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8ste Hollandsche Revue ontwoJ,'penr 'do~r 
JOH. M. RIDDERIKHOFF en . JOH. C. C. DELL. 

Drie bedrijven. voorafgegaan . door een proloog. 
. . . :'.• ' 

' 
Op te voeren door bet Hoornsche Revuegezelscbap. 

TEKST van Joh. M. R1idHeritkhoff en Joh. C. C. Del!. 

COUPLETTEN van Joh. C. C. Deil. 

MUZIEK van versch~IJende auteurs. 

KAPELMEESTER: Anton K·loet - met het Hoornsche 
Revue•Orkest. 

COST UMES uit de magazijnen van Joih. M. Riodd'er.~khoff en Co. 

COSTUMES, g•edragen door die Oommère, van de f.irma H. 
Schuilte, Hoom. 

HOEDEN, gedragen door de commère, ui·t het hoedenmagazijn 
H-0s-Landzaat. 

DECORS: M. Storm en Z n. 

REGIE: Delil en Ridäe-ritkhoff. 

BALLETTEN : ingestudee!'ld -door Mej. M. Schagen . . 

ATTRIBUTEN: ontworpen 1door 1den heer G. Polman; ver' 
vaar-digd door de heeren G. Polman_ en C. Demmendaal. 
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R 0 L V E R D E E L 1 N G. 

PROWOG. 

Pierrot R. Wiggers. 
Pierrette Martha Kupka. 
Ballet: Marie Schagen, Truus 

Boonstra, Jo van Enk, Nel 
van Enk, Marie Bosma, 
Jannie v. d. Berg, . Marie 
Vis, Nellie Mastenbroek. 

EERS1TE BE'DRIJF. 

lste Tafreel. 
De Slagerij. 

Slagers en publiek. 

2de Tafreel. 
De baas verschijnt. 

P iet Chris Holman. 

3de Tafreel. 
Een handeltje. 

Teun Jan de Boer . 

4de Tafreel. 
De verrassing. 

Marie Co Niemans- Vis. 
Maharadja Joh. C. C. Dell. 

5de Tafreel. 
Worst- en Vleeschwaren. 

6de Tafreel. 
De Maharadja wordt zijn 
zwarte vrouwen ontrouw. 

7de T'afreel. 
Marie wordt vorstin van 

· Dakanhasie. 

8ste Tafreel. 
Cow-boys. 

Solist R. W iggers. 
Ballet: Jannie v. d. Berg, G. 

Vierberg·en, Jo van Enk, A. 
Vierbergen, Marie Bosma, 
Wessemius, Marie Schagen, 
C. Demmendaal. 

9de Tafre.el. • 
Nummer- en Rijbewijzen. 

lOde Tafreel. 
Met de Roll-Royce door 

Hoorn. 

llde Tafreel. 
De Hoornsche ·stedemaagd. 

Stedemaagd, Co Niemans-Vis. 

tZde Tafreel. 
Messchaerthulde. 

Solist, R. W igger s. 
Ballet. 

13de Tafreel. 
Josephine Baker. 

Josephine Baker, 
Mar ie Bosma. 

14de T'afreel. 
Oostersche tuin. 

Koor van wachter s. 
Slavinneill en 

Harem danseressen. 

15de Ta freel. 
Intocht Maharadja en Marie. 

Finale eerste bedrijf. 

TWEE DE BEDRIJF. 

lste Tafreel. 
Liftboys. 

Liftboy, Riek van Schoten. 

;ë:de T'afreel. 
Piet in het Warenhuis. 

3de Tafreel. 
Teun op zoek naar ,een 

stekelen.pikker. 

4de Tafreel. 
In de lift. 

5de Tafreel. 
Saksisch porcelein. 

Duet : R. Wiggers, Jans van 
Hees. 
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Voor Hoorn en Omstreken 
zijn de pillen 2e en ie orde, IJzertinctuur , Calèid, Olijfolie, 
Rheumatiekzalf, Aambeienzalf enz. en z. van de Apothekers 

VAN_ DEN TOORN & BEKER te Rotterdam, 

alléén verkrijgbaar door tusschenkoms.t. van 

J. GROOT Chrz .. '. 
Drogist Ged. Turfhaven ' 42, Hoorn Telefoon 267. 



öde Tafr:eel, ' ; 
Geen reisplan zonder 

assuraµtie. 
Verzek eringsagent: J . Penders 

' ( > 1 

7de Tafreel. 
Veiligheid voor alles. 

Doorgaan d verk eer : G. 1Vos·. 

8ste Tafreel. 
Een toekomstbeeld. 

Ou de man 
Meis je, 

R. Wiggers. 
Annie Polman

Langereis. 

9de Tafr eel. 
Marie is wars van theatraal 

gedoe. 
10de Tafreel. 

De Chineesche vazen. 
Groot Chineesch Ballet. 

11de Tafreel. 
Teun vertelt z'n grootsteed

sche avonturen. 

12de Tafreel. 
De Charleston. 

Komisch Ballet. 

13de Ta freel. 
De korte pantalon. 

14de Tafreel. 
Het sigarenbandje. 

Keesje Anni e P olman-
Langereis. 

15de Tafreel. 
Finale tweede bedrijf. 
Koot van landlieden. 

Bloernenballet. 
P a paver , Co Niem ans- Vis. 

DERIDE BEDRIJF. 

l ste Tafreel. 
De compagnie van. Marle. 

2 ilP. Tafreel. 
·Bet gl'bote nieuws. 

Omroeper, Schermer. 

3de Ta freel. 

De 100.000e inwoner. 
Pi'et Pieter~e , Chr is· Holman. 
Voorzitter .Hengell),ars, 
· Schermer. 

Secr eta ris, B. Groot. 
Voorzi tter Loterij cl ub, 

Souffl eur, 
Gerritsen, 
Klaassen , 
Bak er, 
Janus, 

P . Opmeer. 
B. Groot. 

G. Vierbergen . 
Demmendaal. 
Jan Pender s. 

M. Nooij . 

, 4de Tafreel. 
Een moeilijk probleem. 

5de Tafreel. 
Schotsche Hooglanders. 
Karakteristiek Ballet . 

6de Tafreel. 

De Tijd spreekt. 
De Tijd , P. Opmeer . 

7de Tafreel. 

Indië door den aether verbon
den met het moederland. 

Hij , R. Wiggers. 
Zij, Co Niemans-Vis. 

De stem uit Holland. 

8ste Tafreel. 
Japie, Annie P olman-

Langer eis. 
Nelli e, Jans van Hees. 

9de Tafreel. 

Bij den boekhandelaar. 
Boekhandelaar, J . Penders. 
Boeken : Alleen op de wereld, 

C. Demmendaal ien 
Tr. Eilander. 

Dick Tromni: Bosma. 
Uilenspiegel: Spaan der. 

Joop ter Heul: R. v. Schoten, 
Genoveva : Gr. Vos. 

John Raffles : Wessemius. 
Buffalo Bill : A. Viei'bergen. 
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10de Tafreel. 

De internationale Voetbal
wedstrijd. · 

Gert, ·Chris Holman. 
Teun, Jan de Boer. 
Programmaverkooper, 

Schermer. 
Controleur, 
Heer, 
Publiek. 

Opmeer. 
G. Vierbergen. 

i: . . · . 
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11de Tafreel. 
Geeft acht 1 

P ierrot van de smart, 
Joh. C. C. Dell. 

- ' P ierrot van de vreugde, 
R. Wiggers. 

l2de Tafreel. 
Carnaval. 

Finale derde bedrijf. 
Gróot Ballet, Trio en Koor. 

Einde der revue. 
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Aan de bezoekers. 

Geacht publiek van hedeniavond, 

Weest welk'.om in de schouwburgzaal. 

Wij hopen U te laten lachen 

En te genieten, allemaal. 

· Muziek en: dans en vele kleuren 

En grappen, dat is onze kracht. 

Het leven geeft genoeg te treuren, 

Vanavond vroolijk zijn! G.eeft acht'! 
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.STAM, ST.0 0 M·T 

Kort Overzicht . 

. I. 

Zoolang .de wereld heeJt bestaan en er meIJJschen zijn geweest, 
znolang heeft het "geeft acht" als .e·en levenseisch gegc•lden. En 
juist in onze dagen, waarin sport, techniek en wetenschap 
tri ompheri vieren, geldt die eisch, welke een waarschuwing 
inllnudt om voorzichtig te ziji:i, in sterke mate. 

fl•.' prol.oog is als een! zoodanige waárschuwing bedoeld en 
heeft voorts geen andere pretentie dan U den titel der revue 
.gco<"d k rloen verstaan. 

\Vi,i bevinden ons bij den aanvang van het eerste bedrijf in 
ck i:;Tuo1<:> vleeschhal van slager Piet, waar het personeel en de 
cfü·ni.d(~ , ir~ afwachting van de komst van den patroon, het 
~. r(ibt v a.Yi slager verheerlijken op een wijze, waarbij den 1'tr·~ng
S1 ·en Vl•g-etariëi' h et water over de tanden: moet loopen. De 
P<J.tr: •"n komt op, geeft verschiU.enide consignes, waaruit duid'3-
iijk blijkt dat hij tegelijk vakman en goed zakenmm. is. Dat 
hij ook in den handel acht geeft, wordt in het tooneel met Teun, 
·rlen varkensboer, aan het licht gebracht. Terwijl de7:e tw1\e hun 
koop sluiten, komt de dochter van Piet, opgetogen, den winkel 
))inncn~;t u iven. Dat er wat bijzonders aan de hand \s, staat op 
h ii.ar rrn:dcht te lez,en en spoedig vertelt ze het groote 1Ji01;ws, 
dat de Maharadja van Dakanhasie in de stad is, die zich voor
bereidt op een bezoek aan de slagerij van Piet. 

Dei 0ostersche vorst verschijnt en, hoewel verr!1kt over de 
:-.rh itt«rende inrichting ·en de vleeschwar·en, komt hij ll•3t' meest 
·ondé•r tl ;:; u indruk van Marie, de dochter van Piet, di e hij 
g l'aag- als favoriet il; zijn harem zou willen meenemen 

Maar natuurlijk zou dat strijderu met de goede Hollandsche 
zeden. Men moet bi,i ons fatsoenlijk tijd hebben kennis met 
elkaar te makeru en ook Piet ·en zijn dochter zoeken; daartoe de 
geleg.enh eid. Meni maakt een avontuurlijke reis door H0orn's 
strfl.ten, na.dat papa Piet zich eerst behoorlijk van dr vele docu
menten, diri een automobilist noodig h eeft, op de hoogte heeft 
.gesteld en zijn plannen heeft medegedeeld, naar Amerika te 
willoen gaan om, ri.et als Tom Mix, cow-boy te worden. 

Het zou geen goede auto zijn, als het drietal er geeru panne 
mee kreeg oen deni tocht moest staken. Geen nood, dicht in de 
nabijheid woont een goed ·vriend van Piet en daar, in de Johan 
Messchaertstraat, ziet men de Hoornsche Stedemaagd verschij
nen, die vertelt, ·waaraan deze weg z:Ïjn naam dankt'. Dan volgt 
eeill Messchaerthulde en het is misschien goed, hier even de 
aandacht te vestigen op de compositie van den. heer G. H. 
Boedijn, gezong.eni door den heer R. Wiggers. :De comp0nist 
heeft d·en liedvorm gekozen,· 'die' 'in de 0ràtodums gèbruikelijk 
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_is. Op een recitatief volgt een aria. Natuurlijk is er rekening 
mee gehouden, dat het geheel niet te veel uit den toon , viel van 
de populaire muziek, waaruit de revue is samengesteld, of
schoon, in verband met de gedachte, die in de woorden; ver
werkt is, de compositie .als, iets aparts staande, kan worden 
,beschouwd. Onze groote zanger, wijlen· Johan Messchaert, was 
de oratoriumvertolker pär excellence. 

Na deze ernstige scène, vervolgt de revue op den luchtigen 
toon en; na een gesprek tusschen Marie en haar donkeren\ aan
bidder, waarin gezinspeeld wordt op den minder gunstigen 
economischen toestand ,der stad, presenteeren ze Josephine 
Baker aan het publiek en in haar aanwezigheid zien ze net 
middel om Hoorn vooruit te brengen1 en de stad te mak-en tot 
de residentie van Dakanhasie, met Oostersche tuinen en parken. 

Il. 

In het tweede bedrijf bevinrlen we ons in i:ien groot warenhuis, 
waar lift-boys druk werk hebben1. Piet verschijnt ten: tooneele 
€ 11 vraagt naar de afdeeling porcelein. Juist zal hij de reis per 
lift aanvangen, a ls ook zijn vriend Teunis aan komt wandelen. 
Die is daar voor andere zaken, maar gezamenlijk ondernemen 
ze de reis naar hoogere regionen. Ondanks · de ·vele t'egenstrub
belingen, vooral van Teun, arriveerelll ze ten slotte toch waar 
ze wezen moeten en op de vijfde étage bekijken ze het Saksisch 
porcelein. We verliezen hen in het groote warenhuis uit het 
oog .en ontmoeten Marie •en de Maharadja. De eerste is vol over 
e.en voorgenomen rondreis en als dat wordt vernomen door e·en 
toevallig passeerenden verzekeringsagent, dàn wordt hen gewezen 
op het gevaar van de onbewaaktè, ioverwegen. We zien· de 
waarschuwingsborden, die ons met hun roode lichten het "geeft 
acht" toeroepen en we hooren het doorgaand verkeer protestee
ren tegen het bestendigen van dezen toestand, waardoor oud, 
noch jong, langer veilig is op doen weg. 

Inmiddels heeft de 'Maharadja een cadeau voor zijn blanki:i 
favoriet gekocht, maar zijn vereering wordt Marie op een gege
ven moment· te groot. Dat laat ze hem in een paar coupletjes 
duidelijk merk~m. Toch accepteert ze gaarne het Chineesche 
porcelein, dat voor haar is bestemd. 

Onderwijl het cadeau ter bestemder plaatse wordt gebracht, 
komt Teunis ons verteJl.en van zijn avonturen met Piet in de 
groote s.tad . Hij is er no~ van onder denl indruk en wat hei:n 
bijzonder heeft getroff.en is de Charleston, die hem zijn beenen 
bijna nu nog niet kan doen stilhouden en hem dan ook doet 
besluiten naar huis en naar- bed te gaan. 

Piet heeft inmiddels heel andere àspiraties .. Weg.ens zijn uit
gezocht model heeft men hem gevraagd, de korte pantalon te 
willen propageeren ·en natuurlijk heeft hij dit verzoek aange
nomen, om nu voor het v.oetlicht . te verschij.nen met de club, 
genaamd "De Kuitenflikker". 
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De >Maharadja schijnt zich in Holland al geheel thuis te ge
voel<en eru we ontmoeten hem, rustig aan eeru after-dinner trek
k<ende, niet wetende, dat iemand in den tegenwoordigen tijd 
niet ongestoord een sigaar met éen bandje kan rooken. Keesje 
maakt het hem duidelijk >eTu zingt eeru loflièd op de 'sigaren
bandjes, die zelfs voor het geschiedenisonderwijs waarde schij
nen te hebben. 

Uit dankbaarheid voor den mooien sigarenrring plukt Keesje 
voor den Maharadja een veldbouquet, die hij aan zijn meisje 
ten geschenke mag geven. 

IIL 

Het derde bedrijf laat ons eerst een door Marie onder com
mando genomen compagnie soldaten zi..err. Na deze demonstratie 
van vrouwelijke weerbaarheid deelt ze aan den: Maharadja de 
gewichtige gebeurtenis mede, dat Piet Pieterse te Hoorn de 
gelukkige vader is geworden van dén 10'0.üOOsteru ·inwoner. Ren 
omroeper bevestigt dit belangrijke nieuws en we maken een 
kraamvisite mee bij papa Pietersè, die uit hoofde van zijn lid
maatschap van diverse vereenigingen., verschill>ende deputaties 
ontvangt, om hem met het gelukkige feit te feliciteeren. 

Als Wl' daarna h et bla nk-en-bruine paar ontmoeten~ hebben 
ze hun gedachten la ten gaan over een: hoogst ingewikkeld 
vraagstuk, n.l. dat der werkloosheid en reclasseering. Ze komen 
daarbij tot de conclusie, dat het op de wereld nog lang · geen 
ge-ordende boel is en er nog veel schots ·eru scheef door elkander 
ligt. Voor deni Maharadja is dat woord schots een dankbaar 
motief om Marie de Schotten te laten zien. 

De Tijd verschijnt ten tooneele en om het publiek te toonen, 
hoe hij op a lles zijn stempel drukt, verplàatst hij ons naar Indië, 
waar de radio de bewoners van Insulinde in staat stelt, de 
stemmen uit het moederland te hooren. 

We leven in de eeuw, waarin als het ware d e afstanden zijn 
verdwernen, maar ook in de eeuw van het kind en als een 
persiflage op de overdreven zorgen, voor het kind, die sommige 
opvoedkundig·en aan deru dag leggen, met het ongewenschte 
resultaat, dat men van kinderen oude menschjes maakt, is de 
volgende scène bedoeld. Gelukkig zijn de hier afgeschilderde 
schoolkinderen! een uitzondering en bij de meesten gaat voor 
een echt kinderboek h et hart nog open. De boekenscène is als 
zoodanig bedoeld en geeft den auteurs gelegenheid op de waarde 
van goede lectuur in het algemeen te wijzen. 

Teun, dien we reeds te lang uit het oog hebben verloren, 
zien we vervolgens met zijn buurman Gert een internationalen 
voetbalwedstrijd bijwonen. In h et enthousiasme van het publiek 
op de tribune wordt het onz·eru twee helden zóó warm gemaakt, 
dat ze handgemeen1 worden en hun bezoek aan den wedstrijd 
eindigt met een spelletje rugby op de tribune. 

Dan komt ons de commère nog ev·en vertellen dat, gelijk d e 



BEZOEKT het Bonds~Café . . 

u't Hof van Holland" 
Prima consumptie tegen bil l ij k en prijs. 

Wachtkamer voor passagiers voor Autobussen naar alle richtingen. 

Aanbevelend, 

C. PIEKART - Kl. Noord 65 - HOORN 
Telefoon 237. 
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J. LUITING 
Official Ford- Dealer 
Kaasmarkt - Hoorn. 

= Lincoln - Ford 
= en Fordson 

Groote voorraad Onderdeden 

Telefoon 245 . - Telefoon 245 . 
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Voor INDIAN-Motoren 
en GAZELLE-Rijwielen 

.alléén bij 

K. DE REUS 
Kl. Noord 59 - Te1. 179 • Hoorn 

• 
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STAM STOOMT 

variatie in deze revue, ook het leven vol variatie is. Voor den 
een geeft het droefheid, voor den! ander pleizier ·en het zijn de 
beide Pierrots, die dat in hun coupletten laten hooren. 

Hoewel een mensch niet alles in zijn hand heeft, kan hij, door 
acht te geven, met het meeste succes den strijd voeren tegen 
de moeilijkheden op zijn levenspad, dat vaak gaat door een 
wereld, die gelijkt op een maskerade. 





CG NIEMANS- VIS 

die in deze revue voor de derde maal de taak van commere 
vervult. 



Fa. J. KALDENBACH 
HOORN 

PURMEREND 

KLOMPENHANDEL 
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[+] De tijden veranderen l+l 
WA~ doch de zaak van WA~ ~ $ · 

rtl W. v. d. STEUR ftl ~~ ~~ 

[t] b 1 ij f t d e z e 1 f d e. [tJ 
r+J Niemand wordt daar in het KOOPEN teleurgesteld. ~~ 
~6- Aanbevelend, f t1 
t+l 1 W. V. d. STEUR. f+l 
~t~ Meer dafii 30 soorten WIJN. ~t~ lJ lJ 
~t~ Depot "Nutricia" ~t~ lJ (J 
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Het artikel van vertrouwen. 

Diamant - Goud - Zilver 
KOOPT MEN IN EEN ZAAK VAN VERTROUWEN. 

GR. NOORD 

Onze fabriek is opgericht in 1845. 
EIGEN UURWERKREPARATIE 

]. VAN STRATEN, 
HOORN JUWELIER. 



fy1ARIE SCHAGEN 

de ontwerpster en leidster van ·de balletten . 
. Voor deze revue werden niet minder dan . tien verschillende 

balletten door haar ingestudeerd. 



J. C. Wonder, Accountant, Hoorn 
LID ALGEM. VERB. VAN ACC. 

Behandeling van a 11 e b e 1 a s ti n g zak e n. 
Inrichten en bijhouden van boekhoudingen. 

Controleeren van Administraties. 
Eenvoudige boekhouding voor den veehouder, bouwer 

en tuinder. 
Billijke condities. Vraagt inlichtingen. 
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~ H GROOTE OOST 31 -- HOORN H ~ . .. .. . . .. .. . . ." .. . 
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: :: :: : : :: HUIS=, DECORATIE= EN :: : " .. .. . 
: :: RE CL A ME S C H I L DER :: i 
i ii BEHANGER :: i 
• •• •• e . .. .. . 

• 
•• •• 18!1. 

~ / ~ -
: H GOED EN DUURZAAM WERK i~ 
! ~ i~ DAAROM HET GOEDKOOPST ii ~ . .. .. ·:.·:. ·:.·:. : :: :: 

~~~~~~~~~~~~~~~~=~==~=~~~~ 
B A N K E T B A K K E R IJ 

WILT U VERZEKERD ZIJN VAN EERSTE 
KWALITEIT, DOET DAN UW BESTELLING 
V A N K 0 E K J E S E N .GE B A K B IJ 

LEBBING & WORTEL ... T urfhaven 8 
HOORN. 

Specialiteit in Zoute Krakelingen en Pain Creq. Ringers Chocolade. 
Beleefd aanbevelend. 
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MARIE BOSMA 

een der revue-girls die het aan , lenigheid niet ontbreekt. 
Zij Of!twi_erp d_e charlestonva_riatie; waarmee ze m ·deze 

revue de groote Josephine Baker imiteèrt 
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HET ADRES VOOR 

Drogerijen = Verfwaren 
Ziekenverplegingsartikelen 

Verbandstoffen Chemicaliën 
Ook alle GUMMI.ARTIKELEN bij mij voorradig. 

DROGISTERIJ s. WAGEMAKER HOORN 
Kerkplein 32 Telefoon 233 
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FIRT 
"F 1 A T " G A R A G E" 

Fa. Ott & Bloemendaal 
VEEMARKT - HOORN. 

Steeds "FIAT" automobielen uit voorraad leverbaar. 
Alle "FIAT" onderdeelen in voorraad. _ 

Eigen groote reparatie=inrichting met vakkundig personeel 
Stalt uw auto, tijdens uw bezoek aan de Revue, -

• • 1 m onze rmme garage s. _ 
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"RADIO'' -·-1 
Wilt gij niet alleen bij deze Revue zich amuseer;'I 

amuseert U dan iederen avond door aankoop van een 1 
RADIOTOESTEL in ,,DE MAGNEET". 

Alle mogelijke onderdeelen op het gebied van 
Radio verkrijgbaar. 

Aanbevelend, 1 
Magazijn· "DE MAfiNEET'', fir. Noord ga, Hoorn. 
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STAIVI STOOIVIT 

TEKST DER COUPLETTEN. 

Hij: 

Zijo 

Hij: 

Zij : 

PROLOOG. 

De les, di e wij U geven gaan, 
Moet U niet in den wind gaan slaan; 
U ziet haar daar reeds staan. 
Geeft acht! Ge w ee t wat dat beduidt, 
Het zE:gt zoov eel als : kijk goed uii 
En houdt op tiJd je snuit. 
Ze geldt voor elk geslacht 
Als em1 b evel: "geeft acht!' i 
vVant ziJ . cli e z1ch er ni eL aa n storen 
Die r FLken m eestentijcl 
De· juiste richting kwijt, 
En loopen k a ns t e zijn ve1'lorenr. 

R e .frein: 

Allen : Kijk uit je .doppen, 

Hij : 

Zij: 

Hij: 

_Zij: 

Laat je toch niet fopp en. 
Acht is in 't leven 
Meer clan duiz.end waard. 
Daarom, wij geven . 
U, n aast veel pracht, 
Deze schoone spreuk : geeft a cht ! 
Doe ni et gewichtig, 
Maar w ees toch voorzichtig; 
Kijkt · met twee oogen 
Steeds de cling>elll aan. 
't Grootste ~ermogen 
Heeft zelfs geeru macht 
Als j' er niet o.p past. "Geeft acht!" 

Wanneer - je wandelt op de straat 
En er een auto langs je gaà t, 
Wijk clan niet uit te laat. 
Chauffeer je zelf, let op je stuur, 
Eén misgreep en 't bekomt je duur. 
Geeft" acht! Speel nfot· met vuur. · 
Een onbewaakte weg 
Let daar vooral op, zeg! .. 
En ga je soms per vliegmachiile, 
Dan neem je_ in de lucht 
V0or :e,en ia·meuze vlucht 
Veel provfancl 'mee en: benzine. 

· \ ·Refrein aJsvoren.: "" 



r==H.c.JUNGEJ;.==~ 
~ Groote Oost 3 " Hoorn. ~ 
o Dames= en Heerenkleermakerij o 

~ naar maat. ~ 
~ Coupeur overal te ontbieden ~ 
~ • Vraagt stalen ter inzage • ~ 

0 CZZ2::> CZZ2::> CZZ2::> CZZZJ CZZZJ CID CZ22:J CZ22:J CZZZJ czzz:> CZ22:J o 
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~ Eerste W est-Friesche Auto· Centrale ~ 
~ Geerling & Winkelaar ~ 
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5ü! HERSTELPLAATS 5ü! 
~ van Automobielen, Motoren, Electrische ~ 
~ Installaties, Laad·inrichting voor Auto's. ·~ 
~ Beslist vakkundige bediening. ;m 

1.. FORD SERVICE STATION. ~·-·· 
.. Aanbevelend, · 

· .. : GEERLING & WII',.JKELAAR 
~ Kleine Noord 18 - Tel. 252 ' Hoorn ~ 
~~~~~~~~~~ 

Nic. Kaldenbach 
Breed 8 = Hoorn 

is het adres voor fijne Ledermaren, als: Dames:: 
Hand:: en Visitetasschen, Acte:: en Schoo!tasschen. 

Specialiteit in Leder:: en Schoenfournituren. 
Engros - Detail. 

Moderne Schoenreparatie:: Inrichting. 



Hij: Er was er eens een aardig kind, 
Zooals m en er zoovelen vindt; 
En ze had ook een vrind. 

Zij: Een vrindje met een mooie jas, 
Een tip-top broek, een fijne das, 
Maar ach , hij was van was. 

Hij: Een etalagepop . 
Met fijn gevormden kop, 
Maar zonder h art ·en zonder zinnen. 

Zij: Als zoo een n aar je lacht, 
Kijk uit dan en geeft acht! 
Met zoo 'n man kun je niets beginnen. 

Refrein alsvoren. 
(Bavenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonpfaat 

in het Radio- en Gramophoonhuis v.an K. VAN MEURS, Nieuw
s teeg 43 ,te Hoorn.) 

KIOüR. VA1"1" S'LAGEH'S. 

Ziet hier een zaak m et prima waar, 
'\lij h ebben vleesch en vet. 

Een slager is geen moordenaar, 
Daa r voor is hij te n et. 

Zijn hart is klein , hij doet geen vliegj e kwaad. 
Toch zingt hij , a ls-ie bij de slachtbank staat: 

Refr e i n: 

Ach koetje, ik moet je 
E·ens even villen gaan. 
Doe m e een lol, beest, 
En k ijk m e ni et zoo aan. 
't Is niet voor m ezelf, hoor! 
Jij beTht me sympathiek. 
Maar 'k word gedwongenJ, m 'n jongen, 
Door 't vleeschgraag publiek. 

Meri wordt hier ·vlug •en goed bediend. 
Wie eens wat koopt, blijft klant. 

Er wordt een schijntj e aan verföend, 
Aan winst h eeft men 't land. 

Voor concurr.entie is er geen gevaar, 
Al krijg·en we hier ook eeru abattoir. 

, Refrein ; alsvoren. 

ENTREE-COUPLET PIET. 

Hi er zie je Piet! 
Hier zie je· Pietf · 
Armoede k ent hij niet, 
Dank zij de vette hapjes 
Ossen- en varkenslapjes. 
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N. Hoornsche Crt. 

Vi~:::::::::::~~:::::::::~:~:;:lad . 
Het Nieuwsblad 

=== == 

voor West-Friesland 

-
UITGAVE: 

N.V. DRUKKER IJ "WEST-FRIESLAND" 

KLEINE NOORD 52-54 . - HOORN. 

TELEFOON 210. 

= - , 

= 

= 

.1 . 

Meest actueele en aantrekkelijke inhoud. • 

_ Beste advertentie-orgaan. . 
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STAM STOOMT 

Een fijn e smaak, 
Een goede zaak, 
P r ima waar aan d,en h aak. 

Als je bij mij wat koopt, dan weet je : h et is raak. 
Geeft acht! Geeft a cht! 
P a k in, schlemiel, di e fr icandeau. 
Geeft acht! Geeft acht! 
Die bal geh akt is m aar zoo, zoo! 

Pla k di e biefs tuk niet aan splinters, man! 
Laat da t zeen er -niet in zitten, Jan! 

Geeft acht! Geeft acht! 
Zeg, snijdt di e worst wa t minder dik ! 

Geeft acht! Geeft acht ! 
Die preskop ka n w el uit dat blik! 

P a,s op, sla dood die mug! 
Bedien de klanten vlug. 
Geef t ach t ! Geeft ach.t! 
Da n k omen ze terug. 

(Bovenstaande melodie is· verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
in het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

". 

DE MAHARADJA EN ZIJN BEZIT. 

'k Heb leeuwen, kameelen, 
Vrouwen , h eel vele, 

E n guld·en s a ls zandkorrels. in de woestijn . 
Daar in Dak a nhasie, 
Groeit geen spina zie, 

Maar pisangs ,en vijgen en veel mandarijn. 
Bij on s g rn eit de r ubber m aar zoo aan den; boom, 
Doch ijsber en zi et men er slech ts in e·en droom. 
Wij h ebben gee11J kikkers, maar apen als zand 
Nou ja , vele a pe n h eeft ieder land, 
Niet slechts aan h et Hof van een Oosterschen vorst, 
Maar ook aan 't Hof va n een prin s der worst. 

R e f re in: 

In Dak anh as ie, d ich t bij de woestijn , is 't fijn. 
Daar zou een rn'cn1sch ni e t thui s voor wiUen: zijn bij ·t zwijn. 

Als Mah aradja inviteer 
'k Alle dam es en mijnheer', 
Op m 'n woord van eer . 

In Da ka nhasie groeit de beste thee, hoezee ! 
En daarom leeft een: m en:sch er zoo tevreê. Ga m ee ! 

Wie J:ia,ng is voor een olifant, 
Va n de zon op 't h eete za nd, 
Blijft maar in zijn kikkerla nd. 

1 5 



P. ll. VA R W IJ K, 

BollStelfabriek "DE ARENU'. 

Vraagt steeds de twee stempel bezem. 

N.V. 
Algemeene Bouw= en Exploitatie Mij. 

"De Witte Stad" 
llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll 

UITGIFTE 
van 3 0 10 Hypothécaire Premie::Obligaties, 

uitlatende volgens het trekkin gsplan der N ed. Staa tsloterij. 

Verkrijgbaar bif de agenten en bij den Hoofdagent 
Noordelijk Noordholland, 

v oor 

J. C. WONDER, Groote Oost 38, Hoorn. 
Op plaatsen waar n og n iet vertegenwoordigd wo1 den actieve 

en solide agenten gevraagd . Aan vragen te richten tot den 
Hoofdagent. 
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WED. M. SMIT 
Turf haven hoek Ramen HOORN. 

Specialiteit in 

verschillende Drups en fijne Chocoladewerken 

alsmede Koek en Biscuits· 



STAM STOOMT 

DE SLAGERSPIRODUGT'E:N . . · 

Pekelworst is voor den rijksten vorst 
E'en ware lekkernij . 

Ossenstaart! Is hij geen scliatteili waard 
In erwtensoep _µ:iet prei? 

Kalfsragout of klapstuk van een koe, 
· Gebruikt men altijd graag. 
Bief en: ham, een boutje van een lam, 

Dat a lles streelt toch de maag. 

Refrein: 

0, die slagerij! l\if.en noemt h aar zeer terecht gezonde apotheek_ 
0, die slagerij! Eet niet te veel, want anders raakt ge van de 

Als de vegetariër eens kon weten, 
Wat h et zegg'811 wil e1enJ stukje van ons te eten! 

0, die slagerij! 
Genèert U niet eIJJ eet maar vrij. 

Een souper, een lunch of een diner, 
Gaat zonder ons :niet door. 

Geen partij, of wij, '"'e zijn er bij, 
En gaan de gasten voor. 

"Boezero'en" zou niets meer kunnen doen, 
Had hij aan ons gebrek. 

Al de kracht, door hem in 't werk gebracht, 
Komt door 't gebruik van ons spek. 

Refr ein: alsvoren. 

streek_ 

MARIE, DE MAHARA'DJA EN DE ZWARTE VROUWEN. 

Maharadja: Voor jouw leli eblank gezichtje 
Laat ik alles staan. 
Al m 'n vrouwen gaan 
Morg'811 n aar de maan. 

Marie : Aan zoo'n kwa ttareep als jij bent, 
Geef ik graag m 'n hand. 
Maar ik h eb toch erg het land 
Aan dat heete zand. 

Refrein: 

Marie: 
Zou h et gaan, mon ami? 
Daar in Dakanhasie ? 
Als ik jou maar bemin, 
Och, dan is 't wel kedin. 
Ik draag straks hermelijn 
Van een dakhaaskonijn . 



BEZOEKT IN HOORN DE 

Maison 
BEUKMAN 

'VEEMARKT 2. 

Dames Kapsalon. 

Knippen Wasschen 
Ondu!eeren enz. 

Haarwerken, Ciqnons, losse 
Krullen, Aanzetstukjes enz. 

Alle haarwerken worden op eigen 
atelier vervaardigd. 

M elks al on= Res ta uran t 
"'t HAANTJE" 

Groote Noord 63, tegenover de Nieuwsteeg. 

SpeätJal SOEP :: ERWTENSOEP< 

Aanbevelend, S RQQD 

-vraagt Uwen winkelier bovenstilande merken STROOP'. deze zijn 
fijn van smaak en hygiënisch verpakt in potten . 

. Aanb~velend, L _CLA Y, Kleine Noord 2. 

is de man die U beslist vakkundig bedient in elk opzicht. 
Het Lampen- en Ornamentenhuis noemen wij ons magazijn 
zeer terecht, omdat wij een schitterende collectie Orna
menten, Lampen, Electro-motoren, Kachels, Strijkijzers steeds 
in voorraad hebben. · Reparatie op elk gebied 

Beleefd aanbevelend, 

.NIC. DE BOER NIEUWSTRAA. T 3 HOORN 



STAM STOOMT 

H etzij g ' een Ford rijdt 
In een r ecordtijd, 
Verzot op sport zijt, 
Of op een reis, 

H etzij ge Pontiac of Fiat n eemt, 
Gij hoort van nummer e nizoovoort te zijn voorzien. 

Bedenkt dat, h eeren, 
Bij h et cha uffeer en , 
En h et begeeren 
Van 'n limousine. 

J an Cordaat luisterde niet naar den raad 
En reed maar raak, totdat de snaak 

·werd gevat e n een flinke boete had: 
Hij had een strop van honderd pop, 

Dat k a n U niet gebeuren 
Met ons in uw bezit. 

De w et gebiedt, 
Dat een elk zich van ee])I rijbewij s voorziet. 
Is 't waar of n iet? 

Refrein: alsvor ern. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
in het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

MESSOHAERTHULDE. 
Composi tie van den heer G. H. Boedijn . 

Eere zij de n agedacht'nis 
Van den meester va n h et lied. 

Messchaert! Groote zoon va n Hoorn, 
Hem vergeet z'n stadje niet. 

Zi elen eenvou d was h em eigen, 
Zielenadel bracht zijn kunst, 

Tot ontroerende volm aking, 
Tot een Goddelijke gunst. 

H elder a ls h et blauw des h em els, 
Rustig als de morgenstond, 

Warm a ls ware h et de zonne, 
Die h aar stralen tot U zond; 

Machtig als h et bruischend w a ier, 
Door den bergtop afgevoerd, 

Heeft zijn stem, waar men h aar hoorde, 
Elk betooverd en ontroerd. 

Eere zij de n agedacht'nis 
Van den m eester van h et lied. 

W ereldgrootheid! Nobel zanger, 
't Kleine Hoor n vergeet U niet. 



Koe~, Kalfs~ en v;arkensslagerij 

H. Smit vlh J. C. C. Dell 
Kerksteeg 17 Hoorn 

Telef. lnterc. 32 

Speciaal adres voor 

Fijne Vleeschwaren en alle Worstsoorten. 
Op verschillende tentoonstellingen bekroond. 
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M. Boots~Ekers, Nieuwsteeg. 

Grootste keuze 

Bébé-artikelen Kousen 
Handschoenen. 
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Joh. Rupert Zonen, 
Groote Noord Hoorn. 

Uw adres voor 

Meubelen en Bedden. 
111111H111111111111nrm11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111rc 

H.A. van Zeelst, 
Groote Noord 124 

heeft groote voorraad 

Hoorn 

Burger en Luxe Schoenwerk. 
Steeds het nieuwste in Hoeden en Petten . 
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STAM STOOMT 

HULDE AAN JOSRPHINE BAKER. 

Mah.: Hebt U zorgen soms voor morgen? 
Kijk naar Josephine. . . . ze verdwijnen. 

Marie: Zij is oolijk, Zij is vroolijk; 
Overal waar zij komt, moet de zon wel schijnen. 

Mah.: Met haar handen, met haar tanden, 
Met haar beenen, die de Charleston weenen, 

Marie : Toovert zij, 
Mah.: Bij U en mij 
Beiden : 'k Weet niet wat, maar dat U nimmer had. 

R efre in: 
0, Josephine, jou wil men dienen, 
0, Josephine, we zijn nog gekker op je dan op aspirine. 
Met je bananen 
Bezorg je ons van vreugde nog tranen. 
0, charlestonfee Josephine, 
Wat jij ons bracht is een pracht. 

Mah.: Dansma niakken, plaats uw hakken 
Net a ls Josephine - zij kan 't weten, 

Marie: Voeten draaien - knieën aaien, 
'k Heb h et van m 'n leven niet zoo zout gegeten. 

Mah.: Al je spieren en scharnieren 
Worden los en lenig van het hossen. 

Marie: 't Is een dans voor r euze-sjans. 
Mah.: Zij heeft macht, pa · op dus en geeft acht. 

Refrein: a lsvoren. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
in het Radio- en Gram ophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

K'OOR VAN WACHTERS. 

Daags en bij nacbt 
Staan wij op wacht 

Ter bescherming der kroon 
Van den Oosterschen zoon. 

Neemt U in acht, 
Komt g' aan de macht, 

Vindt ge hier h et gerecht, 
Wij zijn klaar voor 't gevecht, 
Onze wapens zijn oud maar echt. 

Refr e in: 
Den Maharadja zijn we trouw, 

Zijn woord is ons 't bevel. 
Ons leven is gewijd 
Aan Zijne Majesteit. 
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STAM STOOMT 

' t Za l me niet berouwen 
Om met h em te tr ouwen. 
't Is geen r oes, 
W a ar , wat ik je smoes. 

Mah aradja: 
Alles went, miss Marie. 
Als ik 't goed aan je zie, 
Jij de schoon ste vor stin, 
Ik jou vu rig bemin. 
Jij h ebt mon d je, zoo rein, 
Néus en ooren zoo klein, 
W eg m et a l die bla u we 
Dak a nhasie-vrouwen . 
Bla nke poes, 
Jij a lleen: m 'n snoes. 

Zwarte vrouwen: 
Dakanhasie, a die, 

• W eg voor ons sympathie. 
Voor da t blan k slagerin 
W ij weer worden slavin. 
Als wij moeten verdwijn, 
Zijn wij woest van venijn . 
H ij besch aamt 't vertrouwen 
Van z'n zwarte vrouwen. 
Bla nke snoes 
Is niet voor de poes. 

Mah aradja : Zeg, Mar ie, als ik je ziel 
Str aks op een oli-fant, 
Vol m et diam a n t 
En een! blou s van k an t ; 

ifa r ie : Och, da n voel ik m e sultan e, 
Met m 'n vorsten kroon . 
\]iTat is toch h et leven sch oon , 
Lieve mokkaboon . 

·,. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
i n het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw-
steeg 43 te Hoorn.) · 

TRIO : MARIE, MAH ARADJA EN PIET. 

Mari e : Nooit had ik durven droom en, 
Da t h ij om m ij zou komen, 
Met a l z'n la n d en gou d, 
Mijn h a nd wil ik h em geven , 
Zelfs voor m 'n h eele leven. 
Maar hij moet zweren: 
Da t ik regeer e. 



····~:~::·~:~:· · .·~:··::::~"j:::::~···~:~::···:;;···:~··l 
onze maatkleeding een k o r t i n g v a n 15 °10 ~ 

Keuze uit meer dan 300 dessins. ~ •. 

Kleedingmagazijnen : . : 
: . . A. SPAANDER & Co. 

. . . •· . . . . . 
i Hoorn . 
: 

Alkmaar. ~ ......... " ..... " ....................................................................... . 
Magazijn va'n: 

Linoleums, Karpetten, Vitrages, Matten, Kleedjes, 
Bedden, Matrassen, Divans, enz. 

Behangerij ~ Stoffeerderij . Reparatie-inrichting~ 

Verhuizingen van en naar alle plaatsen. 

H. J. van Harderwijk, 
Nieuwstraat No. 13 -- Hoorn . 
........................................ ...........• " ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A. A. Witteman·, 
Kleine Noord 41 - Hoorn . 

Orthopaedisch Schoenmaker . 

i Schoenwerk op voorschrift van H.H. Doctoren. 
i Maat-- en Reparatie--Inrichting 
i Beleefd aanbevelend, A . A. WITTEMAN. . . 
•••••••• "••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••• •••••••• "••••••••••••••••••••••• ••••••" .... 

111 11111111111111111111111 11111111111111111111 11 Geeft acht! 1111111111 11111111111111111111111111111111111111 

Het Gramaphoonhuis 
van JOOP VAN DER GIESSEN 
is en blijft het beste en goedkoopste adres voor 
salonkasten en platen. Ook ruil ik oude platen~ 

KLEINE NOORD 34. 

• 

" 



t 

STAM STOOMT 

Samen: 
Heel Dakanhasie 

Ligt strak s aan mijn (haar) voeten, papa (och ja). 
Heel Dak anhasie 

Zegt (noemt) op m ij n (haar ) bevel (je zult h et zien) steeds ja 
(mij pa). 

De Maharadja 
Is voortaan alleen maar Marie, 

De lVlaharadja 
Van Dakanh asie. 

Marie: M'n lieve, bruine r akker , 
Marietj e is goed wakker, 
Wees daar maar zeker van. 
Met h aar kun je niet spelenJ 
Zooals met je kameelen. 
Jouw blanke vrouwtje 
T1·ek t · aan 't tou wtje. 

Samen : Heel Dakanhasie, •en z. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
in het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

COW-BOYS. 
Dicht bij 't schoon Californië 

Voelt zich de cow-boy vorst. 
Als m e111 't wagien; dors t 

Daar, bij 't schoon Califor nië, 
Hem te bedreigern, schoo t hij U tot worst. 

Zijn pistolen en zijn groote h oed 
Garandeer.en h em eel1J leeuwenmoed. 

Daar, aan 't randje der wildernis,
Voelt zich een echte cow-boy frisch. 

R efre in: 
De vechtersbazen van Wild-West, 

De lasso-boys zijn vlug m et schieten. 
De woeste renn ers van Wild-West 

Zijn steeds verzot op bloedvergietel1\. 
Kijkt men h en niet al t e vr iend'lijk aan, 
Helpen! zij U pijlsn el naar de maan. 

De vechtersbazen van Wild-West 
Zijn haast precies zooals de r est . 

S'ÜLO COWBOY. 

Waar 't gevaarlijk is te dolen, 
W aar men slaapt met z'n pistolen1 

Daar is m 'n land, m'n h eerlijk vaderland. 
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STAM STOOMT 

Waar koelbloedigheid een deugd is, 
Waar eieIJJ knokpartij een vreugd is, 

Daar is m'n land, m 'n heerlijk vaderland. 
Daar laa t de cow-boy zich nooit verdringen, 
Daar wil hij leven, daar wil hij zing,en.. 

Wat er ook gebeuren: zou, 
M'n geboortegrond blijf 'k trouw. 

Refrein: 
Ik hou' van jouw natuurtafreelen, · 
Waar 'k r eeds als kind mocht spe~en. 
Ik hou van jouw vaak woeste streken, 
Waar h et wild verscholen is. 
Waar geva ren ons omzweven, 
Die ik nooit ontzeilen wou, 
'k Zou n ergens anders wille n leven, 
Ik zweer je eeuwig trouw. 

\V aa1· m en da n se bij banjowij s je", 
\Vaar men vecht om mooie meisjes, 

Daar is mijn land, mijn heerlijk vaderland. 
In de farms 'en bij de paarden 
Heeft het cow-boy-le:v,en waarde. 

,Dat heerlijk land, da t is mijn vaderland. 
Da ar waar de lasso's worden geworpen 
Dicht bij de wildernis, ver van de dorpen, 

Daar is mijn geboortegrond, 
Daar pas voel ik mij gezond. 

Refrein: alsvoren . 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat. 
in het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

RIJ- EN NU:MMERBEWUZEN. 

Opgepas t! Rijdt ge auto, houdt U vast 
Aan ons chauffeur! Krijg geen malheur! 
Zonder ons raakt U allenJ op de bons 
Der Hermandad in dorp ·en stad. 

Wann eer ge niet terug h ebt van zoo'n proces-verbaal, 
· Voorziet U dan 
Van 't bewijs, dat gij een auto sturen kan 

Met veel élan. 

Refrein: 

Wilt ge chauffeeren, 
Dames en heeren, 
Nooit moogt g ' ontberen 
Uw rijbewijs. 
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STA M STOOMT 

Als hij geluk h eeft hier op aard 
Da n gaat h et ons ook w el'. 

Daarom, geeft acht 
P ast op de wacht, 

Zij h a ndelt koel en sn el. 
(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 

in het Radio- .en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
s teeg 43 te Hoorn.) 

DUET MARIE EN MAHARADJA. 
Mah.: 1Schoone vorstin, van dit domein: 

Zult gij nu h eerscher es w eldr a zijn. 
'Ma ri e: H eerlijke droom, nimmer verwacht; 

Zoete verrukking, wondere pracht. 
Ma h .: Zonneschijn zal vooraan h eel uw leven zijn. 

R e fr e in : 
Niets wil ik m eer vreezen , 
Alles iÎ1 uw 1(mijn) w ezen 

Zegt mij (h em ) m 'n (z'n ) vorstinne, 
Uw 1(mijn ) geluk is r ein. 

Hier , bij a l di e kleuren, 
"Onder bloem engeur en , 
Zult ge 't (zal ik 't) nooi t betr euren 

Om mevrouw Mah a r adja te zijn . 

Mah.: Al ben ik zwar t, Mar ie, mijn nart 
Klop t als h et bla nke va n on stuimigheid. 

Ma ri e : Krij g geen berouvi' ·m et blanke· vrouw, 
W ant .a l je . zwa r t jes ben je stellig kwijt . . 

Mah:: Niets op aard is ÎnÎj a ls jij zoov~el waard. 
Refr ein: alsvoren . 

SLOTKOOR EER STE BE DRIJF.' 
Welkom, Ma h aradja, U vindt Dak anhasie 
· Ver la'ngend ' n aar uwè vor ·tin, 

Met haar blanke tint. 
Wat 'n schattig k ind. 

Wij zijn , Mah ar adj a, hi er in Daka nhasie 
Bijzonder m et haar in den zin. 
Niet voor schoonheid blind ; 
W a t 'n schattig kind. 

Hulde voor zulk een pa r tij , 
Heel Da k anhasie is blij. Oh! Oh ! Oh! 
Miss Ma ri etj e, a l is ook je huid n ie t zoo bruin, 
Miss Marietje, w ees w elk om hier in dezen tuin. 

Gij kunt bevelen ! 
We vli egen voor jou door een vuur. 

Mocht m en je ,~;illen stelen, 
Da n s tuiten ze hi er op een m u ur. 
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STAM STOOMT 

TWEEDE BEDRIJF. 

LIFT-BOYiS . 

In de wolkenkrabbers en de magazijnen 
Zorgt de lift):loy voor het hoogere verkeer. 

In een oogenblikj e laat hij U verdwijnen 
En verschijnen een etage verder weer. 

In zijn klein vertrek 
Als kaptein op 't dek , 

Doet hij dienst als stuurman te land. 
Zijn voorkomendheid 
Is een vaststaand feit. 

Vraag maar vrij_ aan ieder en k lant, 
Al wat hij ziet, 
Ver telt hij niet, 

Doch rek en maar dat hij geni et. 

Refrein: 

Gaa t U m ee met de liftboys naar boven? 
Zij beloven: 
Goede reis. 

U bent veilig in onze cabine, 
Wij verdi enen 
't Eerbewijs. 

Zonder uitr u sting moogt U verschijn en , 
Zonder vliegkap of brevet. 

Gaat U m ee? 
Zeg geen nee ! 

H et is fijn tussch en h emel en aarde t e zijn. 

vVij vervoeren a lle soorten stervelingen: 
Oude dames, jonge h eeren en zoo voor t; 

Die cla n sp):eken over allerhande dingen, 
W aar men ook wel zo nder lift van h eeft gehoord. 

Treft h et dat Louis 
Sanien m e t Sophie 

In de lift een r eis je gaat doen , 
Nou, clan k r ij gt de boy 
Vast een reu ze-fooi, 

W ant hij hoor t n atuurlijk geen zoen. 
Hij s tijgt ni et snel, 
Dat snapt U wel. 

De liftboy k ent h et li efd espel. 

Re-frein·: alsvoren. 
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STAM STOOMT 

SAKSISCH PORCELEIN. 

In h et rijk der beelden 
Vindt m en harmonie. 

Compositie van Anton KloeL 

Zie maar naar die groepen, 
Vol van poëzie. 

Mooi van kleur en lijnen en bekoorlijkheid. 
Eigenlijk nog schooner clan de realiteit . 

Saksisch porcelein, als je ging leven, 
Zoudt ge ons ten voorbeeld zijn. 

Rond U is een schoon e sfeer geweven. 
Gij zij t alleen denkbaar goed en rein. 

Beelden noemt men zielloos, 
Maar ni ets m .inder waar. 

Gij leeft door den geest toch 
Va n den kunstenaar. 

De kunst, waarvan gij on s hier komt vertellen, 
Heeft 't cachet van onschuld, r ein en klaar. 

DE WAARSCHUWINGSBORDEN. 

m 't gevaar wat te verkleinen, 
Heeft m en ons op post gezet. 

't Krui s, waarmee wij U verschijnen, 
Roep t U toe : "goed opgelet!" 

Stopt uw vaart, kijkt beide kanten uit! 
Hoort, of daar niet k linkt cle fluit! 

Laat cle trein U n iet verminken, 
vVeest toch zuinig op uw huid. 

Neemt cle '..Venk van ons ter harte, goed. 
l\i[oorclencl is te groote spoed. 

't Krui s bezweert hier h et gevaar, 
Voor bescherming staan wij klaar. 

HET VERKEER ONVEILIG, VOOR OUD ZOOWEL ALS JONG_ 

De oude: 
Wann eer men oud is en slecht ter been, 

Dan loopt m en niet veilig m eer. 
Dan is t niet verantwoord heel alleen , 

\Vegen s het druk verkeer. 
Refre in: 

E n toch , al ben je oud, 
\Vil je cle deur nog wel eens uit, 

Imm ers, een m ensch is m eer clan een stuk hout, 
Of een dik bevroren ruit. 

Ik blijf n iet van de straat, 
Zelfs niet a l kan ik niets meer zien. 

Maar voor de sn elrein me tot pulver slaat, 
Neem ik een vliegmachien. 
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STAM STOOMT 

Meisje : 
Ik ben nog kl ein en h eel vlug ter been , 

Maar net als die oude heer 
Ben ik niet verantwoord h eel · a lleen , 

'Negens h et dr uk verk eer. 
Al sta je op 't trottoir, 

Toch schijnt de weg ni et breed genoeg 
Voor den cha uffeur, d"ie- d ' a u to, apr~s boire, . 

Bij den m uur van 't hui s op joeg. 
Ik doe a ls grootpapa, 

Om h et gevaar wat te ontvliên, 
Vraag ik, a ls 'k jarig ben , aan mijn mama, 

Een Lindbergh vliegmachien. 
De oude: 

Een wan deling raakt de mode uit; 
De voetganger krijgt congé. 

Meisje : 
Wij re izen niet meer per boot of schuÜ, 

Of met de velocipé. 
:Beiden: 

Voor ouderdom en jeugd 
Is 't op den weg niets m eer gedaan. 

Maar och, we treuren niet, we gaan verheugd 
Met de eenmans-aeroplaan. 

Een onbewaakte weg 
Brengt geen gevaar m eer voor ons mee. 

Kr ijg j ' in de lucht een beetje bandenpech, 
Dan dalen we op zee. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
in het Radio- en Gramophoonhuis vári 'K. VAN MEURS, Nieuw" 
steeg 43 te Hoorn.) 

IK BEN MARIE, POT· VER-DRIE. 

Ik ben a ltijd nog de dochter van den dikken Piet, . 
Ik houd van worst en klui ven, maar jam gebruil( ik ni et. 

\<Vat maal ik om deze flauwekul. 
Ik ben niet theatraal, 

M'n hartj e kan m en winnen 
Met gezonde, flinke taal. 

R e f rein : 
Zóó is Marie, pot-ver-dri e. 
Kijk naar m 'n fi selemie. 

W a nt daarop kan je lezen, 
Dat ze is van 't slagersr as, 

Dat dwars van sentimentali teit 
Of com edie a ltijd was. 

Zóó is Marie, po t-ver-drie, 
Kijk n aar m 'n fi selemie. 
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'k Houd van leverwornt en zure zult, 
Van ham on van rookspek. 

Di e smaak van Marietje 
l ,s ·ni et ,zoo gek ' 

' .· 
Evenals m 'n m aag · is ·ook m 'n hart goed ingesteld, 
Ik zou h et nooit verkoopen voor weelde of voor geld. 

Al gloeit h et n iet als Philips Watt, 
Toch is ' h et ni et van steen. 

Toen h et den Mah aradja zag, 
Toon smolt h et zoo ineen. 

. I 'Rel'~·ei n :' a ls voren. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
in het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

CHINEE1SC"H PORCELEIN. 

China, h et Hemelsche Rijk, mysterieus, 
En hopeloos verdeeld, 

China, groot gelijk een reus, 
Dom als een beeld. 

Nee, dommer nog dan wij . . 
Wij vechten ' niet, · 

Wij kennen immèrs niet dien haat, '.., 
\Vaaraan h et Rijk nog eens te gronde gaat 

R efre in : 
China! China! 

Wordt toéh eens wijs, 
Dat is cle eisch. 

China! China ! 
Waar op den duur 
Blijft èle cultuur? 

·Arbeidt tot heil der beschaving, 
Staakt toch di en broederstrijd. 

China! China! 
Dan komt een schoon e tijd. 

DE KORTE PANTALON. 

Hi er aanschou wt de korte pantalon, 
Lange broek en gaan vast op de flacon. 

I s h et ni et een juweeltje van een dracht 
En een sieraad voor 't manlijk geslacht? 

R e f rein: 
Staat ze ni et n etj es, niet lollig? 
Niet vetjes en niet vollig? 

Wat een pracht van een vinding, die broek. 
Zoo schilderachtig, zoo kranig, 
Zoo krachtig, schoon wat hanig. 
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STAM STOOMT 

Je raakt er je leeftijd bij zoek . 
Die korte broek h ergeeft je je jeugd 
E n ook de cleug·d, o, mensch en, wat 'n vreugd! 

Z' is zonder fouten, h eel handig, 
Van zo u ten, kousebandig, 

\Vat 'n pracht van 'n vinding, die broek . . 

Slui t U bij deze kuitenflikk ers aan, 
\lifees niet bang, dat h et U niet goed zal staan . 

Elk p ersoon siert dit kleedingstuk flatteus, 
·t Is de mode, doet spoedig uw keus. · 

Refrein : a lsvoren. 
' (Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaq.t 

in het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

H ET SIGARENBANDJE. 
Ik w il er n i et om jokken, 
~Iaar h eu sch, ik ben m esjokken, 

.\'[ijnheer, op een sigarenband. 
Zag oo it mooier dingen 
Dan die sigarenringen 

Hier in ons lieve va derland ? 
Al m·n knik k er s laat ik er voor staan . 
En ook m 'n tol on bal k an vissch en gaan. 

Re fr e in: 
Ik drnom e1· va n don heelen langen nacht, 
Ik zie ze in m'n ·laap vàn wond're pracht. 

En als er hier op str aat 
Een h eer t je langs m e gaat, 

Dan zeg ik : geef je bandj e, k ameraad. 
vVan neer op sch ool de m eester ons vertelt 
Van l\:arel I of Oldenbarneveldt, 

Dan wordt er opgelet, 
·want elk h eeft hun portret 
Toch immer s in z'n ba ndjesboek gezet? 

Ze noem en h et een "rage", 
W at geeft m.e die blamage ? 

Ik laat er h eu sch geen ring om staan, 
·k Heb n ooit zoo leeren spar en 
Als nu bij h et b ewar en. 

W aar komt h et allemaal vandaan? 
Vader zegt: di e knaap is abnormaal. 
En moeder noemt h et vragen een sch andaal. 

Refrein: alsvoren . 
(Bcvenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 

in het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 
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HUIS VAN VEI~TROUWEN. 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

Drukkerij "West-Friesland". 
Directeur : F. BUTTER. 

Levering van goed en goedkoop drukwerk, 
maar tevens van 

aan alle eischen der techniek voldoend smaakvol 

KLEUREN WERK, 

waarvoor de nieuwste machines 

en materialen aanwezig zijn. -

De meest moderne inrichting van Hoorn. 

c____ _ ___ · dJ 

" 
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S.TAM ·sTOOMT 

.. LENTELIED.' ' 

De .lente: is ,gekomen " 
De velden zijn weer groen. 

E n tusschen kl a verblad en . gras, 
Op bermen en langs wa terplas, 

Op '~oud- en . oèverzoon:ie1i.; 
In wei en i'n.. 'f"plao tsóen. '. .. 

Daa1:· .zie t m e11 vele k1eµl'.0.I\> · 
Ruikt m en bloem engeuren , 

Die . on s ons leed weeT vergeten doen. 

R e fr e ip:: -' _ 
B loerrièn )li er en ' bloem en daar, 

Met kwistig·e hand gestrooid. ' 
Meis jes, steêkt' z·e ·in uw haar, 

Je kleed m et een bloem getooid. 
Z e zijn 't symbool va n de jeugd, 

Va n fri ssch e kracht. 
Zi et, hoe d' aarde lacht. 
Winte!' is voorbij. De strijd is volbracht. 

Bloem en rein en bloem en fijn , 
W e kunnen weer vrnolijk zijn . 

PAPAVER. 

P a pa ver is mijn naam, 
E n rood als bloed is mijn k leur. 

D kent wellicht de faam 
Va n m 'n opiuminhoucl en geur. 

R e fr e in: 
W a nn eer cl e tij d eenm aal gekomen is, 

W aa!'op·ik va n deez' a a rd als bloem verdwij n , 
Dan vindt ge mij n a vele dagen 

Toeb er eid a ls m edicijn. 
Geeft acht clan m aar , wanneer gij k ennis maakt 

Met vvat er overbleef van mijn geh eel. 
W a nt opium is hoogst verleidelijk 

E n m en h eeft gauw te veel. 

P a pa ver s bloeien kort, 
Hun bloem enleven is broos. 

Maar is hun kleed verdord, 
Geeft clan acht, want hun inhoud is boos. 

Refrein: alsvor8J1. 

SLOTKOOR TWEE.DE BEDRIJF. 

.. . (Zte Leo.t.efüçl ,) 



RADIO FOTO T. VISSER 
FOTOGRAAF KERKSTRAAT 7 HOORN 

DAGELIJKSCH GEOPEND. FOTOGRAVEEREN BIJ DAG EN BIJ AVOND. 

FOTOGRAFIE OP ELK GEBIED 

LEVERING VAN PORTRETVERGROOTINGEN 
NAAR ELK ONDERWERP 

OVERAL AAN HUIS TE ONTBIEDEN. 1 
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Geeft acht 1 luidt de titel van deze revue, 
Geeft acht 1 zoo ro ept CHRIS uit de Gleuf ook tot U. 

Wie zwak is van oogen moet niet te lang wachten 
Met 't middel te grijpen om 't leed te verzachten. 

Hij schaft zich een bril aan bij CHRIS en hij lacht, 
't Gezicht was nog nimmer zoo helder, geeft acht 1 

Het K!o.kkenlwis oan 
CHRIS HOLiVJAN, Groote Haoensteeg, Hoorn . 
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J. C. WOESTEN BURG Jz. 
MACHINALE LOOD- EN Z INKWER KE RIJ 
MASTIEK EN LEIEN DAKBEDEKK ING 
AANLEG VAN GAS- , WATER- EN ELECTR. 
LEIDINGEN ELECTRO-TECHNISCH 
BUREAU CENT'RALE VERWARMING 

TEL. INT. 204 TEL. INT. 204 

KERKPLEIN 40 HOOR N 

1 

• 1 
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AMSTELBIEREN, LIMONADES, WIJNEN,. 
LIKEUREN, GEDISTILLEERD 

M. NOOIJ GE~·Er~~6~~~~~ 24 HOORN 
VOLDOEN AAN DEN MEEST VERFIJNDEN SMAAK. 

HOOFDAGENTSCHAP 

AMSTEL BROUWERIJ. 
AGENT 

VICTORIA BRON. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 
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STAM STOOMT 

DERDE BEDRIJF. 

DE COMPAGNIE VAN MARIE. 

Als de roffel slaat, 
Is een goed soldaat, 
Met den pink op den naad 
Altijd paraat. 

Hij marcheert 
En par adeer t, 

In de plooi z'n broekj e. 
't Uniform 
Staat 'm steeds enorm, 
En loopt-ie ook storm, 
't Blijft in den vorm. 

't Schoon s te bata illon 
Onder deze zon 

Heb ik hier 
Om 't hoekj e. 

R e fr e in: 
H urry up! Geeït acht publi ek ! 
Doet de tr oep ·t niet magnifiek ? 
Hyh thmisch juist or de m u ziek. 

Kranig en toch onclerda nig . 
K u, geeft acht, publi ek! 

Deze compagnie 
Heeft de sympa thie 
Van 'n iede:rnen, die 
Denk t als Marie . 

Leeuwenmoed, 
Die h eel wat doet 

In den strijd, 
Geloof me. 

i\llannenkrach t 
Als de burgerwacht, 
En een hartje zoo zach t 
Als sch apenvacht. 

Ma.ar een wil van staal, 
Ma.a.k maar geen kabaal. 

Ge verliest, 
Geloof me. 

Refrein: a.lsvoren. 

Deze compagnie 
Zit niet gauw in de put. 

Bij een aanva l forceeren 
Ze 't zwaarste geschut. 

Onverwacht, 'wijl je lacht, 
Is 't volbracht, dus, geeft acht. 



N.V. Hoornsche Automobiel Mij. ~ < 

Gouw 19 - Breed 14. 
" " 

Officieel Dealer : 

Chevrolet - Pontiac - Oakland. 

1 

V erhuur-lnrichting l l 

tegen laag tarief. 

Repar ati e-lnri ch ting 



STAM STOOMT 

WE L.KOM, HON DE RDDUIZENDSTE ! 

W elkom, li eve, klein e hummel, 
Op cli t schoone wer eldrond. 

Drink de melk a ls wij de kummel, 
Da n wordt jij beslist gezond. 

Neem ee'n v'o'ór beelcl aan· je "omvé 
E n de h e ngelclub "De Snoek ". 

H eusch, dat zal je nooit berouwen, 
.wurmpje, in je lui erdoek. 

l N DE TROPEN. 

In de tropen blijf je hopen 
Op den volgenden bri ef. 

Holla nd m is je elken àag, elk uur . 
Zij , di e nveren ni et::, te ontbor en, 

Hadde n H olland nooit li ef, 
Of cle dr uive n zijn rni ssclucn wat zuur. 

R e fr e in: 

Als w e nog een s denken aan ons Holl~mdsch s t.rancl, 
Aan onze duinen en aan h et vlakk e land, 

Dan klopt ons h a r t weer met versnelden pas 
En cla n ondervindt m en wat· of h eimwee w as. 

DE EEUW VAN HET KIND. 

N eili e : 't Is de eeuw va n h et kind, ; 
Zegt m·n groote vrind 

Va n n egen jaar. 
Ja pie : Hoe b edoelt-ie dat 

Nelli e, li efste sch at, 
Is 't eerlijk waar? 

Nelli e : Nou, dat b eteek ent a ll een: 
't J{incl is op cl'aarcl nummer een. 

Beiden: Moeder h eeft slechts te zwijgen , 
Vader ka n klappen krijgen, 
Meester laat ons koud , 
Wij zijn ni et benauwd. 

Laat-ie maar geru s t dreigen, 
W ij , moderne scholier en, 
VJ ij tiger dan de mier en, 

Montessorieus, 
Vr ij en Dantonneus, 

Leeren om o ns t e pl eizieren. 

J a p ie : Vroeger kreeg je slaag 
Als je op een vraag 

Geen_ a n twoord gaf. . 



De eerste "White" Omnibusonderneming 
HOORN-DE STREEK-ENKHUIZEN 

r ij d t e x t r a d i e n s t en 
na afloop van de Revue vanaf het Park. 

Houdt . U er rekening mede ? 

Gelieve alle koopers van Machines wel te bedenken, dat 
bij den SINGERAANKOOP daaraan is verbonden een . 

GRATIS BORDUUR- EN KNIPCURSUS. 
Beleefd aanbevelend, 

SINGER-MAATSCHAPPIJ, Gr. Noord 12, Hoorn. 
Ajourwerk wordt in alle voorkomende 
werken verricht à 20 cent per Meter. 

,,SUCCES'' 
Radio-Ontvang toestellen 

__,_.. 
munten uit door hun zuivere weergave van muziek en woord . 

"Succes":: fn sta!!aties reeds oanaf 
f 135.--- . 

compleet met Antenne, Luidspreker en2. 

lepenga & Zn. 't Lampenhuis 
Kleine Oost 22. H oorn, bij de Oosterpoort. 
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Zie voor mededeelingen de revue "Geeft A cht" betreffende, 
de groote aanplakbiljetten en advertentie in de "Nieuwe 

Hoornsch Crt" van 14 Jan. 1928. 
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STAM STOOMT 

Nellie : Als zoo'n meester nou 
Zelfs maar wijzen zou, 

Dan kreeg-ie straf. 
Japie: Je krijgt een prachtmaatschappij , 

Met zulke kinder s als wij . 

(Bcvenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
Jn het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
.steeg 43 te Hoorn.) 

DE BOEKEN. 

Even onmisbaar a ls 't dagelijksch brood, 
Dat is de lectuur, zoo voor k lein a ls voor groot. 

' t Een is voor 't li chaam 't behoud steeds geweest, 
Lectuur is 't voedsel des menschlijken geest. 

R e fr e in: 
Koopt da arom boeken , 

Want kennis is nog altij d macht. 
\IV.ie schoonheid zo<:ken, 

Heeft vaak lectuur dat schoon s gebracht. 
Van a ll e dingen , 

Ontspro ten aan der m enschen brein, 
Staat wel h et boek vooraan, 
Steun in uw bestaan. 
Het brengt een lach; een traan, 

Het doet U zingen . 

Hier is aanwezig een scha t voor de jeu gd, 
Wij wijzen haar gr a ag op h et pad van de deugd. 

Zij is voor 't goede toch zeker niet blind, 
Al leven we ook in de eeuw van h et kind. 

Refrein: alsovren. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
'in het R.adio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
$ téeg 43 te Hoorn.) 

LIED DR OEVE PIERRO T. 

In haa r di ep bl auwe oogen 
Lag de zonnige morgen , 

Met het lachende landsch ap, 
Onbewu st nog va n zorgen . 

Maar de blos op h aar wang fi! n 
En haar teere gestalte, 

Al s een bloem zoo broos, 
Het voorspelde boos, 
Dat di e schoone roos 

Zou sterven nog voor ontloken te zijn. 



S.TAM STOOMT 

"'1ijn arm e Fierrot-h a rt leed pijn, · 
'vVant z ij wa · h et h eiligst wat ik bezat, 
Zij , m ·n Colombin e, m 'n schat. 

\Vat was zonder haar m 'n leven? 
Slechts zij kon m e vreugde geven. 

Als m 'n Colombine m ij ontvi el, 
Verioor Pierrot z'n zi el. 

De voorspell ing werd waarheid , 
Colombine ging st erven, 

Toe n ik juist voor m.'n numm er 
Mij een masker moest verven . 

En haa r bleek e gezichtje, 
vVaarui t vr eugd was gewek en , 

Blijft m e altijd bij,. 
W\'Lnt i-k schminkte m\ij 
Even droef a ls zi j, 
Die s terven ging voor ontloken te zijn, etc. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
in het Radio- en Gramophoonhuis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

LIED KOMISCHE PIERROT. 

\Vaarom zou ik huilen, li eve menschen ? 
Lachen immers is gezond. 

Kijk de dingen op z'n vroolijkst aan, 
D' aarde is toch rond. 

Altijd is er wel een punt te vinden, 
Waar h et zonnetje nog schijnt 

En waar alle pessimisme net 
Al s de sn eeu w verdwijnt. 

noen .jullie toch. ni et .zoo naar, 
Houdt je voor een grap steeds klaar. 

R e fr e in: 
H eerlijk is h e t leven, 

Als je h et maar vatten wilt, publi ek! 
Li eve ni ch t jes en ook n even, 

·wi egel m aar wat m ee op de m u ziek. 
Neem gewo ne dingen 

E n' ook ongewon e ni e t te zwaar. 
Imm er s, b ijna ieder feit 
Dankt m en der voo'rzienigh eid. 

Ba n de zorgen uit, 
Toon een vrooiijk snui t, 
Dan. . . . hou je h et ui t . 

'k Heb a l menig li efdesavontuurtje 
In m 'n aardsch bestaa n gehad. 

Maar geen enk'l e, die m e hebben wou, 
'Schoon ik ze aanbad. 



STAM S·TOOMT 

Coch ik zal e1· nooit om treuren, vriend.en, 
Als ik n aa i· ee n a nder k ij k, 

C·ie pantoffe lhe ld geworden is, 
Geef ·k m eze lf gelij k, 

lk h eb ee n h e kel aan azijn, 
Vera ndering va n sp ij s is f ijn. 

Ti efr ein: a lsvoren. 

AHLEQUIKADE. 

Het leven is een carnaval, 
Een elk speelt mee 

En vaak, na a fl oop van het ba l, 
B ij 't demasqué, 

vVanneer we du s on tmaskerd zijn, 
Dan ziet m en pas, 

Hoe ver de ech th eid van den schijn 
Verwijderd was. 

Re f re in : 

Zorgt er voor, pu bliek , 
Dat, wat m en zegt, 

Uw doel blij ft sympathiek, 
Uw woorden echt, 

Als uw masker verdwijnt 
Bij 't demasqué, 

Dat m en cla n roept: 
"Die valt m e m ee". 

Sch erm dus n iet met te veel schijn , 
Wees geen harlekijn. 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
in het Radio- en Gramophonnirnis van K. VAN MEURS, Nieuw
steeg 43 te Hoorn.) 

TRIO PIERROTS. 

Geeft ach t je h eele leven, 
Die spreuk wordt j ' a l gegeven 

Wann eer je n og in 't wiegje legt. 
Geeft acht! Dan komt 't terech t. 

Geeft ach t als je gaat Jeer en, 
J e kunt geen acht ontberen. 

Wi e w il , dat h em succes wa cht, 
Houdt vol en h ij geeft ach t. 

Geeft acht, publi ek, kijk uit, 
Of 't haring is of k u it. 

De wereld is vaak stout 
En vol m et klatergoud. 



STAM STOOMT 

Men neemt, eer je het weet, 
Je zonder wroeging beet. 

En wat je nimmer dach t, 
Gebeurt soms onverwacht. 
Daarom, geeft acht ! (bis) 

(Bovenstaande melodie is verkrijgbaar op de gramophoonplaat 
i n het Radio- en Gramophoonbuis van K. VAN MEURS, Nieuw
.s teeg 43 te Hoorn.) 

SLOTKOOR DER DE BEDRIJF. 

(Zie Arlequinade.) 
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. v. • .LIPP -HOOR 
OEDEN ·EN PETT N 

1 e KLAS f. ABRIKA TEN 

De origineele "Borsalino" Antica Casa 
Alleen-verkoop voor West"Fnesland 

.SCHOENHANDEL 

. IN MEEST UITGEBREIDEN ZIN 

LUXE SCHOEISEL 

SYSTEEMSCHOEISEL 

SPORTSCHOEISEL 

BURGERSCHOEISEL van de beste fabrikaten. 
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rpak e Levensmiddele 
met onderstaand merk 

waarborgen U P IMA KW· LITEIT. 

Wettig gedeponeerd. 

De prijzen van onze 

V;ERP - TE LEVENSMIDDELEN zijn : 

Zelfrijzend Bakmeel 

Havermout . . . 

Patent Tarwebloem 

Javarijst . 

Basseinrijst . 

per pak 23 cent. 

" ' 23 " 
,, ' 20 , 

" " 

VRAAGT UW WINKELIER. 

N.V. EQEL, THIES & KREIJGElrs 
HANDELSONDERNEMING 

HOORN. 

28 ,. 

21 ' 


