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Duimentheorie.
't Is inderdaad weer een heel nieuw idee,
Om uit den duim 't karakter te verklaren,
Ik ga er echter niet zoo gauw mee mee,
Zonder te vragen: is dit heusch het ware?
Daar heb je in de eerste plaats den man,
Die alles op z'n duimpje blijkt te weten,
lets waar men veel uit concludeeren kan,
Maar kan men zijn karakter daarnaar meten?
En na dien wijze biedt de man zich aan,
De koppige of de onwrikbaar sterke,
Die nooit zelfs maar een duim ojjzij wil gaan,
Dat is wel als karakter aan te merken.
Dan is er nog als volgende figuur.
De willooze, de zwakke en de saaie,
Die nooit gebrand is op een avontuur.
Maar zich bepaalt tot zwijgend duimen

draaien.
Verder de man, die niet verdragen kan,
Dat anderen hem overtroeven zouden,
De heerscher van natuur, kortom de man,
Die anderen onder den duim wil houden.
Tenslotte nog de man, die ernaar smacht,
Zijn aanzien in de wereld te verhoogen,
De man bijvoorbeeld die dit heeft bedacht,
En die dit uit zijn duimen heeft gezogen.
P. GASUS.

*—

Voorziet U nog heden van

KA/tN'S BESTE WOL
voor Uw zelf te breien kleedingstukken
Keus uit 1001 tinten

KAAN
Gen. Cronjéstraat 129
(Adv.
Med.)
Ingez.

bereiden.

Het opgeven van de oude groepsidéetjes
eischen.
enge belangetjes zal vam velen iets
Qude gewoonten, oude vooroordeelen zullen er
moeten wijken. Ook de methode der compromissen, ontstaan uit geredekavel en handhaving
Van eigen standpunt tot het uiterste en veelal een
•■oplossing" aangevend die niemand werkelijk bevredigde, zal opzij moeten. En de ware onvermengde vreugde in den arbeid, die zich geens*ins tot het loon bepaalt, zal het weer moewinnen. Er zijn menschen voor wie die arbeidsvreugde altijd is blijven bestaan; er zijn vele
Snderen voor wie dat niet meer zoo was en die
gelukkiger menschen zullen zijn als zij haar her-

krijgen.

Wij streven

nu in Nederland naar een nationale
die op verschillende gebieden al tot
Uiting is gekomen en die ook op politiek terrein
*eker haar beslag zal vinden. Die wil heel iets anders zeggen dan een samenwerking van politieke
uit nood geboren en voorbestemd om weer
lneen te zakken zoodra het wat beter schijnt te
Baan. Andere landen hebben evenals wij ondervonetl dat dit maar een lapmiddel is. Nationale concentratie beteekent: het algemeen belang voorop en
Partij geschillen weg.... begraven. En het zijn
r 'iet de
oude makers van compromissen maar doelsterke menschen, die het belang van het
Eeheel vooropstellen, die daaraan leiding moeten
«e
ven.
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HAARLEM

(Adv. Ingez. Med.)

De handelsoorlog tegen Engeland.
Resultaten van het optreden van duikbooten en
luchtmacht.

Het D.N.B. deelt mede: De curve van tot zinken
gebrachte vijandelijke en voor den vijand nuttige
handelsscheepsruimte loopt, naar het D.N.B. van
bevoegde zijde wordt medegedeeld, steil omhoog.
De grens van drie millioen ton is overschreden.
Het totale resultaat van den handelsoorlog uitsluitend als gevolg van maatregelen der oorlogsmarine, is op 8 Juli met 3.283.000 br. t. 1 millioen
ton hooger dan op 30 April. Het voornaamste
aandeel van dit groote succes komt op rekening
van het Duitsche duikbootwapen. Behalve rechtstreeksch militair optreden tegen de Britsche
vloot hebben de Duitsche duikbooten sedert het
begin van den oorlog 1.920.000 br. r. t. handelsscheepvaarttonnage tot zinken gebracht. Deze
prestatie moet des te hooprer worden aangeslagen
daar de Duitsche duikbooten eerst slechts de
eigen steunpunten ter beschikking stonden. Toen
in April het cijfer van tot zinken gebrachte tonnage tiideliik daalde, juichten de Engelschen te
vroeg er over dat het Duitsche duikbootgevaar
overwonnen zou zijn. Bekend zijn de operaties
van de Duitsche pantserschepen, die direct bij
begin van den oorlog ten uitvoer werden gelegd. Doch ook de lichte zeestrijdkrachten van het
vaderland zijn behalve voor andere militaire taven van hPt heein af gebruikt voor den handelsoorlog. Duitsche tornedoiagprs en torpedobooten
hebben tiidens koene tochten dikwijls bij stormachtig winterweer steeds weer den „mijnendood"
'n de wateren voor de Britsche kust gebracht
Soortgelijke operaties strekten zich gedeeltelijk
tot aan den Zuid-Atlantischen Oceaan uit. Tal'•"ke koopvaardijschepen zijn in het oorlogsgebied rondom de Rrit'che eilanden het slachtoffer
Teworden van Duit«cbp mnnen en zelfs bij Kaap-tad gingen koopvaard"schenen door mijnen vereren. Zii aan zü met d» oorlogsmarine heeft het
'ichtv'anen in den handelsoorlog tegen Engeland
"estreden De eerstp inp.htqpnvpi nn koopvaardijschepen volgde op 17 December 1939.
Sedertdien zijn de successen van maand tol
maand gestegen. Evenals bii de oorlogsmarine is
lok bij het gebruik van het luchtwapen de uitbreiding van de Duitsche kuststellingen naar het
Noorden en het Westen van beslissende beteekeHs geweest. Het schaarsch worden van vijande'üke of vnnr den viiand nuttige scheepsruimtp
door de bedrijvigheid van het luchtwapen is aan
de hand van het door de oorlogsmarine gepubliceerde totale resultaat uit te rekenen. Behalve
door het totale verlies van koopvaardijschepen,
dat door het optreden van het luchtwapen alleen
235 schepen bedraagt, is Engeland zwaar getroffen door de beschadiging van een groot aantal
andere schepen. Van foto en film zijn de beschadigingen bekend, die de Duitsche gevechtsvliegers
bij hun bomaanvallen op vijandelijke schepen
hebben aangericht. Een bom op een koopvaardijschip beteekent dat het betreffende schip, ook
wanneer het niet onmiddellijk tot zinken wordt

is al weer veel groeiende in ons land. Het rapPort van ir. Ringers over het herstel zal velen in de
®fgeloopen week bemoedigd hebben De mededee•mgen van het Rijkscollege voor de Lichamelijke
Pvoeding, gisteren gepubliceerd, die inhouden dat
® er
1 Januari op alle scholen daarin weer voorzien
a
gebracht, voor weken en maanden niet meer in
Worden zijn moedgevend, houden een groote beaanmerking
komt voor het scheepvaartverkeer
°tte in voor de volksgezondheid en beteekenen
ev ens de verdwijning van een oude grief, zoowel in van en naar Engeland. Het aantal binnenkomennoodig hersteld moet worden, is
de schepen
Medische als in leeken-kringen gevoeld. Zoo is er zoo groot datdatde Engelsche dokken, die toch al
Veel. D e bestrijding der werkloosheid stemt hoop- tot het uiterste in beslag zijn genomen, in het
-0- Dat
naar blijvende gezonder verhoudingen tus- geheel niet in staat zijn dergelijke zware be'chen werkgevers en werknemers gestreefd zal wor- schadigingen te herstellen. In zeer veel gevallen
zal het in het geheel niet mogelijk zijn een koopen staat vast. De concentratie der nationale krachvaardijschip, dat met veel moeite een willekeurige
en op politiek
gebied is bezig zich te voltrekken. Er Engelsche haven heeft bereikt, weer bruikbaar te
Broeiende activiteit in ons land.
maken.
'

>

Inzameling

concentratie van het
Nederlandsche volk.
Het standpunt der
Duitsche overheid.

(Volgens een nieuwe theorie kan het
karakter van een man worden verklaard uit zijn duim.)

—

bezettende macht in ons land is bereid ons de
Vl"ije hand te laten bij het streven naar politieke
eenheid. Een belangrijke verklaring is daaromtrent
10 een
gisteren in Den Haag gehouden persconfeafgelegd door den Presse-dezernent den heer
Janke. Hij achtte de concentratiepogingen geheel
Eggend in de lijn van dezen tijd. Tegenover de conCentratie-bewegingen
op binnenlandsch politiek ternemen, zeide hij, de Duitsche bezettings-autorieiten het standpunt in, dat van den aanvang af
door den Rijkscommissaris dr. Seyss-Inquart tot
Uiting is gebracht: aan het Nederlandsche volk zal
®en leven
n?ar zijn eigen aard gewaarborgd zijn. Dit
l'engt
mee dat de Duitsche autoriteiten de binnenan ds-politieke bewegingen zooveel mogelijk de
Vrije hand zullen laten en geen hindernissen in den
e S zullen leggen. Dit brengt in de tweede plaats
mee, dat zij geen voorkeur zullen toonen voor eeniSerlei richting. Het betreft hier immers een Nederfidsch vraagstuk, dat het Nederlandsche volk voor
2lc hzelf
moet oplossen.
Öit is de korte hoofd-inhoud van deze verklaring.
le men
ook in haar geheel in dit nummer vindt. Wij
Geniën er met erkentelijkheid kennis van, zoowel
rr de concentratie zelf als ook om dit nieuwe teen dat in het nieuwe Europa het Nederlandsche
y°ik naar eigen aard en volkskarakter zal kunnen
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breekt een

nieuwe tijd aan in Europa en de
wijzigen zich met verbazingwekkene stle
lheid. Het is klaar dat een nieuw Europeesch
économisch bestel zich ontwikkelen gaat op het
°ntinent. Het is even duidelijk dat de oude par€rnentaire democratie in alle landen van dat
Va steland,
waar zij nog bestond, het veld moet
ruimen. Er is nog oorlog. Maar een nieuwe tijd
zich al scherp af. En in ons land, bezet door
«et overwinnende Duitsche leger, maar waarin
Ofts vrijheid gelaten wordt zelf naar nieuwe eenheid te streven, doet die nieuwe tijd zich ook gelden. Het streven naar eenheid groeit met den dag.
moge ons allen hoopvol stemmen. De belofte
Va n
nieuwe eenheid is goed en zij dwingt tot de
*rkenning: hoe vaak hebben wij wel niet naar het
einde van zooveel verdeeldheid van eindelooze
Seschillem over deels kleine, deels zeer belangrijke
Zaken, die nimmer haar oplossing nader schenen
te komen, verlangd! Dat kan schrijver dezes zegvroegere
met een herinnering aan menige
uiting op deze plaats. Wij in dit blad hebben ons
steeds buiten den partijstrijd gehouden, maar meni 6maal hebben wij in algemeenen
zin op de
Eroote nadeelen van den schotjesgeest de aandacht
Bevestigd, op het nuttelooze tijdverknoeien in
eindeloos gepraat, op het heil van een mogelijk
®treven naar eenheid op zoo velerlei gebied en op
het recht van het algemeen belang, vóór groepsbelangetjes te gaan!
Wij Nederlanders, vanouds individualistisch aangelegd, moeten nu onze kracht in vereeniging tooien. En ik geloof dat wij dat kuinnen omdat wij
een sterk volk zijn en ons daarvan bewust. En
on "idat de Nederlanders niet alleen een hooge cultuur bezitten maar ook in hun arbeid, hun energie
telkens weer bewezen hebben tot groote dingen in
staat te zijn ter zee, in de lucht, in onze prachtige waterstaatswerken en in ons koloniaal beheer
die de eerbied der geheele wereld hebben ge®°Bst. Dit volk weet dat het een sterken wil en
groote eigenschappen bezit en het heeft in
*ijti ziel wel degelijk beseft dat het met al die verdeeldheid op een hellend vlak was geraakt. Het
bloest blijkbaar een grooten schok doormaken om
*ich daaraan te kunnen ontworstelen.
Er is nu veel onzeker. Er is een tijdelijke ontwrichting van ons bedrijfsleven. Er is nog de vraag
hoe en wanneer onze definitieve nieuwe staatsvorm
Broeien zal. Er is de beklemming van den nu nog
voortdurenden oorlog. Maar een nieuwe tijd
is op komst en daar moeten wij ons op voor-

en

Het A.N.P. meldt:
„Nu op verschillend gebied, zooals op dat van
de pers, van de sport en van het sociale leven,
middelpunt zoekende krachten aan het werk zijn
en allerwege het woord concentratie een bijzonder actueelen klank heeft verkregen, stellen velen zich de vraag hoe de Duitsche autoriteiten
staan tegenover dergelijke pogingen op binnenlandsch politiek gebied, in een persconferentie
heeft de Pressereferent de heer W. Janke over
dit onderwerp een belangwekkende verklaring
afgelegd.

voor

tegen deze stroomingen te weer, doch dit
verzet zal waarschijnlijk vail korten duur
zijn.
Tegenover de concentratiebewegingen op
binnenlandsch politiek terrein nemen de

Duitsche bezettingsautoriteiten het standpunt in, dat van den aanvang af door den
rijkscommissaris
tot uitdrukking is gebracht: aan het Nederlandsche volk zal een
leven naar zijn eigen aard gewaarborgd
zijn. Dit brengt mee dat de Duitsche autoriteiten de binnenlandsch-politieke bewegingen zooveel mogelijk de vrije hand zullen laten en geen hindernissen in den weg zullen
leggen. Dit brengt in de tweede plaats mede
dat zij geen voorkeur aan den dag zullen leggen voor eenigerlei richting. Het betreft hier
immers een
Nederlandsch vraagstuk, dat
het Nederlandsche volk voor zichzelf en op
zichzelf moet oplossen.
Aan Duitsche zijde -ai men dan ook in dit
opzicht een afwachtenct houding aannemen
en zien, welke krachten zich uit het Nederlandsche volk ontwikkelen en hoe zij zich
gedragen. Indien zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, zullen de Duitsche
autoriteiten niet tot ingrijpen overgaan. In
het algemeen zien zij met belangstelling en
met vreugde, dat er teekenen zijn, dat men
in het volk zelf actief wordt en dat er leven
in de brouwerij schijnt te zullen komen."
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Het woord is aan
Cato:
Meng nu en dan den last der zorgen
met wat vreugd.

Haarlem’s Dagblad
de nationale hulp aan de
van

Japansche vulkaan in werking.
Na 67 jaar „dood” te zijn geweest.

getroffen districten.

TOKIO, 13 Juli (Domei). De „doode" vulkaan
op het eiland Miyake, 175 kilometer ten zuiden
van Tokio, is vannacht tot uitbarsting gekomen,
M. B. f I.—; mevr. T. C. f 2.50; N.N. f 3.50; J. waardoor ongeveer duizend dorpelingen, die aan
B. te B. 1200.—; fam. C. B. f 10.—; A. J. F. S. f 10.— den voet van den berg woonden, genoodzaakt waM. K. f I.—; J. H. f 1.50; A. A. f 2.50; H. K. T. ren een goed heenkomen te zoeken, de vulkaan,
f 12.—; P. V. f 2.50.
die na 67 jaren weer plotseling teekenen van leThans zijn in het geheel bij ons blad binnengeven heeft gegeven, heet Oyama en vormt de grens
komen 478 giften tot een bedrag van f 5714.53.
tusschen twee dorpen. Het eiland heeft een omvang
Giften kunnen worden afgegeven aan onze buvan 6 bij 7 kilometer en telt 5200 inwoners. De
reaux Groote Houtstraat 93 en Soendaplein 37 of aanvankelijke bezorgdheid over het lot der bevolovergeschreven worden op onze postgirorekening king werd later weggenomen door een officieel teno. 38810 onder vermelding ,Hulpcomité 1940" en legram van het eiland Miyake, waarin
gemeld
onder opgave, hoe men zijn
gift verantwoord werd dat slechts acht personen gewond waren en
wenscht.
tien vermist werden en dat de duizend bewoners
in het geteisterde gebied in veiligheid waren gebracht. Een torpedojager en twee schepen begeven zich ijlings met verbandstoffen en voorraden
naar het eiland.
Zeven-en-twintigste verantwoording.

Nu heeft Nijverdal een
zingende muis.

NIJVERDAL, 12 Juli.

Hij achtte de concentratiepogingen, d.w.z.
het streven om het geheele Nederlandsche
volk onder een beweging samen te brengen,
geheel liggend in de lijn van dezen tijd.
Sommige lieden uit de oude doos stellen zich

Zaterdag 13 Juli 1940

Men herinnert
zich zeker nog, dat ongeveer twee jaar geleden een inwoner van Den Haag in het bezit was van een zingemde muis. Dit diertje
had toen domicilie gekozen achter het be-

Kustbatterij

—

hang.
Tans bezit ook het plaatsje Nijverdal in
Overijsel een zingende muis. Die bevindt
zich in de bakkerij van den heer R. Berentschot aan de Grootestraat
aldaar.
Erg
schichtig is deze aria-zanger blijkbaar niet,
wamt 's avonds als het eenigszins stil begint
te worden begint de muis met het gezang en
wanneer men het een beetje
voorzichtig
aanlegt kan men het diertje zien zitten. Wat
het ten gehoore brengt lijkt inderdaad op
gezang, want het is niet het eentonige piepen, doch het zijn geluiden van verschillende toonhoogten en trillers.
(A.N.P.)

Bullin in Madrid.
Voormalige
Amerikaansche ambassadeur in
Frankrijk zet hier zijn werkzaamheden voort.

Het D.N.B. meldt uit Madrid:

door Engelsche
beschoten.

Amerikaansch schip

De leden
WASHINGTON, 13 Juli (D.N.8.)
der bemanning van het alhier aangekomen Amerikaansche vrachtschip „Flying Fish" melden dat hun
schip op 5 Juli bij de aankomst te Port of Spain
(Trinidad) door een Engelsche kustbatterij is beschoten. Op het schip waren de neutraliteitsvlag en
de signaalvlag van de „Flying Fish" duidelijk zichtbaar aangebracht. Bovendien had een Britsche
patrouille kort te voren de scheepspapieren ingezien
en in orde bevonden.
—

Mexico heeft een nieuwen president
Generaal Manuel Avila Camscho.
Naar de natioMEXICO, 13 Juli (D.N.8.)
naal-revolutionaire partij van Mexico mededeelt is bij de presidentsverkiezing van Zondag
jJ. de candidaat der partij, generaal Manuel
Avila Camacho, met 2,225.199 stemmen tot nieuwen president van Mexico gekozen. De candidaat der oppositie, generaal Juan André Almazan, zou slechts 128,574 stemmen behaald heb- ■
ben.
—

De Amerikaansche ambassadeur
in Frankrijk,
De toestand bij Martinique.
Bullitt, is met zijn medewerkers per vliegtuig uit
Barcelona te Madrid aangekomen. Wegens
de
moeilijke postverbindingen in Frankrijk zal hij, Amerikaansche bemiddeling ter vermijding Tan
naar hij verklaarde, zijn werkzaamheden van Macomplicaties.
drid uit voortzetten. Bullitt ontkende dat hij naar
1e Vereenigde Staten wilde terugkeeren.
Reuter meldt uit Washington:
Waarschijnlijk zal een regeling getroffen
worden om een botsing van de Fransche en
Britsche vloot in de nabijheid van MartiDe positie van Turkije.
Men vermoedt dat
nique te verhinderen.
Cordell-Hull pogingen in het werk heeft
Minister-president spreekt de Kamer toe.
gesteld om een oplossing te vinden in dien
Stefani meldt uit Ankara: Vrijdagmiddag, tijgeest, dat de Franschen er mede accoord
zouden gaan hun schepen in Martinique te
dens de zitting van de Kamer, heeft de ministerlaten of te doen interneeren in neutrale hapresident een rede uitgesproken, waarin hij
den
toestand van Turkije- besprak ter aanzien van
vens.
den oorlog.
De „New-York Times" deelt mede, dat FranHij zeide o.a. dat Turkije trouw blijft aan zijn sche kringen in Washington beweren dat de
Fransche scheepvaart-autoriteiten het Amerivriendschappen en vastbesloten is zijn eigen onte
kaansche
voorstel om het vliegtuig-moederschip
ifhankelijkheid
verdedigen.
Intusschen
volgt
Met roggebloem, rogge- en net den loop der gebeurtenissen. Hij voegde hier- „Béarn", dat
thans in de wateren van Martiaan toe dat Turkije er nooit aan heeft gedacht zijn nique ligt, te intemeeren, van de hand hebben
boekweitmeel.
naburen aan te vallen en zich er over verheugt dat gewezen.
De Franschen zouden zelf de Amerikaansche
zijn naburen dezelfde gevoelens te zijnen opzichte
toonen.
haven hebben kunnen kiezen. De autoriteiten
verkrijgbaar.
Op
Wa het afleggen der verklaring door den ministerzouden daartegenover de „Béarn", evenals den
president en aansluiterde debatten van verscheianderen schepen verlof geweigerd hebben om de
lene afgevaardigden der volkspartij en van de onFransche havens te verlaten. Nieuwe FranschDe secretaris's-GRAVENHAGE. 12 Juli.
afhankelijke groep, waaruit goedkeuring
generaal, waarnemend hoofd van het departebleek, Amerikaansche besprekingen zullen wellicht de
ment van landbouw en visscherij maakt bekend, 'lebben 375 aanwezige afgevaardigden hun vermogelijkheid brengen van de vorming van een
dat met ingang van heden de distributie van tartrouwen in de regeering uitgesproken.
internationale commissie, die er voor zal instaan dat de schepen Martinique niet zullea
webloem en zelfrijzend bakmeel zal worden uitverlaten.
gebreid met de artikelen tarwemeel, boekweitmeel, roggebloem en roggemeel. De distributie
over
van deze producten zal geheel gelijk zijn aan
gouverneur van
die van tarwebloem en zelfrijzend bakmeel.
wapenvervoer.
Gedurende het tijdvak van 13 Juli tot en met
Bank van
9 Augustus 1940 geeft de met „90" genummerde Transport voor
Tsjoenking via Birma verboden.
bon van het algemeen distributie-bonboekje
Montagu Norman zou aftreden.
recht op het koopen van 2V2 ons tarwebloem of
TOKIO. !3 Juli. (Domei). Volgens de bladen zou
tarwemeel, of boekweitmeel, of roggebloem of »r in beginsel overeerstemming bereikt zijn tusHet D.N.B. meldt uit Londen: De „Daily Herald1
roggemeel of zelfrijzend bakmeel. Opgemerkt schen Japan en Groot-Brittannië over de kwestie kondigt aan dat in het kader der nieuwe
ordening
wordt, dat slechts de thans nog bij de winkeier aanvoeren via Birma, als gevolg van de giste- in de oorlogsfinanciering van Engeland ook de
liers en grossiers aanwezige voorraden zelfrijren gevoerde besprekingen tusschen minister Arita gouverneur van de Bank van Engeland, Montagu
zend bakmeel zullen worden gedistribueerd. Het en den Britschen ambassadeur Craigie. De
„Asahi Norman, zijn functies zal neerleggen. Hij zal waarafleveren-van dit artikel door de fabrieken is Sjimboen" meldt dat op de volgende punten
schijnlijk worden opgevolgd door Lord Catto, de
overvoorloopig stopgezet.
eerstemming is bereikt:
leider van de „Britsche" bank Morgan en GrenIn het algemeen zullen de voorraden van de
Engeland verbiedt het vervoer van materiaal feld, die de belangen van het Amerikaansche ban1.
genoemde producten bij de winkeliers voldoende ten behoeve van de regeering te Tsjoengking, incl. kenconcern
Morgan in Engeland vertegenwoordigt.
zijn om aan de vraag van het publiek te kunnen vapenen. munitie, vrachtauto's en benzine, via
voldoen, zoodat geen voorschottoe wij zingen zulBirma.
len behoeven te worden verstrekt. Mocht bij
2. Zoo noodig zullen de leden van het
uitzondering de voorraad ontoereikend zijn, dan consulaat te Rargoon op het staken vanJapansche
HEDEN: 20
het verkunnen de winkeliers via de plaatselijke distridezer goederen letten en voor dit doeleinde
voer
butiediensten een verzoek tot het centraal dishet personeel van het Japansche consulaat te Rantributiekantoor richten
voor een voorschotgoon worden versterkt.
toewijzing.
Het blad verneemt echter dat het tweede punt
hen,
Teneinde voorts
die het op bon 75 be- liet vervat
zal zijn in de formeele Engelsch-Jaschikbaar gestelde rantsoen nog niet konden beovereenkomst, doch waarschijnlijk
een
pansche
trekken, de gelegenheid te geven dezen bon alsJaparsche actie zal vormen, waarin de |
eenzijdige
papnog te gebruiken, wordt de geldigheidsduur daarBritsche regeering berust.
R. P.: Een nieuwe tijd
1
van met twee weken verlengd. Bon 75 van het alCraigie zal de zaak aan de regeering te Londen
dr. R. Casimir: Neem uw vacantie. 3
gemeen distributiebonboekje geeft derhalve ook
Prof.
verwacht
het blad dat de
voorleggen en daarom
gedurende het tijdvak van
juli tot en met 26
C. J. E. Dinaux: Geneugten des levens
3
overeenkomst tusschen Japan en GrootJuli 1940 nog recht op het koopen van 2V» ons formeele
J.
J.
Proviand
L.:
Brittannië op Maandag 15 Juli gesloten zal worden.
uit eigen tuin
3
tarwebloem of tarwemeel 0 f boekweitmeel of rogvia Hongkong betreft, verneemt
Wat
de
aanvoeren
d.
Hem:
P.
v.
De
in
Sport
nieuwe
3
banen.
gebloem of
roggemeel 0 f zelfrijzend bakmeel.
het blad dat de Japarsche regeering tevreden is
Flitsen: Te klein
3
(A.N.P.)
met het Engelsche antwoord van 8 Juli, inhoudende
J. B. Schuil: Variété voor Duitsche milidat de autoriteiten te Hongkong reeds maatregelen
tairen
3
vervoer
van
om
het
oorlogsmatenebben genomen
Voor
de Vrouw
4
riaal naar China ten behoeve van de regeering te
J. H. de Bois: Litteraire Kantteekeningen. 6
Tsjoengking te verbieden.
Filmschouw
6
J.—P.:
E.
E.
Zon,
en
vacantie
zomer
11
per hoofd
„HOOD” en DE „ARK ROYAL” IN HET
de nationale
P. Gasus: Vacantie
11
DROOGDOK.
C. Sipkes: Vacantie in eigen land
Naar uit GiALGECIRAS, 13 Juli (D.N.8.)
13
braltar gemeld wordt zijn het Engelsche slagschip
B. A.: De gouden zon op de heide
14
„Hood" en het vliegtuigmoederschip „Ark Royal"
De nationale collecte heeft te Oldenhove
v. T.: Ga fietsen!
15
als gevolg van de zware treffers, die zij in het zeegef 8.817.85 opgebracht. Op een totaal aantal
Langs
J.
A.
D.:
sloot
en
plas
16 g
vecht ten zuiden van de Balearen hebben opgeloopen
inwoners van 2421 beteekent dit f 3.68 per
varen
D.:
Wij
p
17
opgenomen.
het
alhier
Ook
de
in
droogdok
overige
hoofd en f 14.72 per gezinshoofd. Oldenhove
F.: Tusschen de flooten
eenheden, die aan het gevecht hebben deelgenomen
18
heeft hiermede de leiding gekregen.
vertoonen deels sporen van zware treffers, zoodat do
v. T.: Haarlem en vacantiegangers
lfl £
(A.N.P.)
gevechtswaarde der thans in Gibraltar liggende eenheden sterk verminderd is.
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Duitsche hulpactie in Frankrijk.

EXAMENS.

De werkzaamheden in het Noorden des lands.

ACADEMISCHE OPLEIDING.
Ter verkrijging van den graad van doctor in
de letteren en wijsbegeerte heeft de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, de heer Jacob
Bax het proefschrift verdedigd getiteld: „Prins
Maurits in
de
volksmeening der 16e en 17e
eeuw".
Bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift getiteld .JDe invloed van
achylia gastrica en deficiënte voeding op het
roode bloedbeeld". de heer P. J. M. Fizaan, geb.
te Den Bosch; tot doctor in de econ. wetenschappen op proefschrift getiteld ..Kwantitatieve verhoudingen en kosten", de heer
H. J. van der
Schroeff (cum laude) en op proefschrift, getiteld „Rekeneenheid en ruilmiddel", de heer G.
van der Wal. Geslaagd voor het cand.-ex. geschiedenis mej. R. Wolf en mevr. E. Waterman;
voor het cand.-ex. physische geografie, mevr. E.
Muller—Van Veen; voor het doet.-ex. economie,
de heer J. den Hartog en voor het doct.-ex. Engelsche taal- en letterkunde, mej. A. L. Kropveld
en mej. W. S. Moser. Voor het cand.-ex. wis- en
natuurkunde (L.) mej. M. Hermann en
de
heeren W. S. B. Teng en J. R. Pauwels.
Geslaagd voor het cand.-ex. Geneeskunde (tweede
gedeelte) de dames: M. W. F. H. Manders, E. G.
Philips, E. H. M. van Oppen en de heeren: J.
Snijder, R. A. Crone, J. Boon, R. J. Brugge, J. Z.
S. Pel. C. A. M. Raymakers, A. Sikkel, J. C. Rip,
J. B. Ridderbos.
Geslaagd aan de Delftsche Universiteit voor
het propaedeutisch examen voor civiel ingenieur
de heer D. J. Smit te Haarlem.
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OP MAANDAG 15 JULI
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Een opruiming van al onze ZOMERGOEDEREN tegen prijzen van de
helft der waarde.
ALLE ARTIKELEN ZIJN ZONDER STAMKAART VERKRIJGBAAR.
Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Moderne bouclé
mantels

975
14.75

11 95

19.75

-

Imprimé Japonnen, ook in groo-

te maten
vanaf

'

ƒ 3.90

Ruime keuze in
wollen en zijden

alle

HOEDEN,

van
modellen
dit seizoen,
vanaf

blouses

ƒ 0.98

f 0.98

vanaf

Rijksacademie van Beeldende Kunsten.
Aan het van B—l 2 Juli gehouden toelatingsexamen voor de Rijksacademie van beeldende
kunsten werd deelgenomen door 63 candidaten.
Voor den dagcursus teekenen zijn geslaagd
de dames E. van Arkel, Haarlem, A. Ehrlich,
Bloemendaal, E. T. H. Visser, Heemstede.

2e GEM. H.B.S. HET 5 J.C.B
TE HAARLEM.

Bloemen

hebben in onze samenleving
een plaats veroverd. We
kunnen ze niet meer missen.
Juist NU niet. Schenkt
schoonheid. Schenkt bloe-

men.
B L O E ME NMAGAZ IJ Ji

gfl v.Empelen
■

BINNENWEG 18,
HEEMSTEDE
Telef. 280«0
-

(Adv. Ingez. MecL.)

AGENDA.
Heden:
ZATERDAG 13 JULI
Rembrandt Theater: „De regen kwam", 2.30, 7
en 9.15 uur.
Palace: „Het complot der 39 stappen", 2, 7 en

9.15 uur.

Luxor Theater: „Kameraden van de straat", 2.30,
7 en 9 uur.
Frans Hals Theater: „Vooruit met de geit",
(geprol.). 2.30, 7 en 9.15 uur.
Frans Hals Museum: Tentoonstelling van werken
Van Haarlemsche schilders. 10—4 uur.
Museumschip „Klein Artis", Spaarne bij de
Lange brug. 9 v.m.—9.30 n.m.
ZONDAG 14 JULI
Wagenweg 102: Weldadigheids-Piano-recital door
Gcorge Hamel, 2.30 uur.
Hotel „De Leeuwerik": optreden neger trompetlist Teddy Cotton, 7.30—11.30 uur.
Palace: Richard Tauber in „Paljas", half twaalf.
Bioscoopvoorstellingen des middags en des avondsFrans Hals Museum: Tentoonstelling van werken
Van Haarlemsche schilders. 10—4 uur.
Museumschip „Klein Artis", Spaarne bij de
brug. Van 12 uur n.m. af.
MAANDAG 15 JULI
Bioscoopvoorstellingen des middags en des avonds
Frans Hals Museum: Tentoonstelling van werken
Van Haarlemsche schilders. 10—4 uur.
Museumschip „Klein Artis", Spaarne bij de
Lange brug. 9 v.m.—9.30 n.m.
ROOSTER VAN APOTHEKEN

Van 13 Juli tot en met 19 Juli zijn op Zon- en

feestdagen en op werkdagen gedurende de avonduren (na 8 uur) en nachturen (tot 8 uur 's morgens)

geopend:

Fa. Duym en Keur, Keizerstraat 6, TeL 10378
Fa. Begemann en Sneltjes, Kruisweg 30, Tel.

10043.

Marnix Apotheek, Marnixstraat 65. Tel. 23525.
Te Heemstede is geipend:
Heemsteédsche Apotheek, Binnenweg 98. Tel.

28197.

AUTOM. OLIE
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N.V. Holster
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N.V. „GRANITO"80 molest: VeiieketUtq
N.

Aelbertsbergstraat
BOERKOEL
Telef. 14028 Zaak: Ged. Oude Gracht 46
Alle GRANITO- en TEGELWERKEN
„Strak van lijn, soepel van prijs."

»

\

-

Bevorderd van kl. I naar II: K. Bloem, H. Buys,
P. Ente, A. Grol, D. v. d. Haak, Willemijntje Horsman, Mies Lankamp, P. van Lieshout, K. Nanninga, Maja Peuschgens, P. Rempt, G. Schmitt,
J. Schreuder, E. van 't Veer, J. de Vries, J. Vos,
L. Weiter, Sonja Badart, H. v. d. Berg, H. Canne
Meyer, D. Creemers, J. Donker, W. Groeneveld, A.
Heeres, Gerta Janssen, P. Jonker, R. Koelman, Y.
Koopmans, T. Lanz, P. Meiboom, P. Ottolander,
P. Roetman, E. Schotman, H. Spierdijk, O. Staleman, I. Vanier, J. Veen, Joos Wambach, D. de
Widt, J. Willems, Riet Zeeman, K. v. d. Plas.
Bevorderd van kl. II naar III: P. Altena, H.
Burck, Corie v. Buuren, Jet Carsjens, Maud Dekens,
Dini v. Eerden, Rita v. d. Heuvel, E. Huynink,
Lideke Rijkeboer, F. Spee, Elly Veldkamp, Nora
Vergers, B. de Vries, J. Yspeert, Mientje van Zon,
H. Hopman, R. Blauw, Henny Dekker, A. Dingemanse, Lea Gemeraad, Enny Heyn, Miep v. Hillo,
Anky Jonkman, Corrie Keyser, Henny Langeveld,
Willy Leurink (vw), R. van Luyk, H. v. d. Ouw, F.
Roozen, H. Schultheiss, J. Staleman, K. Stapel, M.
Swinkels, Lucie Visser, Tine Visser, Marie de
Vries, E. Badart, F. Belle, C. Beunder, E. Blok,
M. Boelsma, B. Duinker, B. Engel, W. v. d. Eshof,
E. Glaser, W. Groenewoud, J. v. d. Hoff, H. Hogendijk, P. Jonker, E. Körber, K. Kruiten, B. Mantz,
P. Schut, K. Sipkes, J. Swart, J. Tjabbes (vw),
H. Wijcerheld Bisdom.
Bevorderd van klasse 111 naar IV: Hannie Aufderheyde, Hannie Becker, Cily de Crauw, B. van
Engers, Ando Hana (v.w.), E. Heemskerk, T. Hoek,
G. van Holst (vw), Corry Hop, A. Hulshoff, C.
Hijner, A. Kloots, L. Langhorst, H. van Lier, H.
Maks, H. Offringa, J. Pardoel, Willy Rauchbaar,
L. Steenhuizen, K. Teer, W. Walles, A. Bliek, A.
van Berkum, H. Brackman, Mieke Carsjens, Dina
v. d. Eist, K. Erkelens, J. Hogenhout, J. van
Kempen, P. de Klerk, Coba Klingers, J. Klumper,
Berna Komin, Ada Leonhart (vw), T. v. d. Ploeg,
W. Rijnveld, A. Stuy, F. Traast, H. van Vliet, M.
de Vries, D. Bak, J. v. d. Berg, M. Berman, J.
Fortgens, W. Groen, A. Hedlund, G. Mesritz, G.
Onstenk, W. Peschar, H. Poesiat, A. Schalk, W.
Schön, H. Stam, F. Standaart, R. Stegwee, F. de
Vries (vw), H. Wouterse.
Bevorderd van IV naar V: Nannie v. d. Berg, W.
Buma, P. v. d. Burg, Deetje van Buuren, B. Dootjes, Anneke van Dijk, C. Hekker, H. Hogenhout,
Henny Horst, A. Hovenkamp, M. Luikinga, Annie
Roggeveen, Adri de Ronden, H. Schipper, P. Stapel, G. Visser, G. Wijninckx, H. van Aken, W. Brakman, Lies Donker, N. Huynink, J. Jansen, E. Kale-

Centra ie Verwarming

RIJSSEL, 12 Juli (D.N.8.)
„In het dichtbevolkte departement Pas de Calais en in het
SANITAIRE INSTALLATIES.
Departément Nord waren," zoo schrijft de spe(Adv. ingez■ Med.)
ciale correspondent van het D.N.B. „met inbebegrip van de vluchtelingen, ongeveer 500.000
h 1-■
hoeftigen te verzorgen. Onmiddellijk na de aankomst van een groep der Nationaal Socialistische Volkswelvaart werden de aanwezige voorOpperoostenrijk zal in daden zijn dank
raden levensmiddelen in beslag genomen. Maalvoortzetten,
die
hun
derijen,
bedrijf konden
betuigen voor de goede zorgen, die Oostenconserven-, worst- en margarinefabrieken werrijksche kinderen na den wereldoorlog in
den weer in orde gebracht en den landbouwers
Nederland hebben mogen genieten. Nederhun
en klein handelaren het hervatten van
landsche kinderen kunnen nu door bemidwerkzaamheden mogelijk gemaakt. Kaas en suideling van den burgemeester met vacantie
ker, rijst, peulvruchten en voornamelijk meel,
opgekocht. Het
werden in groote hoeveelheden
naar den Oostmark.
welvoorziene gebied rondom St.-Omer en Calais,
werd voor de levering van broodgraan, aardappelen en groente ingeschakeld. Het Centraal buR.-K. VOETBAL.
reau voor de Volkswelvaart in Rijssel verzorgde
de verdeeling van deze in veiligheid gestelde KAMPIOENSCHAP VAN WEST-NEDERLANDgebieden
levensmiddelen in de afzonderlijke
Zondag zal op het H.8.C.-terrein te Heemsted
waar een noodtoestand heerschte. Haar eigen de returnmatch tusschen H.B.C. en V.V.Z. gespee
automobielpark werd hierbij door de Duitsche worden om den eeretitel van kampioen van Wes
weermacht aangevuld. In alle grootere plaatsjes Nederland.
werden door de Duitsche verpleegsters scholen
J.l. Zondag slaagde H.B.C. er in, de Zaandammer
of zalen in noodkampen veranderd, waarin de met 4—l te kloppen.
k
vluchtelingen den nacht konden
doorbrengen.
Vat H.B.C. het nu niet te licht op, dan zal oo
Automobilisten kregen benzine om de reis naar deze wedstrijd gewonnen kunnen worden. Dan z
de
het volgende kamp te kunnen voortzetten.
zij op 'n nader te bepalen dag den strijd tegen
De prestaties van de Volkswelvaart blijken uit Zuidelijken kampioen kunnen aanbinden om
de volgende cijfers: in de periode van 12 Juni trachten landskampioen te worden.
tot en met 4 Juli werden alleen door een groep
in Rijssel onder de tweehonderdduizend vluchtelingen en 250.000 behoeftigen in de omgeving
BOKSEN
twee millioen warme maaltijden, 800.000 brooden. 50.000 bussen melk, 20.000 kilogram kaas,
10.000 kilogram vleesch en vleeschwaren en
NEUSEL TEGEN SCHMELING?
75.000 kilogram andere levensmiddelen uitgereikt. De bevolking van beide departementen,
Uit Berlijn: Nu Neusel den wedstrijd tegen
waaronde r zich behalve Franschen, vele BelArno Koelblin heeft gewonnen, is er in Duitse»
gen, Polen, Tsjechen, Roemenen, Duitschers en land weer sprake van het organiseeren van ee
50.000 daar ondergebrachte Lotharingers bevongevecht om het Duitsche kampioenschap e
den, stond onder invloed van de jarenlange ophet zwaargewicht tusschen Walter Neusel
(A.N.P.)
ruiende propaganda wantrouwend tegenover 't Max Schmeling
werk van de Duitsche welvaartsorganisatie. Dit
wantrouwen verdween echter spoedig nadat de
bevolking zfch met eigen oogen kon overtuigen
CRICKET.
van de prestaties van de Duitsche hulpacties".
—

—

ff
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HAAREEM'S DAGRCAD

-

(Adv. Ingez. Med.)

veld (vw) Annie Middag, H. Spies, Nini Steenken,
J. Venekamp, B. Vinkenoog, H. Vogelenzang, Loes
Warner, Wiily Borghols, J. Belle, S. Bonting, K.
Broertjes, W. Cassee, L. Dingemanse, N. Franken,
N. Groen, P. Huizinga, H. Jonker, C. Koot, C. Lanz,
L. Rempt, L. Starink Deters, B. Straatsburg, H.
van Unen, H. Vogelesang, B. Wieland Los, K.
Wijckerheld Bisdom.

weder mogelijk!

is

Inlichtingen bij:

3Mca&sa-JS<uiJk n.i>.

Tel. 13843, Haarlem, Kruisweg 59

De besluiten van Vichy.
Critiek

der Spaansche pers.

DE WEDSTRIJDEN VOOR
ZONDAG.

Het D.N.B. meldt uit Madrid: De hier verschijTweedaagsche wedstrijd
nende dagbladen spreken in de verslagen hunner
correspondenten uit Vichy de meening uit dat noch
H.C.C.
De Zomerpostzegels.
het resultaat der stemming in Vichy van de Nationale Vergadering, noch het aftreden van Lebrun,
Evenals het vorig seizoen krijgen de cricketVerkoop verlengd tot 31 October.
noch de vorming eener nieuwe regeering klaarheid
in Den Haag ook nu weer een mooie
liefhebbers
hebben gebracht over Frankrijk, dat nog steeds
een tweedaagschen wedstrijd
namelijk
attractie,
's-GRAVENHAGE, 13 Juli.
Het A.N.P. door de met schuld beladen vertegenwoordigers tusschen H.C.C. I en H.C.C. 11. Het toeval heelt
meldt: Het gaat niet naar wensch met den ver- van het oude regime wordt gerepresenteerd.
meegewerkt om deze gebeurtenis nog
koop van zomerzegels, en, indien hierin geen ver„Plutocratie, Marxisme en vrijmetselarij hebben lijker te maken, want zij bezetten op het oogenandering komt ten goede, zal het resultaat dit de geboorte verhinderd van een werkelijk nieuw
ranglijst de eerste en tweede plaatsjaar verre achterstaan bij die van de vorige ja- Frankrijk", zoo schrijft de „ABC". „De Fransche blik op de
al is het waar, dat de reserves een voorsprong
ren, aldus verklaarde men ons van de zijde van republiek is gestorven zooals zij heeft geleefd: zon- van drie punten hebben. Het eerste elftal mag du»
het comité.
der grootheid, zonder waardigheid, in een ellendige
geducht op zijn tellen passen, dat die voorHet comité heeft thans weer een vernieuwde schouwburgzaal met nuttelooze redevoeringen en wel
sprong niet nog grooter wordt.
actie ingezet om den verkoop te stimuleeren, gevervelende disputen over het parlementaire regleIn een slecht gespeelden wedstrijd heeft Rooo
steund door de plaatselijke propagandacomités. ment en tegenover een onverschillig publiek".
en Wit Zondag j.l. zoowaar kans gezien, een dneIn verband hiermede is de verkoop verlengd tot
„Ya" vraagt, wat men er van moet denken, punts-overwlnning op Haarlem te behalen. He
31 October a.s.
wanneer een in 1936 gekozen kamer van het Fran- zeldzame geval deed zich dus voor, dat Maas c>
sche volksfront het fascisme in Frankrijk proclain slechts vijf wedstrijden twee innings-nedermeert".
hebben moeten boeken, niettegenstaande
lagen
VLEKZIEKTE TE ’s GRANVENZANDE.
altijd
het uitstekende werk van Maas, die nog
's GRAVENZANDE,- 13 Juli. (A.N.P.)
Te
een waardevol bowler is, en Abendanon.
De militaire dienstplichtwet
's Gravenzande is onder de varkens de gevreesde
velen
Hercules heeft met alle voorspellingen
besmettelijke vlekziekte geconstateerd.
dat zij na Zondag nog op de laatste
dachten
De ziekte heeft een ernstig karakter en een 10den spot gedreven en S.C.H.C.
plaats zou staan
tal varkens is er dan ook reeds aan bezweken.
nederlaag
met
een
naar
huis gestuurd, al was het
Chef van den generalen staf acht onmiddellijke
want de Utrechtenaren
ternauwernood,
ook maar
uitvoering noodzakelijk.
scoorden slechts vijf runs meer.
dan
VOETGANGERS, de oogen open,
Sparta kan blijkbaar beter voetballen,
WASHINGTON, 13 Juli (D.N.8.)
De militaire
Met drie verloren wedstrijden stond zÜ
niet op den rijweg, op het trottoir moet commissie van den senaat heeft gisteren
cricketen.
vooraaneen 0 op de onderste plaats, zoodat een
ge loopen ! staande militairen ondervraagd naar de door de met
innings-nederlaag hoogst onwelkom
eventueele
Vereeniging voor Veilig Verkeer. commissie in behandeling genomen dienstplichtwet,
ziet, H.C.C. II heeft haar die ZonEn
zijn.
zou
welke in een militaire opleiding van alle manlijke
toegebracht. Het gevolg is, dat in het kolomdag
Amerikaansche burgers van 21 tot 25 jaar voormetje ~punten" voor de Rotterdammers min éen
ziet, die op nog niet nauwkeurig vastgestelden genoteerd moest worden. Om het eerste puntje te
opgave van kalkgrondslag zullen worden gerecruteerd.
bemachtigen, moet dus eerst een wedstrijd geDe chef van den generalen staf,
George wonnen worden. Dat zal voor morgen wel een te
verbruik.
Marshall, heeft de onmiddellijke invoering van den zware opgaaf blijken te zijn, want Sparta krijg l
dienstplicht dringend noodzakelijk genoemd, opdat bezoek van een club, die het cricket tot in de per*
Men verzoekt het A.N.P. nogmaals de aandacht het geregelde leger en de eenheden van de nationamelijk Hermesr-D.V.S.
te vestigen op de in de dagbladen van 4 en 5 dezer nale garde op hun volle sterkte kunnen worden fectie verstaat, kan
Rood en Wit
nu een goeden gooi naar het
opgenomen officieele publicatie, 'waarbij een
ieder gebracht. De nationale garde, die in opleiding kampioenschap doen, want na de prestaties vafl
die kalk of kalksteen in zijn onderneming als achterop is, moet echter minstens vier weken voor
de laatste twee Zondagen achten we haar wel W
grond- of hulpstof verbruikt of
verwerkt, anders het begin van het dienstplichtprogram, gemobilistaat, in Utrecht van Hercules te winnen.
dan voor de bouwnijverheid, verplicht is
15 seerd worden. Marshall verklaarde voorts, dat de
Haarlem heeft weer een vrijen Zondag.
Juli a.s. hierover gegevens, welke in de publicatie in de wet vastgestelde opleidingstij d van acht maanHet programma luidt als volgt:
nader zijn omschreven, te verstrekken aan het den onvoldoende is.
rijksbureau voor bouwmaterialen.
Kolonel Twaddle van het ministerie van oorlog
AFDEELING WEST NOORD:
Zij, die een dergelijke opgave niet binnen den deelde mede dat het Amerikaansche leger op 1
Groep A:
gestelden termijn inzenden, worden geacht
geen October 930.000 man in opleiding zal hebben, wanV.V.V.—A.C.C.
kalk of kalksteen, anders dan voor de bouwnijverneer het congres de dienstplichtwet aanneemt. Tot
S.C.H.C.—V.R.A.
heid, noodig te hebben.
April van het volgende jaar zou dit aantal dan tot
Hercules—Rood en Wit.
1.415.000 verhoogd kunnen worden. De kosten van
Groep B:
het opleidingsprogram zouden naar raming een
Rood en Wit 2—V.R.A. 2.
millioen dollar voor het eerste en 750 millioen dolA.C.C. 2—C.V.H.
lar voor elk volgend jaar bedragen.
Kampong—V.V.V. 2.
President Rooseveld heeft gisteren over de
Groep C:
kwestie van een mobiliseering der nationale garde
Haarlem 2—V.V.V. 3.
Olympia—V.R.A. 3.
een onderhoud gehad met den minister van oorA.C.C. 3—R.1.0.
log, Stimson. Men zal zich herinneren dat RooseBelooning van f 5.000.-uitgeloofd.
velt's verzoek om machtiging tot oproeping van
AFDEELING WEST ZUID:
Groep A:
de nationale garde, eenige weken geleden in het
congres een hevigen strijd had uitgelokt. De juridiH.C.C. I—H.C.C. 11.
AMSTERDAM, 12 Juli.
Het A.N.P. meldt- De
Sparta—Hermes-D.V JS.
sche deskundigen van het Congres en van het
procureur-generaal bij het gerechtshof, fungeeministerie van oorlog zijn, volgens Associated Pres3,
H.8.5.—V.0.C.
rend directeur van politie en de hoofdcommisnog steeds van meening, dat Roosevelt niet zonder
saris van politie, hebben het verzoek ontvangen
van den Weermachtsbevelhebber in de Nederlan- instemming van het Congres tot een mobilisatie
den om het navolgende algemeen bekend te kan gelasten. Men gelooft echter dat deze kwestie
vanzelf geregeld wordt, wanneer de dienstplichtwet
maken:
aangenomen.
Op den 9en Juli is in de vroege ochtenduren in wordt
het plantsoen tegenover het perceel Wielingen9.57
Zon onder
ütraat 26 een Engelsch valscherm met een ijzeren
NIEUWE UITGAVEN.
kist, groot 40x20x20 cm., omlaag gekomen. De
5.35
Zon op
DR. JAC. P. THIJSSE.
wacht van den luchtbeschermingsdienst heeft
Dr. Jac. P. Thijsse, de bekende natuur-historicus,
Tusschen deze beide tijdstippen
volgens voorschrift het voorval aan zijn blokhoofd
gemeld, doch heeft nagelaten de kist in de eerste viert zooals wij reeds meldden 25 Juli a.s. zijn vijf
moet verduisterd worden.
plaats in veiligheid te brengen. Deze is verdwenen. en zeventigsten verjaardag.
De Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht vond den
Deze kist met inhoud moet onmiddellijk worden
heer Rinke Tolman bereid, aan dezen grooten en
opgespoord. Helpt allen mede.
Wij allen hebben er het grootste belang bij, dat verdienstelijken Nederlander een geschrift te wijden.
Het is een klein, maar pieus uitgegeven werk,
de Engelsche luchtaanvallen op ons land einde(Heeren).
dat
de groote verdiensten van Dr. Thijsse naar alle
worden
lijk ophouden. Deze
alleen daardoor moRAPIDITAS—B.G.V.
(17—6).
kanten
in het licht stelt en dat aan den waardegelijk gemaakt, omdat Engeland handlangers in
Al vrij spoedig heeft Rapiditas een voorsprong
ons land heeft. Maakt dezen menschen. die ons vollen arbeid, door hem vele tientallen van jaren
allen de zwaarste schade berokkenen, en in wier op het gebied der natuur-historie verricht, in van 4—o. De uitvallen van B.G.V. zijn niet talEen enkele maal moet keeper Seegers ef
bezit ook de onderhavige kist gekomen zal zijn breeden kring een nóg grootere bekendheid zal rijk.
aan
te
pas komen. Geregeld voert Rapiditas den
geven.
het werk onmogelijk.
stand op tot B—o.8 —0. Dan heeft de middenvoor van
Voor de terugbezorging van de kist met Inhoud
de Bloemendalers succes. Bij een goeden aanval
wordt een belooning van f 5.000 uitgeloofd."
weet hij tegen te scoren f8—1). Voor de rust heeft
WIELRIJDEN.
Rapiditas nog tweemaal succes en B.G.V. één
keer, zoodat de rust komt met 10—2.
Na de hervatting ls B.G.V. er iets beter ln; de
EXCELSIOR.
Bovengenoemde vereenigirg hield Dinsdagen aanvallen zijn talrijker dan voor de rust. Zij weet
Donderdagavond trainingsritten. De A- en B-kl. het eerst te scoren, na goed doorzetten van den
reden beide ritten over een afstand vain 39 K.M.; rechtsbinnen (10—3). Dan is Rapiditas aan dö
beurt. Ze voert den stand op tot 17—3. De B.G.V.
HAARLEM, 13 Juli.
de juniores 26 K.M. Uitslag Dinsdagavond:
Bevallen:
1 E. Zekveld, 2 K. Verbeek, 3 J. Lasschut, 4 C. weet tenslotte den eindstand op 17—6 te brengen.
11 Juli: J. Stange- Matser 2 d.
W. M. van der die Gier, 5 J. Walgien, 6 M. Taverne, 7 W, Fennis,
Pias-van Velzen, z.
12 Juli: G. G. Albersen-van 8 Ch. Schelfout, 9 Langeveld (pech).
Engelen, d.
M. W. Koolen-Valentijn, z.
W.
Juniores: 1 J. Langeveld, 2 H. Jas, 3 G. Ketting,
J. van Duijn-Koopman, d.
Schaart-Kluijt, z.
4 H. Tholen, 5 J. Schipper, 6 H. Pette.
EENHEID IN DE WIELERSPORT.
Overleden:
Uitslag Donderdagavond: 1 K. Verbeek, 2 J. WalDe Nederlandsche Wielerbond ontvangt van tal
12 Juli: G. van der Linden Steiger, 70 j.. Oliegien, 3 W. Fennis, 4 J. Smit, 5 C. de Gier, 6 Langevan zijden bewijzen van instemming bij zijn
veld.
A. L. Lieffering-Nebel, 79 j., Koslagerslaan.
tot eenheid in de Nederlandsche wielerstreven
W. van Diemen-vain der Veldt, 78
ninginneweg.
Juniores: 1 B. Langeveld en 2 H. Jas.
sport. De bekende wielrendeskundige Joris van
j., Koolsteeg.
Zondag gaan de leden sezamenlijk naar de ronde den Bergh heeft thans eveneens als
J. J. Groes-Pullens. 47 j., Anwulftvlce-voorz'tstraat.
van Zaandam.
ter zitting in het hoofdbestuur genomeu.

I—H. C.C.II.

—

Geen roggebrood zonder bon.
Waarschuwing aan bakkers en publiek.
De politie te Haarlem heeft tegen twee bakkers
proces-verbaal opgemaakt, omdat zij roggebrood
zonder bon verkocht hadden.
Het is gebleken, dat zij van meening waren dat
dit geoorloofd was.
Het publiek en de bakkers worden gewaarschuwd, dat roggebroodl niet zonder bon ge- en
verkocht mag worden.

,

—

BRAND IN DE DELISTRAAT.
Vrijdagmiddag te 4.40 uur werd brand gemeld in
het pakhuis van den expediteur De H. aan de Delistraat achter perceel Billitonstraat 43 te HaarlemNoord. In dit pakhuis waren eenige wagens (o.a.
een landauer) en een aantal pakkisten en stroo geborgen. Die zijn alle verbrand. Het vuur sloeg over
naar het pakhuis van den schilder G., eveneens
achter genoemd perceel aan de Billitonstraat. Dit
pakhuis bevatte ladders en verfmateriaal, <sie eveneens verloren gingen. Het vuur werd
door de
brandweer, die met veel materiaal aanwezig was,
gebluscht. Van het perceel Billitonstraat 43 zijn
eenige ruiten gebroken. De politie heeft met behulp van burgers de meubelen naar buiten
gebracht, zoodat die behouden bleven.
Alleen de inboedel vain den heer G. was verzekerd.
De politie stelt naar de oorzaak een onderzoek
in. Vermoedelijk is de brand ontstaan doordat een
paar kleine jongetjes nabij een der pakhuizen met
vuur gespeeld hebben. Toen de brand uitbrak, Zijn
ze hard weggeloopen.
DIPLOMA VAN DE SLAGERSVAKSCHOOL.
De Vereetn iging tot bevordering van Slagersvakonderwijs (5.V.0.) te Utrecht heeft na afloop van
den 50en dagcursus van de Eerste Nederlandsche
Slagersvakschool aldaar, o.a. diploma's uitgereikt
aan de heeren W. C. van Roode te Heemstede en
J. C. Wismeyer te IJmuiden.
VERZEKERING TEGEN OORLOGSSCHADE.
Naar aanleiding van een dezer dagen in de pers
verschenen bericht over de kans, dat binnenkort
weer verzekeringen tegen oorlogsschade (molestverzekering) kunnen worden gesloten, bericht men
ons van de zijde der Incasso-Bank N.V., dat de
„Nowa" (Noordelijke Onderlinge Waarborgmaatschappij tegen Molestrisico) al weer eenige weken
gelegenheid biedt dit risico bij haar onder te
brengen. Gegadigden kunnen zich voor inlichtingen
wenden tot alle kantoren van de Incasso Bank N.V.

HET ONGELUK OP DE AMSTERDAMSCHE
VAART
Naar wij bij informatie vernamen is de toestand
van den heer J. W. L., die Woensdagavond bij het
ongeluk op de Amsterdamsche Vaart inwendige
kneuzingen kreeg, thans vrij bevredigend.
„DE REFORMATIE”

Eenige dagen geleden werd in de pers het bericht
opgenomen dat „de Reformatie" (een Gereformeerd
weekblad onder leiding van Prof. dr. K. Schilder te
Kampen) door de Duitsche autoriteiten verboden
was.
Er is evenwel een nieuw nummer van dit weekblad verschenen met de mededeeling dat ter bevoegder plaatse van zoo'n verbod niets bekend is.

Ook bommen op Woerden.
Het A.N.P. meldt: In den nacht van Donderdag
te Woerden acht bommen gevallen, die aan verschillende perceelen belangrijke
schade toebrachten. Vijf van deze bommen kwamen in de weilanden terecht, waardoor alleen
aan de achterzijde van vele perceelen de ruiten
werden vernield. De andere drie richtten aan
enkele woonhuizen belangrijke schade aan. Twee
bewoners hiervan, die niet ernstige verwondingen hadden
opgeloopen door glasscherven
naar
het
ziekenhuis overgebracht. Een der
werden
bommen kwam in een tuin terecht maar explodeerde niet. Aan de andere zijde der stad was een
begin van brand ontstaan, doordat vermoedelijk
een lichtkogel het rieten dak doorboorde. De bewoners konden zelf het vuur met een slang op
de waterleiding bedwingen.
op Vrijdag zijn
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Neem Uw Vacantie
door Prof. R. Casimir.

HAAB.LE
draaien, ons diepste zelf, onze innerlijke zekerheid
hervinden. Moge de natuur na dezen wonder-

Jroviand

schoonen voorzomer ons een zomer schenken van
schoonheid, door ons met wijsheid opgenomen, zoodat onze krachten groeien.
Laat ons er uit gaan en er op uitgaan; herwonnen levenskracht en levenslust zij ons deel.

uit eigen

wlheGft t erec ht beweerd,

dat een der groote
'ig 0 en zie 'kundige vragen van dezen
l'Jd ri
van den vrijen tijd is. Aan de sociale wetgevi
®
en aan maatschappelijke regelingen moet
ergelate
n worden den duur der vacanties
vsst
s ' ellen- Aan belangstellende en belanghebbeM e or
ganen
men denke aan vereenigingen
Voor
c -d.
de taak, de geleg
;} e den bekend te maken en eventueel te schepPen e in
ij.j er staat stellen, de vacantie te genieten.
is nog een derde zijde aan dit vraagstuk,
.
voedkundige en zielkundige aangaat: de
?P
t
6
van de vacantie voor den geest en de
*ii> e v
an besteding.
y
zou een gevaar voor den mensch kunnen
n ' e digheid kan tot verveling en ontstemming
'
kide n .* let humeur bederven en aldus het geestelijk
61' doen dalen. Niet ten onrechte noemt een
oiid
Pree^woor
de ledigheid des duivels oorkusSeti p r 2 Un ookd menschen,
die alleen maar gelukItig' IJn
20nri a in hun dagelij ksch werk en de zoogenaamde
2ij 8 sz ieken zijn geen onbekende verschijning,
Zondag soms hoofdpijnen, soms maagbezw aren®n gevoelen
zich slap en triest, hebben een
eei'geslagen
Het ligt niet aan den
stemming.
Vfjj
maar meestal aan het feit, dat deze
HenSC v geen heer over hun werk zijn maar slav*n
den arbeid. Hun fantasie is verdord, hun
beia nVan
eetl Sstelling ineengeschrompeld, hun contact met
wereld verbroken. Zij gelijken een
pa
dat in het gareel nog staande blijft. Zij
ltUri
nen hun vrijen tijd niet gebruiken en worden
da
sch jk 00r ook voor hun arbeid minder geü e ganDe pit gaat er uit. De frischheid verdwijnt.
g vertraagt.
ty
doo atltde de geest behoeft ontspanning. Niet alleen
rust, maar door andere bezigheid; door
, IS[
Het
spel is zoo oud als de menschelijke be.
■
Sfh Vln g. Een
der wezenlijke kenmerken van het
de ls , dat het den mensch brengt tot activiteit in
r ** er vf ijheid, daardoor bevrijdend werkt,
Wt\v
e geeft aan driften en
krachten, die door den
dv
van den plichtmatigen arbeid onderdrukt
sfe en en aldus meteen doet uitrusten. In die
' der vrijheid, waarin men zich ontbonden
1 aan den arbeidsregel,
ontstaan nieuwe geda
en ~combinaties -en wordt de geest geoefend,
-2
bej 00 is er in spel ook arbeid en ernst, maar de
laatste zijn onwillekeurig opgenomen in het

r

bete'
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lic

? ngeveer een eeuw

al hebben de zielkundigen

Tiet vorm, aard en beteekenis van het spel

gehouden en steeds dieper wordt zijn beteeken gezien. De mensch is homo sapiens, de verhomo faber, de makende
tde Sc hi maar mensch;
hij is ook homo ludens, de spelende
trw
Sc
r ' c h, en, zonder het laatste te zijn kan hij de
niet goed zijn. Vat men het spel in dien
r IOQ
®
t» en , humanen en cultureelen zin op en begrijpt
lU er ook het aesthetisch genieten, de strakke
aatnsoefening, de niet vakmatige bevrediging
a
dat ? e weetgierigheid onder, dan kan men zeggen,
ec
vacantie de menschelijke speeltijd van aanduur is.
is de eene zijde. Zoo werkt de vacantie been d, uitruisten, activeerend.
J is bevrijdend. Zij ontrukt ons aan kleine besi
sll P ei 'ingen, zij doet de kleine ergernissen van
dag vergeten, zij slaat mokkige gevoelens
zi
doet de dingen, die wij zoo zwaar vonden,
licht' J worden.
Zij ontneemt ons een oogenblik
''tb
toekomstangsten en zorgen. Want zij komt
i aanbieden en zegt: carpe diem, pluk den dag!
Nederlander zou, na de dagen, de weken die
%
er
ons liggen, niet de bevrijding noodig hebie
Van vele gedachten en gevoelens! Wie zou niet
de komende maanden, die nieuwe dingen van
*üllen vragen, willen staan met nieuw, open
ed opdat zijn verleden niet een doodend, en
]e j '°nd verleden is, maar een schenkend verleg'11 waaruit hij overneemt, wat hij in 't nieuwe
kan gebruiken. Die nieuwe moed moet koiw
' omdat wij uitgerust zijn. De moede mensch
Vju angstig, prikkelbaar, zwaartillend. Zijn arbeid
*j c hem zwaar en om die goed te doen, moet hij
®*tra inspannen. Tal van kleine verschijnselen
'
slapen, gezichtsveldvernauwing, gauw een
kl e krijgen,
lichte hartkloppingen, oorsuizingen,
iets
n
bedenken, iets vergeten, dingen
'et
kunnen
,
Op
Verkeerde plaats leggen, morsen, vergissingen
ftiak e h) verdwijnen, als men uitgerust is. Men is
a)s
ee n nieuw mensch.
£
00 werkt de vacantie activeerend. Voor som's dit een lichamelijke activeering; de gang
der u Veerkrachtiger, het gebaar sneller en zekerin fj en 1 °°g heller. Een goed waarnemer hoort het
klank der stem, in het rhythme der taal, ziet
aa n den glans der haren, in de kleur van het
at
an,, - Zonlicht, lucht, beweging brachten die verdjs '?
'

sk

\

gesloten
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'

i

voo

O?
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vering-

tabh°r
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an deren is het geestelijke activeering. Zij

n den vrijen tijd allerlei belemmeringen
gezet, zij hebben wat in hun onderbewust't kiemen was tot rijpheid gebracht. Zoo
vacantie een taak, waartegen men opzag,
licht worden; een vraagstuk opgelost zijn.
ch hield men er zich niet opzettelijk mee
'

*'JH aan
it» e nans
®

ïjf,

b e? jg°

ft,,? '.deze
. hij
s

tijd zijn volle vrucht schenken, dat
met oordeel worden doorgebracht. Vooral
m oet hij staan in het teeken van bevrijding

dij
«ti

°*is

Ï0 0

Veer ing. Achter ons latende hetgeen achter

•

str ekken wij de handen uit naar het nu, ons
Voorbereidend tot wat komt.
1S
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lijk niet alleen naar den groententuin verbannen
hoeven te worden, maar dat men er ook heel goed
een niet te zeer in het oog vallend plekje van den
siertuin voor kan bestemmen.
Wortelen groeien het beste op een lichten, goed
omgespitten voedselrijken maar niet te sterk bemesten grond. Maar ook op zwaren grond kan men
worteltjes kweeken, mits men dan de korte variëteiten kiest. Tot begin Augustus kunnen we met
een tusschenpoos van drie weken nog
wortelen
zaaien. Zij worden dan ook nog voor den winter
goed en eventueel kunnen ze ingekuild of binnenshuis gedurende een groot deel van den winter bewaard worden.
We zaaien wortelen meestal op een bed, maar
we kunnen er ook overgeschoten hoekjes van onzen tuin voor gebruiken. Het moet echter
altijd
mogelijk blijven van het pad uit te wieden, zoodat
deze hoeken niet te groot mogen zijn.
U kunt gewreven en ongewreven
wortelzaad
koopen. Het ongewreven zaad is behaard en deze
„haartjes" maken dat het zaad minder makkelijk
gaan
ontkiemt. Daarom wrijven we voordat we
zaaien va-n ongewreven wortelzaad eerst de haren
wat af. Het is goed om het zaad vooraf te laten kiemen, door het gedurende een paar dagen in vochtig wit zand op een donkere, warme plaats te laten staan. Zoodra de eerste witte wortelpuntjes
zichtbaar worden, zaaien we het zaad uit. (Vooral
niet langer wachten, daar te lange wortelpunten
door het zaaien afbreken). We zaaien heel ondiep
en zoo gelijkmatig mogelijk. Er kan breedwerpig
gezaaid worden, waarbij dus het zaad regelmatig
over het bed wordt uitgestrooid, maar vooral met
het oog op het wieden is het gemakkelijk om op
rijen te zaaien. De rijen worden op 15 a 20 c.M.
afstand van elkaar getrokken en we zaaien uiterst
dun, daar worteltjes later niet uitgedund kunnenworden. Na het zaaien drukken we den grond
flink aan.
Daar wortelzaad buitengewoon fijn is, is een hoeveelheid zaad van 2 gr. per M2. voldoende. Aanbevolen soorten zijn de vroege, korte Deuvik en

De thee.

—

Het was ten tijde van de groote ontdekkingstochten dat wereldreizigers van vermaardheid, een
Ramusio, een Almeida, een Tareira, wisten te verhalen vain 1 een wonderlijken drank, gfetrokken van
de gedroogde bloesems van den cameliastruik
een drank die niets gemeen moest hebben met de
zelfingenomenheid van den wijn, benevelde noch
tot luidruchtigheid prikkelde, maar in de landen
van 't Verre Oosten desondanks genoten werd met
een toewijding, een overgave, een eerbied, waarop
geen Westersch brouwsel zich kon beroemen.
„Tcha" noemde de Chineezen deze nectar van
het Oosten. „Tay'' zei men elders; maar hoe deze
lafenis ook genoemd mocht worden, ze werd gesmaakt met meer dan de tong, met meer dan de
zinnen: ze stichtte de ziel. Nog noemen de Japanneezen een mensch die ontoegankelijk is voor al
wat boven het stoffelijke der aarde uitgaat een
—

mensch-zonder-thee-in-zich....

Dichters zongen den lof van „het schuim der
vloeibare jade", prezen de witte bloesems waaruit

zooveel wijsheid en schoonheid stroomde. Wijsgeeren roemden de bescheidenheid, waarmee het
goudbruine aftreksel zijn edele eigenschappen van
geur, kleur en smaak aan al wie het weet te genieten ten geschenke gaf. Theemeesters bereidden
als ware kunstenaars met het plechtig ceremonieel
van een eeredienst den kostelijken laafdrank. Keizers beloonden hunne ministers bij wijze van hooge
eer met zeldzame recepten voor theebereiding en
nóg roemt men Loeh-Yu als een wijs en nobel man
waarin al wat de
omdat hij met zijn „Thee-boek"
thee betreft: het verzamelen der sneeuwwitte bloesems, het gebruik der utensiliën, en de bereiding
van den drank beschreven staat als gold het een
den intiemen culstelsel van wijsgeerig denken
tus van het theegebruik onsterfelijkheid verleende.
Een cultus: want voor den Oosterling was het
theegenot een ware ceremonie, een inkeer tot het
verdiepste Zelf, een reiniging van de ziel, een
heffing boven het leven van alledag, een beoefening van de levenskunst, ja contact zoowaar met de
onsterfelijkheid. Zóó schrijft de dichter Lo Toeng
het: „Het eerste kopje bevochtigt lippen en keel;
het tweede verdrijft de eenzaamheid; het derde
doet mij het zweet uitbreken en al het onrecht des
levens ontvlucht mij door mijn poriën; bij het vierde is de reiniging voltooid, het vijfde lokt me in
de regionen der onsterfelijkheid en het zesde
ach, ik kan niet meer drinken. Ik heb niets anders
meer lief dan den koelen wind die met mijn mou(Het Chiir.eesche
wen speelt. Waar is Horaisan
wind
Nirwana)? Laat mij op dezen liefelijken
Zoet
van
den
dichgezang
zweven
daarheen
ter, meent ge? Neen, méér nog: de verheerlijking
van de thee was een levenshouding van alle voornamen des geestes, een religie als ge wilt: het
omschreven als de
thee-isme, niet zonder zin
zwakke poging, met mogelijke te volbrengen in het
onmogelijke, dat wij menschen „leven" noemen.
En al mag de loop der tijden den glans van den:
thee-cultus hebben doen verbleeken, vereerd wordt
de vloeibare jade nog altijd. „Men drinkt thee om
's werelds drukte te vergeten; zij is niet bestemd
voor hen die kostbaar voedsel nuttigen en zijden
een modern
pyjama's dragen", aldus kapittelde
—

—

de Amsterdamsche bakwortel.

1

5. dreigt grooten
broer in wanhoop,
dat hij het zal vertellen van de keukendeur, maar kan
zich niet verstaanbaar maken.

6. Ploetert verder,
zoo nu en dan een

traan wegvegende.
_

3. Vraagt klagelijk
of ze niet even op
hem willen wach-

4. Tracht, wanneer
ook dit geen effect
heeft, hen zoo goed
mogelijk bij te houden.

7. Bereikt het veld

8. Kijkt toe. tot
het hem verveelt en
gaat naar huis om
aan iedereen te vertellen, dat hij met
de groote jongens
heeft gespeeld.

ten.

tenslotte, maar kan

geen aandacht trekken voor zijn verzekering dat hij er is.

fende wijze uit onze zaaibedden weghouden. We
steken aan weerszijden van de zaaibedden op regelmatige afstanden stokjes iin den grond en spannen hieraan kruislings over de bedden zwarte draden. De musschen zien de draden niet en de vogels schrikken wanneer ze tegen deze geheimzinONTVLUCHT PER TRAM DE STEENEN STAD.
nige draden aanvliegen zoo, dat ze voorloopig mdet
STAPT IN EEN BUS EN RIJDT NAAR
meer terug komen.
De erwten, capucijners en peulen zullen nu wel
•
boven den grond staan. Eerst kwamen kommavormige plantjes te voorschijn en nu dragen de
Nu dagel. verbinding station/tram ZANDVOORT met
dunne stengeltjes al een paar blaadjes. En dit is
NOORDERBAD v.v. Zaterdagavond en Zondags DANSEN.
de tijd om tusschen de soorten die langs rijshout
gekweekt worden, het rijs te plaatsen. De hoogte
(Adu. Ingez. Med.)
van het rijs moet passen bij de hoogte der erwten
die men gezaaid heeft. De hoogte van de rijserwten
is voor ieder soort velschillend en varieert van
plaatst. We steken het vooral flink diep in den
pl.m. 70 c.M. tot 2 M. Het beste kan men zijn zaadleverancier vragen hoe hoog de erwten, die men grond en nemen alleen stevig rijs. Volgroeide
erwtenplanten zijn, vooral wanneer ze nat zijn,
kocht zullen worden. Het rijshout wordt aan twee
veel zwaarder dan men zou verwachten, en stelt
kanten plat gemaakt door de overtollige takjes weg
u
zich eens voor, dat op een kwaden dag na een
aangeOok
kan
"het
onderen
te snijden.
Bouwmeester.
rijs van
flinke
onweersbui, al het rijshout met de erwten
punt worden om het gemakkelijk in den grond te
er aan tegen den grond zou liggen!
De Stadsschouwburg had gisteravond zijn deukunnen steken.
van rijshout kunnen we ook grofmazig ren geopend voor de Duitsche militairen. De zaal
linplaats
elk
dicht
paar
bij
ligvan
elkaar
In het midden
gende regels erwten, u weet wel die regels met 20 kippengaas gebruiken. We brengen het gaas dan was op alle rangen dicht bezet met de ..Feldaan stevige palen tot op de gewenschte hoogte aan. grauen "1 , die in opperbeste stemming het proc.M. tusschenruimte, wordt een regel rijshout geAan iederen kant van het rijshout of van het gramma hebben gevolgd, dat de heer Theo Bouwkippengaas ligt dus nu op een afstand van ongemeester in elkander had gezet. Het waren alle
veer 10 c.M. een regel erwten. Wanneer de erweerste rangs-nummers, die den militairen wertenplantjes nu een hoogte van om en nabij een deden geboden en het succes van deze variétécimeter bereikt hebben duwen we met den achtervoorstelling was dan ook zeer groot. Er was afkant van hark of schoffel den grond achter
de wisseling in het programma en het geheel werd
erwten voorzichtig wat tegen de erwten op, zoodat vlot afgewerkt.
ze schuin in de richting van het rijs komen
HAARLEM
ZIJLSTRAAT <51
te
Het grootste succes was wel voor onze Haarstaan. Dit herhalen we zoo noodig in den volgenden lemsche soubrette Dora Schrama, die met haar
tijd eenige malen, totdat de erwten het rijshout heldere, zuivere sopraanstem en goede voorhebben bereikt en zich hieraan gaan vastklemmen. dracht in dit milieu den juisten toon wist te trefWe kunnen op het oogenblik nog vroege peulern fen met haar Duitsche operetten-schlagers, het
en lage stamerwten leggen.
meest wel met de potpourri voor de pauze. Bij
De stamboonen moeten nu ook boven den grond deze liederen voelden deze soldaten zich in hun
staan en we zorgen er evenals bij alle andere ge- eigen land en zij rustten dan ook niet, voordat
wassen voor dat ze van onkruid vrij blijven.
(Adv. lngez. Med.)
Dora Schrama de eindcoupletten bisseerde.
J. J. L.
In Roland Wagter zagen wij een veelzijdig
cabaret-artist. Hij wist zijn „Witze" geestig te
lanceeren en toonde zich in de humoristische
revue-schets „Das Bierchen", waaraan ook de
vader en zoon
Bouwmeesters
medewerkten
een speler met komisch talent. Uitstekend was
hij ook als caricatuur-teekenaar. Vooral zijn caricaturen van Churchill en Chamberlain gingen
er in deze zaal natuurlijk „in".
De Rettichini's hebben wij hier al vele malen
hun excentrieke en acrobatische dansen zien uitvoeren. Zij mochten ook gisteren weer grooten
bijval oogsten.
Goede acrobatiek kregen wij van de S. J. Brions
2 heeren en een dame
Company
en het
circus was vertegenwoordigd door Trixy, dat in
het programma terecht een „wonderpaard" werd
genoemd. Een muzikale clown mag op geen enkel
goed variété-programma ontbreken. Wij zagen
hem in Fantasio, die werkelijk grappig was en
zijn miniatuur-viool in alle mogelijke en onmogelijke standen bespeelde. Voortreffelijk variété
was ook het slotnummer, „ein fideler Bauernhof",
zoo fideel, dat de boer tot uitbundig vermaak
van het publiek een oogenblik door de zaal vloog
tot boven de vliegers in het parterre toe.
Jac. Stoffer was de „kapelmeester" van het
orkestje, die zijn programma geheel op dezen
avond had ingesteld. Natuurlijk ontbrak niet het
bekende „Wir fahren gegen Engeland", dat door
heel de zaal werd meegezongen.
Namens den heer Kruishoop en de Haarlemsche
N.S.B. werd na het nummer snelteekenen van
Roland Wagter een pak met 10 kilo chocola voor
het Roode Kruis aangeboden.
Als geheel een variété-programma, waarmee de
heer Theo Bouwmeester ook zeker in andere steden. waar Duitsche militairen gelegen zijn, eer
j. b. SCHUIL.
zal inleggen.

'T NOORDERBAD

STADSSCHOUWBURG.
Variété voor Duitsche
Theo
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vacantie moet vreugde zijn. Uit vreugd welt
2ij moet zoo mogelijk onbezorgd en onbeard aangevangen
worden. Tijdige voorbereiding
is
Niet met bezwaren in 't hart en afn
e indelijk besluiten moet men gaan: wie te hebben
Hiet rtdurftenbeslissen
en dan die beslissing aanvaarden
tf,
Pas de 18e eeuw maakte de thee populair: de
oere
nog meer inspinnen in zijn galante tijd was aangebroken: de thee werd gen,
zal
zich
*°re
<j6e j n ! en gaat hij, zoo heeft hij zich reeds van een serveerd aan het rijkelijk bepoederd en geparfub]j: Va n zijn vacantie-vreugde beroofd: van het meerd gezelschap dat in de popperig-gecapitonPrna^en van Plannenze werd opgediend
neerde boudtoirs bijeen was
Ze
frisch
Even
van in het gerei dat haar voor eerst in de Europeesche
zijn.
weg
moet
yacantie
,jage
lijksche sleur moet men zijn. Even ingedom- landen recht deed wedervaren: in porcelein. In
be i^
worden in nieuwe of hernieuwd? Duitschland had Böttger gedreven door den droom
kken.
Het is zeer merkwaardig, hoeveel belarj
der alchemisten het goud te bereiden, het porcelein
geheimenis tot dien van Oost-Aziatische potop elk gebied men zelfs in een bemen
zoeken
leert
gevonden; vanuit Meissen beomgeving kan vinden, als
en .
tenbakkerskunst
en
door Europa: dun als een
het
zijn
triumftocht
gon
ge lijk
e et)
is dit jaar zeer geschikt om ons land, eierschaal, blank als melk, doorzichtig als het
het
l
van
ons land beter te leeren kennen, zijn azuur des hemels, kortom even kostelijk als
\Vatpr
e n wegen en bosschen, zijn steden en hofjes, geurend sap dat de rococotijd
een schijnin
er
Zijjj
rz amelingen en musea, zijn gedenkteekeidylle uit savoureeren zou.
He n
schonk haar
mogelijkheid, om den rijkdom van ons
De rococo-tijd ging, de thee bleef en
v°lksl
iun
bevoorrechten,
le
de
meer
aan
te
om
niet
enkel
merken,
<J e v ven, onze volksspraken op
lafenis
eens
de
thee
te n erscheidenheid en eenheid van ons volk waar bescheiden als ze is neemt genoegen met de
e
Welk een gelegenheid, om in eenige stille nectar bij uitnemendheid
llr en
u
'dbet
2oe
sc hen e ' eZen in de streekspraak of over de men- nuchteren Hollandschen lof: Thee
n de geschiedenis van de streek.
■y
C. J. E. DINAUX.
afu, aca ntie in eigen land biedt altijd opnieuw
"

—

per^'ekkends

—

MÓ

2. Blijft achter
hem aanloopen, als
de vraag niet beantwoord wordt.

HOERA! DE BUSSEN RIJDEN WEER

Al heel wat „scholen'' had de thee beleefd
die van het koken, het verpulveren, het trekken
toen onze Oost-Indische Compagnie de eerste monsters naar Europa voer. Dat was omstreeks 1610.
en
Men wist te vertellen dat dit „blonde vocht"
geneeskracht
wie kan het tegendeel bewijzen
bezat: het vermocht zwakke oogen te sterken, de
rheumatiek te verdrijven en zou volgens sommigen
een belangrijk bestanddeel zijn van het geheime
elixer dat het eeuwige leven schenkt
Maar het was toch niet als medicijn dat dc thee
Europa voor zich wist te winnen, veeleer als genotsmiddel, en dat nog allerminst stormenderhand.
Daar zorgden de theebestrijders wel voor, die van
den Oost-Aziatischen theecultus bitter weinig begrepen en ware theeketters mochten heeten: een
Jonas Han.way bijvoorbeeld die in zijn „Essay over
de thee" geen goed woord voor den uitheemschen
drank wist te vinden: de mannen zouden er maar
hun postuur en de vrouwen hun schoonheid door
verliezen. Onze brave Aagje Deken beschouwde
koffie zoowel als thee „als een vreemd onkruid ini
den Hollandschen tuin", een bron van verslapping,
een teeken van ontaarding. En ruiterlijk bekende
de schrijfster van Sara Burgerhart haar voorliefde voor een „goecie slok vaderlandsche morgendrank, een glaasje klinkklare jenever". Trouwens,
al eerder had een Drentsch landjonker verklaard
„zich liever aan bier ofte wijn te houden". Neen,
Bacchus was nog niet afgezworen, maar onverzwakt zwaaide de Wijngod den scepter toch niet
meer. De Quincey, die in zijn „Herinneringen van
een opiumschuiver" getoond had, heusch wel andere pijlen op zijn boog der genietingen te hebben,
voorspelde de thee een dluurzame bemindheid als
„lievelingsdrank van de intellectueelen", al zal hij
de theelafenis heel wat minder begeerd hebben dan
een Samuel Johnson die er prat op ging, „als een
doorgewinterde, schaamtelooze theedrinker twintig
jaren lang zijn maaltijden met dit betooverend
brouwsel overgoten, de avonden met thee opgeluisterd, te middernacht in thee vertroosting gevonden en den morgenstond met thee verwelkomd

On°

1. Vraagt of hij
mee mag doen, als
groote broer met
zijn vrinden gaat
voetballen.

Indien we veel last van musschen in om zen tuin

"

<>

Te klein
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hebben, kunnen we deze op de volgende doeltref-

—

Chinees.

Juin

FLITSEN

Wist u dat het bed met wortelen, dat u nu gaat
zaaien, eens een sieraad voor uw moestuin zal zijn?
Ja, zoo gezellig staat het door den wind soms heen
en weer golvende wortellof, dat worteltjes werke-

Geneugten des levens.

—
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Militairen

NASSAU-BANK N.V.
—

SPAARBANK DEPOSITO'S

DE SPORT IN NIEUWE BANEN.

—

—
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VOLKSTUINDERS
VEREENIGING „ONS BUITEN”
Evenals vorige jaren houdt deze vereeniging ook
thans weer een tentoonstelling van door de leden
gekweekte Lathyrus.
Deze tentoonstelling, welke Zaterdag 13 en Zondag 14 Juli gehouden wordt in het clubhuis op het
tuincomplex aan den Zomerweg te Haarlem, is voor
ieder belangstellende te bezichtigen.
Bovendien is genoemde vereeniging, door de welwillende medewerking van de firma Vroom en
Dreesmann, in staat gesteld tot en met Zaterdag 20
Juli een Lathyrusshow te houden op de kunstafdeeling van de genoemde firma, in haar gebouw aan
de Groote Houtstraat te Haarlem.
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Ma arBling
wil
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H orrri n
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de vrije tijd in vrijheid en blijdschap

Worden, dan moet men niet zichzelf als
meenemen, maar aanvaarden wat men vindt.

GEVONDEN VOORWERPEN.

Wj e
Inlichtingen aan het Bureau van Politie SmedeW orii n zijn tijdelijk verblijf een copie van eigen
en
g etl
elk
straat te Haarlem, uitsluitend tusschen 11
voedsel wil vinden, wie meent, dat
«Vont.
'°Ope 1 uit moet blijven en de vacantie vervan Politie
van gasmasker, Bureau
tnifjuj moet als een uurwerk zonder eens eenige
9
Berkheydestraat
help- n Wachten, zonder zich eens te moeten be- Smedestraat; Cape, Schutter,
1;
Geld
in
Huetstraat
zonder een ongewenschte regenbui, die rood; Etui; Valk, Busken
vers ,
4 rood, Halsband
eisChj at n iet het spelkarakter der vacantie, dat doosje, Vreeswijk, Coltermanstraat
v. d. Mee,
Regenjas,
82;
het onverwachte er ook een plaats in Niemeyer, Dunklerstraat
v.
Heerens,
Loostraat
Jongensjasje,
Meidoornplein 7,
6 yacantie van dit jaar is echter nog een
4; Mondorgel. Kunen, Voorzorgstraat 86; Portemon132; Passer,
Wij J" 6 zi n dan die welken we hebben aangegeven. naie m.i., Speelmans, KI.26;Houstraat
Rozenkrans,
Stevens,
oete
Berkhof,
bewustzijnsvernauwing,
n,
van
de
Vosmaerstraat
bevrijd
W aa j/
n
draai- Dixmansstraat 54; Slot, Bureau van Politie, Smedeuit
den
gerukt
'
zitten
gebannen,
ftiol der
gedachten, die steeds om hetzelfde punt straat.
'

—

""vullingbus

H.O.V.
Dvorak-concert

'

diepo^

Naar eenheid uit veelheid.

Het concert dat a.s. Maandagavond om 8 uur, onder leiding van Toon Verhey wordt gegeven, wordt
geopend met het cello-concert van Antoon Dvorak,
gespeeld door den voor Haarlem niet onbekenden
solist Roelof Krol.
Na de pauze wordt op veelvuldig verzoek de Symphonie No. 5 „Aus der Neuen Welt" uitgevoerd.

ZATE RDA'G

13 JUCI 1940
VOOR DE VROUW

ONS KNIPPATROON

HAAREEM'S DAGBEAD
in een gedeelte van de karnemelk, schep het
dikke na een tijdje van den doek langs den wand
van het vergiet af en voeg er versche karnemelk
bij. Herhaal dit tot al het dunne vocht eruit is.
Presenteer de hangop met beschuit suiker en desgewenscht kaneel.

SLAPELOOSHEID.
Nu er veel menschen zijn die over slapeloosheid
klagen, is het wel dienstig om hiertegen een eenvoudig en onschadelijk middeltje aan de hand te
doen, dat ik vond in een boekje met goede raadgevingen, en dat ongeveer een eeuw geleden is

verschenen.
Verdoovende middelen, opium en slaapstroop
noemt dit boekje hoogst nadeelig voor die gezondheid, waar ieder het mee eens zal zijn, en, voegt
het er ondeugend aan toe, het kan zijn dat men
door het lezen van sommige gedichten en romans
evenmin in slaap kan vallen. Lezen was dus ook
toen al een beproefd middel om im te slapen, maar

evenals nu faalde het ook nogal eens.
Er bestaat echter geen beter en onschadelijker
middel, zegt het boekje, dan zich het voorhoofd
met de vlakke hand te wrijven, waardoor de oogen
welhaast dicht vallen".
Inderdaad een onschuldig middeltje, maar het
probeeren overwaard, want al die soorten van goedige huismiddeltjes zijn dikwijls zeer practisch in
het gebruik.

BLOEMEN DAAL
Raadsvergadering.
Spoedeischende vergadering van den Raad der
Gemeente, op Vrijdagmiddag, onder leiding
van den burgemeester, jhr. mr. C. J. A. den Tex.
Afwezig de heeren Hempenius en baron van

Till.

MIDDAGJAPON.
Voor gekleed zal deze japon van verschillende
lijden wèefsels met ingeweven motieven of met
een metaaldraadje een elegant geheel vormen,
evenals van kantstof. Een eenvoudiger model kan
gemaakt worden van een of ander wollen weefsel.
Het lijfje is midden voor ingehaald en heeft een
halsafwerking met of zonder kraag, hetgeen van
«Jen persoonlijken smaak afhangt.
De mouwen zijn lang, zij kunnen evenwel langs
de lijn afgeknipt worden.
Het patroon is in maat 46, prijs 26 ets.
Het is van Maandag af gedurende een week verkrijgbaar bij de bureaux van dit blad, Groote Houtstraat 93 en Soendaplein 37.

Het menu van den dag.

De Voorzitter zegt, den Raad voor een
spoedeischende vergadering bijeengeroepen te
hebben, omdat snelheid geboden is. De Duitsche regeering wenscht, dat 380 officieren en
8000 manschappen van het Nederlandsche leger
worden ingedeeld bij de Rijks- en gemeentepolitie. Op 1 Augustus a.s. moeten allen op hun
plaats zijn.
Het voorstel tot vaststelling van een verordening tot wijziging der verordening, regelende de
rangen, het aantal, de samenstelling, de eischen
van benoembaarheid en de bezoldiging der politie, moest dus met spoed worden ingediend

en behandeld.
Spr. wil hieraan nog een enkele opmerking
toevoegen:
Wij worden op het oogenblik geregeerd door
een autoritaire regeering, die zeer snel werkt. Uit
het verslag van de vorige raadszitting blijkt, dat
de leden van den Raad zich nog niet kunnen
aanpassen aan het tempo, dat van boven af aangegeven wordt. Hier schuilt een groot gevaar in,
want kan de Raad het tempo niet volgen dan bestaat kans, dat hij wordt uitgeschakeld. Wij moeten nu over veel scheidingsmuurtjes heenstappen. Dit gebeurt nog te weinig en dat verontrust spr. Wanneer wij Nederlanders niet in
vlugger tempo kunnen werden, zullen anderen
het doen.
De Voorzitter geeft dan nog een nadere

met melk.
Bloemkool met kaassaus.
Gebakken saucijsjes.
Tomatensoep

Aardappelen.
Hangop.

Tomatensoep: 11/2 pond tomaten, Yx L. water,
1 klein uitje, 2 eetlepels boter, 4 eetlepels bloem.
2 di. melk, peper en zout.

Zet de in stukken gesneden tomaten met het
Water op, kook ze vlug gaar en zeef ze.
Fruit intusschen het fijngesnipperde uitje ln

toelichting op het voorstel. De 380 officieren en
Jeugdherbergen gereed om trekkers
8000 manschappen zullen in de eerstè plaats worden ingedeeld bij de marechaussées en de Rijkste ontvangen.
veldwacht; de rest bij de Gemeentepolitie. Niet
allen zijn geschoold op politiegebied, want zij zijn
AMSTERDAM, 11 Juli.
De Nederlandsche
niet allen bij de militaire politie geweest. De Jeugdherbergen Centrale
heeft
een moeilijken
manschappen worden voor een jaar op proef tijd achter den rug.
aangesteld.
Mobilisatie en oorlog hebben tot gevolg gehad,
De Raad heeft nu tot taak aan dezen maatregel dat een groot deel van
de 62 jeugdherbergen,
mede te werken en kan ook wenschen naar voren welke ons land telt, door militairen in gebruik
brengen. Ongetwijfeld zal de Raad willen medewerden genomen en ongetwijfeld hebben de solwerken, maar mocht eventueel het voorstel wordaten in deze goed uitgeruste en ingerichte teden verworpen, dan worden, zoo eindigt de voorhuizen een uitstekend bivak gehad.
zitter, de gelden er voor voor ons op de begrooNu de oorlog en binnenkort ook de demobilisatie
ting gebracht.
tot het verleden zullen behooren, zijn de jeugd(R.K.)
De heer Rohling
vraagt of de herbergen vrijgekomen voor de trekkers, die dit
dienstjaren, eventueel al bij de
politie doorgejaar ongetwijfeld in een belangrijk grooter aanbracht, voor de bezoldiging meetellen.
tal dan vorige jaren, ons land zullen doorkruiDe Voorzitter: Het ligt in mijn bedoeling, sen.
die dienstjaren te doen meetellen.
Over het geheele land verspreid zijn thans weer
De Voorzitter deelt verder nog mede, dat 88 jeugdherbergen klaar om de trekkers te ontvangen. Uiteraard was het geen eenvoudig werk
de Raad vroeger al in een verordening de mogelijkheid heeft geopend voor de benoeming van deze herbergen weer gereed te maken. Zij staan
een inspecteur. Door Den Haag is dat toen niet thans echter ter beschikking van een ieder, die
goedgekeurd. Nu zal er dan toch een inspecteur hetzij per fiets of te voet dezen zomer ons land
komen die onder den Commissaris, de dagelijkgaat doorkruisen en in het bezit is van een
sche chef der politie
zal zijn, belast met den kaart van de N.J.H.C.
der manschappen
straatdienst, het africhten
Vier herbergen zijn niet heropend. Deze liggen of
en de interne discipline.
wel in de onmiddellijke nabijheid van een miliDe gewijzigde verordening voor de gemeentetair object, of zijn nog niet door de militaire
politie wordt z.h.s. aangenomen, eveneens
de autoriteiten vrijgegeven. De overige zijn echter
daardoor noodig geworden wijziging in de bevolkomen veilig. Het is den secretaris van de
grooting voor het dienstjaar 1940 tot een beN.J.H.C., den heer Leo Meilink, n.l. gebleken, dat
drag van f 3750, (voor 1 Aug.—l Dec. 1940.)
vele trekkers nog in de totaal verkeerde meening leven, dat er groote onveilige gebieden in
Hierna gaat de Raad in besloten zitting.
ons land zijn, hetgeen hen noopte in de directe
omgeving van „thuis" te blijven Dit is volstrekt
SPREEKUUR WETHOUDER OUWEHAND.
onjuist.
De thans opengestelde jeugdherbergen
Het wekelijksch spreekuur van wethouder Ouwezijn
stuk
voor stuk even veilig als de huiselijke
is
uitgesteld van Maandag 15 Juli tot
hand
haardstede en ook het gevaar voor landmijnen,
Woensdag 17 Juli.
dat velen de lust tot trekken ontneemt, is volkomen geweken. Slechts op zeer weinig plaatsen
JUIANASCHOOL.
zitten nog mijnen in den grond, doch dat is duiVan de Julianaschool te Overveen slaagden voor delijk met bordjes en roode vlaggen aangegeven.
de verschillende middelbare scholen de volgende De heide, het bosch, de weiden, het
strand, alles
leerlingen:
is weer veilig terrein, vrij voor een ieder om naar
Kennemer Lyceum: Kitty
Goemans, Loekie hartelust in te wandelen of te fietsen.
Cohen, Nelly v. d. Polder, Roosje Kan, Wim die la
De tijd voor het maken van groote tochten is
Court, Amdreas Lauinger, Harry de Vries, Frans juist begonnen, al merkt het bestuur der N.J.H.C.
v. d- Velde en Cor Visser.
er nog niet veel van. Het aantal nieuwe inschrijGymnasium: Freddy Schuurman.
vingen is tot nog toe nl. niet belangrijk grooter
H.BS. A: Ina de Jong, Menny Proper en Jan de dan in vorige jaren. Vermoedelijk
vindt dit zijn
Vries.
oorzaak in de ongerechtvaardigde angst, dat het
H.B.S. B: Dirkjan van Baaien, Wim Bronkhorst, niet veilig is ver van huis te gaan. Bovendien
Theo Jansen, Klaas Halbertsma en Jain Verkerk. gelden, wat betreft de distributiemaatregelen
Middelbare Meisjesschool: Gerda Pregel.
voor de jeugdherbergen nog de voorschriften voor
't Kopje: Greetje Pijpers.
cafés en restaurants, zoodat broodmaaltijden nog
zonder bonnen kunnen worden verstrekt. In de
komende anderhalve maand wordt
aldus beMEUBELFABRIEK DOOR BRAND VERWOEST sloot de heer Meilink het onderhoud, dat wij met
een sterke toeloop verwacht.
In den afgeloopen nacht, omstreeks twee uur hem hadden
ontdekte een nachtwaker te Varsseveld, gemeente Gaat gij trekken, maak dan van tevoren een plan
Wisch, dat brand was uitgebroken in de meubel- op en schrijf een briefkaart naar den herbergfabriek van de firma Gebrs. Rutgers. IJlings werd vader, opdat een bed voor u wordt vrijgehouden.
Ons land is te mooi om dezen prachtigen zomer
de gemeentelijke brandweer gealarmeerd, die spoedig met de motorspuit ter plaatse was, doch tegen de thuis door te brengen. (A.N.P.),.
geweldige vuurzee zoo goed als niets kon uitrichten
en derhalve moest aanzien, dat de geheele fabriek
COMITé VAN ACTIE VOOR EEN
met inventaris in de vlammen opging.
EENHEIDSFRONT
IN NEDERLAND.
Men slaagde er in de belendende perceelen voor
het vuur te behoeden. Omtrent de oorzaak van den
Men meldt aan het A.N.P. dat onder voorzitbrand is nog niets bekend. Voor zoover bekend is terschap van den heer J. A. H. Hollander, Louise
de fabriek verzekerd. Door dezen brand worden de Colignystraat 14a te 's Gravenhage,
is opgericht
ongeveer 45 man personeel werkloos. (A.N.P.I
een comité van actie, dat zich ten doel stelt een
eenheidsfront in Nederland te vormen. Het comité
—

—

—

zal een beroep doen op prominente personen om
de leiding in handen te nemen, ten einde te komen
tot een werkelijke eenheid van het Nederlandsche
volk, dat binnen het raam van het nieuwe Europa
zal strijden voor een zelfstandig Nederland.

VOOR DE KINDEREN

Krent en Jan Olielol.

Jiet

DR.

de boter, roer er de bloem doorheen en maak de
met het vocht aan. Laat dit vooral kokend
heet zijn, maak het op smaak af neem het van
het vuur en roer er dan de koude melk doorheen.
Doe hierna dadelijk de soep op, daar ze anders
te koud wordt.
soep

,

spoortweg

Van den directeur van den etappen-en

verkeersdienst.
Nu onlangs de vordering van de
Spoorwegen is geëindigd, heeft de directeur
den etappen- en verkeersdienst, de kolonel va" ji
generalen staf, H. H. Thoden van Velzen.
directie van de Nederlandsche Spoorwege"
dankbetuiging gezonden met het verzoek d eZ
.
kennis van het personeel te brengen.
In de eerste plaats worden zij herdachti j
bij de verdediging van het vaderland het
hebben gelaten.
.g
„Ik ben", zoo gaat de directeur van den ctaPiy
en verkeersdienst o.a. verder, „begaan
'i
lot der gekwetsten en wensch hun een
e
algeheel herstel toe. Ik moge uwe directie
het onder u ressorteerende personeel voorts
grooten dank en waardeering betuigen voor de
werking en steun, welke ik steeds zoo in alle oP*
ten heb mogen ontvangen. Dat de étapp el) vf
verkeersdienst ook onder de meest
standigheden zijn taak heeft vervuld, is
niet in de laatste plaats te danken aan de
plichtsbetrachting en het gedrag van uw
neel.
Dit zal de Nederlandsche Spoorwegen VOO'
tyden tot eer strekken". (A.N.P.)
&

*

«

*

'

JONGEN ONDER EEN WERKTREIN.
Op de spoorbaan van het werktreintj e f( l
rijdt over den Ouderkerkerdijk achter den
te Amsterdam, is Vrijdagmiddag een
seval gebeurd. Twee jongens fietsten over de
lijn en letten niet voldoende op het spoorver%j
Eén van hen kwam in een kuil en viel j
voor een* juist aankomenden trein. Hij
overreden, waarbij zijn linkerbeen werd vef je'
zeld. Vermoedelijk zal het 13-jarige
1
been moeten missen. (A.N.P.)

tragische

In de Vrijdagochtend gehouden vergadering van
B. en W. van Utrecht is aan dr. A. H. Kan, rector
van het stedelijk gymnasium aldaar, wien met ingang van 1 September 1940 door den raad op de
meest eervolle wijze ontslag is verleend, de eerepenning van de gemeente Utrecht uitgereikt. Op
de keerzijde van deze medaille is gegrift:
„Vivit.
Bfl H. D Tjeenk Willink en Zoon te Haarlij
qui multis usui est, vivit, qui se utitur", woorden
verschenen De Huisvrouw van 1940 door
van Seneca, beteekenend: „Hij leeft, die veel tot
Jonkheid-Peereboom. Wij behoeven de schr'J'
nut is, hij leeft, die zich geheel geeft". (A.N.P.)
en haar werk niet meer bi.i onze lezeresseri
troduceeren. Zij kennen de een en het ander r eji
vele jaren in haar functie vam redactrice vat
ONDERSCHEIDINGSTEKKEN OPBOUWDIENST. belangrijkste medewerkster aan onze rubriek löo
Naar het A.N.P. verneemt zal als onderscheide Vrouw.
dingsteeken voor den opbouwdienst worden ingeIn de laatste weken heeft mevrouw Jonkh®' jjj,
voerd een blauw gevlochten koord, afhangende van ons blad een reeks speciale artikeltjes
gepubli**
den linkerschouder.
die de huisvrouw den weg effen-den naar &e
Dit onderscheidingsteeken zal zoowel op de veldnoodige en voorgeschreven bezuinigingen. I" pt
jas als op de overkleeddng gedragen worden.
thans verschenen frissche. beknopte boekje
y.
Zoolang het vastgestelde onderscheidingsteeken men al deze wenken nog
eens
beste*
in
handig
niet beschikbaar is, zal een voorloopig onderscheirug vinden en als zoodanig kan het de
dingsteeken worden gedragen.
dus van eroot nut zijn Wij geven hier een
miing van de titels der hoofdstukken, die de L e c
meene inleidende beschouwing volgen: GasWERKSPOOR N.V. KEERT 7 pet. DIVIDEND UIT. triciteit Water. Koffie. Thee. Suiker.
In de Vrijdag te Amsterdam gehouden algemeene maak. Kleeding. Verwarming
van ons huisvergadering van aandeelhouders van Werkspoor en tuin Vitamines. Weerstandsvermogen.
werd
N.V.
het jaarverslag over 1939 voor kennisminderde inkomsten. Opgewektheid. Mede'®
geving aangenomen. De balarns- winst- én verliesHet nare woord bezuinigen. Moed.
a'
rekening per 31 December 1939 werden met alDit alles vormt een schat van wenken c
gemeene stemmen goedgekeurd Het dividend werd gevens. waarmede de
huisvrouw moreel,
vastgesteld op 7 pet. voor de aandeelen der serie a. in den letterlijkst.en
des woords haar
zin
Aan de houders van Aandeelen der serie b., in kan doen.
verband met de overeenkomst vermeld in art. 22
samenwerking
De uitgave geschiedt in
der statuten, zal een uitkeering geschieden van f 4(1
'aarlem's Dagblad en het boekje is, behalve
fr
per aandeel. Ir. H. I Keus werd als commissaris boekhandel,
ook op de kantoren van ons bla"
;

.

Gebakken saucijsjes.
saucijsjes, prik ze met een stopnaald
op enkele plaatsen in om barsten van het vel te

voorkomen en bak ze snel in boter of vet.
Strooi wat bloem in het vet, bak dit lichtbruin
en maak de jus goed roerende met water af.
Hangop.

—

Hoe

moeten we hem

De Dikke peinsde even, legde toen zijn
vinger op den mond van Krent om te beduiden zich uiterst kalm te houden.
Voorzichtig sloop de Dikke verder, tot hij dicht
achter een inboorling was, die een beetje
buiten den kring gehurkt was.

Huwelijk met modern
Comfort.

of niét naspannetjes. Later wen je er wel aan
tuurlijk.
Ze stuiven over het boschpad. Lies, verstijfd van
daar
kou en angst op de duo. Sinterklaasavond
had ze heelemaal niet meer aan gedacht. Nu hebben in Amsterdam alle winkels nog eens de feestelijke verlichting van hun Sinterklaasetalages ontstoken. Nu zijn de straten stampvol menschen, die
nog gauw-gauw hun inkoopen gaan doen. Nu ruik
je overal de boterletters en de speculaas. En nu
zit zij achter op een vreemde motorfiets, die haar
door de donkere kou weer terug brengt naar het
holle huis in de bosschen, naar de drie oude menschen en naar haar zelf gekozen werk.
—

—

*

•
*

Nick grijpt haastig in haar jalouzlekastje naar
nieuw papier voor den volgenden brief. Met een
ruk trekt ze het laatje uil en een hagelbui van
pepernoten klettert door de fypekamer.
Wie
Jasses, wat flauw, zegt ze verschrikt.
heeft me dat geleverd? Maar de andere grabbelen
joelend rond en het vermanpiid „dames
dames"
van meneer Lamroers gaat in het algemeen lawaal verloren. De typekamer is „zoo baldadig als
een klas schoolkinderen", zooals meneer Lammers verontwaardigd constateert.
En daar heb je de schoolmeester, Juicht Mies
van Hoeven, als de deur opengaat en Janus binnenkomt. De bovenportier is op zijn ronde om de
gevers van de traditioneele Sinterklaassigaren te
bedanken en begint nu de typekamer af te werjuffrouw
ken:
Juffrouw
dank u we]
haur, faur de segoare, 't is faur mekoar, haur Dan
vertelt Janus vol trots over het „meroakels faane
woaterfliegtuig", dat hij in het middaguur „faur
me sauntje Jèn" gekocht heeft.
Sal die Jonge
effe kaake morgenochtend. Natuurlijk moet het
watervliegtuig gehaald en gedemonstreerd worden.
Onder stomme bewondering
van de typekamer
glijdt het gevaarte brommend over den vloer en
ze zijn het allemaal eens met Janus, dat het geregeld natuurgetrouw" is.
Zeg,
Annemie de Bruyn, de „nieuwe",
nieuwe patiënte. Zeker pas getrouwd, denkt Lies. die sinds één December Nicks werk aan het overZóó overdreven doen immers alleen die heele jonge nemen is, stoot haar buurvrouw aan —■»— die por—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Als een kat sprong hij gerulschloos overeind
en bracht vlug zijn hand voor den mond van
den Inboorling. Een worsteling ontstond,
maar de Dikke voelde zich sterk.

redden, Dikke?

Reken hiervoor 1 L. karnemelk per persoon; is
het gezin groot, dan kan met één liter minder
dan er personen zijn, worden volstaan.
Hang de karnemelk in een vochtigen doek of
een sloop aan een touw op buiten de zon, opdat
het water eruit loopt, of leg een vochtigen doek
in een vergiet en zet deze in een kom. Giet hier-

Maar 't ls noodig en zij als de Jongste kan er het
beste tegen. Vijf minuten later stapt ze, diep ln
haar bontjasje gedoken, over het hardbevroren pad,
de richting van het dorp in. Grenzenloos verlaten
ls het hier. Donker ook al. Ze is blij, als ze in de
verte de lichtjes van het dorp ziet.
Het doktershuis met zijn helder verlichte ramen,
de gezellige gang en de wachtkamer met de vroolijk bontgelakte meubels
een andere wereld
lijkt het opeens. De dokter komt haastig binnenstuiven. Wat een Jongen nog, denkt Lies en ze
moet bijna lachen om zijn verrukt gezicht, als hij
hoort voor wie ze komt.
Ja, ik zal onmiddellijk komen; u kunt wel
meerijden, als u wilt. Durft u achter op een motor?
O ja, zegt Lies moedig. Een oogenblik heeft
ze t visioen gehad van een rustige terugrit in een
comfortabele en warme doktersauto. Achter op
een motor
't zal koud zijn en griezelig, maar
toch altijd nog beter dan loopen.
De dokter draaft weer weg om zijn boeltje bijeen te zoeken.
Jakkie Leo, hoort Lies een hooge meisjesstem
Moet je nog uit? Hè, wat verln de gang roepen.
velend. Juist vanavond.
Kindje, t is nog geen vijf uur. Ik ben direct weer terug.
Ja, dat ken ik. Natuurlijk blijf je uren weg.
Natuurlijk zit ik den heelen avond alleen, op Sinterklaasavond nog wel. Onze eerste Sinterklaas
samen.... Nu komen er tranen, hoort Lies Moet
de dokter eerst nog gaan troosten, terwijl hij staat
te springen om weg te komen naar zijn gewichtige

Dankbetuiging aan het
personeel.

"

Jil

Wasch de

40)

ONDERSCHEIDEN.

•

Nieuwe Uitgaven.

Bloemkool met kaassaus.
Maak de bloemkool schoon, maar laat hem in
zijn geheel. Maak hem gaar In kokend water met
zout, maar zorg dat de stronk niet week wordt.
Neem de kool uit het water, dat den volgenden
dag voor bloemkoolsoep gebruikt kan worden,
verwarm lntusschen roerend een lepel boter met
anderhalve lepel bloem, voeg hieraan melk met
water toe en het laatst een half ons geraspte
kaas. Giet deze dikke saus in de schaal over de
goed warm gehouden bloemkool.

Mr. CORRT STOLZ-VAN DEN KIEBOOM.

A.H. KAN

„aal

Vol trots
met den eersten
den 16den Zuid-Limburgschen paarden! 0

—

tier, is dat een Engelschman? Hij heeft zoo'n Engelsch accent. Gisteren, toen hij hier de verwarming kwam nakijken, had hij het over de „paaplaading". Ik versta hem heelemaal niet.
Erna schatert.
Arme beneden-Moerdijksche
stakker, dan mag je je ooren hier wel goed openzetten. Dat is nog maar gewoon Amsterdamsch.
Wacht maar, tot Je Wessels eens op zijn derde
—

versnelling aan de gang hebt gehoord! Hè Nick?
Nou, beaamt Nick haar mond vol pepernoHier, willen lullie nog' Ze steekt hen gul
ten.
twee volle handen toe
péts. Annemie mept er tegen aan en de
Pats
pepernoten vliegen ten tweeden malen door de type
kamer. Janus doet wanhopige pogingen
het nog
steeds rondzoemende watervliegtuig tusschen de
grabbelende meisjes van den vloer ot te visschen
Dan komt meneer Wessels binnenstuiven.
Let nou eens op, fluistert Erna Annemie tn.
Wedden, dat je er geen touw aan kunt vastknoopen?
Meine Damen, briescht meneer Wessels
Wat geeft het hier voor een Radau? Het is hier ia
geen kindertuin! Meteen komt hij in aanraking
met het watervliegtuig, dat Janus nog niet te pakken kon krijgen.
Verflucht noch mal! Donnerwetter! Was ist
dèas? De typekamer vreest, dat de aanvaring door
een ontploffing gevolgd zal worden.
Das
das ist ein Flugzeug, Hen- Wessels.
helpt Nick gedienstig.
Meneer Wessels is een oogenblik sprakeloos.
Jullie meisjes, allemaal. Kein
Sie, sist hij dan.
Ernst, kein Pflichtgefühl.' nichts, Statt. dat iullie
blij zijn, noch een Steilung te hebben, waar overal
zooveel aangestelden afgebouwd worden
Hij
kijkt woedend rond, alsof hij een slachtoffer zoekt.
Maar wij hoeven niet meer afgebouwd
te
worden, meneer, komt Ineens de kalme stem van
Wij zijn heelemaal compleet, kijk
„de nieuwe".
maar. En ze steekt trotsch haar uitgespreide vingers de lucht in, wijst op haar gezicht en voeten,
kijkt dan inspecteerend de rij langs
De typekamer ijst, maar meneer Wessels kiest
voor één keer de wijste partij en begint te lachen
Ha ha
ja, wat denkt u, Herr Lammers,
daaraan is Santa Claus heute wel schuld, was?
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

°

maar

|

herbenoemd

(A.N.P.}

Priic vfifti®

r»pnt

Solche Unverschamtheit! Aber ietzt bitte Ruhe.
Ik ga naar mijn tante zegt Erna blij
p
meine Damen.
'uderwetsche
surpriseavond meevieren.
e f.
Nick grinnikt nog na, als ze om half zes naar
misschien komt Henk ook nog overw'PP fl(
mantel staat aan te trekken. Om haar heen komt Zeg
ze kriigt ineens medelijden
h' 1
het geroezemoes los.
even opbeller, dat ik iou meebreng? Ze vinden ff
Nou, jij durft, zeg.
best natuurlijk: 't is daar zoo'n onwijs Sr0 t ,rntGut, hoe kwam je er zoo ineens op?
milie. dat één meer of minder er niet op aanK-u
De bewondering voor Annemie is algemeen De
Nee zeg. zegt Nick
ik vind 't buitenge |f flt
nieuwe, die
vier dagen in dienst
het gewaagd aardig var je en dank Ie wel. maar
ze vve m?
heeft „leuk te zijn" tegen Wessels. en met succes
meegaan met Erna. een leuke avond me* eff
nog wel
dat is een aanwinst, zoo eentje. Nick maal vroolijke menschen of
haar eenzame . s
denkt even spijtig aan héér eersten tijd Zoo zijn
Nee. heusch dank ie wel. zegt ze haastig f
ze tegen haar niet geweest. Nu nog niet Op zoo'n Dag hoor
veel plezier Vrtór Erna uit holt ze
dag als vandaag gaat het wel, maar verdeT lijkt buiten Want bij den
r
kantooruitgang staat
het toch nog altijd of ze iets tegen haar hebben
Nu gewoon kalm loonen die per stappen. n u jj]
En vooral of ze haar snelle promotie niet kunnen woon kalm zeggen:
Hallo Frank, wat kort
verduwen. En als Erna nu weggaat, zal ze weer doen?
alleen zijn. Precies als in Doornenburg. Nou ia,
Jou afhalen, zegt Frank.
Als le
wat geeft het. Het voornaamste is, ze staat goed vindt tenminste
aangeschreven bij de chefs. De prijzende woorden
—Natuurlijk, knikt ze.
Leuk zelfs. Maar jij
van meneer De Jong. toen hij haar haar „bevorkom je daar zoo opeens bij? Ze kijkt hem van
dering". zooals Janus zei, mededeelde:
Intelli- aan Slecht ziet hij er uit. moe en down. ToCB M
gentie en tact. . . de aangeboren distinctie en behij blij haar te zien
érg blij. bekent ze z
schaving. die wij in onze hoogere employés
zoo en ze voelt zich warm worden van geluk.
jacf'
graag zien
O lala, ze kent het nog van buiten
® ?
Och. weet je. zegt Frank verlegen.
ojl>0jl>
Het klonk zoo heerlijk hoopvol" hoogere employés *00. het is
avond %
vanavond zoo'n ellendige
Dat geeft je iets om voor te leven, een doel in het alleen
te zijn En ik dacht, misschien heb '
vooruitzicht. Dat is iets anders dan het eeuwig gewel niets, dan kunnen we elkaar een beetje i
twijfel, het eeuwig hangen tusschen twee gedachschap houden Of heb je andere plannen?
.(O
ten: Han
en dat andere Weg er mee, ze zal het
Nee hoor stelt ze hem gerust.
Ik
rij#*
wel
klaar
spelen... Uit pure vreugde, uit nvitatie voor een surprise-avond
'
alleen
in den arrl b e'
behoefte anderen te laten meedeelen in haar suckring maar daar heb ik nog
vooT
y
bijtijds
Juist
ces, heeft ze de heele week inkoopen gedaan Een
iankt Nog eeen twee minuten geleden
toen
groot pak heeft ze naar huis gestuurd en een brief iou in de
gaten kreeg
met het nieuws var haar promotie als hoofdsurHeusch' zegt Frank blij
(
Nee
prise erbij En aan Han heeft ze ook een pakje vind ik
geweldig lief van le. Nick. Als je nU t gf'
gestuurd.
Een electrische sigarenaansteker voor geen slechten ruil hebt gedaan.
Want een
zijn eigen wagentje, waarvan hij haar den laatsten klaasavond in den familiekring kan
ik 1e niet
keer zoo trotsch had verteld. En een briefje er bij: bieden Hij lacht bitter
Mf t,
„uit oude vriendschap, Sint Nicolinaas" Als Han
Loop rond, zegt Nick luchtig.
Je weet
het maar niet verkeerd begrijpt, er niet meer achdat ik ook meer voor de uithuizigheid benter gaat zoeken, dén oude vriendschap
zullen we gaan doen'
Ben je nog niet klaar? vraagl Erna
ZeurEerst een uurtje naar ~La Gaité" stelt r* je
piet, je hoed staat allang volmaak' Tpt eere van
voor
Dar pen stiikie eten en daarna de
wie sta je je zoo mooi te maken'
,
voorstelling in een of andere bioscoop Wa'
Ter eere van niemand, lacht Nick
tk stond ie daarvan?
maar zoo'n beetje te suffen. Wat doe jij vanavond,
.(Wordt ver/olf*'*
zeg?
pv
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Duitse h legerbericht:
Luchtmacht bestookt
en fabrieken in Zuid-

Atte Zomecêweketi^
havens KHtdet stamkaart

en Midden Engeland.

Berlijn. 12 Juli (D.N.8.)
Het opperbevan de weermacht maakt bekend:
..Eenheden gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers van het luchtwapen vielen
°P 11 Juli vliegvelden, haveninstallaties en
wapenfabrieken in Zuid- en Midden-Engejand, alsmede scheepsdoelen voor de Oost- en
van Engeland aan. In ds havens van
en Lowestoft werden de haven—

door bommen getroffen, in Portsinstallaties
mouth en in de industrieele bedrijven bij

"Urton-Ypon-Trent ontstonden door bomtreflers hevige branden.

Kanaal gelukte het een tankschip van
■VOO br. t., alsmede 4 koopvaardijschepen, met een
inh <>ud van 15.000 br. t. tot zinken te
bro gen
en 9 andere koopvaardijschepen door
voH
fers zwaar te beschadigen. Tijdens deze
anvallen schoten zoowel onze gevechtsvliegtuiduikbommenwerpers als jagers verscheidene
"'.landelijke jachttoestellen neer. Het werpen van
oommen door den vijand in West-Duitschland
S gering en vero
°rzaakte geen schade. De
W
i
wtale
verliezen van den vijand bedroegen gistevlie gtuigen, waarvan 3 door luchtdoelie Zeven eigen vliegtuigen worden ver-

»al

,

arfml3-

mLst
De sucessen van de oorlogsmarine
het luchtwapen in den hancfelsoorlog hebbenenvoor
Enge'

hevdt's

Kabinet Pétain gevormd.
Laval plaatsvervangend
minister-president.

P»

ste

Het D.N.B. verneemt uit Chicago:
Na de weigering van Henry Ford om vliegtuigmotoren aan Engeland te leveren heeft thans ook
de firma Packard haar bezwaren tegen het leveren
van dergelijk oorlogsmateriaal aan Engeland kenbaar gemaakt. Evenals Ford beschouwt thans ook
Packard Engeland's betalingscapaciteit niet meer
als zoo zeker dat het verstandig zou zijn te besluiten tot zulke gevaarlijke groote transacties. De
economische blokkade en de militaire en politieke
isoleering van Engeland werpen thans na de volslagen ineenstorting van Frankrijk, ook haar schaduw op het Amerikaansche bedrijfsleven.
Kort
geleden heeft de Engelsche minister van Handel
nog gewezen op het recordcijfer van de Engelsche
orders aan de oorlogsindustrie in de Vereenigde
Staten. De houding van de groote Amerikaansche
autofabrikanten bewijst echter dat het oordeel, dat
men in leidende Amerikaansche economische kringen heeft over de financieele kracht van Engeland, aan het veranderen is.

den

den
nuttige handelsscheepsruimte vernietigd,
ij dit getal tot
zinken gebrachte schepen
nog meer dan 300 hoofdzakelijk door het komen
luchtbeschadigde schepen, die gedeeltelijk zoo
getroffen werden dat zij niet verder geSi-,
kunnen worden of ais gevolg van de nood?atii--,
aseiijke reparaties maanden lang niet te gebruiken zijn."

ten

HET

FRONTBERICHT.

Het frontbericht

van het D.N.B. van Vrijdag
als volgt:
~De mededeeling van vandaag in het legerbericht,
van 3 September 1939 tot 8 Juli 1940 de marine
™et duikbooten, strijdkrachten aan de oppervlakte
11 andlere
zeeoorlogsmiddelen ruim drie millioen
Wn scheepsruimte der vijandelijke koopvaardij of
oor den vijand nuttige scheepsruimte in den grond
eeft geboord, is des te belangrijker, daar de teditmaal reeds van te vorein beschikte
genstander
v er talrijke afweermiddelen van geoorloofden en
«Hgeoorloofden aard, terwijl hij in den wereldoorlog de afweermiddelen eerst geleidelijk tot ontwikkeling en eerst in 1918 tot vol effect bracht.
wanneer desondanks in den loop van roind 10
alleen door de marine zoo groote getalvan tot zinken gebrachte tonnage konden worden bereikt, legt dat van de opleiding der Duitsche
vl °ot en den durf van haar leiding de beste getuigenis af.
Niet minder opmerkelijk zijn de resultaten van
®en handelsoorlog van het Duitsche
luchtwapen
tegen Engeland. Dit kon sedert half December 1939
•ot den aanvang van zijn strijd tegen gewapende
koopvaardijschepen, dus van midden December
'939 tot 8 Juli 1940, ruim een millioen ton vijandeMike scheepsruimte der koopvaardij
vernietigen.
met de cijfers der oorlogsmarine maakt
■®at voor de Britsche ravitailleering een verlies uit
Va n ruim 4.3 millioen bruto registerton.
Van de in; het legerbericht van vandaag gemelde
'Uccessen der Duitsche aanvalsactivlteit tegen
cheepsdeelen moet het tot zinken brengen van een
«nkboot van 15.000 ton door welgerichte neergeworpen bommen in het licht worden gesteld. Er is
herhaaldelijk op gewezen dat de Engeland
te r beschikking staande tonnage van tankschepen
Zeer gering is en voor de groote behoefte der oorlogvoering niet voldoende is.
In de luchtgevechten, die zich bij het optreden
®°ven het Kanaal en aan de Engelsche zuidkust
«ebben ontwikkeld, heeft het Duitsche luchtwapen
opnieuw zijn superioriteit bewezen. Steeds duidelijker wordt het tactische voordeél merkbaar, dat
het bezit van de Fransche Kanaalkust voor Duitsch
Jand en zijn oorlogvoering tegen Engeland beteekent. Het Duitsche luchtwapen is in staat het opdeden van zijn gevechtsvliegtuigen door jagers of
'Orpedobootjagers te laten beschermen en daarboven het aanvalsgebied steeds ook de verengde superioriteit in de lucht te vestigen".
®

len

Jezamen

*

mede

Italiaansche

legerbericht.

Het tweede zeegevecht
in de Middellandsche Zee
IN ITALIë, 12 Juli (Stefani).
erbericht no. 32 van het Italiaansche hoofdtrtier luidt als volgt:
-De zeeslag van 8 en 9 Juli is nog niet defini?ef ten einde. Onze verkenningsvliegtuigen heb°en gistermorgen een vijandelijke vlootformatie
bestaande uit twee slagschepen, een vlieg°*\tdekt
Ul
grnoederschip en eenige lichte eenheden, die
Kfuisten in de zóne van Malta en die, als convooi
voor vijf groote geladen schepen, zich
fwo°g in de richting van de Levant. Gewaarschuwd door onze verkenningsvliegtuigen stegen
nze bombardementstoestellen onmiddellijk in
afstand achter elkander op. Gedurende
uren werd de vijandelijke formatie achervolgd en onderworpen aan het optreden van
nze eskaders, die, zonder zich te bekommeren
Z€er hevige afweergeschut van de vijandpii®''Jke schepen, daalden tot op eenige honderden
?e
hoogte teneinde hun doel beter te trefEén schip is stellig tot zinken gebracht,
torPedojagers werden ernstig getroffen en
daarvan moest de reddingsbooten uitzetten,
vliegtuigmoederschip, getroffen door een
Aa«n uVan zeer zwaar kaliber, stopte plotseling,
boord was brand uitgebroken, hetgeen men
boven af kon waarnemen. Geconstateerd
een i§ e schepen het' vliegtuigmoederSchbombardementstoestpnP te lrulP snelden. Vier
die yan het vli€ S(; 'uigmocderschip waren
otw
.Psestegen,
werden door onze bommenwerpers
andend neergehaald. Twee van onze toestellen
niet teruggekeerd.
tijdens het gevecht van 9 Juli heeft de artilj
&n onze kruisers vijf torpedovliegtuigen en
dri bomm
«nwerpers neergeschoten. Een daarVan no§
geladen met bommen, ontplofte en viel
ü
in
n het
water.
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Noord-Afrika was er bedrijvigheid van de
onze lichte colonnes voorbij
de ens vanenC yvan
renaica - Gevechtswagens en geblinrt
»

ge ~;T ee, rde auto's werden vernield en in brand
Barrani, een vijandelijk vliegtuii» Wercnte
*
neergehaald en er werden eenige geva>h.

ra?Benen
"

gemaakt.

Oost-Afrika zijn met zeer doeltreffend resul-

Engeland’s bestellingen in de
Ver. Staten.
Packard ziet van levering af.

i^L
1046.313 br. t.

vfio
I
«and

Vliegveld gebombardeerd.

De vlootcorrespondent van Stefani meldt dat
Italiaansche vliegtuigen gistermiddag opnieuw een
Onze sorteering
alle aanval op het vliegveld van Malta hebben ondernomen. Twee Britsche jachtvliegtuigen
werden
soorten BROEKEN is nog bij
luchtgevechten neergeschoten. Alle Italiaan;sche toestellen keerden behouden op hun bases
zeer aanzienlijk
terug.
Een Italiaansche bommenwerper
die gisteren
niet op zijn basis was teruggekeerd, is Vrijdagochtend op zee drijvende gevonden. De bemanning
is in veiligheid gebracht. Wegens benzinegebrek
had het toestel op zee moeten dalen.
Een speciale correspondent van Stefani schrijft
het volgende:
„Tijdens het luchtbombardement op Malta van
10 Juli werden onze formaties aangevallen door
talrijke Engelsche jachtvliegtuigen. In den hierop
ANEGANG U*4
volgenden strijd wisten onze bommenwerpers drie
De Speciaalzaak in Broeken.
Engelsche jagers neer te schieten. Dit resultaat is
des te merkwaardiger, omdat de neergeschoten toestellen zeer snel en krachtig bewapend waren. Dit
(Adv. Ingez. Med.)
bewijst dat de bemanningen van Italiaansche bommenwerpers de wapens, waarover zij beschikken,
welbewust en met groote nauwkeurigheid weten
taat de vliegvelden van Berbera en Burao gebom- te gebruiken, zelfs in die moeilijkste omstandigbardeerd. In Kenya werd de basis van Wajir heden. Aangevallen door Engelsche jagers wisten
aangevallen, waar twee Engelsche jagers in een de bemanningen van de
vliegtuigen van het type
gevecht werden neergehaald. Al onze vliegtuigen „S 79" handig te
en het hoofd te
manoeuvreeren
zijn op hun bases teruggekeerd."
bieden aan den aanval en den vijand verliezen toe
te brengen die des te ernstiger zijn omdat zij werden toegebracht aan jachttoestellen door
zware
bommenwerpers en dat gedurende een van
de
meest delicate en moeilijkste oorlogsoperaties".

'and een gevoelige hoogte bereikt. Tot 8 Juli zijn
l °t
zinken gebracht:
Door torpedotreffers en mijnen van
)^
ri„M
°Uikbooten: 1.920.439 br. t.
D° or onze zeestrijdkrachten aan de opperVI
en andere zeestrijdmiddelen: 1.362.461 br. t.
Door aanvallen van het luchtwapen:
is in t°taal sedert het begin van
n^' ercioor
4.329.213 br. t. vijandelijke of voor

Italianen doen een nieuwen aanval
op Malta.

in

vel
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HAARLEM'S DAGBUAD

Pierre Laval.
Het D.N.B. meldt: Het nieuwe Fransche kabinet
is naar uit Vichy wordt gemeld, als volgt samengesteld:

Minister-president: Maarschalk Pétain.
Plaatsvervangend minister-president: Pierre La-

val, senator.

Justitie: Raphael Alibert, lid van den staatsraad.
BimnenlandSche Zaken: Adrien Marquet, afge-

Luchtgevechten boven de Engelsche
kust.
Aanvallen der Duitsche luchtmacht

nemen toe.

Amerikaansche vloot wordt tot
700 oorlogsbodems opgevoerd.

Postduiven van overtreders worden

geïnterneerd.

De commissie ter behartiging van
(A.N.P.)
de belangen van Nederlandsche postduivenhouders
Reuter meldt uit Washington: De beide Kamers maakt bekend, dat de in beslag genomen duiven
hebben het wetsontwerp, waarin vier milliard dollar van overtreders niet meer gedood behoeven te worwordt uitgetrokken voor de oorlogsvloot, goedge- den. Zij moeten franco worden ingeleverd bij den
keurd en naar Roosevelt gezonden ter onderteekeheer J. Hornstra, Prinsengracht 407, Amsterdam-C.
ning. Het ligt in het voornemen 35 pantserschepen
te bouwen, 20 vliegtuigmoederschepen, 88 kruisers,
378 torpedobootjagers en 180 duikbooten. Deze
Goud voor tandartsen besehikbaar.
schepen zouden voor 1947 gereed moeten zijn. Het
totaal van de Amerikaansche vloot zal door dit
Door de bekendmaking van de deviezenverordeprogramma gebracht worden van 369 op 701 oorning,
waarbij bepaald is, dat alle onbewerkt goud
logsbodems.
ten verkoop mag worden aangeboden aan De Nederof
landsche Bank, was het onzeker geworden
de
goudtandartsen
zouden
kunnen
met
doorgaan
GENERAAL ANTONESCOE NIET OP VRIJE
bewerking van tanden en kiezen.
VOETEN.
Naar „Het Vaderland" verneemt, heeft het deHet D.N.B. meldt uit Boekarest:
viezeninstituut
besloten, dat de tandartsen met de
In strijd met de van officieele zijde verspreide
normale
kunnen doorgaan en dat
goudbewerking
dat
Antonescoe
bewering,
generaal
weer in vrijvoor hen goud in de hoeveelheid, die zij voor de
heid is gesteld, is van betrouwbare zijde geconuitoefening van hun beroep noodig hebben, bestateerd en tenslotte ook van officieele zijde beschikbaar zal worden gesteld.
vestigd dat deze bewering niet in overeenstemHet blad meldt verder, dat bij het deviezenming is met de feiten. Generaal Antonescoe
instituut reeds honderden aanvragen van tandbevindt zich nog steeds in arrest. Het is onbeartsen om goud te mogen koopen, zijn binnengekend waar hij vastgehouden wordt.
komen. Het ligt voor de hand, dat het aantal aanvragen in de komende dagen nog wel zal toenemen
aangezien iedere tandarts voor zijn praktijk goud
noodig heeft.
Binnenkort zal de officieele regeling van de
toewijzing wel bekend worden gemaakt. Zeker is
Besluiten van Generaal-majoor Carstens in ieder geval, dat de tandartsen hun werkzaamheden op den gewonen voet kunnen voortzetten.
De Staatscourant van Vrijdag bevat verschillende besluiten van den generaal-majoor
N. T. Carstens, die daartoe is gemachtigd
door den bevelhebber van de Duitsche weermacht in Nederland.
Daarbij wordt o.a. met ingang van 15 Juli
1940 aan een aantal beroepsofficieren op het
door hen gedaan verzoek een eervol ontslag
uit den militairen dienst verleend, terwijl
eveneens verschillende reserve-officieren met
dien datum eervol ontslag verkrijgen.
Voorts worden met ingang van 15 Juli de
cadetten-vaandrig van het derde studiejaar
van de Kon. Mil. Academie bevorderd tot
tweeden luitenant. Hieronder vallen ook de
cadetten-vaandrig van dat studiejaar, die in
opleiding waren voor het leger in Ned. Indië.

Vlootontwerp naar Roosevelt doorgestuurd.

—

Mutaties bij den militairen dienst

Britsch vliegtuig omlaag
geschoten.
Het A.N.P. meldt d.d. 12 Juli uit Zevenum:
In den afgeloopen nacht omstreeks halftwee
werd boven de Zevenumsche Peel tusschen
Maasbree e,n Zevenum bij een luchtgevecht een

een Hantiei in de openlucht. Een typisch Parijsch
door
bombardementsvliegtuig
Britsch
vol van de gemoedelijkheid die de
omlaag
geschoten.
Het
Duitsch toestel
Britsche tafereeltje
Fransche hoofdstad nog steeds kenmerkt.
toestel stortte brandend omlaag en de vijf inzittenden zijn om het leven gekomen. Het vliegtuig
brandde geheel uit.
Drie zware bommen welke het toestel meevoerde, zijn niet ontploft en bleven op de heide
liggen. Het vliegtuig is midden op een groot
heideveld neergekomen, zoodat geen materieele
schade werd aangericht

RAIO

PROGRAMMA.

Het D.N.B. meldt: Vele duizenden
Engelschen
hebben in de afgeloopen twee dagen de geweldige Rijwieldiefstallen blijven voortduren
luchtgevechten kunnen volgen, waartoe de DuitBuitenlandsche Zaken: Paul Baudoin.
sche luchtmacht Engeland tvWft gedwongen, -értdus Te Venlo gearresteerde Amsterdammer had er
Financiën: Yves Bouthillier.
Landsverdediging: generaal Weygand, opperbe- bericht de correspondent 'te Stockholm" van hèt
19 gestolen.
„Hamburger Fremdenblatt". Vooral
de Duitsche
velhebber.
aanvallen op het convooi -aan de Engelsche zuidKunsten en Wetenschappen: Emile Mireaux.
Het euvel van de rijwieldiefstallen
bii voorkust
is van heel nabij door de Engelsche kustbeen
Jeugd
gezin: Jean Ybernegaray, afgevaarde hoofdstad nog
keur gloednieuwe fietsen
bliift
volking gadegeslagen, zoodat de Engelsche pers in onverminderde mate plagen.
digde.
Landbouw en voeding: Pierre Caziot, lid van de toestemming kreeg bijzonderheden te publiceeren.
Voor een belangrijk deel is dit de schuld van de
Het is volgens de bladen het grootste luchtgevecht
Academie van Landbouw.
groot
der fietsen, die voor een
deel
eigenaars
geweest, dat Engeland tot dusver heeft beleefd.
Verkeer: Piétri, afgevaardigde.
nog steeds niet het nut van rijwielstallingen en
Het
schouwspel was fantastisch. De geheele kust goede sloten hebben
Koloniën: Leméry, senator.
ingezien. Aan alle politiewas een groote vuurspuwende wal van zwaar en
De leden van het kabinet worden officieel „mibureaux in Amsterdam komen dagelijks aangiften
licht afweergeschut. Op zee werden de huizenhoog
nister-staatssecretaris" genoemd.
van dit soort diefstallen binnen. De oogst van he f
door de neerVoorts zijn de volgende onderstaatssecretarissen boven de schepen deinende
Leidscheplein bedroeg Vrijdag niet minder
bureau
vallende bommen getroffen, terwijl hoog in de
benoemd:
dan
tien
stuks, waarvan vier binnen een uur. Daar
lucht het wilde spel was te zien van de jacht- en
Leger: generaal Colson.
vele
de politie bij het opsporen voor eer
in
gevallen
Marine: admiraal Darlan, opperbevelhebber der gevechtsmachines, die achter jelkander aan raasschier hopelooze taak staat kunnen de rijwielden.
vloot.
eigenaars niet met genoeg aandrang gewaarschuwd
De Duitschers waren in twee machtige aanvalsLuchtvaart: generaal-vlieger Pujo.
worden voor de rijwieldieven.
groepen gekomen, telkens ongeveer 40 bommenHet Journal Officiel publiceert naar uit Vichy werpers en vele jagers. Op het oogenblik, dat de
EEN GERAFINEERDF
wordt gemeld, de volgende constitutioneele acte Britsche jagers opstegen, stortten de Duitsche jaRIJWIELDIEF
no. 4, betreffende de vervanging en opvolging van gers, die op groote hoogte dit oogenblik hadden
zich
afgewacht,
op hum tegenstanders. Er ontspon
dien staatschef.
Dank zij de medewerking van eenige burgers is
Wij, maarschalk van Frankrijk, chef van den zifh een wilde strijd, die-spoedig leidde tot een geeen
agent van het bureau Marnixstraat te Amvan
machine tegen machine, waarbij de
Franschen staat, bepalen op grond van de wet van vecht
jacht,den geheelen horizon volgde en de tegenstan. sterdam Vrijdag er in geslaagd een 20-jarigen los
den lOan Juli 1940:
ders vaak ver boven Engeland bracht. Steeds weer werkman, die bekend staat als een geraffineerd?
rijwieldief, te arresteeren. De burgers hadden geArt. 1. Ingeval wij om de een of andere reden zagen de angstig samengeschoolde menschenmenigdamesrijwiel stal en dat, zooverhinderd zijn de functie van staatschef uit te ten op het land, die ondanks alle waarschuwingen zien, hoe de man een
is, op de Egelangebruikelijk
als
deze
heeren
bij
buiten
zee
storten.
bleven, vliegtuigen brandend in
oefenen, vóór de natie de nieuwe Grondwet gerategen
tiersgracht
een lantaarnpaal zette met de
Met onrust werd vastgesteld dat de Duitsche bomtificeerd heeft, neemt de plaatsvervangende mibedoeling
eenigen
tijd later weer op te halen
het
weinig
om
het razende afweernister-president Pierre Laval deze functie vam menwerpers zich
de
gelegenheid
te hebben zich van
schenen
en
inmiddels
kanongebulder
vuur
te
bekommeren.
Het
over.
rechtswege
Art. 2 Is Pierre Laval om de een of andere reden was zoo hevig dat het te Londen duidelijk werd eventueele vervolgers te ontdoen. Deze truc ging
ditmaal echter niet op. Een agent werd gewaarverhinderd, dan wordt zijn plaatsvervanger door gehoord.
Het snel toenemen van de Duitsche luchtaanvalschuwd en deze kon den man toen hij de fiets weder
den ministerraad met een meerderheid van zeven
len,
nu,
die
kan
wilde weghalen, arresteeren.
in
Engeland
zooals
men
niet
langer
stemmen benoemd. Tot zijn
ambtsaanvaarding
Het bleek een zeer goede vangst te zijn. Wegens
wordt de functie door den ministerraad uitge- verheimelijken, dag en nacht zonder onderbreking
de
boven
het
eiland
heeft
een
vorige rijwieldiefstal op den Nieuwendijk wa?
ondernomen,
worden
oefend.
algemeene nervositeit van de bevolking ten zeerde man door de politie van het bureau Warmoesste doen toenemen. Toen Donderdag de luchtaanstraat enkele weken geleden gearresteerd, doch
vallen hun hoogtepunt bereikten, begonnen wilde op verzoek van den rechtercommissaris wegen?
Engelseh-Amerikaansche
geruchten die ronde te doen en dreigde een paniek plaatsgebrek opgesloten in het politiebureau Singel
uit te breken.
Hieruit had de man kans gezien te ontsnappen. Hii
wist zich verborgen te houden. De Vrijdag door hem
gepleegde diefstal heeft echter een einde gemaakt
(D.N.8.)
NEW YORK. 12 Juli
De plaatsaan
zijn vrijheid en het zal hem wel geen tweede
vervangende Engelsche minister van finanmaal
gelukken deze vroegtijdig te herkrijgen.
Gibraltar
teruggekeerd.
Sir
naar
ciën.
Frederick Philips, bevindt zich,
de „New York Times" uit Washington meldt,
AMSTERDAMMER STAL
op uitnoodiging van den Amerikaanschen miDooden en gewonden aan land gebracht.
19 KARRETJES
nister van financiën, Morgenthau, op weg
naar de Vereenigde Staten, om daar gemeenStefani meldt uit Tanger: Bevestigd wordt
De Venlosche politie heeft de hand gelegd op eer
schappelijke „technische en andere kwesties"
dat de Engelsche oorlogsschepen „Repulse".
Amsterdammer,
die in het politieblad stond eesie
van
financiën
de
het
der ministeries
van
beide
„Revenge", „Hood" en
vliegtuigmoederschip
naleerd en die bekend heeft liefst negentien rijwielanden te bespreken.
.Ark Royal" in Gibraltar zijn teruggekeerd.
len ontvreemd te hebben. Aanleiding tot deze aanDe „Hood" en de „Ark Royal" zijn bij
de
houding werd de ontvreemding van een rijwiel in
De „New York Herald Tribune" neemt aan dat
Balearen door de Italiaansche bommen ernstig
de conferentie in Washington in de eerste plaats
Mei j.l. te Breda. Bij onderzoek door de Brebeschadigd. Tijdens het binnenvaren zijn de
het vraagstuk van een verderen steun aan het
dasche politie ontdekte men dat het gestolen rijwiel
kaden door de politie ontruimd. De dooden en
Engelsche pond door de Vereenigde Staten zal
te Oosterhout verkocht was. In verband hiermrdr
gewonden werden tijdens den nacht aan land
betreffen, alsmede de wijziging va:n het Engelschvermoedde men. dat zekeren van der P. uit Amgebracht. Het getal der slachtoffers wordt gesterdam, wiens aanhouding door de Bredasche
Amerikaansch-Fransche valuta-accoord, nu de
heim gehouden.
Fransche franc tot een anti-Engelsche valuta is
politie verzocht werd, deze diefstal zou hebben
geworden. In verband daarmede zal stellig ook
Stefani geeft verder bijzonderheden over botsingepleegd. Hij werd gesignaleerd in het politieblad en
gesproken worden over het lot van het naar de gen tusschen de uit Casablanca terugkeerende daarop volgde te Venlo zijn aanhouding.
Vereenigde Staten overgebrachte goud van de vluchtelingen, resp. de bevolking van Gibraltar
Ten overstaan van de Bredasche politie heeft de
Fransche Bank, welks eventueele terugbrenging aan den eenen en de Engelsche politie aan den an- man thans bekend in totaal negentien rijwieldiefnaar Frankrijk voor Engeland een schrikwekkenderen kant. Volgens dit agentschap moesten de stallen gepleegd te hebben, waarvan vier in Breda
de gedachte is.
politiemannen wijken voor de menigte, die het en vijftien andere in verschillende plaatsen varons land.
gouvernementsgebouw wilde bestormen. De militairen moesten ingrijpen en het paleis afzetten.
(A.N.P.)
menigte joelde en stiet kreten van verachting
der demobilisatie in De
uit. Een delegatie burgers verscheen bij de autoriNoodbeurs in
een
Frankrijk.
teiten en verklaarde „dat de bevolking van Gibraltar er genoeg van had de onmogelijke levenssucces te zijn.
omstandigheden, die haar door Engeland opgelegd
Landarbeiders van de lichting 1937 moeten
waren,
te verdragen. Wanneer Groot Brittannië
15
Juli
ontslagen zijn.
vóór
Ook de tweede te Arnhem gehouden
„Noodbeurs
niet de noodige middelen ter beschikking heeft orr
Gederland" is een succes geworden. Werd de
eerstHet D.N.B. bericht uit Genève:
de bevolking een eenigszins normaal leven te ver- beurs door plus minus zeshonderd
Uit Vichy wordt gemeldt dat het Fransche mi- zekeren en de verdediging der zeevesting te voeren zocht, dit aantal bedroeg tijdens de personen be
tweede noodnisterie van oorlog nieuwe aanwijzingen heeft vermoest het zich uit Gibraltar terugtrekken. Enge- beurs circa duizend. De bezoekers
kwamen uit alle
strekt voor een versnelling van de demobilisatie. land moest er zich van bewust zijn dat de gezinnen
deelen der provincie en over het algemeen
hebben
Voor 15 Juli moeten alle boeren en landarbeiders van Gibraltar na hun zwerftochten doorf Marokko de
standhouders góede zaken gedaan. Er is dan
van de lichting 1937 en van de voorafgaande lichen hun gedwongen vervoer uit het protectoraat nie' ook besloten een,derde
noodbeurs te organiseeren
tingen uit den dienst worden ontslagen, in
zooverre in het minst vornemens waren opnieuw uit Bibral- welke plaats zal vinden op 31 Juli en
1 Augustus
zij in staat zijn hum woonplaatsen in het niet betar te vertrekken en naar een Britsche kolonie te a.s. eveneens
in het gebouw „Musis
zette gebied uit eigen middelen te bereiken.
reizen

vaardigde.

—

—

ZONDAG 14 JULI 1940.
JAARSVELD 414,4 M.
8.00 NCRV, 10.30 VPRO, 12.00 AVRO, 5.00

NCRV, 7.00—10.30 AVRO.
8.00 Berichten ANP. 8.10 Gewijde muziek (gr.

pl.). 8.30 Morgenwijding. 9.30 Gewijde muziek
(gr.pl.). 10.30 Evangelisch-Luthersche kerkdienst.
11.40 Voor de kinderen. 12.00 Da Capo-orkest. 12.30
Gramofoonmuziek. 12.45 Berichten ANP. eventueel gramofoonmuziek. 1.00 De Vagebonden en
solisten. 2.00 Boekbespreking. 2.20 Trioconcert.
3.00 Gevarieerd concert en gramofoonmuziek. 4.55
Sportnieuws ANP. 5.00 Gramofoonmuziek. 5.30
Prediking. 6.30 Gewijde muziek (gr.pl.). 7.00 Gramofoonmuziek. 7.30 Reportage. 8.00 Berichten
ANP. 8.15 Gramofoonmuziek. 8.45 Bram Kwist's
tokkelorkest. 9.10 Residentie-orkest. 9.45 Radiotooneel. 10.05 Gramofoonmuziek. 10.15—10.30 Berichten ANP en sluiting.
KOOTWIJK 1875 M.
KRO-Uitzending. 11.15—11.30 n.m. Berichten.
7.00 Berichten (Duitsch). 7.15 Berichten tEngelsch». 7.30 Wij beginnen den dag. 7.45 Gewijde
muziek fgr.pl.). «.00—8.15 Berichten ANP.), 9.30
Berichten (Vlaamsch). 9.45 Gramofoonmuziek
(11.15—11.30 Berichten
Engelsch,
11.30—11.45
Berichten Vlaamsch). 12.00 John Kristel en zijn
Troubadours (12.30—12.45 Berichten Duitsch,
12.45—1.00 Berichten ANP). 1.45 Gramofoonmuziek (2.00—2.15 Berichten Duitsch). 3.15 Berichten (Engelsch). 3.30 Pianovoordracht, gramofoonmuziek, ~De Meesterzangers" en fluiduo. 5.00
Berichten (Duitsch). 5.15 Gramofoonmuziek. 5.45
Musiquette. 6.15 Berichten (Engelsch). 6.30 Rococo-octet 7.00 Reportage. 7.20 Gramofoonmuziek. 8.00 Berichten (Duitsch). 8.15 Berichten
ANP. 8.30 Berichten (Engelsch). 8.45 Berichten
(Vlaamsch). 9.00 KRO-Groot-Amusementsorkest
en solist. 9.15 Berichten (Engelsch). 9.30 KROGroot-Amusementsorkest en solist. 9.15 Berichten
'Engelsch). 9.30 KRO-Groot-Amusementsorkest.
9.40 Wij
sluiten den dag. 9.45 Berichten
(Vlaamsch). 10.00 Berichten (Duitsch)
10 15—
10.25 Berichten ANP. 11.15—11.30 Berichten (Engelsch)

.

financiëele besprekingen.
—

Versnelling

Engelsche oorlogsschepen in

Gelderland blijkt

Sacrum"."

(A.N.P.)

MAANDAG 15 JULI 1940.
JAARSVELD 414.4 M.

VARA-THtzending.

8.00 Berichten ANP.. 8.15 Orgelspel. 8.45 Gramofoonmuziek. 10.00 VPRO.: Morgenwijding. 10.15
Declamatie. 10.35 Fantasia. 11.00 Bont programma
(opn.) 12.00 Berichten. 12.05 VARA-orkest (12 45
Berichten ANP.) 2.00 Declamatie. 2.30 Esmeralda,

solist en gramofoonmuziek. 3.30 Orgelspel.
4.00
ianovoordracht 4.30 Gramofoonmiiziek 5.00 Voor
de kinderen. 5.30 VARA-orkest (6.00 Reportage),
6.40 ..Vlaanderen'? aandeel in den bouw van een
Nederlandsche cultuur", lezing. 7.r>o Berichten. 7.05
Felicitaties. 7.10 De Ramblers. 7.30 Groningsche
uitzending. 8.00 Berichten ANP. 8.15 Puzzle-uitzenciing. 8.30 Bont programma. 9.00 Radiotooneel
0.30 Bont programma. 10.15 Berichten ANP
KOOTWIJK. 1875 M.
NCRV-ITftzending. 11.15—11.30 n.m
p

berichten.

7.00 Berichten (Duitsch), 7.15
Berichte»! (Enselsch), 7.30 Gramofoonmuziek. 8.00 Berichten A
N p 8.10 Schriftlezing, meditatie. 8.25
Gewijde
muziek (gr.pl.) 8.35 Gramofoonmuziek. 930 Berichten (Vlaamsch). 9.45 Zang, viool, piano en gramofoonmuziek. 11.00 Gramofoonmuziek (11 15 Be
(El
lscl?>- 1130 Berichten
(Vlaamsch
(Duitsch). 12.45 Berichten
ANP.
. Celesta-ensemble en gramofoonmuziek. 2.00
Berichten (Duitsch). 2.15 Quintolia en gramofoonmuziek. 3.00 Gramofoonmuziek. 3.15
Berichten
3 30
trio en gramofoonmuPnchter 'Duitsch). 5.15 Gramofoonmumet Pianobegeleiding en
•
,
gramo-

?f

i-Berichten

-

„

•e,

-.

*

Berichten
*30 VfHVHarmonie-orkest en gramofoonmuziek. (7.00 Benchten) 7.30 Reportage of muziek. 8.00
Berichten
Duitsch) 815 Berichten ANP.
8.30
Berichten
oonmuziek

nis

Engelsch). 8.45 Berichten (Vlaamsch), 9.00 Gramofoonmuziek. 9.15 Berichten (Er>gelsch)
930
ij e m zie M°Pn ) 9.45 Berichten (Vlaamsch).
o
0.00 Berichten (Duitsch), 10.15
Berichten ANP en
sluiting. 11.15 Berichtèn (Engelsch).

3w^

"
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HAARLEM'S

Filmschouw.
Robert

Donat lost het

der 39 stappen

complot
op.

6

dagblad

CHRISTIAN SCIENCE SOC., Jansstr. 74. 10: In de
Ned. taal. 11.15: In de Eng. taal. Den lsten en 3den
Woensdag van iedere maand 8.30: In de Ned. taal.
(Getuigenisavond).
EV. LUTH. GEMEENTE. 10.30: Ds. C. H. Brandt
In de laatste dagen is, naar het A.N.P. meldt, VER. DOOPSGEZ. GEM. 10.30: Ds. J. IJntema.
de stroom van aanvragen voor uitzending van kinVRIJZ. HERV., Jacobstraat 6. 10.30: Dr. W. Banning.
deren naar de Ostmark dermate toegenomen, 'dat Woensdag
8.15: Wijdingsdienst 0.1.v. Dr. W. BanVrijdag de 5000 aanvragen zijn overschreden, en,
ning.
gezien het tempo, waarin de aanvragen binnenko- REM. GER. GEM., Wilhelminastraat. 10.30: Ds. H. J.
men snel naar de 6000 loopt. Er is
zelfs thans de Kievid, Rem. PreS. te Brielle.
reeds sprake van, dat de rijkscommissaris er toe Donderdag 2—4: Handwerkkring in 't Rem huis.
zal overgaan die maximum grens van 6000, die hij
Vrijdag 8.15: Bijeenkomst van Collectanten (Oranzich aanvankelijk had voorgesteld naar boven te
jekade 1).
verleggen.
GER. KERK. Extra collecte voor schulddelging.
Het eerste transport van kinderen naar de OstKLOPPERSINGELKERK. 10: Ds. J. W. Siertsema.
mark zal op 20 Juli a.s. vertrekken. De reis wordt 5: Ds. A. Dondorp, van Heemstede. Cat. Zondag 5.
gemaakt door 900 kinderen uit de volger de plaatWILHELMINAKERK. 10: Ds. A. M. Boeijinga.. 5:
sen: Den Helder, Alkmaar, Velsen, Zandvoort, Ds. L. Hoorweg. Cat. Zondag 5. ZUID-OOSTERHaarlem, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, VoorKERK. 10: Ds. L. Hoorweg. 5: Ds. J. W. Siertsema.
burg, Rijswijk, Den Haag, Delft, Vlaardingen, Cat. Zondag 6.
Enkhuizen, Edam, Gouda en Amsterdam.
GER. GEM., Lange Molenstr. 22. 10 en S: LeesdlenSt
Deze kiradieren zullen in het gezonde SalzkamGER. KERK in H. V. Begijnhof 6. 10 en 5: Os.
G. W. van Deth.
mergut in een rustige omgeving worden ondergebracht in vacantiehuizen en hotels. Het is de be10: Kinderdienst in de voorzaal.
doeling dat niet alleen Salzkammergut doch zoo CHR GER KERK Raaks 10 en 5.30- Ds Laman
die in rust en BAPTISTENGEMEENTE, Bakenessergracht 65. 10:
noodig ook Tirol erf Karinthië,
schoonheid voor Salzkammergut niet onderdoen, Ds. B. Planting, pred. te Amsterdam. 5: Dezelfde.
de kinderen zullen opnemen.
Geen jongeliedensamenkomst.
Dinsdag 8: Ds. L. de Haan, Btjbell. en Bidstond.
LEGER DES HEILS, Schagchelstraat 26. 7.30: Bidstond. 10: Heiligingsdienst. 7.30: Verlossingssamenkomst Leiders Maj. en Mevr. Hovenier. 9, 12.30 en
5: Jeugdsamenkomst.
verboden.
Maandag
2.15: Gezinsbond.
hoofd
van
het
deDe secretaris-generaal, wnd.
Dinsdag 2.45: Moederkrans. 8: Soldatensamenk.
partement van Binnenlandsche Zaken, heeft aan
Donderdag 6: Liefdebond. 8: Muziekuitvoering. Leide burgemeesters medegedeeld, dat zijn ambtgeder Maj. Clais en Br. Doesburg.
noot van justitie den procureurs-generaal bij de geN. Kruisstr. 14. 10 en 6: OpenPINKSTERGEM.,
rechtshoven heeft verzocht te bevorderen, dat de bare samenkomst. 10: Zondagsschool.
van
nieuwsbladen
en
straatverkoop (colportage)
Maandag 8: Zangles. Dinsdag 8: Bidst. en Bijbelbeandere periodieken wordt vrijgelaten. In verband spreking. Woensdag 2.30: Breiclubje.
7.30: Zenhiermede noodigt hij de burgemeesters uit te be5.30: Kinderkrans. 8: Zuadingskrans.
Donderd.
vorderen dat, voorzoover in hun gemeente een door terkrans. Vrijdag 8: Bijbelklas.
den raad of door den burgemeester op grond van GEM. GODS, Pr. Halsstr. 4.
10: F. Jeeninga. 7.30:
artikel 220 gemeentewet uitgevaardigde verbodsWillebrordstr. IJM.-Oost F. Jeeninga.
wordt
bepaling van kracht is, deze ten spoedigste
Donderd. 8: Bidst. en Bijbelbespr. W. Geldel.pad 14
ingetrokken. Het vorenstaande geldt mede voor GEM. DES HEEREN, Wolstr. 7. 10 en
7: Dienst.
wordt
bepalingen, waarbij de straatverkoop zoo
KERK
v. J. CHR. v. d. H. DER LAATSTE DAGEN.
worden
uitgeniet
kan
beperkt, dlat zij practisch
Jansstr 85. 10.30 en 5: Vergadering.
oefend.
VERG
v GELOOVTGEN. Ged Voldersgracht 15
aan de
Voorts is den burgemeesters verzocht
10.30:
(Broodbr.) Eiken len Donderd. in
Samenk.
ambtenaren van plaatselijke politie opdracht te de maand
7:
K. Rozendal.
Bijbelcursus
bepavan
bedoelde
de hier
geven om handhaving
I'NIVERS
EERED.
'Soefi-beweging'
Mmsgebouw
lingen, in afwachting van haar intrekking, achterL. Veerstr. 16. 11: Onderwerp: „Overgave".
(A.N.P.)
wege te laten.
VRIJE KATH KERK
Popellaan
Kinneimpark.
10.30: Gezongen H. Mis.
Woensdag 8: Genezingsdienst en Lof.
KED VER v SPIRIT „HARMONIA". Afd. 11, Soe.
10 S - Wlldtnesmorgen
Vrreeniglng Zijlwea 1
A. 't Hoen, van Amsterdam. Helderz. waarn. mevr.
J. Remmers v. d. Lans.
Opgaven van Predikbeurten, die COLLEGE
TOT VER BR v. SPIRITISTISCHE BEVrijdagmiddag 6 uur niet in ons GINSELEN. Nassa'iripin 8. 10.30: Wijdingsmorgen.
bezit zijn, kunnen niet meer worden Th. Kockx, uit Den Haag.
HERST APOST ZENUINGSGEM.. Wilhelmlnastr.
opgenomen
21. 10 en 6: Godsdienstoefening.

De uitzending van kinderen naar

Opper-Oostenrijk.

Opnieuw Ceorge Formby.
Voor de derde week beleeft George Formby
zijn dolle avonturen in
„Vooruit met de geit".
Ook nu zal de jacht op
de stoelen wel weer veel

Robert Donat, den sympathieken acteur, die de
hoofdrollen vertolkte in „Goodbye Mr. Chips" en
in ,£>e Citadel", zien we ditmaal in een geheel
andere creatie.
bezoekers trekken.
Hij speelt nu in een spionnage-film, waarin hij
van een moord wordt verdacht.
Als de film begint bevinden we ons in een
Music-hall in Londen, waar een zekere Mr.
Memory, een man met
een fantastisch geheu- Myrna Loy, Tyrone Power en
gen optreedt; deze Mr. George Brent
ook
Memory heeft een belangrijk aandeel in het
complot. Dit complot Ls gesmeed om luchtvaartgeheimen machtig te worden. In de music-hall
ontstaat een vechtpartij en er wordt een schot
gelost. Een vrouw vraagt aan Mr. Richard Hannay (Robert Donat) haar te beschermen en hij
neemt haar mee naar huis. Dit komt hem echter
duur te staan. Den volgenden morgen wordt de
vrouw, die ook een spionne blijkt te zijn, ver-

Frans Hals

De regen kwam terug.

Cinema

—

Opheffing

moord gevonden in zijn flatwoning. Daarna begint de achtervolging, die tot zeer spannende en
ook zeer komische scènes aanleiding geeft. Het
spoor leidt naar Schotland en die kale rotsachtige, mistige omgeving maakt de heele affaire nog
mysterieuzer. Een en ander voert tenslotte tot
een verrassende ontknooping.

Myrna Loy en Tyrone Power.
De regen is al eens in het Rembrandt Theater
geweest en thans regent het er weer en bijkans
nog harder dan den vorigen keer. Dat is echter
verbeelding want het is dezelfde film. Ze is gemaakt
naar
Louis
Bromfield's
bekende
boek „De regen komt"
en het ls een goede
film geworden zooals
ge U misschien nog herinnert. Als ge dat niet
meer weet moet U deze rolprent beslist gaan
zien al was het alleen maar om de sensatie als
ge weer buiten komt en merkt, dat het droog is.
Myrna Loy, Tyrone Power en George Brent
spelen de hoofdrollen doch niet alleen zij zullen
uw aandacht geboeid houden doch bovenal het
spel der natuurkrachten, dat op meesterlijke wijze
is verfilmd.

Rembrandt.

Mj^yjUi.
VOOR SUCCESVOL WISSCHEM
U NOOOIö EEN HENGÊL,
MS £N EEN AANMERjCETUUKt
PORTI Ê. GE-DULD. WANNEER Ü
KHTER EEN TWEEDEHANDSCH fiOTO
3CGKT. OFSEIM FIETS VCC*. UW
ZOOM, OF WAT OCKJER. CVERNAMS DRAAGT, HtEPT U SNpL'
l£R socces

van colportage-

PREDIKBEURTEN

""groent*

GER. KERK. 10 en 5: Ds. Joh. C. Brussaard. Bed. HAvondmaal en Dankzegging.
Radio-uitzending op golflengte 245.9 Meter.
GEREF. KERK (Hulpkerk Croesenlaan). 10 en »•
Ds. R. Bakker, te Rotterdam. Bed. H. Avondmaal
en Dankzegging.

OVERVEEN.

N. H. KERK. 10: Ds. W. J. van Elden, Pred. te

lem.

Haar-

HAARLEMMERMEER

10.30 en 6.30: Ds. J'
C. Salverda.
LIJNDEN. 10: P. v. d. Berg.
AALSMEERDERWEG. 10: W. T. J. KoudsUaL
VIJFHITT7.EN 10- A C. Brörens
PROGRAMMA VAN DE HAARLEMSCHE RADIO
ZONDAG 14 JULI
HERST. APOST. ZENDINGSGEM..
JacobtJnestr.
10: Ds. Molenaar.
BADHOEVEDORP
CENTRALE OP ZONDAG 14 JULI 1940.
HAARLEM
15. 10 en 6: Godsdienstoefening.
HOOFDDORP. OUD-(ïER KERK 9.30 en 6: Dfc
Progr. I: Jaarsveld. Van 10.30—11.30 n.m. Gram
N. H. KERK. Collecte voor het Godsdienstonderwijs NED
ROZEKRUISERS GEN. Nieuw Esoterisch L. Franke.
platenconcert voor de Radio Distributie.
openbare scholen in alle diensten, behalve in Kerkgen. Bakenessergracht 13. 7.15: Kerkdienst.
de
op
Progr. II: Kootwijk.
HILLEGOM.
de Kinderkerk. GROOTE KERK, Gr. Markt. 10: Ds.
D. Dillo.
Progr. III: Duitsch Station.
N. H. KERK. 10 en 5: Ds Chr Eerhard.
Waardenburg. 5: Ds. van der Voet, te Schoten. Dins-

j

N. H. KERK. HOOFDDORP.

nagefilm van de beste soort.
In het voorprogramma eenige journaals en een
teekenfilmpje in kleuren „Snowman's land".

Mickey Rooney

en Wallace

Beery zijn:

Kameraden van de straat.

PROGRAMMA VAN DE HAARLEMSCHE

RADIO CENTRALE
Maandag 15 Juli 1940.
Progr. I Jaarsveld: Van 10.30 m.m.—11.30 n.m.
Gram.platenccmcert voor de Radio-distributie.
Progr. II Kootwijk.
Progr. III: Duitsch station.
Progr. V Idem
•
7.00—8.00 Eigen
, ,
„Solistenparade".
Xylophoné: 1 With sword and lancé, Victor, 2
Sons of the brave, Sterling.
Mondharmonica: 3 Caprice Vi«nnois, Larry Adler
Accordeon: 4 Communityland, Edna, 5 Musical
Comedy Waltz selectiom, Cecil.
Cello: 6 Heimwee, Max Polak.
Zang: 7 Vergiss deine Sehnsucht, Pola, 8 Wenn
die Sonne hinter den Dachern versunkt, Negri.
Horst SchiinOrgel: 9 Tanz ImprovLsationen,
melpfennlg.
Viool: 10 Liebesleid v. Kreisler, Vasa, 11 Liebesfreud v. Kreisler, frihoda.
Melodies, Fred
Piano: 12 Jan Kiepura Film
op

--

,

In deze Metro-Goldwyn-Mayer film zijn voor het
eerst de twee namen Wailace Beery en Mickey
Rooney vereenigd en zooals het zich laat aanzien,
zal dat niet voor het laatst zij.n: Deze twee leren,
geboren acteurs, vormen een team, dat volkomen
op elkaar afgestemd is. In hun levensecht, levendig, vaak komisch, soms ontroerend spel weten zij
den toeschouwer zoo te pakken, dat hij met intense belangstelling al hun doen en'laten volgt. De
spanning, die zij beleven, voelen wij mee, hun plezier is ons plezier en de benauwenissen, die Beery Stem.
Guitaar: 13 Add a little wiggle, Ed, 14 I'll never
heeft te doorstaan als hij een huwelijksaanzoek
be
the same, Lang.
de
krijgt van
weduwe, waardoor hij tot vijfde echtMondorgel: 15 Mouth organ tit bits, James, 16
genoot van de schoone zou wonden gebombardeerd,
New Colonial March, Stwvart.
voelen wij aan, alsof het ons zelf betreft. De wisOrgel: 17 Watch the navy, Reginald Dixon.
selende uitdrukkingen op het teelijke gezicht van
Beery rijn onbetaalbaar bij deze scène. Het komiSTADS EVANGELISATIE.

Zondagavond 6 uur zal in het gebouw Lange
Heerenstraat 6 te Haarlem een bijzondere opwekkingssamenkomst plaats hebben, waar de heer
T. van Essen zal spreken. Hij wordt bijgestaan
door den heer Staalman; solozang wordt door
mej. D. Snijders ten gehoore gebracht.

Litteraire

Kantteekeningen.

Obscura in een tweede luxe
editie. Haarlem.—De Erven Bohn.

De Camera

Mickey Rooney.
sche is, dat de groote, zware, grove Beery zich bij
het huwelijks „commando" van de dame in kwestie
gedraagt als een jong
blozend aan haar schort
Ie plukkend meisje. Bij
gebrek aan schortje,
neemt hij maar een
gordijn. Hij zegt zelfs de authentieke woorden „het
komt zoo onverwachts".
Beery is een verloopen veearts, die door den
dlrank geheel en al aan lager wal is geraakt en een
miserabel zwerversbestaan leidt. Bovendien heeft
de justitie nog iets met hem te vereffenen. Mickey
Rooney is een staljongen, die dol is op het paard,
dat hij te verzorgen- heeft. Het paard brengt den
zwerver en den staljongen bij elkaar. Hun gezamenlijke liefde en zorg voor het paard vlecht tusschen deze twee een band zoo sterk, dat de twee
elkaar adopteeren als vader en zoon. Met hun
dirieën, vader, zoon en paard leiden ze een leven
en waardeering voor
van vrijheid, toewijding
elkaar. Papa laat zelfs de whisky staan. Door groote moeilijkheden weten ze zich met groote opgewektheid heen te slaan. En het is met het grootste
genoegen, dat we al die momenten, nu eens moeilijke, dan weer grappige met hen meeleven.
Het spel van Beery en Rooney zouden we niet
beter kunnen wenschen. De gelukkige combinatie
van scenario, regisseur en acteurs maakt de film
tot een groot succes.
Het scenario is van den regisseur Wilhelm Thiele
en den filmster Reginald Owen, en de regisseur is

Luxor

HET

feit dat Hildebrand's Camera het
vorige jaar haar eeuwfeest vierde, heeft,
wat die viering betreft, door omstandigheden buiten ieders wil en voornemen niet die publieke opmerkzaamheid gehad,
die men gehoopt en gewenscht had.
Optocht en feestelijkheid moesten door den
ernst der wereldgebeurtenissen worden uitgeschakeld en zoo bleef er, de herdenking in pers
en redevoering uitgezonderd, slechts de groote
feestuitgaaf der Camera, door de Haarlemsche
uitgevers op touw gezet, over, als een blijvende
herinnering aan die wel zeer bijzondere zeld-

dag 8: ingang O. Groenmarkt: Evangelisatiesamenk.
v. slechthoorenden en doofstommen van alle gezindten. Toegang en zitplaatsen vrij. NIEUWE
KERK, Nw. Kerksplein. 10.30: Ds. Weener, H. Av.,
10: Ds. Emmen.
OOSTERKERK, Zomerkade.
NOORDERKERK, Velserstraat. 10.30: Ds. J. Lammerts van Buren, Em. pred. te Zeist. Collecte voor
Spreekbeurtenfonds. BAKENESSERKERK,
het
Vrouwesteeg. 9.45: Joh. Mensink, Kinderkerk. Col.
lecte voor de Restayratfe,
ALLE-DAG-KERK in het Koor der Gr. Kerk, lng.
Klokhuisplein. Godsdienstoefening eiken werkdagbeh. Zaterdags, 's avonds van 7-7.30 u. Voorg. Pred.
van alle Prot. kerken van Haarl. en omgeving.
BROEDERGEM., Parklaan 34. 10.30: Ds. Bielke,
Hollandsche Dienst.
STADS EV., L. Heerenstr. 6. 10: W. Staalman, Huizen
Kinderbond vacantie t.m. Sept. 6: Opwekkingssamenkomst. T. van Essen, Leiden. Solozang van
Mej. D. Snijders.
Dinsdag 2: Darneskrans „Bid en Werk' 4.30 Metsjeskrans vacantie. 8.15ï Zangrep. Eben Haëzer (geb.
Heerenstr.)
Woensdag 8: J. F. Snoeks.
Vrijdag 8: Bijbellezen en bidstond.
Parklaan 21
EVANG SAMENKOMSTEN.
10:
W. Dubbeldam, Evang. te Rotterdam. 6: Doopdienst
in de Zweminrichting te Heemstede nabij Groenendaal, o. 1. v. Evang. Dubbeldam.
Dinsdag 8: Bijbelbesnreking en Bidstond.
OPWEKKINGSSAMEiVK Begijnhof 6, Donderdag
8: J. A. Bruyn, te Wassenaar.
VRIJE EV GEM., Parklaan 108. 10 en 6: Ds. D. J.
D. Dufossé.
10: Kinderkerk.
EGLISE WALLONNE, Begijnhof. Dimanche 14 Juillet. Pas de Service.
Dimanche 21 Juillet: Pas de Service.
DEUTSCHE EVANG. GEM.,
Kindergottesdienst
um 10.30 Uhr.Pfarrer Illing.
..

jaren in de mode. door een verbluffend rake
psychologie der optredende figuren, een hartelijk
zich inleven in het wezen der beschreven personen en een eenvoud van dialoog die voor dien
tijd baanbrekend geacht kan worden. Men las
en herleest thans die stukken met onverminderd
genot en wordt er slechts bij hooge uitzondering
aan herinnerd met honderdjarigen te doen te
hebben. In de essays daarentegen zit voor mijn
gevoel een dor en dfoog element, ze vertoonen
veelal een moeiza.am „gemaakt" zijn en missen
de hartelijkheid, het uit het hart geschrevene,
der familievertellingen. In de laatste steekt iets
van den modernen artist, in de eerste vermoedt
men den ouderwetschen nutslezer. En wat den
stijl dier kleinere stukken aangaat zal men inderdaad Beets achter Potgieter en Busken Huet
moeten blijven stellen.
Maar met dat al blijft de Camera het nationale boek bij uitnemendheid. Zelfs waar het
aesthetisch te kort schiet weerspiegelt het ons
Hollandsch karakter, waardoor zijn populariteit

zaamheid dat een Hollandsch belletristisch
werk gedurende honderd jaar gelezen bleef en
in die eeuw veertig drukken beleefde.
gerechtvaardigd wordt.
Voor die feestuitgaaf hadden de uitgevers hun
De teekenaar heeft dat begrepen en niet naar
beste beentje voorgezet en er de medewerking grappigheid gezocht, waar ze niet te vinden zou
voor ingeroepen van den bekenden teekenaar Jo zijn geweest. Hij heeft zich als illustrator beSpier, die den geest van den honderdjarigen hendig op de vlakte gehouden en kon volkomen
tekst met dien van den twintigste-eeuwer te vervolstaan met het oproepen van beelden die aan
de eerste helft der vorige eeuw herinneren. De
luchten kreeg.
vrij pijpekrul en de bakkebaard zijn daarbij onmisHildebrand's bewonderaars hebben die
kostbare
luxe uitgaaf zelfs zoo goed opbare ingrediënten gebleken. De mannenbroeders
genomen, dat ze, naar de uitgevers mededeeuit het Stastok-Kegge-Witse-ensemble zijn van
len, vrij spoedig uitverkocht was, hetgeen een één stam: groote, ronde koppen met meer of
bijzonder compliment beduidt zoowel voor hun minder langharige wangfranje. De oudere heeinzicht, als voor de koopers, die zich zelfs in ren konder inderdaad broers zijn. En dat klopt
donkere tijden niet het genoegen wilden ontzegmet de voorstelling die wij op den dag van
gen het boek dat hun genegenheid bezat, ook vandaag ons van dien voorbijen tijd kunnen main feestkleedij te bezitten. En zoo zal het inzicht ken. De geest van Hildebrand's tijd is in veel van
van de eersten ook nu wel juist blijken, nu een de illustraties gevaren: waar de lastige Nurks
nieuwe, iets versotoerder editie, thans met een met de twee studentjes door den Hout wandelt,
honderdtal uitgekozen teekeningen van Spier, de waar de Groote Markt, bij de kerk, een typeerend
ingaat, tegen een prijs die iets meer dan stadsbeeld uit de vorige eeuw oplevert, is de
wereld
Sam Wood.
teekenaar geheel in zijn materie. Een allerHet is een film, die ongetwijfeld volle zalen zal een derde van de groote jubileumsuitgaaf bedraagt.
aardigst blad is dat waarop Dr. Deluw door den
trekken en terecht
De lezer zal niet verwachten dat er hier over tuin van zijn vriend loopt te puffen (pag. 140).
de litteraire beteekenis van de Camera iets
lets verder van huis gaat de teekenaar onzer
nieuws gezegd wordt. Dat de levenskracht van dagen, als hij de eigen groote genegenheid en
het boek meer in de gecomponeerde familieverbewondering voor de oude Japanners door Beets'
NIEUWE UITGAVE.
„Muziekgeschiedenis" door Dr. K. Ph. Bernet halen (Stastok, Kegge, Wltse) berust, dan in meesterwerk vlecht. Dat worden dan intusschen
den essayvorm der persoonstypeeringen, is een wel bladen vol van die geraffineerde luchtigKempers. W, L. & J. Brusse's Uitgeversmaatmeening, waarvan ik reeds vroeger getuigde, dat heid waar men in onze kunst van een eeuw teschappij N.V. Rotterdam.
rug nog geen weet van had.
Van dit overzicht van de geheele Europeesche ik ze deelde.
muziekgeschiedenis is een tweede, uitgebreide en
In die verhalen boeit Beets nog steeds, ondanks
En waar Dolf van Brammen onder een weelde
herziene druk verschenen.
een geringe dosis sentimentaliteit, in zijn jeugd- van jonge takken en twijgen naar de wegwan—

—

HAARLEM-NOORD

N. H. KERK. Julianakerk, Kloosterstraat. 10: M.
Gordeau, Jeugddienst.
|rt Ds.
IMMANIIFL.K EKK «n KHrminrts'runt
H. J. Drost. H. Av. 6: Dezelfde. Dankzegging.
N. H. GEM., te Haarlem-N (Spaarndain-West)
in de Gym .zaal der Kon. Emmasrhool, tng. Raaf.straat 2. 10: H. Beker, Hulpprediker.
12.3.0- Zondagsschool
in de Kon EmmasehonL
RnerdomDDlein
VRIJZ. PROT. Berkenstr. 10. 10.30: Mevr. Dr. A.
Mankes-Zernike, Doopsgez. pred. te Rotterdam.
.L: DES HEILS, Ceranrutr 4 7.30 Bidstono 10 Helligingsdienst. 7.30: Onenb. HeilsbiJ^cnk. 9. 12.30 en
5: Jeugddiensten. Leider: Luit. van Been.
Maandag
s:Breiles
6.30: Padvindstersparade
Dinsdag 2: Gezinsbond; 8: Soldatenmeeting. Woensdag 6.30: Verkennersbond.
Donderdag 8: Heiligingsdienst.
Vrijdag 6.30: Jongelledenbond v. meisjes van 1014 jaar 8: Idem boven 14 laar.
NOORDER KAPEL, Minahassastr. 10: J. H. Bossers. 12.30: Zondagsschool. 8: J. C. Bouwhof.
Dinsdag 2.15: Dameskrans Vrijdag 7.30 Meisjesvereeniging.
(lER KERK
Noord-Sohoterkerk Snaarnnik«traai
10: Ds. A. Dondorp, van Heemstede. 5: Ds. A. M.
Boeijinga. Cat. Zondag 6. Extra collecte v. schulddelging.
CHR GER. KERK. Floressti 10 en 5: üs. Henstra

HEEMSTEDE

H. Av. en Dankzegging10 en 5: Ds. A K Krabbe
CHR GERK 10 en 5: Leesdienst.
HERST. APOST. ZENDINGSGEM.. v. d. Endelaa»
18. Nam. 6: Godsdienstoefening

GER KERK

BENNEBROEK
N. H. KERK. 10 Ds. Lekkerkerker, H. Av. 5: Dezelfde. Dankzegging.

CKK KERKMHiwec 70 10 en ->■ IJs f
Wijngaarden. Cat. Zondag 50. 3de collecte voor d»
Theologische Hoogeschool te Kampen.
'<">

SPAARNDAM

N. H. KERK. 10: Ds. A. Snethlage.
N. H. GEM., te Haarlem-N (Spaarndam-West)
In de Gym zaal der Kon
ing. Raaf.straat 2. 10: H. Beker, Hulpprediker.
12.8(1
Zondagsschool in tie Kon Emmaw.hoal
Roerdompplein
EVANGELISATIE. 10: De Waal Malefijt, van A'daffl
Dinsdag 7: Bijbellezing. Woensdag geen verteluurtje

ZANDVOORT.

N H KERK 10 Ds D Tromp
Woensdag 8: Ds. D. Tromp.
NED. PROT. BOND, Brugstraat 15. 10.30: J. Goorhuis, Theol. cand. te Leden.
GER. KERK in H. V. Brederodestraat 31. 10: A. C.
Reuyl. Nam. geen dienst.

N. H. KERK, Wilhelminaplein. 10: Ds. W. Melis, Ind.
SANTPOORT
predikant.
N. H. KERK. 10: Ds. Wagenaar, uit IJsbrechtum.
Kapel NIEUW-VREDENHOF, Joh. v OldenbarN. H. KAPEL. 10: Ds. G. Grootjans Jr., Waterneveltlaan. 10.30: Ds. Barger.
graafsmeer.
In beide diensten collecte voor Evangelisatie in GER. KERK in H. V., Wustelaan. 10: C. Redert, van
eigen gemeente.

Zeist.

BLOEMENDAAL

II MUIDEN

N. H. KERK. 10: Ds. Ch. de Beus.
H.

Avondmaal.

N. H. KERK, Kanaalstraat
10: Ds.
Bed. H. Doop. 5.30: Dezelfde.

L.

Lagerwey.

BETHLEHEMKERK, James Wattstr. 10: Lijnzaad.
HERV EVANG., Oranjestraat 8. 10 en d Leesdïenst
GER. KERKEN geen opgave ontvangen.
delende jonge dame staat te kijken, zou men be- CHR GER. KERK. 10 en 5: Ds. A Zwtep.
reid zijn straks zijn plaats door een van HoDOOPSGEZ en PROT BOND Helmstraat 0 I0.S0»
kusai's poppetjes te doen innemen.
Ds. Milatz.
Het voorafgaande zal genoeg zijn, om aan te 0.-KATH KERK. 10: H. Dienst 7: Vesper.
toonen dat ook met deze minder kostbare feest- LEGER DES HEILS, Edisonstraat 10' HeiligingSeditie iets bereikt is dat zich voor een typisch dienst. 7.30: Verlossingssamenkomst
Hollandsch geschenk aan de jeugd en den ouder0.1.v. Adj. Schiller.
dom leent. Ook buiten de scholen blijft de Camera gezonde en waardeerbare lektuur.
IJMUIDEN-OOST
N. H. KERK, Goede Herderkerk Velserdulnwef
Hannibal over den Helicon? Een
10: C. P. v. Andel, Hulppred. 5.30: Ds. G. F. Calnieuwe dichter-generatie en haar lenbach.
werkelijkheid, door Anthonie DonVRIJZ. HERV., Bovenzaal Rex Theater. Geen dienst.
ker. Arnhem. Van Loghum Slaterus’ GER KERK. Geen opgave ontvangen
U.M.
.UTH r.FNOOTSCH Hm Vpr.cn o»b.. Kalvarstraat. 10.30: Ds. W. Spliethoff, Haarlem
Wat Hannibal met
den Helicon te maken BAPTISTEN-GEM.. Willemabeekweg 22 Woensdag
heeft? „Dreigt Hannibal, met zijn gansche logge 8: Ds. L. de Haan, pred. te Haarlem.
legermacht in dezen tijd over den Helicon te STADSEVANG., Willemsbeek weg. 10: Samenkom*!
trekken, als eertijds over de Alpen, en viert hij v. Geloovtgen. 7.30: Evangelisatiesamenkomst
zijn lompe triomfen?" De schrijver stelt deze HERST APOST. ZENDINGSGEM.. WillebrordftT.
vraag, omdat hij vreest dat de poëzie der werke10 10: Godsdienstoefening
lijkheid thans een zwaarderen trek op de dich- ROZEKRUISERS, Stationsweg 65. geen dienst. Zaters uitoefent dan meestal het geval was en omterdag 7.15: Genezingsdienst.
dat hij daarin een riskante zaak ziet, wijl ook de
VEISEN
poëzie der werkelijkheid slechts reden van be- In. H. KERK. 10: Ds. Johs. Bronsgeest.
staan heeft waar ze tevens de werkelijkheid der
VEISEN-NOORD
poëzie bevat.
OER. KERK, v.m. 10 en n.m. 5 u. Os. F. E. Hoéki*
In dit werk heeft de schrijver een aantal criti«tra.
sche essays over jongere dichters verzameld; ik
BEVERWIJK
hoop daarop in 'n volgend kroniekje terug te komen, omdat, dit zij reeds thans vastgelegd, men N H. KERK. Kerkstraat. 10: Ds. J. de Vries.
12—1: Zondagsschool.
in Anthonie Donker een rustig motiveerend beO FM.. Meerstraat 10: Ds. A. Vla.
oordeelaar der dichtkunst vindt die zich bovenIVJOPROFZ
dien zelf op den Hollandschen Helicon tehuis VRIJZ. HERV., Parklaan. Geen dienst.
EVANG LUTH GEM. Koningstr. 10.30: Da. J. Ph»
gevoelen zal.
Haumersen.
Voor den belangstellende in onze litteratuur
is zulk een geleide met leering te aanvaarden. GER KERK. C. H. Moenspleln. 10 en 5. Ds. tL
Holtrop.
Voor den buitenstaander moet die ontzettende
massa gedichten, die steeds door geproduceerd VHI.IF EVANG .MARANATHA" Adrichematt. Sl*
10: H. van Doorn, van Alkmaar.
wordt en, naar men algemeen beweert, slechts
Donderdag 2: NaaikranS.
spaarzaam gelezen en bij uitzondering gekocht, Dr. Schuitstraat 31.
Woensdag geen openluchtsamenkomst
wel een vreemde vertooning zijn. Hem moet dat
CASTRICUM
conglomeraat van tijdschriften, groepen, onderlinge waardeering en afbraak, indeeling in perio- NED. HERV. GEM. 10: Ds. Seuleijn.
den en verwantschappen, wel den indruk blijven EVA-NGELISATIEVEREEN 10: Ds. H. Print. UÜ
geven dat hij er buiten staat,
dat het een Haarlem.
vreemd onder-onsje, een afgebakend terrein, zoo- GER. KERK 10 en 5.80: Ds. Kröger.
als dat der postduivenhouders of der postzegelHEEMSKERK
verzamelaars, is. Hetgeen te betreuren en waar- N. H. KERK. 10: Candidaat F. Emous, van A'daßl.
aan door selectie verbetering aan te brengen is.
WIJK AAN ZEI EN DUIN
Donker's werk kan daartoe bijdragen
N, H. Kerk. 10: Ds. J. A. L. Hovy, em.
pred.

J. H. DE BOIS.

i

Progr. V: Idem.

Robert Donat, knap acteur die hij is, geeft
ais de pseudo-moordenaar uitstekend spel te zien
en beheerscht het witte doek volkomen. Doch
ook de overige rollen zijn goed bezet. Een spion-

,

Robert Donat.

VEREENIGINGSGEBOUW,
Van Beek, van Haarlem.

Populierenlaan. 10;

Dl»
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HAARLEM'S D AG.BE AD
Het stilstaan van groepen op de parallelwegen
en op de trottoirs is zeer hinderlijk voor de weggebruikers en daarom ongeoorloofd.
Ik vertrouw, dat men in het belang van het aanzien
en van den goeden naam van onze plaats deze

Uit de Omstreken

aanwijzingen zal opvolgen.

ZANDVOORT

it is de titelpagina

SPORTDAGEN
De heer J. A. B. van Pagee, leeraar lichamelijke
opvoeding houdt met de leerlingen van U. L. O.
school en van de zesde en zevende klasse van de
openbare lagere scholen sportdagen op 16 en 26 Juli
Als de weersomstandigheden slecht mochten zijn,
aan zullen andere data worden vastgesteld.

,

iiuiisviMwlMO

1

VOETBALTRAINING

P, e

voetbalvereeniging Zandvoort heeft de gereSeide training van haar leden weer hervat. Alle
Woensdagavonden wordt er geoefend.
«

<joo»

ROEIERS EN ZEILERS OPGEPAST!
Het is verboden zich met een zeil- of roeiboot,
le kano, enz. verder dan een zeemijl
uit de kust
e £
begeven. Wie zich verder waagt, wordt na voortgaande waarschuwing beschoten en stelt
dué
aan groot gevaar bloot. De waarschuwing zich
bestaat
uit het zwaaien van een kenteeken
of het wapperen
a n de hakenkruis vlag van den Watertoren.

£.

—

2onMeid-seeuéooM |

£.

uitgave in samenwerking met

ƒ

uj,mu. mïïïJW

BENNEBROEK

Haarlem's Dagblad:
R D Tjeenk Wi || ink
&

Zoon. N.V. te

Haarlem

VERBOUW RAADHUIS
is een begin gemaakt met den verbouw van het
gemeentehuis. Hierdoor krijgt het bureau van de
Politie een niet onbelangrijke uitbreiding, terwijl tede beschikking wordt verkregen over een naar
0e eischen ingerichte cel.
Er

VexkUfobawi

(tij. den boekhandel en aan
de kantoxen aan 3Caa%tetn& (Dagblad

kens

50 cent

Prijs

HILLGOM.
LIEFDADIGHEIDSVOETBAL.

Wij vestigen nogeens de aandacht op den voetbalwedstrijd tusschen Hillegom en Hillinnen op
Zondagavond 14 Juli op het Hillegom-terrein, ten
bate van de geteisterde gebieden.
Over

seizoen

Een schat van wenken en gegevens
voor

UITBETALING VEILING.
de geveilde bloembollen in het afgeloopen

de huisvrouw, die bezuinigen wil

■'

HEEMSTEDE

SIRENES LOEIEN BIJ WIJZE VAN
PROEF.
mede dat voortaan wekeburgemeester
deelt
i
'Jks der Zaterdags te 12 uur de sirenes in deze gebeente gedurende 1 minuut zullen worden beproefd, voor het eerst op Zaterdag 20 Juli a.s. Dit
luchtalarm behoeft dus bij de burgerij geen onrust te verwekken.

SANTPOORT

—

AANGEHOUDEN.

De politie heeft den 16-jarigen A. uit Santpoort aangehouden, die bekend heeft zijn patroon voor eenige guldens te hebben benadeeld.

BEVERWIJK
OPROEP AAN DE BURGERIJ.
De burgemeester mr. H. J. J. Schóltens heeft
de volgende oproep gericht tot de burgerij: Met
dankbaarheid mag worden vastgesteld, dat de
burgerij van onze gemeente in de huidige omstandigheden een waardige kalmte en zelfbeheersching aan den dag legt. Over het algemeen
ziet men duidelijk in, dat orde en tucht zoowel
in eigen omgeving als in het openbaar meer dan
ooit wenschelijk is. Niet slechts tegenover de
bezettingsautoriteiten, maar vooral ook uit fier
gevoel voor eigenwaarde dienen wij daarin onze kracht te vinden en onze eer te stellen.
Tot mijn leedwezen schijnt dit niet voldoende te
worden bestft door degenen, die bij herhaling
het mooie centrum van onze plaats ontluisteren
door wanordelijk optreden. Ik doe in het bijzonder op hen, ook al komen zij van elders, in
gemoede een ernstig beroep om alles te vermijden waardoor medeburgers worden gehinderd.
De goede orde eischt voorts, dat vooral op de
Breestraat en omgeving de regels van het verkeer steeds stipt in acht worden genomen, ook
door de wandelaars. De middenweg is uitsluitend voor het rij verkeer bestemd. Op de fietspaden mogen zich alleen rijwielen voortbewegen. Het oversteken door voetgangers dient
op
zonder stilstaan
de daarvoor aangewezen
plaatsen te geschieden en alleen in een rechte
lijn.

RADIO
PHILIPS

EN ERRES

-

Ged. Oude Gracht 52
(Adv. Ingez. Mei.)

Haarlemsche Scheepsbouw Mij.

Nog

OOK IN HUURKOOP

HAGEMAN

—

—

Bevorderd tot het 3e leerjaar.

MEVROUW N. J. MEIJERINK-RIJK t
In den ouderdom van 65 jaar is te Haarlem overleden mevrouw N. J. Meijerink-Rijk, de zoozeer
bekende figuur op het gebied van het reddend
zwemmen. Met groote deelneming zal men in breeden kring van haar verscheiden kennis nemen.
Door haar groote werkkracht, maar niet minder
door haar beminnelijke persoonlijkheid had zij zich
niet alleen te Haarlem doch door het geheele land
de vriendschap verworven van allen, met wie zij
bij haar nimmer onderbroken arbeid voor den Ned.
Bond tot Redding van Drenkelingen en voor de
Haarlemsche Reddingsbrigade in aanraking kwam.
Vooral voor eerstgenoemden bond heeft zij belangrijk en veelomvattend werk verricht en tot het
laatst van haar leven had zij de leiding bij de voorbereiding der tentoonstellingen, die de Ned. Bond
tot Redding van Drenkelingen overal in het land
organiseert. Haar werk voor den boi>d vond erkenning in haar benoeming tot Lid van Verdienste.

,

Ook voor de Haarlemsche Reddingsbrigade heeft
zij steeds veel werk verzet eerst als secretaresse
later weliswaar niet in officieele functie, doch de
steun, dien zü haar echtgenoot bij diens propaganda verleende was veelomvattend en belangrijk.
Ook bij de voorbereiding van de Lighaluitvoeringen in vroeger jaren verleende zij een vrijwel on-

misbaren steun.

Westerlaken.

Haar overlijden beteekent het einde van een
welbesteed leven van onbaatzuchtigen arbeid.
De crematie van het stoffelijk overschot is bepaald op Maandag 15 Juli te Westerveld na aankomst van trein 15.14 uur.

bUrgërlïjkê stand

*

HAARLEM 12 Juli 1940.
Bevallen: 10 Juli W. E. Snoeks—Marselje z.; 11 Juli,
L. Verzijl—Greebe, d.; F. Schrage—Holty, z.; 12
Juli, A. E. Kat—Roosen, d.; J. L. Reijnders—Champeval, z.; M. Dauphin—Huizinga, d.; C. A. Leem-

HAARLEMMERMEER

malen
-

-

«-mus Gerhardus

Cornelis,

z. v.

B. N. Rijgersberg

overleden.

sicke.

De jongens: Joop Dijkstra,
Jan Grullemans,
Tonny Hoopman, Sybolt Machielse, Freddy Kesting, Tonny v. Houtum. Bert Sabelis, Frits Huijsman, Walter Voges, Herman Roeland, Evert Spoelder, Paul v. Wavéren, Dirk Keisers, Loek Rusman,
Ko v. Bakel, Jan Verhek, Hans Aulich, Paul Metz,
Gerard Kraamwiirkel, Gerrit Noteboom, Dirk Bak.
MR. PEEK ERNSTIG ONGESTELD.
ker, Gerard Kauffmann, Egbert ter Horst, Rudolf
De gemeente-secretaris mr. J. H. Peek, kreeg v. Gorkom, Willy Niewerf, Frits Frederikze, Piet
vrijdagmorgen tijdens zijn werkzaamheden ter v. Zeeland, Henk Joossen, Udo de Mol.
secretarie een hart-aanval en moest naar de
De meisjes: Willy Souwer, Edith Siegerist, Vera
Maria-stichting te Haarlem worden vervoerd. Staritsky, Hannie Steensma, Nelly v. Keulen, Truus
Hoewel zijn toestand niet bepaald verontrustend Bakker, Erica Koch, Maaike Lahaise, Yvonne Kol■s. mag geen enkel bezoek worden toegelaten.
derie, Annie Kluen, Hetty Mooy, Corrie Jansen,
Bij informatie aan de Maria Stichting werd ons Henny v. d. Velden, Henny Westhof, Tineke Zorge,
£edenmorgen medegedeeld, dat de toestand van mr. Julie Kaesenhout, Mary Nijkerk.
iets beter was.
Bevorderd tot het vierde leerjaar.
UITBREIDING POLITIECORPS.
De jongens: Kees Boudewijn, Ab. Dekker, Leo
Naar wij vernemen is in een geheime raadsde Haan, Richard v. Eldik, Jan Machielse, Ab.
vergadering
besloten het politiecorps met twee Donkelaar, Reindert Ysenbout, Nico Disselkoen,
a genten
uit te breiden.
Frits de Geest, Aat Keisers, Tjerk Pol, Wiebe
Steensma, Henk Bitter, Eric Eggers, Henk HoogeEXAMENS.
woning, Freddy Kreugel, Joop Rinsma, Jam Senft,
Geslaagd voor het MULO-examen A. de vol- Co Ciaassen, Frans Holling, Piet Kamstra.
gende leerlingen der openbare U.L.0.-school: P.
De meisjes, Annie v. Blommestein, Joke Eynta. Geljon, J. Prins, G. Stoutenbeek, G. hoven, Ina Hubbelmeyer, Elly Kok, Aagje Plomp,
v. Winsen, Aimy Kaersenhout, Lies AlterVoor het examen B. slaagde de leerling H. P. Clara
man, Hannie Kryger, Lies v. Steyn. Emmy Tjakkes,
ochilpzand der Chr. MULO-school.
Ellen Weissenbowr, Jo v. d. Heuvel, Jeanne Meyer,
Trees Verbeek, Annie Hospes, Elly de Vries.
LOONSVERLAGING BLOEMISTARBEDI ERS.
het scheidsgerecht is voor de bloemistE. J. PATEER. +
rbeiders een loonsverlaging vastgesteld van
1.20 per week. Het gemiddelde loon komt nu
Vrijdag is te Heemstede in den ouderdom van
°P f 17.50 per week.
69 jaar overleden de heer E. J. Pateer, oud-commissaris van nolitie te Amsterdam en ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Pateer is 2 Juli 1871 te Hontenisse geboren. Op 1 Juli 1896 trad hij als surnumerair in
dienst van de Amsterdamsche politie. Hij werd
BURGERLIJKE STAND.
inspecteur derde klasse op 1 Februari 1897, tweede
Geboorten: Maria Johanna, d. v. J. Touw en C. klas op 1 October 1900, eerste klas 1 Mei 1912,
Jonker. Willem Jacob, z. v. H. Brugman en H. hoofdinspecteur 1 December 1916 en commissaris
Lucke. Maria Wilhelmina, d. v. H. C. J. Phi- 5 Augustus 1921. Op 16 October 1931 heeft hij den
j™'ipse en E. van Oeffelen.
Dirk, z. v. J. van Roospolitiedienst met pensioen verlaten.
en M, G. de Koker. Petronella, d. v. P. JunDe teraardebestelling van het stoffelijk overSerius en A Tamerus. Petrus Nicolaas Josephus, schot zal plaats hebben Dinsdagmiddag half
./,*• v
N. p. j, oisthoorn en A. A. Stokman. Martwee op de Aleemeene Begraafplaats te Heem'

en moet

heeft de Hillegomsche Veiling een tweede

Uitbetaling gedaan van 8 pet. Het veilingbestuur
bezig het restant der uitstaande bedragen
Js nog
incasseeren en men heeft goeden moed binnen
Je
kort nog een derde uitbetaling te kunnen doen en C. M. Mooijekind. Adriaan,
z. v. H. Haspels en
Plaats vinden.
J. M. Krocké. Aart, z. v. P. J. v. Haaften en J. Blokker. Jan, z. v. J. Markus en H. M. Jansen. Jan,
CONCERT CRESCENDO.
z.
v. J. Ramkema en M. Dol. Hermanus, z. v. J. N.
Vrijdagavond gaf de R.K. Harmonie „Crescendo"
en M. Gorter. Jacobus, z. v. J. J. Nijssen
Gieske
°P het Schoolplein der Openbare School een conM. D. van Bruggen. Jacob Leendert Cornelis,
en
cert. De belangstelling was groot, vooral van de
v. J. Verbaas en D. S. Sepers. Jasper, z. v. H.
jeugd. Ons lijkt deze plaats voor een concert min- z. Jonge en J. Spruitenburg.
de
der gelukkig gekozen, veel van de inderdaad goede
Ondertrouwd: Dirk Koolhaas, 30 jaar en
muziek ging verloren.
Jansje de Weerd, 24 jaar. Jan Blom, 30 jaar en
Johanna Cornelia Oskam, 24 jaar. Hendrik SluijWATERPOLOWEDSTRIJD.
rrier, 30 jaar en Cornelia Hof, 25 jaar.
Getrouwd: Johannes Meulblok, 24 jaar en Betsij
H.Z.V.--H.P.C.-(11—5).
Gardina Cornelia Blom, 21 jaar. Jan Dijksman,
23 jaar en Artje Mechelina Maria Keuken, 25
Vrijdagavond had in de Zweminrichting te Hilje- jaar. Dirk Leenheer, 23 jaar en Nelly Dekker,
Kom deze dameswedstrijd plaats. De Hillegomsche 24 jaar. Hendrik de Vries, 33 jaar en Alida Witdames hebben de taktiek nog niet voldoende té pak- zièrs, 32 jaar. Johannes Pieter Koolhaas, 26 jaar
ken.
en Marianne Geertruida Coevert, 20 jaar.
Overleden: Jan Lanser, 72 jaar, echtg. v. L.
De H.P.C.-dames zondigden nog al eens tegen den
spelregel der 2 mqter lijn; 'drie maal moest éev Spaargaren. Jan Nuis, 21 jaar. z. v. IJ. NuLs. Nispeelster het water uitgezonden worden.
colaas Reinder Lammert Kooiman, 28 jaar, echtg.
Nadat H.Z.V. door mej.. M. Schreuder de leiding v. C. Berrevoets. Kornelia Muller, 84 jaar, wed. v.
had,genomen,,
de bpzoefetexs, een J. Huisman. Nan Johannes Dol, 4 jaar, z. v. N. J.
betere (spel kwaliteit; bij de;rust was dftstaijd'
Dol. Nitfolaas Gerardus de Vlieger, 22 jaar, z. v.
Na de hervatting werd deze zonder moeite opgcr T. !J: de Vlieger. Gerrit Teunte Struik. 65 jaar,
echtg; .v.' S. de Vette. Petrus Johannes Maria
voerd tot I—s.
Uitermark, 4 jaar, z. v. W. Uitermark.
KOSTELOOZE RIJWIELMERKEN.
Tot het: verkrijgen van kostelooze rijwielmer'kén zal de Rijksontvanger zitting houden in het
kantoor Hoofdstraat 144 óp Vrijdag 19 Juli,
Donderdag 25 Juli en Vrijdag 2 Augustus; des
avonds van 6 tot 8 uur.
OVERGANGSEXAMEN.
Zij die in het bezit zijn van een dergelijk meirk
1939—1940 móeten dit medebrengen.
Aan de Bronsteeschool voor U.L.O. alhier werden bevorderd tot het 2e leerjaar.
POGING TOT INBRAAK.
De jongens: Fred Steffens, John Velberg, Ab.
Bij de wed. J. v. d. J. aan de Haven heeft men
Benavente, Ab. Honderdos, Wim Platte, Daan de
«en poging tot inbraak gedaan door middel van Jong, Ab. Kabel, Gerrit Kluen, Henk Meijer, Louis
Uitsnijding van een met zeep besmeerde ruit. Waar- Dammers, Dirk Kruijff, Dick v. d. Schans, Theo
schijnlijk is de dader of zijn de daders gestoord, Fraaij, Dick Philippo, Piet Meine, Dick van Kamer wordt niets vermist. De politie stelt een pen, Cees Caro, Leo Planting,
Berrij Verbeek,
®nderzoek in.
George Wüstefeld, Jan Schreurs, Karei
Suyling,
Chris Raket, Eddy Koning, Ronald Hofman, Jan
EEN ONVRIJWILLIGE GAST.
Elfers, Henk Maurits, Piet Frumeau, Kurt Löb,
Toen de expediteur v. d. K. Vrijdagavond met Heinz Löb, Louis van Beers.
Zijn vrachtauto hier arriveerde, vond hij achter
De meisjes: Tineke Kruse, Carla Straus, Doke
ln den wagen een 9-jarig jongetje, dat uit Leiden
v. d. Koog, Bets Velberg, Clary Stam, Silvia de
afkomstig bleek te zijn en spelenderwijs op de auto Vries, Lies Kokke, Dinij v. d. Vliet, Hans van
geklommen was. Door de zorgen der politie werd Winsen, Noortje de Geest, Hanmy Zonneveld, Tini
"et knaapje aan zijn ouders teruggegeven.
Boersma, Nelly Ruijs, Ida v. Waveren, Kitty v.
Nes, Enny Visser, Else de Wit, Miep Bos, Mientje
ONTBINDING BURGERWACHT.
v. Iperen, Netty Stadt, Jopie Lahaise, Gre v. d.
Met ingang van 11 Juli is de Hillegomsche Vrij- Heuvel, Ida Vogel, Irmy Houben, Corry Timmerwillige Burgerwacht op last der bezettingsautori- mans, Sonja Dekker, Mety Pauw, Diny Lablans,
teiteii ontbonden.
Ina v. Beaumont, Jopie Sierhuis, Tiny Sierhuis,
Bep v. Geelen, Lineke v. Nofterik, Mariene Frie-

GROENTEN NAAR DUITSCHLAND.
Maandag wordt ook te Beverwijk begonnen met
verladen van peen voor export naar Duitschland,
omdat de markt de groote aanvoer van dit product niet meer opneemt. Van elke aangevoerde
partij, die aan de eischen voldoet, wordt een vast
ROTTERDAM, 12 Juli.
Het A.N.P. meldt:
gedeelte direct voor export ingeschreven en naar
Vannacht omstreeks half vier zijn de inwoners
de pakplaats gebracht. Daarbij
zullen ook
de
van Schiebroek uit hun slaap gewekt door een
overschotten aan waschpeen voor den exportprijs
achttal explosies. Wederom wierp een Engelsch
worden afgenomen. De aanvoer kan zoo groot niet
vliegtuig zijn bommen neer op de onschuldige
zijn of alles gaat weg mits de kwaliteit goed is.
Nederlandsche burgerbevolking en wederom
Op den duur kunnen ook voor andere productie:
zijn slachtoffers gevallen.
Een bom viel op een houten zomerhuisje, staantuinboonen, spercieboonen enz. dezelfde maatregelen worden genomen. De verlading geschiedt door de in het land achter een woning, waarin drie
de beide veilingen in samenwerking.
menschen sliepen, die het im eigen huis te Hillegersberg niet veilig hadden geacht en van de eigeZAL DE HARDDRAVERIJ DOORGAAN?
naresse van het huisje toestemming hadden gekreDinsdag valt de beslissing. gen daar 's nachts te slapen. Dit uit
drie menschen
Het bestuur van de harddraverij vereeniging bestaande gezin kwam aldus op tragische
wijze
heeft reeds geruimen tijd bij de daartoe bevoegde om het leven.
instanties pogingen aangewend om het doorgaan
De overige bommen vielen zooals gezegd, im het
van de jaarlijksche harddraverij in de Breestraat open land, terwijl een bom nog in een complex
te verzekeren. Dezer dagen ontving het bestuur de volkstuintjes is terecht gekomen en het mag een
mededeeling, dat daartegen wel geen bezwaar zal wonder heeten dat hier geen slachtoffers gevallen
worden gemaakt en dat de officieele toestemming zijn. In deze volkstuintjes nl. heeft men ook houten
elk oogenblik kan worden verwacht. In verband huisjes gebouwd, waar verschillende
menschen
hiermede zal de harddraverijvereeniging Dinsdagsliepen o.a. een Rotterdamsche tramconducteur en
avond 16 Juli in het Kennemerhotel
aan
den zijn gezin. Voorts zijn tallooze ruiten in wijden
Velserweg een spoedeischende ledenvergadering omtrek vernield.
De bommenwerperij op niet militaire doelen
houden. De leden zullen in deze bijeenkomst hebben
te besluiten of de harddraverij op 15 Augustus al heeft groote verontwaardiging in de omgeving geof niet zal worden gehouden.
wekt.
De slachtoffers van den bomaanval te Schiebroek
zijn de heer A. Oorschot, zijn echtgenoote en hun
ORGELBESPELING.
negenjarig dochtertje.
De Engelsche luchtmacht heeft haar systeemDoor den heer G. J. Moed, organist der oude
Ned. Herv. Kerk te Beverwijk, werd Vrijdagavond looze bomaanvallen verder voortgezet boven een
stadsgedeelte van Rotterdam. Hier verscheen
een orgelbespeling gegeven op het fraaie Mülleromstreeks vier uur een vliegtuig, dat aan den rand
orgel. dat dit stemmige gebouw rijk is.
Al had de belangstelling grooter kunnen zijn, der stad eenige bommen liet vallen op een aantal
woonhuizen. De gevolgen waren ontzettend. Hier
toch waren vele liefhebbers van zulke kerkconcerten gekomen om weer eens te genieten van hetgeen vonden twee vrouwen en een meisje den dood. Het
waren de 35-jarige D. de Jong, de 72-jarige L. van
de heer Moed, die een kunstzinnig programma saDijk en het 14-jarige meisje M. de Smit. Voorts
mengesteld had, ten gehoore bracht.
Moge het initiatief om regelmatig orgelconcerten werden twee personen ernstig gewond, nl. de 59te geven, de aanmoediging ontvangen, welke het zoo jarige J. de Jong, en zijn 64-jarige echtgenoote J.
tenvolle verdient. Alle artistieke factoren zijn hier de Jong. van Dijk, die beiden in het ziekenhuis aan
den Bergweg moesten worden opgenomen. Tenvereenigd.
slotte moest de G.G.D. een achttal personen behandelen, die kwetsuren van lichteren aard hadden
BURGERLIJKE STAND.
opgeloopen.
Bevallen: H. J. v. Bronkhorst—v. Lent z., M. E.
ROTTERDAM, 12 Juli.
Een bom afkomstig uit
Hart—Ligthart d., C. M. H. M. Geldermans—HuijEngelsch vliegtuig, kwam vannacht terecht
een
ling; M. Wortman—Does d., A. Hoogewerf—v. d.
Klooster, d., A. M. Poncin—Welagen d., E. v. d. op een school in een gehucht bij Rotterdam. Er
Laan—v. d. Gulik z., M. v. d. Zon—Borst, G. J. zijn een doode en een zwaar gewonde.
Rozenheek—Kooy d.
Hedennacht werd te Zwijndrecht luchtalarm geOndertrouwd:
J. H. Snel en J. A. de Vries,
toen Engelsche vliegtuigen boven de plaats
makt
toek. adres: Haarlem, Westkolk 56.
Er werden bommen uitgeworpen, waarvan
vlogen.
C. Schreuders en H. C. D. Weseman, toek.
een op tuinland terecht kwam. Er werd veel schade
adres: Haarlem, Croesenstraat 40.
aangericht aan de tuinbouwgewassen en ongeveer
Getrouwd: H. van Eis en J. van Riessen, J. 600
broekasramen werden vernield. Een tweede
Diepgrond en H. Engelhart.
Overleden: H. van der Kolk 95 j. wedr. v. A. bom kwam op het woonhuis der familie V. terecht,
dat geheel verwoest werd. De bewoners, een man,
Faber, eerder wedr. van M. Klein, alhier, Narvrouw en drie kinderen werden gedood.
cissenweg
120.
Een brandbom, die hierna werd uitgeworpen
P. van Gessel, oud 66 j„ echtgen. van Elizabèth
Vreeke, alhier. Deken Waarestraat 8; M. Bakker veroorzaakte brand in een loods van de gemeentelijken
oud 64 j., echtgen. van Hendrik Minnes, alhier, bluscht.reinigingsdienst. Het vuur kon worden geDrie paarden kwamen in de vlammen om.
van Hogendorpstraat 2.
P. Pronk, oud 12 jaar alhier, K. Delfsweg 20.
BOMMEN IN ZEIST.
C. C. H. Bode, oud 79 jaren, alhier Gasthuisstraat 2.
ZEIST, 12 Juli.
Het A.N.P. meldt: Hedennacht
hebben zeer hoog vliegende Engelsche vliegtuigen
PRIESTERWIJDING VAN PLAATSGENOOT.
boven Zeist verschillende bommen laten vallen. Het
waren zoowel brandbommen als explosieve, bomOnze vroegere plaatsgenoot, de eerw. frater Gulielmus v. d. Geest zal op Zondag 21 Juli in het men. Een huis in een der buitenwijken kreeg een
missiehuis -van de paters Lazaristen te Helden- voltreffer, waardoor de achterzijde volkomen werd
Panningen door mgr. J. H. G. Lemmers tot priester vernield. Van de familie R., welke dit huis bewoonde, werd de heer des huizes gedood. Zijn
worden gewyd.
De jonge priester zal op Zondag 28 Juli in de vrouw werd ernstig gewond naar het ziekenhuis
overgebracht. De kinderen, die aan de voorzijde
parochiekerk van de H. Agatha zijn eerste plechsliepen, konden worden gered.
tige H. Mis opdragen.
Een andere tijdbom kwam terecht op een huis,
waarvan de bewoners toevallig niet op de slaapkmer waren. Zij hadden in verband met het in
(Onderstaande berichten zijn reeds in een deel
werking treden van het afweergeschut den kelder
onzer vorige oplage opgenomen.)
opgezocht. Geruimen tijd na den inslag ontplofte
deze bom, waardoor ook dit huis volkomen werd
vernield. Voorts werden tal van huizen door scherven en den luchtdruk zwaar beschadigd. In een
andere
woning, welke door een brandbom werd
Dividend 7%
getroffen, kon de bewoner door krachtdadig ingrijpen het gevaarlijke projectiel onschadelijk maIn het verslag der Haarlemsche
Scheepsbouw ken.
In de omgeving van deze bominslagen waren
Mij. over 1939 zegt de directie o.a. het volgende:
Voor de thans onderhanden zijnde orders zijn geen militaire objecten.
Verschillende bloemisten uit de nabijheid kregen
nagenoeg alle materialen in ons bezit, zoodat wij,
onvoorziene omstandigheden voorbehouden, het groote schade aan hun broeikassen.
geheele jaar 1940 normaal zullen kunnen doorwerken.
twee slachtoffers van bomOp de vaste goederen, installatiën, werktuigen,
gereedschappen en het meubilair is over 1939
aanval op Almelo
f 14.906,93 afgeschreven.
Na toevoeging van f 10.000 aan de reserve wordt
AIiMEiLO, 12 Juli (A.N.P.)
Aan de gevolgen van den Engelschen bomaanval op Almelo zijn nog twee slachtoffers overleden. Er
zijn thans zes dooden, terwijl twee der gewonden in levensgevaar verkeeren.

Bombardementen eischen
nieuwe slachtoffers.

van

De Huisvrouw
van 1940

.

V

I

het pas
verschenen boekje:

de overblijvende netto-winst van f 16.106,91
voorgesteld een dividend uit te keeren van 7 pet.
(f 14.700). Het restant wordt overeenkomstig de
statuten verdeeld, waarna een bedrag van f 179.49
naar nieuwe rekening wordt overgebracht
vain

stede.

GÏMNAS'HEK IN DE

behooren

OPEN LUCHT.

tot de dagtaak

Lichaam;>oelemngeii in ideale omgeving
van de gewonde en zieke militairen, die thans op het
—

buitengoed „Het Kareol" in Aerdenhout onder medisch toezicht en deskundige
leiding (ten uiterst waardevolle nazorg genieten.

rijse—van Kraaij, z.
Overleden: 10 Juli, I. Koster, 65 j., Bosch en
Vaartstraat; 11 Juli, L. MaxT 73 j., Zaanenlaan; H.
J. Verhagen—Barendse. 46 J., Waldeck Pyrmontstraat; 12 Juli, N. J. Meijerink—Rijk, 66 j., Cruquiusstraat.

Gehuwd: 12 Juli, E. J. van Kleffens en K. vaa

der PoL

13 JULI 1940

Aanbod

Kleine Zakenannonces

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

Personeel

gevraagd

1 Mei v. z.
verlaagden prijs van f 42.50 p. m.
Brieven G 7327 bur. van dit blad.
steedsche Dreef. Tot

Te huur gevr. kl. BOVENHUIS v.
bej. echtpaar, omgev. Amst. tram
Brieven G 7423 bur. van dit blad.

r

■

Personeel

aangeboden

GEDEELTE v. GROOT HUIS m.
tuin
te huur gevr. voor gezin 4
pers. Beneden zeer groote achterk.
en verder part. of ét.
2kl. k. en
keuken of gebr. v. k. en zolderged.
Br. beslist met prijsopg. lette O. 4
Boekh. A. Vernout, Overveen.

Voor Huishouding Voor Huishouding
DAGMEISJE gevr. te Aerdenhout
in kl. gez. 9—2. Vrijdags tot 4 u.
P.G., niet boven 17 j. Aanb. 's av.

7.

7-9 Boekenrodeweg

Gevr. flink MEISJE v. halve dagen
15 a 16 ,j. Aanm. vóór 8 u. César
Franckiaan 52, H'stede.

Te huur ruime SLAAPK AMER m.
vaste waschtafel.
Mevr. Verwer,

Te huur ge (vr. per 1 Sept WONING
voor 4 pers. niet hooger dan f 35 p.
m. Brieven G 74 22 bur. van dit bl.

1-3 regels vooruitbet. 75 ct.
elke regel meer
25ct.
Afkomstig van
handel en bedrijf.

....

11EKI T II STOF? Bijz. verl. prijs BABYCOMMODE en HANGKAST
n. mt. f 18.— Dames- wit laqué ter overn. aangeb. Te
Ripperdapark 21
m. f 14. Overjas keeren zien Lange Wijngaardstraat 15 van
£
8. Müller. Joh. de Breukstraat 1, 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur.
ZIT-SLAAPK A MER agb. voor 1 of
I tel. 1C077.
Te koop een in zeer goeden staat
2 pers. t 2 p. w. met radio. Met PIANOLESSEN aangeboden door
niet
duur
pens. f .7. Schagchelstraat 21r.
zijnde solide HAARD verwarmt 2
bur.
Prima
en
HAAKWERK
erv. leeranes. Brieven G 72 7p
A. Ooijevaar, God. Oude Gracht kam., geh. compl. met koper afgevan dit blad.
Twee ongem KAMERS te huur in
40 rood. Telef. 11350.
werkt. Prijs f 50. Parklaa» 85.
het centrum. Brieven G 7403 bur. GRIEKS EN LATIJN. J. Gans,
van dit blad.
stud. class. werkt bij. Bill. cond. MASSEUSE PEDICURE, Telef. Te koop groote KAMPEKRTENT.
Tuinwijklaan 38, Tel. 12588.
14585, Zuster Elisabeth Jansen, v. 't Hoffstraat £5.
Gem. ZIT-SLAAPKAMER te huur
Korte Rozenstraat lrd.
TE KOOP: 1. br. j. schoenen m. 36
met k. gelegenh. 1 of 2 pers. J. v. ZOMERTARIEF. Mlddenst. diploMaandag
73
rd.
broche,
2 4 j. broekjes, witte 1. schoentjes m.
maopl. Steno, Taelen, Boekhouden
Biesen, Jansstraat
VERLOREN:,
f 2.50 p. m. Typen 25 lesuren (gr. Zeeuwsche knoopen, gedachtenis. 38. Serné, Saenredamstraat 110.
Geriefelijke SLAAPK. te huur op boek) tot f 5. „Mercurius", HoutTegen belooning te bez. Bogaardt,
goeden stand te Heemstede. Br. G plein lrd.
Tel. 17764. Gr. prosp. L. Boogaardstr. 10 rd.
Best 18-deelig KONIJNENHOK te
7425 bur. van dit blad.
k. uitneemb. gesch. voor alle rasgeel sen. Prijs f 15. Van Keulenstr. 28.
klein
WEGGELOOPEN:
halsbandje
gen.
hondje met groen
Gem. ZIT-SLAAPK. str. w. b. fiets
TE KOOP: prima onderstel v.
Petertje. Heeft waarschijnlijk gemet of z. pens. v. 1 of 2 p. Bilderdijkstraat 9 zwart.
pootje. Inlicht, worden handwagen op pat. as met veeren.
broken
Assendelverstraat 18.
gaarne ingew. bij C. Pet, KleverAgb. bij j. kunstz. menschen ZITlaan 111, Hrl. Tel. 15071.
WECKFLESSCHEN te koop pl.m.
SLAAPK. m. opklapb. en voll. pr.
NIEUWE KARPETTEN, zeer zw. 100 stuks, één liter inhoud, per st.
pens. Brieven G 7428 bur. van dit
Te koop zoo goed als nieuwe DAblad.
velours, Wilton en moquette v.a. 20 ets. merk Rex en Leerdam. Br.
MESFIETS.
Zandvoortschelaan f 6. Alle maten. H. Ineke, ScherG 7293 bur. van dit blad.
126, Heemstede.
Flinke ZIT-SLAAPKAMER aanmerstraat 26 rood, bij den Zijl weg
Haarl.
geb. desgewenscht m. gebr. v. keuTe koop aangeboden 7 KONIJNEN
ken. Brieven G 7429 bur. van dit TANDEM te koop, geheel compl.
Adres: Spijkermanslaan 2C. Hrl.
f 40. Gouwstr. 46.
blad.
KINDERWAGENS
als
nieuw,
Nieuwe Tork Box f 4, Box met maTe koop LEDERWALS met rechKOOP: Simplex Heer, Gazelle tras f 4, Karpet f 3.50, Tweeling te rollen tegen elk aann. bod. ZuiTe huur gr. gem. ZIT-SLAAPK. TE
Dames, Gazelle Meisjes. Spotprijs Kinderwagen gevr. Twijnderslaan derstraat 10 A rd.
f 2.25; slaapk. f 1.50 p. w. CoornZondag, m. 1 j. gar. Z. B. No. 17.
ook
hertstraat 25, b. d. Zijlweg.
Spaarne 134 zw.
Te koop: nieuwe KIPPENREN v.
R.K. Meisje (winkeljuffr.) 24 jaar f 5. Adres: Weyns, Javalaan 52. te
Gem. ZIT-SLAAPK. aangeb. voor
RACE-FIETS tezoekt leuke VRIENDIN, kunnende Heemstede.
1 of 2 pers. met balcon a f 4 p. w. Te koop prima
gen
elk
aann.
bod.
Adres: Gen. Bodansen en fietsen. Brieven G 7409
(berging fiets) Duvenvoordestr. 11.
thastraat 48.
bur. van dit blad.
2 BESTE HITTEN en PAARD, 1
Gem. ZIT-SLAAPK. agb. met of
Tonneau met wagennet met opJONGENS- en MEISzijltjes,
Melkwagen op
Gevr. BOEKEN 4e ld. H. B. S. A rolbare
zonder pension, centr. verw. bad, Te koop een
184, H.N. en aangeb. Boeken 3e klas. SleuJESFIETS.
Tiniorstraat
tel. aanw. Kleine Houtweg 31.
lucht en bakkers- of kruidenierstelberg, Muiderslotweg 154.
wagen
met platte wagen en een
merk
Pracht gem. KAMERS met vaste J JONGENSRI JWIEL,
beste broodkar. Burgwal 58, in café
zelle zoo goed als nieuw met dubwascht. aangeb. Bad en telef. Vic„De Hooiwagen".
bele trommelremnaaf te koop. Klekoop
tour, Nieuwe Gracht 76.
verparkweg 76 zwart.
10 W. L. HENNEN
voor f 12.
Brouwersplein 2 6 zwart.
Te huur aangeb. een frischSLAAP2e handsch DAMESFIETS te koop
KAMERTJE met st. water. Klevergevraagd. Br. met bill. prijsopgaaf
laan 62 zw.
BOEKEN TE KOOP le en 2e kl.
G 7311 bur. van dit blad.
H. B. S. A. w.o. Bos' Atlas. BenvilTe koop gevraagd: een em. FORAAXGEBODEX: gezell. ruime zitNUIS. Brieven G 7353 bur. van joenstraat 34 zwart.
Te koop: licht MOTORRIJWIEL,
kamer, netten stand en dito slaapdit blad
BOEKEN 2e en 3e klas H. B. S. A
kam.,
str. w. event. goed verz. z. g. a. n. Lourens Costerstraat 17.
pension te Santpoort-dorp, grens
aangeboden, halve prijs, van Neskoop gevraagd: SCHRIJFBUTe
g.
Haarlem. Brieven G 7458 bur. v. Te koop: MOTORBAKFIETS z.
REAU Br. m. prijsopg. G 7338 bur. straat 42.
a. n. snel en zuinig. Vos, Burgwal
d. blad.
van dit blad.
35 zwart.
AANGEBODEN:
Excelsior StofETAGE aangeb. bev. 2 kamers 1
koop gevraagd een in goeden st. zuiger f 7.50, Philips radio, wisTe
Te koop: een HEERENRIJWIEL
kl. kamer v. z. v. w. balcon, desLEDIKANT. selstr. f 12.50. .Tan Luyckenstr. 22.
zijnd 1 -pers. ENG.
met nieuwe wielen en banden en
gew. gebr. van keuken. Obistraat
prijs G 7370 bur. v. d. blad
Br.
m.
electrische lantaarn. Te bevragen:
73. Hrl.-Nrd.
Te koop KAM PEERTENT 6 pers.
Oranjestraat 80. Haarlem.
BOEKEN over Haarlem en omg.: w. d. Koolsteeg 6r.
Gr. gezell. gemeub. ZIT-SLAAPK.
te koop gevr. Aanb. G 7374 bur.
GAZELLE 1). RUW. m. 1. f 27.50
en een slaapk. g. stand. Tel. en
TE KOOP: 10 kippen met haan,
van dit blad.
Arend H. f 17.50. Kagle H. r. f 14.
radio aanw. Huur f 30 p. m. v. dir.
eersten leg f 16, 6 kuikens 3 maana. n. Bakenessergracht 48rd.
den f 5. Oost-Indiëstraat 61.
of later. Kleverlaan 176, lirl.
TE KOOI» GEVRAAGD: net gedragen jas en vest of Costuum,
Agb.:
prima
Groote gem. ZIT-SLAAPK. en gr. KOOPJES. 1 Gazelle en Simplex maat 54 of 56. H. Jordaan, KerkKINDERWAGEN
merk v. Delft, prijs f 6. Slachthuisbalcon, straatzijde, str. w. centr. st. H. rljw. en Ned. Kroon D. rijw. w. hofstraat 2 9 r. Na 5 uur.
ber. f 27.50. Jansstr. 42. O. Zondag.
prima gemeub. m. of z. pens. Emstraat 30.
koop
mastraat 24.
gevr.
Te
SCHOENMAKERS.
TE KOOI": eenige inmaakpotten,
TE KOOP: opvouwb. Kinderwain goeden st. zijnde Wals en Stikjongenspakje,
j.,
en
11
D.
H. machine. Brieven met prijsopgaaf gen f 10, box en Wandelwagentje
een
fiets, naaimachine. Asterstraat 12. G 7410 bur. van dit blad.
Korte Houtstraat llzw.

HEEMSTEDE. Huurovername p
I Sept. van schitterend Heerenhuis
m. tuin, 6 k. en badkamer, Heem-

gevraagd

Nette Juffrouw zag zich gaarne geP.G. v. g. g. v.
middelb. leeft, tegen gering sal. Br.
G 7324 bur van dit blad.

Alleenstaand heer b. b. h. h. zoekt
ruime, gem.
KAMER, vrij van
MEISJE, 16 jaar b. z. a. voor de radio. Brieven
m. opg. van afmemiddag- of avonduren. Brieven G tingen G 7366 bur.
van dit blad.
7390 bur. van dit blad.
f

Gevraagd: flink MEISJE tot 3 u.
niet boven 18 j. Duinoordstraat 79.

Heer zoekt ZIT- (EN)SLAAPKAM.
DAME v. goeden huize, ni. 1. P.G. m. of z. p. Br. m. uitv. inl. G 7365
zoekt een haar passende betrekbur. van dit blad.
MEISJE gevr. 14 a 15 j. van 9 tot king. Op de hoogte van huishoude5 uur f 2.50 p. w. Brieven G 7391 lijke bezigh. Goede beh. gaat voor Dame-alleen zoekt ETAGE (onbij salaris. Brieven G 7299 bur. v.
bur. van dit blad.
genieub.) met vrije keuken, W.C.
d. blad.
hoogstens f 20 p. m. netten stand.
Nette
WERKSTER gevr. 2 a 3
Brieven G 7356 bur. van dit blad.
oeht. p. w. v. g. g. v. Schotersingel Wegens vertrek uit de gem. zoekt
97 zwart.
mevr. voor haar ijverige, bekw. Echtpaar m. 3 kind. zoekt voor de
en uiterst betrouwbare HULP IN
maand Augustus gem. KAMERS
Gevraagd net DAGMEISJE
van DE HUISH. een betrekking voor j m. gebr. van keuken. Brieven Bur.
B—s uür, bij echtp. zonder kindehalve dagen in rustige omgeving
van dit blad G 7387.
ren.
Asterlaan 36.
Aerdenhout. tegen 1 Aug. 1940. Brieven bur.
Aanmelden S—9 uur.
van dit blad G 7300.
Gevr. p. 1 Aug. of eerder 2 ongeni.
KAMERS
niet keuken, omtrek
een
BOEKEND,
P.G.,
Gevr.
WERKMEISJE van 16
26 j. z. z. Zandvoortschel.,
v. g. h.
Heemstede. Br.
tot 20.j. of Werkvrouw tot 40 j. 1 g. gepl. in huish, kl. gezin. Met G 7332 bur. van dit blad.
of 2 keer p. w. loon 75 c. per uur huisel. verk. Brieven G 7301 bur.
voor het s.choonmaken van een van dit blad.
Gevr. met 1 Sept. te Haarl. of omg.
Duitsch militair gebouw. Brieven
door rustbeh. dame, gestoff. ZITen COSTUUMNAAIMANTELG 7320' bur. van dit blad.
SLAAPK (liefst m. buitenzitje) m.
STER b. z. a. aan huis of thuisgebruik v.
hoofdmaaltijd. Liefst
Beschaafd prettig JONG MEISJE werk. Brieven G 7279 bur. van dit alleen inw. in besch. rustig milieu.
gevr. van 9 tot 1 uur, voor gezelblad.
Br. met pr. opg. G 7331 bur. v. d.
schap 'v. kl. kinderen. Sal. f 10 p.
blad.
m. Mevr. Jansen, Prins Mauritsl. HULP AANGEBODEN bij het ko28, Haarlem. Aanm. tusschen 6 en ken of voor het koken. Brieven G Juffr.
vraagt ZIT-SLAAPKAMER
7318 bur. van dit blad.
7 uur.
in net gezin. Liefst Zijlweg of omg.
Brieven G 7330 bur. van dit blad.
Gevraagd voor direct net MEISJE Handige NAAISTER
maakt van
v. g. g. v. van B—s uux'. Mevr. J. oud nieuw, eenv. Japonnen f 1.50
de Wit, Kenaupark 7.
f 1.23. Blieven G Oudere dame vraagt tegen Oct. of
kinderjurken
7362 bur. van dit blad.
Nov. te Aerdenhout of Haarlem,
gestoff. KAMERS met bediening,
DAGMEISJE gevraagd van 9—3 u.
B. z. a. nette JUFFROUW 32 j. m. geheel of gedeelt. pension, met
loon f 4, niet beneden 15 jaar. Klekindje, als huishoudster in Moeverparkweg 80 zwart.
gebr. van badkamer en telef. Prijs
derl. gezin. Brieven G 74 00 bur. f 1 00 p. mnd. Brieven G 7303 bur.
van dit blad.
NET M EIS.JE gevraagd van 8 tot van dit blad.
5 uur. Wagwiweg 208.
Juffr. vraagt NETTE WASCH aan Heer zoekt ZIT- EN SLAAPKAMER op goeden stand. Brieven m.
Gevraagd: net DAGMEISJE, 15-16 huis, droog thuis 15 ct. per kg. buiten gedroogd. Brieven G 7418 bur. prijs G 7304 bur. van dit blad.
jaar. 'ty'agenweg 118.
van dit blad.
Eenv. dame, m.I. zoekt op gez. st.
Gevraagd: flink MEISJE v. halve
dagen. Leeft. 13-16 jaar. Aanm.: B. z. a. nette WERKSTER, ook wegens tijdsomst.heden SAMENkantoor- en winkelwerk. Brieven WONEN m. dito dame of kl. gezin ]
César Franckiaan 52, H'stede.
tegen bill. pr., ieder vrij. Brieven Dog KOST cn INWONING agb. v.
G 7419 bur. van dit blad.
heer v. zit-sl.k. h. v. k. f 9 p. w.
7305 b«r. van dit blad.
$évraagd, teFlink
Hasselaersplein 33.
geh.
Nette
VROUW
zoekt
gen 1 Aug. te„l£steüe V. 9-3
werk;
ZaGevraagd: ZIT-SLAAPKAMER m.
terdags tot F"uur en Zondags Vrij. huis( "héele of halve dagen. BrieSchilder 19 j., b. b. h. h. zoekt terven
G
7420
onderhoud door bej. juffr. bij menbur.
van
dit
blad.
gezin.
klein
In
Br. G 7417 bur. van
stond
KOSTHUIS in Haarlem of
op
schen
leeft.
Brieven G 7401 bur.
dit blad.
H'stede in Chr. gez. Br. m. prijsopB. z. a. DIENSTBODE als noodh. van dit blad.
gaaf G 7352 bur. van dit blad.
WERKSTER gevr, v. g. g. v. 2 x p. v. Aug. 23 j. zelfst. k. w. en k.,
week van 9—l uur a f 1. Aanm. str. en naaien, 1. f 40. Brieven bur
GOED PENSION aangeb. huiselijk
tusschen 8 en 9 uar Maandagavond van dit blad G 7453.
<
verk. vrij sl.k. f 8 p. w. Gaelstr. lb.
Julianapark 66 H.-N.
Haarlem.
B. z. a. besch. zelfst. HULP IN DE
HUISHOUDING leetft. 32 j. liefst
waar de vr. des huizes ontbr. h. v.
ruw werk aanw. Brieven G 7461
bur. van dit blad.
,

Ga-1

Diversen te
gevraagd

Kost- en
Inwoning

PR. RIJWIELEN. Mooi B. S. A. en
Simplex D. rijw. f 17.50. Gazelle
Fongers en Junker H. rijw. f 26.
Reitzstraat 11.
TE KOOP: Eng. D. en H. rijw. m.
Bosehl.. rijw. a:inh. wagentje v. 1
of 2 k. tot 3 j. Rijksstr.weg 427.
Te koop: DAMES en
RIJWIEL als nieuw.
laan 12.

l

___

aangeboden

NETTE HEER gevraagd voor het
bezoeken van particulierén tegen
vergoeding

en provisie

voor eenv.

artikel.
Aanm.
Zaterdagmiddag
tusschen 5 —6 uur, Zijlstraat 100.

NETTE

DAMES

Voor Bedrijf

goeden staat
KEI'KEX. Br. m. voll. inl. bur. Te koop gevr. een in
zijnde
TRAPNAAIMACHINE,
van dit blad G 7306.
Amelung.

Plein 5 rood, P.

Ie ETAGE te huur, bev. 4 kamers
keuken, W.G. event. gebruik van
badkamer en van ged. zolder, riant
gel.

aan

tram,

Zandvoort-Adam,

bus Station, f 32.50 p. mnd. Brieven G 7368 bur. van dit blad.

gevraagd voor

zeer gewild artikel voor verkoop
aan particulieren tegen vergoeding H.H. HUISEIGENAREN. Vakman Mooie
b. z. a. voor onderhoud centr. verw.
KAMER gem. of ongem.,
en provisie. Aanm. Zaterdagmidelectr., sanitair, lood- en zinkwerk stookgel., wandkast, desgew. ook
dag tusschen 5—6 uur. Gierstraat
enz. a 45 ct. per uur onv. waar. Br. kamertje. Brieven G 7367 bur. van
63 rood.
G

COLPORTEUR
Obistraat 73. Aanm. 7-9.

Active

gezocht.

eaiTdecolögne
Wij vullen fleschjes met nauwe
opening 1/10 Liter
0.50
Speksteenpoeder, ons
0.05
0.35
Likdoorn-eelttinctuur
Likdoornpleister
0.07
Motgas 5 cent,
6 voor 0.25
Naptaline per pond
0.25
Muggen-, Mierendood fl. .. 0.25
Witte Vaseline, ponds blik 0.75
Terpentijnwas, gr. pot
0.40
Waterglas (eieren inmaak)
gr. fl
0.25

7388 bur.

van dit blad.

KACHELSMID b.

z. a. tevens bank
en vuurwerker, fietsmonteur, ook
voor tijdelijk. Brieven G 7326 bur.
van dit blad.

Lange Veerstraat 20
Thuisbezorgen tel. 16625
Elastieken kousen
3.00 2.50

Tennis
VACANTIE-KAARTEN TENNISPARK DUIN WIJK, Bl'daal-Santpoort, alle dagen spelen v.a. f 2.50
Inl. Tel. 8383 (K 560).

Maandag 15 Juli SEIZOEN

Muziek-opruiming
W. Alphenaar
KRUISWEG 49 HAARLEM

Te huur: gr. of kl. gem. en gest.
ZIT-SIv.K. m. of z. pens. r. omg.
v w. centrum Te bevr. Hasselaersplein 13.

MEUBELMAKER b. z. a. ook voor PRIMA PEXSIOX
kamers met prima

reparatiën. Uurloon f 0.45. Brieven
G 7325 bur. van dit blad.

SCHILDER vr. schilderwerk wit en
waterverfw. prima ref. Rud Anto-

nisse, Schalkwijkerstr. 13 rd.

—

DE OUWE GAPER

dit blad.

aangeb. gezell.
pension en ge-

heele verzorging, huiselijk verkeer.
V. Dijk, Kleine Houtweg 34.

Dame, tel. 19328, kan weg. vertr. n.
elders, haar KAMER m. pens., gel.
Stolbergstraat 8, z. aanbevelen.

•

Huizen

gevraagd

Te huur gr. gem.
ZIT-SLAAPK.
m. balcon en gem. slaapk.tje. Berg.
fiets. Bilderdijkstr. 2.
Te huur agb. een frissche SLAAPKAMER aan de straat. Voorhelmstraat 36 rood.

Huizen
aangeboden
TE KOOP: 3 vrije Huizen voor belegging, de 3 stuks f 4600, huur
f 13.75 p. w„ staan in de stad. Br.
G 7358 bur. van dit blad.
Te huur een ruim WINKELHUIS
met bovenwoning. Jansweg 57.
PAKHUIS te huur. Te bevragen:
Heerensingel 13.

J.

Te koop SAMO.JEED, 11 maanden
oud, zeer Hef. H. van Os, Noorder
Stationsweg 9, Bloemendaal.

Huisraad
aangeboden
Te koop:
HUISKAMEItAMEUBLEMENT met dressoir en theemeubel. Thomsonlaan 56.
Te koop aangeb. 3 1-pers. LEDIKANTEN, Eng. met toebeh. Kolkstraat 17rood, Na 7 uur 's avonds.

Muziek-

instrumenten

Keurig gem. KAMER m. p. gesch.
voor echtp. bij 81. brug. Brieven
Te koop KOFFER GRAMOFOON,
G 7308 bur. van dit blad.

Te huur ZIT-SLAAPKAMER. Br.
G 7309 bur. van dit blad.

merk Sterling met 5 pl. Assendelverstraat 18.

RADIO TOESTEL (Super) f 29,
Te huur aangeboden: 2 ongem. of Scheerapparaat (nieuwste vinding)
f 3.75, Leidschevaart 132 rood.
gestoff. KAMERS met vrije

keuken, op netten stand. Julianalaan
ORGEL of 3/4 VIOOL af te geven
315 b. d. Zijlweg.
in ruil v. gebr. D. of H. Rijwiel. Br.
blad.
Pr. gr. ZIT-SLAAPK. agb. z. gesch. G 7452 bur. van dit
v. bej. Heer of Dame, m. pens. Prima Eng. KOFFERGRAM. agb.
Pr. vrij uitzicht. Spaarne 114rd., h. mooi van klank met 25 pop. mod.
Ged. O. Gracht.
platen, v. Keulenstraat 15.

Wasscherij „Kleverpark"

-

torp.n. f 60, pr. Burg. D. en H.,
Gazelle D. en H., laag Fong. H.,
hoog Gaz. H. v. spotpr. KI. Houtstraat 114 zw. O. Zondag.

Diversen
Te koop of te huur gevr. WERKRUIMTE
m. of z. terrein, liefst
aan water. Brieven G 7383 bur. v.
d. blad.

TER OVERNAME: d. mantel 44,
d. japon 46, d. schoenen div. maten. H. boorden maat 18. Aelbertsbergstr. 8 rood.

Te koop: prima ROLSCHAATSEN
op kogell. goede staat, bill. prijs,
Rijnegomlaan 60 Aerdenhout.

TE KOOP: groote witte Bloementafel f 1.50, en groote Tuinparasol
Oranje Nassaulaan 116, Overveen.
TE KOOP: Tuinablm. wijnstell.,
mangel, m. Halier, gr. kind.ledik.
kind.wieg, kind. goed a. i. g. st. te
Zien 12—2 Cohn, Amaryllislaan 16,
Heemstede.
Te koop: TROPISCH

KUNSTGEBITTEN,

geheel

over-

gezet f 17.50. Onder of Boven f 10,
Reparatie v.a. f 1.50, A. G. Block,
Teding van Berkhoutstraat 101.

WELKE OUDE JUFFR. wil met
MOET WEG: mah. Lits Jumeaux dito Juffrouw, alleenwonend, de
m. 2 spr. bakk. 2 kap. matr. en pel. angstige nachten samen doorbrenf 15, gr. kam. matt. f 2.50, wit gen. Brieven G 7354 bur. van dit
schrijfb.tje f 2.50, 2 div. crap.s f 5 blad.
trap 8 tr. f 1.50 en div. Frankestr.
No. 33.
Door net pers. wordt f 100.— GEVRAAGD, maandel. afl. f 10 per
TE KOOP:
mahonie Secretaire maand.
aanwezig.
Overwaarde
f 15, eiken kabinet f 18, Oud-Holl. Adres bur. van dit blad.
eiken kast f 75, Myer, Kinderhuisvest 19.
VERLOREN: Poederdoos (aandenken), voor den vinder van geen
BAD EN GEYSER te koop, half waarde
tusschen Wagenweg en
Awt. Junkers met prima emaille Schouwburg of in Schouwburg j.l.
kuip. Kloosterstraat 59, Hrl.
Maandagavond. Tegen bel. terug te
bezorgen. Adres te vernemen bur.
Te koop d. omstandigheden eenige van dit blad.
nieuwe VLOERKLEEDEN tegen
lage prijzen. Wijde Geldeloozepad LAAT UW OUD GEBIT overzetten

z. k. zoekt in Hrl.
Z. of W. VRIJ HUIS, ben. huis of Frissche SLAAPKAMER gem. ot
rustig samenwonen pl.m. f 25 per gestoff. te h. v. w. Roosen, Jelgermaand. Brieven G 7328 bur. van smastraat 8, Kleverp.
dit blad.
No. 11.
Ongem. of gest. ETAGE te huur
gevraagd
HUIS
bev.
3
k„
KLEIN
tegen Nov.
voorz. v. 1 v. wascht.
voor besch. gezin. Brieven met opg. vrije W.C. gebruik keuken. Omg.
van ligging en pr. G 7302 bur. v. Kleverpark Prijs f 15 p. ni. Bried. blad.
G 7307 bur. van dit blad.
Bej. echtpaar

Twijnders-

TE KOOP: a. n. Ral. H. 26 inch
'

NET MEISJE, P.G. 24 j. zoekt
betrekk. v. d. en n. liefst in burgergezin, zelfst. k. w. en eenv. koken, v. g. g. v. Brieven G 7473
bur. van dit blad.

,

Spaarne 33.

Huisraad

gevraagd

Jong echtp. z. k. vraagt te huur 15
Aug. in Heemstede ETAGE MET

Te koop: MAKKIES 1.80 x 1.00
nieuw f 10. De Koning. Raamvest
37 zw. Na 7 uur.

Te koop:
LEERBOEKEN' Chr.
MEISJESFIETS te koop gevraagd kweekschool en Fruin: Voorspel
leeftijd pl.:m. 8 j. Mesdaglaan 33, 80-jarige oorlog, Zeeman. Moderne
Geografie v. Nederland. Adres te
Heemstede.
vernemen bur. van dit blad.

;

BOEKHOUDER v. d. avonduren, eenmaal p. week. J. Petri,
Gevr.

Pensions en
Buitenverblijven

Diversen te koop

Reparaties
f 10 onder of boven.
vanaf f 1.50. Tandtechnisch laboratorium, Tetterodestraat 8.

BAKKERIJ te koop of te huur,
ruime werkplaats en woning. Brieven G 7380 bur. van dit blad.

DE VINDER v. d. gr. d. portem.
verl. centr. 28 Mei wordt verz. deze
teg. bel. af te geven bij Drukkerij
Loosjes, Ged. O. Gracht 88.
repareeren.
TUINPARASOLS
Raamvest 5. Tel. 11487.
J. W. STREMMING
Verhuizingen en transporten
Spiegelstraat 16. Tel. 13059

SOLDEEREN,

tin.
blik,
Het
oudste adres. N. Lasschuit
Ged. O. Gracht 132. Tel. 10651.
koper,

KISPENSION VOOR JONGE
'pér dag. Mativestiv 23

.FES d f 1.50
Arnhem.

HEEREN-

Te koop: een TANDEM in pr. st.
Koolsteeg Br.

Kamers

Voor Bedrijf

|

Colb.cost.
mant. n.

Rijwielen
Auto's

Kamers

plaatst als HUISH.,

Lessen

I

GROENTJES
Vraag en

8

HAARLEM'S DAGBEAD

I I

ZAT ERDS'G

AQUARIUM

geheel compleet met toebehooren,
t. e. a. b. Bloemhofstraat 35rd.

Te koop: een KINDERWAGEN.
Adres: Van Nesstr. 13, Hrl.-Nrd.

een beste 4-w. GROENTEWAGEN met stelling. SlaperTe koop:

dijk 68, H.N.

AARDAPPELSCHIL/MACHINE

m.

tank te koop. Teslastraat 22.

Huisdieren gevraagd
en aangeboden
Drie schattige zindelijke POESJES
gratis te krijgen. Ook thuis bezorgd. Zandv.laan 293, Zandvoort.
Tel. 2908.
Te koop": lIOLL. HERDER, oud 8
mnd. mits goed tehuis tegen KI.
vergoeding Pleiadenstraat 36.

Pr. jonge AIRDALE-TERRIER
bill. te koop, m. goed tehuis. Schotersingel 8.
Mooi wit ANGORA KATJE, billijk
te koop. Lorentzkade 374 b. d.
Vlaamsche weg.

Watersport
Te koop gevraagd: KANO in goeden staat, zonder peddels of zeilen
Landzichtlaan 26, Heemstede.
Twee jongelui, gerout. zeilers vragen voor een week een ZEILBOOT
te huur. Br. m. prijsopg. C. de Wit
Schoterweg 38, Haarlem.
Te koop gevr. ROEIBOOT, sloepmodel, klein formaat. Brieven m.
prijsopg. G 7296 bur. v. d. blad.

Ter overname 2 houten INMAAKAdres:
VATEN tegen bill. prijs.
Leidschevaart 134.

Te koop een in uits. st. verk. ZEILKAN'O. 6 M 2. zeil. Te bevr. Leidsche vaart 30, Vogelenzang.

TE KOOP: jonge postduiven en
broedeieren van pr. ras. Geen luxe
pr. Joh. Verhulstweg 14, Bl'daal.

Te koop: een 1-pers. ZEILKANO.
Valkenburgerlaan 2H, Heemstede.

Heden BAK- EN' STOOFPALING
v.a. 30 ct. per pond, Snoekbaars en
and. Vischsoorten. Ook voor warm

houten

gebakken en gerookte visch naar
de Hoogerwoerdstraat 47 en Spar-

renstraat 1 B. Tel. 23009 Hrl.
Te koop aangeb. een
MEETINSTRUMENT om alle radio onderdeelen door te meten tegen zeer
bill. prijs, nog nieuw. Te bevr. C.
de Wit. Schoterweg 38. Hrl.

ZEILBOOT te

koop, pracht eiken14-voets jol te koop, wegens bijz. omst. zeer billijk. Zijlweg 292.

Te koop: een in goeden staat zijnde 2-pers. KANO met toebeh. uitst.
pr. f 10. Bantamstraat 84.

SUIKER

mengen met Wit-Zoet zonder
bijsmaak, 2 pakjes 25, Staalwijn
gr. ïlesch 1.25, Urbanus laxeerpillen doos 20. motgas 5 ct., 6
voor 25, Flit, Shell tox, Rids enz.
KAMPEERTENT te koop 2x3 M. Insecten tox 1/10 Liter 20 ct.,
hoog 2 M. Pijlslaan 75 H.W.
krachtige insectenspuit 49, Zonnebruin flacon 25, SpeksteenTe koop
een pracht HAARDpoeder p. ons 5, witte Vaseline
KACHEL m. Becht en Dyserinck, p. ons 15, Waterglas (eieren16-els vloerkleed. Bantamstraat 37, inmaak) gr. fl. 25, Terpentijn
Haarl.-Nrd.
was pondspot 40.
Te koop gevraagd: AUTOPED op
luchtbanden in goeden st. Rijksstraatweg 22 7. H.N.

Te koop:

1-pers. Engelsch

LEDI-

KANT, f 3.50. Rijksstraatweg 530,
Haarl.-Nrd.

Santpoorterstraat4l-49

-

de

ouwe gaper,

L. Veerstraat 20, Tel. 16625.
Thuisbezorgen.

Telefoon 10131

ZAT ERD A G 13 JUL I 1940
Heden overleed tot mijn
diepe droefheid mijn lieve

Man

Eduardus Jacobus
Pateer,

Oud-commissaris van
Politie te Amsterdam.

Ridder in de orde van
Oranje Nassau,
in den ouderdom van 69
jaar.
H. J. E. PATEERVAN DER KLOET
Heemstede, 12 Juli 1940
Crayenestersingel 11
Geen bloemen.
Het stoffelijk overschot

staat opgebaard in een

Geen

praktijk

tot

aankondiging

nader

A. H. de Vries
ARTS
Waarnemers de doktoren: v. d.
v. Eekelen, Faber,
Breggen,
Floor, Heering, Herdink, Ko-

Net meisje

Net meisje

Zelfstandig Keukenmeisje
gevraagd

Zijn diepbedroefde Echtgenoote, Kinderen en Klem
kinderen.

Uit aller naam
WED. J. DE BEERDE QUARTEL.
Haarlem, 10 Juli 1940.
Spaanschevaartstr. 6.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Maandag
15 Juli a.s. te 2 uur op de
Alg. Begraafpl. te Heemstede.
Vertrek van het sterfhuis
1 uur.

Heden ontsliep mijn lieve
Moeder

Anna Lucia Nebel
Wed. J. G. A. Lieffering,
in den ouderdom van 79
jaar.
A. J. LIEFFERING
Zandvoort, 12 Juli 1940
Kostverlorenstraat 100
De teraardebestelling, van
uit huize „Maria", Koninginneweg Bb, zal plaats
hebben op Maandag den
15den Juli te 12 uur op de
Algemeene Begraafplaats
te Haarlem (ingang Kleverlaan).

In gevormd klasje kunnen nog enkele kinderen (van 5 jaar) geplaatst worden. Aanvang Sept. a.s. Br. onder no. 1826 Wensing's
Advert.Bur. Tempeliersstraat 32, Haa.rlem.

per 1

PAUL KRUGERKADE 45,

NETTE JONGENS EN MEISJES

Aanm. aan de fabriek tusschen 8 en 5 uur.

Alle VRDE ARTIKELEN (dat zijn) zomer- en mode-goederen voor
zeer zeer lagen prijs. Zie thans de dverse kwaliteiten en prijzen.

HEERENHUIS
Te huur f 42.50 p. mnd.

I 15 /o koJiting, I

ning-Bureau
J. W. G. DROSTE,
Ged. Oude Gracht 67, tel. 10398

OP

Bovenhuis met

H

Garage Werkplaats
TE HUUR, CENTRUM, ook gesch. voor grossierderij, timmerBevr.:
manswerkplaats, etc.
Mak. Kant. J. W. G. DROSTE
Ged. Oude Gracht 67, tel. 10398

■

DE STOOMPRIJ2EN

VAN

't Is weer, als steeds, naar

B

DAMESKLEEDING

BARTELJORISSTRAAT 8
HAARLEM

■

ik

Kampeertenten

modern woonhuis
voorzien,

liefst met tuin. Br. met uitv.
beschr. en prijsopg. nr. 3999

H.O.V.

Bureau van dit Blad.

STADSSCHOUWBURG

Maandag 15 Juli

IFJNHOUT-

EN

ROTTERDAM

BURGWAL

UTRECHT-

tot nadere aankondiging
GEEN PRAKTIJK.

IQWf. 23250 /O/

H. Broekhuizen
i

iJMMUw

haariem.

MM
V

*T GROOTSTE

TENTEN-

TRIPLEXHANDEL
TELEFOON 10510

_

I
I

triplex!

Ihet

23280 (3 lijnen)
BLOEMENDAAL

aangewezen
materiaal.
Licht en gemakkelijk te hanteeren.

Geen huurder of koopërl

.

AFWEZIG TOT 22 JULI.

van een HUIS

P. C. HEYBLOM

doet verstandig als hij verzuimt een
TELEFOON 10636

WONINGGIDS aan te vragen.

—

HEEMSTEDE'S WONINGBUREAU CORNS. L. KWAK

TANDARTS
afwezig tot nader aankondiging.
Voor spoedgevallen K. 08.

landb(uiwex

Syne de Jongh

denkt et niet aan..

AFWEZIG

Waarnemers:
Doktoren:
de
Liefde, van Beek, Reus, Lindenbergh, de Leur, van Eekelen,
Meyboom,
Luining,
Chr. de

HEEMST. DREEF 376.

Uw Costuum, Winterjas of Mantel keeren?

'

Kleermaker biedt zich aan. Niet duur. Br. no. 4004 bur. v. d. blad

NAAR

—

Dr. M. H. Eysvogel

zenuwarts

!

Aanvang 2 uur.

GEVRAAGD een

gelijkvloers, aan

water gelegen, 100—200 M2. Harde vloer. Niet
Brieven met offerten onder nr. 4000 aan het
Bureau van dit Blad.
VRAAGT PRIJS voor het aanbrengen van

Haarlem-Noord.

-

\

—

GEVRAAGD PAKHUISRUIMTE

?

tKawdem's Dagblad
Qxaate 3Coutfit*aat 93, (Haaltent

DONDERDAG 18 JULI.

ECOBé, Economisch Confectiebedrijf, Ged. Oude

Gracht 56.

Blijft dan zaaien adverteeren

BLOEMENDAAL
AFWEZIG 15 Juli-1 Augustus.

Voor

Aanmelden:

:

oogsten, adverteerder

DEKZEILENBEDRUF

HIER

TE

LANDE.

J

Het is niet prettig dat alle bakkers nu hetzelfde meel moeten
verwerken, maar de omstandigheden leiden daar nu eenmaal toe. Het publiek heeft daardoor evenwel de mooiste
.gelegenheid de verschillende bakkerijen een vergelijkend
examen af te nemen. Wie van het mengsel dat nu de bakkers
ter beschikking staat, het lekkerst brood bakt, die bakkerij
is Numero EEN. Binnen eenige weken zullen de huismoeders-jury-leden in dezen wedstrijd de prijzen uitdeelen.
LET OP DEN WINNER VAN DEN EERSTEN PRIJS.
VERMAAT'S best melkbrood kost 15 cent afgehaald van de
bakkerij en 16 cent afgehaald van de carrier.
VERMAAT'S heerlijk boerenbrood kost 14 cent aan de
bakkerij en 15 cent aan de carrier.

VERMAAT'S

MODERNE

PAUL KRUGERKADE 31

BAKKERIJEN,
TELEFOON 11496.

—

Kan een toestel denken?
Natuurlijk niet. Maar toch, als U ziét en hóórt wat
een EKCO radio-apparaat presteert, zult U zeggen:
„ONGELOOFLIJK!"

EKCO, een toestel

met bijna menselijke eigenschappen, een volmaakt drukknopsysteem, een fabelachtige weergave en in hoge mate betrouwbaar!

Vraagt U eens

IS HET BETERE

een

RADIOTOESTEL

of geïllustr. catalogus

N.V.
HEES
KRUISSTRAAT 33

JJ

—

HOUTEN LUIKEN

van Uw ruiten en voor verduistering.
Telef. 13449.
KLOPPERSINGEL 191

ter bescherming

—

Wegens Sterfgeval Te Koop

demonstratie

—

aankomende bontwerker

:

"iTaTmees

op

boulevard aan zee.
DIRECTE INDIENSTTREDING
op den

iets dergelijks
Adverteerders
geldt ook voor U. Behoudt het
contact met Uw afnemers blijft
adverteeren, blijft zaaien. Wilt U

keel-neus-oorarts
TOT 31 JULI AFWEZIG.
Waarneming: Dr. Kamminga
en Dr. Bierman.

ZANDVOORT

Harddraverij en Wielerwedstrijden

....

Hylkema,
Sorgdrager,
Anholt, v. d. Eist, Mej. Faber
en Heymans.

EN

,

\

thans op te houden met het
hij
eultiveeren van zijn akkers
ploegt en zaait om een volgend
seizoen weer te kunnen oogsten.

Jong,

t

Leveranciers: Leger, Padvinderij, Verhuurders, Kampeerterrein-exploitanten enz.

\

Verduistering en tegen
bescherming van Glasscherven <s

Bt LM

Van der Wal

<5%

TENTEN-en ZEILFABRIEKEN

■

Voor

en Bouman.

TANDARTS

gggl

F. G. J. BEERKENS
7G

Voor Uw provisiekast:
Conserven die niet bederven.
Wat zal het zijn? Tot Uw dienst is

lets smoezelig
(Demonstratie).
Courante maien.
Volle garantie.

Mm

I

op goeden stand met prachtig
uitz. gr. goed gem. of gest. Zitk.
1 a 2 slp.k. alle comf. m. of z.
pens. event. zit-slp.k.'s Staten
Bolwerk 16.

Voor de koffietafel bieden wij U : heerlijke Salade's, uitgesneden Holl. en Amer. Zalm, Paling en Bokking, gestoomde Makreel en versch gepelde Garnalen, terwijl
onze Hollandsche Haring buitengewoon is, heerlijk malsch
en vet 8 cent per stuk.

prijzen'

/

TE HUUR

In gerookte Paling zijn wij sinds 1861 speciaal.

tlli L*
I

EEN 2de HANDSCH RIJWIEL
is een zaak van vertrouwen.
Wend u daarom tot een bijna
30 jaren gev. adres. Wij hebben
een groote sorteering w.o. Ie
klas merken. Alle solide gegarandeerd. Wij verruilen, verhuren en emailleeren. Lage
prijzen en alle maten. A. Koclemeijer, Breestr. 3, Tel. 12647.

U ziet er valt dus te smullen.

Event. waarnemen, voor zoover
aanwezig, de collega's Mevrouw
Alofs-Niehaus, Mej. ten Raa,

VOOR

Dirigent: TOON VERHEY

Heden ontvingen wij per auto uit Denemarken versche
Schol, Kabeljauw en Tongen. De mijnen uit het IJselmeer
zijn verwijderd, zoodat wij vandaar prachtige Baars,
Snoekbaars, Bot, Zeelt en Paling ontvingen en van de
rivieren levende Holl. Zalm. Zendingen levende Forellen
komen regelmatig' binnen.

afwezig tot 1 Augustus

8 uur

Solist ROELOF KROL, violoncel
Entree: 25 cent.

Versche
Zeevisch

TANDARTS

—

Volks-concert

GOED NIEUWS!

C. H. Onstein

■

§

Te huur gevr., gem. Bennebroek of Hillegom:

SMINK

-

-

ZUINIG met Uw kleeding
P ALT HE hernieuwt zei

H

-

Haarlem, Juli 1940

Per
l
Aug. gevraagd een
LAMPEKAPPENNAAISTER, geheel zelfstandig kunn. werken.
Goed loon.
Br. nr. 3997 aan
bet Bureau van dit Blad.

STAMKAART GOEDEREN (dat zijn) flanel, katoen, graslinnen
lakens, sloopen, baddoeken, theedoeken, handdoeken, tricotgoederen, kousen, sokken enz. voor zeer, zeer gunstige prijzen.
Zie prijs zie kwaliteit.

««Mi

Sr

Omtrek Dreef-Wagenweg gelegen. 6 kam., keuk., zold. etc.
Nieuw intérieur. Bevr.: Wo-

JOHANNES ENGELENBERG

Lampekappen

VANAF 15 JULI 's MORGENS.

dit blad

comf.

I

Seizaea~OpcuiMMQ)

alg. ontw., 36 j., door omstandigheden buiten betrekking, zoekt
werk, onversch. in welke branche. Brieven no. 4005 bur. van

betuigen wij onzen hartelijken
dank.
Uit aller naam:
E. ENGELENBERG—

TANDARTS

I

N.V. CACAO- EN CHOCOLADEFABRIEK „UNION",

Journalist (Lib.lsr.)

Voor de vele bewijzen van
deelneming, betoond bij het
overlijden van onzen lieven
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

Lasschuit

te Aerdenhout

mod.

9 uur begint.

OPLEIDING 2e klas Lagere School, Haarlein-Z.

later. Br. onder no.
1821 Wensing's Advert. Bureau, vraagt eenige
Haarlem.

v. alle

om

Mevr.

Augustus of

Constantinus de Beer
in den ouderdom van 63
jaar.

die Maandag IS Juli

gevraagd

De teraardebestelling zal
plaats hebben op Dinsdag
16 Juli a.s. te 1.30 uur op
de Algemeene Begraafplaats te Heemstede.

durig smartelijk doch geduldig lijden onze zorgzame
en geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader

mm—mm

gevraagd

voor de afdeeling capsules. Aanmelden
Wilhelminastraat 35.
Loon ƒ 4.— p. w.

van half 9 tot half i.
Maas, Verwulft 1.

Heden overleed tot onze
diepe droefheid na een lang

.SEIZOEN-OPRUIMING

ningsberger, Leyh, Roorda (uitsl. partic.), Sorgdrager, Tervooren (uitsl. partic.), v Zanten.

rouwkamers Zijlweg
Bezoeken
63, Haarlem.
van 9—20 uur.

der

9

HAARLEM'S DAGBLAD

Co.
HAARLEM

&

BOOTDIENSTREGELING
Wij varen: naar het KAGERMEER (Warmond)
Vanaf 15 Juli, lederen Zondag. Maandag, Woensdag en Vrijdag.
Op de Zondagen vertrek 1.50 uur vanaf Z.B. Spaarne
Op de weekdagen vertrek 1.30 uur vanaf
Prijzen ƒ 1.25 en ƒ 0.80 (beneden 10'jaar half
geld).

Koudenhorn!

Naar MARKEN-VOLENDAM.

Vanaf 15 Juli, tweemaal per week. Dinsdags
en Donderdags.

Vertrek Haarlem: 8.30 uur v.m. Koudenhorn.

Prijs le klas ƒ 2.—.
Touristenklas ƒ 1.25
Wij staan in geregelde verbinding met den
Havendienst

Salon-ameubl. met bank, massief Slavonisch eiken
te Amsterdam
mét lits-jumeaux, beige Eng. eetk.ameubl., kleeden,
haarden, gordijnen, zeilen, glaswerk, schilderijen, tafelzilver ënz. NA FIJNE BOOTTOCHT
'N HEERLIJKE
Lieven de Keylaan 23, Heemstede
11. J. FEIJE, Ravclingstecg 13, Haarlem,
Inboedel w.0.:
Slaapkamer

..

.

NACHTRU

Telefoon 11292

HAARtEM'S DAGBCAD

Vergeef Uw

of
Q
%

foto-toestei
film-camera

Nog steeds bieden wij U de grootste sorteering

dezen zomer niet

cHuiskametSaCoit~

e#t

bekende, uitterst concurreerende,

prijzen

SiaapAaMemmeuMemmtm

Er zijn MOMENTEN, welke U later
niet gaarne zoudt willen missen.
Voor FOTO en
SMALFILM

tegen onze

fa. M. Zwartser

Goederen gekocht voor latere levering
worden geheel gratis bewaard, terwijl
wij deze, eveneens gratis, tegen brand
verzekeren.

Quote. Stoutste. 3a, Iele?. 10735

TC
ui lIID
I L HUUK
lï/cr
7111
ZIJLWEG

co
5Z

Te k
-rc
ƒC 75.—
p. mnd.
„

„

„

60.—
42.50
„
35.28.—
25.—
Inlichtingen
„

"
„

„

„

„

,

„

:

Telefoon 12818 en 11348.

.

nabij de kathedrale kerk:
12
middenst.woningen
en
één
pakhuis (nieuwbouw) voorzien
11 van alle comfort. Koopsom in
totaal ƒ 62500.— vrij op naam.
Br. no. 4002 bur. van dit blad

DAMESCONFECTIE

4aU

'"

deuren, 2 fauteuils, 4 stoelen,

STAMKAART

JLiluezmil

\ W

■

AHEGANG HOEK WARMOESSTRAAT

Opl. met spec. daarv.
vervaard, gramofoonpl.
16 Juli aanvang nieuwe

v. d. in Sept. aanv. cursussen

GED. OUDE GRACHT 82

POSTGIRO 41460

Co."|I

HAARLEM

-

TELEFOON 13870 (2 lijnen)

Huurt thans een SAFE-LOKET in onze
ondergrondsche brandvrije kluis

Loketten vanaf f5- per jaar
GELEGENHEID TOT HET OPBERGEN VAN KOFFERS IN
ONZE SPECIALE KOFFERKLUIS

A.S.

HALFJAARL. OPRUIMING
in Haarden en Haardkachels, w.o.

I

I

Secretaresse
Steno-Typist(e)
Corr. St. Typ.
Prosp. op

aanvr.

-

-

-

AAN PREMIES

1213.00 Qulden

INCT.PONT

PITMAN
SCHOOL

Tel. 19839
bij de Schouwtjesbrug.
Dir. D. LINDHOUT
Oud-dir. der Pitmanschool

II

/

-

-

Handelscorrespondentie

Particulier en Algemeen

Secretaresse

I

Mevr. Z., Westerstraat, Haarlem.

I
I
I

——

f 17.50

Steno-Typist (e)
Steno-Correspondent (e)
Opl. Middenstandsdipl. |

Dhr. W., Kleverlaan, Bloemendaal.
Dhr. v. D Dahlialaan, Aerdenhout.
Mej. 3., Julianalaan, Overveen.

f 12.50

per geh. cursus
Spreekuren: 10-12, 2-4 en 7-9

Mevr. v. K„ 3os. Israëlsplein, H'stede.
Mevr. W., Dreef, Haarlem.
Mevr. W., Zonnebloemstraat, Haarlem.

ÏU AML. ÜJpSLÜ IN &R -Vta]

„

3 premies
6 premies

Kruisstr.s-Haarlem
■

Telefoon 18908

Telefoon 18908

6
9

3
Het weekmenu van 15-21 Juli
wordt op aanvrage toegezonden.
Menu voor morgen (Zondag):

I

Bloemkoolsoep

Kalfsoesters

Doperwtjes (of Russische biefstuk
Versche andijvie) (of
Versche
snijLamscotelette
Griesmeelpudding
boontjes)
met aardbeiencompóte.
thuisbezorgd
ƒ 0.90;
Diner
met soep of toespijs ƒ 0.15 meer.
(Omzetbelasting inbegrepen)
Alleen le kwaliteiten en roomGeen lidmaatschap.
boter.
—

—

—

1f

10 00
-

1

|

Mevr. K., Bl.daalschestr.weg, Santp-St.
Mevr . H Zuiderstationsweg, Bl'daal.
c
D
Mevr. E.,
Brouwersvaart, Haarlem.
Mevr. v. H., 3. v. Galenstraat, Haarlem.
Mej. 8., Wagenweg, Haarlem.
Mej ' A Gasth "isvest, Haarlem.
Mevr. de G., Zaanenstraat, Haarlem.
Mevr. L., Vogelenzangschew., Aerdenh.
„

..

.

~

'

VERDER:

Telefoon

70.—

ƒ 83.—
ƒ 65.85
125 M3
J 18.—
ƒ 35.50

w..

| f 15.00 |

I

-

-

Dhr. H., Haarlemmerstraat, Zandvoort.
Mej. v. V., Nwe Groenmarkt, Haarlem.
Mevr. K., Langendijkstraat, Haarlem.
Mevr. V., Santpoorterstraat, Haarlem.
Mevr. de V., lepenlaan, Bloemendaal.
Gouwstraat, Haarlem.
Dh r .

Mevr. D., van Nesstraat, Haarlem.

„

„

f 11.00

|

f 20.00

mm

Steno (7.50 Typen f6.-

I

25.00

Mevr. v. W., Verspronckweg, Haarlem.

te Leiden.

Talen Typen Boekh.
Kantoor-en Handelsopl.

I

VERDEELD
ALS VOLGT

Berkenrodestraat 7,

Bakeneswrqr.

HAARDKACHELS
ETNA
ƒ 57.50 59.— 65.—
GERMAINE
ƒ 52.50 65.
84.—
200 MS ƒ 72.—
BERNARD
225 M 5
kookgelegenh.
OLGA
m.
v. 4 pannen
HAARD,
ƒ 69.—
E. M. JAARSMA
kl. anthraciet
KOOKKACHELS (alles branders)
vanaf
Luxe uitvoering, onafbrandbaar gemoffeld vanaf

DEZE WEEK

O. Gracht 71

STENO GROOTE
STENO PITMAN

I

De Midza-bonnen verloopen niet, zij
behouden hun waarde, hoelang U ook
wilt sparen. Weest er dus zuinig op

cursus.

Aarsm. geopend

&

•«i é—ï

die geldend

TYPIST (E)

WKKÊ

"PETRIE

I

ffOT\

velours bekleed, ovale schuiftafel en 2-pers. Eng. slaapkamer,
3-deurs garderobekast,
tafel, 2 stoelen, ledikant met
aangebouwde
nachtkastjes.
Alles ƒ450.—. Eventueel afzonderlijk. Prachtige Salon zijden
hanglamp f 15.—. Bijpassende
Schemerlamp ƒ 35.—.
Groote
maat Salonkarpet ƒ 35.—.
Bezichtiging: Zondag, Maandag tot Donderdag van 10—8
uur,
Oude. Scheveningsoheweg 104, Telef. 55.58.14, Den
Haag.

ALLE ZOMERKLEEDINC
DISTRIBUTIE EN

'

Als nieuw, prachtig voor jongelui, geheel Engelsche stijl. Salon bestaat: gebeeldhouwd Engelsch riet, 3-zits bank, 2 faut.
met losse velours kussens en
wortelnoot tafel.
gepolitoerde
Zware eetkamer, groot dressoir
met wortelnoot
gepolitoerde

MAANDAG 15 JULI

VAN

Groote Houtstraat 178 ingang Raamvest, Haarlem, Tel. 15990

SALON, EET
en SLAAPKAMER

J^%PRUIMING
VRIJ

En—üSL

iiu ruiiETiM
laaisuis^BG^BSuißl
—

— ——

l

~™~~

P aan § eboden

Te koop aangeboden
_

„

KOEL'S WONINGRIIDFAII
KVfcL!»
67,
Zijlweg li
WONINGBUREAU. Tiiimsn
"""""""""

°°

in centrum Leidsche kwartier
nieuw te bouwen object, bestaande uit 2 beneden- en 3
bovenwoningen, koopsom zeer
billijk. Br. no. 4001 bur. van
dlt blad

■

PR. HENDRIKLAAN 168, OVERVEEN
REGENTESSELAAN 26
ZULWEG 43 rd
KRELAGESTRAAT 38 rd
DOELSTRAAT 9rd
Gemeub. Woningen in div. prijzen.

10

ƒ 9.00
ƒ:8.00
nrpmips
premies van
7.50
ƒf7M
premies van., ƒ 7.00
premies van., ƒ 6.50
van.,

van..

10
16
24
g
20
32

Doet

utkoapenin

van.,

premies
premies

van.,
van.,
premies van.,

premjes
premies
premies

vgn

van.,
van.,

ƒ 6.00

ƒ 5.50
f 5.00

y4 5Q
ƒ 4.00
f 3.50

37
41
1
2
5

.

premies van., f 3.00
r 250
premies van
'„„
ƒ 2.00
premie
van.,
premies
ƒ 1.50
premies van., ƒ 1.00

van..

Spaant de ~Mid<za~&oueen^

V

SecietatiacU, £ange Ve&istxaat 36xoad, ZCawiCem

M

ZATERDAG 13 JUEI 1940

Zon, Zomer
WAT

en

Vacantie.

gaan jullie doen
in de vacantie,
Tenslotte nog een drietal voorbeelden van zovraagt het eene schoolmeisje aan
het merschoenen, die zonder bon te koop zijn, en die
andere.
we dit jaar in eindeloos veel variaties in de winNiets, we blijven thuis, vader en kel-étalages kunnen bewonderen.
moeder hebben geen zin om uit te gaan nu we niet
buitenslands kunnen gaan.
Waarom niet, je kunt toch hier ook van allerlei leuks doen, wij gaan een fietstocht maken met
ons allen, fijn, een heele week gaan we er op uit
en we slapen iederen nacht ergens anders.
En wij gaan op een wandeltocht met de tent
mee; we zoeken een mooi plekje uit en vandaar
uit maken we groote tochten, vertelt een derde
—

—

—

opgewonden.
Wij mogen iederen dag naar Zandvoort als we
willen; vader en moeder hebben geen geld om uit
te gaan, maar we kunnen 't aan zee wat fijn hebben
als het zulk mooi weer blijft, de vierde straalt al
bij het vooruitzicht alleen.
Waarom gaan wij nu heelemaal niets bedenken
om te doen, vraagt de tweede zich af, die bij al die
verhalen tot het besef komt, dat er toch zonder een
dikke beurs ook nog genoeg aan zomerplannetjes
te bedenken valt. Al gingen wij maar eens een of
twee dagen met elkaar uit, met boterhammen mee,
op de fiets en in je allerpaaschbeste humeur, zoo'n
dag is toch dol.
Zulke overwegingen zullen zeker door allerlei
menschen gehouden worden dezen zomer, als anderen zich verzetten om plannetjes voor de vacantie te maken, die eenvoudig, maar daarom waarschijnlijk des te aardiger zijn.
Wie gewend is ieder jaar een daverende vacantie in het buitenland te verblijven, moet het nu
juist eens op een eenvoudige manier in ons eigen
mooie land probeeren, het zal hem best bevallen,
beter dan hij dacht, en zelfs vermoedelijk beter
dan de meervermelde daverende vacantie in een
of ander vacantie-oord, „waar geen Hollanders komen", zooals er dan nadrukkelijk bij wordt gezegd.
Nu goed, dan gaan wij het dit jaar voor de verandering eens in ons eigen land met allemaal landgenooten probeeren, en ik geef u de verzekering
dat het een prettige tijd zal worden met veel aardige ervaringen
mits wij het maar zoo inrichten dat de vacantie bij ons en ons karakter past.
Dus wie geen held op de fiets is, gaat geen groote
dagtochten ondernemen, wie moeilijke voeten heeft,
of niet gewend is om te loopen, maakt geen wandelingen van uren achter elkaar. Wie behoefte
heeft aan rust, zoekt geen vacantie-oord, waar veel
activiteit gevraagd wordt, en wie meer houdt van
veel beweging gaat niet in de eenzaamheid zitten.
Juist in een moeilijken tijd met veel zorgen is
een dag, of een week of een maand ontspanning
een dubbel genot, een korte tijd, waarin de moeilijkheden vergeten worden, en de geest en het
lichaam zich kunnen voorbereiden op een nieuwe
periode van verhoogde werkkracht.
—

—

Nu zouden wij vrouwen geen vrouwen meer zijn,
wanneer wij voor die naderende vacantie, of zij
lang is of kort, niet wat nieuws zouden willen hebben, iets dat nu zoo heelemaal bij onze vacantie
past, zooals onze eerste afbeelding die een vlot en
gemakkelijk fietsjasje toont, een korte swagger
van lavendelblauw zomerstof.

11
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Opl. Mercurius.
W. C. DREES, Verspronckweg 32

\

/

/

t

É

I [1* 1/* JvCUtUOC
400 a 600 roede teelgrond
Te huur gevraagd

COMPLETE MEUBILEERING
GIERSTRAAT 16-25-24
HAARLEM TEL. 10342

of tuinderij voor 3 a 6 jaar.
Eenig staand of plat glas geen
te
bezwaar,
Heemstede of
naaste omgeving. Wil de helft
van de geheele huursom voor-

-

uit betalen. Weideland om te
scheuren is ook goed, en liefst
met woning. Koopen is niet
heelemaal uitgesloten. Br. met
opg. van prijs en waar gelegen
onder no. 4003 bur. v. d. blad

Hiermede noodigen wij U uit

eta&aq&s ett mayatiinm

RijufiELDLOKKEn
HOOFDVECTEGEnUJOORDIGinO

Links boven ziet u een rood linnen schoen, waarvan de bovenschoen aan de zool is gevlochten met
rood band, rechts een wit schoentje met blauw
gegarneerd met de stroomlijn-hak die er, niettegen-

staande aanvankelijk veel verzet, toch al aardig
ingekomen is, en tenslotte een open suède-schoen
in blauw, die meer voor de stad bedoeld is, maar
die toch heerlijk luchtig is in het dragen.
Tenslotte wil ik nog iets schrijven over de kousenlooze mode: bedenkt dat uw beenen en voeten
onberispelijk moeten zijn, en dat het onderhoud
van uw voeten heel wat nauwkeurigheid vraagt.
Ook'is het lang niet altijd aangenaam of frisch
om met bloote voeten in schoenen te komen en
daarbij is het met koel weer koud om mee te fietsen: hoe dun onze kousen ook zijn, zij beschermen
toch nog heel wat tegen kil weer.
Beter is het dan om met de kousen die wij hebben, wat extra voorzichtig te zijn, zoodat hun een
langer leven beschoren is.
E. E. J.-P.

t

te komen be<zichtig.en.
m
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46 SPÖPRnDfimSCMEUJEG 46
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Vacantie.
't Is weer de tijd van de vacantie,
Een feit van groote importantie,
Nu nog belangrijker dan „toen' Door het probleem: wat zal ik doen ?
Nou, er zijn moeilijker problemen,
't Antwoord is hier vacantie nemen.
U moet eens even in de wei,
Naar strand en duin of bosch en hei,
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Judith Leysterstraat 19-21
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aangesloten
bij de
Mode-Vakschool Ver. te Den
Haag. Goedgekeurd bij Kon.
besluit van 12 Aug. 1909
No ' 48 '
Grondig onderric ht in
en
Costuumnaaien.
Opleiding
Dag-, Avond- en Privaatles.
sPreekuur dagelijks Rhododendronplein 5.
Mej. J. v. DOORN.

CR. HOUTSTRAAT 16
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Seizoen Opruiming

Een korte pooze, welbewust

15 Juli tot 1 Augustus

van

Er is één reclamemiddel

Zoek de natuur op en de zon,
Die onvolprezen levensbron,

.

GIERSTRAAT 16-22-24
HAARLEM TEL. 10342

vervaardigen bij:

Dat voelt men aan den geest en lijve.

Die U weer nieuwe kracht zal geven,
Om steviger te staan in 't leven,
En die, nog een belangrijk punt,
U, stil genietende, vergunt,

li

fy*

ff

Verstrooiing en volkomen rust
Is noodig om den mensch te sterken
Voor later hard en beter werken;

,•

DE DIRECTIE DER

Dit garandeert ü
prima uitvoering
m&t.
rT."
in alle prijzen
Electr. Steenhouwerij. Toonzaal:

■

#»

bekijken waard.

X.
DIJUUI LSTfiLLinQ

:

Maar stellig is niet minder waar:
De boog kan niet zonder gevaar
Maar altijd door gespannen blijven,

j

DE BESTE

,

•

modellen van een zeer aparte
vormgeving en solide uitvoering, het
sieve

fS,

(Tp

É\

U vindt er een keurcollectie exclu-

15700

TC LEFOOri: 10072

Laat Uw Grafwerk

De arbeid is de grootste zegen,
Dat spreek ik werkelijk niet tegen,

afbeelding 1)
Het manteltje beschermt ons voldoende tegen
koelte, en het heeft daarbij een alleraardigste
sportieve noot door het typische halsdetail, dat ook
nog maakt, dat niet alleen de armen maar ook de
schouders en de hals bij kil weer goed bedekt zijn.
Veel meer op zon en warmte is onze tweede afbeelding ingesteld, een flatteus en decent strandcomplet, dat gelukkig in de plaats is gekomen van
de overdreven korte lapjes waarmee
sommigen
zich eenige jaren geleden „bedekten". U houdt me
ten goede, maar dat was niet mooi; zeker, slanke,
jonge figuurtjes in zoo'n strandpakje, dat kon aardig zijn, maar de talloos velen die er zonder begrip
voor aesthetica in rondliepen, terwijl zij er allerminst voor geschikt waren, maakten de heele mode
tot een aanfluiting.

\

in DAMES ZOMER JAPONNEN
en BLOUSES in kunstzijde en
wol in pastelkleuren. Zeer
voordeelige aanbiedingen.

....dat U een groote vangst verzekert, omdat
het als een net, het geheele vischwater bestrijkt:

Courantenreclame.

Verkoop zonder stamkaart.
'

Uw levenslast op zij te zetten

En slechts op levenslust te letten.
Ga met vacantie, beste vriend,
Gij hebt het stellig weer verdient.
En gij zult niets en niemand baten,

Mode-academie Suze Huntelaar,

KLEVERPARKWEG 130

TELEF. 14802.

—

OPLEIDING EXAMENS

Ned. Modevakbond,
als Costumière, Coupeuse en Leerares.
CLUB- en PRIVéLESSEN ter vervaardiging

I Windt's Woninginrichting I

van EIGEN KLEEDING.

SPECIALE CURSUS in patroonteekenen.
AANM

LEERLINGEN

DAGELIJKS

Maar uzelf schaden, door 't te laten,
Neem de vacantie, die u lust,
'k Wensch u plezier, mooi weer
en rust.

P. GASUS.

Woninginrichting
Herman A. Roosemalen
Baan 3-"5

I

BEHANCERIJ

I

I

STOFFEERDERIJ
BEDDENMAKERIJ
MEUBELMAKERIJ

I

WAGENWEG 146 HAARLEM Telefoon 14951
•

DA COSTALAAN 5

■

-

DRIEHUIS Tel. K 550-4609
-

Telefoon 14952
Tandheelkundige Middenstandsverz.

In onze toonkamers vindt U geëxposeerd
tal van EETKAMERS, SLAAPKAMERS,
SALON-AMEUBLEMENTEN, KLEINMEUBELEN, PERZEN, TAPIJTEN, enz.
Zoowel in de fijnere als eenvoudige

Frans Halsstraat 11
Spreekuren van 1-2 en van 7-8 u. (beh. Zaterd.).

KUNSTTANDEN

■

GEBITTEN

Voll. Boven- en Ondergebit
t 37.50
BETALING ƒ1. PER WEEK i
Inlichtingen van 1-2 en van 7-8 uur.
)

uitvoeringen.

.

«_

I

—

Voor het opbergen van meubelen en
inboedels hebben wij een flinke ruimte

Voorzorgstraat 54. Haarlem; Timorstraat 59, Heemstede;
Stationsw. 128, Hillegom; Bennebroekerl. 27, Bennebroek'.

beschikbaar.

VRIJBLIJVEND

Gelukkig dat daarin verandering is gekomen: bovenstaand complet voor het strand van
genopt
linnen bestaat uit een pakje om te zonnen, dat dus
alleen in het zonnebad te voorschijn komt, maar
dat op zeer flatteerende wijze bedekt wordt, zoodra de draagster genoeg gezonnebaad heeft, door
een tot op de voeten vallende ruime jas.
Natuurlijk moet zoo'n complet van een stevige
linnen gemaakt worden die ook na het wasschen
zijn stevigheid behoudt; als het slap wordt, ziet
het er na vijf minuten dragen al smoezelig en ge- Terwille van den kleinzoon gaat ook grootmoeder
nog pootje baden.
kreukt-uit.

I

�

OFFERTE.

I

VRAAGT

Herman A. Roosemalen
Baan 3-5

Behangerij, Stoffeerderij, Meubelmakerij

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

Agentschappen

—

TELEFOON 15690

KLEVERPARKWEG 67, HAARLEM.
BLOEMENDAALSCHEWEG 163, BLOEMENDAAL.
Pensionhouders, wordt lid van ome vereeniging
"

:

JULI 1940

11

DONDERDAG

12

HAAR i: E M'S DAGBLAD"

Zanduaait het ideale
y*V>

’s Zomers buiten

vacantieoord. L

e

door F. VAN AMSTEL.

ODEWIJK zette met een ruk zijn ijzer®*
tuinstoel achteruit, keek zuchtend naar ö
stoofperenboom, die de voornaamste st°l
ge vormde van den tuin van het P ensl n
e
en herhaalde voor de zooveelste maal dien morI
dood!"
hier
„Ik verveel me
„Ik dacht dat je zou gaan wandelen", merkte zij
vrouw op.
„Alleen?"
Ae
„Welzeker. Ik zit hier best en straks komt
koffie".
j
e
Lodewijk stond op, pakte zijn hoed en slente
en
weg. Een week was hij nu al in Boschhoven
n
naargeestige dorp kon hem vandaag minder
wi
ooit bekomen. Lusteloos bekeek hij een paar
a
keluitstallingen in de dorpsstraat, kocht een P
en
voordat
hu
pijp
stak
brand
in
zijn
den
tabak,
wist had hij de laatste huizen van zijn vacan"
,„
oord al achter zich.
De enkele buitenplaatsen, die langs den groo
weg lagen, kende hij reeds van aanzien. Hij erger,
zich aan de bordjes „Verboden wandeling", die
vrijwel iederen ingang waren geplaatst en ovee
dacht juist, dat je als pensiongast toch maar
armetierig bestaan hebt als driekwart van de mo
natuur achter zware hekken wordt weggeslote '
toen hij verdiept raakte in de beschouwing van e
poort van een volgend landgoed, boschrijk en h
velachtig en waar nergens eenig verbod van vrij
toegang te bespeuren viel.
Dus stapte Lodewijk vrijmoedig de poort do<>«
wandelde geruischloos over het veerende mos, 6
noot van den zonneschijn, die door het geblader
sprankelde en voelde zijn kwade bui wat afzakkeas
Zoodat zijn groet voorkomend en vriendelijk w
toen hij een medemensch ontwaarde in de persoo
van een ongeveer vijftigjarig heer, die op een ban
aan den voet van een heuveltje scheen uit te ruste":
„Ook op verboden paden?" vroeg Lodewijk m
een knipoogje.
„Aha", glimlachte de ander, terwijl Lodewijk zon
der een uitnoodiging af te wachten, naast hem °P
de bank plaats nam, „u weet dus, dat het hier particulier terrein i 5...."
„M'n zorg! Ik erger me al genoeg in deze negorij- e
„Zoo", zei de ander een beetje effen, „bevalt n
u zoo slecht hier?"
c
„Manlief, wat een oord!" repliceerde LodewiJ*'
„Een pension om er een op toe te geven. Conver
sabel gezelschap nergens te ontdekken en m°°'
achter hekken en prikkel
natuur genoeg,
.
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ZOMERI
STOFFEN |

■

Ruitstoffen
V.

j

X

kampeerblouses

Zijden matting
vele dessins

...

Oeblosmde cloqué
groote sorteering

Theedoeken
speciale prijs

/

_.

halflinnen

«Lil.

4U

Badhandjes

10

8-11

4

9

IS

O

29 -40

lO

-

speciale prijs

_

div. kleuren, 75 c.M. Br

Onduline

<yCk
«■

b| JZ-

O

Gebloemde Twill

nieuwe dessins

prijs

jacquard

85

DO

Sloopen

enorm assortiment

24 -44

0
19

gefestonneerd overslag 49 -60

n
«5U

Sloopen

49

...

Bedrukte zijde

vele dessins, 90 c.M. Br

geel katoen, 1 pers. pr. kwal
1 50

rmmm

qp

-

3«3

Lakens
95

Tfï
/

1.70

100

Lakens
graslinnen. 2 pers... 1.50

-

Lakens

-

pracht kwaliteit

pr. graslinnen, 180 c.M. br. 2.55

U

4

180

MOORSEL

| Gr.

drssd'"

houdt.

Waar vindt de gejaagde mensch meer rust dan

bij een wandeling langs het strand bij ondergaande

zon, als de steeds wisselende kleuren van wolken
en water zijn aandacht voortdurend geboeid hou-

Houtstr. 31 bij Anegang |

niet om onbeleefd te zijn", zeide de heer, d>®
Lodewijk van terzijde eens opnam, „maar
passeert u dan hier uw verlof?"
„Om mijn vrouw, die het waandenkbeeld had,
ze hier een rustige vacantie zou slijten", grimlacht
Lodewijk.
„Bevalt het mevrouw hier?" informeerde zijn ë e
zeischap.
„Dat schikt wel. Ze gaat in elk geval niet me
leege handen naar huis".

'

»

„Hoezoo?"
„Kunt u een geheim bewaren?"
„Zoo tamelijk".

't

Een

Pittoreske

serie

torentje,

Tips

Drukkerij

Ö<%'9aKtunüa
Zijlstraat 90

—

Telefoon 11161

—

Haarlem.

Voor ééndaagsche
vacantie-uits tapjes

ELK

jaar zijn er velen
en misschien zijn
er nu nog meer in verband met de tijdsomstandigheden
die geen verre vacantiereizen maken, maar het zoeken in één—

—

daagsche uitstapjes.
Voor dezulken volgen hier eenige tips hoe zij
op uitstekende wijze die dagen kunnen besteden.

den.
Naar AMSTERDAM.
Bezoek aan Artis.
Wie niet van wandelen houdt kan ook te paard
de vrije natuur intrekken. In de manéges staan In de hoofdstad zijn verschillende musea open.
steeds paarden gereed voor een wandelrit langs het Interessant is ook een vaart door de Amsterdamsche grachten en havens.
strand of door het duin.
de
Verder biedt het mooie golf-terrein van
Voor dit uitstapje
MARKEN EN VOLENDAM.
Kennemer Golf en Country Club een unieke gelègenheid om de golfsport te beoefenen en tevens kan men van de vervoergelegenheden der N.Z.H.
gebruik maken. De tocht overzee wordt gemaakt
intens te genieten van de prachtige omgeving.
met een botter.
Dan zijn er de tennisbanen, omgeven door hooWij behoeven natuurlijk niets meer te zeggen van
ge duinen, waar 't spelen een hooger genot schenkt
dan in een groot tennispark of op een overdekte de aantrekkelijkheden van deze schilderachtige
baan.
visschersplaatsjes, daar de nationale kleederDoor de tijdsomstandigheden zullen de badgasten dracht in eere gehouden is.
dit jaar enkele attracties missen, die ar.ders op
het zomerprogramma van de badplaats voorkwaZANDVOORT.
De Haarlemmers die niet
men. Auto- en motor-races werden reeds afgelast. uitgaan zullen natuurlijk de dagen met het mooiniet doorste zonneweer bestemmen voor een bezoek aan
De wekelijksche vuurwerken konden
gaan en het zeilen op zee is verboden. Kano-varen Zandvoort, om daar te genieten van de zee, het
strand en de duinen.
is echter wel toegestaan.
Het wakkere bestuur van de V.V.V. ~Zandvoort"
doet wat het kan om de gasten van tijd tot tijd
Voor een bezoek aan Alkmaar
ALKMAAR.
wat extra afwisseling te bezorgen. Donderdag, 18 leent zich in het bijzonder den Vrijdag, want
Juli, wordt reeds een begin gemaakt, door het dan trekt de kaasmarkt. De mooie Alkmaarsche
houden van korte-baandr averij en, waaraan tevens Hout is voor eiken dag een aantrekkingspunt.
een wielerwedstrijd wordt verbonden. Dan is men Wie na een welbesteeden ochtend nog een vrijen
bezig evenals verleden jaar een ruiterfeest te ormiddag overhoudt kan kiezen tusschen de omgeganiseeren op het strand.
ving: Bergen of Schoorl.
Met de N.W.U. worden nog besprekingen gevoerd
"die anders in
om de kampioenswegwedstrijden,
KAGERPLASSEN.
Wie van een mooi waterLimburg werden gehouden, dit jaar in Zandvoort tochtje houdt moet naar de Kagerplassen vate laten verrijden. Hoewel een definitieve beslisren, het centrum van de watersport in dit deel
sing nog niet genomen is, kunnen we toch haast van ons land.
met zekerheid zeggen, dat deze wedstrijden te Zand)
voort gehouden zullen worden.
De Zaan, in het land van de moZAANDAM.
Tenslotte staan er nog verschillende kinderfeesbiedt
lens,
ook
veel
schilderachtig natuurschoon.
ten op het programma, die Ook voor de ouders een Als attractie kan men een bezoek aan
het Czaar
beteekenen.
welkome afwisseling
Peterhuisje
programma zetten.
het
op
Tot voor enkele dagen was het hier vrij stil, doch
nu de scholen zijn gesloten, komen er dagelijks
DEN HAAG EN SCHEVENINGEN.
men
meer gasten naar Zandvoort, het ideale vacantie- in Den Haag in de morgenuren eerstAlseenige
oord aan de Noordzee.
historische gebouwen bezichtigd heeft, kan de
middag aan Scheveningeij gegeven worden.
—

—

—

—

—

L. S.
Op MAANDAG 15 JULI A.S. hopen wij onze zaak uit te
breiden door het perceel ZIJLSTRAAT 92 in gebruik te

„

•

"

,

*

(Nadruk

verboden. Auteursrecht voorbehouden)

HET GOOI.
Het Gooi is betrekkelijk gauw
te bereiken. Het loont dus ook wel om een dag te
—

vertoeven op een der mooiste plekjes
Gooi, met als uitgangspunt Hilversum,
of Naarden.

nemen. Dit is naast onze reeds 32 jaren bestaande zaak
gelegen.
Beleefd noodigen wij U tot een bezoek uit en zullen Uve
belangstelling zeer op prijs stellen.

in het
Bussum

De meeste van deze uitstapjes zijn per fiets te
maken. Naar Den Haag en Scheveningen rijdt
men gemakkelijk in 4 uur. Maar dat wordt heen
en terug 8 uur, zoodat iemand die niet over veel
uithoudingsvermogen beschikt,
beter doet per
trein of tram te gaan.
Het, Gooi is te ver om op één dag heen en terug
te fietsen. Het is aan te bevelen per trein te
gaan, maar dan de fiets mee te nemen om in de

Hoogachtend, O. TH. DANTUMA.

Adverteert in dit blad

„Nu, gisteravond zijn we op bezoek bij den dominee geweest. Ja, niet verder dan zijn voortuin. Er
stond daar een perkje lelies, mooier dan ik ze oo«
gezien heb. Nu, we hebben de bollen er netjes uit'
gehaald en de zaak in de handtasch van mijn
getransporteerd".
„Dat zal dominee niet aardig vinden!"
„Dan plant hij maar wat anders, 't Viel precies zoo
in onze avondwandeling hè!"
„Juist. Wandelt u veel 's avonds?"
„Nogal. Ü moet weten dat ik dol op perzikëfi ben
„Op perziken?"
„Welzeker. Weet u den Achterweg? Of logeert 11
hier nog maar kort?"
„Toch niet. Wat is er met den Achterweg?"
„Wel, daar is een muurtje en aan den anderen
kant staat tegen dat muurtje een perzikenboomAls een vuist, meneer, en zoet als suiker!"
„Hoe weet u dat?"
„Omdat ik, als 't even kan, 's avonds een pa
steenén tegen dien muur leg en dan precies mij®
kindsgedeelte kan binnenhalen!"
Lodewijk bemerkte niet dat de vriendelijke heer
hem nauwlettend opnam, toen hij vervolgde:
„Ja, je moet hier zelf wel voor wat variatie zorgen, dat zult u ook wel bemerkt hebben. Wat 'k zeg'
gen wou: Houdt u van visschen?"
~'k Heb 't in jaren niet gedaan".
in dat vijvertje ae h
„Dat 's jammer. Anders
ter „Vredevreugd" zitten karpers met spekruggenEr staat ook een bordje aan den kant, maar dat he"
ik maar niet gelezen, 'k Lag er rustig een boek te
lezen, maar tusschen het riet had ik mijn snoef
vastgezet. Een half uur later wande?de ik met een
knaap van drie pond in mijn boekentasch naar huisZe hebben er om gegierd.... 'n pensiongast, di®
aan de strooperij doet.... hahaha!"
„U is al aardig thuis hier!" animeerde Lodewijk
gezelschap.
„Dat gaat wel. Alleen moet ik dien eenen boschwachter wat uit de buurt blijven...."
„Is 't toch waar?"
„Ja, hij had me te pakken voordat ik er erg
had. Fietsen zonder licht is toch geen doodzonde Ik heb dan ook naam en adres van een achterneef
van me opgegeven, maar 't lijkt me toch beter hen*
voor die paar dagen een beetje te ontloopen".
„Dat kan ik me voorstellen, want de politie.
Op dat oogenblik naderde met vlugge passen een
veldwachter de plaats waar de twee zaten. Hij
den man dien hij zocht spoedig ontdekt en kwam op
de bank toe.
„Och, wat, politie", zeide Lodewijk, „ltt nu eens
op hoe dat exemplaar uit de hand eet als ik hen»
een sigaar en een dubbeltje voorhoud. .."
Maar de veldwachter maakte tront voor den ander en salueerde eerbiedig.
„Morgen, veldwachter", begroette de vriendelijk®
heer, „wat is er?"
~'n Brief van den Of'cier, Burgemeester", antwoordde de man met de knoopen en haalde et'"
dienstenveloppe voor den dag.
De aangesprokene bekeek peinzend het adres.
„Goed, veldwachter", zeide hij. „Nieuws in h®'
dorp?"
„Er schijnt kwaad volk bij den weg te zijn, Burgemeester", antwoordde de vertegenwoordiger van
het gezag. De tuin van de pastorie is geruïneerd,
is visch gestolen uit den vijver van „Vredevreugd
en meneer van Dapperen klaagt dat er perziken
ontvreemd zijn...."
„Juist, veldwachter" knikte Lodewijks gezelschap*
„en een yalschen naam opgegeven bovendien. Ovef
een half uur ben ik op het Raadhuis. Doe me he'
genoegen er ook heen te gaan en.... eh.... neem
dezen' heer en passant mee en houd een oogje op
hem. Tot straks".
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VACANTIE

en Zandvoort zijn twee
begrippen, die even hecht met elkaar verbonden zijn als zon en zomer. Wie 't
aan
woord vacantie uitspreekt
denkt
Zandvoort met zijn zee en strand, met zijn oude
visschershuisjes en zijn pittoreske torentjes met zijn
vijverpark en nooit volprezen duinen!
We spreken maar niet van de amusementsgelegenheden, die men ook in de stad wel vindt, al
zal 't niet mogelijk zijn, daar een dansterras te
vinden, waar de frissche zeewind onmiddellijk elk
dwarrelend stofje meeneemt, en waar het eeuwige
lied van de zee nog ruischt, als de schelle tonen
van de jazz-muziek reeds lang zijn weggestorven.
Vacantie, beteekent rust! Geen luie, vadsige rust,
maar innerlijke rust, die vanzelf komt, als
men
andere dingen doet, dan men gewoon is te doen.
Waar kan men zijn zorgen beter vergeten dan
een ander
in onze badplaats, waar ieder zich
mensch voelt, waar ieder zijn zorgen kan vergeten, omdat alles zoo geheel anders is, dan in de stad.
In de stad zullen zij, die de kinderschoenen ontwassen zijn, 't niet in hun hoofd halen, van 't kantoor bokje-springend met elkaar naar huis te gaan,
al is een dergelijke lichaamsbeweging na eenige
uren stil zitten alleszins aan te bevelen.
Aam het strand spelen dezelfde heeran dit spelletje wel en ze scheppen er dan zelfs veel vermaak in. De nabijheid van de oneindige zee doet
hen
misschien onbewust
hun eigen nietigheid
beseffen, waardoor ze in staat zijn de nog kleinere
zorgen, waarover ze zich anders het hoofd braken,
van zich af te schudden.
Wie van zijn vacantie wil genieten moet beginnen zijn zorgen te. vergeten. Niemand kan meer
aan zorgen denken, tijdens baden en zwemmen,
stoeien en ravotten en „zonnen". Voor al deze min
of meer vermoeiende bezigheden biedt de badplaats volop gelegenheid, zoowel in de badinrichtingen als op het vrije strand.
Wie de gezellige, ongedwongen drukte aan het
strand wenscht te ontvlieden behoeft zich heusch
niet op zijn kamer terug te trekken. De prachtige
duinen in de omgeving bieden gelegenheid tot wandelen. Uren kan men hier in de ongerepte natuur
ver van het geroezemoes der menschen eenzaam
ronddolen, terwijl het geroep van de wulp en de
scholekster, de huppelende konijntjes en de sluinende hermelijn, elk gevoel van verlatenheid verre

J

I

I

Avondstemming aan zee.

Oud visschershuisje.

omgeving te toeren.
Het gaat beter om naar Alkmaar en Zaandam
te fietsen, maar dan wordt het ook vroeg op en
laat thuis, wil men genoeg tijd overhouden om

in de plaatsen te genieten.
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Een mooie, rustige streek in Noord-Holland
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Grove dennen in de dxiinen.

DE

omstandigheden dwingen ons dit jaar
binnen de grenzen te blijven en dit heeft
ook weer zijn goeden kant. Vacantie-kolonies voor de jeugd, Jeugdherbergen
Voor alle leeftijden, Natuurvriendenhuizen, kamphuizen, kampeerterreinen, hotels en pensions ze
zijn overal te vinden en voor ieders beurs.
Laat ik in dit artikel de streek van Egmond en
Bergen behandelen waar we niet ver vandaan wonen waar het rustig is, waar zee, zon, zand en
bosschen elkaar prettig afwisselen en waar wij vrij
kunnen wandelen.
Er zijn een viertal vacantiekolonies: Kerdijk en
Zwartendijk te Egmond, Zeeduin en het Bio-Vacantieoord te Bergen aan Zee. In het laatste gebouw zitten nu Rotterdamsche kinderen en de volgende ploeg zal uit Zeeuwen bestaan, kinderen uit
Middelburg, die er behoefte aan hebben op te
knappen.
De duinen ten zuiden van Egmond behooren aan
het Provinciaal Waterleidingbedrijf en zijn tegen
geringe betaling vrij. Er zijn breede paden gemaakt die uit de verte nauwelijks zichtbaar zijn
in het landschap. De „verharding" bestaat uit een
zode duingras, en het eenige onderhoud
bestaat
daaruit dat de zandige plekken die mochten ontstaan met gemaaid helm bedekt worden en de wat
ruige begroeiing met de zeis afgemaaid wordt.
De konijnen zijn er uitgeroeid zoodat de plantengroei van deze duinen zeer weelderig is en ondanks de waterleiding zijn er nog plekjes met
moeras-flora: Parnassia en Orchideeën. Maar om
dit te vinden moeten we enkele kilometers van
Egmond zijn, want dichtbij zijn alle laagten ingenomen door aardappelland, iets waar we vooral in
deze tijden niet tegen mopperen kunnen. Langs die
aardappelvelden groeien trouwens ook weer planten die je verder het duin in niet vindt: Toorts en
Teunisbloem, die geel in 't landschap brengen en
een onaanzienlijk steppen-plantje uit Zuid-OostEuropa, de Geoorde Silene. En verder een lange
reeks bloemen van zandige akkerranden die, mits
met donker weer gesneden, de vazen vullen in de

vacantie-kolonies.
Ten noorden van Egmond zijn de duinen „ver-

boden toegang''

maar bij Bergen geven de eigenaren kaarten uit. Dan volgen de Staatsduinen bij
Schoorl die geheel vrij zijn.
Het duin-complex Bergen-Schoorl
is, na de
Haarlemsche duinen het grootste aaneengesloten
duinterrein dat we hebben.
Wel loopt er een spoor- en klinkerweg door, van
de Franschman naar Bergen aan Zee en ligt er

een provinciale Waterleiding.
Ook zijn de uitgestrekte Staatsbosschen

aange-

plant. Maar wie zelfs dit resultaat van mensche-

lijke vlijt onprettig aandoet, vindt, meer naar zee
en ten zuiden van Kamperduin een groote oppervlakte maagdelijk duin, een natuurreservaat, met
zandstuivingen, plassen en heidevelden en op de
hoogten brengen de Zilvermeeuwen hun tweede
broedsel groot. Het eerste is namelijk systematisch
verstoord omdat de zilvermeeuwen te talrijk werden en andere vogels dreigden te verdringen.
Die heidevelden zijn een merkwaardigheid
in
de duinen. Het zand is van andere herkomst dan
in onze buurt, het bevat even weinig kalk als heidezand en spontaan ontwikkelde zich dezelfde flora
als op de Geldersche heide.
De grens van deze heideduinen en van de kalkduinen met bramen en duindoorn is vrij scherp te
trekken en ligt tusschen Bergen aan Zee en de
Franschman. Maar het merkwaardige is dat in de
laatste 25 jaar die grens wel een kilometer naar
het Zuiden gegaan is. Op het overgangsgebied, dat
toch altijd wel een kilometer breed is, is de grond
armer geworden aain kalk en nu groeit de heide al
talrijk in de verbrande Pan waar deze vroeger zeer

schaarsch

was.
In diezelfde duinpan groeit een groote zeldzaamheid, de Vogelnest-orchis een bruine, bladerlooze
orchidee, die van afgevallen bladeren leeft.
Landschappelijk behoort deze duinvallei met de
zuidelijker gelegen Bokkenweide die geen weide
is, tot de mooiste duinen van Noord-Kennemerland. Vlak daarbij woont de heer Bijleveld, gepensionneerd leeraar uit Alkmaar. Deze kent er ieder
geheel
grassprietje. Hij vond er jaren geleden,
nieuw voor ons land de Koraalwortel, een verkleinde uitgave van de Vogelnest-orchis maar meer
een plant van het hooggebergte en het noorden.
Komt u -den heer Bijleveld eens tegen in de duiden, vraag hem dan naar de rozenhelling. Daar

Natuurmonument ~De

Ijsbeer", bij Schoorl.

parfumeri
e
^
f

groeien, vier soorten wilde rozen: de honds-, kameel-, duinroos en de egelantier broederlijk bij

f A%»my>eet

/

elkaar. Er groeit nog veel meer maar ik verklap
niet alles.
Wij zullen niet nalaten, uit Bergen en Schoorl
de Staatsbosschen in te gaan. Wie meent daar dennetjes op rijen te zien en verder niets vergist zich.
De dennen, die daar sinds het einde van de vorige
eeuw geplant zijn, staan ruim en zijn doorplant
met loofhout.
Breede lanen en paden, ook fietspaden, maken
het makkelijk er te komen. De oorspronkelijke
flora is natuurlijk verdwenen maar wij kunnen er
nu studie maken van den Oostenrijkschen den met
zijn breede groeiwijze, bestand tegen zeewind; van
den Corsicaan met zijn slanke kroon, die al heipalen oplevert; van de Zeeden die waardeloos is en
ondanks zijn veelbelovenden naam niet
bestand
tegen den zeewind. Ook de strenge winters schijnen hem in onze streek meer kwaad te doen dan
in Overijsel. Waarschijnlijk groeien de loten in het
najaar te lang door, zijn zij minder afgehard en de
laatste winters
en niet alleen de allerstrengste
maakten dat overal dooae takken ontstaan. De
stam is krom en waardeloos, alleen de groote kegels zijn geschikt om in een open haardje te branden. Daar vlammen en knetteren ze dat het een
aard heeft. Misschien dat deze soort nog dienst kan
doen om hars van te winnen want daar is gebrek
aan. Verder hebben we nog de struikachtige bergden en een enkelen keer zien we ook den groven
den dezelfde uit het Oosten van ons land, maar
ongeschikt voor het zeeklimaat. Maar, vreemd genoeg, dichter bij zee hebben ze zichzelf gezaaid en
vormen ze schilderachtige, bijna over den grond
kruipende exemplaren.
De grootste merkwaardigheid in de Staatsduinen is de dennen-orchis, een wit, spiraalvormig
orchideetje dat juist nu bloeit. Bijna dertig jaar
geleden werden de eerste exemplaren gevonden, dooiden wind of door de vogels gebracht.
En nu staan er tienduizenden en het aantal breidt
zich steeds uit tot in het Zuiden bij de Fransch-

Een ras-kampeerder heeft
niet véél kleren nodig. Die
moet hij immers allemaal
maar meedragen! Maar de
kleding die hij meeneemt,
moet dan ook in alle opzichten af zijn.
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Het merkwaardige is, dat men op de Veluwe,
waar de plant het eerst gevonden is, geen vooruitgang kan bespeuren. Daar is de zomer te droog en
te warm voor deze plant van koele streken.
In Drente en Friesland gaat het al beter, maar
nergens is zoo'n uitbreiding te constateeren
als bij Schoorl, waar de nabijheid van de zee de

zomerwarmte matigt.

Ook later in den tijd, tot in den winter, kunnen
we dit orchideetje herkennen aan zijn typische
nervatuur met dwarsnerven, soms iets geteekend
op de leerachtige altijd groene blaadjes.
Wie van vogels houdt kan ook in deze duinen
zijn hart ophalen. De zoetwaterpiassen en de hoofden, die de kust beschermen en schaaldieren opleveren bevorderen den vogelstand zoodat zelfs de
schuwe griel hier schijnt voor te komen.
Op een strandwandeling zien we de kleine vlugge
strandloopertjes, die zoo snel tippelen, dat je de
pootjes niet meer ziet. De scholekster met zijn
roode snavel ontbreekt natuurlijk ook niet en wie
geluk heeft als ik, kan waarnemen hoe een school
van een zevental bruinvisschen zich van Zuid tot
Noord vlak langs de kust verplaatste. leder oogenblik wentelen de glimmende lichamen zich even
boven het water om even naar lucht te happen
want de bruinvisch is een zoogdier en ademt door

longen.
Spoelt er één aan dan constateeren de jutters
dat het meer
„verken" dan visch is en dat hebben ze goed gezien.
Van onze stad naar Bergen aan Zee is 35 K.M.
Wie over het strand wil fietsen van Wijk aan
Zee af kan dit doen met laag water en wind mee.
De gewone weg over Bakkum is ook zeer afwisselend. Bij Egmond-binnen is herbouwd de St.
Adalbertus Priory, een klooster van de Paters Dominicanen, door den architect Kropholler in ouden
stijl ontworpen.
't Ligt iets van den hoofdweg af maar het is wel
de moeite waard er even voor om te fietsen.
In Bergen kan men de oude ruïne zien, midden
in 't dorp en een herinneringsmonument aan den
inval van de Russen, gestuurd om Napoleon te
verdrijven.
Wij zijn daar ver van asphaltcultuur, snelverkeer, lippenrood en al wat onrust en ergernis
geeft. En wie geheel en al in de stemming komen
wil neme „Onkruid" mee van VanEeden, „In de
duinen" van Heymans en Thijsse of „Twaaif
eeuwen Kennemer Historiën"
van
dr. Prinsen
Geerligs.
Die behandelen, ieder op hun wijze het heden
en verleden van Noord-Kennemerland, een streek
die dunner bevolkt is dan het Zuiden van ons gewest, rijker aan eenvoud en aan smalle weggetjes,
boerderijtjes met kakelende kippen en anderhalve
geit.
in
Het treintje Alkmaar —Bergen aan Zee is
denzelfden stijl geconstrueerd; het heeft groote
moeite de hoogte op te komen en krijgt pas gang
als het de helling afgaat.
En wie deze streek overziet, op een hoogen
duintop, ziet Alkmaar met z'n kerk die even aan
onze Groote Kerk doet denken, het stadje dat een
belangrijk centrum is van het Noorden van onze
provincie, met zijn typische kaasmarkt op Vrijdag,
zijn oude grachten, zijn Heilo'er bosch (natuurmonument) en de rijen molens het Noorden in, talrijker dan langs de Zaan.
Daar is „Holland" nog niet verdrongen door

techniek en modernisatie!
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uw land en hebt het lief!" Dat
is een leuze die dezen zomer meer
dan ooit bewaarheid zal worden, nu
wij Nederlanders dit jaar uitsluitend in eigen land met vacantie zullen gaan. En
waarom ook niet? Dit kleine land aan de zee biedt
in tal van vormen zooveel schoonheid, dat het
zeker de moeite loont, dit alles eens van meer
nabij te leeren kennen.
Onlangs hebben wij een prachtige fietstocht
over de Noordëlijke Veluwe gemaakt en het is
daarover dat ik u iets wil vertellen om u tevens
aan te moedigen daar in uw vacantiedagen ook
eens heen te gaan.
De Veluwe behoort tot een van de schoonste
plekjes van ons land. Waar vindt men meer variatie in het landschap dan juist daar? Bosch,
heide, korenvelden, zandverstuivingen, meertjes
en vennen, voor elkeen die oog heeft voor de natuur is er iets van zijn dading te vinden.
Het is niet zoo eenvoudig de groote schoonheid
van deze streek met de pen te beschrijven, want
woorden drukken nog lang niet in voldoende mate
uit hoe mooi het er is. Laat mij intusschen toch
trachten u er een indruk van te geven.
lust krijgt de wereld uit te rijden, toen wij
in Putten den trein verlieten en op ons stalen
ros stapten. Het mooie, landelijke Putten maakte
al dadelijk een gemoedelijken indruk, want toen
wij het station verlieten stonden daar reeds
eenige oude rijtuigjes te wachten die betere
dagen hadden gekend, met een oud sukkelig
paardje ervoor, om de gasten naar hun hotel te
brengen. Eenige gasten bestegen een dergelijk
vehikel en wanneer de aapjeskoetsier (zijn hoogen
hoed had hij blijkbaar vergeten) vriendelijk
vraagt, waarheen zijn passagiers gebracht willen
worden luidt het laconieke antwoord: ..Breng ons
maar, naar een of ander hotel, u bent hier beter
bekend dan wij!" Er is dus een kennelijk vertrouwen in de vindingrijkheid van den aapjes-
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Natuurschoon in de wildbaan.

ET was een heldere stralende dag, waarop je
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koetsier!

Wij hoeven maar een klein gedeelte den hoofdweg te volgen en komen al heel gauw op een
prachtig fietspaadje dat door een zeer boschrijk
gedeelte leidt via Solsche Gat richting Garderen. Aanvankelijk zijn het voornamelijk naaldboomen die we zien en we rijden dus voortdurend
door een altijd groen bosch. waar de zonnestralen grillig doorheen spelen. De boschbessenstruiken die langs den wallekant groeien zijn overladen met rijpe vruchten en lakken tot proeven.
Bij het Solsche Gat gekomen gaat het dennenbosch ineens over in een prachtig beukenbosch.
Hier is het plotseling veel koeler dan in het door
de zon doorstoofde naaldbosch. Wij rijden nu
door een prachtige lommerrijke laan en genieten

van de echte, zuivere pittige boschlucht van vermolmd hout en paddestoelen.
Garderen.

Zoo naderen wij Garderen, reeds uit de verte te
herkennen door den ouden toren, die de eeuwen
heeft getrotseerd. En als wij dit alleraardigste

plaatsje binnenrijden worden wij al dadelijk getroffen door de groote charme die er van die oude
kerk en van den molen uitgaat, beide volkomen
in harmonie met het landschap. Er is een vredig
kerkhof, waar Klaas van Essen begraven ligt,
de schaapherder die vroeger zijn schaapjes weidde bij het Uddeler meer, en dien Oltmans in zijn
bekende boek „De Schaapherder" heeft getypeerd. Midden tusschen de rijpende, naar beneden glooiende roggevelden, die er frisch bijstaan,
genieten wij van een prachtig vergezicht op heuvels en heidevelden met bosschen op den achtergrond, alles overgoten door een blauwachtig
waas. Wij besluiten hier onze boterham op te

(Park de Hooge Veluwe).

door te fietsen naar Nunspeet teneinde daar bijtijds den trein te kunnen halen die ons naar Bilthoven zou terugbrengen.
Dit is slechts één van de vele mooie tochten
die u op de Noordelijke Veluwe kunt maken, maar
wanneer u deze ervaring hebt opgedaan, smaakt
deze zeker naar meer.

De Hooge Veluwe.
Nu wij toch eenmaal op de Veluwe beland zijn,
moet mij nog iets van het hart. Op Hemelvaartsdag van dit jaar maakten wij een autotocht naar
de Stichting „Het Nationale Park De Hooge Veluwe", gelegen tusschen de drie gemeenten
Arnhem, Ede en Apeldoorn. Dit park, groot 6000
H.A. kan men per autobus, per auto of per fiets
doorkruisen en de natuur spreidt zich daar in
groote verscheidenheid ten toon. Groote woeste
zandvlakten, hier en daar begroeid met eikenhakhout of naaldhout, heidevelden en bosschen
wisselen elkaar af. En hier temidden van de natuur heeft men de Kunst ook niet vergeten, immers midden op het terrein ligt het KröllerMiiller Museum, waarin men een uitgezochte
collectie schilderijen <vooral van Vincent van
Gogh), maar ook beeldhouwwerken, porcelein en
aardewerk aantreft. Trouwens overal in het park
zijn in den vorm van beelden enz. kunstuitingen
aangebracht. De verzameling in het Museum is
uniek en alles is zeer smaakvol gerangschikt.-Men
betreedt het Park aan den Hoenderlooschen kant
en bereikt het jachthuis „St. Hubertus" door een
mooie Douglas-sparrenlaan. In den fraai aangelegden tuin bij het huis worden wij getroffen
door de prachtig bloeiende borders. Als wij dit
alles bewonderd hebben en van de heerlijke rust
die daar bij den vijver heerscht. hebben genoten,
rijden we door naar het Museum. En wanneer
men daar in het Museum eenige uren heeft doorgebracht moet u vooral niet vergeten een wandelingetje te maken naar den Franschen Berg. het
hoogste punt van het Park, waar men een prachtig uitzicht heeft. Naar het Noorden strekt zich
het cultuurpark uit. met het Museum en de
diverse beelden, in het Zuiden is de wildbaan gelegen met zijn ongerepte natuur, waarin, herten,
reeën, korhoenders en andere dieren leven. Voor
al die dieren is het daar een dorado! Bij het Museum staat nog een prachtig monument ter nagedachtenis van President Steyn. Bij de „Pampelt" rijden we nu verder Zuidwaarts en bereiken
de typische woeste Veluwe-gronden, met uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen. Men
komt hier vrijwel niemand tegen en op een
mooien zonnigen dag gaat er een groote charme
van dit terrein uit. De natuur werkt hier sterk
op de verbeleding. zoodat men zich ka" "Horstellen, dat hier 's nachts nog heksen op
-'stelen
ronddwalen, rammelende kettingen
r zich
aan sleepend!
Vooral in Augustus wanneer de hei
sj bloei
staat, overgoten door een stralende zon. zal het
hier wel bijzonder mooi zijn. Via den Compagnieberg naderen wij de heuvels van den Galgenberg
met het dorpje Deelen om tenslotte bij OudReemst dit prachtige natuur-reservaat te verlaten. Natuurlijk kan men den tocht ook in omgekeerde richting maken of inplaats van bij Hoenderlo het terrein bij Otterlo ingaan.
Er zou nog veel meer van dit fraaie park te vertellen zijn, maar dat zou hier te ver voeren. Gaat
u dus zelf in uw vacantie eens een kijkje nemen,
u zult er geen spijt van hebben. Ik kan u wel
zeggen dat ik van dien schoonen zonnigen Hemelvaartsdag een onvergeteljjken indruk heb
'

meegenomen.

B. A.

eten.

Na een koelen dronk verlaten wij weer Garderen's schoone dreven in de richting Elspeet. Weer
voert onze weg door een zeer wisselend landschap
langs mooie landelijke wegen via Uddel met het
üddelermeer en Elspeet naar Vierhouten. Tusschen Elspeet en Vierhouten liggen uitgestrekte
heidevelden, langs de wallekanten staan de paarsroode wilgenroosjes nu volop in bloei. Het is een
genot over dit mooi aangelegde, met grind verharde fietspad de Elspeeterheide te doorkruisen.
Hier krijgt men een typisch beeld van het echte
Veluwsche landschap. De helde is al eenigszins
roodbruin gekleurd om straks in een paarse
kleurenweelde over te gaan. De door de zon doorstoofde heide verspreidt een heerlijken geur. De
zon brandt, maar dat deert niet, zoo zijn wij vervuld van het prachtige panorama om ons heen,
van die heidevelden met bosschen en heuvels
op den achtergrond, overkoepeld door een stralend blauwen hemel. In derze buurt bij Uddel en
Elspeet schijnen nog veel herten en reeën zich
in de bosschen op te houden, maar helaas hebben
wij er ditmaal geen kunnen ontdekken. De boerèn-hofsteden liggen droomerig-stil in de zon. Op
het erf st&at een hooimijt, waarop kippen rondscharrelen; het is alles van een zeldzame bekoring. Een enkel berkestammetje steekt hier en
daar in die uitgestrekte heidevelden omhoog en
geeft nog meer relief aan het boeiende landschap.
Zoo bereiken wij het aan natuurschoon zoo rijke
Vierhouten, het plaatsje dat in den zomer door
talrijke vreemdelingen wordt bezocht en waar
nu reeds verscheidene gasten vertoeven.
In de veranda van een hotel hebben wij theegedronken en toen werd het al spoedig tijd om

Dat smaakt!
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Vast gespijkerde snoeren,
losse draden, enz. zijn een
bron van brand- en levensgevaar. Het uitbreiden van
Uw electrische huisinstallatie door een erkende installateur zal U schijnbaar meer
kosten, maar hij gebruikt
goedgekeurd materiaal en
kent de veiligheidsvoor-
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Schelpenvisscher keert huiswaarts

Ga Fietsen!
Een reeks mooie tochten
voor de
vancantie aanbevolen.

J. P. LOGEMANN

AMERSFOORT—APELDOORN:
Stroe, Asscl, Apeldoorn: 57 K.M.
AMERSFOORT—UTRECHT:
Soestduinen, Den Bilt (station),

Kilometer.

vanaf 15 Juli gevestigd:

-

Architect B.N.A.

ROTTERDAM-W. MATHENESSERPLEIN 12

HAARLEM,

TELEFOON 31002
Utrecht:

21

HAARLEM—ARNHEM.
Zie tot Soest weg richting Amersfoort, dan
Amersfoortsche berg, Oud-Leusden, Nieuw Leusde
den, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude,
Klomp, Ede, Ginkel, Arnhem: 113 K.M.
HAARLEM—ENSCHEDé:
op de fiets waren
Eerst weg naar Amersfoort. Dan Stoutenburg,
reeds bij velen geliefd. Nu de auto's, alAchterveld,
Barneveld, Otterlo, Hoenderloo, Woeste
thans voor zoover die bestemd zijn voor
hoeve, Loenen, Eerbeek, Hall, Kasteel Voorstonplezierreizen, in de garage moeten blijven den, Zutphen, Warnsveld, Lochem,
Diepenheim,
staan en ook de reisgelegenheid per trein en vooral Goor, Delden, Hengelo, Enschedé, pl.m. 180
K.M.
per autobus is ingekrompen, zal dit jaar door vaEen andere route is:
cantiegangers nog meer dan voorheen de fiets ge(Wij teekenen hierbij aan dat zich aan den harpakt worden. Velen die zich nu misschien een. den
weg Otterlo—Hoenderloo de hoofdingang bebeetje tegen hun zin gedwongen zien uitstapjes op de vindt van het Nationale Park
„De Hooge Veluwe".)
fiets te gaan maken zullen
daarvan zijn wij overHaarlem,
Amersfoort, Hoevelaken, Voorthuizen,
tuigd
bij hun terugkomst zeggen: het is mij bijOud-Millingen, Nieuw Millingen, Apeldoorn, Teuge
zonder meegevallen!
Twello, Deventer, Holten, Markelo, Goor, Delden,
Uitstapjes op de fiets geven een ongekend genot.
Hengelo, Enschedé. Afstand ook ongeveer
180
Wie in een kalm tempo rijdt
12 tot 15 K.M. per Kilometer.
uur
wordt niet vermoeid, tenzij sterke tegenwind als spelbreker optreedt! Langs de meeste HAARLEM—UTRECHT.
Heemstede, Hoofddorp, Abcoude, Baambrugge,
groote wegen zijn fietspaden aangelegd die den
Nieuwersluis,
Breukelen,
fietsers veiligheid waarborgen. Trouwens ook de Loenersloot, Loenen,
wegen die geen fietspaden hebben, behoeven Maarsen, Utrecht. 60 K.M.
nu niet door de fietsers gemeden te worden, want HAARLEM—HILVERSUM.
Amsterdam, Diemerbrug, Muider .Trekvaart,
er rijden nu immers weinig auto's.
Naarden,
Bussum, Hilversum. 48 K.M.
Maar. de fietsers moeten zich aan de voorschriften houden, daar de weinige auto's die nu op den HAARLEM—VALKENBURG.
Amsterdam, Utrecht, De Bilt, Zeist, Driebergen,
weg zijn in het algemeen bijzondere haast hebben.
Leersum, Amerongen, Eist, Rhenen,
Doorn,
De
fietsers:
rechts
behoorlijk
op den weg rijden
Dus
Wageningen,
Grebben,
OosterRenkum,
Heelsum,
en niet naast elkaar.
beek, Arnhem, Elden, Eist, Lent, Nijmegen, MalIn het Gooi, in het Sticht en op de Veluwe, trou- den, Mook, Piasmolen, Gennep, Heyen,
Afferden,
wens ook in den Achterhoek, vindt men de speciale
Zijweg naar Bergen, Zijweg naar Well,
Heukelom,
fietspaden die zich over de hei en door de bosArcen, Velden, Venlo, Tegelen, Belfeld, Reuver,
schen slingeren. Daar voelt de vacantieganger zich
Swalmen,
Geleen,
met zijn fiets op z'n best. Zijn stalen ros stelt hem Beek, de Roermond, Susteren, Sittard,
Kruisberg, Weert, Maastricht, Wijk, Valdeze
ver
immers in staat op
van de bewoonde wekenburg, pl.m,. 275 K.M.
reld verwijderde plekjes met uitgelezen natuurEen korteren weg is Haarlem, Utrecht, Schalkschoon te komen.
wijk, Buurmalsen, Neerwijnen, Zaltbommel, Hedel,
Wie kalm fietst kan in een of twee weken per
Den Bosch, Vught, Boxtel, Eindhoven,
Leende,
fiets groote stukken yan ons mooie land zien. Wie
Grathem,
Panheel,
gewoon is te fietsen kan af en toe wel 100 K.M. per Meerheeze, Weert, Keipen,
Wessum, Maasbracht, Susteren, Sittard, Maastricht,
dag afleggen, maar ook zij die het niet verder Valkenburg.
Afstand ongeveer 240 K.M.
75
of
zelfs
heel
brengen dan
50 K.M. per dag zien
HAARLEM—ALKMAAR:
wat.
Santpoort, Velsen, Beverwijk, Castricum, LimHet beste is den eersten dag een flinken tocht te
men,
Heilo, Alkmaar, 32 K.M.
maken om dan op de plaats van bestemming aanHAARLEM—ENKHUIZEN:
gekomen eenige dagen te besteden voor het maken
Spaarndam, Assendelft, Krommenie, Knollenvan kleine tochten in de omgeving. Als centra voor
Spijkerboor, de Rijk, Schermerhorn, Avendam,
zulke uitstapjes noemen wij Hilversum, Utrecht,
hom,
Oosthuizen, Scharwoude, Hoorn, Wester
Amersfoort en Arnhem. Voor velen zal het te ver Blokker,
Ooster Blokker, Westwoud, Hoogkarspel,
worden in één dag naar Nijmegen te rijden. Het- Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel, Enkhuizelfde geldt voor den Achterhoek en Valkenburg.
zen, pl.m. 66 K.M.
Wie zoover wil gaan moet als hij niet meer dan HAARLEM—AFSLUITDIJK.
een week ter beschikking heeft, de heen- en terugAlkmaar, Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winreis per trein maken. Wie twee weken vacantie
Nieuw Gawijzend, Middenmeer,
kel,
Wieringerheeft, kan over den tocht naar het gekozen vacanRobbendorp, Den Oever, Afsluitdijk, pl.m. 82
werf,
tie-oord, eenige dagen doen.
Kilometer.
Voor fietsers die naar de Veluwe gaan is aan te
HAARLEM—VOLEND AM:
bevelen de reis Amsterdam—Harderwijk per boot
Amsterdam, Buiksloot, het Schouw, Broek, Monte maken. Dit is een aardig tochtje over het IJselnikendam,
Katwoude, Edam, Volendam. pl.m. 38
meer, dat een mooi begin en ook een goed slot van
Kilometer.
de vacantiereis genoemd kan worden.
HAARLEM—SCHEVENINGEN:
Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Lisse, SassenWij geven hier een serie tochten per fiets met de
heim, Oegstgeest, Katwijk-binnen, Wassenaar, Den
afstanden in K.M.
Haag, Scheveningen, pl.m. 42 K.M.
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HAARLEM—AMSTERDAM—AMERSFOORT:
Amsterdam, Diemen (groote verkeersweg naar
Amersfoort), Soestdijk, Soest, Amersfoort 66 K.M.
AMERSFOORT—ERMELO—NUNSPEET:
Nijkerk, Putten, Ermelo, buiten Harderwijk om,
Heerden, Nunspeet, 44 K.M.

Men ziet het: keus in overvloed.
De wegwijzers van den A.N.W.B. geven overal
de richting aan, zoodat het heel goed mogelijk is
zonder kaart den weg te vinden.
v, T.
En nu op pad!
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Alles voor de Baby
zonder stamkaart

N.V. Wed. Oosten & Zoon's
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Laat Uw voeten door

FABER/
verzorgen

Pedicure

#

door gedipl. voetspecialiste

Absoluut PIJNLOOZE
BEHANDELING.
Na 6 uur
gesloten.

Heeft U voetgebreken?
Wij HELPEN U.

Vaccmtie 1940!!
Zoekt thans ontspanning en rust in de natuur.
KAMPEEREN
en de HENGELSPORT geven U hiervoor de ruimste gelegenheid.
Door onze jarenlange ervaring hebben wij ook nu nog een
groote sorteering in KAMPEER- en

HENGELSPORT-ARTIKELEN

P. E. WILLEMSEN
BOTERMARKT 46
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Schommels Ringen
en

OUDE PRIJZEN

Oude schaapskooi bij Vierhouten.
(Men zie het

artikel:

De gouden zon op de heide, op pag. 14).
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Deze plassen alleen zijn een wandeling overwaard. En wie niet wandelvast genoeg is, om
den geheelen afstand af te leggen, kan beginnen bij het station Abcoude, daar dadelijk, de
spoorrails oversteken langs het Gein loopen tot
aan Café Vink, daar rechts af en verder de teekens van den wandelweg volgen. Door het schilderachtige plaatsje Nigtevecht, langs
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oogen

tegen schel licht.
Opticiens ENDENBURG,
Rijksstraatweg 12,
Telef. 16658

Ik ben er van overtuigd, dat elkeen, die ze
ziet, zal genieten van water- en waterkant-

1

RUIM HONDERDVIJFTIG JAAR
worden in Haarlem verkocht
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ZIJ ZIJN BEKEND ALS EEN ZACHT EN UITSTEKEND
WERKEND LAXEERMIDDEL. In doosjes van 40 st. 35 ct.

A. J. VAN DER PIGGE
GIERSTRAAT 3.

Is Uw speciaal

adres

Fa. J. T. MATHOT
Groote Houtstraat 39

b

Prijzen vanaf

met zijn langgerekten krijsch,

kiere-klere, niet zoo scherp als van het vischdiefje, maar toch opvallend genoeg. Prachtige
diertjes zijn het, het kopje is bijna zwart, langzaam verandert dit naar achteren toe in donkergrijs en per slot in licht grijs. Soms staan ze als
de vischdiefjes een tijdje te „bidden", dan vliegen ze weer verder met de slanke vleugels.
Menig vischje wordt verschalkt, hoewel hun
voedsel grootendeels uit insecten bestaat.
Men wordt nooit moe naar deze vogels te kijken, zoo sierlijk zijn ze in hun bewegingen en
zoo prachtig van vorm en kleur.
Oem-oem klinkt Ineens de onheilspellende doffe roep van den roerdomp. Tegelijkertijd valt er
een schaduw over het landschap. Doordat onze
aandacht op de sterntjes was geconcentreerd,
hebben we de donkere loodgrijze wolk niet zien
naderen, daar is hij al boven ons en een stroom
van malsche druppels valt uit de lucht.
Waterlelies.
Nu voelen we wel even hoe volkomen eenzaam
is, maar we maken een soort tent van
het
breedere waters zijn haast dicht gegroeid met onzehier
regenjassen tegen den stronk van een elzeplompen-blad.
waterlelies en gele
boom en daaronder schuilen we heel pleizierig,
maar niet lang.
Want plotseling klinkt luid en heel dichtbij het
en
korte kriekkriek van een waterhoen.
We zoeken uit onze schuil tent met den kijstaat er zoo frisch en zoo prachtig bij,
Ar.T.F.q
dat het een lust is voor de oogen en niet
alleen voor de oogen van den natuurliefhebber,
die al deze planten met name kent. ledereen zal
er van genieten. Want voor de ongerepte frissche
schoonheid van de natuur heeft iedereen oog.
En hier komt in droge weken geen verslapping
voor door watergebrek en ook het stof van de
PMSTERDRH w,nt»
wegen reikt niet tot in de slooten.
Behalve al deze planten, die meerendeels in het
EEN REEKS VOM SCHOTEtS. OVERTREFT 11
water zelf groeien, zijn er ook langs den water!■ PUES! GEEN FOOIEN. BEPIENINGIO% fj
kant, tusschen het riet, nog zeer veel mooie bloemen te ontdekken. De gele lisschen zijn er alleen
nog maar vroeg in den zomer, maar daarna staat
(Adv. Ingez. Med.)
het er vol van andere heldergekleurde oeverplanten: De zwanenbloem met zijn grappige wijde
schermen van roseroode bloemen, de valeriaan
met zijn stijve lichtrose schermen, de botergele, ker en jawel hoor, vlak bij ons loopt een waterdicht opeen staande bloemen van de moerashoen met meerdere jongen achter zich aan, over
wederik, de geelwitte pluimvormige schermen de groote, bijna aaneensluitende bladeren van de
van de moerasspiraea, de lange paarsroode aren waterlelies. Het is een koddig gezicht, af en toe
van de kattenstaart, de vuil paarsroode bloemen zwemmen ze een eindje, dan gaat de tocht weer
van de moerasandoorn, een ferme pompeuze waverder over de groote platte bladeren heen.
terscheerling met zijn groote witte schermen.

C^Slr

TELEF. 12485

ZONNEBRILLEN met goede
glazen zijn een wel-

Neder-

horst den Berg en dan komt het mooie, lange,
vrijwel rechte pad door de plassen, waar we behalve een enkelen voorbijkomenden fietser, volkomen alleen zijn met de natuur. Ons paadje
loopt over een smalle strook grond, aan weerszijden liggen de plassen.
Er boven zien we naar alle kanten den hemel
af met zijn blauw, en zijn witgebolde wolken, die
er onderlangs drijven, en die overal door het
wateroppervlak worden weerkaatst. Langs het
smalle paadje staan braamstruiken en wilgenboschjes en langs het water het ruischende riet,
dat zijn vele kleurige buren meestal in langte

sterntje voorbij

■ i'

. •

GED. OUDE GRACHT 105
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Zwarte Stern.

waterlelie bladeren uit met de prachtige groote
witte bloemen er tusschen, ook staan er gele
plompen en scheeren.
Rechts is het water meer open. Hier en daar
zien we het net van een visscher uit staan, waar
een deel van den stok, waaraan het is bevestigd
boven het water uitsteekt.
Voor visch zijn er behalve den mensch nog
meer liefhebbers. Telkens weer vliegt er een zwart

:

J. MUIJS

HAARLEM.

HEDEN nog zeer LAGE PRIJZEN voor GRASMACHINES SLANGENWAGENS TUINSLANGEN
SPADEN
GIETERS
GAZONBESPROEIERS
SCHOFFELS HARKEN BAMBOEHARKEN GRASSCHAREN SNOEISCHAREN enz. enz.

zijn overgevlogen.
Maar er zijn ook streken, waar de slooten een
ware weelde van waterplanten herbergen, daarbij
denk ik vooral aan de prachtige watertjes om en
bij het Gooi en rondom Utrecht.
Wat een verrassing is het wanneer we even opzij
van den weg kijken en daar, beschaduwd door de
wallen van de diepliggende sloot, boven het roerlooze donkere water honderden kleine witte
bloempjes van waterranonkel zien staan.
Een eind verder, daar in de zon, waar de zijsloot in ons slootje uitkomt, is de wateroppervlakte volkomen toedekt door een menigte opstaande, groote stevige pijlvormige bladeren van
het pijlkruid, waartusschen hier en daar de
bloemtrossen staan, met hun kransen van telkens
drie witte bloemen, die bij het hart iets paarsig
zijn.
Prachtig zijn ook de stijlopstekende ijle trossen
met bleekrose bloemen van de waterviolier, die
eenzaam boven het donkere watervlak uitsteken,
daar de bladeren van deze plant alle ondergedoken zijn.
De groote donkergele bloemen van de watergentiaan tusschen zijn drijvende ronde bladeren
zijn sprookjesachtig mooi.
Daar staat teer en fijn, als broos porselein, de
ranke stengel van pijptorkruid, met zijn kleine
gevinde blaadjes, die nog korter zijn dan de bladstelen met bovenin het kleine scherm van witroode bloempjes. Dit pijptorkruid staat trouwens
niet alleen in, maar ook langs de sloot.
Verderop steekt de witte bloem van de scheer
uit boven de krachtige rozet van zwaardvormige
bladeren met getanden rand en ginds staan de
witte bloemen van kikkerbeet of duitblad tusschen hun ronde leerachtige bladeren. Sommige

/
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overtreft.
Links strekt zich een onafzienbare hoeveelheid
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met zijn waardigheid

met grachten en hoog hout,
geleidelijk de boschstreek binnen te gaan, zijn
ook de Ankeveensche plassen, waar de wandelweg daarheen
leidt van een onovertroffen
schoonheid.

prachtige buitens

laat ons toch vooral bij het opmaken van onze
vacantieplannen sloot en plas niet vergeten.
In ons land, waar zoo ontelbaar vele vaarten en
vaartjes, slooten en slootjes zijn, komen we er
misschien te gauw toe daar maar zonder meer aan
voorbij te gaan.
En toch valt er haast altijd wel iets te beleven.
Ongetwijfeld is de eene sloot de andere niet, er
zijn streken, waar we al heel gelukkig mogen zijn
wanneer we tusschen het riet een enkele plant
bitterzoet hebben gevonden met zijn kleine blauwpaarse bloempjes, en een eind verder een smeerwortel, wanneer we één rietgors gezien, en één
karrekiet gehoord hebben, alhoewel er dan toch
ook wel een kievit met zijn grappige ronde vleugels over het weiland zal hebben gebuiteld, of een
scholekster met zijn helder piet-e-piet geroep zal

Ve,e ko °Pi es
,n a " 6 a fd e'' n 3 en

Julianapark 58 60 62

Er is altijd wat
te beleven

titel is een kleine variatie op dien
van het alleraardigste boekje, waarvan
velen onder ons in hun jeugd den inhoud hebben verslonden.
Al zal het nu niet meer onze hartewensch zijn
er met een schepnet en een jampotje op uit te
trekken, (menigeen zou dit ook niet meer in

#

Vergeet den slootkant
bij Uw tochten niet

Haarlem
/

75.-

ook in huur verkrijgbaar

I OORDOPP-CROENTE-VLEESCHII

Een fuut in het vizier

Door den kijker zijn nu ook de waterleliebloemen mooi te zien en plotseling bij een haast
toevallige wending van den kijker komt, op wel
een paar honderd meter afstand
maar met
den kijker toch heel dicht bij te halen
een
fuut in ons vizier met Jongen op den rug.
Dat is een buitenkansje en we houden ons
doodstil, want de fuut is schuw als hij ons in de
Toen voor het eerst een wandelweg van Amgaten krijgt verdwijnt hij waarschijnlijk. Roersterdam door den A.N.W.B. werd uitgezocht en loos zitten we te turen naar de kleine grijze kuiafgebakend, begon het meerendeel van de wankentjes met hun witte lengtestrepen, op den rug
delaars pas bij Hilversum met hun tocht, want van den fuut, die er met zijn deftige oorpluimen
dat eerste vlakke stuk van Amsterdam af, daar als een eerbiedwaardig ouder uitziet.
was toch niets aan.
Regent het eigelijk nog? De zon Is al lang
Hoe volkomen fout was dit gedacht en hoe weer terug. Hoeveel tijd hebben we hier
wel zoek
onzegbaar veel hebben deze wandelaars gemist. gebracht? Dat is het bezwaar van deze prachtige plassen, er gaat een soort betoovering van
uit, er valt zooveel te beleven, zooveel te kijken,
dat we onzen tijd vergeten.
toEHALVE, dat juist de langzame overgang
Met nog een laatsten blik op de onafzienbare
van de eene landstreek in de andere op zichwaterlelie-weelde en uitgeleide gedaan door de
zelf al een mooie belevenis is,
dien boschzwarte sterns verlaten we de plassen met het
rand van het Gooi zoo langzaam aan dichterbij vaste voornemen er spoedig opnieuw van te gete zien komen en via 's-Graveland, met zijn nieten.

planten en gelukkig zijn er velen, die dat dan
ook jaarlijks doen. Maar hoevelen zijn er nog,
die het buiten pas mooi beginnen te vinden,
wanneer ze bosch en hei of de zee hebben bereikt, terwijl het vlakke groene land daarvóór hun belangstelling niet heeft.

—

—

Een mooie belevenis
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Onze SEIZOEN-OPRUIMING zal dit jaar
gehouden worden van 15 Juli t/m 31 Juli a.s.

|
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Alle voorradige artikelen, welke nog buiten
de distributie vallen, worden tegen abnormaal LAGE PRIJZEN OPGERUIMD.

varen...

Hieronder vallen 0.a.:
Specifieke Zomerkleding, zowel uit linnen,
katoen als wol en halfwol.

De

stille damp ligt in der prillen morgen
over water en weiden, maar de zon» die
een kwartier geleden uit haar roze wollen
dekentjes te voorschijn is gekomen, kookt
vlug een paar millioen liter vocht en 't wordt helder, Blauw is de lucht en klaar spiegelt het riet
in het water waarboven de dauw nog even trillert.
„Kom", zeg ik tegen den helmstok, „we moesten
het maar eens probeeren", en ik pak een hengel en
zit een oogenblik later met de beenen buitenboord, zoodat 'n speelsch golfje mijn grooten teen
beroert. Gisteren heb ik hier een restje rijst gedeponeerd en daar wil de visch nog wel eens op

droomerige ruïnes langs zijn boorden, een liefelijke
Harz met het geruisch der beekjes en betooverend
sohoone daken, de majesteit van het bergenlandschap en de weelde der wijngaarden.
O, geef me tóch boven alles het Hollandsche
polderland, het groene, blauw-gewelfde, vlakke,
wijde polderland! Geef me tóch boven dat alles de
rietkragen langs de wateren, de molentjes en de
kerken langs de oevers der plassen, de dorpen langs
de kanalen. Geef me al de wijde, wijde vergezichten, de klaarte over de velden, waar de bruine
tarf en de blauwe haver rijpt, het gele koolzaad
plekt en afsteekt tegen het groene loof der suikerpeeën. Geef me de wondere rust, die hier ligt
azen.
over water en land, de rust, die je zelfs in dagen
Juist. De eerste liefhebber dient zich al aan. Met van nood en ontreddering doet verzoenen met het
een opsteker. Als ge geen hengelaar zijt ontgaat het leven als je in den morgen een bedelaar aan een
u, wat een mooie opsteker in onbewogen water pijp tabak helpt of in den avond een praatje
voor een visscher beteekent» doch zoo ge niet tot maakt met een aardige k0e....
dit beklagenswaardig leekendom behoort begrijpt
ge, dat bet volgend oogenblik een presentabele
We varen. De topskoelte wakkert aan tot een
brasem me verwijtend ligt aan te staren, voordat bries en strepen schuim blikkeren in het
hij in het net gaat. Een alleen is maar verdrietig zonlicht. Nero heeft den brand in zijn pijp gejaagd
en het duurt dan ook niet lang of nummer twee en laat de „Vrouw Neeltje" in breede halen over
betreurt zijn gulzigheid.
't water vlerken. Pieter Stastok zit plat-uit onder
Zacht deint ons boeiertje, telkens als ik wat bedan giek.
weging maak. Dan kraakt er een touvV of er
„Over, Nero?"
schuurt wat riet tegen de boorden, het eenig ge„Over!"
luid, dat de stilte nog accentueert. In de verte
kraait 'n haan, melodieus, zangerig, heelemaal niet
De giek giert over de hoofden. Pieter Stastok
schreeuwerig of uitdagend, zooals een haan dat zoo palmt energiek den fokkeschoot in en de wind
treiterig doen kan. Intusschen schijnt zijn geluid bijt in 't grootzeil. Daar gaan we weer! 't Water
de bewoonde wereld tóch gewekt te hebben. Het ruizelt langs de boorden en de opperwal stormt op
NEEMT NOG VANDAAG
LES BIJ MUZIEKSCHOOL
deurtje van de kajuit piept en Pieter Stastok komt ons aan
,Pas op, Pieter!, klaar? Over!"
met glazige oogen de zaken eens opnemen.
Nero blaft ons zijn bevelen toe. Hij zeilt de
ZWAAG.
A.
„Goeien morgen. Alles wel?"
boot netjes. Met nog een paar gangen zullen we LESGELD ƒ 2.50 p. mnd.
TETTERODESTRAAT 53.
„Morgen. Ik sliep wat onrustig".
den poel over zijn. Ik moest in dien tijd maar de Gratis instr. in bruikleen.
Studiegelegenheid.
Vraagt
aardappelen jassen. Nero gooit 't een en ander uit
Geïll. Prosp.
~'n Kwaad geweten?"
v;
'
-i-* '- ''
„Nee, 't anker in mijn lenden".
en laat zich in 't zonnetje lekker bruin bran„O, daarom...."
den.
„Juist, ik heb alvast het ontbijt verdiend".
Een kieljacht scheert ons voorbij. Never mind!
„Wat hebben jullie tóch?", dreint Nero uit de Je hebt standen en standen en we groeten elkaar
kajuit, ~'t Is nog bijna nacht!"
met het gebaar, dat iedere waterrot verstaat. Dan
Een slaapdronken mensch moet je nooit tegenkoersen ze langs ons, loopen weg en zitten vijf
Telefoon
spreken. Wij vervolgen dus ons discours en dat minuten later aan den grond. Als we ze voorbij
kost me een geweldenaar, die mijn sim een meter komen huichelen we kassian en varen de Wetering
onder water sleurt, cms even goeden dag komt zegbinnen.
gen en dan van den haak valt
„Ik ruik de koffie" snuift Nero, als we De Witte
Zwaan voorbij komen. We meren aan 't steigertje
Pieter Stastok schuift zijn bril op zijn voorhoofd, en vijf minuten later rukt het kostelijke vocht aan
verdwijnt en een oogenblik later hoor ik hem rustig en terwijl Nero en ik een gedachtenwisseling bebetoogen, onaandoenlijk
voor het gesnauw van ginnen over het veevoedervraagstuk, waaromtrent
Nero, die tenslotte nog het eerste van ons drieën we niet de minste kennis kunnen doen gelden,
straks in 't water ligt en meteen een baantje trekt maltraiteert Pieter Stastok 't serafine-orgeltje in de
\
"Vart "Vijftig" tnëter vice -versa. Pietef 'ën ik doen 't gelagkamer. We ontmóeten elkaar bij dën dorps,
om \
Juist nu is
kalmèr aarl èn verzekeren elkaar.'dat de tempera-:, slager, waai- ik drie ordentelijke kirhopaden voor
\
verse zomergroenten \
' T
tuur nobel is.
't middagmaal insla. En dan zeilen we de Vrouw
\
\
„Waar nou niets bij haalt na de zwemmerij", Neeltje de Wetering weer uit en ik bak eieren
en
verzekert Nero, als we staan uit te druipen, „is een met ham en een plakje tomaat en een snippertje
\
\
sterk kop thee".
ui en noem dat, „Karavaan biefstuk" en moet verden
en
zachtzinnig,
voel
Ik
steek
antwoord
dat schrikkelijk oppassen, dat de beide anderen er niet
hij 't maar voor 't commandeeren heeft en of hij met mijn kindsgedeelte van door gaan.
\
\
denkt aan dat eene kapotte rak-eindje. En na elMidden op den Poel gaat 't ankertje over boord.
kander aldus gewezen te hebben op onze plichten, Menschen, die 't kunnen weten, beweren, dat je
\
\ Maar
op
respectievelijk van kok en kapitein, begint de dag. nooit met een vollen maag moet zwemmen. Jawel,
\
Nero inspecteert de boel. Pieter Stastok schrijft con't zal wel zoo zijn, maar 't is met die warmte niet
sciëntieus een briefkaart naar huis en zal die minuit te houden en we springen dus overboord en
\
\ Die
stens vier en twintig uur in zijn zak houden. Ik apprecieeren het badje en houden onder 't grootzeil
pomp den primus op, scheld op den verdorvene, die een kleine siësta.
\
\
de suiker heeft weggemaakt en snijd boterhammen.
De brasem staat al in 't zout. Terwijl de thee Maar een uur later stuiven we, met een poester pal
trekt gaat hij in de koekepan en als 't laatste achter, voort. Nero voelt zijn handen tintelen. Nero
staartfragment verdwijnt in Nero's hongerige kaken is eigenwijs geweest en heeft van geen reef in 't
constateert Pieter Stastok, dat er een topskoelte grootzeil willen weten.
Maar hij verstaat zijn
staat.
zaakjes en commandeert ons, alsof we plichtverEen uurtje gaat met kissebissen verloren. Dan is geten zwabbertjes waren. Voort gaat het, in onalles opgeruimd. De „Vrouw Neeltje" ligt er netjes gestilde vaart, straks met lange halen van oppergeheschen naar onderwal dwars door de schuimende, kuivende
bij. 't Rakeindje is hersteld. De fok is
Nero zit aan 't roer. Pieter Stastok houdt de golven. Dichter, al dichter bij komt het dorpje, waar
schooten. Ik sta bij 't grootzeil.
we in de buurt den nacht zullen door brengen.
1 Het adres van vertrouwen 1
„Vooruit maar!"
Als we achter een rietbosch meren slaat de kerkHet zeil wordt geheschen. De witte golf boven me klok juist vijf uur.
\
\
flappert en klappert, maar Nero kent zijn zaakjes
Dan krijgt de kok het druk. Nero en Pieter Staen als de wind het zeil bolt nemen we afscheid stok worden op stroo voor den nacht uitgestuurd
tegenover Gerzon \
van 't kreekje, dat ons nachtverblijf bood, de giek en de lucifers zijn op en ik moet suiker hebben
maakt zijn eersten „over" en het eerste speelsche en eieren en slaolie en terwijl zij den handelgolfje spat over de plecht.
drijvenden middenstand van 't dorp een eind op
We varen.
weg naar maatschappelijken welstand brengen, kook
Telefoon
ik aardappelen en bak karbonade en fantaseer een
de
heide, Italiaansche salade. Mijn gezellen zullen het destert
Ik ken de schoonheid van den morgen op
als het bruin en het brons en het paars van het meebrengen. Liefst wat fruit. Aangezien er in 't
landschap in den gouden schijn van de rijzende zon heele dorp geen fruit voorhanden blijkt, keeren
alle schakeeringen van 't palet vertoont. Ik ken ze terug als trotsche bezitters van een flesch
den koelen morgen in de donkere bosschen, als karnemelksche pap. Een sigaar en een cognacje
het licht door het donker siepelt en een aanbidde- nemen den eigendommelijken smaak van Italiaartsche
lijke sprookjessfeer schept. Ik ken dep dageraad aan salade en karnemelksche pap wat weg.
zee, het teer opaal met den rozen weerschijn,
Het water is rimpelloos en de schaduwen worden
waarover straks de zonnebrand zegepraalt.
langer.
Een kikker kwekkert
En van het weinige dat ik zag van het vele
schoon, dat de wereld den reiziger biedt, was dikAan boord wordt nog wat nagepraat, met loome
(•. r{
wijls de morgen het schoonst: een tintelende Rijn stemmen....
N ALLE KLEUREN
met de ontwakende stadjes aan zijn oevers en
D.

Voorts:

Regenkleding, bruidskleding, bontmantels,
bontcapes, korte fietsjasjes enz. enz.
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Gedurende de OPRUIMING

tot 8 uur's

avonds geopend
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groote boutstraat £6-30
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VEILIG BEZIT
de tijdsomstandigheden teneinde personeel en zaken
gaande te houden, TE KOOP AANGEBODEN, een zeer gunstig
gelegen BOUWTERREIN aan weg en water, in welvarende gemeente in Zuid-Holland, tegen vóór-oorlogschen prijs ad
ƒ30.000.—, oppervlakte 10.000 M2. Renteopbrengst: IV2 procent.
Door
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ZOMER-OPRÜIMING
van DAMESNACHTHEMDEN
-PYAMA'S
HEEREN-
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PYAMA'S
ONDERGOED
BABY-ARTIKELEN, enz.
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goede kwaliteit daarvan! 1
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HET PRIMA

Zwitsersch Ankerhorloge
|

10940

JtitSstuitUlQM~

Merk „BUREN" |

zich onder de eerste klasse
fijne merkhorloges. Het beste voor den prijs

rangschikt

Alleenverkoop voor Haarlem en Omstr. bij

H. VAN NIEL Hzn,
GROOTE HOUTSTRAAT 86

—

TELEF. 10371

RITS
RITS N ALLE MATEN
RITS DIVERSE SOORTEN
RITS NIET IN PRIJS VERHOOGD.

DE GROOT

GR. HOUTSTRAAT 98
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Beddenwerk en/of Meubelmakerswerken
verrichten. Wij zijn in de gelegenheid al Uw

I

opdrachten tegen scherpe prijzen direct
uit te voeren.
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De schoonheid, van het Hollandsche waterland.
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Uw Baby is veilig
in een riem van
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HA"A R E E M'S DAG BEA D'

Alierv, -die iets- -te vorderen
hebben van-, verschuldigd zijn
aan-, borgtochten ot andere
bescheiden onder hunne berusting hebben van den Heer
FRANS CHRISTIAAN BRONKHORST, overleden te Haarlem,
5 Juli 1940, worden verzocht
daarvan opgave te doen aan
Notaris R. C. A. VAN CRANENBURGH, Wagenweg 61, te
Haarlem, vóór 1 Aug. a.s.

I
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VRIJWILLIGE VEILING
WEGENS STERFGEVAL
Not. Mr. J. A. DE LA HAYZE,
te Heemstede, zal op
DONDERDAG 25 JULI 1940,
n.m. na 7 u. in het Notarishuis
a. d. Bilderdijkstr. te Haarlem
PUBLIEK VERKOOPEN:

Ceef dan een

€

Cr

Het WOONHUIS met schuur-

tje, erf en tuin a. d. DRIEno. 41
te
HEERENLAAN
HEEMSTEDE, gr. 1.08 Are,
bev.: ben. 2 kamers en keuken, gang en kelder, boven:
3 slaapk. Verhuurd voor f 6.25
per en bij de week.
AANVAARDING in genot van
loopende huur na BETALING
vóór of op 5 Sept. 1940. BEZICHTIGING Dinsdags en Don-

waardevol
geschenk, een

•
•
•

aandenken

•

voor jaren.

Sikkels blinken
Sikkels klinken....

TusscUm de stooieu

derd. van 2-4 u. n.m.

SANTPOORT/VELSEN.

Notarissen M. E. A. VAN
OPPEN, te Heemstede en Mr.
A. M. BLAISSE te Amsterdam,

zullen DONDERDAG 25 JULI
1940, 's avonds na 7 uur, in het
Notarishuis aan de Bilderdijkstraat te Haarlem, publiek verkoopen:
DRIE WOONHUIZEN
(waarvan
één met garage),
vóór- en achtertuinen, aan den
Rijksweg nrs. 472, 474 en 476,
te Santpoort, gemeente Velsen,
ter grootte resp. van 2.83 Are;
1.89 Are en 1.88 Are.
Te veilen in 3 perceelen en

combinatie.
Verhuurd resp. voor
ƒ 32.50 en

ƒ

ƒ

De

U vindt een
ruime keuze bij

ffjMtgws éi

35.—,

32.50 per maand.

Bezichtiging Dinsd. en Donderd. 2—4 uur.
Aanvaarding in genot der
huur, na bet. vóór of op 5 September 1940.
Inl. ten kantore voorn. Notarissen,
Heerenweg
te
143
Heemstede en Heerengr. 314
te Amsterdam en bij de desk.
CHR. en W. ESKES, Nassaupark 1, te Amstelveen.
Zie uitgebr. billetten.

Juwelier

|

|

KONINGSTRAAT 14

HOEK JACOBIJNESTRAAT

Huizen te Haarlem
BIJZONDER GESCHIKT VOOR

GELDBELEGGING

—

"

-ev

■

Mr. M. SLINGENBERG, notaris
te Haarlem, zal mede ten verzoeke van Notaris C. VAN
BOMMEL VAN VLOTEN
te
Groningen op
DONDERDAG 25 JULI 1940
in het Verkooplokaal Notarishuis aan de Bilderdijkstraat
nr. 1 a, publiek verkoopen:
I. Veertien huizen en erven te
Haarlem aan de HODSONSTRAAT nrs. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24. 26 en
28, verhuurd nr. 2 voor
ƒ 5.50, de nrs. 4 t.m. 26 voor
ƒ 4.50 en nr. 28 (winkelhuis)
voor ƒ 7.— p. w.

.

GeXW*

-

en

11. Twee huizen en erven

te
Haarlem aan de BORSKISTRAAT nrs. 14 en 16, resp.
verhuurd voor ƒ 5.— en

C

ƒ 4.50 p. w.
De perc. worden eerst afz. en

daarna in verschillende comb.

in veiling gebracht.
Bez. Dinsdags en Donderdags van 2—4 uur.
Aanv. bij de betaling voor of
op 5 Sept. 1940.
Inl. ten kant. van gen. Notaris Mi*. M. Slingenberg, Ged.
Oude Gracht' 82, tel. 13860.

V
fantasie

Wollen
KEN

4

195

het krachtigste

HEEREN
BROEKJES vanaf

Wollen

reclame-middel:

leuke sorteering
WOL en in CRETONNE
PLASTRONS

\
Geen grijs haar meer! ■
Laat U vakkundig be- ■
handelen door spe- ■
cialiste.
■
Volledige behandeling ■
ƒ 3,50. Bijwerken van- ■
af ƒ 1,50. Ie klas per- ■
■
manent-wave ƒ 3,50.

Mevr. J. v. d. Werff, \
■
■

KENAUPARK 25
Telefoon 14084.
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juist passend bij Uw tint en
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fiets wordt afgeladen en de lading komt
hooiland terecht, terwijl de prikkelende geur van het droge hooi me in
den neus komt. Weidevogels verdragen
maar slecht indringers in hun domein. Dadelijk
komt er dan ook een vlucht op me af met zoo.
veel lawaai en zenuwachtig geschreeuw, dat ik maar
snel een wilgenboschje zoek om de voorbereidingen
te treffen voor de dingen, die komen gaan. Mijn
plan is namelijk, met een melkschuitje, dat hier
altijd gemeerd ligt, het slootengebied ergens in Nederland te doorkruisen en met de schuilhut het intieme leven der vogels te observeeren. Uit den
rugzak worden zwempak en een met opgenaaide
planten gecamoufleerd shirt gehaald en een paar
hooge gummi laarzen voltooit de uitrusting. Als dat
alles aangeschoten is loop ik naar het schuitje en
berg den kijker, leeftocht en verdere bagage in het
voorondertje.
't Water golft door de beweging, die het bootje
maakt, zoodat de waterlelies, die met open oogen
aan de oppervlakte liggen te kijken op en neer
deinen en een snoekje het bodemslik in beroering
brengt door 'n enkelen start-staartslag. Dan worden
de riemen ter hand genomen en weldra zie ik in de
verte een vrij grooten vogel op het water. De rug
is donker, maar buik en keel zijn licht gekleurd
en op den kop heeft
de
karakteristieke
hij
„oortjes".
Met den grooten, langen snavel peutert hij onder
den linkervleugel. Dat is zoo de manier, om zijn
angst te verbergen. Andere vogels geneeren zich
daar niet voor en alarmeeren de heele buurt, zooals
we dat kennen van den kieft en den langsnaveligen
duinbewoner, de wulp, die bovendien nog in groote
kringen om je heen komt vliegen.
Maar dit
drijvertje, de fuut, is een echte stiekemerd. Druk
in zijn veeren poerend en af en toe den kop even
oplichtend verwijdert hij zich van een rietschoot
en verraadt daarmee onmiskenbaar, dat daar zijn
woning te vinden moet zijn. Dies koerst
mijn
kruiser op de rietstengels aan en daar, waar de
pluimen en het kalmoes wat ruimte laten ontdek
ik het nest van de fuut. En wat voor een nest!
in het

hij al veerenpikkend boven. En we zien het hier
weer voor onze oogen bevestigd: een vogel hoort
geen gevaar, maar ziet zooveel te beter.

Mijn schuitje dobbert voort. Over het water
kleine, zwart-grijze zeezwaluwtjes. Het
zijn zwarte sterns, die hier ook wel broeden. Over
de weilandjes, die al rood van de wilde zuring
worden, klinkt het mistroostig: Grietauw! Grietauw!
van de mooiste aller weidevogels, de grutto. Hij
is algemeen bekend met zijn stoeren, rechten
snavel en vlugge, ranke pooten. Ik heb geluk. Daar
trippelen waarempel drie jonge grutto's Gauw de
doos met vogelringen voor den dag gehaald en dan
met een sprong aan wal. Maar de trilbodem van
het laagveen is niet op deze belasting berekend en
met een zompig geluid zak ik weg in de grondgeurende, natte substantie, die vol veenbes en zonnedauw staat. Als ik voorover op mijn buik liggend
op het dijkje langs de sloot gekropen ben is er van
de grutto's natuurlijk niets meer te zien. Wel gieren
de oude vogels om mij heen en roepen klaaglijk. Zelf
gaan ze in de toppen van de schietwilgjes staan:
teeken van den grooten angst.... Stil maar, stil
ik zal jullie donsbolletjes heusch geen
maar
kwaad doen
Op een vierkanten meter vind ik ze alle drie.
De snaveltjes recht vooruit, het heele lichaam gestrekt, bijna niet te onderscheiden van den bodem
en volkomen onbeweeglijk, hetgeen omslaat in de
hoogste activiteit, als ik er een oppak. Het aluminium.ringetje glijdt om den poot en wordt gesloten, met zorg, voldoende ruimte te laten voor den
groei. Nummer twee en drie volgen en even later
roeien de geringde pooten hen over het slootje en
het trio verdwijnt in het kantgras.
De ringnummers worden genoteerd en de watertocht wordt voortgezet. Er hangt een wijde stilte a10m.. .
om.... totdat een dof gebrom de komst aankondigt
vari een
dier vogels, die we in deze dagen
zomerhemel
zien voortjagen. ... het vee
den
langs
in de wei rent krankzinnig van angst rond: een
pink neemt zijn weg zelfs dwars door een sloot
en al wat vleugels heeft stijgt schreiend omhoog.
zwerven

Een rottende, kwalijk riekende hoop drijvend wier
en plantendeelen, ziedaar de wieg voor 't futenMaar in den top van een stevigen rietstengel zit
kroost. Vier bruinachtig-groene eieren liggen er in. een kleine karekiet te zingen en niet zoodra is het
Ze zijn wit geweest maar groezelig verkleurd en motorengeronk verstorven of 'n rietgors stemt mede
danken aan de onzindelijkheid van de vrouw des in. 't Is maar een eenvoudig liedje, dat spoedig gehuizes een prachtige schutkleur. Veel tijd om me zongen is. Een twaalftal zwarte vogels met lange
't Zijn
daarin te verdiepen gun ik me niet. Uit den rughalzen komen in V-formatie aanzetten.
zak komt een opgevouwen grondzeil, ook alweer aalscholvers, die al uitgebroed zijn en alweer in
van de noodige planten voorzien. Dat spreid ik over volledig zomerkleed er op uittrekken.
de boot en mezelf uit. Wat riet nu nog er over en
Dan komen, met klokkende geluidjes, twee kleine
klaar is Cornelis! Een kwartiertje duurt het wachdodaarsjes uit het o everriet aanzwemmen en er
ten.... dan, ineens, een zacht snorkend geluid en komt een snood plan in me op. Als de weerlicht
meteen komt naast het nest de dwaze kop van gaan laarzen, broek en shirt uit en in mijn zwemde fuut boven water
kijken. Dan komt de pak glijd ik te water. De bodem is wel modderig
onderzeeër heelemaal boven en meteen drukt het maar vrij vlak en de temperatuur van het water is
dier zich op de eieren. Hoe mooi is het pakje, dat vrij goed. Even beginnen de tanden te klapperen,
de vogel draagt! De zacht rose snavel gaat over hetgeen ik ze verbied. Dan laat ik me zakken, haal
in oranjebruin en zwart op den kop. De „ooren" van den grond wat wier en smeer het gezicht daarmede in. De dodaarsjes kunnen nu naderen. Op
blijken fraaie vederbosjes te zijn. Het bloeddertig centimeter afstand zwemmen ze voorbij mijn
roode oog kijkt argwanend naar het vreemde gevaarte op nog geen twee meter afstand. De rust rechteroor en keeren terug langs mijn linkerschousteekt vrijwel niet af tegen de omgeving en van der. Maar dan begint mijn linkerbeen verraderlijk te
den witten onderkant is niets meer te zien. De slapen en ik moet me oprichten. O wee, wat voelen
groote zwempooten hangen nonchalant buiten het de vogeltjes zich gemeen gedupeerd! Twee korte
nest en twee minuten nadat de fuut uit het water plompjes en weg zijn de diertjes. Maar al wadend
is opgedoken zit ze alweer in haar geconcentreerde nader ik nu het karekietennestje, dat tusschen vijf
broed-houding.
stengels hangt te schommelen. De ouders hebben
Even knerpt het langs den bootrand en het niets in de gaten, druk bezig als ze zijn, de jongen
roode oog knippert even.... Dan waag ik het, te voeren. Maar ter afwisseling trilleren ze soms
er gebeurt hun liedje, zoodat ik den tong in den geopendèn
voorzichtig en zacht te fluiten....
niets.... dan zacht zingen.... nog niets.... als ten bek kan zien bewegen.
slotte Solveg's lied onder het zeil galmt wordt
Boenk, boenk.... kroemmmm..., wordt er gede fuut pas zenuwachtig, maar blijft niettemin schoten? Neen, het is de roerdomp, die zijn somzitten.
ber lied uitstoot. „Pieuw, pieuw"» antwoordt een
steenuiltje, 't Wordt koud in het water en ik
Maar dan flitst even een glimlichtje in het objectief van den kijker en dat is voldoende. Een kruip er dus uit, ga een kwartiertje zonnen en
5t00t.... een p10mp.... en weg is de fuut. Slechts breng dan het bootje terug, om vervolgens de fiets
een snel grooter wordende kring met wat opweer op te zoeken. De geit, die ik als fietsenbeborrelende modder wijst den weg, dien de vluchwaarster had aangesteld, heeft inmiddels mijn
teling heeft genomen. Vijftig meter verder komt bagageriemen verorberd.
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Stoop's Openluchtbad
Juist in deze tijden is een frisch bad meer dan
ooit goud waard voor lichaam en geest. Voor logé's ook weekabonnementen.
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Juist nu, opdat de moeilijke taak van eiken dag met
meer opgewektheid vervuld kan
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nog geen gebruik maakten, geven wij den goeden
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kunnen

HET

begrijpelijk

zoo zei de heer

Wij hebben

Gink
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fuNITAsI

zoo vervolgde de heer van
met dit boekje veel succes. De menschen die deze wandeling maken hebben een
goede papieren gids, zeer velen hebben ons
daarna verklaard: „Wat hebben wij veel gezien
91
en wat heeft Haarlem veel mooie oude geboutegenover het
wen !"
is
Haarlemsche
jammer dat de
musea,
Het
+ Stadhuis
I
HAARLEM
die in vroeger jaren veel vreemdelingen naar
Telef. 17087
centra een keuze doen. Bosch, zee en heide onze stad trokken, nog gesloten moeten blijlokken!
ven. Er is moeite gedaan daarin alsnog veranPATENT- ARTIKELEN
dering te brengen, maar er waren nog te veel
VROUWENSPUITEN
■
Er zijn blijkbaar ook menschen die er tegen bezwaren aan een heropening verbonden. Wij
op zien in dezen tijd lang van huis te gaan, die hopen evenwel dat wij een volgenden zomer de
HYGIëNISCHE
er zelfs prijs op stellen eiken avond weer naar bezoekers ook weer naar onze mooie en inteARTIKELEN. |
hun eigen woning terug te keeren, maar toch ressante musea kunnen brengen. Haarlem heeft
Breukband-Apparaten.
geloof ik, dat die voorzichtigheid wat ver gaat. evenwel
veel mooie oude gebouwen, die elk op ■|
Elastieken Kousen
enz. |
Men kan
dit is door de autoriteiten verzezichzelf al zooveel te zien geven dat bijna
kerd en ik deel die meening, volkomen
met van een museum gesproken kan worden.
't
■
Goedkoopgt en ver- ■
■
een gerust hart op reis gaan.
I
ti'ouwdst adres.
Er zijn honderden steden en dorpen, zelfs
GRATIS PRIJSCOURANT |
geheele streken, in ons land waar men, althans
ook per' brief.
voor zoover dit op dit oogenblik te beoordeelen
is, een rustige vacantie kan doorbrengen.
Geheimhouding verzekerd
Tenslotte bespraken wij met den heer Van
Gink nog enkele algemeene punten van
het
werk van Haarlem's Bloei. Daarbij kwam naDe Haarlemmers kunnen dus gerust hun
(en
tuurlijk weer de oude
gegronde!) klacht
vacantie elders gaan genieten en anderen
de
stichting
voren,
naar
dat
over te weinig geld
kunnen naar Haarlem en omgeving komen
beschikt om voldoende reclame voor onze stad
om hier nieuwe energie voor het mcyèilijke
te maken. Als er meer geld was, zou het werk
leven op te doen.
niet zoo geremd worden.
—

handhaven.
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kon een vereeniging

GEN
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C. S. Th. van Gink.
De Haarlemmers die willen uitgaan, kunnen
aan het kantoor van „Haarlem's Bloei" gegevens krijgen over de vacantie-oorden elders.
Stapels drukwerken liggen daar te wachten. Dit
wordt kosteloos gedaan omdat men weet, dat
op de kantoren van V.V.V.'s in andere steden
van het land op dezelfde wijze reclame gemaakt wordt voor Haarlem en omgeving. Zoo
ontstaat een gelukkige wisselwerking waarvan

—

heeft onze streek, ook Amsterdam, behoefte.

v. T.

allen profiteeren!
Neem eenige voorzorgen.
met de
„Haarlem's Bloei" werkt samen
de
omliggende
V.V.V.'s in
gemeenten. Er is
Een raad aan vacantie-gangers.
een aardig- vouwblad in bewerking dat de aandacht vraagt voor alle gemeenten in ZuidRuim een week geleden plaatsten wij een stukje
Kennemerland. De verwachting is dat, mede over
een onderhoud dat wij hadden met den Comtengevolge van die reclame, dezen zomer vele
missaris
van Politie te Haarlem over het nemen
doorhier
komen
landgenooten hun vacantie
van
voorzorgen
door menschen die met vacantie
brengen. Van elke gemeente staat op dit vouwIn
gaan.
dit
nummer
aan de vacantie gewijd herde
en
beaantrekkelijkheden
blad in
kort
halen wij deze raadgeving.
zinswaardige plaatsen opgesomd. Wie dat beDe heer E. H. Tenckinck zei:
studeert zal moeten erkennen dat wij den vaHet is aan te raden dat iemand die zijn vacancantiegangers alles kunnen aanbieden wat zij
tie
elders gaat doorbrengen eenige
voorzorgen
slechts kunnen verlangen. Een stad met mooie neemt.
In den normalen tijd kan een vacantieoude en moderne
een
reeks
gebouwen, verder
vragen een extra oogje op
dorpen met veel en afwisselend natuurschoon ganger aan de politie houden,
zijn verlaten huis te
maar nu de politie
zee en strand, duinen, bosschen, waterplasal zooveel extra dingen moet doen, is daaraan onder
sen, polderland, ja wat al niet!
de tegenwoordige omstandigheden geen denken.
Haarlem is als centrum van uitstapjes bij- Maar
het is vrij eenvoudig zelf maatregelen te
zonder gunstig gelegen omdat men welken kant
nemen. Wie eenigen tijd zijn huis onbewoond laat
men ook uitgaat meteen in een mooie natuur zit.
staan, kan een afspraak maken met een timmerman om, als onverhoopt zijn huis schade mocht
de maatregelen te nemen die noodig zijm,
krijgen,
De vreemdelingen die aan het bureau van zooals het dichtspijkeren met planken van ramen
„Haarlem's Bloei komen om te vragen welke met vernielde ruiten.
bijzonderheden in de stad te zien zijn, krijgen
Ook kan men iemand die in de nabijheid woont
een boekje waarin „Een wandeling dwars door vragen in zoo'n geval een timmerman op te zoeken
Haarlem" beschreven werd door den heer a. om maatregelen te nemen. Dan komt het ook
in
Ra-uwerda, secretaris van deze stichting. Er is orde.
een plattegrond bij opgenomen waarin de te
Bovendien is het gewerscht aan eenige personemen weg duidelijk is aangegeven. Wie zich nen die thuis blijven op te geven waar
men op zijn
daaraan houdt, ziet als hij eenige uren wandelt v.acantietocht te bereiken is.
monumenten oude
vrijwel alle
bouwkunst.
lemand die deze voorzorgen neemt kan met een
Dwalen wordt daardoor voorkomen!
gerust geweten met vacantie gaan.
—

54

(Vakdettijd

Wanneer

U straks met vacantie gaat, dan
bent U natuurlijk van plan, flinke wandelingen te maken, 'n Heerlijke wandeltocht in een bekoorlijke omgeving is
een genot— als U op goede schoenen
loopt. De pasvorm doet 't! VISSERS
heeft 'n bijna 100-jarige reputatie en
ervaring op dit gebied. Vandaar dan

afdeeling voor

De onderlinge concurrentiegeest heeft men
gelukkig laten varen. Het besef is levendig geworden dat de geheele omgeving moet samenwerken om vreemdelingen te trekken. Haarlem
profiteert daarvan maar tegelijk ook alle andere gemeenten in de omgeving. Er is op dit gebied
zoo besloot de heer Van Gink
nog veel
te doen. Het
zou
een gelukkige dag voor
„Haarlem's Bloei
zijn
als de samenwerking
tusschen de gemeentebesturen in de naaste
toekomst zoo eendrachtig werd, dat het ook
mogelijk was het grootsche plan te verwezenlijken om in
Zuid-Kennemerland het groote
natuurreservaat te stichten, dat omvatten zou
het geheele duingebied van het Noord-Zeekanaal tot het wingebied der Amsterdamsche Waterleiding onder Noordwijk, met inbegrip van
eenige mooie buitens, zooals „Elswout". Daaraan

CRON;,ESTRAAT

1/amtielM

-

is uitstekend.

TELEF. 26205

—

SUPiNATORIUM

De samenwerking met de andere V.V.V.'s in
de andere gemeenten van Zuid-Kennemerland

'

-

180

I

Zoo ooit dan is er dit jaar behoefte aan voor V.V.V. steunen op geldelijke bijdragen
van winkeliers en restaurantbedrijven, maar die
vacantie. De oorlog, en alles wat daarmee sain het algemeen zoo in financieele draagzijn
menhangt, heeft de zenuwen van een ieder
kracht verminderd, dat daarop slechts in een
sterk aangepakt.Het is daarom goed dat 't dagebescheiden mate aanspraak gemaakt kan worlijksche werk voor een korten tijd te laten rusden. Het werk van V.V.V. moet daarom steeds
ten en in een andere omgeving rust en verindrukken meer steunen op de subsidies van rijk, provinkwikking te genieten en nieuwe
cie en gemeenten. Maar het geld dat op deop te doen.
ze wijze wordt uitgegeven brengt goede rente
op.
De gemeente Haarlem heeft zich eenige keeren bereid getoond de subsidie van „Haarlem's
Bloei" te verhoogen, maar daartegen rezen in
Den Haag bezwaren.
Nu zal nog eens een poJEANNE en CORRY BLOM
ging gedaan worden om die bezwaren te ondervangen. Wij hopen dat die poging eindelijk zal lordensstraat 49
Telef. 18619
Haarlem
slagen, want eerst dan kunnen wij onze vleugelen, die nu gekortwiekt zijn, behoorlijk uitSpeciale

slaan.
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In den vroegeren

een keurige

bij ons in dienst is.
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■ ZIJLSTRAAT

•

Voor

zorgt ons ervaren en vakkundig personeel, dat jaren

doet

is

Het is niet zeker dat wij onze gewone prijzen zullen

(Midzabóns)

„Kaarlem’s Bloei”
C. S. Th. van Gink,
directeur van de
stichting Haarlem's Bloei
dat velen
dit jaar hun vacantie anders zullen doorbrengen dan in vroeger jaren. Aan
buitenlandsche reizen valt natuurlijk niet te
denken, maar ook ons eigen land is rijk aan
natuurschoon, zoodat wie in de gelegenheid is
uit te gaan, kan uit een heele reeks vacantie-
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Wacht niet lange?
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Wat

een van onze zaken. Dames, die van onze uitnoodiging
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PRACHT
PASVORM

firma

Vacantiegangers.

een

prettige, weldoende, weinig kostbare behandeling in

2.25, 3.25, 3.95, 4.95 en hoogei
zonder vetersluiting

met en

Een welverdiende dronk.

worden, na

voetverzorging
INSTITUUT GEOPEND: 9—17.30
uur. VRIJDAG 9—20.30 uur.
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Vissers

ook:

voor betere pasvormen
ITELEF.

-

11605

J.A.WIERING
3ULIANAPARK 50,
HAARLEM-NOORD.
Inkoop van oud Goud.

Alle

Vulpen defect

Veko
helpt direct

Zomerstoffen^

ZIJLSTRAAT

2e hui» vanaf

•»

Stadhuis

vanaf 15 Juli

Coupons
r

Dagblad

m
zond er
,

stamkaartt

verkrijgbaar

de courant
waarin gij met 't
meeste succes

#

ADVERTEERT
\

Hommen

&

Co.

Auzqcmq 38-40
■■

j

ZATERDAG 13 JUCI 1940

ff

W

HAARLEM'S DAGBI2 A 15

ftwnmiiivv
iHirV llnllinlvr)
II tl' 11itlliïininlllliWniil
lil I If JMffililöWfr'MillillirllHrTWirHniiirnll'
ffFr lm HF
üllllliil llUfl ,fT|" l/I'IBI IwrïïlliHßiïnilmnHmlnHHsMiwßiffl'
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BEZOEKT ONZE LUNCHROOM EN SNELBUFFETÜ

Meubelverkoop
I
„DE RIJWIELTRUST"
.

j

stamkawit
aanbieding,

deze
koopt nü

>VIJ HEBBEN OOK DE NIEUWSTE

AFSCHERMKAPJES

DE FIETS
Voor afscherming der voorlamp 24 ets.
Voor afscherming achterlicht
5 ets.

een paar extra

(voor

.

GASSPAARBRANDERS 79 cent.
>OK ALLE LOSSE BRANDERS IN VOORRAAD v.a. 5 cent.

VERDUISTER-LAMPEN
PHILIPS 69 ets.

—

HUISKAMER

SPLENDOR 75 ets.

20

VERDUISTERKAPJES

stuk), blank eiken, dressoir 150 c.M
lang, schuiftafel, 4 stoelen, 2 fauteuils,
gestoffeerd m. Epingle groen j 139.—

(1

ets.

Transport- en
Aanhangwagens

-

't volgend jaar!) U zult
geen
er
spijt van
hebben.

OPRUIMING

voor

.

zooals gewoonlijk
betere fabrlkaten
heerlijke pasvormen, en
vooral nu
-

Haarlem

in groote sorteering voorradig.

Zomer Opruiming
van

Nieuwe Gracht 66

R IJ WIELEN

Ondanks veranderde tijden, lederschaarschte en
leverings-moeilijkheden, houden wij toch, onze
traditie getrouw,
een enorme

Profiteert

„EXCELSIOR"

Is nog steeds het voordeeligst adres.

i

Zonde% ben af

,1

—

6 HUISKAMERS

pracht dressoir,
schuiftafel, 4 stoelen 2 faut.,
ƒ 98.
naar keus gestoffeerd

„DE RUWIELTRUST"

ZEER LAGE PRIJZEN!!

ZIJLSTRAAT 64

—

8 HUISKAMERS

Engelsch, met dressoir 140 c.M.
lang, schuiftafel, 4 stoelen, 2
ƒ 139.—
faut., bekleed naar keus

HAARLEM.

—

met

eiken,

12 HUISKAMERS

Eng., met dressoir 160 c.M. lang,
zeer zware uitvoering, compl. ƒ 165.

I

—

Op

alle
courante
artikelen
korting,
uitgezonderd Cres
10%
en Kobinson.

|

—V II
I

r

Jxdam-

wif
kunnen
OM ONZE

COURANTE EN
ONCOURANTE MATEN

TE

MAKEN!!

s f e edS een

II

voorradig bij:

|

rn

OTnrrru

-Ullll-ll w

v

—

Eng. Old finish, bijzortder
uitvoering, compleet

zware

ƒ 195.

—

mahonie (1 stuk), geheel meubelplaat, dressoir'lBo cM. lang,
schuiftafel, 4 stoelen, 2 faut.
met hoogstoffeering, van ƒ295
ƒ 265.—
voor
Tevens hebben wij 65 SLAAPKAMERS in: eiken,
blank eiken, mahonie, berken, Eng. old finish en
pommele vanaf
ƒ 95.—
Ook hebben wij voorradig: Boekenkasten, Theemeubels, Salons, Damesfauteuils, Kapstokken,
Bedden voor uiterst lage Opruimingsprijzen.

_

1 STRA

grootste sorteering
IUI l bil
prachtigste dessins
~~™™thans van 49 ct.

ƒlB5.

4 HUISKAMERS

|
——

ÜW

|

Old finish, met dressoir

180 c.M. lang, compl

-

| KOOPT DAAROM

Nieuwe collecties

HUISKAMER

I
/Coupons
I
AANTREKKELIJK fIN
MOGELIJK

VOOR REGEN EN ZONNESCHIJN

m

Eng.

ZOMER OPRUIMING
.

MANTELS EN JASSEN

II

7 HUISKAMERS

Begin v. d. UITVERKOOP MAANDAG 15 JULI 9 uur.
Geopend van 9—B uur ZATERDAGS tot 9.30 uur.
-

|

""™"

IN

I UITVERKOOP
I

J

v

H

■

|

i

Wij LEVEREN, REPAREEREN en MONTEEREN

t&RL/

alle soorten sloten

en

sleutels onder

garantie

I

w]/

N.V. „WERELD-BEKENDE"

Bedrukte
LAVABLE en

mmmm

I

I

CRÊPE-MAT
H

de

■

Uw deur goed op slot!!

/

de

ct-

■
H

1

DE SLEUTELSPECIALIST |
LANGE VEERSTRAAT 10

u
Gr. Houtstraat
8.

zomer-tinten,
thans vanaf

■

ct.

�
<

ZOMERSTOFFEN EN COUPONS

Koop het dan bij KOSTERMANS. Bij
een keuze van 2100 verschillende
dessins, tinten en afwerkingen slaagt

U

volmaakt. Inderdaad.... kooo

het bij:

tot 1.25 Meter.

ZONDER STAMKAART |

gSÜH

«

BP" 9LI

Js Uw- WOUWodtisch op Uw.

ü aaechemd ?

Juist in dezen tijd
TEL.Kt
5%v 11403

———————

»u

tot

DEN

KL.HQUTSTR.SB

BJL

JÊk BÊ
®

®

m
Prima inmaakvaten hebben
GEEN spongat, zij kunnen dus*

daarom niet lekken.

—

m

Iö IH
111

I11
I O'ïl E I"
I 51
d I■
||

*

_

GEN.CRONJESJR.S

verkoopt ze. Op het pleintje Reitzstraat
oude
tafels, stoelen, trappen, ladders, wringer-,
bokken, Amerik. droogrekken, waschmanden stelten, raamhorren, hooikisten ena.
>

