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HOCKEY.
LEIDEN I—H. 0. C. II 10-0.

1

De eerste wedstrijd van Leiden I op 't
nieuwe terrein aan den Warmonderweg
heeft tot een overwinning geleid met een
bijna ongelooflijken uitslag. Deze heeft
niet alleen gelegen aan onvastheid van de
H.O.C.-achterhoede en 't slechte wegwerken van den keeper, doch ook aan een
tot nu toe ongekende schotvaardigheid
van de Leidsche voorhoede. Na de rust
werden 8 goals gemaakt waarvan de middenvoor er 6 voor zijn rekening narn. Het
ver1oop van den wedstrijd was als volgt:
Leiden is reeds direct in den aanval,
doch door te kort spel komt 't niet tot
doelpunten. Ook H.O.C. cloet eenige aanvallen maar de vastheid van de Leidsche
backs laat niets te wenschen over. Na 15
minuten spelen krijgt Leiden een strafcorner te nemen die door cien linksbinnen hoog ingeschoten wordt (1-0.) H.O.0
doet alle moeite den achterstand in te
halen, doch kan slechts enkele keeren in
de buurt van den Leidschen keeper komen
zonder resultaat echter. Kort voor de rust
weet Leiden's rechtsbinnen na cen korte
soloren al vallende, onder den H.O.C. keeper door, in 't doel te schieten. (2-0)
Na de rust gaat 't bij Leiden van een
leien dakje. Sterk aangernoedigd door de
supporters wordt 't spel tot een zoodanig
tempo opgevoerd, dat de tamelijk zware
achterhoede van H.O.C. 't niet meer bij
kan beenen. Wat zij kan verwerken wordt
door de zich vlak achter de voorhocde op
stellende haiflinie, waarvan de spil uitstekend speelt, opgevangen zoodat de
H.O.C.-voorhoede bijna niets meer te doen
krijgt. De Leidsche middenvoor weet met
een keihard schot via den paal te scoren
(3-0.) Daarna weet luij in korten tijd door
snel inloopen nog 4 malen met harde
schoten langs den slecht wegwerkenden
H.O.C.-keeper in 't Joel te schieten (7-0).
Daarop is 't de Leidsche linksbuiten, die
na handig passeeren met een heel zuiver
en scherp schot scoort, wat even later op
soortgelijke wijze navolging vindt bij
Leiden's rechtsbuiten. Twee minuten voor
tijd scoort de Leidsche middenvoor zijn
zesde doelpunt. Na de rust hebben de
Leidsche backs weinig te doen gehad, doch
wat zij deden was af. De wedstrijd werd
uitstekend geleid door mej. v. d. Haar en
dr. Soeters.
TOGO IV—LEIDEN II 3-1.

1

Leiden II heeft 't er op Waalsdorp slecht
afgebracht. Op papier leek het elftal nogal
sterk. NameWk. doel: De Koster; achter:
Van der Meer en C. Goekoop; midden:
Hannivoort, Krol en Wernink; voor: Cou\Tee, de Mooy, Borgerhoff Mulder, de Loos
en K. Verhey van Wijk.
In het veld bleken deze elf spelers echter
niet samen te kunnen spelen. leder probeerde het zelf. Van samenspel was niet
veel te bespeuren.
Na een kalm begin en eenige strafcorners wist Togo een doelpunt te maken.
Hoewel een der Togonen achter de Leidsche doellijn stond kende de scheidsrechter het doelpunt toch toe (1-0). Na vele
aanvallen op beide goals en nog meer corners en strafcorners op de Leidsche kool I
wist Gratama eindelijk met een tam schot
2-0 te maken. Kort hierna trad de rust in. r
Het na de rust verkregen voordeel van
„wind en zon mee" inspireerde de Leide- S.
naars niet tot groote daden. Het spel bleef
even laks en doorzichtig als voor half.
time. Kral, die met Borgerhoff Mulder van
plaats was gewisseld, wist na een soloren
op het Haagsche doel 2-1 te maken.
Doch telkens en telkens weer bestookten
de Togonen de Leidsche keeper. Menig
schot werd er door hem uit gehouden. Hij
kon echter niet verhinderen dat de Hagenaars nog een doelpunt toevoegden aan de
overige goals. Spoedig hierop was het inzakken. De leiding was niet erg goed. Veel
kan er geschoven worden op het slechte
spel van Leiden. Doch nooit mag gevaarlijk spel van enkele Togonen op een dergelijke wijze over het hoofd gezien warden.
Mel de straf op trappen tegen de bal of
het tegenhouden van de bal met de
Voet werd ook wel eigenaardig gegocheld.

I

ILHIJ.C. IV—LEIDEN III 5-5.
Het voor het eerst in de competitie me
despelende 3e elftal van Leiden moest bet
in hear eersten wedstrijd tegen het Haagache H.H.IJ.C. afleggen. De opstelling van
Leiden was als volgt:
Doel: Jung; achter: Storm v. Leeuwen
en Bon; midden: Ten Cate Brouwer,
Goedkoop en Klein; voor: v . d. Hoogh,
Burgers, Eman, de Haas en Striasny.
De Hagenaars komen direct stevig opzetten. Eon paar aanvallen worden doot
de Leidsche verdediging afgeslagen, doch
ze kan niet verhinderen dat de linksbinnen van H.H.IJ.C. met een schitterend
schot den bal via den paal in het doel doet
belanden (1-0). Leiden komt ook opzetten doch weet het niet tot een doelpunt
to brengen. Over 't algemeen zijn de Hage.
naar sneller en weten zij den bal vlugger
weg te werken, Bij Leiden vlot het niet erg.
Voor half-time worden nog 2 goals gemaakt, zoodat de rust ingaat met een 3-0
achterstand voor Leiden. Ook na de rust
kan Leiden geen tegenpunt maken. De
linksbinnen van H.H.IJ.C. weet bij een
schermutseling to scoren en de Leidsche
keeper heeft voor de 4e maal het nakij ken.
Ongeveer tien minuten voor het eind wordt
met eon keihard schot het 5e doelpunt gemaakt. Er worden nog door beide partijen
verscheidene aanvallen gedaan, maar geen
van beide weet het meer tot een doelpunt
to brengen.

- • 634-€Z- •

HOCKEY.
STRAWBERRIES (VELZEN)—LEIDEN
(1-4).
De Strawberries, pas uit de 3e klasse gepromoveerd, moesten het in hun eersten
wedstrijd in de 2e klasse afleggen door een
op hooger peil staand spel van Leiden.
Direct na den aanvang toonen de gastheeren reeds hun fanatieke spel, zoodat
Leiden eerst wat overrompeld wordt. De
Leidsche verdediging is nog niet erg op
dreef en er komen dan ook eenige hachelijke momenten voor hun doel. Dan , echter
gaat het wat beter, het spel gaat nu gelijk
op. Aan beide zijden krijgt men kansen,
totdat na 15 minuten spelen door het missen van de Leidsche linkshalf, de rechtsbuiten van Strawberries met een schitterend schot weet te scoren (1-0).
Leiden zet er nu alles op en ondanks de
goede verdediging van de gastheeren kan
de Leidsche linksbinnen 5 min. later doelpunten (1-1). Weer gaat het spel gelijk
op. De Leidsche links-back weet een strafcorner, keihard geschoten, schitterend te
stoppen. De keeper van Strawberries werkt
een paar maal goed weg. Dan, 2 min. voor
half-time, weet weer de Leidsche linksbinnen uit een moeilijke positie te schieten. De bal zal echter uitgaan, doch een
der backs van Strawberries tracht hem te
stoppen, waardoor het leer van richting
verandert en het doel inrolt (1-2). Direct
daarna wordt voor rust gefloten.
Na half-time blijkt wel dat Leiden sterker speelt, het samenspel is hier beter, de
achterhoede is goed opdreef en steunt de
voorhoede goed. De gevolgen blijven dan
ook niet uit. Door goed samenspel van de
voorhoede krijgt de rechtsbinnen de kans
tot een goed schot, wat via den keeper in
het doel belandt (1-3).
Bij de Strawberries vlot het nu niet erg
meer. Af en toe wordt tamelijk ruw gespeeld doch de scheidsrechter grijpt op
uitstekende wijze in. De voorhoede tracht
door alleen te spelen nog wat te bereiken.
Hierdoor krijgt de Leidsche achterhoede
meer kans om op kalme wijze in te grijpen, de voorhoede wordt nog meer aan het
werk gezet. Uit een straf-corner weet weer
de Leidsche linksbinnen, 5 min. voor tijd,
het 4e punt te scoren (1-4). In de resteerenden tijd houden de Strawberries tot het
laatste toe vol doch zij krijgen geen kansen meer.
LEIDEN II—TOGO V 5-1.
Met een goede overwinning hebben de
Leidsche reserves de competitie ingezet.
Doch willen zij op hetzelfde pad voortgaan, dan dient de ploeg zeker te spelen.
Vier van de vijf doelpunten werden door
den middenvoor gemaakt, en drie van
deze vier goals waren het gevolg van solospel. Telkens werd het samenspel gebroken
door fouten van Leidsche spelers. Dank
zij de ongeoefendheid van Togo en dank
zij haar zwakke achterhoede had Leiden
meer succes dan zij verdiende.
Na eenig heen en weer gespeel wist de
Leidsche middenvoor uit een goed aangegeven strafcorner de score te openen.
Ongeveer tien minuten later kregen we
een reprise, (loch thans voor het Leidsche
doel (1-1). De rust trad in met 2-1, dank
zij den rechtsbinnen van L. M. H. C.
Na de rust was het nauwelijks een wedstrijd te noemen. De doelpunten leverden
af en toe een zwakke opleving. Ten slotte
ieindigde het in een klucht, doordat men
clacht, dat de scheidsrechter gefloten had,
wet niet het geval was, hetgeen na eenige
minuten pas bleek.
NEDERL. DAMES-HOCKEYBOND.
In een der zalen van Hotel Terminus te
's-Gravenhage beef t de Nederlandsche
Dameshockeybond zijn algemeene vergadering gehouden. In de vacature-mej. Altbach werd mej. Roos (Bloemendaal) als
bestuurslid gekozen, terwijl mej. Ten Brink
(Breda) als adviseerend lid werd toegevoegd. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Mej. E. de Josseling de Jong,
presidente, mej. Rollin Couquerque, seer.penningmeesteresse, de dames Eilers, Bauduin en Roos commissarissen, mej. Ten
Brink, adviseerend lid.
Bij den bond zijn thans 44 clubs aangesloten.

Tweede Blad
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HOCKEY.

H.D.M. III—LEIDEN II 5-1.

LEIDSCHE MIXED HOCKEYCLUB.

Leiden II heeft weer verloren, doch
thans veel eervoller dan vorigen Zondag
H.D.M. was ongetwijfeld sterker. Het verschil in het veld was niet zoo groot. In het
Leidsche team werd gisteren goed samengespeeld. Keer op keer sat de voorhoede
voor het doel der Hagenaars, maar telkens
ontbrak de finishing touch: het schot.
Maar een verblijdend teeken is het dat or
tenminste samengespeeld werd. Na twintig minuten spelen wisten de I-Lout/wit
bewoners de eerste goal to maken, nade
de Haagsche doelman een goede push va,
de Leidsche linksbinnen buiten, zijn bereil
naast had zien gaan.
Nog een tweetal doelpunten en een serie
strafcorners wisselden het op en neer golvende spel in het veld af voor de rust.
Na half-time liepen de Leidenaars hard
van stapel. Enthousiast waren de aanvallen. Het tegenpunt was dan ook het gevolg
•ervan, jammer was het, dat er hierna wat
lauwer gespeeld word. De H.D.M. voorhoede, goed bijgestaan door de mid-half
hadden hierdoor de gelegenheid nog een
tweetal doelpunten to voegen aan de
overige drie.

Opening van het nieuwe terrein en het
nieuwe clubhuis.
Na de jaarlijksche algemeene vergadering
is op eenigzins feestelijke wijze het nieuwe
terrein en clubhuis van de L.M.H.C. geopend. Nadat de praeses, de heer Soeters,
alle aanwezigen, waaronder mr. C. Ch.
Geijl, namens den Nederlandsche Hockey
en Bandy Bond, den heer H. Groenendijk,
namens de Leidsche Studenten Hockey
Club, en zeer vele ouders van de leden had
verwelkomd, zette spreker uiteen hoe de
L.M.H.C. ertoe gekomen was, thans voor
de derde maal te verhuizen.
In de eerste jaren van haar bestaan had
de club haar terrein in de buurt van
Endegeest. Het terrein Was echter seer
slecht. De zware klei maakte het veld na
de geringste regenbui onbespeelbaar. Toch
heeft de vereeniging vele prettige berinneringen aan dat veld. De oude garde, de
bespelers van dat veld zijn thans weg.
Enkelen naar Indie, anderen verspreid in
Nederland. Er zijn thans eerzame huisvaders ander.
De eerste verhuizing, naar het terrein
van de N.B.L.O., leek ecn. groote verbetering. En inderdaad voldeed het veld in.
het eerste jaar aan de gestelde verwachtingen. Maar toen de grond ingespeeld was,
het bovenste laagje er af geloopen was,
bleek het toch nlet zoo best te zijn. Ook
hier bleek de drainage onvoldoende. De
vereeniging nam toe in ledenaantal. Er
'was slechts een terrein, waar zoowel cornpetitiewedstrijden als oefenpartijtjes op
,gespeeld werden. Dit belemmerde de ver • eeniging in haar bewegingen, immers de
Bond stelde ,een maximum aantal elftailen
per speelveld vast.
Daarom was het goed, dat de ledenvergadering van Janua,ri j.l. besloten heeft,
voor de derde maal te verhuizen. Doch
hieraan waren hooge kosten verbonden.
Op den Hooge Rijndijk had de Hockeyclub
de beschikking over ,een tweetal steenen
kamertjes, voorizen van font&ntjes met
stroomend water. Thans kon het Bestuur
van de Gemeente Oegstgeest een groot
weiland huren, zonder eenige accomodatie.
Een onder de ouders, belangstellenden en
leden uitgeschreven leening bracht redding, hoewel de plannen bescheidener uitgevoerd maesten warden, dan ze gemaakt
waren.
Zaterdagmiddag is het void, na ve€1
besprekingen met de gemeente Oegstgeest,
verschillende aannemers en enthousiaste
leden, op een eenigszins feestelinte wijze in
gebruik genomen.
De Leidsche Mixed Hockey Club heeft
thans de beschikking over twee speelvelden, gelegen op 'n strook zandgrond, die
daar door de veenbodem loopt. Het clubgebouw, ontworpen door het bestuur en
,gebouwd door den heer Boot omvat een.
viertal kleedkamers en ,een conversatiezaaltje. Alles is besoheiden van opzet, doch
zeer gerieflijk.
Spreker wilde niet besluiten alvorens
nog een persoon in het bijzonder te be-danken voor alles wat hij gedaan heeft
voor de hockeyclub en voor het nieuwe
veld. F. van der Hoeven, de terreinknecht
van de L.M.H.C. was n.l. op dien dag bijna,
121/2 jaar in dienst van de vereeniging. Op
een buitengewoone wijze heeft hij zich
van zijn taak gekweten.
Een hartelijke toespraak en een
erveloppe met inhoud is hier zeker op zijn
nlaats ge,weest al heeft de vereeniging
hiennedbe niet haar grootste dank gebracht
voor alles wat hij voor haar gedaan heeft.
Van der Hoeven heeft zich erg aan de
hockeyclub verplicht. De leden weten dat
zeer good. Dat is wellicht het mooiste
cadeau dat hij op dien dag heeft mogen
ontvangen.
Nadat de praeses zijn toespraak geein- I
digd had, word het woord gevoerd door den
beer Geiji als afgevaardigde van den
Hockeybond. Spreker hoopte van harte,
dat de vereeniging in haar paging, hiermee.e tot nog grooter bloei te komen zou
slagvan. Een gezonde kern was aanwezig
dus kans van siagen was er zeker.
De heer Groenendijk zegde namens de
.5.;tudentenhockeyel. alle medewerking toe d
band tusschen de twee hockeyvereenigingen nog hechter to maken.
Nadat mr. Gal de viag, een geschenk
van de Damesleden, op het huisje ge
heschen had, was de eenvoudige feestelijkheid afgeloopen.

LEIDEN III—KIEVITTEN IV 1-2.
De derde competitie-wedstrijd is jammer genoeg weer verloren. De opstehing
was veranderd. Ze was als volgt: doel: v.
der Hoog Sr.; achter: Bon en Storm van
Leeuwen; midden: Cunaeus, Goekoop en
De Haas; voor: Stiasny, Kleyn, Ten Cate
Brouwer, v. der Hoog Jr. en Burgers. Het
verband was beter dan bij vorige wedstrijden. In het begin waren de gasten in den
aanval, doch de attaques werden prachtig,
afgeslagen door het hechte backstel. Nu
kwamen de Leidenaren opzetten en bij een
van die aanvallen werd uit een voorzet
van rechts door den linksbuiten een goal
gemaakt (1-0). Vlak daarna was het
half-time.
Na de rust kwamen de gasten flink opzetten en de keeper moest dan ook weldra
visschen (1-1). Nu werden de aanvalen
talrijker. Hierbij werd nog een punt gesoord, dat niet zuiver was, hetgeen de
scheidsrechter niet zag (1-2). Na nogeen
paar corners en strafcorners voor de
denaren, die niet benut werden, kwamhet

LEIDEN I--TOGO II.
Een wedstrijd met een nogal eigenaardig
verloop, Leiden ,dat voar half time absoluut de meerdere is, wordt na de rust bij
tijden door Togo geheel ingesloten.
Reeds dadelijk na 't begin toont Leiden
een goed samenhangend en enthousiast
spel. Na 10 minuten spelen schiet de
linksbinnen op 't doel. Togo's rechtsback
weet den bal te stoppen, kan hem echter
niet buiten den cirkel werken. De bal belandt bij Leiden's linksbuiten die scoort
(1-0.) Leiden blijft steeds in de meerderheld. Togo's voorhoede sluit niet erg goed,
en de Leidsche achterhoede heeft niet
veel moeite den bal van haar doel vandaan te houden. Een kwartier voor rust
breekt Leiden's rechtsbuiten door en
scoort met een hoog goed geplaatst schot
(2-0.) Leiden blijft tot de rust in de
meerderheid, doch tot doelpunten komt
't niet.
Na de rust worden de rollen ,echter omgekeerd. Togo's linksbinnen wordt op de
buitenplaats gezet, wat een belangrijke
verbetering blijkt te zijn. voor zijn uiterst
snelle runs langs de lijn en een uitstekende sticktechniek weet hij prachtige
voorzetten te geven. Ook de rest van de
voorhoede speelt nu veel beter en sneller,
zoodat de Leidsche achterhoede alle zeilen
bij moet zetten. Togo krijgt dan ook eenige
kansen waarvan er een met een kalm
schot wordt benut (2-1.) Bij Togo komt
er nu nog meer de moed in. Ook de halfs
en backs doen keurig werk, wat maar goed
is ook, daar de keeper vrij ernstig gebles.seerd is. Leiden's voorhoede kan maar
niet doorbreken. Togo krijgt weer verscheidene kansen, .doch de voorhoede kan
niet erg goed schieten. Dit scheen trouwens in Togo's vorige wedstrijden ook
nogal slecht te gaan.
Kort voor 't einde krijgt Leiden een
vrijen slag te nemen. De bal wordt door
den spil keurig aangegeven, binnen de cirkel. De Leidsche rechtshalf weet de bal
even van richting te doen veranderen,
waardoor deze langs de verraste keeper
zachtjes 't doel inrolt. (3-1.) In den resteerenden tijd is Leiden weer in de meerderheid.
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”DE RIJNSTREEK" (ALPHEN).
Tamelijk veel supporters van bovengenoemde vereeniging waren gisteravond
opgekomen voor de match Bouthoom—
Rietbroek. Vanwege het Swift-bestuur
mocht Rietbroek echt,er niet starten, wat
voor velen een teleurstelling was. In de
plaats van deze ontmoeting werd toen een
1000 M wedstrijd op de hometrainers verreden, waarvan de ultslag was: 1. Krumpelman; 2 .Schuurman; 3. P. S. „Rien".
De hierna nog gehouden vervolgingswedstrijden hadden eveneens een spannend verloop en brachten de navolgende
uitslagen.
le rit: 1. P. S. „Rien", 2. Schuurman.
2e rit: 1. Bouthoorn; 2. Krumpelman.
Morgen wordt de maandelijksche tijdrit,
Alphen—Woerden gehouden. Start om 10
uur vanaf café „Sportrusrs

HOCKEY.
HET PROGRAMMA VOOR MORGEN.
Een belangrijke dag.
Het Drogamma, voor morgen voor de
verschillende elftallen van de Leidsche
Mixed Hockey Club is:
Dames: Rood-Wit II—Leiden I, H.D.M.
II—Leiden II, H.D.M. IV—Leiden III.
Heeren: Delftsche Studenten—Leiden I
en Leiden II—Clubhuis te Werve.
Het eerste dameselital gaat een zwareri
wedstrijd tegemoet. Het staat nu nog bovenaan de ranglijst in de 2e klasse A,
hoewel het den vorigen Zondag een nederlaag leed tegen Amsterdam II. Laatstgenoemd elftal staat no. 2, doordat Rood.Wit II van 0. K. wist te winnen. De spanning in de bovenste helft van deze klasse
wordt wel groot.
Zoo ook in de 2de klasse A van de Heeren-afdeeling. De stand is thans:
gsp. gew. gel. vrl. voor-tegen p.
9 7 1 1 31-13 15
Leiden
9 6 1 2 25-11 13
Alkmaar
Strawberries 10 5 3 2 17-16 13
9 3 5 I 22-17 11
H. B. S.
Deltfsche St. 10 4 2 4 20-14 10
9 3— 6 15-26 6
Togo II
4
10 1 2 7 17-29
De Vierde
4
H. 0. C. II 10 1 2 7 16-37

Hier ter stede verloren de Delftenaren
met 3-2, under protest tegen een der doelpunten. Dit protest werd evenwel ook verloren. Begrijpelijk zullen ze morgen er alles
op zetten, om revanche te nemen. Wil
Leiden haar goede kans op het afdeelings;. kampioenschap behouden, dan dient zij te
d 1 winnen. Haar verdere competitie-pro1 gramma is: 11 Febr. Togo II—Leiden; 13
rt Febr. H.O.C. II—Leiden; 25 Febr, LeidenH.B.S.; 4 Maart Leiden—Alkmdar.
Alkmaar daarentegen moet nog spe en.
28 Jan. De Vierde—Alkmaar; 4 Februari
L- H.B.S.—Alkmaar; 18 Febr. Strawberries-Alkmaar; 25 Febr. Alkmaar—Togo II; 4
Maart Leiden—Alkmaar.
De Strawberries moeten nog naar Togo
H en De Vierde en ontvangen nog H.O.C.
II en Alkmaar.
De positie van de Leidenaars is dus wel
voordeelig maar niet gemakkelijk.
Het tweede elftal heeft vorigen Zondag
7c.
No. 3 t to.ar
haar kampioenskansen ontnoxnc.11.
haar afdeeling
Le het in staat zijn No. 2 uit
het hoofd te bieden?
Het derde elftal heeft twee Zondagen
rust.
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SPORT.
KON. NED. VOETRALBOND.

RECLA ME.
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ZONDAG A.S. BELANGRUKE COMPETITIE-WEDSTRIJD

PROGRAMMA VOOR MORGEN.
Afdeeling I, le klasse: Feijenoeel
V.S.V.; Ajax—H.F.C.
2e klasse A: H.R.C.—A.F.C.; West-FrisiaZeeburgia.
2e klasse B: E.D.0.—Velox; B.F.C.—
Blauw-Wit.

LUGDUNUM-HOEK VAN HOLLAND
Aanv. 2 nur Torrein „Pomona" - Gewone wizen. Workloozon op vert0On van benrskaart 1 5ct.
Voorziet U lIjdig van plaatsbtwiizen. Voorverk. J. v. EGIVLOhD,Ilaven 2. litwielst. op hot terrein

Afdeeling II, le klasse: D.F.C.—K.F.C.;
In het Zuiden kan Willem II zich tegen
2e klasse A: Quick—H.V.V.; V.I.O.S.— Middelburg natuurlijk gemakkelijk handOlympia.
haven, terwijl Longa het wat moeilijker
2e klasse B: Neptunus—O.D.S.; Fortuna-. krijgt tegen Eindhoven. Pellikaan c.s. hebD.C.L.
ben dit seizoen echter al voor zooveel heete
3e klasse A: Laakkwartier—Schoten; vuren gestaan, dat zij ook ditmaal wel een
Hillegom—U.V.S.
zege zullen weten te bevechten. N.A.C. ver3e klasse B: Naaldwijk—Concordia; Lug- liest van P.S.V. en Nead heeft daardoor
dunum—Hoek van Holland (J. Brandel); een kansje om door een overwinning op
D.V.C.—L.F.C. (F. C. J. Everstein); 's Gra- B.V.V. iets van haar achterstand in to
venzande—Delft.
loopen. M.V.V. heeft de beste panieren in
4e klasse A: Leidsche Boys—T.H.B. (J. haar
ontmoeting tegen Bleyerheide.
A. van Erk); De Ooievaars—D.V.S. (M. C.
• •
Bos); Terlaak—De Jagers; L.D.W.S.—Duno
(H. J. v. d. Poort).
Het programma voor het Noorden was
4e klasse B: Kranenburg—D.S.O. (F. V. aanvankelijk blanco. Nader zijn echter drie
d. Vliet); W.I.K.—Cromvliet; V.D.S.—To- wedstrijden ingelascht. Velocitas gaat nu to
negido; V.C.S.T.—H.D.V.
gast bij Leeuwarden en zal het daar niet
4e klasse D: Moordrecht—Lekkerkerk; bijster mo&lijk hebben, gelet ook on de
Schoonhoven—Gouderak,
groote nederiaag, welke Leeuwarden ZonReserves 2e klasse A: B.M.T. 2—B.E.C. 2; dag te slikken kreeg tegen Friesland.
Feijenoord 3—Quick 2.
Laatstgenoemde ploeg moet toen trouwens
Reserve 3e klasse A: A.D.O. 3— L.F.C. 2 wel in bijzonderen vorm zijn geweest en
J. P. Schoteldraaijer); H.D.V. 2—Bodegra- als zij morgen zoo sneelt tegen Alcides is
ven 2 (A. C. Cattel).
er voor de Menpelers geen houden aan.
Sneek komt thuis binnen de liinen tegen
Afdeeling III: le klasse: Ensched. Boys- Frisia en het ziet er naar uit, dat zij
Vitesse; Hengelo—Tubantia; P.E.C.— daarbij haar rnrntental weer zal opvoeren
A.G.O.V.V.; Go Ahead—Wageningen; He- ten koste der Friezen.
racles—Enschede,
Afdeeling IV, le klasse: Bleijerheide—
M.V.V.; Willem II—Middelburg; N.O.A.D.—
B.V.V.; N.A.C.—P.S.V.; Eindhoven—Longa.
Afdeeling V, le klasse: Leeuwarden—
Velocitas; Sneek—Frisia; Alcides—Friesland.
-

0

Van Overal.
Ajax kan morgen karnpioen zijn der
eerste afdeeling en als het weer geen beletsel vormt voor het doorgaan van den
wedstrijd dan behoeft er aan een, voor
de hoofdstedelijken, gunstig resultaat niet
getwijfeld te worden. Ben gelijk spel is
reeds voldoende om de feestvreugde to
doen ontbranden, maaar tegen H.F.C. zullen Anderiessen c.s. met een dergelijken
uitslag morgen geen genoegen nemen:
Feyenoord dingt nog mee naar de tweede
plaats. Zij is blijkbaar de inzinking to
boven (de 6-1 tegen H.F.C. getuigde
daarvan) en een kans op succes tegen
V.S.V. is er daarom wel.
Waar het programma voor dezen Zondag een zoogenaamd „inhaal-programma"
is, brengt de eerste klasse van afdeeling II
slechts een wedstrijd, doch deze is dan ook
van bijzondere beteekenis. Voor beide partijen staan er groote belangen op het spel
en in een dergelijken fellen strijd zijn altijd verrassingen mogelijk. D.F.C., dat geleiclelijk in ernstig gevaar gelenre+ a is,
ziet van zeer nabij het degradatie-spook
rondsluipen, terwiji het bezoekende K.F.C.
zich door een overwinning aan den kop
der afdeeling nestelen kan. Nu is de club
van Mal constant good op dreef en zij
start dus als favoriet, maar wij hebben

positie tegen Aiphen 6 handhaven. Sportman 4 kunnen we weinig kans geven tegen
het leidende A.S.C. 5. Te Zegwaard kan het
T.O.N.A. 2 nag lastig gemaakt warden door
D.S.O. 3. De gasten zullen er alles moeten
opzetten om tot de leiderc te bliiven behooren. Rouwk000 3—U.V.S. 6 kan misschien in een nuntenve-deeling uitloonen.
4 B. brengt Luedunum S tezen L.D.W.S.
4. de leidende nIceer in de afdeeling, waarbij waarschijnlijk geen verandering in de
rangorde zai worrien aargebrqcbt. Aluhia
5—D.K.L. 2 brengt een striid van gelijken
krachter en Rauwkoon 4—Hazersw. Bays 2
een. striid om bet ontvlucbten van de ondente plaats waarin beiden evenveel kans
hebben.
TRAINING NEDERL. ELFTAL.
De spelers voor het Nederlandsch elftal,
die geregeld deelnemen aan de training
op het V.U.C.-terrein, zullen de volgende
week een begin maken met indoortraining
en wel in het trainineslokaal van de athletiekvereeniging ,De Trekvogels". De Sillesstraat 12 to Den Haag.
De eerste trainingsavond is bepaald op
Dinsda.g 30 dozer.

LEIDSCHE VOETBALBOND.
LUGDUNUM—HOEK VAN HOLLAND.
Programma voor morgen.
le klasse: L.D.W.S. 2—Lugd. 2, 11 uur,
L. Verwoerd; Sportman 1—Aaphen 3, 12
uur, P. de Boer; T.O.N.A. 1. D.V.S. 2, 12 u.,
C. J. Metsch.
2e klasse A.: A.S.C. 3—Rouwkoop 1, 11
uur (le terrein) J. Betgen; Lugd. 3—Alphia
3, 12 uur (3e terrein), E. v. d. Blom; U.V.S.
4—Roodenburg 2, 10 uur (gr. bijterrein), P.
J. Schniedewind; D.S.O. 2—Zuidwijck 1, 12
ruur, J. Teske.
2e klasse B.: D.V.S. 3—D.K.L. 1, 2 uur,
J. Stouten; L.F.C. 5—Alphen 4, 12 uur (bijterrein). A. J. Momberg; R.0 L. 2—L. Boys
2 12 uur, J. Wassenburg; U.V.S. 5—Beresteijn 1, 2 uur (Berest. terrein). G. Waasdorp.
3e klasse A.: L.F.C. 6—Kagla, 2 uur (bijterrein), P. de Haan; A.S.C. 4—Alphia 4,
12 uur, (2e terrein), A. van der Waals;
Lugdunum 5—Sportman 2, 10 uur '(2c
terrein), P. Boom; Hazersw. Boys 1—L.D.
T.S. 1, 2 uur, J. van Es.
3e klasse B,: Alohen 5—Lugd. 6, 2 uur
(bijterrein), A. le Maitre; L.F.C.
3 10 uur (bijterrein), H. C. V. Deuren;
L. Boys 3—Beresteijn 2, 10Ie, uur (Berest.
terrein), A. v. d. Horst.
4e klasse A.: Alphen 6—Lugd. 7, 12 um'
(bijterrein), P. Boom; Snortman 4—A.S.C.
5, ID uur T. Heyns; D.S.O. 3—T.O.N.A. 2.
12 uur, J. Lens; Rouwkoop 3—U.V.S. 6, 12
uur, P. Beurze.
4e klasse B.: Lugd. 8—L.D.W.S. 4, 10 uur
(3e terrein), G. Nieuwenhuis; Alphia 5—
D.K.L. 2. 12 uur. P. Rietkerken; Rouwkoop 4—Hazersw. Boys 2, 2 uur P. P. Speel.

Voor den belangrijken wedstrijd Lugd.—
Hoek van Holland is het Lugd. elf tal als
volgt samengesteld (van links naar
rechts).
Doe!: P. v. Staden; achter: H. Honsbeck en Jac. Neut,eboom; midden: P. de
Graaf, J. Bekkering en W. Landesbergen;
voor: P. Vermond, G. S. Mom, W. v. Weerlee, F. Kuipers en A. v. d. Berg.

R.-K. VOETBALVER. K. R. V.
(KATWIJK AAN DEN RUN).
Het eerste elftal van K.R.V. speelt morgen to half drie een belangrijken competitiewedstrijd tegen het ongeslagen D.O.S.
2, uit Roelofarendsveen. De overige wedstrijden zijn:
Leimuiden: O.D.I.
2. Katwijk
a. d. Rijn: K.R.V. 3—Ad. Kolfing 2 (12.30
uur). Oude Wetering: Majella a.-K.R.V. a.
WEDSTRIJD TE NIEUWVEEN.
Te Nieuwveen speelt rnorgen V.V.N. I
tegen Boskoopsche Boys.
(VA

DSCHENDAM.

Morgen wordt gespeeld: Valkeniers I
(Den Haag)—A.V.V.; S.D.C. II—A.V.V.
Wilhelmus III—A.V.V. III; P.F.C. IV—
A.V.V. IV en A.V.V. (a)—Wilhelmus (a).

dat de Dordtenaren in dezen wedstrijd,
die feitelijk alleen beteekenis heeft voor
het handhaven van hun fraai ongeslagen record, doch waarvan verder niet alles afhangt, met het noodige zelfvertrouwen zullen optreden. Weet Deetos in haar
spel to komen dan is een gelijk spel vermoedelijk het resultaat.
Van veel belang is ook de wedstrijd te
Delft tusschen D.K.C. en 0. Eibernest. D.
K.C. hoof t precies tienmaal verloren, en
als zij nu boven 0. Eibernest, dat 3 punten rijk is, wil uitkomen, zal zij morgen
dienen to winnen en daarna nog naar
een nieuw slachtoffer xnoeten uitzien. Het
zou voor de propaganda een nadeel zijn,
wanneer Delft haar le klasser verloor.
Daarom hopen wij dat D.K.C.'s laatste
krachtsinspanning succes zal opleveren!
Fluks heeft destijds op eigen veld van
Rozenburg verloren. Het ziet er dus niet
naar nit, dat Fluks het morgen gemakke
lijk zal hebben. Met een winstpunt zullen onze stadgenooten waarschijnlijk al
heel tevreden kunnen zijn.
D.D.V. is eigenlijk al opgeschreven voor
de laatste plaats. Een ploeg die per wedstrijd nauwelijk 2 doelpunten rnaakt, kan
ook niet anders verwachten. Zou D.D.V.
het nu kunnen opnemen tegen Westerkwartier, dat kampioenscandidaat is en
productief speelt? Het valt te betwijfelen.
Evenmin zal D.T.V., dat het er wel wat
beter afbrengt maar desalniettemin
toch op de voorlaatste plaats staat, het
ver kunnen brengen tegen de club uit
K. Zaandijk, welke ook al met kampioensplannen rondloopt.
E.K.C.A. zal wel zorgen geen onnoodige
verliespunten op to loopen, en van Vada
winnen. Dan blijft de Arnhemsche club
twee punten op Z.K.C. ten achter. Hellas
en Overschotje hebben elk een thuiswedstrijd, die twee punten kan opleveren.
D.O.S. gaat bij den hekkesluiter op bezoek, na vorige week weer de leiding te
hebben veroverd. D.O.S. heeft nu eon
sal wel zorg van 2 punten,
gen, die in de laatste wedstrijden niet teniet te doen. Naas is na een slecht begin
toch op de tweede plaats gekomen. De
ontmoeting tegen Rigtersbleek sal wel
geen ernstige moeilijkheden opleveren. De
kleine kans op de eerste plaats blijft zoodoende voor Naas bestaan.
Fluks 2 heeft tot nog toe het kleinste
aantal verliespunten in de 2e klasse. In
Den Haag heeft zij moeizaam v. die Haghe
gewonnen, en morgen zal zij ook de noodige moeite hebben om dit energiek spelende twaalftal baas te blijven.

„DE RIJNSTREEK" (ALPHEN).
Tamelijk veel supporters van bovengenoemde vereeniging waren gisteravond
opgekomen voor de match Bouthoorn—
Rietbroek. Vanwege het Swift-bestuur
mocht Rletbroek echter niet starten, wat
voor velen een teleurstelling was. In de
plaats van doze ontmoeting werd then een
1000 M wedstrijd op de hometrainers verreden, waarvan de uitslag was: 1 Krumpelman; 2 .Schuurman; 3. P. S. „Rien".
De hierna nog gehouden vervolgingswedstrijden hadden eveneens een spannend verloop en brachten de navolgende
uitslagen.
le rit: 1. P. S. „Rien"; 2. Schuurman.
2e rit: 1. Bouthoorn; 2. Krumpelman.
Margen wordt de maandelijksche tijdrit
Alphen—Woerden gehouden. Start om 10
uur vanaf café „Sportrust".

HOCKEY.
HET PROGRAMMA VOOR MORGEN.
Een belangrijke dag.
Het urogamma voor morgen voor de
verschillende elftallen van de Leidsche
Mixed Hockey Club is:
Dames: Rood-Wit II—Leiden I, H.D.M.
II—Leiden II, H.D.M. IV—Leiden III.
Heeren: Delftsche Studenten—Leiden I
en Leiden II—Clubhuis to Werve.
Het eerste dameselftal gaat een zwaren
wedstrijd tegemoet. Het staat nu nog bo-.
venaan de ranglijst in de 2e klasse A,
hoewel het den vorigen Zondag een nederlaag bed tegen Amsterdam II. Laatstgenoemd elftal staat no. 2, doordat RoodWit II van 0. K. moist to winnen. De spanning in de bovenste helft van doze klasse
wordt wel groot.
Zoo ook in de 2de klasse A van de Heeren-afdeeling. De stand is thans:
gsp. gew. gel. vrl. voor-tegen p.
9 7 1 1 31-13 15
Leiden
9 6 1 2 25-11 13
Alkmaar
Strawberries 10 5 3 2 17-16 13
9 3 5 1 22-17 11
H. B. S.
Deltfsche St. 10 4 2 4 20-14 10
9 3 — 6 15-26 6
Togo II
10 1 2 7 17-29 4
De Vierde
H. 0. C. II 10 1 2 7 16-37 4

Hier ter stede verloren de Delftenaren
met 3-2, onder protest tegen een der doelpunten. Dit protest werd evenwel ook von
boron. Begrijpelijk sullen ze morgen er alles
op zetten, om revanche te nemen. Wil.
V. en D.—NOORDERKWARTIER.
Leiden haar goede kans op het afdeelingskampioenschap behouden, dan dient zij te
12
uur
speelt
Vroom
en
DreesMorgen to
Haar verdere competitie-promann I een vriendschappelijken wedstrijd winnen.
gramma is: 11 Febr. Togo II—Leiden; 13
op haar terrein tegen Noorderkwartier 1 Febr.
H.O.C. II—Leiden; 25 Febr, LeidenHet V. en D.-twaalftal ziet er als volgt
4 Maart Leiden—Alkmdar.
uit: aanval mej. C. v. d. Velde, mej. 3. H.B.S.;
daarentegen moot nog spelen:
v. Amsterdam, de heeren A. de Vrind en 28Alkmaar
Jan. De Vierde—Alkmaar; 4 Februari
A. Heuzen; middenvak de dames A. PolaH.B.S.—Alkmaar; 18 Febr. Strawberries—
nen en A. Melet en de heeren Fr. Hakkaart Alkmaar;
25 Febr. Alkmaar—Togo II; 4
en J. Speel; verdediging de dames Upwick
Leiden—Alkmaar.
en T. van Amsterdam en de heeren H. Maart
De Strawberries moeten nog naar Toga
Heruer en A. Langezaal.
II en De Vierde en ontvangen nog H.O.C.
II en Alkmaar.
De positie van de Leidenaars is dus wel
WATERPOLO.
voordeelig maar niet gemakkelijk.
Het tweede elftal heeft vorigen Zondag
L.Z.C. I—S.V.H. I 1-3.
ILT
No. 3 :nit haw,"
haar kampioenskansen ontnomen. Zzea
Gisteravond heeft L.Z.C. I tegen S.V.H.
I gespeeld in de eerste klasse competitie het in staat zijn No. 2 uit haar afdeeling
van den Haagschen Zwemkring. De uit- het hoofd to bieden?
Het derde elftal heeft twee Zondagen
slag was 1-3.
rust.

er toch zoo'n vermoeden van, dat D.F.C.
een veel zwaarder tegenpartij zal zijn, dan
de ranglijst zou doen verwachten.
Voor de derde klasse A is opnieuw de
wedstrijd Hillegom-U.V.S. vastgesteld met
andermaal de kans op uitstel door terreinafkeuring. Wij hebben reeds vroeger betoogd, dat de Leidsche blauw-witten ster-.
ker geacht moeten worden dan de jongste
Hillegomsche derde klasser en sinds die
vorige beschouwing is er niets gebeurd,
dat onze meening in dat opzicht heeft
ijzigd.
L.F.C. trekt in 3B naar D.V.C., waa.rvan
zij moet kunnen winnen, terwijl voor Leiden de belangrijke ontmoeting LugdunumHoek van Holland is vastgesteld. Belangrijk althans in zooverre, dat hier de a,anstaande kampioenen te gast komen en
groen-wit het zich een eer rekenen zal
deze ploeg te doen sneuvelen. Feitelijk
hebben wij den laatsten tijd niet meer geloofd, dat Lugdunum tot een dergelijke
verrassing in staat zou zijn, maar 't fraaie
spel in den uit-wedstrijd tegen Naaldwijk
heeft nieuwe hoop gebracht. Bij gunstig
weer zal het tjokvol worden achter Pomona en men mag dan rekenen op een
boeienden kamp.
Leidsche Boys is Zondag een nieuwen
weg betreden en in eigen omgeving zou
zij daarom aan T.H.B. morgen wel eens
harden tegenstand kunnen bieden. D.V.S.
mag geen fout maken tegen De Ooievaars.
Immers Terlaak speelt een moeilijken
wedstrijd tegen De Jagers en het zou
geen wonder ziin als zij daar een steek liet
vallen. L.D.W.S. blijft geregeld tot de
middelmoot behooren. Abs zij goed op
dreef is kan er ditmaal gewonnen worden
van het bekende Duno.
In 4B gaat D.S.O. bij Kranenburg te
gast, en men mag benieuwd zijn naar het
resultaat, gezien de zege van een week geleden.
De reserve-klasse brengt weinig anders
dan nederlagen: van L.P.C. II tegen Ado
III en van Bodegraven II tegen H.D.V. IL
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Overziebt.

In de eerste kiasse blijft het aan den
kop wel geweldig spannen. Het nagenoeg
onbedreigde Roodenburg kreeg enkele gevoelige tikken, waardoor zij plots 3 punten
op L.D.W.S. 2 ten aehter kwam. Nu komt
Lugdunum te voorschijn en schijnt waarlijk van plan straks een ernsti;g woordje
to gaan meespreken. L.D.W.S. 2, dat uit bij
Lugdunum 2 met 4-2 het onderspit moest
delven, komt thans thuis tegen green-wit
in het veld. Stellig is dit een van de belangrijkste wedstrij den in deze afdeeling.
daar een overwinning veer L.D.W.S. 2
plots een eind aan alle spanning zou maken. Zoover is het echter voorloopig nog
niet en met belangstelling zien wij het
resultaat van dezen strijd tegemoet. Aiphen
3 trekt naar Sportman 1, waar tie Alphenaren hun laatste kans kra.chtig• zullen verdedigen en misschien de puntjes zullen
meenemen. T.O.N.A, 1-D.V.S. 2 zal weinig
kraehtverschil te zien geven. Mogelijk zijn
de bezoekers een tikje sterker. Of worden
de punten evenals in den vorigen wedstrijd
gedeeld?
In 2 A kunnen we A.S.C. 3 weinig kans
geven tegen de leiders, Rouwkoop 1. Lugdunum 3 blijft Rouwkoop 1 nog steeds bedreigen en zal morgen tegen Alphia 3 geen
lout maken. U.V.S 4 dat de 3e plaats inneemt, krijgt het thuis tegen Roodenburg
2 wat zwaarder en zal alie zeilen moeten
bijzetten om deze lastige klip te omzeilen.
D.S.O. 2 kan thuis tegen Zuldwijck 1 de
puntjes in de wacht sleepen.
In 2 B. komt D.K.L. 1 op bezoek bij
D.V.S. 3. Belden hebben een zelfde aantal
verliespunten en een spannende strijd kan
worden verwacht, waarbij het resultaat
veel van de D.V.S.-verdediging zal afhangen, daar de D.K.L. aanval ens gevaarlijker lijkt dan die der gastheeren. L.F.C. 5
_Alphen 4 lijkt ens een gelijkwaardige
strijd met mogelijk een puntenverdeeling
Als -in het Oosten -• Heracles morgen tot resultaat. R.C.L. 2 heeft een kansje
In Almelo wint van Enschede, is de laatste tegen het bezoekende Leidsche Boys 2.
twijfel opgeheven. Heracles heeft dan uit U.V.S. 5 zal vermoedelijk niet tegen Bere1 zijn opgewassen.
drie wedstrijden nog een punt noodig om steyn
3 A. brengt L.F.C. 6 tegen Kagia. De beonbereikbaar to zijn voor Enschede en nog
drie punten om ook Go Ahead achter ,zich zoekers hebben de }aiding, doch moeten
to laten, aangenomen dat de Deventenaren oppassen tegen L.F.C. 6, daar die vooral
tegen Wageningen geen lout maken. Die tegen den sterksten goed nit den hock
strijd op het Heracles-veld wordt morgen komen! A.S.C. 4 heeft een zwaar partijtje
zwaar en nerveus, maar wij vertrouwen tegen Alphia 4 dat als no. 2 geen puntje
toch dat de thuisclub er minstens een mag missen. Lugdunum.5 wint zeer waarpuntje uit halen zal. En ook daarmede sehijnlijk van Sportnian 2 en Hazersw.
houdt zij haar concurrenten voldoende op Boys 1 van L.D.W.S. 1
In 3 B. trekt Lug:dunum 6 naar Alphen
een afstand! Ook voor de laatste plaats
zou deze dag beslissend kunnen zijn. En- 5 dat thuis ook het leidende Nieuw Vennep
schedesche Boys speelt thuis tegen Vitesse deed struikelen. Voor Lugdunum een waaren Hengelo 013 eigen grond tegen Tubantia. scliuw'rz om daar dubbel op te passen.
Winnen nu de Boys en Tubantia. dan is L.F.C. 7 kan de nuntjes wel eens aan
er voor Hengelo, de beniamin der eerste R.C.L. 3 moeten afstaan. Le;citlille Boys 3
klasse, geen redden meer aan en 7a1 zlj heeft een !dein kansie on een mar zoo
haar eerste-klasse-leven tegen Rigters- noolige nunties. Rarostevn 2 kan de nunbleek en N.E.C. moeten verdedigen. Dat ties eeter zelf ook heel goed hebben en
gevaar is inderdaad zeer groot, al moet er zal dus vinnig moeten warden aangemen bij deze ontmoetingen als het ware pakt.
op iederen uitslag voorbereid
In 4 A. kan Lugdunum 7 haar goede

• •

JAARVERG. BOSKOOPSCHE BOYS.
In hotel Neuf te Boskoop, heeft de
jaarvergadering plaats gehad van de
Voetbal en Ath.vereeniging „Boskoopsehe
Boys."
Ingekomen was een schrijven van een
Duitsch elftal, houdende verzoek om te
Boskoop op 2den Pinksterdag e.k. een wed
strijd te mogen spelen. Besloten werd op
dat verzoek later een beslissing te nemen.
De j aarverslagen werden goedgekeurd.
De heer J. A. Booy, werd bij acclamatie
tot voorzitter herkozen. Tot bestuursleden
werden gekozen de heeren A. Schrijvr
en A. Ramp. Tot leden der elftal-commis- sic werden benoemd de heeren A. Sijtzerna, Jac. Oostveen, B. V. d. Starre,
van Bemmel en L. Verhoef.
Tot leden van de kascommissie, de heeren: P. Goudkade, H. V. d. Willik en W.
Goudriaan. Tot leden van de Ath. commissie de heeren A. Schrijver, T. van
Bemmel, J. van Bernina G. Lamoree en
A. de Ruyter, terwijl tot commissaris van
bet materiaal wend gekozen de heer A.
Ramp. Tot slot decide de voorzitter mede,
dat in October a.s. de vereeniging 5 jaren
zal hebben bestaan, en voorts, dat het de
bedoeling van het bestuur is, om wanneer
de geldmiddelen zulks veroorloven, het
een en ander feestelijk te herdenken.
Na rondvraag volgde sluiting.

KORFBAL
NEDERLANDSCHE KORFBALBOND,
Programma voor morgen.
NH I: D.D.V.-Westerkwartier; D.T.V.K. Zaandijk.
ZH I: H.K.V.-Deetos; RozenburgFluks; D.K.C.-0. Eibernest.
O I A; Overschotje-Rapiditas; HellasOnder Ons; E.K.C.A.-Vada.
0. I B: Naas-Rigtersbleek; W. Blauw
--D.O.S.
ZH II A: Fluks 2-Die Haghe;
Gymnasiasten.
ZH II B: Ter Gouw-Deetos 2; 't Zuiden
2-Spangen; Vreewijk-O.S.C.R.
(0. M.)
...iwassuoymm...........opressumienummenmaio

Overzicht.
Deetos heeft morgen de laatste hindernis op den weg naar het afdeelingskampioenschap te nemen. De Dordtsche club
speelt op Groenendaal tegen H.K.V., en in
die ontmoeting zal H.K.V. wellicht belust zijn op revanche voor de smadelijke
nederlaag, welke zij in de Dordtsche klei
heeft geleden. Maar ook al rnocht H.K.V.
het tot een overwinning brengen, dan
heeft zij nog een drietal verliespunten
meer dan Deetos. Die achterstand zal wel
te groot zijn om Deetos nog te passeeren. Wij kunnen tenminste niet aannemen, dat Deetos in de nog resteerende
weds+riiden, die alien gaan tegen clubs
uit de onderste heift der ranglijst, za!
struikelen, waardoor H.K.V. nog een kans
zou krijgen Het lig eerder voor de hand,

AUTOMOBILISME.
OM DEN COUPE DE MONTE CARLO.
Successen voor Ford.
De Nederlancische Ford Automobiel Fabrick rneldt het volgende:
Gisteren is te Monte Carlo de wedstrijd
em de Coupe de Monte Carlo gehouden.
Deze wedstrijd wordt genoemd in het
officieele progra.mma „Het criterium van
de kwaliteiten van een autornobiel voor
toerisrne".
De strijd heeft ten doe om goed de
kwaliteiten van motorrijtuigen naar voren
te doen treden. Zoo spelen: gemakkelijk
starten, vlug reageeren op de handelingen
van den bestuurder, krachtige aceeleratie
soepelheid, gemakkelijk sturen. effectiviteit van de remmen, manoeuvreerbaarheid,
etc. een groote rob.
Aan dezen wedstrijd, gehouden ter gelegenheid van en na afloop van de Monte
Carlo Rallye deden vanzelfsprekend de
aangekomen Rallye deelnemers mede en
de wagens moeten ook volledig uitgeru,s;
zijn, zooals in de Rallye.
Na van een afstand van 5 meter zijn
wagon to hebben bereikt, moet de bestuurder den motor aanslaan, daarna direct een
achtfiguur rijden binnen een rechthoek
van 38 x 17 Meter, dan 250 meter rechtuit
rijden, omdraaien tusschen twee op een
afstand van 10 meter geplaatste strepen,
vervolgens weer 400 meter rechtuit rijden
en na den eindstreep van deze 400 meter
zoo snel mogelijk stoppen en weer achter
nit terugrijden over de streep.
De Coupe wend gewonnen door den
Roemeen: A. Berleseu op Ford V-8; de 2de
prijs wend gewonnen door onzen landgenoot Jacques van der Meulen eveneens op
Ford V-8; derde was de Nederlander J. A.
van Beeck Calkoen ook op Ford V-8; vier
de was de Engelschman J. Whalley ook
met Ford V-8.
Deze resuitaten werden bereikt in de
kiasse der wagens met tusschen 3000 en
5000 c.M. 3 cylinder-inhoud, wax:toe de
Ford acht cylinder met zijn 3622 c.M. 3
cylinder-inhoud behoort.

WIELRENNEN.
SWIFT.
Morgen zullen de voigende Swift-renners deelnemen aan het kampioenschap
van Z.-Holland. Op de 1 K.M. komen uit:
J. Rietbroek, die verleden Zondag over 1
K.M. den eersten prijs behaalde te Scheveningen, W. Graafmans, P. v. d. Pluym,
A. V. Amsterdam, J. Verschoor en R. v.
Aart.
Veer de 3 g.M. komen in aa,nmerk.ing•
R. v. Aart, die buiten aller venvachting
j.l. Zonden, over dezen afstand iste wend
vender J. erschoor, A. v. Amsterdam,
Chr. de Vraln J. Rietbroek, P. V. d. Pluym.
De deelnemers en supporters die per
fiets nate..? Den Haag gaan, is bet vertrek
te 8 uu:: vin net clublokaal. Ook voor degenen, die 7aez trein gaan is de bijeenkomst 8 rue, N. Beestenmarkt 13. Het
dubgebonw te Den Haag is Schalk Burgrerstr. 398 hock Spionkopstr.

BIUARTEN.
OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP ,
Twee nederlagen van Sweering.
Te Geneve iced onze landgenoot Sweering gisteren twee nederlagen, waardoor
zijn kansen volkomen verdwenen zijn. De
uitslagen waren:
pnt. brt. h.s. gem.
300 25 52 12.00
Dommering - 190 25 58 7.60
.....
Cote
300 30 49 10.00
Roth ..• 195 30 34 6.50
Gabriels
- 300 43 41 7.00
Liitgehetmarm
Sweering ............ 263 43 31 6.20
Joachim. op••••••ose••• 300 30 37 10.00
278 30 52 9.02
........... o
Cote
Gabriels .•.•.......... 300 37 41 8.10
232 37 50 6.27
Dommering - V.
Albert ,.•••........... 300 39 28 7.69
152 39 20 8.97
Roth .
300 31 37 9.67
Joachim
- - - 206 31 33 6.64
Sweering
300 37 61 8.11
COte
202 37 40 5.45
Liitgehetmann
• • • • d •.1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

• 0 0 0 0 •

LEIDSCHE BILJARTBOND.
De uitslag van den wedstrijd 't Vierk.
2-0. G. 1 voor de 3e kl. comp. L.B.B.
luidt:
K. Glasbergen res. (0.0.) 91 55 8 1.6;1
100 55 14 1.81
I. Neuteboom (Vierk.)
76 65 12 1.16
100 65 9 1.53

L. Pouw
F. Kerkvliet

100 56 8 1.78
A. Pouw
92 55 11 1.67
F. v. d. Wijngaard
De 4e partij door 0.0. gewonnen gegeven.
't Vierkantje 2 punten. 0.0. 0 punten.

DE CARAMBOLE--D.O.S.
Tusschen „de Caramoble" en „D.O.S."
wordt een vriendschappelijke wedstrijd gehouden, waaraan van beide zijden 10 spelers deelnemen. De eerste der 4 ontmoetingen had tot uitslag:
W. S. (de Car.)
G. H. (D.O.S.)

75
58

Schreuder
H. Nasveld
J. Hal

75 25 10 3.00
41
24
5
1.50
58
40
7
1.45
75
40
7
1.87

D. v. d. Veer
P. Kasteel

62
75

J. v. d. Burg

36
35

39
39

9
6

7
5

2.08
1.65

1.58
1.92

J. Hillebrand
38
41
6
0.92
D. Verplanken
75
41
7
1.82
D.O.S. 324 can, de Caramb. 308 car.
Maandagavond het le elftal bij den heer
F. W. Veltman, Lage Rtindijk,
3-4
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CARNAVAL-COSTUUMS.
Hoe mooi zou het zijn, wanneer men
slechts de tooverkist had te openen en
er zouden niets dan de verblindendste
carnavalcostuums uit komen! Men zou
zich dan veel hoodbreken besparen,
want dikwijls nemen de voorbereidingen
voor een costuum iemand wekenlang in
beslag, omdat zoo'n costuum niet alleen met smaak, maar ook met den
„geest" uitgekozen wil zijn. Immers: men
moet zichzelf een heelen lan.gen avond
verloochenen en een „rol spelen" en men
kan zich alleen goed amuseeren, wanneer
deze rol u „ligt".
Men heeft tegenwoordig voor carnavalsfeesten veel meer interesse dan vroeger,
men is er vol ijver en vreugde voor; onclanks het feit, dat de vraag voor de hiertoe noodzakelijke uitgaven een zeer pijnbike is, daar velen voor zooiets werkelijk
geen middelen beschikbaar hebben. Het
is dus noodzakelijk zich met de kleinste
te beuitgaven - zoo goed het gaat
helpen. Een van de belangrijkste oplossingen van deze vraag, is wel op welke
wijze een avondjapon, die men beschikbaar heeft, te veranderen in een bal-masque-costuum. En toch: met enkele handige grepen kunnen verbazingwekkende
resultaten bereikt worden. Daarbij mag
de japon natuurlijk niet in 't minst lijden
en zij moet er na afloop van het feest,
nadat de verschillende versierselen er afgehaald zijn, weer als voordien uitzien.
Men heeft er niet anders voor noodig

DE MODERNE FLUWEELEN
AVONDMANTEL.

ontleent z'n elegance in hoofdzaak aan zijn
clecoratieve mouwen. De groote tegenstelling die ,er bestaat tusschen het grondmodel en het model der mouwen zien wij
duidelijk bij de bier afgebeelde mantel.
Deze is n.l. heel eenvoudig van snit, recht
met een shawlachtig geknoopte kraag,

VOOR DE HUISVROUW.

Klein meisje is erg ziek geweest en nu
wil die strenge dokter, dat klein meisje
nog een paar weken in haar_ bed blijft
om weer heelemaal gezond en sterk te
worden. Ze mag wel een beetje opzitten,
steunend tegen de kussens, b.v. 's middags
als Moeder met een kopje thee bij haar
komt zitten en zij samen een spelletje
doen, maar nu is het akelige, dat klein
meisje dan zulke koude armen en schouders krijgt en als Moeder haar een doek
of sjaal om slaat, kan zij haar armen en
handjes haast niet gebruiken voor het
spelletje. Klein meisje vroeg: „Weet u
geen raad? Wilt u er niet eens over
schrijven?" 1k zocht direct in mijn patronenboekenla en vond daar juist lets
van pas: een kort manteltje met lange
mouwen, gebreid in witte wol.
Voor klein meisje moest dit jasje van
schouder tot onderkant slechts 31 c.M.
meten, terwijl de mouwen 35 c.M. lang
waren van den schouder tot den pols;
van onderen was het jasje 93 c.M. wijd.
Het werd gebreid met een paar' breinaalden No. 3 en driedraadsch wol; er kwamen 11 steken op de 5 c.M. in de breedte en 15 toeren op de 5 c.M. in de lengte.
U moet beginnen te breien onder aan
den rug en 70 steken opzetten; brei dan
over een lengte van 22 c.M. recht heen en
recht terug; daarna meerdert u om den
anderen toer aan weerszijden van de
naald 1 steek, drie maal in het geheel.
Vervolgens moet u aan het begin der
volgende twee toeren 30 steken opzetten
voor de mouwen; brei over een lengte van
10 c.M. recht heen en recht terug, zonder
meerderen; daarna worden de steken verdeeld voor den hals. De volgende toer
werkt u aldus: 58 steken recht, de volgende 20 afkanten en de overige 58 recht. Op
deze laatste 58 breit u 5 toeren; dan zet
u aan de halszijde van het werk 15 steken op voor de eerie zijde van den voorkant en op deze 73 steken gaat u door
tot de mouw een breedte van 20 c.M.
heeft. Dan moet u aan den mouwkant
van het werk de eerste 30 steken afkanten en verder (steeds aan deze zijde van
het werk) ern den anderen toer 1 steek
minderen, drie maal in het geheel. Nu op
deze steken over een lengte van 22 c.M.
breien, recht heen, recht terug, zoodat de
voorzijde bij den rug past. Daarna losjes
afkanten. Dan is een helft van het voorpand af. Hecht nu de Vol weer aan bij de
halszijde aan de 58 steken en werk op dezelfde manier de tweede helft van het
voorpand, zoodat deze.;=precies past bij de
juist afgebreide helft.
Voor het afwerken hoeft u niet anders
te doen dan de naden der mouwen en de
ziinaden dicht te naaien.
Ten slotte neemt u een middelsoort
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RADIO-PROGRAMMA.

RECHTZAKEN.

VOOR ZONDAG 28 JANUARI.

POLITIEK EN VLAGGEN.

Hilversum, 1875 M. - 9.00: VARA, 10.00: VPRO. - 12.00: AVRO. - 5.00:
VARA. - 8.00: AVRO. - 9.00: Voetbalnieuws - 9.03: Tuinbouwpraatje - 9.30:
Orgelspel J. Jong - 10.00: Jeugddienst uit
de Rem. Kerk te Utrecht. Voorg.: Ds. J. R.
12.00: Omroeporkest o. 1. v. N.
Immink
Treep en gr.pl. - 2.00: Boekbespr. Dr. P. H.
Ritter Jr. - 2.30: Concertgebouworkest o.
1. v. E. v. Beinum, in. in. v. M. Marechal
(cello) - 4.00: Mandolineconcert o. 1. v. J.
den Daas - 4.20: Gramofoonpl. en Vaz
Dias - 5.00: Kinderuurtje - 5.30: De Flierefluiters o. 1. v, J. v. d. Horst - 6.00:
Voetbalnieuws - 6.20: VARA.-orkest o. 1. v.
H. de Groot - 6.45: Amstels Mannenkoor
o. 1. v. S. H. Englander - 7.00: Vervolg
7.15: Vervolg koorconcert
orkestconcert
- 7.30: Vervolg orkestconcert - 8.00:
Vaz Dias - 8.15: Omroeporkest o. 1. v. A.
in. v. H. Cols en H. E. Groh V. Raalte,
9.00: Voordracht Mr. A. W. Kamp - 9.20:
Vervolg concert - 10.00: Gramofoonpl.
10.15-12.00: Kovacs Lajos en zijn orkest
en Gramofoonpl.
Huizen, 301 M. - 8.30: KRO. - 9.30:
N.C.R.V. - 12.15: KRO. - 5.00: NCRV.
7.45-11.00: KRO. - 8.30: Morgenwijding
- 9.30: Kerkdienst u. d. Geref. Kerk to
N. Vennep o. 1. v. Ds. L. E. Smilde - 11.00:
Gewijde muziek - 12.15: Schiagermuziek
en lezingen - 2.30: Phohiprogramma
3.30: Causerie - 3.45: Orkestconcert
4.30: Ziekenhalfuur - 5.00: Zondag-Evangelisatie o. 1. v. Dr. J. H. Gunning J.Hzn.,
in. in. v. Damesensemble o. 1. v. F. Kloek
- 5.50: Kerkdienst u .d. Ned. Herv. Kerk
te Beekbergen o. 1. v. Ds. G. C. H. Bos,
in. in. v. J. v. d. Brink (orgel). Hierna orgelspel - 7.45: Sportnieuws - 8.15: Or9.00:
Iestconcert, gr.pl. en voordracht
Vaz Dias - 9.05: Orkestconcert en zangvoordracht - 10.05: Declamatie - 10.15:
Vaz Dias -- 10.20: Orkestconcert - 10.4011.00: Epiloog.
Daventry, 1500 M. - 12.50: Pianorecital
door E. Mitchell - 1.20: Western Studioorkest o. 1. v. Thomas - 2.20: Gramofoonplaten - 3.00: Causerie - 3.20: Het Olofsextet in. in. v. T. Richardson (alt) - 4.20:
Saxofoonrecital - 4.50: Kerkdienst voor
kinderen - 5.20: Orgelconcert - 5.50:
Missiepraatje - 6.05: Kamermuziek door
het „International strijkkwartet" m. m. v.
Piano en Sopraan - 7.20: Voordracht
7.50: Zang door S. Logan (bariton) - 8.15:
Kerkdienst - 9.05: Liefdadigheidsoproep
- 9.10: Berichten - 9.25: Koorconcert o. 1.
v. Sir Walford Davies - 9.50: Sted. Orkest
van Bournemouth o. 1. v. Sir Dan Godfrey, in. in. v. F. Townson (alt) - 10.50:
Epiloog.
Parijs, „Radio-Paris", 1796 M. - 8.05:
Gramofoonpl. - 12.20: Orgelconcert
1.05: Gramofoonpl. - 1.20: Orkestconcert
o. 1. v. Pascal - 2.50: „Im weiszen Ross'1",
van Benatzki, Dir.: Diot - 6.20: Orkestconcert o. 1. v. Poussigue
7.50: Radiotooneel - 8.20: Orkestconcert o .1. v. Andre
Kalundborg, 126.1 M. - 11,20-1.20:
1.45-2.15: GramoHarmonikaconcert
2.45-4.20: Omroeporkest 0.
foonplaten
1. v. Mahler - 7.35-7.50: Gramofoonpl.
8.10: Trioconcert - 8.35: Muzikale causerie - 8.55: Pianorecital - 9.30: Omroep10.20-11.20:
orkest o. 1. v. Reesen
Modern e dansmuziek.

Ontslag van rechtsvervolging.
Tijdens de betooging van den Bond van
Sociaal-Democratische Vrouwenclubs to
Amsterdam werd proces-verbaal opgemaakt tegen twee vrouwen, die vlaggen
in den stoet meevoerden. Een dezer vlaggen was enkel rood, waarop witte letters
voorkwamen, de ander was uitgevoerd in
groen, rood en wit.
De Kantonrechter, mr. G. L. de Vries
Feyens wees gisteren schriftelijk vonnis en
ontsloeg beide verdachten van rechtsvervolging.
De ambtenaar van het O.M. had tegen
leder der verdachten f. 5,- boete geeischt.
De Kantonrechter overwoog hieribij het
volgende:
Ten aanzien van de strafbaarheid, dat
art. 435a Wetb. van Strafr. onderscheid
maakt tusschen het in het openbaar dragen en voeren van kleedingstukken en
opzichtige onderscheidingsteekenen, dat
ander dragen moet worden verstaan het
dragen aan den Wye, terwijl voeren amvat elken anderen vorm, waarin men opzichtige onderscheidingsteekenen kan vertoonen, in het dragen van een vlag in
een optocht moet warden beschouwd als
het voeren in den zin van bovengenoemd
artikel.
Voorts overwoog de Kantonrechter, dat
art. 435 de eerste eischt stelt, dat het
onderscheidingsteeken, zij uitdrukking van
een bepaald staatkundig streven, dat het
dus niet voldoende is wanneer de drager of
voeren van 't onderscheidingsteeken daar
mee to kennen geeft to zijn aangesloten
of sympathie to hebben voor een bepaalde
staatkundige partij maar het geheel op
zichzelf een bepaald staatkundig streven
tot uiting moet brengen of symboliseeren.
De Kantonrechter concludeert, dat derhalve de vlaggen, die door verdachte zijn
meegedragen, niet kunnen warden beschouwd, gelijk de steller der dagvaarding
doet, als de uitdrukking van een bepaald
staatkundig streven en mitsdien moeten
verd. van ale rechtsvervolging warden
ontslagen.
1111111111•11111.1.11........,

Dam - 9.30: Vervolg concert - 10.30t
Vaz Dias - 10.40-11.45: Gramofoonmuziek.
Daventry 1500 M. - 10.35: Morgenwijding - 10.50: Tijdsein en berichten -11.05: Lezing - 12.20: Orgelspel Tom
Jenkins - 1.05: Western Studio-orkest
W. Thomas (bas..
o.l.v. Thomas,
3.20:
bariton) - 2.20: Voor de scholen
Gramofoonpl. - 3.35: Sportpraatje
3.55: Voor de scholen - 4.20: Concert J.
Hamilton (viool) en J. Townshend (piano)
- 4.50: Schotsch Studio-orkest o.l.v. G,
Daines - 5.35: Kinderuur - 6.20: Benchten - 6.50: Weber's Pianosonates door R.
Ma,nnheimer - 7.10, 7.25 en 7.50: Lezingen
- 8.20: DEC-Dansorkest o.l.v. Hall 9.20: Berichten en Lezing - 9.55: „Florodora", operette met muziek van L. Stuart
solisten, koor en
en P. Rubens,
11.15-12.20:
orkest - 11.10: Voordracht
Dansmuziek door het Casani-Cluborkest.
Parijs „Radio-Paris" 1796 M. - 8.05:
Gramofoonpl. - 12.20: Orkestconcert o.l.
9.05:
van Krettly - 8.20: Radiotooneel

__________
juist aigeoreme Hell Ls.
8.10: Trioconcert -- 8.3b: MUZ1Kale Caliberesultaten bereikt worden. Daarbij mag stelling die .er bestaat tusscnen net gronaVoor het afwerken Hoeft u niet anders
wij
het
model
der
mouwen
zien
rie
- 8.55: Pianorecital - 9.30: OmroePParijs „Radio-Paris" 1796 M. - 8.05:
de japon natuurlijk niet in 't minst lijden model en
te doen dan de naden der mouwen en de
orkest o. 1. v. Reeser - 10.20-11.20: Gramofoonpl. - 12.20: Orkestconcert o.l.
en zij moet er na afloop van het feest, duidelijk bij de hier afgebeelde mantel.
zijnaden dicht te naaien.
van Krettly - 8.20: Radiotooneel - 9.05:
nadat de verschillende versierselen er af- Deze is n.l. heel eenvoudig van snit, recht
Moderne dansmuziek.
Ten slotte neemt u een middelsoort
met een shawlachtig geknoopte kraag,
K.amerconcert.
gehaald zijn, weer als voordien uitzien.
beenen haakpen en haakt hiermee een
Langenberg, 456 M. - 5.55: Bremer
Men heeft er niet Anders voor noodig waarbij de wijdbollende mouwen, die aan
randje
langs
het
geheele
manteltje;
u
Kalundborg 1261 M. - 11.20-1.20: Uit
Havenconcert
8.50:
Kwartetconcert
de bovenmouw en bij de poll ingehaald
dan wat handigheid en fantasie!
hecht de wol aan bij de halszijde en
10.20: Kamerconcert - 10.50: Bach-can- het Bellevue-Strandhotel: I. Gyldmark en
Deze manier om zich te maskeeren is worden door een dubbele rand bont ophaakt gewoon een toer vasten langs het
tate - 11.20: SUragorkest o. 1. v. Drost - zijn ensembe!: - 2.50-4.50: L. Prei's
omdat zij de eenvoudig- vallend afsteken.
tegenwoordig
gansche jasje: de hals, de opening van
4.20: Blaasconcert o. 1. v. Muller - 7.20: Instrumentaal Ensemble - 7.20: ,Lohenste is - ok het meest gewild. Desonvoren, en langs den onderrand.
, „Die lustigen Weiber von Windsor" van grin", opera in drie actes van R. Wagner.
danks zal men ook „uitgesproken
Dan volgende toer: A 1 vaste in den
Nicolai. Dir.: Kuhn - 9.40: Gramofoonpi. Leiding• E. Tango - 10.50-11.50: Danscostuums" te zien krijgen, die echter even
eersten steek van den laatsten toer, twee --- 10.20: Dansmuziek -- 11.20-1.20: Gra- , muziek..
eens met de eenvoudigste hulpmiddelen
vasten overslaan, 6 lange stokjes in den
i
mofoonplaten.
STAAL EN BONTGELAKT HOUT
gemaakt kunnen worden, dit te meer omLangenberg 456 M. - 5.25, 6.35, 11.00 en
volgenden steek, twee vasten van den laat
dat kostbare costuums onmodern zijn.
sten toer overslaan; van A af herhalen
Rome, 421 M. - 8.00: „Die Herzogin
von
.. 11.20: Gramofoonpl. - 12.55: Weraglea,mer•
•
Kleurenrijkdom en originaliteit zijn voor
orkesto o.l.v. Keiper - 2.20: Concert
rond het geheele manteltie.
Chicago" operette van Kalman. Leading .
het costuum beslissend.
Werk dan net zoo'n randje langs den Paoletti. In de gauze, causerie. Na afloop
(sopraan-viool-piano) - 3.20: SiiragWanneer wij voor de komende feesten
onderkant der mouwen.
orkest o.l.v. Gorlich -5.20: Pianorecital
berichten.
i
nog snel de meest aparte mogelijkheden
1 W. Wielsch - 8.05: Weragorkest o.l.v.
Haak een koordje van kettingsteken
der carnavalsmode willen leeren kennen,
Brussel, 322 M. en 484 M. - 322 M.: Eysoldt - 9.40: Gramofoonpl. - 10.20:
van dubbele wol en rijg dit door het
dan moeten wij er ons geheel in ver
haakwerk aan den hals; maak tot besluit 10.20: Gr.pl. - 11.20: Omroepkleinorkest Dansmuziek - 11.20: Gramofoonpl,
pen, de tooverkist langzaam openen en
twee gehaakte ballet] es (vul ze op met o. 1. v. Leemans - 12.20: Concert o. 1. v.
goed toezien, welke figuren er uit opRome 421 M. - 8.05: Populair concert
wol of watten, zorg vooral dat ze mooi Felleman - 1.30: Omroeporkest o. 1. v.
rond zijn!) en -naai of' haak deze onder- 1 Walpot - 5.20: Symph. concert 0. 1. v. - 9.05: Concert m.m.v. viool, piano en
stijgen.
Als eerste costuum begroeten wij een
Meulemans --6.20: Gr.pl. --6.35: Omroep- zangsolisten. Hierna tot 10.50: Dansmuaan het koord. Dan is het jasje klaar om
„liefdesklok". Een heerlijke gedachte en
o. 1. v. Leemans -- 8.20: „La ziek.
de kleine zieke te verwarmen.
kleinorkest
k uit te voeren! Men
toch zoo gemakkelij
Nog vroeg men mij '"om het patroon van ! Fille de Mme Argot" van Lecocq, hierna. i
Brussel 322 en 484 M. - 322 M. 12.20:
M.• 10.20.
heeft hiervoor slechts noodig een eeneen sjaal voor een baby.
tot 12.20: Gramofoonpl.
1.30: Omroepkleinorkest
Gramofoonpl.
voudig avondtoilet, dat een zeer slanken
Hier heeft u er een, die 68 c.M. in het
Omroepkleinorkest o. 1. v. Leemans
o.l.v. Leemans - 5.20: Omroeporkest o.l.v.
indruk maakt, het komt er niet op aan
vierkant meet; gebruik tweedraadsche
11.20: Gr.pl. - 12.20: Omroeporkest o. 1. v. Andre
- 6.50: Omroepkleinorkest o.l.v.
in welke kleur. Want het belangrijkste
wol en een middensoort beenen haakpen.
Walpot - 1.30: Concert o. 1. v. Felleman
*.
• f%"
.../%.,0""
•- • it
Leemans - 8.20: Symphonieconcert o.l.v.
)111M1111111U111111141111111111/11111111fittittiesinstatia.
is toch de versiering van het hoofd in den
Maak dan een rij kettingsteken van 92
5.20: Omroeporkest o. 1. v. Walpot - 6.20:
10.30-11.20: Gramofoonpl.
Kumps
norm van een enorme wijzerplaat. Om de
c.M. lengte; iste toer: haak drie lange Gr.pl. - 6.35: Viool- en pianosonates
484 M. 12.20: Omroepkleinorkest o.l.v.
rand buigen zich twee poppen, „Hij" en
stokjes (2 maal den draad omslaan) in
7.05: Gr.pl. - 8.20: Symph.concert o. 1. v. Leemans - 1.30: Gramofoonpl. - 5.20:
,,Zij", die elkaar juist in het „twaalfde
den Eden kettingsteek van af de haak- Meulemans, radiotooneel. --10.30-12.20:
Dansmuziek - 6.35: Gramofoonpl. - 7.20:
pen; sla vier kettingsteken over; haak A: Populair concert.
uur" ontmoeten.
dito - 8.20: Koor- en solistenconcert -Een costuum, dat men vervaardigen kan
1 vaste in den volgenden steek, sla 4 ket10.30-11.20: Dans9.20: Radiotooneel
uit een paar kleurige overblijfselen, is de
Deutschlandsender, 1571 M. - 7.20: Zie
tingsteken over, zeven lange stokjes
muziek.
„kleine trommelaar": een licht dubbelden volgenden steek, sla 4 kettingstekein Langenberg - 9.20: Berichten - 9.45:
geklokt rokje, een nauwsluitend pakje
Causerie -- 10.05: Berichten - 10.20-11.20
worden samen tot smaakvolle meubel- over; herhaal dan van A af tot het einde,
Deutschlandsender 1571 M. een bonmet gouden tressen, een
eindigend met zeven lange stokjes, vier
Populair concert.
stukken
gecobineerd
en
wij
weten
hoe
7.30: Gramorn
Kernspreuk. Berichten
.
1
vaste
in
den
ten mutsje met pluim en het zinnebeeld
overslaan,
goed dergelijke standaards vooral in den kettingsteken
foonmuziek 8.00: „Der Weg zum Reich",
VOOR
MAANDAG
29
JANUAR!.
geheel:
een
kleurige
trommel!
van .het
tegenwoordigen tijd tot hun recht komen. volgenden steek.
hoorspel van E. W. Moller - 9.20: BeWanneer men vlak voor een bal-masDe 2de toer gaat aldus: 5 kettingsteVroeger zagen wij alleen rechte
9.45: Causerie - 10.05: WeerHilversum
1875
M.
Algemeen
Prog,ra,mma
richten
aan
mee
te
doen,
is
er
de
vaste
que besluit er
ij zien ze nu ook gebogen ken, 3 lange stokjes in den1laatsten
Lysoldt.
10.20:
Dansmuziek
verzorgd
door
de
AVRO
8.00:
Gramomaar
w
berieht
bijzon,
vaste
in
het
modzakelijkheid de avondjurk
van den vorigen toer; A:
waardoor
het
idee
van
„hardhcid"
dat
met
foonpl.
10.00:
Morgenwijding
10.15:
der snel in een ,costuum" te veranderen. dit materiaal onafscheidelijk verbonden middelste stokje van de droep van zeven
Gramofoonpl. - 10.30: Declamatie R.
Voor dit geval zou de „hartenvrouw"
lange stokjes uit den eersten toer, (deze
was, nu voor goed is verdwenen.
Geraerds - 11.00: Cnocert door F. Hashet beste zijn. Op de geheele japon moe7
image
stokjes
worden
tezamen
als
GEMEENTELIJK
Hoe deze idee uitgewerkt is, kunt u op
selaar (orgel) en A. Aengenent (bariton)
ten dan hartvormige, eventueel zijden
schulpje
aangeduid)
dan
zeven
lange
1.00:
OmroeporRADIO
DISTRIBUTIEBEDRIJF.
de
afbeelding
zien.
Parallel
aan
het
hou12.00: Gramofoonpl,
doekjes,in verschillende grootte genaaid
ten voetstuk loopen 2 plankj es die voor de stokjes in den vaste tusschen twee schulp
kest o.l.v. N. Treep - 2.30: Vioolrecital H.
worden: aan de mouwen worden echter
jes;
dus
nu
komen
de
schulpjes
van
den
bloempotten bestemd zijn, die meestal van
Voor Zondag 28 Januari,
Salomon, m.m.v. E. Veen (piano) - 3.00:
hartjes vancartonpapier gehangen aan
aardewerk gemaakt worden en dan liefst tweeden toer juist tusschen twee schulpOmroeporkest o.l.v. N. Treep tot 4.00 - 4.15
korte draadjes; zij geven de bekoorlijkjes
uit
den
eersten.
Herhaal
van
A
af
en
le programma: Hilversum, van 8-24 u.
in een kleur, die bij het hout gunstig af- eindig den toer met 7 lange stokjes en
Gramofoonpl. - 4.30: Causerie Max Tak
ste levendigheid!
2e programma: Huizen, van 8-24 nur.
steekt, want een bonte verscheidenheid
5.30:
Kovacs
Lajos
en
zijn
orkest
De vrouwelijke „Apache" is een geliefd
een vaste in de laatste lus van den vori3e programma: 8.30-13.00: Langenberg
van
kleuren
is
juist
bij
voor
bladplanten
anders
7.00:
Esperanto-cursus
7.20:
Gramocostuum, dat echter tegenwoordig
gen toer. Werk op deze manier door tot
'- 13.00-14.30: Luxemburg - 14.40-16,50:
bestemde
tafeltjes
een
eerste
vereischte.
foonpl.
7.30:
Boekbespreking
Dr.
P.
H.
wordt opgevat dan vroeger. De japon
de sjaal een vierkante lap is. Hecht dan
16.50-19.20: Louden Reg. Warschau
8.05:--it
U
Ritter Jr. - 8.00: Vaz Dias
wordt voorzien van een paar los opgeaf en begin den rand door de wol weer
19.20-all.:
Langenberg.
„Tivoli"
R'dam:
„Vooruit
maar
weer!",
de
naaide kleurige stukken en boven met
aan te hechten met een vaste in een lus
4e programma: 10.20-14.20: Brussel V1,
nieuwe Bouwmeester-revue m.m.v. Buziau
een apachendoek afgesloten. Ceintuur en
van het patroon; dan A: een lang stokje
21.05-21.50:
en Nieuwenbuys - 10.15: Radiotooneel: - 14.20-21.05: Daventry
pet mogen natuurlijk niet vergeten worin de lus van het volgende patroon; 4
Toulouse - 21.50-22.50: Daventry - 22,50
„Moskou
1812",
spel
van
P.
H.
v.
Moerkerkettingsteken,
een
vaste
in
den
vierden
den.
1
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all.: Kalundborg of Luxemburg.
ken. Regie: Kammer Kleyn - 11.00: Vaz
Ook kan men de japon veranderen
kettingsteek vanaf de haakpen; herhaal
AMMO.
moeten
111111116.
Dias - 11.10-12.00: Gramofoonplaten.
z.g.
„huurkazerne".
Daarvoor
van A af nog 5 maal; werk dan • in de
een
Voor Maandag 29 Januari.
de huisdeur en de vensters juist verdeeld
volgende lus een vaste; en herhaal deze
Huizen
301
M.
NCRV-Uitzending
8.00:
worden door middel van beschilderde resrand tot u de sjaal geheel rond gewerkt
le programma: Hilversum, van 8-24 u.
Schriftlezing en meritatie - 8.15-9.30:
Steunt, bij gelijken prijs
ten van stoffen. Een roode cape, waarin
2e programma: Huizen, van 8-24 uur.
heeft.
Gramofoonpl.
10.30:
Morgendienst
de
dakpannen
worden
met donkere kleur
en
kwaliteit,
3e programma: 8-12.20: Langenberg
J.
Valk
11.00:
Chr.
Lectuur
11.30:
geteekend, terwijl men door middel van
1111111111110111111.1111111111a....
12.20-14.40: Brussel Vi. - 14.40-15.20:
Gramofoonpl.
12.30:
Orgelconcert
J.
een lucifersdoosje de schoorsteen voor15.20-17.35: Langenberg
5067
Zwart - 2.00: Voor de Scholen - 2.35: Kalundborg
RECIAME.
stelt, maakt een zeer goeden indruk. Op
17.35-18.40: Brussel Vi. - 18.40-20.20:
De
Nederlandsehe
Industrie.
Gramofoonpl.
2.45:
Wenken
voor
de
dezelfde wijze als de cape wordt het
3.15-3.45: Kniples - 4.00: Praag - 20.20-22.20: Warschau
keuken
hoofdkapje behandeld, waarop een zwar••
Langenberg.
Bijbellezing door ds. A. H. Oussoren m.m.v.
te kater van stof zit, die op het dak naHiermede dient gij Uw land
4e programma: 11.20-12.20: Kalundborg
zang en orgel - 5.00: Gramofoonpl.
1
tuurlijk niet ontbreken mag.
5.15: Conceit door D. Welman (bas-bari- - 12.20-14.30: Luxemburg - 14.30-19.20:
bedaart spoedig met
***
ton
en declamatie) en Mej. L. de Waal North Reg. - 19.20-20.30: Monte Ceneri
En bestriidt gii de werkloosheid.
21,35-all.:
(piano)
- 6.30: Vragenuurtje - 8.00: - 20.30-21.35: BeromUnstee
Al deze costuums zijn gemakkelijk en
R-e er_ North Reg.
Haarl. Orkestypepereceiere n l v.
viug te maken: hebben humor en origina161
man m.m.v. Berthe Seroen (zang) en
zullen daarom op elk feest met
Wijzigingen voorbehouden.
liteit
Clag.45
cl,130.4
dived
Dameskoor - 9.00: pauserie door A. C. v.
ac
enthousiasme ontvangen. wordent
Pilt 01
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GEVRAAGD.
VRACHTAUTO
te koop gevraagd, 21/2 tons
niet ouder dan 1931, open
laadbale.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 21 k.

TAFEL
ronde eikennouten tafel,
xn. gebeeldhouwde poot
en inlegblad, en divan.
Aan 't zelfde adres te koop
groote Queen Anne huiskamer tafel met 2 inlegbladen (donker eiken).
Zoo goed als nieuw.
Brieven Bur. v, d. Blad
onder No. 9989 k.

TEELLAND
Te huur gevraagd 300 R.
teelland, omtrek Leiden of
Oegstgeest, liefst m. prijsopgaaf. Brieven Bur. van
dit Bled onder No. 9965 k.

Droge Takkenbossen
te koop gevraagd, door
P. OVERVLIET, Bakkerij
Woubrugge.

112 P.K. MOTOR
op lichtleiding 125 volt,
3000 toeren en een amarilsteen met buigzame as te
koop gevraagd.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 126 k.

TRANSPORTRIJWIEL
Gevraagd driewielig transportrijwiel, liefst m. open
bak. Onderstel moet prima
zijn. Adres: Rijngeesterstraatweg 27, Oegstgeest.

LINNENNAAISTER
vraagt naaihuizen van 9
tot 5 uur a 1.1.50 P. d.
Brieven Agent v. d. Blad
Warmond.

DUITSCHE LES
Gevraagd door gevorderde
Duitsche les voor opleiding
„Mercurius". Aanvang lessen Februari. Brieven met
opgaaf condities, referenties en uitvoerige inlichtingen Bur. van dit Blad
onder No. 89 ke

100 GULDEN
Te leen gevraagd f. 100,
voor klein zakenman, tegen behoorlijke rente terug te betalen.
Brieven Bur. V. d. Blad
onder No. 57 k.

PHILIPS RADIO
Gevraagd gebruilet Philips
radio-toestel.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 51 k.

—STLIVE KOEMEST
te koop gevraagd, door
schipper. Adres: T. RASSER, Leiderdorp.

AANGEBODEN.
HEEFT U STOF
voor costuum of jas? Wij
leveren prima maatwerk.
Vakkundig keeren, modelleeren enz. van alle heeren- en dameskleeding.
Kleermakerij F. v. d.
BORST, Korevaarstraat 3
Telef. 2137. — Gevestigd
sedert 1905.

BROEDSEIZOEN 1934
Duiven-broedpannen. Bingen met eigen.domsbewijs.
Mankanaries, ook sneeuwwitte, pracht zangers en
prima fokvogels. Broedkooien, nestjes enz. Beste
adres; GROENEVELD,
enz Fijnste collectie kooien, 'aquariums.

RASHONDEN
Pekingeesje, Dwergpin-

f. 40 PER MAAND

TOKIO

WIJ BEHANGEN

TOKIO

Darnesonderjurken

WERKSTER

WONING

Prima wringers met bedekte tandwielen en 5
jaar garantie nog tijdelijk 1.7.50. Waschmachines
geheel electrisch m. schriftelijke garant. v.af 39 gulden. Opruiming van electrische schemerlampjes.

en leveren prima werk
voor 25 ct. de rol. Reparatie aan tinnen uiterst
billijk. Onze collectie is
buitengewoon mooi en
laag geprijsd Condities
zijn contant.
Leidsche Papierhandel
Haarlemmerstr. 251.

Goed bekeken komt iedereen tenslotte tot de overtUiging, dat Tokio een
eenige gezellige en betrouwbare zaak is, niemand teleurstelt en altijd
zorgt voor onbegrijpelijk
lage prijzen, dat is bekend

96 fijne damesonderjurken, onbeschadigd voor 82
ct. Deze onderjurk heeft
een waarde van 1.80, is
flunk lang en prima van
model. 40 babyjurkjes van
80 voor 20 ct. Uitverkoop
bij GOEM.AAT, Rijnsburg.

gevraagd, voor Maandag
en Vrijdag.
Haarl.straat 217 a.

Te koop gevraagd een beneden- en bovenwoning,
Heist omtrek Tuinstadwijk
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 9813 k.

WIJ BETALEN

Superbe Corsetten

ZAND

Eon uitkomst voor elke
vrouw is dit beroemde
corset. Door verschillencie
bekende doctoren aanbevolen De alleenverkoop
voor Valkenburg, Katwijk
Binnen en Rijnsburg,
door GOEMAAT's Manufacturenhandel, Rijnsburg

koop, gelegen aan een
groot.n. verkeersweg.
Te be-'ragen te Oegstgeest, Rijn,A,urgerweg 43.

ZAAD
Te koop: Uien-, Roode
kool- en Savoye kool zaad.
C. D. KROMHOUT Czn.,
Katwijkerweg No. 6, Rijnsburg.
Te koop een zoo goed als
nieuw Godin Fornuis.
A. E. VAN DER VOET
en Zn Morschw., Leiden

nog steeds de hoogste
prijzen voor: woilen- en
Katoenen lompen, Koper,
food, zink, oud papier ens.
H.H.Kleermakers; betere
prijzen voor afval nieuw
laken. Opruimingen worden kosteloos afgehaald.
GEBRS. PALM, Janvossensteeg 31.

VOGELVOLIERE

ZELF BEHANGEN?

GODIN FORNUIS

Groote Buitenvluchtkooi,
geschikt voor 50 a 60 vogels, pracht teeltkooi. Te
bevragen heden tot 8 uur,
ook morgen te zien, voor
elk aann. bod.
Tollensstraat 15,

Van H.H. Studenten
Zeer billijke aanbieding
Costuums, Demi's, Winterjassen, Smoking's Regenjassen enz. alle maten,
't betere genre goed. Alle
lste klas verhuurcostumes
in huur met hoed f. 2.50.
JAN J. SLOOS, Stille
Rijn 11 (Heerenhuis,)

TOKIO
Nog enkele christelijke
scheurkalenders ruimen
we voor zeer weinig op.
Ze moeten weg! In onze
afdeeling Boekhandel vindt
U alles wat men noodig
heeft voor schrijf-. schoolen teekengereedschap.

IK HELP U
Geroutineerd Costumiere
biedt aan, dames bij het
vervaardigen van bun
kleeding te helpen, met
knippen, passen. enz. tegen
f. 1.—. per uur. Afspreken
van 3-5 uur.
Groenhovenstraat 10

MEUBELEN
Er is maar een meubelmagazijn op Haarlemmerstraat 108 en dat is ook
uw adres bij H. REGEER.
Ruim voorzien en voordeelig in prijs, naast Hartebrugskerk.

HELMPIE KATWIJK!

Koopt uw behang aan een
speciaal adres: De Eerste
Leidsche Papierhandel is
daarvoor uw aangewezen
adres Pa,pieren vanaf 71/2
ct. Vele keuzen in goodkoope dessins. Aanbev.,
G. A. VOGELSANG Haarlemmerstraat 251.

TOKIO

Groote voorraa,d in zwart
en eiken, loge prijzen; betaling in overleg. Verhuren
van piano's vanaf f. 5.—
per maand. W. BARNING,
Oude Singel 16, Tel 2858.

City Bazar Oegstgeest!

CYLINDERS

Geversstraat 47, heeft een
pracht sorteering in glas,
porcelein aardewerk groote
verscheidenheid in luxe
artikelen voor cadeautjes
voor verjaringen enz. Ziet
s.v.p. Etalage, alles tegen
stadsprijzen, Tel. 3439.

SCHRIJFMACHINE
Wegens opheffing aangeboden een moderne schrijf
machine in prima staat
voor den spotprijs van f. 35
Te zien, ook hedenavond,
14 Waardgracht 14 (b. d.
Nieuwe Rijn.)

PIANISTE
biedt zich aan als accompagnatrice en onderwijzeres. Billijke condities.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 56k.

WASCHMACHINE —
Te koop wegens plaatsgebrek een Velo Waschmachine met motor en
wringer, inhoud 80 Liter
voor de helft van den
prijs.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 48k.

VAN lste KL. STOF

H.H. BAKKERS

aangeboden alle voorradige net gedragen winterjassen, jekkers voor spotprijs. Costuums in alle
maten vanaf f. 7. Groote
keuze pantalons v.af f.1.50
Regenjassen ,smokings en
rokcostuums. Zeer voordeelig. C. VAN VALDEREN
Oude Rijn 184.

Bekwaam en practisch ervaren boekhouder belast
zich gaarne met het inrichten en bijhouden uwer
administratie. Wacht niet
langer maar schrijf mij
onder No. 12k. Bureau van
dit Blad.

POSTZEGELS

Stoomen, vervormen, modelleeren ens. Worden als
nieuw. Billijke prijzen.
Aanbev., H. v. ZANTEN,
Hoeden- en pettenmaker,
Apothekersdijk 11 a. _

TOKIO

Opruiming van een partij
huiskamerspiegels en schil
ta
t u.
lakgkeen
voeon
r,
sclehic,licleeers
s., z
djesrtiren
uurwerken. U zult verbaasd zijn! Ook voor kachels en haarden hebben
wij dit jaar bewezen het
adres te zijn.

TAXI?
Ruime 5-pers. auto. Dag
en nacht geopend 10 ct.
per rut per persoon.
Telef. 624, Haarlemmerstraat 91, Leiden.

Onz estraalkachels worden
gestookt met petroleum,
wat tot gas wordt verwerkt. Dit toestel is te gebruiken als straaikachel
en kooktoestel. Het vervangt petroleumstel, gaskachel, petrolcumkachel
en gasstellen en gehruikt
minder!

houdt opruiming! Zie de
etalage! Japansche theebladen 58 en 75 cts, glas,
porcelein, aardewerk, spotgoedkoop, duimstokken
veeren 10 cts., gaskousjes
25, matador buikglazen 10.
Ga naar den Sluisweg a!

Uit een groote wereldverzameling wordt door particulier a 2-21/2 ct. de
franc (IJvert) verk'ocht.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 8261 k of Telefoon 1034.

RIJWIELEN f. 15
A.angeboden een Damesen Heerenrijwiel, zoo goed
als nieuw met torpedonaaf
lastdrager, reflector, bel,
beste banden. Koopje f. 15.
Geversstraat 10, Oegstgeest.

HEERENHOEDEN

VERGUNNING
te koop aangeboden
Brieven Bur. v. U. Blad
onder No. 37k.

PIANO's

en cylinderkoppen en alle
machinedeelen
soorten
worden door mij onder
garantie gelascht en bijgewerkt. C. 6EYER, Autogeen-lasch- en snij-inrichting,_Vestestr. 41, Leiden.

ZOEKT U
Een betrouwbare wasscherij? Dan uv,r wasch
laten halen, en u ontvangt
hem binnen 3 dagen keurig gemangeld a 24 ct. per
K G. terug door Wasscherij
VAN REMUNDT.
singel 2-5, Telef. 395.

Rijwielen

Sjoelbak

Eenige prima gebruikte
rijwielen. Damesrijwielen
f. 8.50, f. 10, f. 15. Heerenrijwielen f. 14.50. Transportrijwiel f. 14 en f. 10,
met torpedonaaf, alle met
voile garantie. Sjoelbak m
schijven f. 4.90, schijven
f. 1.25 per stel. Goedkoop
reparatieadres:
Fa. DUSOSWA. Levendaal 93, Telef. 2837.

EIERKOLEN f. 1.25
Wales Baby Anthraciet
f. 1.75. Belg. Antraciet
f. 2 25;
Cokes 1. 0.68;
parelcokes f. 0.75. Gratis
thuisbezorgd ultgezoncierd
cokes plus 5 cent.
D. DUSOSWA en Co, Levendaal 93, Telef. 2837.

HEROPENING
Bloemen-kiosk Apothekers
dijk. Levering van alle
soorten bloemwerken. Dagelijks versciae snijbloemen. Beleefd aanbev.,
A. V. ci. HEIDEN.

NUT-EN VERMAAKOnze costuums voor bet
Bal-Masque zijn heelemaai
nieuw, dus frisch en fleurig, goede pasvorm en
groote sorteering. Ook alle
sprookjes costuums.
ERATO, Oude Singel 14,
Telef. 889. Maskers.

Gramofoonliefhebb.

HONDEN VOGELS

Pracht Salonpathefoons
1.10 hoog m. platen f. 8.50
en f. 10.00, ook mooie Pathefoons f. 6.50 en f. 4.50.
Gramofoon f. 3,75. Reuzen
partij mooie pa
ten 10 en
15 ct., ruilen 5 ct.

Uw adres voor honden, en
vogels onder garantie.
Malthezer Leeuwtje, Japaneesje, Cobb Sprekende
Papegaaien, prima mankanaries, popjes, 3 kleuren
parkieten. kardinalen,

2 Etalage standaards
Te koop 2 etalage-standaards met geslepen glasplaten, een dames toilettafel voor damessalon en
een damesbuste. Ook afzonderlijk to koop. Adres:
Vrouwensteeg 14, Leiden.

NET MEISJE
gevraagd, goed kunnende
werken, van 8 tot 1 uur.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 9990 k.

Boerendienstbode
Gevraagd met I Mei een
boerendienstbode, P.G.. bij
J. D. v. d. AKKER, Weipoort, Zoeterwoude.

WERKSTER
Gevraagd een nette werkster. Zich to vervoegen.:
Oude Singel 46.

HUISHOUDSTER

Lekkere runderlappen. 40
ct. per pond, 3 pond voor
1.1.10. DE LA RIE, Clarasteeg 18

Gevraagd een huishoudstet', in. 1., in net R.K.
klein gezin, onmiddellijke
nabijheid van Leiden.
Brieven met opgaaf van
condities Bur. v. d. Blad
onder No. 15 k.

STOOKFORNUIS!

BOERENKNECHT

Aangeboden „Godin - keukenfornuis, als nieuw met
ruime oven, toonbank 2 M.
lang, lancaster winkelgordijn, dubbele ladder. onderstel Singer trapnaaimachine. Te bevragen
A. J. HARTWIJK, Meubilaire goederen, Burchtsteeg 4.

Wordt gevraagd boerenknecht, goed kunn. melken en dienstbode bij:
M. BOS, Deylerweg 143,
Wassenaar,

RUNDERLAPPEN

KNIPLES
Dames, die zich willen bekwamen in het knippen
van haar eigen costuums,
kunnen zich aanmelden
voor 8 Februari, dagelijks tusschen 3-5 en
7-8 uur. f. 7.50 per 3
maanden, f. 3 per maand.
A. BRUIJN, Gedipi. leerares, Watersteeg 3. hoek N.
Rijn.

DUITSCH
Voor leerlingen van de
middelbare school door
bevoegde leerkracht. Bijwerken e.d. Lesgeld 1.2.
Hooge Morschweg 63.

Oegstgeest.

NET MEISJE
Door teleurstelling gevr.,
met 1 Febr. of 15 Febr. een
net meisje, van P.G., die
zeifst. en netjes werken
kan. Ook niet ongenegen
in de zaak to helpen, indien het noodig is, van
g. get. voorzien, bij A. L.
VISSER, Tulpweg 3,
Deyleroorci, Wassenaar.

DIENSTBODE
gevraagd, in klein gezin,
voor dag en nacht, goed
kunn. koken en netjes
werken. Brieven. Bur. v. d.
Blad onder No. 133 k

DAGMEISJE
Gevraagd net meisje. leeftijd 17-19 jaar. Aanmelden Maandag na 5 uur.
Steenstraat 10.
M. LAGENDIJK.

KINDERWAGEN

DIENSTMEISJE

Te koop eon kinderwagen
wegens plaatsgebrek.
Heerenstraat 39.

Gevraagd een holder
dienstmeisje, circa 16 jaar,
goed kunnende werken,
van 9-3 uur. Aanmelden
Roodenburgerstraat 20.

PIANOLEERARES
heeft nog enkele uren beschikbaar, zoowel voor
eerstbeginnenden als meer
gevorderden. Aangename
en vlugge methode.
Billijke condities.
Brieven Bur. v. cl. Blad
onder No. 9925 k.

WOONSCHIP
Te koop voor spotprijs
een zeer geriefelijk woonschip, bev. woonk., keuken, 2 slaapkamers en 2
flinke bergruimten.
Te zien: Staatsspoorhaven
Haagweg. Te bevragen:
Potgieterlaan 14.

WAARSCHUWING
Laat uw scharen en messen niet verknoeien door
hen die mijn naam misbruiken, maar brengt uw
slijpwerk bij het van ouds
bekende adres. H. KESSEBOOM, Sionsteeg, Sionhof, Haarl.str.,
t.o. „De Bata".

MEUBILAIRE
goederen zonder gebreken,
waarbij modern schrijfbureau (geen triplex),
boekenkast, buffet, stoelen, divan, sPiegOntast
ledikanten,
nenkasten,
nachtkastjes, waschtafels
enz. Van ouds vakkundig
adres: A. J. HARTWIJK,
Burchtsteeg 4. Inkoop van
geheele inboedels.

MEISJE
Gevraegd meisje, van des
morgens 71/z uur tot des
middags 21/2 uur.
Schelpenkade 8.

DAGMEISJE
Net en handig dagmeisje
gevraagd, van 8-3 uur.
Aanmelden vanavond na 7
uun_De Ridderstraat 20,

DAGMEISJE
Gevraagd een flink dagmeisje, beneden 18 jaar,
v g. g. v. Aanmelden na
4 uur. Zoeterwoudsche
Singel 66.

WONING
Te koop gevraagd niet to
groote benedenwoning m.
aparte bovenwoning, Apothekersdijk, Stille Rijn,
Morschsingel, Rijnsb.singel
of omtrek.
Brieven Bur. v. d. Bled
onder No. 38 k.

Eover.
w7ijk ter
enli
anEtL
kelM
o
nfam
gevraagd, tegen
contante betaling. Ook
eventueel winkelhuis voor
bovengenoernde branche
te huur gevraagd. Brieven
met prijsopgave Bur. v. d.
Blad onder No. 11 k.
WONING
een
iN G
ur gevraagd
Te huW
kleine woning, voor can
net gezin met 1 kindje,
liefst direct en niet boven
de f. 3.50. Brieven A. J.
BLEIJS, Noordeinde 17.

HUIZEN
aangehoden•
PRACHT WONINGEN
Nog 3 pracht woningen
per Maart to huur, vlak
bij stall, f. 30 tot f. 32 per
maand. Groote achtertuin,
Zuid, voortuin, 6 kamers,
(badkamer). keuken, bijkeuken. kasten, vele gemakken, waschtafel enz.
v. d. VELDEN, Leiderdorp.
Zondags niet.

BURGERWOONHUIS
Te huur te Noordwijkerbout eon vrij gelegen burgerwoonhuis, mooie omgeving van alle gemakken
voorzien. Te bevragen bij
E. OOSTDAM, Gooweg 28.
Noordwijkerhout.

BOVENHUIS
Te huur een bovenhuis
voor klein gezin, mooien
stand met vrij uitzicht.
f. 25 per maand. Water
inbegrepen.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder'No. 16 k.

WINKELHUIS
te huur, van alle gemakken voorzien, netten stand
gas, water, licht, billijken
prijs, goed voor groentenfruit- of kapperszaak. Te
zien van 10-1 en 3-5 u.
Dadelijk to aanvaarden.
Bevragen: Oude Vest 103 a
2 x bellen.

WINKELHUIS
met ruime woning to huur
of to koop. Javastraat 2,
Oegstgeest. Winkel en woning ook apart te huur.
Inl. Javastraat 40, (sigarenwinkel), Oegstgeest.

COIFFEUSE

HEERENHUIZEN

gevraagd, goed kunnende
onduleeren, knippen en
watergolven. Brieven met
verlangd salaris en vorigen
werkkring Bur. van dit
Blad onder No. 129 k.

te huur Fagelstr. 39, Leiden en Charlotte de Bourbonlaan 5, Oegstgeest, 6
kam., zold., voor- en achtertuin m. sch. f. 45 per
maand. Inl. bij bet Makelaars- en Woningbureau
,EIGEN HAARD", Weth.
Boonstr. 11, Oegstgeest,
Tel. 3061.

PERSONEEL
aangeboden:
—-

FLINKE NAAISTER

heeft nog eenige dagen
beschikbaar, voor buitenshuiswerk. Goode referenties. Brieven Bur. v. d.
Blad onder No. 9955 k.

HUIS
Te huur een geheel nieuw
gerestaureerd huis, Lijsbethsteeg 4, aan de Oude
Vest, suite, gang, keuken
en tuin, eerste etage, 2
kamers, tweede etage ruime zolder. f. 6 per week.
Willem de Zwijgerlaan 23,
Oegstgeest.

Te huur heerenhuizen a.
el, Constantijn Huygensweg (line Morschweg).
Billijk te koop met flinke
hypotheek. Bevragen: aldaar No, 9, Telef. 165.

BOVENWONING
Te huur zeer ruime afzonderlijlee bovenwoning
op goeden stand, voor
nette familie, f. 32.50 per
maand. 90k. geschikt voor
gedeeltehfchonderverhuren
Aanvaardeid. 1 Maart.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 102 k.

BENEDENIIUIS
Te huur benedenhuis,
Morschkade 17, bey. kamer en suite, slaapkamer;
keuken en diepe tuin.
Huurprijs f. 30 p. mnd. pl.
water. Te bevr.: H. D. v.
WELZ7N, Oude Singel 220,
Tel. 2774.

BOVENHUIS
Te huur bovenhuis, Hoogewoerd 124 a, bey. zes
kamers en keuken. Dadelijk te aanvaarden. Huurprijs f. 35 p. mnd. Alles
inbegr. Te bevr.: H. D. v.
WELZEN, Oude Singel 220
Tel. 2774.

BURGERWOONHUIS
Te huur nieuw gebouwd
burgerwoonhuis, 5 kamers,
voor- en achtertuin.
Te bevr.: v. d. Spieghelstre et 13, bij Lage Morschweg.

BOVENHUIS
Te huur een bovenhuis
staande Da, Costastr. met
riant uitzicht op den
Haagweg, bevattende 5
kamers, plat, keuken en
groote zolder. Huur f. 27.50
per maand. Been aparte
opgang. Te bevragen:
Witte Singel 92.

WONINGEN
Te koop ruime woningen
met voor- en achtertuin,
vele gemaleken., vaste
waschtafels enz. Hypotheek beschikbaar. Koopsom billijk. Tevens per 1
April pracht woningen to
huur, nu in aanbouw. Te
bevr. GEBR. MOL, Leiderdorp.

KAMERS
aangebod. voor D. of H..
hunne b. b. h. of stud., bij
beschaafde fam., voll. pension met goed gemeubil.
slaapkamer, voor den prijs
van f. 45 per maand.
Zit-slaapkamer 2 p. 1.15
p. mnd. R. T .DE JONGH,
Rijnsburgerweg
189.
_

SLAAPKAMERS

Te huur eenige nette
sia.r.kamertjes, seer geschikt voor net meisje of
twee vriendinnen.
Korevaarstraat 13.

KAMERS
Zit- en slaapkamer aangeboden gemeub. op goeden
stand, in klein gezin, te
Oegstgeest, met verwarming en licht f. 30 p. mnd.
Brieven letter N, Boekh.
PATRIA, Breestraat 156.

DIVERSEN:
VRIJE EVANG, GEM.
Middelstegracht.
Heden dank-bedestond.
Zondagmorgen uiterst belangrijk: ,,Evangelie en
Europa". Overzicht van
wat ik vernam in de Internationale gebedsconferentie waar negen nationaliteiten. waren, de /leer
VAN DER HORST.
Christenen komt!

Stadsevangelisatie
(Morschweg 59). Gelukkig
komen steeds velen onze
samenkomsten bezoeken.
Er kunnen er echter nog
meer bij. Komt u ook
luisteren Dinsdagavond 8
ee dZdeeesvtaeearg )tshool
w
ong a n
i ng d
uur
Oegstgeester dames zingen

MARANATHAConferentie. Dankstond
voor de gehouden Conferentie. Zondagavond halfseven in geb. Jeruel, Groenesteeg 16. Zijt ge gezegend? Laat ons ook danHet Comite.
ken.

KAPPERSZAAK —
Maandag 29 Januar'.
opening van den geheel
naar den eischen des tijds
ingerichte kapperszaak.
Beleefd aanbev.: FREEK
VERMEER, Morschstr. 20.

WINKELHUIS

VERPLEGING

Te huur een winkelhuis,
voor silo doeleinden geschikt, kan in tweeen bewoond worden. staande
Nieuwe Rijn 106. Te bevragen: H. F. W. VAN
LUIJKEN, Janvossensteeg
52, Telef. 1154 of 2636.

Bureau voor uitzending
van Verpleegsters voor
Zieken- en Kraamverpleging. Burg. Terweeweg 112
Oegstgeest. Tel. 1095. Billijke tarieven. Vraagt inlichtingen.

Nation. Zangwedstrijd

HUISJE

van Zangkanaries en KeurTe huur droog huisje to vogels en VogelbescherLeiderdorp, kamen keu- ming in 't gebouw -Conkenkamer, kart, W.C., wa- cordia", Steenstraat op 27
ter en gas. solder a f. 2 II- en 28 Januari. Zaterdags
van 10 's m. tot 10 uur.
week. Te bevragen:
Hoogewoerd 102, 2 x bellen Zondags van 10 "s m. tot
uur.
5
Zondags niet.
— • Inst. v:Arb. Ontwikkel.
BOVENWONING
Filmvoorstelling Zondag
Afzonderlijke bovenwoning
te huur, bey. twe e kamers 11 Febr., Trianontheater.
„Ik
heb een mensch geen solder, voorzien van
dood". Kaarten bij wergas en electr. licht, huur
kers
en bestuur en aan de
f. 3 p. w., 't liefst klein.
gezin. Te zien Maandag zaal. Toegankelijk voor
van moderne vakor.
d
n
eii
s
iaties.
I
g
e
a
11-12. Oosthavenstraat 1 a

KAMERS
gevraagd:
SUITE
Weduwe zoekt, in rustige
omgeving voor zich en
studeerende zotn (medicijnen) als aileen-inwonend, gemeubileerde suite,
studeerkamer en slaapkabinet. Vol pension. Volledige inlichtingen met
prijsopgave Bur. van dit

Armband, oude zilvereS
stuivertjes, gedachtenis.
Tegen belooning terug
bezorgen: Bilderdijkstr. 11

VERMIST
'n langharig hondje, bruin
met witte hals, hoot Jopie.
Driftstraat 45.

HUWELIJK
Een weduwnaar zoekt ernstige kennismaking met
een weduwe, ook Duitsche
tusschen 50 en 60 jaar, 1

aares: GP.OENEVELD. —
1-retgl. Kerkgr., Tel. 2590.
Pluimfeevoeders enz, Fijnste conectie kooien, aqua-

tiums.

RASHONDEN

----

Pekingeesje,

Dwergpin6hertje, Witte Keesjes.
Keuring toegestaan voor

betaling geschied Vele
tevredenheidsbetuigingen.
A.s. Ma.andag Fransche
Bulldogjes, witte Leeuwties, enz. Vraagt prijs en

Condities.
R. KAREL, Steenstr. 23.

De Groot's Kennels
Leidscheweg 187, Voorschoten. Voorh. pracht Pekingeesjes, seer kleine
Dwergpinchertjes ((voles.)

nuisKamerspiegeis en semi

derijen, schilderstukken en

lijstjes. Zie eie etalage voor
uurwerken. U zult verbaasd zijn! Ook voor kachels en haarden hebben
wij dit jaar bewezen het
adres te zijn. .

City Bazar Oegstgeest!

HELIVIPIE KATWIJK!

PAPEGAAI

KIPPENHOUDERS

Handnaaimachine 1.25

IOW

HONDJE
koop aangeboden: lief
rashondje, 11/2 jaar oud,
vertrouwd bij kinderen:
Prijs 4 gid. Te zien en te
bevtagen: Vaikenburgsche
weg 22 a, bij Haagache
Schouw.

VOGELS

KOOIEN

Kanaries, eerst hooren zingen, dan betalen; poppen
80 ct., vinken, putters,
sijsjes, Nachtegalen, zilverbekjes, troupialen, aapjes. enz. Goudvisschen 4
voor 1 kwartje. Kooien
spotprijzen,
aquariums,
plies gegarandeerd.
'Steenstraat 23.

PIANO - ORGEL
Te koop: prima Duitsche
kruissnatige piano, mahonie kart f. 210. en een
mooi huisorgel ni, garantie f. 38.-. Piano stemmen, orgel schoonmaken,
vanaf f. 7.50. 1 jaar gar.
P. v MASTRIGT, Oude
Vest 151.

FORD TWO SEATER
'net dickey seat, 1930, Nat.
bewijs, keurig onderhouden, motor prima f. 375.
Spotkoopje! Speed!
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 101k.

BUREAU MINISTRE
Eiken schrijtbureau aangeboden met 5 laden, 140
x 80, z. g. a. n. wegens
plaatsgebrek. Te zien:
Haagweg 52.

AUTO's TE HUUR
2-zitters 4-5 pers. of seer
ruime 7-pers., open en gesloten, sander of met vertrouwd chauffeur. Ford's
en Chevrolet's '31-'32,

vanaf f. 12.50 per dag.
VISSER, Haagweg 52,
Telef. 3131.

Wat Goemaat doet
is wel zoo geed Honderden tevrecien lelanten
stemmen hiermee in.
Daarom de uitverkoop 8
dagen verlengd. Enorme
koopjes. 120 beschadigde
fantasie kussens 10 cent.

PLANTAARDAPPELEN
Te koop gekeurde Eerstelingen, maat 28-38 bij:
G. HAAKNTOOT, Dwars.
araat 1, Katwijk aan Zee,

sensteeg 41, Leiden.

Straalkachels. Ja, U weet
niet wat dat voor instrumenten zijn, maar daarom
juist raden wij U aan even
een kijkje te komen nemen! Goedkoop, zuinig en
zindelijk!

ruwh. en gladh. Foxterriers
Spaniels, Setters, Herders,
Greyhound, Airdale terterriers en vele anderen.
Ook Zondags
Telef. Leiden 251.

omliggende piaatsen.
Langegracht 35.

Pracht Salonpathefoons
t.to hoog m. platen f. 8.50
en f. 10.00, ook mooie Pathefoons f. 6.50 en f. 4.50.
Gramofoon f. 3 75. Reuzen
partij mooie Oaten 10 en
15 ct., ruilen 5 ct.
Gramofoonhuis, Janvos-

Alle soorten ijzerwaren en
gereedschappen, glansverf
60 ct. per kilo, verfkwasten
borstelwerk, kastranden, 10
ct. per dozijn, rollen kastpapier 121/2 , speelgoederen
in enorme sorteering, alles
tegen stadsprijzen. Geversstreet 47, Telef. 3439.
Boek- en papierwaren, rol12
len kastpapier 121/2 ,
kastranden 8 ct., 3 rol boterhampapier 10, map
schrijfbehoeften 10, zak-boekjes 3, schriften 3 en
voor 10 ct., inkt 10. Ga
naar den Sluisweg Tel. 116

Voedert van Nood"s gebroken tarwe en u zult verbaasd staan over de goede
resultaten. 100 pond f. 2.60
25 pond f. 0.70; 10 pond
f. 0.30 Bij 50 K.G. franco

urrainoiounneine

Ter overname in prima,
staat verkeerende handnaaimachine als nieuw.
Slechts f. 25.. Te zien ook
Zondag. Thorbeckestr, 48.

TOKIO
Wij houden geen algeheele
opruiming, dat meestal
nergens op lijkt. Wat wij
opruimen verkoopen we
werkelijk voor ongekend
lage prijzen! Geen schijnopruimingen! Een kijkje
in. de . etalage's is voldoende voor U.

BAKFIETSEN
Twee openlaadbak-fietsen
Twee gesloten dekselbakfietsen. Zijn zoo goed als
nieuw. Gaan alien weg
voor billijken prijs. Te zien
alleen a.s. Maandag.
Schoolstraat 74,
Voorschoten.

TOKIO
Onze opruimingsetalage's
zijn de moeite waard even
te bezichtigen. Voor iedereen is er wat van z'n gading bij. Waar de grootste sorteering en laagste
prijzen zijn te vinden weet
iedereen.

Kachels en Haarden
Opruiming van alle hachels en haarden, ook van
keuken- en waterfornuizen
en nog eenige groote salamanderkachels, spotgoedkoop. zeer geschikt voor
broeikasten.
iste Groenesteeg 9—.11,
rechts vanaf de Hooigr.

TOKIO

Te koop: een goed sprekende grijze Roodstaart
met zware kooi. Spotprijs.
Oostdorperweg 126, Wassenaar.

PINKEN WEIDEN
Gelegenheid tot pinker
weiden in den Kooipolder
onder Sassenheim. Te bevragen bij: N. v. d. VIS.
Bodegraven en D. v. d. VIS
„Hoeve Postwijk", Sassenheim.

STUDIEPIANO
Te koop: Studiepiano,
speelt geed, tegen elk aannemelijk bed. Te zien en
te bevragen bij:
A. P. HULSMAN, Hee-.
rensingel 7 a.

J. KOOLEN
blijft zich beleefd aanbevelen, voor het leveren,
maker of verrnaken. van
alle mogelijke heerenkleeding. Net en degelijk werk
voor billijken prijs wordt
gegarandeerd.
Garenmarkt 15.

WATERSPORT
Te koop: een geed onderhouden goedgek. woonschuit, van elle gemakken'
voorzien. Wegens vertrek.
Billijken prijs.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 28k,

Electr. Schoenmakerij
Wilt gij uw schoenen degelijk en goedkoop gerepareerd hebben. Dit is uw
adres: Heerenzolen en
hakken f. 1.00; Dameszolen en hakken f. 0.75.
Werk wordt ender garantie afgeleverd. Beleefd
aanbev., D. J. VIJLBRIEF
Vark en markt 26 (Noordeinde.)

- V UULLS

Uw adres voor houden, en

vogels oncler garantie.

Malthezer Leeuwtje, Japaneesje, Cobb Sprekende
Papegaaien, prima mankanaries, popjes 3 kleuren
'
parkieten. kardinalen,
rijstvogels, lijsters. vinken
marmotten. Castreeren V.
katers aan huis.
Voorh. P. VLIETSTRA,
Hoogewoerd 80.

PUIN TE KOOP
300 Meter harde viakpuin
waal- en rijnvorm, alles
aan diep vaarwater. Te bevragen bij H. DE BOLSTER. 4e Binnenvestgr. 52
Leiden. Ook stortpuin

2 COSTUUMS
Te koop: 2 costuums, 1
blauw veer f. 5, 1 zwart
colbert en vest, fant. pantalon f. 10, in prima staat
rnaatwerk, voor pasvorm
22 tot 26 jaar.
Leeuwerikstraat 31, Vogelbuurt.

TOT 3 FEBRUARI
de uitverkoop. Moderne
heeren zelfbinders. 14. Beschadigde dames-directoires 38 "ct. Meisjeshemden met borduursel 24 ct.
Dames pyama's voor spotpriizen, echte leuke modellen. Komt u eens kijken
bij GOEMAAT, Rijnsburg.

BROEDSEIZOEN 1934
9 Febr. leverbaar: Rhode

Barnevelders,
Islanders,
Noord HolI. Blauwen• in
Maart ook Leghorns. Vroeg
breed altijd goed. Broederij
GROENEVELD, Hooglandsche Kerkgracht, Tel. 2590
Kunstmoederkachels enz.
Baby kunstmoeder met
15 kuikens 1. 4.50. Pluimveevoeders.

ATTENTIE S. V. P.
Ondergeteekende beveelt
zich beleefd aan voor het
overtrekken van kinderwagenkappen, heele en
half opstaande zeiltjes,
met of zonder mica.
Beleefd aanbevelend,

K. B. v. d. BOGAERD,
Middelweg 16, Leiden.

PIANOLES
Grondig onderwijs aangeboden a 75 ct. per les.
Vlugge methode.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. = 9964 k.

„DE CRUYDTHOF"

Waarom langer te lijden?
Beproeft onze genee.skrachtige kruiden1 o.a.
Trapleeren, drooghekken, Bloedzuiveringsthee. 'Thee
EMAILLEHUIS
wringboxen, strijkplanken, tegen Bloedarmoede. —
Opruiming van Emaille stoven, kachelhekjes, keu- Borstkruiden tegen hoest
stellen pannen 5 maten kentafels, waschborden, (2 st.), Ma,agkruiden (6
f. 3.50. broodtrommels 50 emmers, teilen, vuilniske- st.) a 1. 2.—. Schrijft „DE
ct., Oliekannen 3 liter, 45 tels, 5 groote closetrollen CRUYDTHOF" Postbus 9,
cent. Emaille schalen, 6 25 et.,
tafelzeil per el, Leiden. (Rembourszengroote f. 1.50 zwarte kachelzeiltjes, spatzeiltjes, ding) .
vleeschpan vanaf 50 cent, Geversstraat 47, Tel. 3439.
BOEKHOUDER -enz. enz.
Groene- Alles _franc° thuisbezorgd biedt zich aan voor inEmaillehuis,
richten bijhouden uwer
steeg 9-11.
Vooruit maar weer
Billijke conaanpakken, bouwen, mo- administratie.
GASFORNUIS
gelijkheden scheppen, brj ditie's.
Brieven' Bur. v. d. Blad
Te koop wegens plaatsge- deze ondernemende zaak onder No. 9960 k.
brek een 6-pits gasfornuis Zijn uw helangen veilig.
BOUWGROND
merk Junker en Ruh. De naam GOEMAAT garandeert u de hoogste Te koop een perceel in 't
Prijs f. 50.—.
Brieven Bur. v, d. Blad waarde voor uw geld. plan Zuiderzicht, breed 6
Geote witte wagenvachten M. met achteruitgang.
onder No. 46k.
f. 2.48.
Brieven Bur. v. d. Blad
Binnenboordmotor
onder No. 9945 k.
WASSCHEN
te koop, of ook genegen
Salon Ameublemenc
te ruilen voor een lichte Wij wasschen vanaf 17 ct.
Ter overname wegens
4 cylinder een 1 cylinder per K.G. Overhemden v.af
nleatsgebrek
massief eikeri
31/2 P.K. motor. compleet 20 ct per stuk, boorden 6 salon-ameublement, zoo
en
8
ct.
per
stuk.
Oegstin prima stoat. Tevens een
luxe roeiboot met riemen geester Stoom-, Wasch- geed als nieuw met bijaangeboden. 4e Binnen- en Strijkinrichting, De nassend karpPt. Handwerk
Kerapenaerstraat 27, Tel. Zeer bfliljk. Te zien:
veetgracht 41.
Waldeck Pyrmoortetr. 54.
B. C. LE NOMA 1704, Oegatgeest.

City Bazar Oegstgeest!

len. divan, spieg,11ceat linlectiltanten,
nenkasten.
nachtkastjes, waschtafels
enz. Van ouds vakkundig
adres: A. J. HARTWIJK,
Burchtsteeg 4. Inkoop van
geheele inboedels.

KOUSEN STOPPEN

FLINKE NAAISTER
heeft nog eenige dagen
beschikbaar, voor buitenshuiswerk. Goede referenties. Brieven Bur, v. d.
Blad onder No. 9955 k.

bethsteeg 4, aan de Oude
Vest, suite, gang, keuken
en tuin, eerste etage, 2
kamers, tweede etage ruime zolder. 1. 6 per week.
Willem de Zwijgerlaan 23,
Oegstgeest.

WERKSTER

Een net meisje biedt zich
aan voor het stoppen der
kousen bij haar aan huis,
voor een dubbeltje een
paar, die beslist netjes kan
stoppen.
Brieven Bur. v. (1. Blad
onder No. 9941 k.

Er biedt zich aan een
nette jonge werkster, met
alle werkzaamheden op de
hoogte en van goede getuigen voorzien. Alle dagen vrij.
Brieven Bur. v. d. Blad
ender No. 39 k.

ZAAD TUINBOONEN

BESCH. JUFFR.

HEERENHUIS
met voor- en achtertuin
te huur, 7 learners 2 W.C.'s
1. 48 per mnd. 1 Mei te
aanwnirden.. Gelegen Roodenburgerstraat 11. bij
Zoeterw. Singel. Bevragen:
Pieter de la Courtstraat 62

WINKELHUIS

•

Aangeboden zaad
boonen witkiern 25 ct kilo
met 5 kilo 20 ct. 't kilo.
L. VAN NOORD Warmonderweg 37, Sassenheim,

PERSONEEL
gevraagd:
MEISJE
alleen gev., 1 Febr., 25-35
j., v. g. v. v., zelfst. werken en koken. Gezin 2
pers. Aanm. Dinsdagay.
.na, acht uur.
Mevrouw VAN SPALL,
Nachtegaallaan 5 Leiden

NET MEISJE
Gevraagd een net meisje,
flink kunnende werken,
voor dag en nacht. f. 20
per maand. Goede behandeling.
Brieven Bur. v. d. Blad
ender No. 94 k.

LOOPJONGEN
Gevraagd een nette loopjongen, 14 jaar.

B. ERADUS, Rijnsburgerweg 1, Kiosk.
Aanmelden 4-5 uur.

BEDIENDE
Gevraagd een nette bediende, uitstekend kunn.
scheren. — G. ROSIER,
Haarlemmerweg 9.

HUISNAAISTER
Gevr. Oegstgeest, bekw.
verstel-huisnaaister, 1.1.50
p. d. Brieven Bur. van dit
Blad onder No. 79 k.

HUISHOUDSTER
Gesch, werkman, beteren
stand, met twee jonge
kinderen vraagt huishoudsten Duitsche of Roll.
Kind geen bezwaar.
Brieven Bur, v. d. Biad
onder No. 50 k.

NET MEISJE
Gevraagd, Wassenaar, net
meisje, in klein gezin, dag
en nacht, zelfst. koken en
werken, voor noodhulp of
vast, v. g. g. v., flink loon.
Thuis tusschen 12-2 of
na 71/2 uur. Wittenburgerweg 174, Tel. 717045.

NET MEISJE
gevraagd, voor M., W., V.
tot 2 uur, de avenge dagen tot 12 uur. Zondags
vrij, z. g. g. onnoodig zich
aan te melden.
Wed. C. A. SENTEL,
Koninginnelaan 23, Oegstgeest.

SPITTER
Gevraagd een bekwame
spitter om tuinland te
spitten te Leiden. Aanmelden Zaterdagavond van
halfzes tot halfacht en
Maandagmorgen van half-

acht tot 9 uur.
Kalserstratit 181

z. pl . v. d Huish., bij heer
dame of klein gezin.
Klein salaris.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 78 k.

Groot modern winkelhuis
te huur aangeboden, Doezastraat 27. Inl. bij het
Makelaars- en Waningbureau „EIGEN HAARD",
Weth. Boonstr. 11, Oegstgeest, Tel. 3061.

BOERENKNECHT

Burgerwoonhuizen

B. z. a. tegen 1 Maart
of 1 April een boerenknecht. v. g. g. v., goed
kunnende melken e n met
paarden omgaan, liefst
omtrek Leiden. Brieven
Agent L. D. Noordwijk a.
Zee.

te huur in de SumatraerZ Borneostr. te Oegstgeest; 5 kam., keuk., zold.
voor- en achtertuin met
schuur 1. 6.45 p. w. Inl.
(sigarenJavastraat 40
winkel), Oegstgeest.

HUISHOUDSTER

Te huur groote schuur
81/2 x 91/2. M. etern. platen
met gegolfd ijzeren dekking. Inrij breed 2.10 M.,
hoog 2.25 M.
Hooge Morschweg 104,

P.G.. m. 1., n. geh. onbem.

B. z. a. nette huishoudster, alle werk kunnende
verrichten, oud 37 jaar.
Brieven Agent L. Dagbl.
S. HOOGERVORST Neordwijk Binnen.

NET MEISJE
Er biedt zich aan een net
meisje van 's morgens 8
tot 's middags 2 uur.
Briev. Boekh, DUYVERMAN, Kempenaerstr.
Oegstgeest.

NAAISTER
vraagt werk aan huis,
elegante coupe, bill. prijs.
Mej. SWANENBURG, Lage
Rijndijk 76 A.

LEERLING
Een leerling sou sick
gaarne geplaatst zien op
Electro Technisch Bureau
Leiden of omstreken.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 9905 k.

BOERFNKNECHT
Er biedt zich aan een
flinke boerenknecht, uitstekend kunn. melken en
met alle werkzaamheden
bekend.
Brieven Bur. v, d. Blad
ander No. 9871. k.

HUIZEN
gevraagd:
WONING
gevraagd, bev. 2 a 3 kamers met keuken, voor gezin van 3 pers. Huurprijs
pl.m. f. 4 p. w. Brieven m.
volledige inlicht. Bur. van
dit Blad onder No. 106 k.

WONING
Te huur gevraagd met
Maart of April een woning
tegen een huurprijs van
f.5 a f. 6, liefst omtrek
Heerenstraat.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 9932 k.

• HUIS
Gevraagd tegen 15 Maart
a.s. een klein geriefelijk
beneden- of bovenhuis,
met aparte ingang, voor
echtpaar ,zonder kinderen.
Brieven met volledige in-

lichtingen Bur. van dit
Biad onder No, 9957 k,

Garage of Bergplaats

Oegstgeest.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 9909 k.

BOVENHUIS
Te huur tegen 1 Februari
het ruime bovenhuis,
Witte Rozenstraat 12 A.
Inl. bij den makelaar D.
VAN LITH, Groenhovenstraat 9.

Kruidenierszaakje
Te koop wegens omstandigheden, welke door een
vrouw kan worden waargenomen, tegen elk aannemelijk hod, voorzien van
snelweger en snijrnachine.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 4 k.

HEERENHUIS
te huur in de Ridderstraat
No. 11, bevattende zes kamers, solder, twee closets,
voor- en achtertuin (achteruit), schuur, keuken
enz., voor f.45 p. mnd.
Te bevr.: Wasstraat 48.

WONINGEN
Zeer billijk te huur. woningen, met 4 kamers,
serre' en keuken en een
winkelhuis met brooddepot, alles met ruime tuin
en landelijk gelegen. Te
bevr.: K. DE JONG, Oudsoornsc
d.
he weg 3, Alphen
Rijn.

1:.

-KATWIJK AAN ZEE -

Te huur op zeer besten
stand, druk verkeer, flink
woon- en winkelhuis.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 9877 k.

BOVENHUIS
Te htiur zeer greet bovenhuis (pl.m. 15 slaapkam.)
zeer geschikt veer pension
a. d. N. Beestenmarkt 10.
Huurprijs billijk. Te bevr.:
H. D. v. WELZEN, Oude
Singel 220, Tel. 2774.

HUIZEN
Te huur nogenkele

nieuw
gebouwde benedenhuizen,
f.
6.50.
alles
huur per week
inbegrepen, staande Frans

van Mierisstraat. Te bevragen Frans van Mierisstraat 37, Haarlemmerweg.

omgeving veer sick en
studeerende aeon (medicijnen) als aileen-inwonend, gemeubileerde suite,
studeerkamer en slaapkabinet. Vol pension. Volledige inlichtingen met
prijsopgave Bur. van dit
Blad onder No. 9976 k.

KOSTRUIS
Jongrnensch vraagt net
kosthuis, van Maandag tot
Zaterdag, sender wasch,
1. 7 per w. Oratrek Witte
Singel. Brieven Bur. v, d.
Blad onder No. 9963,k.__

ETAGE
G
2Estud. een
Gezocht
gemeubil. of ongemeubil.

etage, liefst met keuken,

in stadscentrum gelegen.
Prijsopgave verlangd.
Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 9930 k.

, KAMEIS

anIrphoripler
GESTOFF.

KAMER -

te huur, bij Ac. Zieken-

huis, met pension 1. 50.-,
sender 1.15.- per rnnd.
.
tuB
d eunmt.
Geer
Br iev esn
v. d. Blad
onder No. 14 k.

KAMERS
Aangeboden mooie zitkamer met 2 slaapkarners of
2 zit-slaapkamers, zeer geschikt voor hen die samen
willen wonen. desgew. met
volledig pens. Ook apart
te huur. Prijs bllijk. Adres
Wed. v .d. BERG, Lijsterstreet 36, b. d. Rijnsburgerweg.

NET KOSTHUIS
aangebod. bij burgermenschen, voor heer alleen of
2 vrienden. met huiselijk
verkeer, omtrek Haarlemmerweg. 1.10 p. week.
B. z. a. werkster, zelfde
adres. Brieven Bur. van dit
Blad onder No. 9968 k.

Zit-Slaapkamertje

-Aangeb. gezellig gem. zitslaapkamertje, met divanbed, voor 1.3 per week.
Ook voor 2 personen.
Heerensteeg No. 4.

ETAGE
Te huur per 1 Maart gestofffeerde
centrum of gemeubil.
etage met vrije keuken.

Brieven Bur. v. d. Blad
onder No. 18 k.
M
enEsRlaSapkamer
Ruime
op 't Zuiden, met stroomend water. gas en electr.
voor 1.22.50 per mnd. te
huur aangeboden. .Ook
met pension. Lijsterstr. 32

Kamers te Oegstgeest
Op eersten stand kleine
zitkamer en slaapkamer,
op 't Zulden met stroomend water en 3 flinke
kasten en veel bergruimte
voor 1. 22.50 te huur aangeboden, ook met pension.
Brieve:a Bur. v. d. Blad
onder No. 54 k.

KAMERS
Aangeboden Plantsoen, in
beschaafd millieu, zonniee
keurig gemeubileerde zitkamer, gemeubileerde of
gestoffeerde sleapkamer of
zit-slaankarner, benevens
iets kleinere slaatlkamer.
Prachtig uitzieht, stroorn.
water, bad. tel., electr.

111C Ls VV11/1.0C 11CL1,7, 11VG L U

Driftstraat 45.

HUWELIJK
Een weduwnaar zoekt ern-

stige kennismaking met
een weduwe, ook Duitsche
tusschen 50 en 60 jaar, 1
kind geen bezwaar. Geh.houding verz.
Brieven Bur. v, d. Blad.
onder No. 34 k.

DEUTSCHER
Geselligkeitsverein „Frohzinn" hat am 3 Februar.
abends 8 Uhr in Vereinslokal ,Café Neuf", Breestraat 107, rein vergniigten Bunten Abend mit
vielen tiberraschungen.
Alle Deutsche and Freunde sind herzlich willkommen. DER VORSTAND.

Leidsche Radio Ver.
Maandagavond 8 1/ 4 uur
in ,Oud-Hortuszicht":
Lezing en demonstratie
door A. M. R. O. H. Muiden
Onderwerp: de ijzerkern-

spoelen. Belangstellenden.
zijn welkom. Wordt lid!
Contributie f. 2 per jaar.

OP UW FEESTEN
MARINUS VAN WEL.
Pianist, Noordeinde 21 a,
Leiden. Tel. 983; die sick
beleefd aanbeveeld als
pianist op uw bruiloften,
diners, uitvoeringen, ens.
Levering v. strijkjes, jazzband, beschaafd komische
humoristen. Succes verzekerd.

CANTINE
Voetbalclub te Leiden
wenscht haar cantine te
verpachten. Gegadigden
melden sick schriftelijk
aan het Bur. v. d. Blad

onder No. 19 k.

WERKLOOZEN!
Vanaf heden programma's

verkrijgbaar voor de Vroolijke Bente Avond van
Shylock op 5 Febr. in.
,Concordia- a 12 ct. bel.
inbegr. Korte Mare 32.

KATWIJK AAN ZEEVeer den Ger. Bond hoopt
voor te gadn Ds. KLUZENER, Ned. Derv. Predikant
te Vinkeveen. Donderdag
1 Febr. 's avonds te half

acht in de gemeentezaal.
HET_ BESTUUR.

HEEREN ZANGERS—
Nog enkele uitstekende
krachten gevraagd voor

dubbel-sextet. Repetitie
Vrijdagsavonds. Contributie 50 et. per week. Spoedige aanmelding (bij voorkeur schriftelijk): VAN
WOUW, Apothekersdijk 10,
Leiden.

KAPPERSZAAK
Maandag 29 Januari
opening van den geheel
naar den eischen des tijds
ingerichte kapperszaak.
Beleefd aanbev.: FREEK
VERMEER. Morschstr. 20.

LIEF TEHUIS
Bij particulier is plaatsing
voor pleegkinderen, ook
baby's, 1.5 per week. alles
inbegrepen. Geheimhouding verzekerd. Voor goede behandeling en opvoeding wordt ingestaan.
Brieven Bur. v. d. Blad
ender No. 9902 k.

Nation. Zangwedstrijd
van Zangkanaries en Keur-

vogels en Vogelbescherming in 't gebouw „Concordia". Steenstraat op 27
en 28 Januari. Zaterdags
van 10 's m. tot 10 uur.

Zondags van 10 "s m. tot
Brieven Bur. v. d. Blad 5 uur.
Ook op Zondag te bezichonder
No.
55
k.
tigen,
I
10-11
•

'
,grower —

Zaterdag 27 Januari 1934

LEIDSCH DAGBLAD Vierde Blad

DE OMZETBELASTING
EN HAAR TOEPASSING

GEMENGD NIEUWS.

ROOFOVERVAL TE BAARLO.

Gisteren in den vroegen morgen is in de
woning van den landbouwer en melkventer
T. te Baarlo (0v.) een gemaskerd persoon
binnengedrongen, die van de vrouw, die
alleen thuis was en zich te bed beyond,
het geld opeschte dat in de yarning was.
Hij dreigde de dootMijk ontstelde vrouw
OPTREDEN VAN DE MINISTERS OUD,
met een revolver, waarbij de vrouw bewusKALFF, DE GRAEFP, DECKERS
teloos neerzonk. Van deze gelegenheid
maakte de indringer gebruik om het geEN DE WILDE.
heele huis to onderzoeken. Then de vrouw
„Wijsneus" spot in het Handelsblad:
weer bij kwam vluchtte zij door een
Door ontstentenis van Omroepvereeni- achterdeur, dwars over het veld naar de
gingen heeft de Regeering besloten zelve waning van haar vader, die slechts eenig
dezen Zaterdag het radio-program to ver- honclerden meters van haar huis verwijzorgen, onder medewerking van Kamer- derd ligt. De bewoners, die door het hulateurs, die in eerste instantie over deze leden en andere officieele personen en geroep der vrouw naar buiten kwamen gekwesties moeten beslissen, staan uiteraard eenige g.i.sten.
sneld, hebben zich met nog enkele buren
voor vele moeilijkheden. En het behoeft
8 uur v.m.
naar de waning van T. gespoed.
dan ook geen verbazing te dekken, dat
Lichamelijke oefeningen, geleld door
Hier aangekomen vond men in de kamer
er in het begin over bepaalde gevallen in Z. Exc. den minister van Financien, mr. alles overhoop gehaald doch de indringer
sommige inspecties wel eens verschillend P. J. Oud:
was nergens te vinden. Dc onmiddellijk gegeoordeeld wordt. Daaruit voigt, dat een
le. Mijn systeem (vermagert sterker cla
waarschuwde politic zocht de geheele omverschil in toepassing der wet thans nog een hongerkuur). (Halfuur over de Omzet- geving af, doch zonder resultaat.
onvermijdelijk is. Echter zal er naar wor- belasting).
In de woning bleek niets vermist te zijn.
den gestreefd zoo spoedig mogelijk de
2-e. De eerste beginselen van uitvoering Het geld, dat in een onen kistje in de lade
noodzakelijke uniformiteit in de toepas- (alien Belastingaxnbtenaren wordt drin- van een linnenkast geborgen was. heeft de
sing te verkrijgen. De Minister heeft hier- gend luisteren aangeraden).
indringer niet kunnen vinden. De vrouw
omtrent de meest stellige instructies ge91/2 uur v.m.
kon slechts een vaag signalement van den
geven. Tevens zal dan zooals reeds boven
Knipcursus door den beer Tukker (Rijks- dad'r geven.
werd aangehaald, getracht worden ver- kui k enbroede rh °eider ) .
schillende vereenvoudigingen in de formale les: Hoe verknipt men bantderollen,
liteiten aan to brengen.
als de kuikendoos to groat is?
Dwingend is in de wet voorgeschreven,
DOOR EEN VLIEGWIEL GEGREPEN.
11 uur v.m.
dat de omzetbelasting betaald moet worMorgenwij ding. onder welwillende mededen door den kooper.
werking van David WUnkoop als gast.
Gistermiddag werd in de N.V. MoutArtikel 8 der wet bepaalt, dat de fabri(Hier zal de Russische zender, die oak fabriek to Gennep, de arbeider H. W. door
kant verplicht is de belasting in rekening 1875 M. golflengte heeft, invallen). Onder- het vliegwiel van een machine gegrepen
te brengen aan den consument. Dit geldt werp: Hoe tegen revolutie in Rusland en rondgeslingerd. Een andere arbeider,
zoowel voor omzetten aan leveranciers als wordt ongetreden.
die het anc,,eval zag gebeuren, had de
aan particulieren.
12 uur
tegenw ordigheid van geest de machine
Bij den verkoop aan leveranciers moeti
Lunchcauserie door S. v. Zwaanenburg stil te zetten, waardoor 't slachtoffer kon
de belasting voldaan worden door middel (RegePringstoreador).
worden bevrijd. Zijn verwondingen waren
van zegels, welke aan de nota worden gele. Dagelijksch Politiebericht nit Oss.
van zoodanigen aard, dat onmiddelliike
hecht. Voor leveranties aan narticulieren
.D
n
Daar
kan in Oss jets groots gedaan
opname in het ziekenhuis no- dzakelijk
behoeven geen zegels te worden gebruikt. wordwas. Zijn toestand is hoogst zorgwekkend.
Echter heeft de Minister op den laatsten
3e. „Baconfabrikanten let op uw sank!"
dag voor de Kerstvacantie nog een wijzi1 uur n.rn.
ging aangebracht, zoodat men in het
Het Verkeer als geheel, door Z. Exc. den
laatstgenoemde geval ook bevoegd blijft Minister van Waterstaat:
• zegels to plakken wanneer de fabrikant dit
BUITENLANDSCH GEMENGD.
Het nieuwe Wetsontwerp: Waarom de
wenschelijk oordeelt.
.
K.L.M. de bedriffsverliezen van de OmmeIn verband hiermee moet nog de aan- lander trekschuit moet bijpassen.
dacht gevestigd worden on het feit, dat de
2-4 uur
(
TIEN DAGEN IN EEN MIJN.
wet voorschrijft, dat de fabrikant iemand
Aardsch Sliik. hoorsnel, ongevnerd door
moet zijn, die de goederen in zijn beroep de Vereenigde Rotterdamsche Braintrust
De mijnarbeiders, die in de Hellenenvervaardigt, bere'dt, of verwerkt. Dit is (hersen-trust). Tafreelen nit een drama,
van belang omdat ook de eigen consumntie gebaseer-d op nieuwe valuta. waarbij als mijn bij Sosnowitz (Silezie) gedurende 10
onder de omzetbelasting valt. De Minister waardemet,er is aangenomen de uuroresta,- dagen onder den grond zijn gebleven, als
protest tegen de niet-uitbetaling van loon,
lichtte dit met een voorbeeld toe.
tie van den gemeentewerkman te Beerta. hebben thans de mijn verlaten.
De vraag was hem gesteld of iemand,
V' fl
Woorr3en van Prof. Tr. Dr. G.. P
Hun was de verzekering gegeven, dat de
die een boomgaard heeft, over de appelen Prof. Dr. N. J. P., Muziek van Prof. Dr.
welke hij plukt en met zijn gezin opeet, G. N. v. St., als gas-ten. (Klaarblijkelijk staking geen nadeelige gevolgen voor hen
zou hebben en over het loon onderhanbelasting moet betalen.
wordt hi- er gedoeld op eenige RotterdamWanneer de betrokken persoon een sche professoren, die herhaalidelijk gepleit deld zou warden. Daarop verlieten de 120
boomgaard heeft, uitsluitend voor eigen hebben voor waardevermindering van den mijnwerkers, die volkomen uitgeput waren,
hun onderaardsche verblijfplaats.
gebruik, dan hij vrij van belasting. Zoo- gulden. - Red. L.D.).
dra hij echter van de annelen gaat ver4-5 uur
•MIIII•••••••111•••••••••0••••••••••••••••
koopen, dan wordt hii fabrikant in den
Persberichten van het Regeerinfrcsroerszin der wet en moet dus over de geheele bureau, directeur de beer T. Lievegoed.
onbrengst van zijn boomgaard inclusief ,Ketikengeheimen van het Kabinet".
10 K.M. LANGE BRUG OVER DE TAAG.
zijn eigen gebruik, omzetbelasting be5 uur
talen.
„Het urgentieprogram van den VolkenOver de rivier de Taag, even ten Oosten
Een soortgelijk geval is dat van iemand, bond". Chansons door Z. Exc. Jhr. mr. van
Lissabon, zal een brug worden gedie voor zijn gezin een cake of taart bakt. A. C. D. de Graeff, besloten met de Inter- bouwd,
die een lengte krijgt van ruim
Deze „fabricage" is vrij van belasting; natirmalo (Geneefsote)
10 K.M. en naar men zegt de grootste ter
wanneer echter een banketbakker van de
6 uur
wereld zal worden.
vele cakes en taarten, die hij bakt, er een
The Kid of Spain. Spaansche liederen
Het ministerie van openbare werken
voor eigen gebruik bestemt, behoort dew met guitaar-begeleiding, voorgedragen door heeft
bij verschillende buitenlandsche
bij zijn ornzet.
Z. Exc. den Minister van Defensie.
firma's een calculatie aangevraagd, maar

TOCH NOG 'N RADIOPROGRAM !

Grondbeginselen der belasting en problemen
bij de uitvoering.
Organisatie-moeilijkheden.
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De Omzetbelasting is in den loop van
het vorig jaar bij wetsontwerp door den
Minister van Financien voorgesteld en
door de Staten-Generaal met groote /neerderheid van stemmen aangenomen, Bij
Koninklijk Besluit is bepaald, dat de wet
1 Januari 1934 in werking zou treden. Zuiks
is inderdaad geschied ondanks de groote
administratieve bezwaren, welke overwonnen moesten worden om de uitvoering
van een zoo belangrijk belastingstelsel op
korten termijn te organiseeren. Naar ons
van deskundige zijde verzekerd werd, zou
in gewone omstandigheden deze administratieve organisatie ongetwijfeld een jaar
gevorderd hebben; dat men het thans in
eenige maanden heeft kunnen doen is
voorzeker een bijzondere prestatie van de
zijde van de belastingadministratie. Ook
de ambtenaren van dienst moeten op dit
terrein zoekende en tastende voortgaan
en steeds weer komen nieuwe vraagstukken naar voren, die bestudeerd moeten
worden waarvoor een oplossing moet worden gevonden.
Deze wet is als belastingwet van buitengewoon groot gewicht en afgezien van den
korten termijn, waarbinnen men met den.
arbeid gereed moest zijn, moest het geheele stelsel opgebouwd worden, zonder dat
men op bestaande toestanden kon steunen. De Omzetbelasting was voor ons land
irnmers lets geheel nieuws.
Het verbaast dan ook niemand — en.
den Minister van Financien en de ambtenaren van zijn dienst wel in de laatste
dat er bij de uitvoering van de
plaats
-wet en bij de controle op die uitvoering
moeilijkheden ontstaan met het publiek.
Deze moeilijkheden vinden dan weer hun
reflex in de publieke opinie inzake de
Omzetbelasting.
Om nu de pers in de gelegenheid te
stellen inlichtingen over deze ingewikkelde materie uit de eerste hand te bekomen en een juist inzicht in het systeem
der wet te verkrijgen, had de chef van den.
Regeeringspersdienst het initiatief genomen tot een bijeenkomst van den Minister
van Financien met vertegenwoordigers
der pers.
Deze bijeenkomst, welke in een der zalen
van het Denartement heeft plaats gehad,
werd ingeleid door den heer A. J. Lievegoed, den perschef.
• •*
De Minister van Financien, mr. Oud besprak waarna de
Grondsiagen tier Omzetbelastingwet 1933.
•
De ambtsvoorganger van den Minister

KERK- EN SCHOOLNIEUWS

Vrouw met een revolver bedreigd.
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PREDTKI3FTTRTEN.
VOOR ZONDAG 28 JANUAR!.
LEIDEN.
Doopsgez. Gem.: Voorm. halfelf, ds.
Bonga; nam. halfacht (jeugddienst V. C.
S. B. en V. C. J. B.), de heer F. van Leeuwen van Utrecht.
Eglise Wallonne: dix heures et demie,
M. R. Blommaert, pasteur a Middelbourg.
Evang. Luth. Gem.: Voorm. halfelf, ds.
Makkink.
Geref. Kerk in H. V.: Voorm. 10 en nana.
6 uur, de heer A. van Kampen.
Kinderkerk (V. C. F. Huis): Nam. halfeen, de heer W. H. Sorber.
Rem. Geref. Gem.: Voorm. halfelf, dr.
Tj alsm a.
Ver. van Vrijz. H- ervormden (Volkshuis):
Voorm.
Eerdma ns.halfelf (jeugddienst), prof. dr.
Vrije Kath. Gem. (St. Bon.-kapel, Vreewijkstraat 19): Zaterdagnam. halfnegen,
H. Lof; Zondagvoorm. halfelf, Gez. H. Mis.
AARLANDERVEEN.
Ned. Herv. Kerk: Voorm. halftien, de
beer J. P. Steenbergen van Den Haag;
nam. halfzeven, ds. van Beusekom.
Geref. Kerk: Voorm. halftien, leesdienst;
nam. halfzeven, ds. Moolhuizen.
ALPHEN AAN DEN RIJN.
Ned. Herv. Kerk (Julianastraat): Voorm.
halftien, ds. J. Stehouwer; nam. halfzeven,
ds. J. Schoneveld.
Hulpgebouw (Gouwsluis): Nam. halfzeven, ds. J. de Bruin.
Kinderkerk „Bethel": Voorm. 10 uur, de
beer J. Zonneveld.
Ned. Herv. Kerk (Oudshoornscheweg):
Voorm. 10 uur, dr. J. P. Cannegieter.
Evangelisatie (Hooftstraat): Voorm.
halftien en nam. halfzeven, de beer A. 3.
Dekker.
Geref. Kerk (Hooftstraat): Voorm. 10
uur en nam. 6 uur,- ds. J. Hartkamp.
Chr. Geref. Kerk (v. Reedestraat): Voormid-dag halftien en nam. 6 uur, ds. Alberts
van Vlaardingen,
Geref. Kerk (Raadhuisstraat): Voorm.
10 uur, ds. J. H. A. Bosch; nam. 5 uur, ds.
G. Mulder.
Geref. Kerk (de Ruijterstraat): Voorm.
10 uur, ds. G. Mulder; nam. 5 uur, ds. J. H.
A. Bosch.
Lok. v. Mansdersloostraat): Voorm. halftien en nam. 6 uur, de heer Wijnen van
Old enbroek.
HAZERSWOUDE.
Ned. Herv. Kerk: Voorm. halftien en
nam. halfzeven, ds. Kiehl.
Geref. Kerk: Voorm. halftien en man.
halfzeven, ds. Knauff van Westervoort.
HILLEGOM.
Ned.-Herv. Kerk: Voorm. 10 en nam.
5 uur, ds. Eerhard.
Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur,
ds. Krabbe.
Chr. Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam.
5 uur, leesdienst.
Ned. Prot. Bond: Voorm. halfelf (jeugddag), ds. Van Wijngaarden van OudeWetering.
KATW1JK AAN ZEE.
Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam, 6 uur,
ds. Ingwersen.
LISSE.
Ned.-Herv. Kerk: Voorm. 10 uur en
nam. 5 uur (jeugddienst), ds. Tichelaar.
Geref. Kerk: Voorm. halftien en nam.
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Grondslagen der Omzetbelastingwet 1933.
De ambtsvoorganger van den Minister
heeft de omzetbelasting bij de StatenGeneraal aanhangig gemaakt. Het stelsel,
dat in het oorspronkelijke ontwerp was
neergelegd is echter door den Minister niet
overgenomen. Het eerste stelsel, dat van
een meermalige heffing, bond het voordeel van eenvoud; echter waren er naar
'sMinisters oordeel overwegende bezwaren
tegen. Hij heeft dan ook gemeend, dit
stelsel te moeten vervangen door dat van
de eenmalige heffing. Toegegeven moet
worden, dat dit stelsel administratief veel
moeilijker door te voeren is. De wet, zoo
als die ten slotte door de Staten-Generaal
is aangenomen, belast alleen de omzetten
van den fabrikant en wel met 40/0 (voor
weeldegoederen 100/0).
Nu eenmaal het stelsel van de
Eenmalige heffing

wanneer echter een banketbakker van de
vele cakes en taarten, die hij bakt, er een
voor eigen gebruik bestemt, behoort deze
bij zijn omzet.
Bijzonder invoerrecht.
In de wet wordt ook bepaald hoe de
omzetbelasting moet worden voldaan bij
den invoer van goederen. Een bijzonder
invoerrecht wordt van de ingevoerde goederen geheven ten bedrag van 4 0/0 van
alle goederen en 10 0/0 voor weeldegoederen
Dit bijzonder invoerrecht staat natuurlijk geheel los van het normale recht volgens de Tariefwet 1924. Het spreekt vanzelf. dat dit bijzonder invoerrecht noodzakelijk was om den Nederlandschen fabrikant niet achter te stellen bij den buitenlandschen importeur. Dit is een der
voornaamste elementen der wet, welke minister Oud dan ook onder geen omstandigheld wil loslaten en waardoor hij er voor
zorg kan dragen, dat de maatregelen, die
in het belang der schatkist genomen
moeten worden, niet nog zwaarder lasten
en verdere belemmeringen veroorzaken
voor de Nederlandsche industrie en het
nationale bedrijfsleven.
Hiermede houdt ook verband het

is aanvaard, inoest ook zorg gedragen
worden, dat inderdaad over artikelen niet
meer dan eenmaal belasting werd gevorderd. Daartoe was het noodzakelijk om
grondstoffen van de heffing vrij te stellen,
wanneer het eindproduct was belast. Maar
Compenseerend invoerrecht,
bier komen reeds dadelijk de moeilijkheden op.
Wanneer is een product grondstof of dat geheven wordt van ingevoerde goeeindproduct? Als voorbeeld wees de Mi- deren ten bedrage van 1 DA voor alle goenister op suiker. Dit artikel is nu eens deren en 2 0/0 voor weeldegoederen.
eindproduct, wanneer het in de dagelijkDit compenseerend invoerrecht is te zien
sche consumptie gebruikt wordt, dan weer als een vergoeding aan het Nederlandsche
grondstof, wanneer het door fabrikanten bedrijfsleven voor de nadeelen en de moeivan suikerwerk en chocolade-artikelen lijkheden, welke het van de omzetbelasting
wordt verwerkt. In het eene geval zal sul- ondervindt. Dit comnenseerende invoerker dus we] onder de heffing vallen, ter- recht wordt ook geheven van goederen,
wijl het in het tweede geval als grondstof welke vrijgesteld zijn van de omzetbelasvrijgesteld is, aangezien het eindproduct ting en dus ook niet vallen onder het
van den suikerwerkfabrikant onder de be- bijzonder invoerrecht. Als voorbeeld bierlasting valt.
van noemde de minister margarine. Dc
Zoo zijn er tallooze geVallen van soort- Nederlandsche fabrikant van margarine
gelij ken aard; het is niet te voorkomen, dat ondervindt den invloed der omzetbelassubjectieve elementen bij de beoordeeling -ting in allerlei vorm, ook al is het eindvan een en ander een rol spelen.
-product vrijgesteid. De machines, welke hij
Om nu de puzzle van ..nu eens grond- in zijn bedrijf noodig heeft zijn b.v. wel
stof, dan weer eindproduct" on te Iossen, getroffen door de omzetbelasting. Het is
biedt de wet twee mogelijkheden.
dan ook volkomen logisch. oordeelde de
In de eerste plaats kan de fabrikant Minister, dat aan dezen tak van industrie
omzetbelasting betalen over zijn grond- een compensate gegeven wordt door van
stoffen. Nadat hij dan over de eindpro- het ingevoerde product het compenseeducten de omzetbelasting heeft voldaan, rend invoerrecht to heffen.
kan hem de betaalde belasting over de voor
deze producten gebruikte grondstoffen teNederland een Rechtstaat.
rugbetaald worden.
De tweede mogelijkheid is, dat de fabrikant voor benaalde hoeveelheden
Nederland is gelukkig nog steeds een
grondstoffen vrijstelling krijgt. Het rechtsstaat. Geschillen tusschen de adspreekt vanzelf, dat een scherpe controle, ministrate eenerziids en de belastingin het eerste geval, maar zeker niet min- plichtigen anderzijds mogen dus zonder
der in het tweede, onvermijdelijk is. Op meer niet beslist worden door deze admidenzelfden voet als grondstoffen worden nistrate. In eerste instantie kan men
hulpstoffen behandeld.
reclameeren tegen een te hoogen aanslag
Wie is fabrikant? bij den Directeur der invoerrechten en
accijnzen. De belangbebbende kai tegen
In artikel 1 der omzetbelasting wordt diens beslissing in beroen komen bij de
onder fabrikant verstaan degene, die hier Tariefcommissie. die als orrnartiidig orgaan
te lande goederen teelt, voortbrengt, ver- eitsnraak doet. Doze Tariefeommissie is
vaardigt, bereidt, of bewerkt, of een of dus te vergeliiken rnet den Raad van Bemeer dezer handelingen in zijn beroep roep voor
voor de Directe Belastingen.
doet verrichten.
Het blijkt dus. dat fabrikant in den zin
* * *
der wet uitgebreider beteekenis heeft, dan
men er in het dagelijksch leven aan toekent. Iedere koopman, iedere winkelier,
Na de uiteenzettingen van den Minister
zal op een bena aid oogeebli,k wel eens fa- van Financien ontspon zich over de verbrikant van het een.of ender artikel zijn schillende vraagstukken der omzetbelasen dus belastingschuldig zijn. De inspec- ting een discussie.

nation a ;0 ((refleetSce)
6 uur
The Kid or Snain. Spaansche liederen
Met guitaar-begeleiding; voorgedragen door
Z. Exc. den Minister van Defensie.
le. Mijn laatste snoepreisje. Een Deckers
on tweedekkers en driedekkers in het Zonniioe Zuiden.
2e. Hoe ik den Matrozenband to Barcelona toesnr.ak.
3o. „Den Koninckevan Hisnanien heb ick
thars genegeerd" (Madrigaal).
8 uur
Welke nolitieke nartiien 7iin R,e0..eee;nrrsgetrouw? door Z. Exc. Minister de Wilde.
(De hoorders worden crop attent gemaakt, dat Z. Exc. verkouden is en dat
chic eenig gelruch na het noemen van een
politieke partij niet als eerbiedige stilte
mag worden opgevat).
0-11 uur
Koorzang van Burgem,eesters (die zich
aanbieden als eventueel-RegeerintcornrniQceqris Inerlyn,r criprd",orlf,o11). "r,.7 Ty0e0.1
in diesem dunklen Reiche Mutter nicht
((antate uit Faust II).
11 uur
Ber'fiidirlok van het Binnenhof.
12 uur
Sluiting.

AUTO TEGEN HUIS GEBOTST.

10 K.M. en naar men zegt de grootste ter
wereld zal worden.
Het ministerie van openbare werken
heeft bij verschillende buitenlandsche
firma's een calculatie aangevraagd, maar
tot dusver is het work nog niet uitbesteed. De brug moet dienen voor spoorweg-. snel- en langzaam verkeer.

BRANDEN.
Te Schweighousen (in den Elzas) heeft
een felle brand gewoed in de papierfabriek
van den Beneden-Rijn.
De brandweer uit Straatsburg en andere
gemeenten werd ontboden om hulp te
verleenen, daar men voor een ernstig gevaar bevreesd was. Na veel moeite gelukte
het 't vuur te localiseeren. Een vleugel van
de fabriek is geheel verwoest.
De aangerichte schade is zeer belangrijk.
De oorzaak van den brand is nog onbekend.
0 4, *

Uit Atrecht wordt gemeld, dat to Beaumetz (Frankrijk) een historisch kasteel uit
de 17e eeuw door brand vernield is. De
aangerichte schade wordt op 2 millioen
francs geraamd.
.......111.1.11111.1.111

Belangrijke schade.
Eergisteravond is eon zware vrachtauto
van de bierbrouwerij De Drie Hoefijzers
to Reek en Donk geslipt en tegen den zijmuur van café Het Tramstation aldaar gebotst. De auto kantelde en kwam tegen
de deur en de ramen. van het café terecht,
welke geheel worden vernield. Vervolgens
stortte een deel van den zijmuur in. De
autobestuurder en de cafehouder v. d. B.
krezen lichte verwomdingen. De auto word
zwaar beschadigd.
Vad.

Een vraag betrof de vermoedelijke opbrengst der omzetbelasting, mode in
verband met het felt, dat verschillende
warenhuizen en winkeliers in de maand
December enorme hoeveelheden hadden
opgeslagen. Zelfs werd medegedeeld, dat
enkele zaken op verschillende punten
groote pakhuizen hadden gehuurd en doze
tot aan den nok hadden gevuld met goecleren om on doze wijze voorloopig geen
last to hebben.
De Minister merkte op, dat dit inderdaad juist was. De middelenstaat over
December heeft bewezen, dat er in die
niaand een abnormaal groote invoer heeft
piaats gehad. Over Januari zal de schatkist daar ongetwijfeld den nadeeligen invloed van ondervinden. Wat de opbrengst
der belasting betreft, deze is getaxeerd op
85 millioen. Of de werkelijkheid aan deze
raming zal beantwoorden kan voorloopig
nog niet gezegd worden. Er zijn nog te veel
onzekere factoren in het spel. Niet alleen
dat de aanslagen nog niet zijn uitgebracht, maar er zijn ook veel zegels op
crediet verkocht. Men zal dan ook voorloopig bij de middelen nog slechts een geringe opbrengst der Omzetbelasting kunnen verwachten. Dsarover make men zich
echter niet ongerust, want het stelsel moot
eerst volledig doorwerken.

11.0011M.M.01111.

POLYGAMIST DOOR ZIJN VIJF
VROUWEN DOODGESLAGEN.
Te Malewski,Polen, trad 'n zekere Rijkskewyat met een jonge vrouw in het huwelijk. Na korten tijd wekte het gedrag van
haar man argwaan bij de vrouw, die een
onderzoek instelde en tot de ontstellende
ontdekking kwam, dat zij de vijfde vrouw
was waarmee haar man getrouwd was
zonder dat hij zich van de andere vrouwen had laten scheiden. Zij zocht en kreeg
contact met de vier andere echtgenooten
van haar man en arrangeerde eon bijeen
komst, waarop zij hun alley man uitnoodigde. Er ontstond eon woordenwisseling,
waarbij de vrouwen zoodanig in woede
ontstaken, dat zij den man aanvielen en
zoo mishandelden, dat hij dood bleef liggen

RET PROCES DER COMMUNISTISCHE
KOREANEN.
In het proces tegen de communistische
Koreanen, die hebben deelgenomen aan de
communistische onlusten te Tsjingtso in
1930 zijn 22 beklaagden ter dood veroordeeld. 20 beklaagden werden tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld, terwijl 283 communisten werden veroordeeld
tot gevangenisstraffen, varieerend tusschen een en vij ftien par.
ONGELUK BU OPRULVIING.
Te Oostnieuwkerke bij Roeselaere (Belgle) waren arbeiders bezig met de opruiming van een oud cnderkomen, dat door
de Duitsche troepen tijdens den oorlog
was gebouwd. Plotseling is een verroedelijk ter plaatse begraven Projectiel ont
ploft, waardcor vier arbeiders werden godood en een ernstig gewond,

as. ingwersen.
LISSE.
Ned.-Herv. Kerk: Voorm. 10 uur oil
nam. 5 uur (jeugddienst), ds. Tichelaan,
Geref. Kerk: Voorm. halftien en nams
4 uur, dr. Ruys.
Chr. Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam.
5 uur, ds. Ponstein.
Geref. Gem.: Voorm. halftien en nam.
4 uur, leesdienst.
NOORDEN.
Ned.-Herv. Kerk: Nam. halftwee, ds.
Geerling van Oude-Wetering.
Geref. Kerk: Voorm. halftien en nam.
halfzeven, leesdienst.
NOORDWIJK-BINNEN.
Ned.-Herv. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5
uur, ds. Siddre.
Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur
(H.A.), ds. Visser.
NOORDWIJK AAN ZEE.
Ned.-Herv. Kerk: Voorm. 10 uur,
Cupedo; nam. 5 uur, ds. Fortgens van
Voorschoten.
Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur,
ds. Bouma.
Geref. Kerk in H.V.: Nam. 3 uur, de
heer A. van Kampen.
R1JNSBURG.
Ned.-Herv. Kerk: Voorm. halftien
(Dankz. H.A.), ds. Peter; nam. 5 uur, ds,
Meeter van Wageningen.
Kerkzaal: Voorm. halftien, ds. Meeter;
nam. 5 uur (Dankz. H.A.), ds. Peter.
Geref. Kerk (Rapenburg): Voorm. halften, ds. J. P. 33,- brandy van Zwartenbroek
nam. 6 uur, ds. Broekstra.
Geref. Kerk (Voorhouterweg): Voorm.
halftien, ds. Broekstra; nam. 6 uur, ds.
Sybrandy.
Chr. Geref, Kerk: Voorm. halftien en
nam. 5 uur, ds. De Jong.
TER AAR.
Ned.-Herv, Kerk: Voorm. halftien en
nam. halfzeven, ds. Hoeufft van Velsen.
Geref. Kerk: Voorm. halftien en nam.
halfzeven, leesdienst.
VEUR--LEIDSCHENDAM
Ned.-Herv. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5
uur, ds. Vermet.
Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam, 5 uur,
ds. Boukema.
VOORSCHOTEN.
Ned.-Herv. Kerk: Voorm. 10 uur (Bed. H,
D. en Voorb. H. A.); ds. Fortgens; nam.
5 uur, ds. Sonneveld, van Voorburg.
Geref. Kerk: Voorm. 10 en nam. 5 uur,
ds. Houtzagers.
Geref. Gem. (Ambachtshuis): Nam. 5
uur, leesdienst.
Ver. van Vrijz. Hervormden (Gymn.zaal
Raadhuis): Nam. 7 uur, ds. C. A. Paap
van Westerbork.
ZEVENHOVEN.
Ned.-Herv. Kerk: Nam. halftwee, ds. De
n
.
LaGnegreefv.aK
Kerk: Voorm
m.. halftien en nam.
halfzeven, de heer G. H. Schuppert,
te
e.Geref.
Chr.
Kerk (Polder): Voorm. half
tien en nam. halfzeven, leesdienst.
NED, HERV. KERK.
Beroepen Te Sneek (vac. H. W. to Winkel) Jac. Treffers to Marken. Te Otterlo
Th. Keck to Staphorst. Te Zuid-Beyerland
W. Vroegindeweg te Wilnis.
Aa,ngenomen: Naar Alkmaar (vac. H. Jo
Hak) J. C. Terlouw to Suawoude.
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