.

Z. g. a. n. STERK lI.RIJWIEL m.
orig. Torp.naaf en prima banden.
ƒ 19.50. Posthuma, lepenstraat 24
H.Nrd.

2 JONGENSRIJWIELEN
prima
staat ƒ 12.50 en ƒ 17.50. Heeren
Simplex ƒ 17.
De Kampioen, N.
Gracht 19.

onder

van scherp

en technische boeken.

W.

Gevraagd H. RIJWIEL.
Opgave
merk, uiterl. staat, prijs, Pasman,
Mesdaglaan 23, Heemstede

ut~

moderne en
wijze. Stalen kan-

hoogen prijs
geven
goede romans, atlassen, dic-

v.
tionnaires
wij

j

meest

efficiente

extra

MOOI H.RIJWIEL ƒ 16.50
en
Wilhelminarijwiel ƒ 22.50. Van
Schalk, Ruijsdaelstraat 4

ruime

PENSION AANGEBODEN

tot 12 u-

TE KOOP vast kleed, groote maat,
als nieuw, stoelen, theekast, radiokast, vloerbedekking, gordijnen,
spiegels, looper m.
roeden
enz.
van Bochove, v. Dortstraat 88.

TE KOOP Fongers damesr., Gazelle Heerenrijwiel, z. g. a. nieuw.
Prijs resp. ƒ 17.50 en ƒ 20. A. H.
de Bruin, Z. B. Spaarne 134 zw.

OVERVEEN.

«

zijn ORI6INAL SWIH6 MAHIACS

1 HANGKAST ƒ 5, 1 uitschuiftafel
ƒ 4, 1 eiken tafel ƒ 12 en eenige
diverse meubelen te koop aangeb.
Seiler, Mr. Cornelisstraat 94 r. v.
7—9 uur n.m.

TE KOOP jongensfiets „Gazelle",
ƒ 15, met belastingpl. Hoenderdos,
Schotersingel 149.

Mooie ruime

H

7 en 9.15 UUR.

HAARLEM aan.

of gestoff. Ie étaen keuk., v. bej.
Adres mevr. Krij65.

TE HÜIR gem.
ge m. gr. serre
echtp. 2 H. of D.
mer, Wilh.straat

van Rozenburg.

Bevr. Sickman, Marispl. 1, tel. 10318, Heem-

stede.

Hl

Haarlem

'

Toegang alle leeftijden.

Raaks 1-3

aangeboden

goed onderhouden D.rijwiel, prijs ƒ 20. Eekhard, Zuidpolderstraat 122

LOKALITEIT te huur op eersten

MEISJE, P.G., v. d. huish., in kl. k„ v. w., vr. keuken, voor 1 of 2
gezin, zelfst. kunnende werken en pers. Voor en achter ruim uitzicht.
koken, extern, liefst Bl'daal. Br.
mej. W. M. v. Musscher p.a. de Genestetweg 18, Bloemendaal

J

-

Speelt met veel succes GER. HUISSTEDE

Huisraad

DAMESRIJWIEL. 1

werk 7, tel. 15840

Gevraagd MEISJE Voor halve of
heele dagen.
Adres F. Seuter,

u-

7 en 9 UUK.

"

TE KOOP GEVR. 2 pers. ledikant
m. spiraal. Kroonenburg, Kievitstraat 11 H.N.

TE KOOP Damesrijwiel in prima
staat met belastingm. Veenhof,
Pepijnstraat 21

,

•

FLINK MEISJE gevraagd voor de
morgenuren. G. Eichhorn, Kleverlaan 125, Haarlem

—

-w*

PAUL STORM

In Dancing La Gaité"

gevraagd

—

Mevrouw de Wilde, lordensstr. 43,
vraagt een FLINK MEISJE, zelfst.
kunnende werken, van 8.15 tot 5.30

tegen 17 Juni

OVERIGE DAGEN 2.30

ju

I

||IVRft||WJ^---TBD
LILT DU UW fVI CC) lEK

I

gaarne

J. L. de Jong, Kanaal weg 15 bij de
Haven, Heemstede

B. z. a.

Toegang 18 jaar.
IIJ L J JITTyTI If J
jm
we,

41 hoek Westerlaan (Aerdenh.).

zich aan
SLAGERSBEDIENDE, oud 19 jaar. Brieven J.
Noulet, Gruttostraat 16, Hrl. Nrd.

dag en nacht.
plein 11.

I

van keuken. Brieven Ger-

Koomen, Emmakade 23

Voor Bedrijf

Een Metro Goldwyn Mayer-film met stralende
zang en fantastische show.

Ged. Vol-

JUFFROUW OP LEEFT. zoekt
betrekking als huishoudster, loon

voor den dag een flinke
HULP IX DE HUISHOUDING bij Biedt

Spaarnrijk-

ON'GEM. KAMER met kast, kooken stookgelegenheid en bergr. ge-

Juffr., w. b. h., zoekt tegen 10 Juni
RriME GESTOFF. KAMER met

Gevraagd

Aanb. 3-5 uur Reus,
straat 55, H.N.

Gestoff. of gemeubileerde ETAGE
met vrije keuken te huur gevraagd
per 1 Juli a.s. J. E. de Vries, Berkenrodestraat 4, Haarlem

ETAGE te huur
en berging voor
a 18 gulden p.
Houtweg, v. d.
dersgracht 11.

Met LEW AYRES en FRANK MORGAN |

■

i

VADERTJE
LANGBEEN

I

SERENADE

9

WEEK
FILM:

Huisraad

week-ends, omtrek Kleverp. Zijlweg. Br. met prijsopg. Petrie, Hyacinthenlaan 49.

weg

ONHERROEPELIJK SLECHTS ÉÉN
REPRISE VAN DE HOLLANDSCHE

het LEVENSLIED van 's werelds grootste

NET KOSTHUIS aangeb. voor net
bij wed. v. Steenbrugge,
Spaarnrijkstraat 25, H.N.

voor naaiwerk, stoppen, verstelw., veranderen enz. ƒ 1.50 per dag, 9—5 uur.
Mej. Doorn, Frans Halsstr. 43 rood

HUISNAAISTER b. z. a.

i'

Gevr. voor direct DAGMEISJE v.
B—4 uur. Aanmelding na 4 uur:
mevr. Goedewaagcn, Eindenhöut-

I

II

i

All HI R

ifl AWOöPI AL IJ Ü

persoon

Heer met zoon
ZIT-SL. KAMER-

Gevraagd door
GEM. KLEIN"

lin

en 9.15 UUR.

vraagd. Vis Dieperink, Kleverpark-

Tegen eind

geen vereischte. Zwemmer, Cederstraat 53, IJmuiden O.

Personeel

7

voor TJE z. p., str. w., hoofdzakelijk v.

DAGMEISJE
FLINK
liefst voor heele dagen.
Thomsonlaan 66.

Soendaplein annonces ter
plaatsing op denzélfden
dag worden aangeboden.

—

gevraagd

van

sing op denzelfden dag
worden aangenomen,
's Zaterdags tot SVz uur.

Voor de gewone rubriek
Vraag en Aanbod (IS cent
per regel) kunnen tot
uiterlijk 11 uur aan het
hoofdkantoor, resp. 10.30

4.30

Goed gem. ZIT-SLAAPKAMER m.
pension en mod. comfort in besch.
omgeving gez. dooi- dame. Omtrek
Hout of Heemstede. Br. met in!.,
prijs en ref.
Mevr. Wicherlink,
Baan 43.

het maken van Dames- en Kinderkl. Prima coupe, bill. prijzen. Br.
Lemmers, v. d. Duinstr. 9, H. W.

Groentjes

—

Kamers

handel en bedrijf.

BEKW. COUPEUSE b. z. a.

ZONDAGS 2

Rfl II A

JEANETTE

■

Toegang 18 jaar.

i?Hum

Afkomstig

TWAALF

met EMIL JANNINGS.

GROENTJES
....

T

°

■I HEERSCHER DER DUISTERN S

jaar.

? pn' l o

i™™

Toegang 18 jaar.
ZONDAGOCHTEND HALF

have wiNGS).

gevaren

ro

"

romantiek.

'«

IV C C ffC

VAN Dr. X

c, ry .,t

ffj|

I

Een avonturenfilm,

Noordermeer,
2A rood.

Bakkerstraat

ALLE SOORTEN BOEKEN

TE KOOP GEVR. 1 kist
gereedschap. Wlm Lode,

gevr.

timmerRijks-

straatweg 156 H.N.

Zoekt U Kamers of Pension

De
Vereenigde
Pensionhouders verstrekt gratis prima
adressen voor Kamers met en zonder Pension, in Haarlem en

Omstreken.

Kantoor: STATEN BOLWERK 16
TELEFOON 15690
: KLEVERPARKWEG 67, HAARLEM.
—

Agentschappen

BLOEMENDAALSCHEWEG 163, BLOEMENDAAL.
Pensionhouders, wordt lid van onze vereeniging.

Diversen te koop
VAN OUDS DE ECHTE KLEEDEN'KONING zegt: Wat ik kan

Huisdieren gevraagd
en aangeboden

kan toch niemand. Fabr.partij 12
els nieuwe zware karp., 2y x
2
3i/ 2
ƒ 5.-, ook 16- en 20-els, 300 WilAP TE HALEN 2 zindelijke katerton, 200 haarvel., 400 moquette,
tjes. De Vries, lepenstraat 6, H.N.
200 Afghan. en 200 Deventer kt,
tafel- en divan-. Ook H.- en D.GOED TEHUIS GEZOCHT voor
kleeding.
Geen
hoekhuis, geen een
lief jong poesje, 3 m. oud.
winkel. Alleen bij L. Vrieslander,
Kleefman, Gasthuislaan 113
Fr. Halsstraat 34. 45.

GRATIS zindelijke zwarte katjes
TE KP. AANGEB. mod. stroomï.
af te halen. Logtens Ramplaan 75a
kinderwagen, ingeb. wielen en kinderstoel. Peute, Korte Houtstraat
Te koop gevraagd van
fokker,
11 zw.
DHTSCHE HERDER,
reu. Br. aan Klinkhamer, lor-

pj

Oe drukkerij van

HmUU#5

Dofitod

HAARLEM

'

JONGE

TE KOOP een z. g. a. n. ventilator,
groot model.

laan 113.

Kleefman. Gasthuis-

TE KOOP fornuis en vloerkleed
en moderne kinderwagen, kinderstoel. Huis in 't Veld, Doelstr. 28
BIJ INSCHRIJVING TE KOOI':
170 sigaren en twee heerenrijwielen. Inschrijvingsbiljetten (ongezegeld) in te leveren ten kantore
van den Ontvanger der Invoerr. &
Acc. te Haarlem Klein Heiligland
84 kamer 12, uiterlijk Woensdag
12 Juni 1940 ten 15 uur. De siga-

ren en verkoopvoorwaarden

zijg

aldaar ter inzage.

densstraat 2.

AAN KOMEN" LOOPEN kl. gladh.
hondje, pincher. Adr. niej. Moser,
Raamvest 47.
3 JONGE POESJES' af te halen
tegen advertentiekosten. R.
Koning, Or. Nassaulaan 92, Overveen.
Voor dierenvrienden gratis af te
halen JONGE HERDERS
(geen
ras). Kramer, Zonnelaan 35.

Watersport

AAN'GEBODEN" t. e. a. b. Water-

bouwkundige Studieboeken, Wasserbau, Brückenbau, Vorarbeiten,

GEVR. snelv
zelljachtje, m. of z. kajuit. Br. met
voll. inl. Roozekrans, Heerenweg
173, Heemstede
TE KOOP

paverstraat 13, Haarlem

Eisenbahnbau,
Eisenkonstruktionen. Hovingh, Zijlstraat 93.

Voor MARKIEZEN en ZONNESCHERMEN Uw adres Willemsen,
Kl. Heiligland 36, tel. 15683

MODERNE KINDERWAGEN te ROEIBOOT te koop, geh. compl..
koop a ƒ 10. v. d. Linden, Wou- pr.
ƒ 15. Te bevr. Warmerdam,
wermanstraat 8 r„ na 7 uur.
p.a. Pleiadenstr. 15, Hrl.

I

■

8

HAARLE M'S D X GBCAD
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Voor:

II é"- 5
i

1
iÜWPIS
I

Altijd goed verzorgd

Drukwerk
1
lp
IK

Steeds op tijd.
BILLIJKE PRIJZEN

