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Massale Japansche luchtaanval
op Rangoon.

De eerste oorlogsdag in den Stillen Oceaan.
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Japansche
vliegtuigen
hebben
'Dinsdagmiddag een massalen aanval
ondernomen on Rangoon. de hoofd
stad van Birma, waar het vliegveld
en de hangars, het station, de regeeringsgebouwen en de kazernes zwaar
gebombardeerd werden, zoo wordt in
een Japansch frontbericht gemeld.
Behalve dat zij een aantal Engelsche vliegtuigen vernielden, die op
den beganen grond stonden, schoten
de Japanners verscheidene van in
totaal 15 Engelsche vliegtuigen neer.
die aan de luchtgevechten hadden
deelgenomen. Men kon het uitbreken
van verscheidene groote branden
constateeren. Alle Japansche toestelJen ziin behouden op hun steunpunten
teruggekeerd.
Het ministerie van marine der
Vereenigde Staten maakt bekend, zoo
wordt uit Washington gemeld, dat
Japansche strijdkrachten Dinsdag
morgen geland zijn op het in den
Stillen Oceaan gelegen Amerikaansche eiland Wake.
In het desbetreffende communiqué
wordt voorts bekend gemaakt, dat de
Japanners beslag hebben gelegd op
het Amerikaansche s.s. President
Harrison (10.509 brt.)
Volgens een verklaring van het
Amerikaansche ministerie van marine
is de sterkte der Japansche landings
troepen op het eiland Wake niet be
kend. De Amerikaansche bezettings
troepen aldaar, zoo wordt in de mededeeling gezegd, zijn slechts van ge
ringe sterkte. De gevechten op het
eiland duren met toenemende hevig
heid voort.
Het ministerie van oorlog voegt
hieraan nog toe, dat vijandelijke
duikbooten voor de Pacific-kust van
de Vereenigde Staten twee nieuwe
aanvallen op Amerikaansche koopvaardiischenen hebben ondernomen,
waardoor het aantal van deze aan
vallen tot zes gestegen is.
Volgens een bericht uit San Fran?isco, is het
Amerikaansche s.s.
Montebello Dinsdagmorgen votr de
r
Kust van Calif "nië door een JapanSfhe duikboot
t zinken gebracht.
Jteddingsbooten met overlevenden ziin
aan land gekomen.
OP DE PHILIPPIJNEN.
De strijd op de Philippijnen duurt
met onverminderde hevigheid voort.
Ook Washington geeft thans toe, dat
op het Oostelijke strand van de Golf
van Lingayen hevig gevochten wordt,
terwijl de Japanners bij hun krachti
ge aanvallen op Agoe (eiland Luzon)
gebruik maken van lichte pantserwa
gens. Amerikaansche pogingen om
nieuwe Japansche landingen te ver
ijdelen, werden door de Japansche
luchtmacht verijdeld.
De stad Davao op het eiland Mindanao is door de Japanners bezet.
Daarmede en met de versterkte aan
vallen op het eiland Luzon (speciaal
op de hoofdstad Manilla) is volgens
militaire kringen de situatie op de
Philippijnen reeds
definitief
ten
gunste van Japan beslist. Het eiland
Mindanao is zeer rijk aan grondstof
fen.
DE STRIJD OM HONGKONG
EVENEENS BESLIST.

De nieuwe groote successen van de
lapanners op het Oost-Aziatische
oorlogsterrein worden door de Duit
sche pers groot opgemaakt weer
gegeven. De bladen onderstreepen,
dat de positie voor den viland steeds
zorgwekkender wordt. De Voelkischer
^eobachter schriift. dat men noch in
Londen noch in Washington een lichtount ziet of voorloopig een uitweg
weet. Het blad herinnert aan beken
tenissen van de Engelsche radio, dat
de Japansche hegenomie in de ZuidChineesche Zee en in het Westeliike
deel van den Stillen Oceaan niet doel
treffend bestreden kan worden. De
Berliner
Boersen-Zeitung schriift.
dat de Engelschen na den zeeslag aan
de Westkust van Malakka niet in
staat zijn, de ten sterkste bedreigde
Amerikaansche basis Manilla hoofd
stad van de Philippilnen. te helnen.
De Japanners beheerschen de zee ver
buiten het bereik van hun eilanden
zoo besluit het blad. en nog verder
beheerschen zii de geheele ZuidChineesche Zee tusschen Singapore.
China en de Philippiinen.
in Japansche handen Speciaal de Canadeesche verliezen op Hongkong zijn
zwaar geweest. Onder de gesneuvel
den bevindt zich de brigade-generaal
J. K. Lawson, commandant van 't Canadeesche expeditiecorps.
De strijd in de lucht boven Malaka.
Over de eerste Japansche luchtge
vechten met Engelsche vliegers aan
het front van Malakka meldt een bij
zondere correspondent van Domei, dat
hierbij 15 Engelsche vliegtuigen neer
geschoten en 2 op den grond vernield
zijn. Alle Japansche toestellen zijn op
hun basis teruggekeerd.
In Japansche militaire kringen ver
klaart men, dat de Japansche militai
re vliegers zich in luchtgevechten er
varener hebben betoond dan de te
genstanders, dat zij tactisch supe
rieur en in den strijd kloeker zijn.
Te weinig wapens.
Naar de Britsche
berichtendienst
uit Singapore meldt, heeft de Britsche
opperbevelhebber in Oost-Azië, slr
Robert Brooke Popham tegenover de
pers verklaard, dat een
terugtocht
nooit noodig was geweest, wanneer
men hier „buiten" sterkere strijd
krachten en vooral meer militaire uit
rustingen van allerlei aard gehad
had. Nooit is zooveel bewapeningsma
teriaal aanwezig geweest om de be
hoefte van alle instanties in de ge
heele wereld te bevredigen. Opham
weet het gebrek aan bewapenings
materiaal in Oost-Azië aan het feit,
dat het leveren van oorlogstuig aan
de Sovjet-Unie en aan Libye het
noodzakelijkste was, omdat daar de
gevechten reeds aan den gang waren.

Vertrouwen in de toekomst.

OP DEN EERSTEN DAG van het uitbreken der vijandelijkheden in den
Stillen Oceaan hebben Japansche bommenwerpers met groot succes de
Amerikaansche basis Hawaii.aangevallen, waar onder de aldaar liggende
oorlogsbodems zware verwoestingen werden aangericht. Tevens was het
Hickmann-vliegveld (zie foto) het doel van den aanval Hangars en kan
toren werden zwaar beschadigd, terwijl talrijke vliegtuigen op den grond
werden vernield.
(Telefoto Weltbild)

Engelschen verloren in
December reeds 17 schepen

om

hulp.

—

ONOPLOSBARE
PROBLEMEN.
Wie haalt de kastanjes
uit het vuur?

Naar Domei meldt is een nieuwe
versterkte stelling van den vijand op
den Mount Cameron op Hongkong na
hevige gevechten door de Japanners
bezet. Cameron behoort tot de ten
De A.N.P.-correspondent te Berlijn
Zuiden van Victoria gelegen reeks meldt:
heuvels, die deels zwaar versterkt zijn
Nadat gisteren gemeld was, dat
De Engelschen hebben zich op deze Eden in Moskou onderhandelt, komt
heuvels
teruggetrokken
voor den thans een Reuterbericht mededeelen,
dat Churchill zelf in gezelschap van
taatsten tegenstand.
Beaverbrook te Washington is aan
Gisteren heeft de Japansche lucht gekomen. Klaarblijkelijk doet Enge
macht gedurende twaalf uren Hong land alle pogingen om door persoon
lijk contact van zijn voornaamste
kong onafgebroken gebombardeerd.
staatslieden in de hoofdsteden zijner
Het eiland bevindt zich reeds hecht
bondgenooten die hulp te krijgen,
welke het tot dusver op andere wiize
— telegrafische en langs diplomatieken weg — vergeefs heeft ingeroepen.
Aanslag op Duitschers te Het roept om hulp gelijk Frankrijk in
Juni 1940 en het heeft er allen schijn
Brussel.
van. dat Amerika evenals toen ant
woordt, tot zijn spijt geen hulp te
Daderes, een Russin, gepakt; strafmaat
kunnen verschaffen. Het is slechts op
regelen tegen bevolking ingetrokken.
eigen vermeende veiligheid bedacht,
Naar het Antwerpsche dagblad „Volk en ziet zijn Westkust reeds bedreigd door
Staat" meldt, werd door den Oberfeldkom- Japansche vliegtuigen en duikbooten
mandant
te Brussel, luitenant-generaa! en droomt van vijandelijke landingen
Freiherr von Hammerstein, het volgende op het Amerikaansche vasteland, ja
bekend g'maakt'
het acht zelfs zijn Oostkust gelijker
„Op 15 December 1941 werd onder bewijze in gevaar gebracht, waarom het
icherming van de duisternis een ambte
ook daar in vele havens den staat van
naar van de Duitsche weermacht op de beleg heeft afgekondigd. Na de ont
Adolphe Maxlaan te Brussel
door
een
zetting,
welke het Amerikaansche
dolksteek in den rug gewond.
volk door de vernietigende slagen op
Dank zij de tegenwoordigheid van geest Hawaii, Guam
en de Philippijnen
ran den gewonden beambte kon de dade aangreep,
vertoont Washington al
res worden aangehouden. Het betreft de te meer de neiging zien in eigen huis
Brussel wonende. 33 jaren oud zijnde ge
terug te trekken in de meening zich
huwde Marina Maroutaëff
Russin, die daar met succes teeen de vereenigde
reeds sinds 14 jaren in België verblijft.
aanvallen der mogendheden van de
Onmiddellijk na haar aanhouding beken
nieuwe orde te kunnen verdedigen
de de daderes, dat zij na verscheidene terwijl alle anderen stuk
voor stuk
rruchtelooze aanslagpogingen op Duitsche onder den voet
zijn geloopen
Men
officieren, ook den op dezelfde wijze gé- hoort weliswaar een enkele stem die
danen aanslag op 7 December op de Max- aandringt op een directen aanval op
'.aan te Brussel heeft gepleegd. De dade de Japansche eilanden en op Tokio
res zal voor een Duitsch krijgsgerecht ver daarbij herinnerend aan Scipio's tocht
schijnen
en haar gerechte straf onder
tegen
Carthago, terwijl Hnnniba!
gaan.
reeds bi.ina het heele Rorneinsche riik
Vermits niermede de moordaanslag van veroverd had. doch
deze stemmen
v
f December 1941 is opgehelderd worden
aan in het koor der roependen om
de op 8 December 1941 voor dt Brusselsche home
defence verloren. Trouwens
omgeving afgekondigde maatregelen, met reeds deze vergelijking
met Rome
onmiddellijke In werkingtreding, opgehe duidt erop, hoe oók deze enkelingen
sen."
den toestand als vertwijfeld inzien.

IR.

Stefani meldt uit Rome: In den
loop van deze maand hebben de
Engelschen in de Middellandsche Zee
viif kruisers en twee torpedojagers
verloren. Een slagschip, zes kruisers
en een torpedojager ziin ernstig be
schadigd.
In den Stillen Oceaan hebben de
Engelschen in December twee slag
schepen. twee kruisers, twee torpedolagers en twee kanonneerbooten. als
mede verscheidene transportschepen
verloren.
Op den Atlantischen Oceaan heb
ben de Engelschen een vliegtuig
moederschip en een kruiser verloren.
In totaal heeft de Engelsche marine
dus in minder dan een maand tijd
zeventien oorlogsschepen
verloren.
Een op ziin minst even groot aantal
andere schepen is meer of minder
ernstig beschadigd.

Italiaansche generaal aan
verwondingen bezweken.
Te Napels is generaal Guillio Borsarelli di Rifreddi aan ziin zware ver
wondingen. welke hii had opgeloopen
bij de gevechten in de Marmarische
woestiin. bezweken.
Generaal Borsarelll ls de zevende
Italiaansche generaal, die aan het
front ziin leven voor het vaderland
heeft gegeven.

Duitschland
,Met Duitschland
vrij Nederland".

„Met

voor
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Canossa.
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..KSUM, 24 Dec. Over de
zen^cis Hilversum 1 en 2 zal de
leider der N.S.B. Mussert heden
avond van 19.45 tot 20.00 uur 'n
kerstwoord uitspreken.

„ANGELSAKSISCHE
OORLOGSRAAD".
Verklaringen van Churchill
te Washington.
Naar Associated Press meldt, heeft
Roosevelt een conferentie der leiders
van het Amerikaansche leger en de
marine met Churchill en gevolg uit
geschreven. Naar het Witte Huis heeft
verklaard, zal deze groep de „oorlogs
raad" worden genoemd. Van Ameri
kaansche zi.jde zijn uitgenoodigd de
minister van oorlog, Stimson, de chef
van den staf van het leger. Marshall,
de chef van den luchtstaf, Arnold. de
minister van marine, Knox. de chef
der marine-operaties. Stark. de nieu
we bevelhebber der Amerikaansche
vloot, King, en de buitengewone ge
volmachtigde voor het leen- en pachtprogram, Harry Hopkins.

De minister van buitenlandsche za
ken. von Ribbentrop heeft aan een
correspondent van het Spaansche
persbureau, Efe eer onderhoud toe
gestaan, waarin hij nogmaals de uit
sluitende schuld van Roosevelt aan 't
uitbreken van dezen oorlog aan de
kaak stelde en uiting gaf aan den wil
der mogendheden, verbonden in het
Driemogendhedenpact tot een strijd
zonder compromis tot aan de defini
tieve overwinning
Op een vraag omtrent de algemeene
oorlogssituatie, de verdere ontwikke
ling van deze uitermate groote worste
ling en zoogenaamde Duitsche proef
ballonnetjes over "rede te Moskou
verklaarde de minister Het is thans
de tijd niet om van vrede te spreken
Thans is het strijd en nogmaals strijd
Met weergaloos heroisme en fanatis
me wordt deze oorlog door Duitsch
land, Italië Japan en zijn bondgenoo
ten tot aan de definitieve overwin
ning gevoerd De mannen, die aan de
vele fronten van het Driemogendhe
denpact over de geheele wereld staan
weten heel precies, dat niet alleen zij
verloren zijn indien zii het niet bol
werken, doch dat een meedoogemoo
ze tegenstander hun vrouwen en kin
deren en hun land zou vernietigen ja
dat practisch hun geheele volk zou
worden vernietigd. Daarom zullen wii
dezen oorlog zonder compromis of
mededoosren ten einde toe voeren
De geruchten omtrent de vredesproefballonnetjes noemde Ribbentrop
dom gedaas In Rusland, zoo zeide de
minister met groote nadruk zal de
strijd eerst dan beëindigd worden,
als niet slechts iedere bedreiging,
maar ook iederp ernstige rustversto
ring in Europa uit het Oosten voor
goed is uitgesloten
Het Russische
vraagstuk zal het komende laar defi
nitief worden ODgelost door de Duit
sche weermacht.
Tot s!it zei de minister tot den cor
respondent: U kunt rustig naar Span
je seinen, dat even zeker, als de aarde
om de zon draait, aan het eind van
deze groote worsteling slechts de vol
strekte overwinning van Duitschland
'en zijn bondgenooten zal komen.

Portugal en de overval
op Timor.

Churchill in persconferentie
op het Witte Huis.

NATIONALE EENHEID ZICHTBAAR
FEIT.

Uit Washington wordt gemeld, dat
in de gisteren gehouden persconfe
rentie op het Witte Huis ook Chur
chill aanwezig was die, volgens den
Engelschen nieuwsdienst, zeide te gelooven, dat het zeer moeilijk zou zijn
een oppersten bevelhebber voor de
strijdkrachten der bondgenooten te
benoemen. De oorlog omvat thans de
geheele wereld. Naar Churchills mee
ning kan niet een enkel man de func
tie van opperbevelhebber der wereld
op zich nemen. Op de vraag, of hij
een Duitsch offensief aan een nieuw
front verwacht, zeide Churchill te gelooven, dat er iets op komst is. Hii
kon echter niet zeggen, wanneer en
waar. Op een andere vraag, of hij zou
instemmen met een conferentie tus
schen hemzelf, Roosevelt, Stalin en
Ts.jang Kai Sjek, antwoordde de Brit
sche minister-president: „in beginsel
1a".
Australische critiek.

De reactie van het Portugeesche
publiek op de redevoering van Salazai
betreffende den overval op Timor
door de Engelschen geeft het regee
ringsblad Diario da Manha aanleiding
vast te stellen, dat men thans de ze
kerheid heeft van de nationale een
heid als een zichtbaar en sterkend
feit.
Ofschoon de gebeurtenis in een der
meest verwijderde zones van het Por
tugeesche imperium zich heeft afge
speeld zijn alle Portugeezen buiten
gewoon sterk onder den indruk geko
men De geheele wereld heeft erva
ren, dat zij allen als één man naast
elkander staan en dat zich uit welk
deel van den Portugeeschen grond
ook de ondeelbare ziel van het Portu
geesche imperium kristalliseert. In 't
geheele land worden groote betoogin
gen gehouden tegen den overval op
Timor ïn verschillende
bioscopen
waar een journaal gedraaid werd met
journaalgegevens over Australië en
Engeland waarbij Churchill op het
witte doek verscheen is het tot be
toogingen gekomen van den kant van
net publiek, zoodat de bioscopen ge-

De Australische pers geeft onom
wonden Londen de schuld van de
Gang naar Canossa.
fiasco's OP den Stillen Oceaan. Zoo
De aanwezigheid van Churchill in schrijft de Canberra Times, dat de
gebeurtenissen
op Malakka aantooWashington interesseert Berlijnsche
politieke kringen in de eerste plaats nen, dat de oorlog op den Grooten
daarom, omdat daarin een symptoom Oceaan door Londen nonchalant ge
gezien wordt. Men spreekt over Chur- voerd wordt. Voortaan moet men er
chill's duideliiken gang naar Canos op staan, dat degenen die de fouten
sa, die. daar is men in de Wilhelm- begaan, ook daaronder lijden. Bijzon
strasse van overtuigd, door Roosevelt der fel attaoueert het blad Duff Coois voorgeschreven. In de Wilhelm- per. den nieuwen Britschen minister
strasse is men ook van meening. dat voor Oost-Aziatische aangelegenhe
de catastrophale toestand der En- den. Voor het laten schieten van Pegelsch-Amerikaansche oorlogvoering nang had hii slechts als verontschul
tot deze ontmoeting geleid heeft. De diging dat de troepen ontoereikend
voornaamste mannen in Engeland en waren Duff Cooper moest maar lie
de Ver. Staten, zoo verklaart men ver ver naar huis worden gestuurd, aldus
der. zijn gedwongen, besluiten van het blad en vervangen worden door
verstrekkende beteekenis te nemen iemand, die meer werkelijkheidszin
om aan dezen catastrophalen toe heeft.
stand het hoofd te kunnen bieden. In
BENOEMING
BIJ
NIEUWE
de Wilhelmstrasse gelooft men, dat
Roosevelt van Churchill voorwaarden
AMERIKAANSCHE
MARINE.
zal eischen. die diep in het, Engelsche
leven en in de belangen der volkeren
In Washington ls gisteren bekend
van Engeland en Amerika zullen in gemaakt, dat de directeur van de
grijpen en het zeer moeiliik. zoo niet vlootacademie der Vereenigde Staten
onmogelijk zouden maken, die belan schout-bii-nacht Willson. benoemd is
gen met elkaar in overeenstemming tot chef van den generalen staf van
te brengen In ieder geval ziet men in den opperbevelhebber der Amerikaan
bevoegde kringen der rijkshoofdstad sche vloot admiraal King.
in de reis van Churchill. die geschiedt
op een oogenblik van de zwaarste
oorlogsinspanningen een sein en een
signaal voor de noodlottige positie
waarin Amerika zich door het verlies de kastanjes uit het vuur te laten
van ziin vloot in den Stillen Oceaan halen voor den ander. Eensluidend
en Engeland door het dreigende ver wijzen de bladen er op, dat vooral
lies der voor zijn bestaan beslissende door de laatste groote verliezen der
vijandelijke mogendheden op de Stil
stellingen bevinden.
le Zuidzee. Churchill en Roosevelt
zich
geplaatst zullen zien voor onop
Wie haalt de kastanjes uit het vuur?
losbare problemen, aangezien de mi
Onder opschriften als: Churchill litaire capaciteit uiterst zware ver
naar de Ver Staten ontboden; Door liezen heeft geleden. Het voorhanRoosevelt ontboden enz publiceeren dene. aldus de Lokalanzeiger, dat veel
de Duitsche bladen de berichten over te schaarsch is om de behoeften van
de ontmoeting tusschen Roosevelt en den door Roosevelt ontketenden weChurchill in de Ver. Staten. De bla reldoorlop doeltreffend te dekken,
den karakteriseeren de reis van Chur moet verdeeld worden zonder dat er
chill als ..gang naar Canossa" van een gens zwakke plekken opduiken. Een
ctpatsman die reeds zoo afhankelijk onoplosbaar probleem. De mogendhe
is geworden van Noord-Amerika. dat den van het Driemogendhedenpact
hii de Engelsche oorlogswenschen on zullen er voor zorgen, dat het onoplos
der de aanwiizingen van Roosevelt baar blijft De Nachtausgabe merkt
moet. schikken
ironisch op dat men op deze confe
Wie helpt den ander?, zoo vraagt rentie stellig in de eerste plaats de
de Berliner Boersenzeitung welk blad vernieling zal moeten constateeren
opmerkt, dat ditmaal Churchill en van alle plannen der Britsch-AmerlRoosevelt zullen trachten elkander kaansche en bolsjewistische oorlogw e d e r k e e r i g t e b e n r a t e n o m d e n o o n VOPr*r\gr t«*eror> rhiit.crhlfl'nH vr»rq- 1049
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Interview met
von Ribbentrop.

CRITIEKE POSITIE DER
ANGELSAKSEN.
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JAPANSCHE LANDING OP EILAND WAKE.
LOT VAN PHILIPPIJNEN
REEDS BEZEGELD.
Positie van Hongkong
hopeloos.

tt

over

het

leger-opperbevel.

Over de overneming van het opperbevel
door den Führer schrijft „ABC": „In har
de tijden moet de hardste man aan het
stuur staan De Führer is niet alleen een
politiek genie maar ook een groote leger
aanvoerder en een geniale strateeg. Het is
onzinnig van een
geval-Brauchitsch" te
spreken. De gigantische successen van de
Duitsche weermacht in bijna 21/2 jaar oor
log. waarover tot nu toe nog de schaduw
van geen enkel fiasco is gevallen, spreken
hooge woorden van lof voor den generaal
veldmaarschalk,
welke
door geen lage
speculatie van hun waarde beroofd kun
nen worden De wereld is er aan gewend
dat in dezen oorlog alle militaire en poli
tieke besluiten van het Rijk duidelijk en
snel genomen worden en dat hun uit .ver
king beslissend was. Er is geen reden om
aan te nemen, dat het dit keer anders zal
zijn. Groote gebeurtenissen staan te wach
ten."
Van de Roemeensche pers schrijft „Universul", dat men In de overneming van
het oppert evel door den Führer in de eer
ste plaats het resultaat moet zien van de
voortgezette organische ontwikkeling in de
leiding van dezen oorlog. Het is een ont
wikkeling. welke tot verwezenlijking van
de principes van een totalen oorlog heeft
geleid waar op militair, politiek en eco
nomisch
gebied
volkomen
eenheid
heerscht en één enkele wil de leiding moet
hebben „Curentul" meent, dat thans alle
krachten op de ontplooiing van een uitgebreidi oorlogsactiviteit in het komende
iaar gericht worden.
Aan den vooravond van nieuwe beslis
sende militaire maatregelen van Duitsch
land, schrijft
het Bulgaarsche blad de
„Sora" boven het Berlijnsche bericht. Dit
.Irfuc het bind. Van alleen goed he
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Rijkscommissaris
Kerstfeest
Luftwaffe

bezoekt
in

lazaret
te

van

de

Amsterdam.

AMSTERDAM. 24 Dec. Hedenmiddag
heeft het lazaret van de Luftwaffe te
Amsterdam Kerstfeest gevierd. Door
het bezoek van den Rijkscommissaris
kreeg het feest een bijzonder karak
ter. Een soldatenkoor. de muziekuit
voering van eenige artsen en een ope
ratie-verpleegster van het lazaret de
den een bijzonder feesteliike Kerst
stemming ontstaan.
De feestzaal was plechtig versierd
met groote Kerstboomen stralen-kran
sen en kaarsen.
Het hoogtenunt van dit stemmings
volle feest werd gevormd door het
uitdeelen der Kerstgeschenken van
den Rijkscommissaris door den Kerst
man,
terwijl
tcreliikprtiid
de
verpleegsters
en leden der N. S.
Frauenschaft de bedlegerige soldaten
in de afgezonderde vertrekken bezoch
ten.
Met'luidsnrekers werd de feestelijk
heid uit de feestzaal in de verschil
lende kamers uit,ge7r)nder>.

Prijsvraag voor besten
Nederlandsclien roman.
Eenigen tijd geleden schreef de uit
geverij „De Schouw" te 's-Gravenhage een romanprijsvraag uit waarbij
een prijs van 5000 gulden werd uitge
loofd voor een romanmanu^cript dat
volgens het oordeel der lurv het
dichtst het ideaal van een werkeliik
Nederlandschen roman bennderde. Uit
de aanvraag om nadere 'nlichtingen
en de verzoeken om toezending van
de voorwaarden voor mededinging
bleek hoe groot in litteraire kringen
de belangstelling voor deze prijsvraag
is.
Vrijwel alle bekende Nederlandsche
schrijvers hebben de voorwaarden
aangevraagd, of op andere wijze bliik
gegeven van hun belangstelling. Ver
wacht mag worden dat talrijke ma
nuscripten van bekende schrijvers zul
len worden ingezonden.

Zwendel met filiaalhouders.
Wasscherij was oplichterij.
„Wasscherij zoekt
filiaalhouders,
borg kunnende storten". Zoo onge
veer luidden de advertenties
wejke
eenigen tijd geleden in verscheidene
bladen werden gepubliceerd ep waar
op verscheidene menschen reflecteer
den Zij moesten f300 a f600 borg
storten, waartegenover zij den win
kelinventaris als onderpand zouden
ontvangen. Dat de beide „directeu
ren" van de wasscherij en ververij
zelf niet eens eigendomsrecht nadden.
op deze goederen — die bovendien
van zeer weinig waarde waren —,
werd den gegadigden natuurlijk niet
medegedeeld, evenmin
dat er veel
meer filiaalhouders werden aangeno
men dan ei filialen waren en zoo ge
viel het, dat in een zaak plotseling
drie
filiaalhouders
verschenen. ..
De politie kwam er bij te pas en uit
haar orderzoek bleek ai spoedig dat
de wasscherij en ververij in het geheel
niet rendeerde en dat de beide direc
teuren — die slechts schulden beza
ten — een brutale flesschentrekkerij
op touw hadden geztt Dat zij daarbij
over het algemeen luist weinig kapi
taalkrachtige men>chen tot slacht
offer van hun gemeene practijken
maakten deerde hun niet Reeds tien
klachten van gedupeerden *iin tot nu
toe bij de pol'tie binnengekomen.
De beide directeuren'' G E. S D.
L W en P M beiden te Amsterdam
wonende, zijn achter slot en grend''
gezet.
BRAND (N FABRIEK TE
AMSTERDAM
Om ongeveer half zes ts door onbe
kende oorzaak gisteravond brand uit
gebroken in het perceel Keizersgracht
73 te Amsterdam, waai een speelgoeden cartonnagefabrtek ondpr directie
van den heer Th W Walleen is gevestigo
De brand die geiijkstraats ont
stond breidde zich snel uit door de
trekking die ontstond in het trappen
huis en de lichtkoker Het achterge
deelte
van
de
hene.len -'erdieping
stond weldra in lichterlaaie en het
vuur werd spoedig overgebracht naar
de bovenverdiepingen
De vierde verdieping ging geheel in
vlammen op. De eerste tweede en
derde etage alsmede net aèliikstraatsche aan de rechterziidp orqndden ge
deeltelijk uit terwijl de linkerkant
waterschade opliep.

Korte berichten.
— Op de koniinenmarkt. gisteren
te Groningen gehouden, bleek, dat de
meeste koniinen voor hoogere dan de
vastgestelde prijzen werden verkocht,
zoodat tot inbeslagname werd over
gegaan.
— Te Uithuizermeeden is de 80iarige S Graver nabii ziin woning
door de duisternis misleid te water
"eraakt en verdronken.
— De 16-jarige Hendrika Kregel te
Ten Post (Groningen) is in de nabij
heid van haar woning door de duister
nis misleid, te water geraakt en ver
dronken
— Te Amersfoort werd na een
achtervolging een wielrijder aange
houden. die 22 kilo varkensvleesch en
2Vs kilo schapenvet vervoerde, dat
van clandestiene slachting' afkomstig
was.

grepen en gewaardeerd worden als men
de groote taken die opgelost moeten wor
den. voor oogen heeft, .iet ls een oude
Pruisische traditie, dat een veldmaar
schalk voor altijd actief blijft. Deze ver
andering beteekent een organische ont
wikkeling volgens de plannen die op ver
volmaking van de legerleiding gericht is.
Men kan zeker aannemen, dat deze maat
regel een versterking voor het Duitsch*
Kik bc-teekent..

EERSTE BLAD

Twentsch nieuws
ENSCHEDE.

./f ACHTTIEN JUBILARISSEN
OP „SCHUTTERSVELD".
^ Gistermorgen ziin 18 personen. die
40 ïaar en langer werkzaam ziin ge
veest op de fabriek ..Schuttersveld"
van de firma Gebr. van Heek alhier
ten kantore van de directie gehuldigd
Zn werden 'toegesproken door den
heer N. H. van Heek. die hun een oor
konde en een enveloppe met inhoud
aanbood. Het waren de heeren: J. H
Tiggeler. A. W Fortuin. J. G. Leusink
A. J. Zwiinenberg. B. E. Elshof. M. E
Hintzbergen. J. G Willemsen. J. Wagelaar. J E. Kwekkeboom. F. Krüse.
B- J. Krtise. S. H. Kistemaker. H.
Schukkmk. A. J. van Beek. G. J. Adolfs.
G. de Oude. J. Bosch en J. H. Wennlnk.

\f

/

KERSTKLOKKEN.

TWENTSCH DAGBLAD TUBANTIA
HENGELO.
Jubileum, — Morgen is de heer A
J. Bos, koperdraaier bij de N.V. G
Dikkers eh Co. alhier 25 jaar in dienst.
In verband met dit iubiieum werd hii
heden gehuldigd.

Diefstallen van kinnen en koDiinpn.
Maandagavond werden bil de land
bouwers D W. en B. In de buurt
schap Stenelo cemppnte Haaksbergen
resoectievelilk 4 kinnen en 3 konilnen gestolen. Van de daders geen
sooor.

Laatste Nieuws

OLDENZAAL.

ALMELO.

Benoemd. — De waarn. burge
meester heeft den heer Th. G. J. van
Harten, adjunct-commies ter secre
tarie alhier, bevorderd tot commies
pn benoemd tot chef der 2e afdeeling
en de heer A. G. M. ter Ellen, thans
sc.hriiver op arbeidscontract, benoemd
in vasten dienst ter gemeenteecretarie
Notabelen Ned. Herv Gemeente. —
Tot Notabel der Ned Herv Gemeen
te, alhier, is herkozen de heer J Wel
link; gekozen zijn de heeren E. H
van Veluwe en S. Olthof.

Een kwart eeuw in dienst. — Na
mens de afdeeling Almelo der Vereeniging van Ned
Huisvrouwen is
Dinsdag een oorkonde met zilveren
medaille uitgereik: aan mei J. Vos
kamp—Roessingh
wegens
trouwe
dienstvervulling gedurende een kwart
eeuw bij mevr H E ten Cate.

Benoeming van
Burgemeesters.

LOSSER.

Ds. Schaefer vraagt

Op Isten Kerstdag zal de Stadsemeritaat.
belaardier, de heer B de Bruin,
Na
ongeveer
42 dienstjaren als
's-morgens van 12 tot 12.30 uur een
belaardbespeling geven bestaande uit predikant, heeft ds. V. E. Schaefer.
Ned. Herv. predikant, alhier, bij het
verschillende bekend*-. Kerstliederen.
Provinciaal Kerkbestuur van Overijs
sel emeritaat aangevraagd tegen 1
Geslaagd. — Mei. E. H. Temnelman Maart 1942.
alhier slaagde te Amsterdam Voor
Ds. Schaefer en mevr. Schaefer—De
het examen medisch analyste.
Hartog hopen zich dan te vestigen in
Dieren om daar van een welverdiende
De nieuwe verkeersvoorschriften. — rust te genieten.
Door de invoering van de nieuwe ver
keersvoorschriften is er ook een wij
Toezegging van beroni ontvangen.
ziging ontstaan in de verplichte ver — De heer J J W A. Wi.ichers. hulp
lichting voor voertuigen.
prediker bij de Ned Herv Gemeente
Was voorheen een verlichting voor alhier, wiens arbeid hier m<»t ingang
geschreven van ;en half uur na zons van 1 Januari a.s. beëindigd is. heeft
ondergang tot een half uur voor zons toezegging van beroen ontvangen als
opgang. thans is bepaald dat alle hulpprediker bii dp Ned. Herv. Ge
voertuigen, d.w.z. alle motorrijtuigen meente te Amsterdam.
rijwielen en andere voertuigen, voor
Tiideliik hoofd Cbr. School. — Tot
taan behalve tusschen een half uur na
zonsondergang in een half uur voor Midelilk hoofd der Chr. School alhier
is
benoemd de heer J. Bannenberg
zonsopgang ook van de voorgeschre
ven verlichting moeten zijn voorzien uit Hengelo, thans reeds onderwiizer
aan deze school.
bij duisternis en bij dichten mist.
In het algemeen is het dus zoo. dal
Kerkdiensten. — Het kerkbestuur
bij donker of mistig weer alle motor der Ned. Herv. Gemeente alhier heeft
rijtuigen. rijwielen en andere voertui hesloten dat de kerkdiensten van
gen reeds voor een half uur na zons 21 Dec. t.m. 4 Jan. a.s. in ..Ons
ondergang en nog na een half uur Gebouw" zullen plaats hebben terwille
voor zonsopgang verlicht moeten zijn van de brandstoffenbesparing.
Op deze nieuwe voorschriften wordt
door de politie een strenge controle
HAAKSBERGEN.
uitgeoefend.
Aanrijding. — Gisteren kwamen op
de Hengeloschestraat nabij de Be
graafplaats twee naast elkaar fietsen
de wielrijders met elkaar in aanra
king. met het gevolg, dat een van hen.
de 48-jarige J. M. uit Hengelo, viel
en ziin linkerhand brak.
Nadat hem uit Enschede dokters
hulp was verleend, is hij naar het
ziekenhuis in Hengelo overgebracht.
5 mud rogge gestolen. — Een land
bouwer uit Zuid-Eschmarke deed bij
de politie aangifte van diefstal van 5
mud rogge uit een schuur bij zijn
boerderij.
Diefstal van gas. — Tegen een be
woner van de Lipperkerkstraat is door
de politie proces-verbaal opgemaakt
Wegens het gebruiken van gas buiten
den gasmeter om, door gebruikmaking
van een stuk binnenband als gasslang.
Diefstallen. — M. T. K. H. en O.
deden bil de politie aangifte van dief
stal van hun rijwielen. W. N. deed
aangifte van ontvreemding van ziin
portfeuille en H. O. van een konijn.
Bekeurd. — Tien personen werden
bekeurd wegens het fietsen zonder
licht.

Ons Tuinbouwhoekje.

DE BETEEKENIS VAN
DE HUMUS.
Bij de bemesting stelt men zich ten
doel de te kweeken gewassen van de
noodige voedingsstoffen te voorzien,
zoodat zij zich flink kunnen ontwik
kelen en een goede opbrengst geven.
Dit resultaat wordt in de meeste ge
vallen bereikt, hetzij men daarvoor
stalmest dan wel kunstmeststoffen
gebruikt. Toch is er tussschen beide
een aanmerkelijk en daarbij zeer be
langrijk verschil. Immers niet kunst
meststoffen brengt men alleen slechts
plantenvoedingsstoffen in den bodem,
verhoogt men dus den voorraad voed
sel daarin, doch overigens wordt de
grond er niet of weinig door verbe
terd. Bij het gebruik van stalmest
daarentegen, verrijkt men in de eer
ste plaats den bodem met voedings
stoffen en brengt men tevens humusvormende stoffen in den grond. Stal
mest is dus niet alleen van belang
voor het voorzien van den grond van
lantenvoedingsstoffen, maar hij is
ovendien
bodemverbeterend.
En
juist dit laatste is van het allergroot
ste belang. Vooral de stalmest, die met
veel stroo vermengd is, zal sterk bo
demverbeterend werken, omdat daar
door iuist de vorming van humus
krachtig wordt bevorderd. Het stroo,
evenals andere plantenresten en in
het. algemeen organische stoffen, on
dergaan in den grond verschillende
omzettingen, waarbij ten slotte ook
humus ontstaat. De stoffen, waaruit
de planten worden opgebouwd, zoo
als o.a. zetmeel, eiwitstoffen enz. on
dergaan in den grond door omzettin
gen en verbindingen een verandering,
zoodat stoffen ontstaan, die in de
planten zelf niet voorkwamen. Deze
nieuw gevormde stoffen noemt men
nu humus of humusstoffen. Zij zijn
donker gekleurd en doen ietwat snons
achtig aan. Door die donkere kleur
van humus kan men altijd aan den
grond tot op zekere hoogte zien of
hij al dan niet humus bevat. Men be
denke daarbij echter wel, dat natte
grond ook nagenoeg altijd donker ge
kleurd is.
De humus nu is daarom bodemver
beterend. omdat hij den grond in een
betere structuur brengt. De gr'nd
wordt er eenigermate los van, krui
melig en veerkrachtig, in ieder geval
vnn zulk een gunstige structuur, dat
hij voor den plantpngroei bij uitstek
goed geschikt is. Dit is met kunst-

g

— De Amsterdamsche politie heeft
de opsporing verzocht van Hubertus
Roosen. geboren 22 Januari 1918 te
Gennep, wonende te Amsterdam. Hij
wordt sinds Maandag 1 December
vermist.
— Te Bussum werd een 21-jarige
betrapt bii het stelen van
een fiets. Een aantal personen zette
e"n achtervolging in. doch vergeefs.
Eindelijk sprong de bestolene in een
taxi en toen werd de dief achterhaald,
gegrepen en naar het politiebureau
overgebracht. Hii had al eerder met
de politie kennis gemaakt.

Stichtinq van een Ned. Herv.
Begraafplaats.

In een onder presidium van Ds. J. A.
va~ Krieken gehouden p nmbineerde
VPripring van den Kprkeraad en
het college van kerkvoogden en nota
belen der Ned. Herv. Kerk van Haaks
bergen is in principe met algemeene
stemmen besloten tot het stichten
van een eigen begraafplaats.
De algemeene begraafplaats aan
den Enschedeschenweg. zoowel als het
kleine particuliere kerkhof aan de
Spoorstraat, rakpn meer en m^er vol.
zoodat de behoefte aan begraafruimte
gaandeweg grooter gaat worden.
De vergunning tot het aanleggen
van bovengenoemde nieuwe begraaf
plaats is bereids door de burgerliike
overheid verleend. Het kerkhof zal
gesticht worden in een gedeelte van
den z.g.n. Armenkamn geleden aan
den Enschedeschenweg. nabii den
Viersprong Veldmaterstraat. Het be
wuste perceel is eigendom dpr Diaco
nie van de Hervormde Kerk. welke
bereid is. het terrein voor het beoogde
doel af te staan. Een commissie uit
bovengenoemde twee kerkeliike colle
ges is gevormd om de totstandkoming
•van het werk verder voor te bereiden
warna later een afzondprliike com
missie- voor het beheer der begraaf
plaats zal worden gesticht.
meststoffen alleen volstrekt niet te
bereiken en daarom is het zeker niet
aanbevelenswaardig, steeds- door uit
sluitend met kunstmest te bemesten.
Alleen op die gronden, die van nature
zeer humusrijk zijn, zou dit zonder
bezwaar geruimen tijd achtereen kun
nen worden voortgezet. Ook compost,
dat immers van plantenresten afkomstg is, moet als een humusvormende
meststof bii uitnemendheid worden
beschouwd.
De humus heeft door zijn donkere
kleur een gunstigen invloed op den
grond, omdat deze daardoor de warm
te van het zonlicht beter vasthoudt,
waardoor hij sneller verwarmd wordt.
Voorts kan de humus de zware, vaste
grondsoorten losser maken, terwill hij
tevens de lichtere zandgronden meer
samenhangend kan doen worden. Hu
mus blijft evenwel niet steeds in de
zelfde hoeveelheid in den grond, doch
gaat ook langzamerhand in ontbin
ding over en hij zal dus, wanneer er
niet geregeld humusvormende stof
fen worden aangevoerd, op den duur
minder worden. Daarom juist is het
bemesten met stalmest van zoo groote
v/narde. want daarmede worden niet
alleen de noodige voedingsstoffen in
den bodem gebracht, maar tevens
wordt deze verriikt met humusvor
mende stoffen Het in ontbinding
overgaan van den humus is oo zich
zelf eveneens van bijzondere waarde
voor den plantengroei, omdat daar
door onder meer ook koolzuur ont
staat. Dit koolzuur lost in het bodem
water op en dit wordt daardoor op
zijn beurt beter geschikt om de in
dén bodem aanwezige voedingsstoffen
op te lossen en dus voor de planten
opneembaar te maken.
We zien dus wel, dat humus op den
bodem een in vele opzichten bijzonder
gunstigen iivloed heeft en dat men
pr vrijwel altijd verstandig aan doet,
te zorgen, dat men bij de bemesting
ook de noodige humusvormende stóf
fen in den bodem brengt. Ook vooral
het feit, dat men er de structuur van
den grond mede verbetert of in uit
stekenden toestand houdt, moet zeer
stellig als een hoogst belangrijke fac
tor worden aangemerkt Het is ook
hier weer de kringloop in de natuur,
waarbij de afgestorven organismpn in
de afzonderlijke stoffen, waaruit ze
waren ongebouwd, uiteenvallen en
daarna weer dienen om nieuwe orga
nismen te vormen. Aan een en an
der hebben allerlei bacteriën, die in
den bodem leVen ook een groot aan
deel, alsmede ook wieren en schim
mels. Als men zich dit alles gopd rea
liseert. krijgt, men wel de overtuiging,
dat de grond, waarin onze planten
groeien, op zichzelf ook een levend
organisme is en een dat al zijn ge
heimen nog lang niet heeft bloot ge
geven.
Intusschen zal de humus alleen
slechts van waarde ziin, als hi1 z.g.
milde humus is. dat is humus, die
zich beeft kunnen vormen bü ruimp
toetreding van lucht in den bodem.
Waar dit niet het geval is en dus on
voldoende toetredin" van lucht is. zal
de humus, die ontstaat altijd min of
meer zuur zün en daardoor van weiniff waa.rde of zelfs schadellik voor
den Plantengroei. Als de grond slecht
ontwaterd kan worden of de struc
tuur zeer dicht is. zal deze zure hu
mus wordpn gevormd, zoodat men in
ieder geval er voor moet zorg draeen.
dat hiervoor de bodem gevrijwaard
wordt.

Ernstige aanrijding. — Hedenmor
gen kwart voor negen, had op de
Grootestraat-hoek Doelenstraat een
aanrijding plaats tusschen een motor
met zijspan van de marechaussee en
de wielrijder H alhier. H. werd ern
stig aan het hoofd verwond en moest
oer ziekenauto naar het Alg. Zieken
huis worden overgebracht. Zijn fiets
werd geheel vernield.
De politie stelt een onderzoek in.
Bekeurd. — De politie heeft proces
verbaal opgemaakt tegen een drietal
winkeliers, wegens het verkoopen van
zuivelproducten boven den maximumpriis.
Ook werd proces-verbaal opge
maakt teen een werkgever wegens
overtreding der Arbeidswet.
WIERDEN.
Hulppredikpr. — Tot hulpprediker
bij de Ned. Herv Gemeente alhier is
benoemd cand. J Ewoldt te Bergam
bacht.
HELLENDOORN.
Herkozen. — Bil de verkiezing van
ouderlingen en diaken der Ned. Herv.
Kerk in de buurtschap Daarle. zün de
heeren H. E. Hof en J. R. Kleinian
als zoodanig herkozen.
N1JVERDAL.
Extra uitkeering bij de K.S.W. —
Door de Directie der K.S.W. alhier
zijn aan het personeel van hare drie
fabrieken alhier de volgende uitkeeringen gedaan: Aan mannelijke ge
huwden en kostwinners f30; aan het
overige personeel: Voor zoover per
volle week f 17 of meer verdiend
wordt f 20: wanneer per volle werk
week f 11.25, doch minder dan f 17
wordt verdiend f 12.50; wanneer per
volle werkweek f 6, doch minder dan
f 11.25 wordt verdiend f8; wanneer
per week minder dan f 6 wordt ver
diend f4. De genoemde loongrenzen
gelden voor de loonen zonder duurtetoeslag.
Weer rijwielen gestolen. — Bij de
marechaussee is aangifte gedaan dat
ten nadeele van de echtgenoote van
den heer W een nog bijna nieuw rij
wiel gestolen is. Deze fiets werd ach
ter het woonhuis weggehaald. Verder
zijn nog eenige fietsen gestolen bij 'n
café alhier.
Kerstfeest voor dr kleuters. — De
verschillende kleuterklassen der Zondagschoolvereenisring der Ned. Herv.
kerk vierden Dinsdagmiddag hun
jaarlijksch Kerstfeest. Tegen drie uur
kon men een groot aantal moeders
met hun kroost in de richting van 't
gebouw „Bethel" zien trekken, dat
spoedig geheel gevuld was. Een praeh
tige Kerstboom had direct de volle
belangstelling der leugd De Kerstlie
deren werden uit volle borst gezongen
pn het volgende oogenbllk werd weer
met stille aandacht geluisterd naar
de onderwiizeressen die een Kerst
verhaal vertelden Bovendien werden
de kleinen rijkelijk getracteerd.
GOOR.
Autobotsing.
—
Dinsdagmorgen
kwamen op den hoek Deldenschestraat. Ieoendijk.' Hengevelderstraat.
een vrachtauto en een luxe-auto met
elkaar in aanrliding. De vrachtauto
kwam vanuit de Hengevelderstraat en
de luxe-auto uit de richting Delden
Laatstgenoemde auto. die de Hengevelderstr. wilde Inrijden werd aan
de voorzUde geheel vernield.
RIJSSEN.
Strooptochten. — Blijkens bij de
politie ingekomen klachten worden
weer strooptochten ondernomen in de
bosschen waarbij het vaak niet alleen
gaat om sprokkelhout, doch waarbij
ook oo stam staand hout niet wordt
ontzien. R. en H.. die zich aan deze
overtreding' in de bosschen achter den
Mors hadden schuldig gemaakt en
daarbij betrapt werden, kregen een
bekeuring.

KERKNIEUWS.
Nederl. Herv. Kerk. — Beroepen te
Sloten bij Amsterdam (toezegging):
H. M. Sasse. emerituspredikant, thans
hulpprediker aldaar; te Noordbergum:
cand. J. L. Couvee te Oosterbeek. Benoemd tot hulpprediker te Wier
den: cand J Ewoldt te Bergambacht.

BURGERLIJKE STANDEN.
ENSCHEDE Geboren: Johanna d.v. M.
Steven? en A Ebbink — Teunisje Pieternclla
d.v. R W Ennik en M Borst — Bernardus
Johannes z.v A. Mossel en G. M. Vaanholt
— ï.ute z.v. G. Bruinenberg en A. E v. d.
Schaaf — Jeanne Anna .Tacoba d.v. W G.
H. Bosman en M E de Klark — Onder
trouwd: J K Diohoorn 23 1. en B Ekkelboom 21 1. — H ten BruRgenrate 23 1. en
K Scholte in 't Hoff 26 J. — V. W. A Ntfkrake 32 1. en O H Bouwman 31 1. — .1, W.
Arendsen 25 .1. en B Evers 23 J. — F. A.
Clahsen 27 1. en M A R. H BoHens 27 1. I. Hiimans 28 1. en S T. S. Gumprloh 21 1. —
L. Hovpnler 2R 1. en J, K. Post 2fi J. —
Gehuwd: A. Odink 27 1. en H Voerman 24 1.
Overleden: .7. Holtkamp vr. fifl 1 wed v. H.
Kwekkeboom — 7. W Bakker m. 72 1 echt
genoot van M v W#»7ep — M Neef vr, 32 .1.
echtgenoot van .7 E. Neef.
HENGEIO. Overleden: H Rof»rt1en 41 i.
m v. J. ten Rloemendal - H. Karst fi5 1.
m v. TJ de Vries — J. fiatlnk
81 j. wed v.
H. H. Sueters
Oï.PENZAAI,. Geboren: Johannes Gerhardus 7..v. A. G. M. Nijhuis en G. A. Schaffer
Overleden: J. Snijders 75 j. weduwn. van E.
Koekoek, wonende te Tubbergen.
ALMELO.
Geboren:
Siegfried
Helmut
Peter z.v. H. M. Haverkamp en K. A. Sennlaub — Johannes z.v. B. Kickert en
G.
Prijs — Bernardus Willibrordus z.v. H. J.
Bults en W. A. Haghuis — Héndrik z.v. F.
Schipper en C. M. C. Oeseburg
—
Willy
Hendrika d.v. E. Ligtenberg en L. Grobben
— Gerrit Alexander z.v. G. A. Hannink en
H. J Letteboer — Willem z.v. L. de Voer en
J. Bokhove — Hermanus z.v. G. J. Hammink
en J. Weinreich — Gehuwd: A. .7 Zweers
24 j. en A. G. J. Gerrits 25 j: - J. H Kieftenbelt 25 j. en H. Rump 25 j. — Overleden:
A. Mulder 43 j. echtgenoot van B. Keppeler
(Hellendoorn) — H. B. Jannink 57 j. echtge
noot van T. M. Bramer (Vriezenveen) — H.
de Leeuw 79 J. echtgenoot van G. Barelds.
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BINNENLAND

's GRAVENHAuE 24 L/ec. Het Rijks
commissariaat maakt oekend:
De commissaris-generaal voor be
stuur en justitie heeft op grond van
art. 3 der veiordéning no. 108/40
(vierde verordening over bijzondere
bestuursrechtelijke maatregelen) en
in aansluiting op art. 4 al. 1 der ver
ordening no. 3/40 over de uitoefening
der repeeringsbevoegdheden in Ne
derland, tot burgemeesters r>enoemd:
Willem Henkes candidaat-notaris
te Wassenaar tot burgemeester ;an
Amstenrade, H. H. Kousen, gemeente
ambtenaar te Kerkrade, to' burge
meester van Wittem. G. J. P Schmalbach te Vaals tot burgemeester van
Beek. en J. H. J. Hoffman fe Valkpnburg tot burgemeester van Nieuwenhagen.
Tevens heeft de commissaris-gene
raai voor bestuur en justitie Jen our
gemeester van Roermond mr. P. j
Reijmer. belast met de vor rloopige
waarneming der zaken van den ourgemeestei te Maasniel en den burge
meester P. H. J. Soiertz te Thorn met
de voorloopige waarneming der zaken
van den burgemeester *e Wessem.

Een nieuwe
varkensregeling.
's-ORAVENHAGE, 24 Dec. Naar wij
van het departement van Landbouw
en Visscherij vernemen, zal zeer bin
nenkort' een nieuwe regeling voor de
varkens in werking treden, volgens
welke slachtvarkens van 30 of meer
k.g. levend gewicht, alleen krachtens
een vergunning mogen worden aan
gehouden op bedrijven, waar men
over voldoend afval beschikt om het
varken verder te mesten. De varkens
toewijzing vervalt dus. Behoudens een
voederkern zullen deze varkens geen
krachtvoer meer krijgen, daar dit laat
ste uitsluitend gereserveerd moet blij
ven voor de instandhouding van den
fokstapel.
Ook de biggenmerkentoekenning
ondergaat een wijziging. Van 1 Fe
bruari 1942 af zal elke fokzeug
slechts één worp biggen per jaar
mogen werpen, die alle binnen vier
dagen na de geboorte moeten worden
aangegeven ter merking. Stamboek
zeugen vallen niet onder deze bepa
ling, teneinde de instandhouding van
een hoogwaardige varkensstapel- te
bevorderen.
Voor nadere bijzonderheden wordt
verwezen naar de officieele publicatie.

Voor 16 cent gratis reizen
op de Spoorwegen.
Zendt allen de oplossing; in van den
luisterwedstrijd op tweeden
Kerstdag.
'S-GRAVENHAGE, 24 Dec. De Cen
trale Propaganda Commissie voor den
verkoop van kinderpostzegels schrijft
ons:
Nog steeds blijven de prijzen voor
den grooten luisterwedstrijd op twee
den Kerstdag bij het secretariaat bin
nenstroomen. Het blijkt, dat de Nederlandsche bedrijfswereld groote be
langstelling heeft en dat zij gaarne de
actie voor de kinderpostzegels steunt.
De termijn voor Inzending van oplos
singen van den wedstrijd, welke op
tweeden Kerstdag van 13,40 tot 14
uur via Hilversum I uitgezonden
wordt, en waarvoor de hoofdprijzen
zijn een abonnement 2e en 3e klasse
voor 6 maanden op de Ned. Spoorwe
gen in 1942, sluit op 5 Januari a.s.

Besluit voor verpachting
van vischwater.
'S-GRAVENHAGE 24 Dec. De ge
machtigde voor de prijzen deelt naar
aanleiding van het in de Staatscou
rant verschenen besluit, waarin de
verpachting van vischrecht is gere
geld, zoowel wat de pachtprijs be
treft als de continuïteit van de op
9 Mei 1940 bestaande pachtovereen
komsten, het volgende mede:
Omtrent den pachtprijs is bepaald,
dat als de hoogst toelaatbare die prijs
is te beschouwen, waarvoor het visch
recht op 9 Mei 1940 was verpacht.
Was het op dien datum evenwel niet
verpacht, maar voordien in het tijd
vak van 1 Januari 1935—9 Mei 1940
wel, dan is de laatstelijk in dat tijds
bestek geldende pachtprijs de hoogst
toelaatbare. In alle andere gevallen,
dus bijv. wanneer vischrecht. dat tot
op heden in het geheel nog niet ver
pacht is geweest, nu voor het eerst
wordt verpacht, is de verpachter ver
plicht den secretaris-generaal van het
departement van Landbouw en Vis
scherij om vaststelling van den maximalen pachtprijs te verzoeken. Deze
bepalingen ten aanzien van den
pachtprijs gelden eveneens voor de
vergoedingen
wegens
uitgereikte
schriftelijke vergunningen, onverschil
lig of deze door den eigenaar, dan wel
door den pachter worden afgegeven.
Wat de continuïteit van de pacht
overeenkomsten betreft, hiervoor is
bepaald, dat de eigenaar van een
vischrecht de verplichting heeft, dit
vischrecht te blilven verpachten, in
dien hij dit op 9 Mei 1940 reeds ver
pachtte. Hij heeft echter niet alleen
de verplichting tot verpachting, maar
ook de verplichting, deze te doen
plaatsvinden aan denzelfden pachter,
die op 9 Mei 1940 van hem pachtte
Overgang op een anderen pachter is
voor hem slechts geoorloofd, indien
hii daarvoor toestemming van den
secretaris-generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij
he^ft ontvangen. Indien zulk een
pachter-wisseling vóór het heden in
werking tredende besluit heeft plaats
gevonden, is de verpachter verplicht
binnen 14 dagen de goedkeuring van
den
secretaris-generaal
aan
te
vragen.
Tenslotte
dient
op de
mogelijkheid te worden gewezen dat
er in de toekomst bindende voor
schriften met betrekking tot de uit
gifte en de uitoefening van het visch
recht worden gegeven Hierdoor kan
voor bepaalde wateren worden vast
gesteld. dat daar beroepsvlsschers
den voorkeur hebben Er is een com
missie ingesteld, die tot opdracht
heeft de rechten der verschillende
groepen van belanghebbenden af te

bakenen.

BENOEMD.
's GRAVENHAGE. 24 Dec. Bii besluit
van den secretaris-generaal van het
Departement van Justitie van 20 Dec.
1941 is benoemd tot commissaris van
politie te Arnhem, belast met den
recherchedienst. M. Zoll. hoofdinspec
teur van politie, aldaar.

Engelsche luchtaanvallen.
'S-GRAVENHAGE. 24 Dec. Ook
in
den afgeloopen nacht vlogen enkele
Britsche vliegtuigen boven ons land
en wierpen hier en daar brisant- en
brandbommen neer. Er werd slecht?
hier en daar wat glasschade aange
richt. Voorts werd door een brandbom
een woonhuis getroffen. De hierdoor
ontstane brand kon evenwel snel gebluscht worden

AFSCHAFFEN VAN DE
COUPONBELASTING.
's-GRAVENHAGE 24 Dec. De aan
dacht van belanghebbenden wordt
gevestigd op het feit. dat de wet op
de couponbelasting vervalt met ingang
van 1 Januari 1942.
Deze wet blijft nadien nog slechtfvan kracht ten aanzien van de belas
ting en verhoogingen die reeds vóór
gemelden datum vprschuldigd waren
geworden, en ten aanzien van voor
dipn datum reeds begane strafbare
feiten.

Spaarsysteem van
„Vreugde en Arbeid".
VOOR DE VACANTIL.
AMSTERDAM 24 Dec De persdienst
van het N V V. schrijft ons: De werk
gemeenschap van het N V V „Vreugde
en Arbeid", afdeeling „reizen en vacantie", zal met ingang var 1 Januari
a s een spaarsysteem invoeren Niet
alleen personen, doch ook bedrijven
kunnen aan dit systeem deelnemen
Het ligt in de bedoeling dooi deze re
geling een leder in de gelegenheid te
stellen een behoorlijke vacantie te ge
nieten.
Er zijn reeds bedrijven, welke toe
zegden het door het personeel ge
spaarde bedrag aan te vullen Er wor
den zegels uitgegeven ter waarde van
25 cent, welke geplakt behooren te
worden op een door „Vreugde en Ar
beid" beschikbaar te stellen kaart
Er wordt verwacht, dat vele bedrij
ven zich voor nadere inlichtingen zul
len wenden tot het centraal bureau
van „Vreugde en Arbeid', Amstel 224226, Amsterdam
TANDTECHNIKER SCHOPTE EEN
LEERLiNG.
AMSTERDAM, 24 Dec. De rechtbank
heeft vandaag een 28-jarigen tandtechniker gelegenheid te geven tot
een leerling van een tandtechnisch
laboratorium een schop had gegeven,
wegens mishandeling met zeer ernsti
ge gevolgen, veroordeeld tot 'n maand
gevangenisstraf. De straf zal voorloopig worden opgeschort om den tandtechniker gelegenhwpid te geven tot
een verzoek om gratie.
De leerling was overleden doch het
geneeskundig onderzoek had niet uit
gemaakt dat de dooc een gevolg was
van de schop.
KATROL TEGEN HET HOOFD
GEKREGEN.
De KRIM. 24 Dec. Toen de landbou
wer H. Mepschen uit de Krim bij den
landbouwer Van 't Holt te Oud-Lutten
een wagen met stroo aan het laden
was. kreeg hii éen katrol tegen het
hoofd. De ongelukkige was op slag
dood.

BUITENLAND

ZWARE VELDSLAG OP
DE PHILIPPIJNEN.
LISSABON. 24 Dec. (A.N.P.) De
Londensche nieuwsdienst meldt het
volgende omtrent den toestand in
Oost-Azië: Op de Philippijnen woedt
een groote slag en wel voornamelijk op
Luzon, waar steeds meer Japansche
bommenwerpers en jachtvliegtuigen
gebruikt worden ter ondersteuning
van de landingen, welke zijn uitge
voerd aan de 16 km. lange kust in
het gebied van Lingayen.
De iongste Japansche landing is ge
schied te Antinemon. 115 km. van Ma
nilla verwijderd. Er bevinden zich
thans op het eiland Luzon meer dan
100 000 Japanners.
De toestand te Hongkong wordt
„zeer kritiek" genopmd. De Canadeesche, Indische en Britsche troepen al
daar hebben zware verliezen geleden.
Het is den vijand gelukt, nieuwe troe
pen te landen en de stellingen onaf
gebroken aan te vallen. Twee tegen
aanvallen van Canadeezen konden
geen verbetering brengen zoo meldt
het hoofdkwartier der Canadeesche
landsdefensie.

Wake geheel door
Japanners bezet.
TOKIO. 24 Dec (Domei.i Het keizer
lijke hoofdkwartier bevestigt, dat het
eiland Wake thans geheel in Japan
sche handen is De Japansche lan
dingstroepen ziin tijdens een stormachtigen nacht op het eiland geland
en hebben thans de bezetting voltooid
De Japanners hebben tijdens deze
operatie twee torpedojagers verloren.
Het D.N.B. meldt uit Sjanghai:
Berichten uit Manilla melden, dat
ook op een andere plaats, ten Zuiden
van Manilla, tegenover Lucena nieuwe
Japansche troepen op Luzon aan land
zijn gezet. Het Japansche weermachtsbericht meldt, dat troepen in
grooten getale aan land zijn gegaan.
Aan den anderen kant neemt de vij
andelijke druk in het Noorden toe

m
DUITSCHE
LUCHTWAPEN
DOELTREFFEND
IN ACTIE.
23500 brt. tot zinken
gebracht.
Duitsch
weermachtsbericht.
HOOFDKWARTIER VAN DEN
FüHRER, 24 Dec. (D.N.B.). Het
opperbevel der weermacht maakt
bekend:
In het Oosten heeft den tegen
stander zijn met groote bloedige
Verliezen ondernomen aanvallen
ook gisteren voortgezet.
Eenige plaatselijke vorderingen
werden door een tegenaanval op
geheven. Op andere plaatsen wer
den vijandelijke
concentraties
voor den aanval door eigen aan
vallen uiteengeslagen.
Aan de Noordoostkust van de
Zwarte Zee hebben gevechtsvlieg
tuigen olie-opslagplaatsen en sta
tionsinstallaties in de haven Tuapse in brand geworpen en met
succes aanvallen ondernomen op
vijandeli.ike spoorwegtransporten
in het Zuidelijke deel van het
Oostelijke front. Sterke strijd
krachten van 't luchtwapen heb
ben ingegrepen in de gevechten
op den grond en den viiand aan
zienlijke verliezen aan menschen
en materiaal toegebracht Sovi etcolonnes op den i.isweg van het
Ladogameer werden overdag en
des nachts met bommer. bestookt.
In het hooge Noorden hebben for
maties gevechtsvliep tuigen met
bomtreffers vijandelijke
batte
rijen buiten gevecht gesteld en
ravitailleeringstreinen
op
de
Moermansklijn vernield Nachte
lijke aanvallen van het luchtwa
pen waren gericht op Moskou
In den strijd tegen Groot-Brittannië hebben duikbooten vier
vijandelijke koopvaarders in den
grond geboord, o.m. een groot
transportschip, met een totalen
inhoud van 23.500 br.r.t.
Het door de duikboot van den
kao.-lt. Biaalk in den grond ge
boorde Britsche oorlogsschip is
inmiddels geïdentificeerd als het
v]ie°tuigmoedersehip ..Unicorn".
Het betreft hier 't nieuwste, eerst
tiidpns den oorlog gereed gekomen
schip van deze soort, dat in de
Britsche vloot.lijsten als vliegbootmoederschip staat ingeschreven.
In Noord-Afrika gaan de geVechten voort. Duitsche troepen
hebben in vastberaden tegenaan
val twee Britsche bat.teriien en
acht tanks vernietigd. Duitsche
gevechtsvliegtuigen hebben con
centraties van den vijand uiteen
gedreven in Noord Cyrenaica.
Boven Malta zijn in luchtge
vechten twee Britsche jachttoestellen neergeschoten op een an
dere plaats in het gebied van de
Middellandsche Zee is een groote
vlotboot vernield.
Het Britsche luchtwapen heeft
vannacht brisant- en brandbom
men geworpen op eenige plaatsen
ln West-Duitschland en in de be
zette Westelijke gebieden. De
schade is onaanzienlijk. De vijand
heeft twee bommenwerpers verlo
ren.
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Geen Duitsche duikbooten
in Zwarte Zee.

ANKARA, 24 Dec. (D.N.B.) Hel 0
Turksche persbureau bepaalt zijl 01
standpunt ten aanzien van een Tass'
bericht, volgens hetwelk een derd#nw
Turksch schip in de Zwarte Zee dooi
een „onbekende duikboot tot zinken ii
gebracht, welker bemanning zou be>
staan uit Duitsche agenten met bols
jewistische rangteekenen. Het Turk'
sche persbureau verklaart ten aan
zien hiervan, dat de Duitsche regeering door bemiddeling van de Duitsche ambassade aan de Turksche regeering heeft laten weten, dat zich ii
het geheel geen Duitsche duikboot ii
»rc
de Zwarte Zee bevindt.
In Turksche kringen heeft mei AF1
deze verklaring als bijzonder belang ko'
rijk gekenmerkt, omdat wegens he:
volledige ontbreken van Duitschi
duikbooten in de Zwarte Zee thani
ook vast staat, dat de torpedeering lftij
van eenlg Turksch schip niet aan hel tolh
optreden van Duitsche duikbooteqgeweten kan worden.

eti

De aanval op Rangoon.

r.

BANGKOK 24 Dec. (D.N.B.). D4
omroep van Rangoon heeft toegege AFV
ven, dat de Japansche bommenwer
pers Rangoon Dinsdag om 10 uur dei
ochtends hebben aangevallen in twe(
aolven en zware schade en groote ver
liezen hebben veroorzaakt
Talrijkitègt
branden braken uit. De Britschi
strijdkrachten van Birma hebben gis
teren in de nabijheid van Tshienga'
sen een stad aan de Noordelijke gren
van Thailand, het vuur geopend o{
Thailandsche strijdkrachten. De Thailanders dreven den vijand na eei
kort gevecht weer over de grens te
rug.

DAGORDER VAN MARSCHALK
MANNERHEIM.
HELSINKI, 24 Dec. (D.N.B.)In eel
ter gelegenheid van het Kerstfees
uitgegeven dagorder aan de troepe4an
drukt de opperbevelhebber van hei save
Finsche leger, veldmaarschalk Man ls ti
nerheim, zijn vertrouwen uit, da (
elke soldaat zoolang zijn krachten za
geven totdat het dreigende bolsjewis
tische gevaar voor het Finsche voll
definitief is weggenomen.

tij,

21 AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN
VERNIETIGD.
FRANSCHE VISSCHERSBOOTEN
TOKIO, 24 December. (D.N.B.) De
vlootafdeeling van het keizerlijke DOOR ENGELSCHEN OPGEBRACHljr
hoofdkwartier maakt bekend, dat bij
PARIJS. 24 Dec. (D.N.B.). Twe
de luchtaanvallen van 20 en 21 Dec Fransche visschersbooten uit Doual 0
op de resten van de Philippijnsche nenez (Bretagne). die eenige wekei
luchtmacht, 21 Amerikaansche vlieg geleden naar Mauretanie waren verf
tuigen vernietigd werden.
trokken om aan de kust van deze k(
Uit Manilla wordt gemeld, dat de lonie naar kreeft te visschen zijn do<
geheele Philippijnsche archipel dóór de Engelschen opgebracht en naa
Janansche formaties vliegtuigen hevig Gibraltar gesleept. Elke boot had eel
w<
gebombardeerd is. De schade is vooral bemanning van 12 koppen.
ernstig in het Noordelijke deel van
het eiland Luzon.
MEXICO VERBREEKT DE
DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN Mc
MET BULGARIJE. ROEMENIE
la
HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ.
EN HONGARIJE.
STOCKHOLM. 24 Dec. (D.N.B.) Naai
's-GRAVENHAGE, 24 December. —
United Press uit Mexico meldt, heef
400 16752
Mexico de diplomatieke betrekkingci
200 13475
met Bulgarije, Roemenië en Hongari.'
100 11164 12310
verbroken.
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Verduisterd

moet

drie vijandelijke machines neer. Op
zee, ter hoogte van Mersa-Matroe
heeft een van onze verkenningsvlieg
tuigen, dat door drie Hurricanes werd
aangevallen, daarvan een neergescho
ten en is met vijf gewonden aan boord
op zijn basis teruggekeerd.

I

worden:

Donderdag 25 Dec. van 's av.
17.30 uur tot 's morgens 9 50 u.

Ook Mackenzie King naar
Washington?

17.31 uur tot 's morgens 9 50 u.

|
Zaterdag 27 Dec. van 's av

STOCKHOLM, 24 Dec.(D.N.B.) Naar
de Britsche nieuwsdienst uit Ottawa
meldt, gelooft men daar, dat de
Canadeesche
minister-president,
Mackenzie King, aan het einde van
deze week naar Washington zal rei
zen. Er is nog geen definitief besluit
genomen.
De Britsche nieuwsdienst meldt uit
Washington, dat Churchill in de pers
conferentie verklaard heeft, zich niet
over de vraagstukken van na dezen
oorlog te willen uitspreken. Bij al zijn
besprekingen neemt de crisis van dit
oogenblik de eerste plaats in. Hij
voegde hieraan toe: men zal beter in
staat zijn, zich met de toekomst bezig
te houden, zoodra de problemen van
dit oogenblik zullen zijn opgelost.

17.32 uur tot s morgens 9.50 u.
Zondag 28 Dec van 's avonds
17.33 uur tot 's morgens 9.50 u.
Maandag 29 Dec. van 's avonds
17.34 uur tot 's morgens 9.50 u.

I

Italiaansche

weermachtsbericht.

ROME, 24 Dec. (Stefanl). In zijn
weermachtbericht no. 579 maakt het
;taliaansche opperbevel het volgende
jekend:
In Cyrenaica zijn de gevechten herrat in het gebied ten Zuiden van 3arlia.
Vijandelijke
gemechaniseerde
itrijdkrachten hebben herhaalde maen onze troepen aangevallen, tendnde daarvan de bewegingen te beemmeren. Aan het front van Solloem
perd een vijandelijke aanval afgesïaen. In de zone van Bardia valt niets
ijzonders te vermelden. Duitsche fornaties vliegtuigen hebben met zichtiaar resultaat vijandelijke doelen ge

Vlevr. v. d. Woerd-

TURKIJE BEHARTIGT BELANGEN.
ANKARA. 24 Dec. (DN.B.). Op ver
zoek van de regeeringen van Frank
rijk, Italië en Japan, heeft de Turksche regeering zich bereid verklaard,
de belangen dezer staten te beharti
gen in Irak. Daarmede treedt Turkije
voor het eerst in den kring van neu
trale staten, die in dezen oorlog de
belangen van andere landen beharti
gen.

ZANGVEItEENIGING vraagt te
koop een

ORGEL

Immink
tandarts
tot nadere aankondiging
NIET TE CONSULTEEREN.

Prijsopgave met omschrijving
onder no. 414282 Bureau Tw.
Dagblad Tubantia.

Pr. A. B. LOTTGERING

TE KOOP GEVRAAGD door
Muziekonderwijzer een

PIANO

TOT 5 JANUARI AFWEZIG.

Vanaf dien datum weer
ochtend- en middagspreekuur.

.. H. Leopold

Huidarts,
van Donderdag 25 tot en met
Zaterdag 27 December
AFWEZIG.

Uw Nieuwjaarswensch
toekomen

lezer

al

Uw

vrienden en kennissen" in

En

schede en zeer ruim*- omgeving

j§ Vrydag 26 Dec. van 's avonds

Het

goed als onveranderd. Van de tabakken
werden Deli Batavia en Senembah tegen
omstreeks de vorige prijzen afgedaan.
Oude Deli's waren een paar punten hooger. 231-234. De omzetten op de rubberafdeeling waren gering. Voor de industrieelen bestond maar weinig belangstelling
De toonaangevende soorten van de markt
waren zoo goed als ongewijzigd. De min
der courante soorten waren bijna veron
achtzaamd, toch kwamen in diverse ge
vallen Iets hooger noteeringen tot stand.
De beleggirgsmarkt had een kalm ver
loop. De Duitsche markt lag verlaten
Kerkelijke leeningen waren bijna onver
anderd.
Prol. ?K pet.

Indien U ons vóór Maandag a.s.

doet

Uw gelukwenschen voor 1942 op
Oudejaarsavond.
En dat slechts voor 7ft cent vooi
5 regels, iedere regel meei 14 ct
bij vooruitbetaling Deze annon
ces kunnen ook aan de bezorgers

VAN

AMSTERDAM

AMSTERDAM 24 Dec. — Zooals ver
wacht kon worden, was het zakenverkeer
op de effectenbeurs te Amsterdam heden
van "bescheiden afmetingen. Er
waren
maar wt-inig orders en de koersen ver
schilden in doorsnee niet veel bij die van
gisteren. De markt werd door geen enkele
aangelegenheid van bijzondere strekking
beïnvloed, zoodat er geen ruimte over
bleef voor groote schommelingen. Dat de
beurs oveiigens goed veerkrachtig was,
bleek wel hieruit, dat in weerwil van het
gebrek aan affaire, het koerspeil, tenmin
ste vergeleken met de vorige slotkoersen,
gemakkelijk gehandhaafd kon blijven.
Op de petroleummarkt werden Olies
weliswaar aanhoudend in een open hoek
verhandeld, maar op de keeper beschouwd
waren de omzetten toch niet groot en de
koers bewoog zich daarbij tusschen 256'4
en 261, waarbij tegon het slot 'uist in het
midden tusschen deze limites we'd ge
handeld Van de Indische cultuurfondsen
gaven HVA's nog de drukste affaire te
zien. Vorstenlanden waren gemiddeld zoo

Uit meer dan 50.000 inzendingen heeft te
Den Haag de trekking plaats gehad van de
prUsvraag welke in het blad „Binkkade",
uitgave van het Departement van
Volks
voorlichting en Kunsten, gepubliceerd is.
De eerste prijs, bestaande uit f 2ó0 — en
noo Winterhulploten is ten deel gevallen aan
G. A. A. v. d. Hoorn, Heereweg l/120a te
Wilnis.
Tweede prijs (f 150.— en 250 Winterhulploten) L. C. Slings, Westachterweg 5a,
Coliinsplaat (Zeeland).
Derde prijs (f 25.— cn 50 Winterhulploten)
Harm, Bartels, Nieuwlandsweg 3a te Haren
(Gr.)
Vijfde prijs (f25.— en 50 Winterhulploten)
•T. Verhoek, Schinkelkade "91 te Amster
dam (Z.)
Zesde prijs (f 12.50 en 25 Winterhulploten)
J. J R. Buirma, Mariaplaat lfihis te Utrecht.
Zevende prijs (f 12.50 en 25 Winterhulplofen) mej. W. N. NUhof. Barlo 52 te Aalten.
Achtste prijs (f 12 50 en 25 Winterhulp
loten) mej. Victorie Kruisinga, Wiik 3372 te
Vriezenveen (Overiissel).
Negende prijs (f 12.50 en 25 Winterhulp
loten) P. J. Boek, Druivenlaan 27, Alkmaar.
Voorts is een aantal troostprijzen toege
kend. Zü die voor een dezer troostprijzen
in aanmerking komen, zullen hiervan ten
spoedigste bericht ontvangen.

geopend.

de

HENGELOSCHESTRAAT 168.

Hengelo (O.)

Heden Opening

Uiterlijk speelt geen rol. Brieven
met omschrijving en uiterste
prijsopgave onder no. 414281 Bur.
Tw. Dagblad Tubantia.

VAN ONZE GEHEEL NIEUWE EN
GERESTAUREERDE EETZAAL.
BELEEFD

TOT

EEN

BEZOEK

Demoed's
Muziekhandel
Zaterdag 27 December

gesloten.

huidverzorging,
pedicure-manicure
wrderhagen 26, Telefoon 5838.
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Twejoliieiteties in te dienen bij
Douar
wekei1 Burgemeester van Enschede
n verr 31 December 1941.
;ze kot
in doi
naa
ad eei Woninginricht. Resink

E
fGEN
NIE

) Naa
., heef
kingel
ngari.

I

PRACHTIGE
SOLIDE

BONTWERKER

i

ONZE ZAKEN

SCHRIJFMACHINE
geregeld na zien door een
vakman met ruim 30-jarige
ervaring.

*

I
I
Ter Horst

I

gesloten.

LAAT THANS UW

[BANKSTELLEN
VRIJE
BEZICHTIGING

Zaterdag 27 December
den geheelen dag

gesloten.

I

Kantoormachinehandel
„ T W E N T HE",

't Belthoes - Ilaaksb.straat

& Co., Marktstr. 10-12

en

Manuf. handel Resink & Co., Haverstr. 51-53
Zaterdag 27 December den geheelen dag

GESLOTEN.

I
I
I
I
I

VIER DAGEN HEBT U DE TIJD
om na te denken over de vraag: „Waarom zou ik 't sluiten
van de verzekering nu nog langer uitstellen?"
„Kan ik mij met dat uitstellen verantwoorden tegenovei
mijn gezin en mijn zaak?"
Bericht U ons Maandag even? Wij komen dan gaarne bij
U praten. (Zaterdag zijn wij gesloten).
Inmiddels PRETTIGE KERSTDAGEN toegewenscht door:
ASSURANTIEKANTOOR TIGGELER & DE BRUIJN.
KALANDERSTRAAT 21.
TELEFOON 4800

HAAKSBERGERSTRAAT 102
ENSCHEDE,

LANGESTR. 10, HENGELO (O)
zijn

29, 30 en 31 December

Enschede, Palembangstr. 21
Telef. 4179. — Linten en
carbon uit voorraad lever
baar. — Reparatie en On
derhouds-abonnementen

I

Piet Heinstraat fcnsrhpde

Heden overleed zacht en
kalm, bewust van zijn roe
ping, onze lieve Man. Vader,
Behuwd- en Grootvader

Hendrik Karst
in den ouderdom van 65 jaar
Uit aller naam:
IJLTJE KARST—
De Vries.
Hengelo (O.). 24 Dec. 1941.
Dennenboschweg 51,
De begralenis zal plaats heb
ben
Zaterdagmiddag 12 30
uur vanaf 't RK- Zieken
huis op de Algemeene Be
graafplaats.

Gevraagd per 1 Febr.

Brieven aan Mei. M. Tijssen,
Willem II str 6 Tilburg,

Onze foto-ateliers
zijn volgens wettelijke bepaling voortaan

'S ZONDAGS GESLOTEN.
OP WERKDAGEN TOT 7 UUR GEOPEND.
Foto-atelier Brusse

Foto-atelier v. Ockenburg

Foto-atelier Harbrink
Foto-atelier Heuper?

Foto-atelier Tabois

Foto-atelier Kiffen

Foto-atelier Weise.

Foto-atelier Van Ulzen
:

\

Foto-atelier Kluvers
te KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG GESLOTEN.

GESLOTEN
wegens inventarisatie van 28 Dec.—4 Januari

Lasonder's Glas- en Verfhandel
Noorderhagen 45—45.

Spoedorders Tel. 5225.

BAD BOEKELO.
Wegens besloten partij beide KERSTDAGEN

GESLOTEN.
HET WIJNVAT
KLOOSTERSTRAAT 29

is gesloten tot 29 Deeember
Telefonisch NIET te bereiken, ook niei op no. 3451.

MEJ. H. BROEN
v.h. Geerdink-Ribbels, Hengeloschestraat 30

Hendriksen Zaterdag 27 Dec. GESLOTEN.

zijn de beide Kerstdagen

landelsavondschool
MET 5 JARIGE CURSUS

GESLOTEN.

ENSCHEDESCHESTRAAT 98

DIENSTBODE

LK

gesloten.

Hengeloschestraat 25

s re1

INCASSO HANK N V

FLINKE ZIT-SLAAPKAMER

W. A. BAARSLAG

:h ii
ot ii

230-1

Koersen medegedeeld dooi de

met
kookgelegenheid,
liefst
Haaksbergerstraat of
naaste
omgeving, door zich te vestigen
R.K. Vroedvrouw.

gesloten.

• etty van de Meene

uell M11

A 152I/2-3/4 152»/4-%

is onze zaak

zijn OP 28 DECEMBER 1941.
'ass'
erdie inwezig zijn de huisartsen:
dooi
LANGELAAN.
2n ii
COUVREUR.
be
HOFTE KOESVELD.
bols'
COPPES.
'urk'
DE JONG, Boekelo.
aan<
;gee
3uit'

106-1/4

I ahah
CvA 225-61/;, 231-4

Amst Rllbbej A 2401i-42 240-1 241-3
Bandar KuhD A 168-70 —
—
D Batavia R a 165VA
—
—
Srhet*> vaart
K N St Mll N B A 164 161V2-2'/2 164
K Pak M11
A 185
—
1831/2
N Sch Unie A 157-31 158>/2-60
159V,-60%

A.S. ZATERDAG

„ZONDAGSDIENST

134
135

A 130%' 130 VA
A 133-4 133

Kuhhet

Spaarbank
Providentia

huisartsen:

3

Suiker
348-9 352
H verg Amst A 350-6
V Vorsten) C A 1041/2-54 104-7V,

152V4-i/,
129%-30%
122'/4
122V,-3
C Suiker M11 A 23b
—
242V,
Heemaf
«ew A 190
—
190
K N Zuiifind A 540
—
L & flnll CvA 169'/2-314 168-9V,
170-3/4
U B PhlliDS a A 281-2Vi 2811/2-21/?
282 Vv
st Snanlaard A 133
—
131
Stork & Co e a 265
—
261
Pplroleum
K Petroleum A 258-60% 256V2-60
259 ^-60 Vr

Zaterdag 27 Dec. a.s.

UITNOODIGEND.

Kot't Llovd
St Mll Ned

Berkei's fit
A 129'/2
C L> Olifi OA 122V2-3

Enschede - Noorderhagen 54a

HULSHOF.
WEFERS BETTINK.
VELSING.
JANSEN Sr.
Dr. AVENARIUS.

en

A K U

GESLOTEN.

GU ICHEL A A R

Sioi
Koei

Staatsie»*!'
en
Ned "40 II zbt 4 100'b
—
100%
Nederl 1941
4 100%-lOO^-Vj
100V2-A
Ned 1941
3"A 96
96-VR
966ni-3/ft
Nederl 1937
3 88|J-3/4 88%-fH
89Ned 1938- 3-3M, 92%
923^
g27/R-fi
N W Schuld 2'A 73% •
— " 73t7«
N O tndië '37 8 86
—
85%
N O 1 "37 A ' 854
—
85
BariKrn
amsterd BanR A 138
—
1381/?
Incasso Bank A 135
—
135
Kolon Bank
A 165»/2
—
165
N H M11
UvA 13S
—
1351/,
Rott Bankv
A 150>,4
—
150'i
Pw Bank
OvA 155
—
155
Industrieel? (imtrrneniinKPn

DEN GEHEELEN DAG

OP 25 EN 26 DECEMBER,
zijn

Vorige
te
Koers ujdvali

ZATERDAG 27 DECEMBER

0NDAGSDIENST
anwezig

KOERSEN VAN 24 DEC. 1941.

2e KERSTDAG tot 1 uur BERCONHUIS

Restaurant Deters -

(Of VLEUGEL).

Uitslag blokkade
prijsvraag.

van ons blad worden opgegeven

BEURS

BLADZIJDE

WOENSDAG 24 DECEMBER 1941

I
I
I
I

N.V. TWENTSCHE ELECTR. TRAMWEG MIJ.
ENSCHEDE.

De Directie maakt bekend, dat haar kantoor
op ZATERDAG 27 DECEMBER 1941

gesloten zal zijn.
CONSULTATIE BUREAU VOOR
ZUIGELINGEN EN KLEUTERS.

gesloten

Het Bestuur van de Vereniging „HET GROENE KRUIS' afd En
schede maakt bekend, dat bovenstaand bureau aan de Ble^kerstraat 42a TOT NADERE AANKONDIGING GESKM EN IS.

RADIOKO

Ons kantoor en de magazijnen zijn op

HEI BK{-

Zaterdag 27 December en op

In het FRIESCH SANATORIUM
te APPELSCHA wordt gevraagd
een

LEERLING
VERPLEEGSTER,

8

inwonend.

I

Brieven aan de HOOFDVER
PLEEGSTER van het Vrouwen
paviljoen.

UK

Woensdag 31 December a.s.

den geheelen dag gesloten.
Lonneker Coöp. Landbouwersbank
en Handelsvereenioing G.A.
te ENSCHEDE.
<&»

; 1^*4,

•

E *STE BLAD

ADVERTENTIEN
Met blijdschap geven wij ken
nis van de geboorte van onze
dochter
TOOSJE.
R. W. ENNIK en
M. ENNIK-Borst.
Enschede, 24 December 1941.
Lipperkerkstraat 7.
Am 23. Dez. 1941 wurde unser
erstes
Kind
ein
gesunder
Stammhalter geboren.
Wir gaben ihm den Namen
SIEGFRIED.
In dankbarer Freude
Maria Schilling,
geb. Gierden
August Schilling.
Z.Z., RJK. Krankenhaus, En
schede.
VERLOOFD:
RIEK KROEZE
en
GÉRARD LEUVERINK.
Oldenzaal, 2e Kerstdag 1941.
Ootmarsumschestraat B.
Carmelstraat 22.

TWENTSCH DAGBLAD TUBANTIA
Heden overleed plotseling
mijn lieve Man

Harm Boertien,
in den ouderdom van 41 jaar.
J. BOERTIEN—
ten Bloemendal
Hengelo (O), 23 Dec. 1941.
Achterh. Molenweg 222.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Zaterdag
27 Dec. a.s., des namiddags
half 3 vanaf het sterfhuis
op de begraafplaats aan de
Oldenzaalschestraat.

Enschede, 1ste Kerstdag 1941.
Kwartelstraat 10.
Papaverstraat 104.
In plaats van kaarten.
VERLOOFD:
M. LAARHUIS-HINZE
en
THEO PETERSEN.
Kerstmis 1941.
Weesp-Flensburg.
In plaats van kaarten.
VERLOOFD:
DINIE DRIEZEN
en
JAN VAN OOIJIK.
Enschede, 2e Kerstdag 1941.
Kneedweg 41.
Ypkemeulestraat 16.
VERLOOFD:
RINA DINGEMANS
en
MARTIN VAN LOON.
Oldenzaal, le Kerstdag 1941.
Sparstraat 88.
Peter Tonstraat 27.
VERLOOFD: ~
JO WARGERINK
en
HENNIE DOST.
Enschede, lste Kerstdag.
Wattstraat 40.
W. de Clercqstraat 51.
GETROUWD:
COR KROESBERGEN
en
JAN TOUWEN Kzn.
Amsterdam, 24 December 1941.
Adres: Kuipersdijk 201,
Enschede.

Heden overleed na een
korte ongesteldheid en smar
telijk lijden, in het R.K. Zie
kenhuis, onze lieve Behuwd
dochter, Behuwdzuster en
Tante

Meinje Neef-Neef
in den leeftijd van ruim 32
jaar.
Enschede, 23 December 1941
J. NEEF.
A. NEEF—Siegers.
en Familie.

NC
KOFA MAGAZIJNEN

:DERHAGEN 40

-

MARKTSTRAAT 12

HAVERSTRAAT 25 77 • ENSCHEDE

Verhuisd
van Preangerstraat <
W
naar

Padangstr. 34?
Telef. blijft No. 5807 in
)
)
)

GEVOELIGHEID
JUISTHEID
BESTENDIGHEID

In

het

volledige

besef

van

onze

dienende

taak

jaar, beijverd U naar ivensch te bedienen.

en onwillekeurig overdenkt

Dat dit niet gemakkelijk geweest is, zult U begrijpen,

men dan, zoo zal het U ze
ker ook gaan, wat zoo'n est
ee:
jaar gebracht heeft en
fs\
gebracht kon hebben.
er
Moeilijkheden en teleurstel f.
,n<
lingen met Uwe huurders? fra
; i
Ze zullen U waarschijnlyk ; I
i 1
niet onthouden zijn.
te
Maar was dit noodig ge fee
er
weest? NEEN ZEER ZEKER st;
ug
NIET! Indien U aangesloten rk
fl
waart geweest bij een accu kk
raat en met tact optredend ïti
he
Huur-lncassobureau als
1.
,d£
Snelder dan waren U veel hii
moeilijkheden en teleurstel eis
:ht
lingen bespaard gebeven, t f
n
dat verzekeren wij U.
V:
St!
Besluit daarom dit jaar goed :t
:r,
en geef U op bij den
te:
Va
Huurincassodienst ge
st
van het
!eli

evengoed als wij weten, dat het voor U onprettig was,
wanneer wij U aan een of ander artikel dat U wenschtc.

echtgenoot van
Mej. Maria Theodora Wilhelmina
Morselt—Scheurink,
in den leeftijd van 39 jaar.
M. TH. W. MORSELT—
Scheurink.
TONNY.
WILLY.
GERRY.
PAUL.
TRUDE.

niet konden helpen.
Maar in wederzijds begrip voor elkanders moeilijkheden
konden we steeds de beste oplossing vinden. U tot onze
tevreden

klanten te

mogen

rekenen

was en is onze

eerste taak.
Het nieuwe jaar dat komen gaat zal van U maar ook
van ons bijzondere inspanning vragen.
Wees er van overtuigd dat Magasin ..Lux' paraat is I

Oldenzaal, 22 December 1941
Bisschopstraat 18.
De plechtige Requiemmis
zal plaats hebben op Zater
dag 27 December in de St.
Plechelmuskerk om 10 uur,
waarna begrafenis vanuit de
Kerk op het Kerkhof alhier.
Vertrek van het Zieken
huis 9,45 uur.
Geen rouwbeklag en bloe
men. Gaarne H.H. Missen.

A. ANDRIESSE >r
:h

EEN JAAR SPOEDT
TEN EINDE

ten

opzichte van U, hebben wij ons, in het ten einde spoedende

Gerhardus Joseph
Morselt

EISCHTfie
DE
WET

LAAT U VOLLEDIG EN VAK
•CUNDIG INLICHTEN.

ENSCHEDE, 25 December 1941,

<=rla.n cn~e klanten ut de jen tijJt,

IJ kunt zonder eenige verplichting van onze ervaring en
vakkennis profiteeren.
Wij

wenschen

U

prettige

feestdagen

spoedig 1942.
Hoogaohtend.

M

acjauit
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en
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Alsteedschestraat 53.

Heden overleed na een zeer
kort ziekbed, zacht en kalm,
voorzien van de laatste H.H
Sacramenten, onze zeer ge
achte patroon, de Heer

\nj

Wij komen gaarne even bij de
soc
U de zaak bespreken. Ons
telefoonnummer is 3-7-6-3.

Gerhardus Joseph
Morselt
Echtgenoot van
Mej. Maria Theodora
Wilhelmina Scheurink,
in den leeftijd van 39 jaar
Zijn nagedachtenis zal bij
ons in hooge eere blijven.
Gezamenlijk personeel
van de'speelgoedfabriek
Oldenzaal.
Oldenzaal, 22 December 1941

Tot mijn diepe droefheid
overleed heden na een korte
ongesteldheid in het R.K.
Ziekenhuis mijn innig ge
liefde Vrouw en het kind
zorgdragende Moeder

Meinje Neef-Neef

WONINGINRICHTERS

Heden overleed, voorzien
van de H.H. Sacramenten,
na een kortstondige ziekte,
gedragen in volledige over
gave, onze innig geliefde
Man en der kinderen zorg
zame Vader, de Heer

Zaterdag 27 Dec.
en

Bij dezen betuigen wij onzen
hartelijken dank aan den Zeer
geleerden Heer dr. A F. Kok,
Zusters van „Ziekenzorg" en
alle vrienden en bekenden voor
het medeleven ondervonden tij
dens de ziekte en bij het over
lijden van onze lieve Vrouw en
Moeder
HENDRIKA HESLINGA.
geb. Versteeg.
Enschede. 24 December 1941.
K. Heslinga
Martha
Tine.
DANKBETUIGING.
De arbeiders van de firma
Gebrs. v. Heek brengen bij deze

SCHOUWBURG GR00TE SOCIETEIT

ZATERDAG 27 DECEMBER

ENSCHEDE.

IS ONZE WINKEL

Vrijdag 26, Zaterdag 27 en Zondag 28 Dec. 1941, 8 uur
Vrijdag 26 en Zondag 28 December 1941 - 2.30 uur

GROOTE MATINEE

geschenken aan hen bewezen
bij hun 40-jarig dienstverband
op Dinsdag 23 Dec. '41.
De gez. betr. arbeiders.

Dr. J. W. C. Verhage
OOGARTS - HENGELO
VAN KERSTMIS TOT
NIEUWJAAR AFWEZIG.

den geheelen dag GESLOTEN.

MELCHING b VAN ULZEN
OLDENZAALSCHESTRAAT 91

TELEFOON 2624

gelijk aan de avondvoorstelling.

ZATERDAG 27 DEC. KINDERMATINEE - 2.30 UUR
mei de bekende Kindervriend Goochelaar

PROE. CONRADV
Zangwedstrijd voor Kinderen met mooie prijzen.

Zaterdag 27 December

KEES PRUIS

den geheelen dag gesloten.

KOMT MET EEN NIEUW PROGRAMMA

Fa. J. H. VOOGD

K E E S
E M M Y

P R U I S
P O S T

M U R A L D O
P R O F .

de phenomenale Jongleur

C O N R A D I

Humoristische Goochelaar

BERTUS HOOGLAND
Accordeonist

Echt of niet .. één acter
De onzichtbare.. black out

WEGENS INVENTARISATIE VAN 1 JANUARI 1942
TOT 12 JANUARI 1942 GESLOTEN.

HAAKSBERGERSTRAAT 326
Galanterieën - Speelgoederen - Huishoudelijke artikelen

Zingt met ons de
Populaire Refreintjes

Vergeet de zorgen van alle dag
Kom bij Kees Pruis en de zijnen en lach!
Prijzen des avonds: ƒ1.25, ƒ1.00, ƒ0.75, ƒ0.50. Prijzen
Matinee: ƒ1.00, ƒ0.75, ƒ0.60, ƒ0.40. Kindermatinee: ƒ0.60
f 0.45, ƒ0.30 (alle rechten inbegrepen). Plaatsbespreking
dagelijks van 10—6 uur.

VERLOREN op 11 Dec.
BRUINE ACTETASCH
met schoolboeken, gaande van
Haaksb.str.—hoek Getfertsingel.
Terug té bez. J. de Herder,
Broekh.weg 46 a.
Onderwijzer in vasten dienst
vraagt door omstandigheden
ƒ 500— TER LEEN.
10 maandelijksche aflossingen
van ƒ 54.—. Br. onder no. 414278
Bur. Tw. Dagblad Tubantia.

is onze zaak

gesloten
ERNST TEGELER
Kalanderstraat 6

rt
za
me
elc
hi
str
'ar
|ke
ïer
dit
110
E<

1

(ONGEMAN,
mede-eigenaar van le klas h'
in dameskleeding, zou gaan
in kennis komen met
R.K. JONGEDAME,
vlotte verschijning, leeftijd
26 jaar welke t.z.t. in staat
zelfstandig de verkoop en maatf
afd te leiden — Brieven mi (ei
foto welke worden geret. ond<
no. 414285 Bur. Dagblad Tub.

FRANS
Opleiding L.O. Praktijk
examen - Conversatielessen

de meest populaire

de gevierde voordrachtskunstenares

nogmaals hartelijk dank aan de
firmanten voor de huldiging en

iec
va

Maandag 29 Dec. Rhdi

••

G. J. Morselt,

in den leeftijd van ruim 32
jaar.
Enschede, 23 December 1941
B. NEEF
A. NEEF—Bos.
en Familie.

umenten

GEBR. REKERS

Beleefd aanb.

in den ouderdom van 39 laar
Zijn
nagedachtenis zal
steeds bij ons in eere blijven.
Het gezamenlijke
Winkelpersoneel.
Oldenzaal, 22 December 1941

Heden overleed na een
korte ongesteldheid, in het
R.K. Ziekenhuis, onze innig
geliefde Dochter, Zuster, Be
huwdzuster en Tante

den geheelen dag GESLOTEN.

GESLOTEN.

in den ouderdom van 58 jaar.
In leven onderbaas onzer
afd. Bleekerij.
Directie N.V. Boekelosche
Stoombleekerij.
Boekelo, 21 Dec. 1941.

Heden overleed na een
kortstondige ziekte, voor
zien van de H.H. Sacramen
ten, onze beminde patroon,
de Heer

in den leeftijd van ruim 32
jaar.
Enschede, 23 December 1941
Kottendijk 79.
(Tijdelijk adres: Estrikstr. 2)
J. E. NEEF.
JAN.

4

ZATERDAG 27 DECEMBER

den geheelen dag .

G. Nijhuis

Maandag 29 Dec. 1941
hopen onze geliefde Ouders,
Behuwd- en Grootouders
J. VAN AARSEN
R. VAN AARSEN—Kooi
hunne
35-jarige Echtvereeniging
te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wensch
van hunne dankbare Kin
deren, Behuwd- en Klein
kinderen en Verloofde.
Overdinkel, O 519.

Meinje Neef-Neef

ZATERDAG 27 DECEMBER

••

Heden overleed onze trouwe
medewerker gedurende meer
dan 40 jaar

VERLOOFD:
TINI VAN KUIJK
en
JAN GEERDINK.

WOENSDAG 24 DECEMBER 1941

A. v. ABEELEN

Ife

Leraar M.O.
Padangstraat 1, Enschede Ve
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GEOPEND
Zaterdag 27 December a.s.
is onze zaak den geheelen
dag geopend.
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Wenscht U spoedig practisch
Engelsch te leeren van Leeraar
20 jar. ervaring Engeland of als
gevorderde Uw school-Eng. door
parate kennis te verbeteren f 3.p.m. Vraagt inl. B.E.O. (Beter
Eng. Onderr.) onder No. 414266
Bureau Tw. Dagbl. Tubantia.
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KERSTSFEER.

Kersttijd onderscheidt zich van
overige weken van het jaar door
• bijzonders, waaraan niemand zich
onttrekken. Ook zij, die overigens
tot de geloovigen in kerkelijken
behooren, vieren dit feest mede,
door zijn algemeenheid een zoo
iverseel karakter draagt, dat men
t als een betooging van de geheele
jnschneid beschouwen kan. Dit
est is internationaal en gemeengoed
n alle politieke partijen, kerkelijke
zindten, maatschappelijke groepen.
Wat is het, dat dezen allen veradt, die thans weer hun Kerst
om opstellen en hun woning versien met de emblemen van den winr: het wit van de sneeuw en het
awige groen van dennen en hulst'
het een bepaald geloof, een bealde gedachte, een wereldbeschoung of levenshouding? Wij meenen
werkelijkheid het dichtst te bena_ ren door te spreken van een eigen^ rdige sfeer: de Kerstsfeer, waarin
n het eind van het jaar heel de we— die aller
He wezen doord. .
ademti. en
)7 ingt zooals de vrieskou, de mist of
sneeuwlucht, die ook geen ondern ieid maken.
tl de wereldliteratuur is deze Kerst
er door niemand treffender beireven dan door Dickens in ziin on
erfelijke Kerstvertelling, die de be;ring van den ouden vrek Scrooge
schrijft. Scrooge behoorde tot die
•jnschen die zich elk jaar weer tede Kerstsfeer verzetten. DaarIE )r behoeft men geen vrek of hardrhtig mensch te zijn. Ook als vol-

i

rstmis viert.

iet lijkt voor een nuchter zaken-

,n inderdaad belachelijk, feest te
ren in een ti.1d van het jaar, waar
de armoede zich schrijnender laat
roeien dan ooit, waarin men zijn
,ans moet opmaken in een periode
i crisis, waarin gezinnen uiteengect zijn en waarin de verschrikke:ste oorlog woedt. Toch gaat het de
>este opposanten tegen Kerstvieg gelijk het Scrooge verging, die
islotte al zijn kennissen en familieen in Kerstvreugde-betoon overf. Tegen de Kerstsfeer kan niend zich op den duur verzetten,
latuurlijk is voor talloozen Kersts allereerst zaak van geloof. Maar
merkwaardige is, dat ook tallooKerstmis vieren, die overigens
ten het geloof om leven. Men
eekt ook wel van de Kerstgedachen verbindt daaraan een liefdadistrekking. Scrooge uitte zijn Kerstugde door onmiddellijk ziin armen
rk opslag te geven en zich het lot
ï diens ziekelijk zoontje aan te
kken. Hij teekende voor een fabelïtig bedrag in op de lijst voor de
nen, die hij voorheen verwaarloosd
i. Toch is Kerstmis niet louter een
[dadigheidsfeest. De weldadigheid
hier geen hoofddoel, maar uiteisel. Ook alweer niet van een ge:hte, want bij Kerstmis denkt men
t en wat men in dezen tijd doet is
n vrucht van redeneering, maar
van gevoel. Gevoel, uit stemming
staan en een stemming, welke gect wordt door de eigenaardige
er, die aan deze dagen hun ka
ter verleent.
7at dan ook de diepere oorzaak
ge zijn van dit heugelijk mysterie,
'stmis is voor ons allen, geloovig of
;eloovig, nog altijd wat het was
r Scrooge's neef: „een goede tijd,
gelukkig vergevende, liefderijke
igename tijd, de eenige tijd in de
ge jaarkalender, waarop mannen
rrouwen als bij onderlinge afspraak
ï gesloten harten vrijelijk opeV'. En daarom vieren wij kerstmis
der scrupules ook in een tijd, die
soo tegenstrijdig mee lijkt,
r is misschien ditmaal meer revoor deze viering, nu de sfeer om
heen gedrenkt is met gedachten
gevoelens van geheel anderen
1 Oorlogstijd draagt ook zijn eigen
sr met zich en evenmin als tegen
Kerstgeest kan men zich daarïn verzetten. We leven allen in een
achtenwereld, waarin het ons,
meer eenmaal normale omstanleden teruggekeerd zijn, moeilijk
vallen, ons te verplaatsen. De
!r, welke ons thans omringt en
rdringt, is abnormaal, — vergeten
dit niet! Maar de Kerstsfeer be
rt tot het normale leven. De oorzal eenmaal beëindigd zijn. Maar
meer de verschrikkingen van den
eldoorlog reeds lang niet meer dan
"-hiedenis zijn geworden, blijft
'stmis nog steeds actueel.
Zant de oorlog behoort tot het tijIke en Kerstmis tot de eeuwige
üen. Daarom doet het zoo goed,
dit feest over het tijdelijke heen
R mogen
zien en een oogénblik in
Eeuwige te schouwen.

Neerlands jeugd aan het werk.
EEN LANDELIJKE
HUISVLIJTACTIE.
De heer A. G. Glas, hoofd der afelmpp?, V°lksontwikkeling der werkla? h»tS"Vreugde en Arbeid"
1^" h„et. N.V.V., gevestigd te Amstergisteren ter persconferentie
rLc ?ra7ei?hage de volgende intet eIlchtin
?
g op de nieuwe
w w uH
, "Neerlands Jeugd aan
het Werk , welke te Amsterdam reeds
in october j.1. een aanvang nam en
thans onder dit motto door het ge
heele land zal worden gevoerd.
Huisvlijt, aldus de heer Glas, wordt
door velen beoefend. Er zijn tal van
knutselaars, die het ver hebben ge
bracht. Het knutselen, dus de huis
vlijt, is een uitstekenden vorm van
besteding van den vrijen tijd. Het
nuttige is hier met het aangename
vereenigd. Als er een poging gedaan
wordt om de beoefening van huisvlijt
uit te breiden door huisvlijtacties,
dan wordt hiertoe vooral aanleiding
gevonden in de tijdsomstandigheden.

Stellig wordt de vrije tijd meer thuis
doorgebracht dan vroeger. Het gezin
is meer op zichzelf aangewezen. Tal
van omstandigheden werken hiertoe
mede, zooals verduistering, slechte
verbindingen, vroege radiosluiting,
enz.
Een huisvlijtactie kan zich richten
tot de jeugd of tot de volwassenen,
doch ook tot beide groepen. Men las
reeds in de bladen van een huisvlijt
actie in de gemeente Amsterdam, die
zich tot de geheele burgerij richtte.
Thans maakt het N.V.V. bekend, dat
op initiatief van het departement van
Volksvoorlichting en Kunsten ook nog
jeugdhuisvlijt-tentoonstellingen ge
organiseerd zullen worden in andere
plaatsen en wel in Leeuwarden, Assen.
Arnhem, Eindhoven, Utrecht, Den
Haag en andere nog nader te bepa
len plaatsen. De huisvlijtacties in
deze gemeenten zullen zich allereerst
richten tot de jeugd onder het motto:
„Neerlands Jeugd aan het Werk"
Bekend is, dat dikwijls onder de jeugd
onbekende talenten sluimeren, die
gaarne de gelegenheid zullen benut
ten om eens met hun werk voor den
dag te komen. Die gelegenheid zal
hun nu worden geboden.
Omdat de tijdsomstandigheden er
toe bijdragen, dat zich bij de jeugd
verschillende problemen voordoen (de
toenemende jeugd-criminaliteit is 'n
bewijs hiervan), moet elke poging om
de jeugd afleiding of beter nog een
gezonde en juiste tijdsbesteding te
bezorgen op aller medewerking kun
nen rekenen.

zending naar de groote plaatselijke
tentoonstellingen
in
aanmerking.
Maar ook de schoolactie kan een groo
te attractie zijn voor de jeugd, omdat
goede voorlichting en leiding door de
leerkrachten een gezonde naijver en
werklust tot ontwikkeling kunnen
brengen. De leerkrachten mogen hier
bij niet tot daadwerkelijke hulp over
gaan, maar zij diene? op ruime schaal
raad te geven en de kinderen wegwijs
te maken.
Januari zal in het bijzonder in het
teeken van de propaganda worden
gesteld. Door middel van de dagblad
pers. de radio en de film, die onge
twijfeld alle medewerking zullen
verleenen, zal op zoo ruim mogelijke
schaal van voorlichting worden ge
diend. opdat iedereen kan meedoen.
In dit verband is van belang, dat
het Departement van Opvoeding.
Wetenschap en Cultuurbescherming
en het Departement van Volksvoor
lichting en Kunsten groote belang
stelling voor dit plan hebben en hun
volle medewerkine hebben toegezegd.
Zelfs kan worden medeeedeeld. dat
het Departement van Voksvoorlichting en Kunsten reeds een belang
rijke som gelds voor den aankoop van
prijzen ter beschikking heeft gesteld.
Verder koestert men de hoop, dat
evenals te Amsterdam de gemeente
besturen, instellingen, ondernemingen
en zaken hun belanestelling zullen
toonen en zoo mogelijk ook prijzen
beschikbaar zullen stellen. Men rekent
op een groote deelname en wil gaarne
de moeite van zooveel mogelijk in
zenders met aardig prijzen beloonen.
Iedere prijswinnaar zal een fraaie
oorkonde ontvangen.
Bovendien wordt de huisvlijtactie
gesplitst in een groot aantal afdeelingen en leeftijdsgroepen, waardoor
de kans op een prijs aanmerkelijk
stijgt. Zoo kan men inzenden voor de
volgende rubrieken: houtbewerking
(houtsnijwerk, timmerwerk, enz.),
leerbewerking,
metaalbewerking,
modeleeren en boetseeren (klei. gips.
enz.), modelbouw (schepen, vlieg
tuigen, enz), naaien, breien, haken,
oapierbewerking
(silhouetten
en
mozaïeken), schilderen (waterverf,
olieverf, enz.), teekenen (pen, potlood
enz.), vleschen (raffia, touw. enz.) en
weven, eventueel fotografie, waarvoor
toestemming is verkregen van de
autoriteiten, mits hiervan geen foto
wedstrijd wordt gemaakt en hierbij
gebruik wordt gemaakt van het bii
particulieren en in den handel aan
wezige materiaal. Verder zijn alle
andere vormen van beeldende kunst
geoorloofd, ook indien zij niet onder
een der bovengenoemde groenen ziin
ondergebracht (etsen b.v.)
In elk der bovenstaande rubrieken
wordt dus een groot aantal prijzen
uitgeloofd, terwijl bovendien elke
rubriek weer eesplitst wordt naar den
leeftijd van de inzenders. De tabel
hiervoor luidt als volgt:
1. Fröbelwerk voor kinderen tot
en met 6 iaar.
2. Huisvlijt voor kinderen van 7 tot
en met 9 jaar.
3. Huisvlijt voor kinderen van 10
tot en met 13 iaar.
4. Huisvlijt voor kinderen- van 14
tot en met 17 iaar. en. indien
de inzending ook voor volwasse
nen is ingesteld, ook voor den leeftijd
van 18 iaar en ouder.
Binnenkort zijn in alle plaatsen
aanmeldingsformulieren verkrii gba^r.
De actie loopt tot en met de maand
Maart 1942. In April zullen de
tentoonstellingen plaats vinden.

aan de inzending reen kosten ver
bonden.
Voor materiaal moet ieder zelf
Zooveel mogelijk zal er naar wor zorgen.
Schoolactie.

Natuurlilk kan men opmerken, dat
verschillende materialen schaarsch
zijn, maar met goeden wil en vinding
rijkheid zal ieder dit probleem wel
oplossen.
Een opmerking is nog van belang.
In de jeugdgroep van 14 tot en met
17 jaar treft men schoolgaande jeugd
en niet schoolgaande jeugd aan. Het
spreekt vanzelf, dat de huisvlijtactie
zich tot beide groepen wendt.
Het komt er thans op aan, dat

INGEZONDEN MEDEDEELING.

't Wordt al
aardig KOUD!

De wind gaat snijden! Goed
om nu |e huid met
Zwitsal-balsem te „harden"!

laf

luiden
alom
mi Kerstklokken
kerstklokken luiden
door de landen,
~^ver deez' tijden van nood en
van druk;
"uizenden vouwen eerbiedig
hun handen,
'ragend om kracht tot een
geest'lijk geluk,
breekt het licht door
het groeiende duister,
Weerklinkt voor allen die
machtige Stem,
Veer rijst de Ster, vol van
..
stralende luister;
3 ^°ven het reddende
Bethleheml

FEUILLETON.

Komedianten komen.
Een blijmoedige roman
door

WILHELM LICHTENBERG,
'ertaiing van Max van Straten).
'Mght I. P. C. (G. L. Welsz), A dam.)

& Grobetty's schouder legde zich
®r de hand van een man, wiens
;ring zij niet bemerkt hadden;
'as een boer uit Montevarchi, die
f® week in Fiesole zijn wijn aflezonder de soorten van andere
'aela moest Philine zingen en Ric-

tuben c„ dooien;

wijnboeren te versmaden. „Zoo Grobetty, ben ie weer eens in onze
buurt?" sprak hij hem met vroolijke
verrassing aan.
Grobetty keek hem aan en zijn ge
zicht veranderde op slag. Er was in
deze verwoeste trekken niets meer van
cultuur en grootheid terug te vinden,
slechts de hoopvolle begeerigheid van
een drankzuchtige, en het was Raffaela alsof er plotseling een masker
over dit gezicht viel, dat den mensch
onkenbaar maakte. „Spaventa!" lalde
Grobetty, die den boer uit Montevar
chi als zijn volhoudendste gastheer
herkende.
„Ja, Spaventa! Dat je mij herkent,
oud zuipzak! Hebt zeker weer eens een
lichten dag." Hij trok Grobetty tame
lijk hardhandig van de bank. „Kom!
We moeten dit weerzien begieten!
Kom mee, oude wijnbuidel! Laat me
eens zien wat drinken is. Dat kan nie
mand zooals jij! En later, als je vol
bent, dans je je beroemde zigeuner
dans voor me." Hij trok Grobetty met
zich mee en fluisterde hem toe: „Ik
heb goede zaken gemaakt en zal zor
gen dat je vandaag goed vol wordt."
Grobetty stapte met den boer
zwaaiend de stoep op naar de kroeg.
Zijn groote gestalte was ineenge
schrompeld, en zijn hoofd zat diep
tusschen zijn schouders. Boven, toen
hij reeds de deurknop in zijn hand
hield, wendde hij zich nog eens om
naar Raffaela en legde veelbeteekenend zijn rechter wijsvinger tegen zijn
lippen. Dit gebaar beteekende een
waarschuwing: „Zwijgen: In hemels
naam zwijgen!" Raffaela knikte Gro
betty toe, en hij verdween wankelend
achter de deur.
Raffaela wachtte nog steeds op Riccardo. In ieder geval moesten zij toch
samen spreken en dit gesprek was
noodig, voor het wantrouwen diep in
Riccardo ingevreten was. Het viel niet
meer te betwijfelen, dat hij haar met
opzet vermeed, en dat zij hem pas
's avonds zou kunnen spreken. Er
werd dien avond „Mignon" gespeeld.

INGEZONDEN MEDEDEELING.

ER WORDT ONDER
VALSCHE VLAG GEVAREN!
He» is ons ter oore gekomen, dol
sommige winkeliers, die van hun
klanten leege TEO-jampotten ontvangen, deze zelf weer vullen met
inferieure jam
He» zijn gelukkig slechts sporadi
sche gevallen. Maar U kunt ons bij
de opsporing helpen, door ons
direct een briefje te schrijven, wan
neer U een pot TEO-jam met min
derwaardigen inhoud koopt.

EO
JAMS

HV TAMINIAU EIST IQVERXETUWE)

en
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cardo mocht den Frédéric spelen; een
spreekpartituur, die hem weinig vol
doening gaf, maar in ieder geval zou
hij haar achter de coulissen niet kun
nen ontwijken.
Inmiddels kwam Monica, het vrou
wenkoor, naast Raffaela op de bank
zitten. Ze was niet zoo vroolijk als an
ders en haar oogen waren rood van
het vele huilen. „U heeft toch ook
liefdesverdriet" begon Monica direct
te babbelen.
Raffaela antwoordde niet en keek
Monica slechts verbaasd aan.
„Ik weet het van Carlo. Hij slaapt
toch met uw Riccardo op één kamer.
En vannacht zijn daar heftige scènes
geweest."
„Heftige scènes?"
„Ja. Verschrikkelijk. Riccardo heeft
den nacht niet geslapen en hij heeft
geraasd."
„Misschien heeft hij iets met Campagna gehad," wilde Raffaela aflei
den.
„Welnee! Wat denkt u! Daarover
raast Riccardo toch al lang niet meer.
Neen. u moet de aanleiding geweest
zijn."
„Maar je vergist je beslist, Monica."
De eenige vertegenwoordigster van
het dameskoor in de stagione Campagna schudde levendig het hoofd.
„O neen! Ik vergis me nooit als het
om liefde gaat. Daar weet ik namelijk
alles van. Bovendien heeft Riccarao
gisteravond een damesportret, dat in
de kamer hing, van den muur getrok
ken en in duizend stukken ver
scheurd."
„Een damesportret? Welk?"
„Nou. niet het uwe. Zoo maar een.
Vreemd eigendom. Maar als hij u bij
de hand had gehad, had hü u waar
schijnlijk ook.... Nou ja, niet pre
cies verscheurd, maar goed was het u
niet vergaan. Dat kunt u van mii aan
nemen." Monica zweeg, en in haar
frissche, onbezorgde gezichtje trok
ken rimpels. Toen zei ze met stokken
de stem: „Gelijk heeft u! Je moet de
mannen behandelen zooals zij het
verdienen. En ze verdienen het slecht
ste. Het allerslechtste."

B!ArsT!IOE

de periode worden doorbetaald het
loon op tijdloonbasis, dat de betrok
ken arbeiders verdiend zouden heb
ben, indien zij op die dagen gewerkt
hadden.
Artikel 4. Voorzoover een arbeider
ingevolge het bepaalde in artikel 3
loon heeft ontvangen, zal het hem
over de dagen 29, 30 en 31 December
toekomende steunbedrag, bedoeld in
artikel 1 — echter zonder den toe
slag van 20 pet. — aan zijn werkge
ver worden uitgekeerd.
Artikel 5. Voorzoover de werkgever
aan loon meer betaald heeft dan hij
aan steun volgens artikel 4 terug
ontvangt, mag hij voor dat verschil
door den betrokken arbeider werk la
ten verrichten boven den in zijn be
drijf thans gevolgden werktijd", ech
ter niet later dan tot 14 Juni 1942 —
dan wel dat verschil verrekenen met
de aan den arbeider toekomende vaCantie
Artikel 6. Dit besluit treedt in wer
king met ingang van den volgende
op dien van afkondiging.

BINNENLAND
DE SLUITING VAN
BEDRIJVEN VAN 25 DEC.
TOT 2 JAN. EN DE LOONEN
DER ARBEIDERS.
De secretaris-generaal van het de
partement van Sociale Zaken heeft
op grond van par. 1 der verordening
nr. 23/1940 en in overeenstemming
met de par. 2 en 3 der verordening
no. 3./1940 van den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche ge
bied inzake de belooning van arbei
ders, werkzaam in een bedrijf dat in
de periode van 25 December 1941 tot
en met 1 Januari 1942 gesloten moe
ten blijven, het volgende bepaald:
Artikel 1: Alle arbeiders, wier loon
per week of korter wordt uitbetaald
en die werkzaam zijn in een bedrijf,
dat ingevolge de in de Nederlandsche
Staatscourant van 22 December j.1.
opgenomen bekendmaking van den
secretaris-generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid
en
Scheepvaart in de periode van 25 De
cember 1941 tot en met 1 Januari 1942
gesloten moeten blijven, hebben
recht op steun over de werkdagen,
waarop zij ingevolge die regeling niet
kunnen werken. Aan de arbeiders,
die niet zijn vaste arbeiders in den
zin van artikel 3, moet de werkgever
een verklaring afgeven, houdende dat
die arbeider, die anders bij hem zou
hebben gewerkt, ten gevolge van bedoelde regeling
niet heeft kunnen
werken. De steunnormen welke ten
dezen gelden, liggen 20 pet. boven het
gewone steunbedrag met een maxi
mum van het normale loon bij een
werktijd, als thans gevolgd wordt.
Aftrek
van gezinsinkomsten vindt
hierbij niet plaats.
Artikel 2. Voor de arbeiders, die on
der een wachtgeldregeling vallen, of
recht hebben op uitkeering uit een
werkloozenkas, worden bij de bere
kening van het bedrag van het
wachtgeld of van de kasuitkeering de
dagen, waarover zij ingevolge artikel
1 recht op steun hebben, buiten be
schouwing gelaten.
Artikel 3. Voor wat betreft de vaste
arbeiders — waaronder mede zijn te
verstaan losse arbeiders, die op 24
December a s reeds 4 weken of lan
ger bij den werkgever in dienst zijn
— moet over de in artikel 1 genoem-

Neerlands jeugd aan het werk gaat.
teneinde straks met de resultaten van
vele avonden noesten arbeid voor den
dag te kunnen komen.
Mededeelingen. die voor plaatselijke
acties van belang ziin. zullen in de
plaatselijke pers nog worden bekend
gemaakt.
Het klonk zoo treurig, dat Raffaela
haar hand nam. „Wat is er dan?"
En Monica huilde direct: „Hij is
een schoft."
„Wie?" vroeg Raffaela, ofschoon
het antwoord voor de hand lag.
, „Carlo. Aan wien ik mijn heele
leugd opgeofferd heb."
„Nou, nou!" moest Raffaela la
chen. „Hoe lang kennen jullie elkaar
3,1?"
„Een half jaar."
„Dat is toch geen heele jeugd."
„Kan me niet schelen. Hij blijft toch
een schoft. Ik kan het toch met hel
pen dat we steeds de verkeerde num
mers in de loterij nemen. In Lucca
hadden we bijna een terno gehad.U
weet toch dat we op de bevalling van
Angela gezet hebben; 64 en 33 kwa
men inderdaad."
„Niet mogelijk!"
„Waarom met?" werd Monica ta
melijk heftig. „Bevalling is toch heel
betrouwbaar. En ook een pasgeboren
jongen, komt zeker. Maar het derde
hadden we niet, begrijpt u? We kon
den of de zeven pond of den datum
24 nemen. Het registernummer van
het ziekenhuis was boven de 100. En
in onze wanhoop zetten we 19."
„Waarom juist negentien?"
„Mijn leeftijd. Omdat ons eenvou
dig geen ander nummer inviel. Na
tuurlijk kwamen alleen 64 en 33. Want
wat heeft mijn leeftijd nou met een
bevalling te maken? Het derde num
mer was 44. En dat hadden wij kun
nen hebben als we een beetje nage
dacht hadden."
„Hoe hadden jullie op 44 kunnen
komen?" vroeg Raffaela nieuwsgie
rig.
„Dat is toch de schoenenmaat van
mim vader."
,,Ja, maar — de schoenenmaat van je
vader heeft toch nog veel minder met
een bevalling te maken dan jouw leef
tijd?"
„Kan wel zijn! Maar gekomen is
het. Dus moet het er iets mee te ma
ken gehad hebben." Monica staarde
een poosje voor zich uit en ging toen

I
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VAR HOUTCiïS

LIMOnSGCCO

Geen sluiting van credieten verzekeringsinstellingen
tusschen Kerstmis en
Nieuwjaar.
De secretaris-generaal van het De
partement van Handel Nijverheid en
Scheepvaart maakt in overleg met
den wnd. secretaris-generaal van het
Depart. van Finan en onder verwij
zing naar het dezer dagen geplaatste
persbericht betreffende de sluiting
van industrieele en handelsbedrijven
bekend, dat tot de bedrijven, welke op
de werkdagen in de periode van 25
December 1941 t.m 1 Januari 1942
moeten zijn gesloten niet behooren
crediet- en verzekeringsinstellingen,
zooals banken, spaarbanken, hypo
theekbanken en verzekeringsmaat
schappijen.

Directeur
Rijkstextielbureau.

Verschillende rubrieken.

Wat wordt er nu eigenlijk onder
huisvlijtactie verstaan?
Hieronder wordt verstaan: het be
vorderen door propaganda en voor
lichting op groote schaal van alle vor
men van huisvlijt in den uitgebreidsten zin van het woord. Ieder wordt
opgewekt individueel aan het werk te
gaan en te trachten het beste te ma
ken, dat in zijn vermogen ligt. Dat is
een ongelijken strijd, want de één
kan meer dan de ander. Natuurlijk is
dit het geval, maar bij de beoordeeling
van het werk wordt rekening gehou
den met leeftijd, opleiding, enz. Het
spreekt vanzelf, dat het werk van 'n
De huisvliitacties staan voor ieder
jongen van de ambachtsschool anders een open. Er wordt naar geen enkel
beoordeeld wordt dan dat van een lidmaatschap gevraagd en er ziin ook
jongen kantoorbediende.

den gestreefd, dat de scholen een
eigen schoolactie voeren met steun
en medewerking van de leerkrachten
en dat in Maart van het volgende jaar
overal schooltentoonstellingen wor
den gehouden, bijv. in de gymnastiek
lokalen, waar ouders en belangstel
lenden het werk van de leerlingen
kunnen bewonderen. Hier wordt dan
de eerste selectie toegepast. Alleen de
mooiste werkstukken komen voor in
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De secretaris-generaal van het de
partement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart heeft met ingang van 1
Februari op zijn verzoek eervol ont
slag verleend aan den heer J. A.
Panhuyzen te Schaarsbergen, uit de
betrekking van directeur van het
Rijks Textielbureau
en
heeft
met
ingang
"an
genoemden
datum
aangewezen
als
waarne
mend directeur van het Rijks Textiel
bureau den heer H G Hey. directeur
van het Rijksbureau voor de distribu
tie van textielproducten door den
handel.
OPHEFFING VAN PRINCENHAGE
EN GINNEKEN EN INSTELLING
GEMEENTEN BEEK N.-B. EN
NIEUW-GINNEKEN.
De Nederlandsche Staatscourant
van 23 Dec. bevat een beschikking
van den secretaris generaal van het
departement van Binnenlandsche Za
ken betreffende wijziging van de gren
zen der gemeenten Breda en Teteringen opheffing van de gemeenten
Princenhage en Ginneken c.a. en vor
ming van de nieuwe gemeenten Beek
N.-B. en Nieuw-Ginneken. Hierbij
wordt onder meer bepaald, dat met
ingang van 1 Januari 1942 de ge
meentelijke indeeüng rond Breda als
volgt wordt gewijzigd.
a De gemeente Princenhage wordt
opgeheven. Het zuidelijke deel van
haar gebied wordt bij de gemeente
Breda gevoegd, het noordelijk deel
vormt een nieuwe gemeente genaamd
Beek N.-B.
b De gemeente Ginneken c.a. wordt
opgeheven. Aan de gemeenten Breda
en Teteringen grenzende gebiedsdeelen worden onderscheidenlijk bij die
gemeenten gevoegd, het overige deel
van haar gebied vormt een nieuwe ge
meente, genaamd Nieuw-Ginneken
INGEZONDEN MEDEDEELING
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INFLUENZA
zal Abdgsiroop dadelgk
die nare hoest temperen
en snel doen verdwijnen.
De slijm komt los. Borst
en keel worden verzacht.
Vsnouds beproefd
griep, bronchitis,

bij hoest,
ssthmft.

AKKER'S

ABDIJSIROOP
'slYere/ds beste Hoestsiroop

ders tegen me Hij gelooft niet meer
in de loterij en hij gelooft niet meer.
dat wij ooit onze kleine ostaria zullen
krijgen om te kunnen trouwen. In
Lucca ging alles nog goed. Maar hier
in Fiesole trekt de dochter van onzen
waard zulke verliefde gezichten
En, weet je, dit mensch hoeft haar os
taria niet eerst in een loterij te win
nen. Haar vader heeft 'm al. Begrijp
je? Nou, en nu zit zij iederen avond
op de eerste rij en laat geen blik van
Carlo af. En hij zingt zijn koren al
leen nog voor haar. Daarbij brult hij
als een mager varken, zoodat hij nog
eens zijn mooie stem kapot zal
scll^66u.w6^.,,
„Nou, kleine Monica, niet wanho
pen," troostte Raffaela. „Hoe lang
blijven wij hier in Fiesole? Dan gaan
we verder. En er zijn gelukkig niet
overal dochters van herbergiers, die
zich voor het mannenkoor interessee
ren."
Monica zuchtte diep. „Ach, als we
maar eindelijk verder gingen!" En na
een poosje zei ze: „Of als er maar iets
heel ergs gebeurde, waarop men veilig
in de loterij kon zetten. Weet u, een
aardbeving of
"
„In hemelsnaam!" schrok Raffaela
„Roep toch geen catastrophe op."
Monica haalde de schouders op.
„Ach, mij kan alles niets schelen, als
ik mijn Carlo maar kan behouden.
Er moet iets gebeuren. Want nu kan
ik alleen maar op miin droomen zet
ten. En die komen toch niet."
Nu verscheen Riccardo aan den an
deren kant van de straat. Hi1 had
blikbaar niet verwacht Raffaela op
de bank voor de deur te vinden, en hi
j
trok zijn hoofd in om niet herken
•ai
te worden.
Raffaela zou ook niet den
moed gehad hebben om hem na te
loopen of te roepen. Monica was fn
deze dingen veel resoluter. En ze riep
Riccardo's naam schallend over de
straat. Eerst wilde hij doorloopen,
maar toen Monica voor de tweede
maal. en nu nog harder ziin naam
riep, moest hij staan blijven en naar
de beide dames kijken. „Kom eens

voort: „Sedertdien is Carlo heel an hierl" trompetterde Monica door haar

De inhoud van een
cartonnetje komt in
smaak en geur over
een met het sap van
20 citroenen.
50 CENTS

GILDE VOOR AUTOTECHNIEK
EN VERKEER.
Te Utrecht werd de oprichtings
vergadering gehouden van het Nederlandsch Gilde van Automobieltechnici
en Verkeersdeskundigen.
In ziin openingswoord sprak dr. ing.
W. A Herweyer. leider van het Tech
nisch Gilde, er zijn vreugde over uit,
dat thans een beroepsstandorganisatie voor de automobielwereld tot stand
kon komen. Ook voor deze werkers in
de techniek immers is het noodzake
lijk. aldus spreker tot een standsorzanisatie te komen, welke op eigen
terrein ordenend zal kunnen optre
den.
De heer F. van Eysselsteyn, leider
van de afdeeling Automobieltechnici
van het Technisch Gilde, zette ver
volgens uiteen dat het motorverkeer
in de toekomst geen particuliere' aan
gelegenheid. doch een gemeenschaps
belang zal zijn. Verbetering der tech
niek en bevordering der verkeersvei
ligheid geschieden in het belang van
het geheele volk De schade door ver
keersongevallen in ons land aan de
gemeenschap
berokkend.
raamde
spreker op ongeveer vijftien millioen
zuiden per jaar Een ander probleem
dat de aandacht vraagt is dat der ver
vangingsbrandstoffen. Dit zal ook nog
lang na den oorlog door de verliezen
der wereld-tankvloot aan de orde
blijven Een speciale studieraad voor
deze kwestie, welke de mogelijkheden
voor ons land moet onderzoeken, zal
dan ook zoo spoedie mogelijk door het
gilde worden gevormd.
Spreker behandelde vervolgens in
den breede de taak en de organisatie
der twee afdeelingen, waarin het gil
de zal worden zesplitst: een voor de
leidende technici van fabriek of werk
plaats en een voor de automobiel
experts, technische adviseurs, experts
van verkeersbonden enz.
Ir. N. Went, uit Bussum, wijdde ver
volgens een beschouwing aan de so
ciale toestanden in het automobielbe
drijf en becritiseerde tot dusver de
houding van de op dit gebied werk
zame organisaties en de verkeersbon
den.
SCHEIDENDE ARBEIDSMANNEN.
Het „Olde Landschap", dat gedu
rende vijf-en-een-halve maand in de
kampen Zweelo en Ten Arlo eenige
honderden mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst binnen haar
palen heeft gehuisvest, heeft deze tij
delijke bewoners weer losgelaten.
De mannen hebben hun eeredienst
aan ons volk vervuld en zijn een
groote ervaring rijker, weer het burserleven ingegaan.
Aan het vertrek uit een arbeids
kamp. waarin de mannen in hechte
kameraadschap,
gedurende
hun
diensttijd lief en leed hebben gedeeld,
ging een prettig laatste samenzijn
vooraf, waar herinneringen werden
opgehaald en symbolische handelin
gen plaats vonden.
als megafoon gevouwen handen. „Signorina Vecchi verlangt zoo verschrik
kelijk naar u!"
Raffaela schrok f-n wilde Monica tot
zwijgen brengen. Maar het dameskoor
zei onbevangen: „Ach wat, laat hij
maar eens hooren dat u naar hem
verlangt. En voor de bewoners van
Fiesole behoeft dat ook geen geheim
te zijn."
Riccardo kon nu niet anders meer,
hij moest naar den overkant
naar
Raffaela toe Monica knikte tevreden
en stond op. „Zoo! Nu maak ik plaats.
Zeg haar nu maar wat je te zeggen
hebt. Dan hoef ie geen vreemde por
tretten te verscheuren, die er niets
aan kunnen doen/' Zij knikte Riccar
do nog eens opwekkend toe en ging
naar binnen.
Riccardo was inderdaad naast Raf
faela gaan zitten, maar het was be
slist geen vriendelijk gebaar. Hij deed
het meer als een veldwachter, die
naast de verdachte in de beklaagden
bank gaat zitten.
Zij zei na een poosje: „Ik ben je
een verklaring schuldig." En toen er
geen antwoord van hem kwam ging
zij voort: „Je hebt me gisteren in het
park Castello met Guido Soldatl ge
zien."
,,Soldati heet hij," zei Riccardo met
bima gesloten lippen. „Nog mooi dat
ie mij zijn naam prijsgeeft."
„Ja. En ik zal je alles zeggen. Soldati is geen toevallige kennis uit de
tram."
„Alsof ik dat ook maar een oogén
blik geloofd heb."
„Hij heeft in Viareggio naast onze
villa gewoond. En hij is van de film."
„Van de film, zoo-zoo."
„Al in Viareggio zeurde hij aan mijn
hoofd, dat ik aan de film moest. Hij
heeft mij toevallig eens in den tuin
hooren zingen. Maar ik heb hem na
tuurlijk uitzelachen."
„Waarom? Dat is toch heelemaal
niet zoo gek."
(Wordt vervolgd.)

TWEEDE BLAD

TWENTSCH DAGBLAD TUBANTIA

NAGEKOMEN
PREDIKBEURTEN.

USSELO:
Ned. Hervormde Gemeente:
10.30 uur ds. Ter Haar Romeny.
DENEKAMP: Ned. Herv. Gmeente: 10.30 Gebouw B. W. ter Kuilestraat: 10.30 uur
de heer Van Amerongen van Hengelo;
uur ds P. van der Staay van Enter.
19 uur Bijz. Jeugddienst „De Kerk in
Collecte noodlijdende kerken en per
de branding".
sonen; 16 uur Kerstfeest voor de kin'
deren.
OLDENZAAL: Ned. Hervormde Gemeente
OOTMARSUM: Ned. Herv. Kerk: 10.30
10.30 uur ds. Lasschuit van Glaneruur ds Nijland (Feestcollecte voor de
brug.
Herv. School).
VROOMSHOOP: Ned. Herv. Gem. 10.30 LOSSER:
Ned. Hervormde Gemeente:
uur ds. Tammens, 15 uur ds. Prins
10 uur de heer Wijchers.
van Westerhaar.
Geref. Kerk: 10 en 15 uur ds. Broek Roe- OVERDINKEL: Ned. Hervormde Gemeen
lofs.
te: 10 uur ds. Voorhoeve.
DAARLERVEEN: Ned. Herv. Gem. 10S0 GLANE: 15.30 uur Samenkomst in de Sta
tionswachtkamer.
uur de heer v. Sloten.
Geref. Kerk: 10 en 15 uur ds. Geuchies.
DENEKAMP: Ned Hervormde Gemeente:
2e KERSTDAG.
10.30 uur ds. Van Willigen van Russen
(maandcoll. Kerkvoogdij).
ENSCHEDE: Oosterkerk
10.30 uur dr.
Samberg van Delden.
OOTMARSUM:
Ned. Hervormde Ge
OOTMARSUM: Ned. Herv. Kerk: 10.30
meente: 10.30 uur ds. Nijland.
uur ds. H. A. Brongers van Weerselo.
(Feestcollecte voor de Inwendige Zen HENGELO: Baptisten Gemeente: 10 uur
ding); 15 uur Kerstfeest voor de kin
ds. Reilingh, 19.30 uur Jeugdsamenderen.
komst, 12 uur Zondagsschool.
VROOMSHOOP: Ned. Herv. Gem. 10.30 Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 uur ds. Kuyvenuur de heer v. Sloten. 14.15 uur ds.
hoven.
Tammens. Kerstkinderdienst.
Geref. Kerk: 10 uur de heer Kreuzer.
DELDEN:
Ned. Hervormde Gemeente:
9.30 uur ds. Enklaar. 10.45 uur dr.
DAARLERVEEN: Ned. Herv. Gemeente:
Samberg.
10.30 uur ds. Tammens.
Geref. Kerk: 10 uur ds. Broek Roelofs
BORNE: Ned. Herv. Gem. Oude Kerk:
10 uur ds. van der Touw.
1e

KERSTDAG.

PREDIKBEURTEN

GOOR: Ned. Hervormde Gemeente: 10.30
uur ds. Fournier.

ZONDAG 28 DECEMBER
ENSCHEDE: Ned. Hervormde Gemeente
Groote Kerk:
.
" _
.1—17 uur Avondgebed.
Lasonderkerk: 10.30 uur ds. Zwiep, Doopsbediening.
Philadelphia: 10.30 uur de heer Mengerink van Eibergen.
Lokaal Noorderhagen: 10.30 uur ds. Van
Swigchum van Hengelo (Openschaalcollecte).
fcethel: 10.30 uur de heer Buitenhek (open
schaal collecte)
Pniël: 10 30 uur ds. Furnée (openschaalcollecte).
Kerklokaal Twekkelerveld: 10 uur de heer
Nijland
Openbare School Twekkelo: 15.45 uur'
ds. Van Swigchum.
Kapel uit Liefde (Dorp Lonneker) 10 uur
de heer Braune van Usselo.
Geref. Kerk, Haaksbergerstraat 10 uur ds.
De Wolff 15 uur ds. Van Henten.
Wilhelminstraat: 10 uur ds. Van Henten;
15 uur ds. Meulink.
Lasondersingel: 10 uur Ds. Meulink; 15
uur Cand. Bakker.
Geref. Kerk (H.V.) Volksuniversiteit: 10.15
en 16 uur ds Overduin.
Chr Geref. Kerk, Borneostraat: 10 en 15.30
uur ds. Tamminga.
.Vrije Ev. Gemeente, Boddenkampstr. 2b:
10 en 16 uur ds. Zijlstra. Zaterdag 17
uur Bidstond.
Het Leger des Heils (Achter 't Hofje 23):
10.30 uur Heiligingsdienst, 19.30 uur
Evangelisatiedienst o.l.v. PI. Leider
en mevr. Ger. B. Bakker.
Baptisten Gemeente,
Gebouw Jeruel:
10.30 uur
ds. Brongers. 19.30 uur
Jeugddienst.
Ned. Chr. Gemeenschapsbond, Kuipers
dijk 26r
19.30 uur:
Kerstwijding,
spreker de heer H. Veldkamp.
Gereform. Gemeente,
Rietmolenstr. 78:
10 en 16.30 uur Leesdienst.

WHEME: Geref. Kerk: 10 en 15 uur ds.
Van 't Riet.

GLANERBRUG: Ned. Herv. Gemeente:
10.30 uur ds. Coolsma.
Nederl. Hervormde Evangelisatie Vereen.
Openbare Leeszaal (boven): 10.15 uur
de heer Westmaas.
Geref. Kerk: 9.30 en 15 uur ds. Streefkerk.
.Vrije Zendingi Gemeente: 10 uur Gods
dienstoefening,
11.30 uur Zondags
school. Zaterdag 19.30 uur Bidstond.
Maandag 20 uur: Bijbelbespreking.

Uit de Wereld

van

de Film

BIOSCOOP ALHAMBRA.
DE JAREN GINGEN VOORBIJ.
Regie Wolfgang Liebeneiner.
Alhambra brengt in de komende week
Öe groote Duitsche film „De jaren gingen
voorbij", vervaardigd onder regie van
Wolfgang Liebeneiner, met in de hoofd
rollen Brigitte Horney en Joachim Gottschalk. De film behandelt het groot wor
den van de kousenfabriek van Anne en
Johan Uhlig, een echtpaar, dat daor noes
ten arbeid, volledige toewijding en groote
volharding, tegenwerking en concurrentie
zelfs buitenlandsche, weet te overwinnen
en ten
laatste een bedrijf heeft, dat
klinkt als een klok. Dan komen de moei
lijkheden, niet van zakelijken maar van
anderen aard. Anna Uhlig wil de fabriek,
verkoopen, zij wil haar man alleen voor
richzelf, zij wil reizen, de wereld zien,
na zoovele jaren harden arbeid genieten
van het leven. Als Johan weigert, gaat zij
heen. Maar zij keert terug. Zij beseft dat
haar plaats bij haar man en haar zoon
ls en — bij de fabriek.
Dan breekt de wereldoorlog uit. Moei
lijke dagen komen er voor de fabriek.
De revolutie breekt uit, een woeste me
nigte wil de fabriek bestormen en ver
nielen. Johan Uhlig echter weet het gevaar
af te wenden en blaast daarna gerust den
laatsten adem uit. De jaren gaan verder,
de zoon leidt de fabriek. Wat door nij
vere handen werd opgebouwd met onbluschbare energie, blijft bestaan.
De Nederlandsche pers
heeft bij de
vertooning van deze film in de groote
steden eenstemmig
haar lof gezongen.
Men prees haar als een der beste films
van de laatste jaren, een treffend epos van
den arbeid. De regie van Wolfgang Lie
beneiner werd ten zeerste geroemd en ook
het spel van Brigitte Horney en Joachim
Gottschalk verwierf zeer veel waardee
ring. De recensent van het Vaderland
schreef o a.:
In weinig films van de laatste jaren heb
ik dergelijke problemen zoo intens uit
gewerkt gezien als in deze film
een
indrukwekkende climax....
Men kon
Brigitte Horney reeds als één der beste
speelsters, zoo niet de beste, van de Duit
sche rolprent beschouwen, maar in deze
film heeft zij zich zelf overtroffen door
haar uitbeelding van de naar het leven
verlangende, aan den arbeid gebonden
vrouw De conclusie kan kort zijn: een film
met een gedachtenrijk scenario en su
bliem spel.

CINEMA PALACE.
SERGEANT BERRY.
Voor hen, die van een spannende rol
prent houden, zal het programma, dat
met de Kerstdagen
in Cinema Palace
wordt getoond, zeker veel aantrekkelijks
hebben. Er draait de film Sergeant Berry
met Hans Albers in de hoofdrol, die dit
maal omgeven is door een bandieten
bende uit de onderwereld van Chicago.
Als een plichtsgetrouw politie-agent had
sergeant Berry stellig een onbekende ge
bleven, ware het niet dat hij op toevallige
wijze twee misdadigers
tegen het lijf
loopt, voor wier arrestatie een groote be
looning is uitgeloofd. Sergeant Berry be
proeft zijn geluk en hij schiet een der

AGENDA.

BUTJRSE:
Ned. Hervormde Gemeente:
10.30 uur ds. Van Amerongen.

MARKELO: Ned. Hervormde Gemeente
10.30 uur de heer Meijering Cand.
t. d. H. Dienst.
DIEPENHEIM: Ned. Herv. Gemeente: 10.30
uur ds. Landstra.
GROENLO: Ned. Hervormde Gemeente:
10.30 uur ds. Haspels; 15 uur Kerst
feest Zondagsschool.
RIJSSEN: Ned. Herv. Kerk 10 uur de heer
Dijkman; 15 uur Ds. Spelt.
Westerkerk 10 uur: ds. Spelt; 15 uur de
heer Dijkman.
Geref. Kerk (Boomkamp): 10 en 15 uur
ds. Bremmer.
Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis: 10. 14.30 en
17.30 uur ds. Van Wier.
Geref. Gemeente (Walkerk): 10 en 15 uur
ds. Vreugdenhil.
Dordtsch Geref. Gemeente (Esch) 10 en
15 uur: Leesdenst.
BORCULO: Ned. Herv. Kerk, 10.30 uur
ds. A. Noorman.
Ned Herv. Evang:. 10 uur de heer Verwer,
Oudejaarsdienst.
GEESTEREN: Ned. Herv. Evang. 10 uur
de heer S. Steenstra.
Ger. Kerk: 10 en 15 uur ds. Meima.
HAARLO: Ned. Herv. Kerk: Geen dienst
Ned. Herv. Evang. 10 uur de heer J. H.
Bertelink.
VRIEZENVEN: Ned. Herv. Kerk: 10 uur
ds. Poldervaart. 14.30 uur ds. Groenewoud.
Aadorp 10 uur de heer Hack.
De Pollen 15 uur ds. Prins.
Westerhaar 10 uur ds. Prins 15 uur ds.
Poldervaart.
Ned Herv. Evangelisatie 10 en 15 uur de
heer Brink.
Geref. Kerk 10 en 15 uur ds. Colenbrander
Geref. Gemeente 9.30 en 14.30 uur Lees
dienst.
VROOMSHOOP: Ned. Herv. Gemeente:
10.30 en 15 uur ds. Tammens.
Geref. Kerk: 10 en 15 uur ds. Broek
Roelofs.
DAARLERVEEN: Ned. Herv. Gem.: 10.30
uur de heer v. Sloten.
Geref. Kerk: 10 en 15 uur ds. Geuchies.

WOENSDAG 24 DECEMBER
Alhambra 2 en 8 uur: De jaren gingen
voorbij.
Cinema Palace 8 uur: Sergeant Berry.
Zaal „Kunstclub", Haaksb.str 33a: Kersttentoonstelling.
Schip „Vitalis", Jachthaven, Schilderijen
tentoonstelling.
HENGELO: Cinema Palace: 8 uur: De
Gasman.

BLADZIJDE'

WOENSDAG 24 DECEMBER 1941
ZONDAG 28 DECEMBER.
Alhambra vanaf 1.30 uur doorl. De jaren
gingen voorbij.
Cinema Patace 1.30 uur: Intermezzo; van
af 3.30 uur doorl. Sergeant Berry.
Schouwburg 2.30 en 8 uur: Kees Pruis
ensemble.
Irene 7.30 uur Aaf Bouber ensemble
„Het kind van de buurvrouw".
Jens: Concert.
Volkspark Concert.
Buitenlust, Voortsweg: Concert.
Assink: Concert.
AB.: Concert.
't Zwik: Concert.
Engels: Concert.
Vrieler: Concert.
De Vluchte: Concert.
Avion: Concert.
Zaal „Kunstclub". Haaksb.str 33a: Kersttentoonstelling.
Schip „Vitalis", Jachthaven. Schilderijen
tentoonstelling.
HENGELO: Cinema Palace 2.30 uur: Ge
lukskinderen; 5 en 8 uur: De Gasman.

Variété. 21,30 Causerie: „Het restaureeren
van schilderijen". 21,45 BNO: Nieuwsbe
richten. 22.00 BNO: Toelichting op het weermachtsbericht. 22,10—22,15 Avondwijding.
ZONDAG 28 DECEMBER.
HILVERSUM I. 415,5 m.
8,00 Gewijde muziek (gr.pl.) 8,30 BNO:
Nieuwsberichten. 8,45 Gramofoonmuziek.
9.00 Voor de jeugd. 9.30 Gramofoonmuziek.
10,00 Orgelconcert. 10,30 Kerkdienst. 12,00
Gramofoonmuziek. 13.00 Gramofoonmuziek.
13,05 Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde: „Wie en wat waren onze voor
ouders" 13,20 Revida-sextet. 14,00 Gramo
foonmuziek. 14,15 Radiotooneel. 15,45 Om
roeporkest en soliste. 16,45 Sport van den
dag. 18,50 Gramofoonmuziek. 19.00 Actueel
halfuur. 19,30 Rotterdamsch Pianokwartet.
Vanaf 20,15 alleen voor de Radio-Centrales,
die over een lijnverbinding met de Studio
beschikken 20,15 Zang met pianobegelei
ding. 20,50 Gramofoonmuziek. 21,45 BNO:
Nieuwsberichten. 22.00 BNO: Engelsche uit
zending: „An American sees Holland of
Gramofoonmuziek. 22,15 De Harmonie Zus
ters, de Drie Adlers en het Amusements
orkest (opn.) 23,15 Ensemble Bandi Balogh
(opn.) 23,45—24,00 Gramofoonmuziek.

DONDERDAG 25 DECEMBER.
Alhambra 5.30 en 8 uur: De jaren gin
gen voorbij.
Cinema Palace 1.30 uur: Intermezzo, van
af 3.30 uur doorl. Sergeant Berry.
Rijksmuseum Twenthe: geopend.
Lasonderkerk 3-4 uur: Wijdingsconcert.
Irene 3 uur; Kerstoratorium en opvoering
„Een spel van de graal".
Jens: Concert
De Vluchte: Concert.
Volkspark: Concert.
HILVERSUM II. 301,5 m.
Hoofdied. J. R. Beuuder; Rea.
Zaal „Kunstclub", Haaksb.str 33a: Kerst
8,00 Gramofoonmuziek. 8,30 BNO: Nieuws
tentoonstelling.
and O. Balllntljn; Red Blocenlaud W
berichten.
8.45
Gramofoonmuziek.
10,00
Schip „Vitalis", Jachthaven. Schilderijen I tl. J. Bourgonje; Red. Twentscb Nleuw> Zondagmorgen zonder zorgen. 12,00 „Kerst
dag
in
Damme",
causerie.
12,15
Clavecimbe!
tentoonstelling.
voordracht. 12,45 BNO: Nieuws- en economi
HENGELO: Cinema Palace: 2.30 uur Ge en Sport O KrSmei. allen te Bnsrhede sche
berichten. 13,00 Frans Wouters en zijn
lukskinderen 5 en 8 uur: De Gasman.
orkest. 13,40 Kahula's Hawaiins en Don
Hoofdred.

VRIJDAG 26 DECEMBER.
Alhambra: 5.30 en 8 uur: De jaren gingen
voorbij.
Cinema Palace: 1.30 uur: Intermezzo, van
af 3.30 uur doorl. Sergeant Berry.
Rijksmuseum Twenthe: Geopend.
Zaal „Kunstclub", Haaksb.str 33a: Kerst
tentoonstelling.
Schip „Vitalis", Jachthaven, Schilderijen
tentoonstelling.
Sportterrein Rigtersbleek 2.30 uur: elf
tallen Zaterdagmiddagcompet.—Zondagmiddagcompet.
Ger. Kerk, Haaksbstr.: 3 uur nam. Kerst
uitvoering Ev. Zangver. „Maranatha".
Irene 7 uur: Cabaret-revue Duo Hofmann.
Schouwburg 2.30 en 8 uur: Kees Pruis
ensemble
Buitenlust Voortsweg: Concert.
Engels: Concert.
Jens: Concert.
De Vluchte: Concert.
Volkspark: Concert.
Vrieler: Concert.
't Zwik: Cabaret.
A.B.: Concert.
Assink Hengel.str.: Concert.
Avion: Concert.
Bos: Concert.
LOSSER: 2.30 uur T.A.R.-Eilermark.
HENGELO: Cinema Palace: 2.30 uur Ge
lukskinderen; 5 en 8 uur: De Gasman.
ZATERDAG 27 DECEMBER.
Alhambra 5 en 8 uur: De jaren gingen
voorbij.
Cinema Palace 5 en 8 uur: Sergeant Berry
Irene 7.30 uur Aaf Bouber ensemble „Het
kind van de buurvrouw".
Schouwburg 2.30 uur: Kindermatinee; 8
uur: Kees Pruisensemble.
Jens: Concert.
Volkspark: Concert.
De Vluchte: Concert.
Zaal „Kunstclub". Haaksb.str 33a: Kerst
tentoonstelling.
Schip „Vitalis", Jachthaven, Schilderijen
tentoonstelling.
HENGELO: Cinema Palace: 8 uur De
Gasman.

J.

R.

Beunder;

Rec.

Buiten

RADIO-PROGRAMMA.

ZATERDAG 27 DECEMBER.
HILVERSUM L 415,5 M.
7,15 Gramofoonmuziek. 7,45 Ochtendgym
nastiek. 7,55 Gramofoonmuziek. 8,00 BNO:
Nieuwsberichten. 8,15 Gramofoonmuziek. 8,35
Ochtendgymnastiek. 8,45 Gramofoonmuziek.
9,15 Voor de huisvrouw. 9,25 Gramofoon
muziek. 10,00 Ernstige muziek (opn.) 11,00
Voor de vrouw. 11,20 Ernstige muziek (opn.)
12,00 John Kristel en zijn orkest en solist.
12,40 Almanak. 12,45 BNO: Nieuws- en econo
mische berichten. 13,00 Romancers en orgel
spel. 14,00 Causerie: Met Kerstmis onder de
mistletoe. 14,20 Na gedane arbeid
muziek
en vroolijkheid. 15,50 Gramofoonmuziek. 16,00
Cyclus: God in den mensch I. 18,20 Colle
gium Musicorum. 17,15 BNO: Nieuws-, eco
nomische en beursberichten. 17,30 Gramo
foonmuziek. 17,35 Duitsche taalcursus. 18,00
Gramofoonmuziek. 18,15 Het kwartier van
den arbeid. 18,30 Musica Divina. 19,00 Actueel
halfuur. 19,30 Viool en piano. 20,05 Gramo
foonmuziek. (Vanaf 20,15 Alleen voor de
Radio-Centrales die over een lijnverbinding
met de studio beschikken). 20,15 Concert
gebouwkwintet en solist. 21,00 Gramofoon
muziek. 21,45 BNO: Nieuwsberichten. 22,00
BNO: Engelsche uitzending: Dutch News
Reel, of gramofoonmuziek. 22,15 Frans Wou
ters en zijn orkest (opn.) 22,55—24,00 Gramo
foonmuziek.

INGEZONDEN MEDEDEEIJNÖ,

Carlo's Orquestra. 14,00 Boekbespreking.
14,20 Stedelijk orkest van Maastricht. In de
pauze: Gesproken Berlijnsche Theaterbrief
en gramofoonmuziek 15.00 Causerie „Ons
oude stedelijk schoon". 16,15 Jeugdconcert.
17,00 Duitsche taalcursus. 17,25 Voordracht.
17,45 BNO- Nieuwsberichten en sportuitsla
gen. 18,00 Gramofoonmuziek. 18,05 Rhythmisch kwintet. 189,30 Onze Nederlandsche
taalclub. 19,00 BNO: Nieuwsberichten. 19.20
Zang met pianobegeleiding en pianosoli.
19,45 De Spiegel van de week. 20,00 Gramo
foonmuziek. Vanaf 20,15 alleen voor de
Radio-Centrales, die over een lijnverbinding
met de Studio beschikken. 20,15 „Ter eere
van de vrouwen", muzikaal programma.
20.45 Gramofoonmuziek. 21,00 John Kristel
en zijn orkest. 21,45 BNO: Nieuwsberichten.
22,00 BNO: Toelichting op het weermachtsbericht. 22,10—22,15 Gramofoonmuziek.

MAANDAG 29 DECEMBER.
HILVERSUM I. 415,5 m.
7,15 Gramofoonmuziek. 7,45 Ochtendgym
nastiek. 7,55 Gramofoonmuziek. 8,00 BNO:
Nieuwsberichten. 8,15 Gramofoonmuziek. 8,35
Ochtendgymnastiek. 8,45 Gramofoonmuziek.
9,15 Voor de huisvrouw. 9,20 Gramofoon
muziek. 11,00 Voor de kleuters. 11,20 Ensem
ble Jack der Kinderen en solist. 12,00 Zang
met pianobegeleiding en gramofoonmuziek.
12,40 Almanak. 12,45 BNO: Otto Hendriks
en zijn orkest. 14,30 Schrammelkwartet en
soliste. 15.00 Voor de vrouw. 15,45 Gramo
foonmuziek. 16,00 Cyclus „De beteekenis van
Advent, Kerstmis en Oudejaar". 16.20 Zang
met pianobegeleiding. 16,45 Voor de jeugd.
17,15 BNO: Nieuws-, economische- en beurs
berichten. 17,30 Musette-orkest en soliste
18.00 Landmans Lust. 18,30 De Ramblers.
19,00 Actueel halfuur. 19,30 Groninger Orkest
vereeniging (opn.) Vanaf 20,15 alleen voor
de Radio-Centrales, die over een lijnverbin
ding met de Studio beschikken. 20,15 Zang
met
pianobegeleiding.
20,45
Groninger
Orkestvereeniging (opn.) 21,45 BNO: Nieuws
berichten. 22.00 BNO: Engelsche uitzending.
„Things worth knowing about Holland" of
Gramofoonmuziek. 22,15—24,00 Gramofoon
muziek.

HILVERSUM II. 301,5 M.
7,15 Gramofoonmuziek. 7,45 Ochtendgym
nastiek. 7,55 Gramofoonmuziek. 8,00 BNO:
Nieuwsberichten. 8,15 Gramofoonmuziek. 8,35
Ochtendgymnastiek. 8,45 Gramofoonmuziek.
10.00 Morgenwijding. 10,15 Gramofoonmuziek.
10,30 Lichte muziek (opn.) 12,00 Zang, viool
en piano. 12,45 BNO Nieuws-, economische
berichten. 13,05 Klaas van Beeck en zijn
oorkest en soliste. 13,40 Voor de jeugd. 14,00
Haarlemsche orkestvereeniging. 14,45 U en
den muziek. 15,00 Haarlemsche Orkest
vereeniging. 15,45 Hier W.A. 16.00 Omroep
orkest en solist. 17,00 Voor de binnenschip
pers. 17,15 BNO Nieuws-, economische en
beursberichten. 17,30 Orgelconcert. 18.00
Cyclus: ,,In een nieuw licht bezien". (Voor HILVERSUM II. 301,5 m.
7,15 Gramofoonmuziek. 7,45 Ochtendgym
bereid door de N.S.B.) 18,15 Melodisten en
solist. 18,45 Voor den boer. 19,00 Actueel nastiek. 7,55 Gramofoonmuziek. 8,00 BNO:
halfuur. 19.30 Gramofoonmuziek. 19,45 Wetens Nieuwsberichten. 8,15 Gramofoonmuziek. 8.35
waardigheden van de week. 20,00 Gramofoon Ochtendgymnastiek. 8,45 Gramofoonmuziek.
muziek. (Vanaf 20,15 alleen voor de Radio- 10,00 Morgenwijding. 10,15 Fluit met piano
Centrales die over een lijnverbinding met begeleiding. 10,40 Bespreking van de groote
de studio beschikken). 20,15 Zaterdagavond- tentoonstelling van Nederlandsche beelden-

1/

Neem direct 'n "AKKEI
TJE", want "AKKERTJES
zijn dan van groote waai
de. Ze bestrijden koor
en infectie. Ze voorkome
vaak dat Griep doorze
als men ze direct neem
"AKKERTJES" verdrijv»
de ziektekiemen,doorhu
afleidende werking. B<
vendien bevorderen "Ali
KERTJES" het transpiree
ren, onmisbaar bij h<
doeltreffend
bestrijde
van kou, koorts en grie|
'AKKERTJES"stillen dire
allepijnen enmakendat
zich prettig gaatgevoelei

AKKERTJIS

tegen griep, pijnen, "nare dagen
de Kunst in het Rijksmuseum te Ams
dam. 10,50 Pianovoordracht en gramof<
muziek. 11.30 Reportage. 11,40 Viool en pi
12,00 Amabile-sextet. 12,45 BNO: Nieuwseconomische berichten. 13,05 Orgelcont
13,30 Klaas van Beeck en zijn orkest
soliste. 14,00 Gramofoonmuziek. 15,00
Melodisten en solist. 15,45 Voordracht.
John Kristel en zijn orkest en gramof<
muziek. 17,15 BNO: Nieuws-, economis
en beursberichten. 17,30 Cello en piano.
Salonorkest. 19,00 Actueel halfuur.
Orgelconcert. Vanaf 20,15 alleen voor
Radio-Centrales, die over een lijnver
ding met de Studio beschikken. 20,15 Gra
foonmuziek. 20,45 Muzikale actualiteiten
de week. 21,00 Ensemble „De Kwintsl
21,45 BNO; Nieuwsberichten. 22,00 Gra
foonmuziek. 22.10—22,15 Avondwijding.
KERSTFEEST BIJ DEN NED.
ARBEIDSDIENST.
Donderdag, Eersten Kerstdag, zal
Hilversum I om 19.20 uur in de rub
„Spiegel van den dag", een gedeelte
den Kerstavond, gehouden in het k)
Zweelo van den Ned. Arbeidsdienst, v
den uitgezonden.
ST. STEFFENRIJDERS.
In de uitzending „St. Steffenrijders", w
op Vrijdag 26 December van 18.30—19.00
over den zender H'sum II te beluiste
valt, is een korte scène opgenomen
het steffenen van de koeien door de kii
ren van een buurman, op den morgen
den Tweeden Kerstdag. Een hoorspell
over het „Sunt-Steffen-ried'n", zooals
vóór vijftig jaar nog plaatsvond in het o
Saksenland, ls aan de uitzending toegevo
Ook de diepere beteekenis, zooals deze
onze voorouders werd begrepen, koml
dit hoorspelletje naar voren.

beruchte gangsters neer. Nu is zijn naam
gemaakt en kort daarop wordt hij belast
met een zeer moeilijken opdracht. Hij
heeft zich de haat van heel de onderwe
reld van Chicago op den hals gehaald, en
de vrees yoor zijn leven doen zijn supe
rieuren besluiten hem naar de Mexicaansche grens te sturen, waar hij een ge
vaarlijke smokkelaarsbende onschadelijk
moet maken. Reeds direct na zijn aan
komst in Mexico krijgt hij lucht van de
smokkelaars, aan wie hij wordt voorge
steld, juist op het oogenblik dat zij be
zig zijn cocaine te smokkelen. In den
sluwen smokkelaar Don José, ziet sergean Berry zijn tegenstander niet alleen
met betrekking tot de wet, doch ook wat
zijn amoureuze avonturen betreft: ser
geant Berry en Don José beminnen bei
den even vurig de beeldschoone Ramona.
Als Berry tenslotte Don José's minder
waardige praktijken doorziet, ontpopt hij
zich als een rechercheur van groot for
maat en binnen den kortst mogelijken
tijd zitten Don José en zijn kornuiten, in
casu de beruchte smokkelaarsbende, vei
lig achter slot en grendel.
Berry wordt voor z'n schitterend werk
tot luitenant bevorderd, doch zijn grootste
belooning vindt hij hierin, dat hij Ramona
zijn bruid mag noemen.

CINEMA PALACE
HENGELO.
HEINZ RÜHMANN IN „DE GASMAN".
In de film „De Gasman" beleeft Heinz
Rühmann weer
hoogst merkwaardige
avonturen, . natuurlijk zeer tot genoegen
van de bioscoopbezoekers.
In „De Gasman" is Heinz Rühmann een
ambtenaartje bij het gasbedrijf, die in
een D-trein zijn costuum voor 10.000 mark
verkocht en er een pyama voor in de
plaats kreeg. Wat zou Heinz anders met
het geld doen dan er mede aan den boe
mel gaan. En zoo ziet men hem overdag
als gasman, 's avonds als Don Juan. Hij
leidt een dubbelleven. Ligt het niet voor
de hand, dat iemand als Heinz Rühmann
op deze manier in allerlei verwikkelin
gen geraakt en allerlei vreugden leert
kennen, vreugden en
angsten. Die
angsten brengen hem zelfs tot de conclu
sie, dat geld niet gelukkig maakt. Intusschen heeft hij, vóór hij tot dit wijsgeerige besluit komt, heel wat meegemaakt.
Hij had pech gehad, want er was een
lieve juffrouw, die hem een parfumerie
winkel afzette en later nam de politie
hem het geld nog af. dat hij nog overge
houden had. Maar, na een spannende
rechtszitting krijgt hij het in beslag ge
nomen geld terug, zij 't niet zoo vlot als
't hier verteld wordt.
Zooals alle films met Heinz Rühmann
in de hoofdrol beteekent ook „De Gas
man" eenige uren amusement, kostelijke
ontspanning. Heinz Rühmann als „De Gas
man" werkt weliswaar niet met lachgas,
maar hij krijgt de toeschouwers niette
min wel aan het lachen en niet zuinig ook.
„De Gasman" is dan ook een film, welke
voor de komende feestdagen
zeer ge
schikt is.
Naast Heinz Rühmann vervult o.a Anny
Ondra in deze Ufafilm een belangrijke
rol. En ook van het spel van deze tem
peramentvolle charmante actrice gaat een
bekoring uit, welke de bezoekers van Ci
nema Palace doet genieten. Kortom wie
..De Gasman" gaat zien, kan er zeker van
zijn zich een aangename ontspanning be
zorgd te hebben.
,
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het
Duitsche
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DE ROEMRIJKE
ROEMRIJKE VELDTOCHTEN
VELDTOCHTEN van het
leger hebben de pioniers steeds een belangrijk aandeel gehad
Een af deeling pioniers is in een veroverde stad in Sovjet
Rusland aangekomen met allerlei materiaal; o.a. ziet men
pontonbruggen, welke gebruikt zullen worden voor het slaan
van een nieuwe oeververbinding.
OP UITNOODIGING VAN RIJKSCOMMISSARIS RIJKS
MINISTER Dr. SEYSS-INQUART kwam in den Haagschen
Dierentuin een groot aantal Duitsche militairen en kinderen
bijeen om het Kerstfeest te vieren. Een overzicht van de zaal.
ZONDAGMIDDAG vierde een groot aantal Nederlandsche kin
deren in den Haagschen Dierentuin het Kerstfeest. Eet jonge
volkje heeft naar hartelust gesmuld van de versnaperingen
terwijl zij bovendien een cadeautje kregen. Ook het kopje
chocolade-melk smaakte best.
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in de belangstelling van jong en oud verheugen.
(Plc- Pam-weitbiid. — pk. Dröge-weitbud. — 2 stapf-Moi. — Brusse).
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TE KOOP GEVRAAGD:

Gebruikte zeilen en Heerenhuis, Kantoorgebouw Inboedel-Verkoop
en Bouwterrein
afval zeildoek
CENTRUM STAD.

aslmede REIZIGERS BUKSKIN
STALEN en VOERINGS.
Prijs, kwantum enz. aan:

KIRMA EPI KUIPER,
WINSCHOTEN.

Notaris ZONNEVYLLE te Enschede
kantoor Nijverheidstraat 3, bericht dat is ingezet:

Het heerenhuis met kantoorgebouw,
en ERVEN aan de Walstraat 43 en 45 te Enschede en
het daarachter gelegen

Firma J. Hulshoff Jr.
Enschede, Kortelandstr 26

bouwterrein

in Onroerende Goederen
Hypotheken
Assurantiën
i.1. Makelaar
en beëedigd T a x a t e u r

Notaris Mr. van der Ven
Gronauschestr. 41 te Enschede,
zal op Woensdagen 7 Januari
1942 bij inzet en 21 Januari 1942
bij toeslag, telkens des avonds
om ^ uur, in het Hotel ZWIJ
NENBERG aan de Molenstr. te
Enschede, ten verzoeke van de
eigenaren publiek verkoopen:
1. EEN BLOK VAN TWEE

Burgerwoonhuizen,
met erven en tuinen, gelegen
aan de Bilderdijkstraat nos. 19
en 21 te Enschede, kad. Sectie
L nos. 1263 en 1264, samen groot
3.30 A., verhuurd resp. aan de
h.h. Kloppenburg en Assink, elk
voor ƒ 6.— per week.

2. EEN BURGER
WOONHUIS
MET ERF EN TUIN, gelegen aan
de Bilderdijkstraat no. 17 te En
schede, kad. Sectie L no. 1262,
groot 1.58 A., verhuurd aan den
heer Bolhaar voor ƒ 6.50 p. week.
Deze huizen bevatten elk:
gang, voor- en achterkamer (en
suite), keuken, bergplaats, kel
derkast en boven overloop met
'Ó slaapkamers.
Zij zijn voorzien van muur
kasten, gas- en waterleiding en
electr. licht en verdere gemak
ken.

3. EEN BURGER
WOONHUIS
MET ERF EN TUIN, gelegen aan
de St. Janstraat no. 13 te En
schede, kad. Lonneker H 2786,
groot 1.71 A., verhuurd aan den
heer Monnikhof, voor ƒ4.45 per
week. Dit huis bevat: entree,
voorkamer, woonkeuken, kel
derkast,
bergplaats,
apart
schuurtje en boven overloop m.
3 slaapkamers, waarboven zol
der. Het is voorzien van gas- en
waterleiding en el. licht en ver
dere gemakken.
Aanvaarden onder bezwaar
van huur en betalen op 1 April
1942.
Bezichtiging der perceelen elken Maandag en Donderdag
(behalve Kerstmis en Nieuw
jaar) telkens des namiddags
van 2 tot 5 uur.

EnschedeschestraatKuipersdijk, Hengelo.
Notaris ten Doesschate
te HENGELO bericht, dat de

twee blokken

ELK VAN VIER WONINGEN
aan de Enschedeschestraat nos.
252 t.m. 266, met schuurtjes,
erven en tuinen; met Bouwter
rein op den hoek van Enschedeschestraat-Kuipersdijk, als
mede de Tuingrond aan den
Kuipersdijk, allen aan een blok
gelegen, samen groot 93 Aren,
zijn ingezet op totaal ƒ 31523.—,
te weten:
Huis No. 252 op f 3091.—; No.
254 op f2500.—; No. 256 op
f2155.—; No. 258 op f2310.—;
No. 260 op f3550.—; No. 262 op
f2997.—; No. 264 op f 2847.—;
No. 266 op ƒ4012.—; het Bouw
terrein op den hoek als Veilperceel 9 op f 3159.—; de Tuingrond
langs den Kuipersdijk als Veilperceelen 10, 11, 12, 13 respec
tievelijk op f 1500.—; f1301.—;
f1351.— en f750.—.
De huizen nos. 252, 254, 256,
258 bevatten elk beneden voor
kamer, achterkamer,
slaap
kamer, bijkeuken en boven:
zolder en de nummers 260, 262,
264, 266 beneden: voorkamer,
woonkamer, keuken, opkamer
met kelder en boven zolder. Nos.
260 en 266 hebben op zolder elk
één en no. 264 twee slaapka
mers.
Aanvaarding onder overname
Van huur ad f 1404.56 per jaar
en betaling der kooppenningen
1 Febr. 1942.
Toeslag Maandag 29 Decem
ber 1941 des avonds 8 uur in het
Café HAVERKATE aan de En
schedeschestraat te Hengelo.
Bezichtiging op dag van toe
nam. 1—3 uur.
Nadere inlichtingen ten kan
tore van den Notaris, alwaar
Veilingskaarten verkrijgb. zijn.

aan den Zuiderhagen te Enschede, een en ander samen groot
7.80 Are, in 4 perceelen op tezamen f19.154.—.
Het heerenhuis, hetwelk voorzien is van gas, water en electrisch licht, bevat beneden: entree, breede gang door het geheele huis, zeer ruime suite, voorkamer, slaapkamer, keuken,
groote kelder en W.C. en boven: overloop met 5 slaapkamers en
2 zolderruimten.
Het kantoorgebouw bevat: gang, kantoor, groote kast, W.C., berg
plaats en zolder over het geheele gebouw.
Het geheel is door zijn gunstige ligging in het centrum der
stad geschikt voor velerlei doeleinden.
De toeslag ten verzoeke van de Erven van den Heer F. Meister
te Enschede geschiedt op MAANDAG 5 JANUARI 1942, des
avonds om 7.30 uur in het Hotel ZWIJNENBERG te Enschede.
Aanvaarden en betalen: 1 Maart 1942 ged. onder bezwaar
van huur.
Bezichtiging: des Maandags en Woensdags van 2—4 uur.
Inlichtingen ten kantore van den Notaris, alwaar veiling
kaartjes verkrijgbaar zijn.

Veenstraat
en

(Centrum

Stad)

Galvanistraat.

Notaris ZONNEVYLLE te Enschede
kantoor Nijverheidstraat 3, zal op MAANDAGEN 5 JANUARI 1942
bij inzate en 19 JANUARI 1942 bij toeslag, telkens des avonds om
7.30 uur in het Hotel ZWIJNENBERG te Enschede, namens lastgeefster publiek verkoopen:

A.

Het huis van twee woningen

met erven, gunstig gelegen aan de Veenstraat 24 en 24A te En
schede, groot 1.94 Are en verhuurd voor ƒ13.— per week.
Dit pand, hetwelk voorzien is van gas, water en electrisch licht,
bevat en wel: No. 24: beneden: entree, voorkamer, achterkamer,
keuken, bergplaats en W.C. en boven: woonkamer, keuken, W.C.,
werkplaats en slaapkamer; daarboven; overloop met 2 afgetim
merde kamertjes en daarboven: zolder; no. 24A: beneden: gang,
kamer en suite, kelderkast, keuken, bergplaats en W.C. en boven:
overloop met 2 slaapkamers, daarboven: overloop met 2 afge
timmerde kamertjes en daarboven: zolder.

B.

Het huis met breeden inrit

(bijna 4 M.) en erf aan de Galvanistraat 3 te Enschede, groot
1.47 Are en verhuurd voor ƒ5.— per week.
Dit huis, hetwelk voorzien is van gas, water en electrisch licht,
bevat beneden: gang, voorkamer, achterkamer, woonkamer, kel
der, keuken en W.C. en boven: overloop met 4 slaapkamers en
vliering.
Aanvaarden (onder bezwaar v. huur) en betalen: 1 Maart 1942.
Bezichtiging: des Maandags en Woensdags van 2—4 uur.
Wegens omstandigheden te koop
Radio met naamsch. Inzlnkb.
Singer naaimach. en een nieuw
Dressoir.
Lage Bothofstr. 276.

E. J. Wooldrik

WOONHUIS

LASONDERSINGEL 21

RIBBELTSWEG.
Notaris Zonnevylle
te Enschede, kantoor Nijver
heidstraat 3, bericht dat is inge
zet:

HET VRIJSTAAND
WOONHUIS
met schuur, erf en grooten tuin
(diep vanaf de straat pl.m. 102
M.), gelegen aan den Ribbeltsweg 90 te Enschede, groot 6.96
Are en verhuurd voor ƒ 4.50 per
week, in 1 perceel op ƒ 5.773.—.
Dit pand, hetwelk voorzien is
van gas, water en electrisch
licht, bevat beneden: gang,
voorkamer, groote kelder, ach
terkamer, opkamer, keuken en
bergplaats (waarboven zolder
tje) en schuur met zoldertje en
boven: overloop met 2 slaap
kamers.
De toeslag namens lastgevers
geschiedt op Maandag 5 Janua
ri 1942 des avonds om 7.30 uur
in het Hotel ZWIJNENBERG te
Enschede.
Aanvaarden (onder bezwaar
van huur) en betalen: 1 Maart
1942.
Bezichtiging: des Woensdags
en Donderdags van 2—4 uur.

Telefoon 4-8-5-4.

Makelaar in onr. en
roerende goederen.
Beëedigd Taxateur,
Assurantiën en
Hypotheken.

Houtverkooping
BORG-BEUNINGEN.
NOTARIS JOOSTEN te Ootmarsum zal op Woensdag 7
Januari 1942, voorm. 11 uur, ten
verzoeke van de N.V. Exploitatie
Maatschappij Borg-Beuningen
te Denekamp, publiek verkoo
pen:
35 eiken diam. 20-53 c.m.; 103
lange fijnsparren diam. 17-29
c.m.; 40 lange grove dennen
diam. 21-49 c.m.; 46 peppels
diam. 30-73 c.m.; 6 beuken diam.
40-60 c.m.; eenige elzen, esschen
en lariksen alles op stam op het
landgoed „De Borg" nabij Dene
kamp.
Aanwijzing geschiedt op Dins
dag 6 Januari 1942 voorm. 11
uur te beginnen bij den Straat
weg.
N.B. Aan de verkooping kun
nen slechts deelnemen erkende
houtkoopers, die in het bezit
zijn van aankoopvergunningen.

BELANGRIJKE
BRANDHOUTVERKOOP.
Notaris BERENDSEN
te Haaksbergen zal op Woensdag 31 December 1941, Marktdag
voormiddags 11 uur, in Hotel H. W. EIJSINK a d. Spoorstraat te
Haaksbergen, voor de N.V. LANKHEET publiek verkoopen:

NOTARIS Mr. JANSSEN DE
LIMPENS te Oldenzaal zal op
Woensdag 7 Jan. 1942 des v.m.
10 uur, ten sterfhuize en in het
logement van den heer G. J.
Nijhuis, aan de Hengeloschestraat 255 te Noord Berghuizen
bij Oldenzaal, tegen contante
betaling publiek verkoopen:
den geheelen tot voormeld lo
gement behoorenden

INBOEDEL,
waaronder circa 30 ledikanten
met beddegoed, kasten, tafels,
stoelen, spiegels, schilderijen,
klokken, kachel, naaimachine,
banken, potten en pannen, glas
en aardewerk, werkbank en een
muziekinstrument met 25 pla
ten, enz. enz.
Bezichtiging Dinsdag 6 Jan.
1942 des n.m. van 2 tot 4's uur.

OLDENZAAL.
Notaris Mr. Janssen de
Limpens te Oldenual
zal op Maandag 5 Januari 1942
bij toeslag des n.m. 7 uur,
in het café van den Heer
SMUDDE, aan de Hengeloschestraat te Oldenzaal, ten verzoeke
van de Erven G. J. Nijhuis, in
leven Logementhouder te NoordBerghuizen bij Oldenzaal, pu
bliek verkoopen:

I. HET PAND

Ja, De Heer • smaakt naar meer!
Maar bonbons die zóó gezocht zijn

aan de Hengeloschestr. N.B. 255
en 254, waarin logement met
woonhuis en verhuurd woonhuis
te Noord-Berghuizen aan de
grens der .Gemeente Oldenzaal,
groot 11 Aren, 55 Centiaren, be
vattende beneden: zaal, woonka
mer, keuken, schuur, 2 opka
mers. 2 kelders, 4 slaapkamers
en boven groote slaapzaal, 7
slaapkamers en groote zolder,
terwijl het verhuurde woonhuis
bevat:
keuken,
woonkamer,
slaapkamer, opkamer, kelder en
schuurtje en is verhuurd voor
ƒ 3.50 per week. Ingezet op
ƒ 7880.—.
Aanv. voor zoover niet ver
huurd op 10 Januari 1942, en
voor zoover verhuurd op 1 Maart
1942.

Kunnen wel eens uitverkocht zijn
Denk nooit dat Uw winkelier
Neen-verkoopt voor z'n plezier!

eerj
BONBONS

II. EEN WOONHUIS

de héérlijkste!

MET ERF EN GROND aan de
Poortstraat 43 te Oldenzaal, gr.
2.34 Aren, verhuurd aan den
heer Roode voor ƒ 4.50 per week.
welk pand bevat: 2 woonkamers,
keuken, opkamer en boven 2
slaapkamers en zolder. Ingezet
op ƒ 3.075.—.
Aanv. en bet. 1 Maart 1942.
Bezichtiging
Dinsdags
en
Donderdags van 2—4 uur, voor
zoover betreft het logement te
bevragen ten voormelden Notariskantore.

Belangrijke
Houtverkoop
op het „Smalenbroek"
te Broekheurne.
Deurwaarder H. W. Schnltger
te Enschede, zal op Dinsdag. 30
December a.s., des namiddags
om 2 uur, ten verzoeke van den
WelEd. Gestr. Heer Mr. E. H. K.
J. TER KUILE te Enschede op
het „SMALENBROEK" in de
Broekheurne, tegen contante be
taling publiek verkoopen:
25 perc. gesl. EIKEN en
7 perc. gesl. LARIKSEN, ge
schikt voor alle doeleinden,
zoomede
20 perc. BEUKENBRANDHOUT
5 perc. DENNENSLEETEN en
40 perc. EIKEN BRANDHOUT.
Te beginnen bij de Vijver op
het „Smalenbroek".

G. W. ROTTINK
Enschede
Lasondersingel 12
Telefoon 5-9-7-1.

MAKELAAR EN
TAXATEUR
IN ROERENDE EN ON
ROERENDE GOEDEREN,
ASSURANTIëN EN
HYPOTHEKEN.
Particulier vraagt te koop
HUIS OF BLOK HUIZEN.
Eig. kan evtl. steeds blijven wo
nen. Tevens te koop gevr. door
rustig natuurliefhebber stukje
grond, geschikt voor vacantieoptrekje. — Brieven onder no.
414265 Bur. Tw. Dagblad Tub.
AFBRAAK TE KOOP.
7 stuks eiken gebinten met
eiken balken, en muurplaten,
sporen, latten, deur- en raam
kozijnen, 20.000 steenen en ±
5.000 roode holle pannen, straat
klinkers, zinken gooten, enz.,
zeer geschikt voor het bouwen
van een groote schuur.
H. JANSEN, Aannemer, Bilderdijkstr. 50, tel. 4924. Enschede.

H. J. FLOOR
AANNEMER • TAXATEUR.

Het brandhout kan alleen worden gekocht door eigen ge
bruikers en het klomphout door houders van een aankoop
vergunning.

Tweede Kerstdag

nog enkele plaatsen beschikbaar.
Aanvang der voorstelling

7.30 UUf.

Varken- en
Kippenhouders!
THANS VOORRADIG:

Visch in vaten
9

van 150 kilo netto inhoud.

Fokkers en vermeerderaars
in deze tijd

als bijmenging ter vervanging van
het eiwit en vet.

Laat thans Uw huizen door o.is conlroleeren en herstellen.
Het is een behoud voor Uw woning.

MACHINALE HOUTBEWERKINK - Vast personeel.

N.B.

DUO HOFMANN

onderhoud en
burgerbouwkundige werken.
Wij adviseeren en maken U gratis eene begrooling.

BETALING CONTANT.

UITVOERING

een pracht voer

VAN HET HOOGE BROEK: 16 perc. zwaar eiken-, berken- en
elzen slaghout; en 3 perc. eiken, geschikt voor rikpalen.

Aanwijzing doet boschwachter D. J. LOMAN te Langelo (Haaks
bergen), B 204.

GEBOUW IRENE.

Nieuwbouw, reparaties,

VAN ' t AAFTNK: 14 perc. zwaar eiken-, berken-, elzen- en den
nen slaghout; en 4 perc. populieren, geschikt voor klomphout.

VAN HET SCHADDENVELD: 4 perc. zwaar berken en elzen slag
hout.

Kerstrit!

Een

OLDENZAAL.

Ook

voor

de

kleinste

werkjes

staan

wij

klaar.

Beleefd aanbevelend,

H. J. FLOOR

TELEFOON 5856

-

HAAKSBERGERSTRAAT 297.

Ook in kleine kwantums verkrijg
baar voor honden enz.

Fa. Joh. ter Mors
LIPPERKERKSTRAAT 343—345
TELEFOON 2614.

ENSCHEDE.

Adverteert in het Twentsch Dagblad Tubantia.

•
TWFrnp BLAD

TWENTSCH DAGBLAD TUBANT1A

BLADZIJDE 4

WOENSDAG 24 DECEMBER 1941

Goed bewaakt!

Help je mee9
Victorientje ?
heb het haast niet durven vragen, vooral omdat
je pas mijn vriend Sint Nicolaas geholpen hebt...
en töch al zoo zuinig met je grondstoffen moet
omspringen... Daarom waardeer ik het zoo, dat ik
• al is het in beperkte mate

Met zoo'n trouwen waker is Uw
bezit veilig. A propos: kunt U ook
rustig gaan slapen wat betreft een
ander kostbaar bezit: Uw tanden ? Hebt U ze voor het slapen gaan
gepoetst? Waarmee? Met een ge
wone tandpasta? Dat is goed • maar

ook bij mijn Kerst

gaven op je hulp mag rekenen. Maar wat ik het
mééste waardeer is, dat al maakt Victoria noodge
dwongen minder dan voorheen, zij haar kwaliteit
NIET vermindert! Daarom breng ik met dubbel

nog niet goed genóég! Want alleen
als U poetst met .-Medinos'', de
nieuwe, de capillair-actieve tandcream, zal het goed genoeg zijn.
Dan pas is Uw gebit goed bewaakt,
eerst dan wordt de gaafheid er van
niet belaagd.

genoegen je wenschen over, Victorientje: „Voor allen
Medinos tandcream Is capillair-actief. Een capillair-actieve vloei
stof stijgt uit zichzelf, in uiterst nauwe buisjes omhoog. Op die
eigenschap berust de werking van Medinos tandcream. Bij hooge
schuimontwikkeling en met sterk desinfecteerend en tandsteenwerend vermogen, dringt Medinos door haar capillaire activiteit
tot diep in microscopisch kleine groefjes en gaatjes van het
tandoppervlak, waar reiniging met den borstel onmogelijk is en
waar tandbederf het eerst optreedt. Medinos heeft een geheel
aparten smaak en is sterk geconcentreerd, dus zuinig in het ge
bruik ; 1 cm, op den borstel is ruim voldoende om het beste
resultaat te verkrijgen.

een prettig Kerstfeest en als het kin...
opgeluisterd met Victoria-lekkernijen!"

V

BISCUITS

No. 413512
ls de POSTREKENING

-

CHOCOLA

^ Medinos is uitsluitend verkrijgbaar bij apothekers,
drogisten en de speciaal-branche.

DE BESTE

van d<

NED. HERV. DIACONI
TE ENSCHDE.

V

UJP

MEDINOS

PUDDING

de nieuwe CAPILLAIR-ACTIEVE tandcream

VOEDZAAM, ZUIVER ÉN OVERHEERLIJK VAN SMAAK

WETENSCHAPPELIJK BEREID PREPARAAT.
BERUSTEND OP BIOLOGISCHEN GRONDSLAG.
BEWAAR LEDIGE TUBEN I Voortaan kunt U aan In tuba varpakt produet alachta
koopan tagan Inlavarlng van aan wlllakaurlga ladfga tuba mat dapl

ra
Madlnoa Laboratoria « Amarafoort

BATA NIJVERHEIDSSCHOOL TE BEST.
Op de Nijverheidsschool van de N.V. Bata te Best kunnen voor
het nieuwe leerjaar

enkele leerlingen,
leeftijd ca. 14 jaar, worden geplaatst, ter opleiding in de praktijk
van de machinale schoenmakerij.
De leerlingen zijn intern. Het leerprogramma is goedgekeurd bij
Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming d.d. 19 Mei 1941.
Sollicitaties met omschrijving van genoten opleiding, leeftijd
etc. te zenden aan de Personeelafdeeling der N.V. Bata, Best N.B.

SMELTSTOPPEN
i-

NED. VER. VAN ELECTROTECHNISCHE WERKGEVERS.

M 110J

SERIEUS HUWELIJK
BUREAU „SUCCES", Amsterdam, verleent bemiddeling onder
volledigen waarborg voor succe» 3n betrouwbaarheid. Uitste
kende relaties in geheel Nederland in alle goede en beschaafde
kringen. SCHRIJF ONS UW WENSCHEN en U ontvangt onze
inlichtingen kosteloos in blanco enveloppe.
BUREAU „SUCCES", Fr. v. Mierisstr. 62, Amsterdam. Tel. 97253
„DE BESTE ORGANISATIE IN NEDERLAND!"

BLIXOLON

mkht JneL en tocht,
bleékend,k>oüLfll
nooit had MWacht!

Het publiek wordt hierbij medegedeeld, dat door de electro-

installateurs GEEN SMELTSTOPPEN zullen worden verkocht,
DAN TEGEN INLEVERING VAN EEN EVEN GROOT AAN
TAL DOORGESLAGEN STOPPEN VAN DEZELFDE SOORT.
De in te leveren stoppen moeten onbeschadigd zijn.

KLEDING VERSTREKKING
vanwege het BURGERLIJK ARMBESTUUR te ENSCHEDE

want Kahrel's Theesurrogaat

GEZINNEN
wier totale Inkomsten per week gemiddeld niet meer bedragen

kost maar een halve cent per kop.

dan ƒ 13.— voor man en vrouw, vermeerderd met ƒ 1.50 voor elk

10 tabletjes voor 50 kopjes 25 cent

Onder deze verstrekking vallen niet degenen, die gesteund worden

kind, kunnen in aanmerking komen voor de verstrekking van
KLEDING, DEKKING en SCHOEISEL.

f K A H R E L ' S

T H E E

N . V .

G R O N I N G E N

Sportterrein „Rigtersbleek". 3
2e KERSTDAG

Groote Voetbalwedstrijd
tusschen 2 proefelftallen van

ZATERDAGMIDDAGCOMPETITIEZONDAGCOMPETITIE
AFD. TWENTHE N.V.B., DISTRICT ENSCHEDE.

door de RIJKSSTEUNREGELING of andei-e instelling.

ENTREE OP ALLE RANGEN 20 CENTS - JONGENS 10 CENTS.

Aanvraagformulieren hiervoor te verkrijgen tot en met uiterlijk

AANVANG: HALF DRIE.

15 Januari 1942 op het kantoor C. F. Klaarstraat op elke werk

dag van des voormiddags IQ tot 12 uur.

MUZIEK OP HET TERREIN.

De leden en donateurs van Rigtersbleek vrijen toegang
op vertoon van kaart.

Jl

dagblad TÜEANIIA

EL AD

SPORT

RECHTBANK ALMELO

De wedstrijden met Kerstmis
en a.s. Zondag.

Zitting van 23 December

VOETBAL.

In het Oostelijk district is het aan
tal wedstrijden uitermate klein en het
Kerstprogramma is vooral van Kerin
gen omvang. In Enschede wordt
alleen de wedstriid tusschen de ploeg
van de Zaterdagmiddagcompetitie
van de afdeeling Twente tegen een
Enschedeesch team gespeeld en wel
op het Rigtersbleekterrein met Twee
den Kerstdag. Denzelfden dag vindt
in Losser de belangrijke ontmoeting
plaats tusschen T.A.R. en Eilermark,
welke wedstriid vermoedelijk de be
slissing brengt voor het kampioen
schap van de derde klasse A. Het zal
ongetwijfeld geducht spannen in
Losser. In 3 B speelt Nilverdal thuis
tegen Wierden; het krachtsverschil
zal daar wel gering zijn, maar de
thuisclub heeft toch een goede kans.
Op Zondag a.s. wordt er in de Oostelilke eerste klasse niet gespeeld. Wel
ziln er in de lagere klassen wedstrij
den vastgesteld. B.W.O. is den laatsten ttld goed op dreef en Riissen
Vooruit heeft in Hengelo nog niet geINOEZONDEN MEDEDEELING.

2de KERSTDAG

T.A.R.Eilermark
Aanvang 2.30 uur.

Entree 25 cent.

wonnen, al geven we den Riissenaren
wel een behoorliike kans. Bii Vogido—
Vosta zal er wel veel spanning zijn,
want beide clubs ztln nog niet veilig.
Achilles is ook op eigen terrein tegen
Borne kansloos, terwijl Phenix in
Borne van N.E.O. kan winnen.
In 3 A heeft Geel Zwart thuis wel
een kansje tegen Winterswijk, al zijn
de bezoekers verre van gemakkelijke
tegenstanders. In 3 B is dit seizoen
Golto sterker dan de School, welke
laatste club een leelilke kans maakt
op het spelen van degradatie
wedstrijden.
In 4 A is een flink programma
samengesteld. Vooral de ontmoeting
O.S.V.—E.M.O.S. is van beteekenis.
Van den uitslag is niets te zeggen.
Maar ook Avanti-Reunie is van groot
belang. Hier geven we de thuisclub
«en aardige kans. R.K.H.S.C. kan thuis
wel van Losser winnen, al heeft laatst
genoemde club onlangs bewezen heel
wat meer mans te zijn dan haar plaats
op de rnglijst zou doen vermoeden. Bij
de Lossersche Boys—Lonneker verwchten we een geiik opgaande strijd.
In 4 B krijgt P.H. bezoek van het
ongeveer
even sterke Luctor et
Emergo.
T.A.R.—EILERMARK.
. ïn dezen wedstrijd komt T.A.R. met
het volgend elftal uit:
Joh. Kalsbeek
J. H. Breukers
B. T. Elfrink
T. Meiierink
J. Post
H. Nijmeijer
K. Numan B. J. Brilman E. Wiehink
C. Verboom
Joh. Weijerink
WEDSTRIJD PROEFELFTALLEN
ONDERAFDEELING.
Op het Rigtersbleekterrein vindt
Tweeden Kerstdag een wedstrijd
plaats tusschen twee proeftallen van
de onderafdeeling Twente.
Het terrein voor het technisch werk
Is door de fusie van het lager voetbal
aanmerkelijk uitgebreid. De nieuw
benoemde commissie wil dan ook
gaarne die gelegenheden, welke er
v°or zi.in, benutten om elftallen in het
veld te brengen van op den voorgrond
tredende spelers.
Van de samengestelde elftallen
hebben practisch alle spelers hun
I verkiezing aanvaard.
Door ongesteldheden zijn echter ln
eik team enkele wijzigingen aange
bracht, waardoor in het elftal der
zaterdagmiddagcompetitie Broekhui
zen van Sparta thans de linksbuiten
plaats bezet en verder in het elftal
Zondagcompetitie Oliive van
D.T.O. midvoor speelt, terwijl de Roo
|de rechtsbinnenplaats bezet.

Fietsendieven en helers
staan terecht.
De thans gedetineerde H. W. G. A.
N. uit Almelo, hoorde, voor twee
rijwieldiefstallen,
resp. gepleegd in
Hengelo en Borne, 9 maanden gev.
straf tegen zich eischen.
Ook tegen J. J. G. uit Gildehaus,
gedet., die een door zekeren Th. R. in
Hengelo
gestolen
fiets
naar
Duitschland heeft overgebracht en
daar heeft verkocht en van de op
brengst een deel meegekregen heelt,
eischte de Off. van Justitie 9 maan
den gev.straf.
. B. J. H. in H e n g e l o , gedet., had
zich ook voor rijwieldiefstallen te ver
antwoorden. Hij had in Hengelo de
fiets van H. A. en in Oldenzaal nog
drie fietsen gestolen.
Tegen hem luidde de eisch 1 jaar
gev. straf.
Tegen
Th. R. uit Gildehaus,
gedet., dié zich ook met zwijntjes ja
gen heeft opgehouden, eischte de Off.
eveneens 1 jaar gev.straf.
L. S. uit Enschede, gedet., die
terechtstond
voor diefstal van de
fiets van H. J. M.,.hoorde 8 maanden
gev.straf tegen zich eischen.
J. H. S. uit Enschede, die van
den vorigen verd. 2 rijwielwielen en
1 buiten- en 2 binnenbanden, welke
door dezen gestolen waren, gekocht
heeft, hoorde eveneens 8 maanden
gev.straf tegen zich eischen.
W. K. uit Almelo gedet., had zich
ook voor meerdere rijwieldiefstallen
te verantwoorden. Tegen hem eischte
de Off. 1 jaar gev.straf.

Bedrog en zwarte handel.
F. Gr. uit Almelo, gedet., meende
in Mei j.1. goede zaken te kunnen
doen. Hij ging in „den zwarten han
del" en wel in het artikel fietsban
den. Hierbij heeft hij zich herhaal
delijk
aan oplichting schuldig ge
maakt door de eventueele koopers op
geraffineerde wijze te bedriegen Dit
geschiedde aldus, dat een kist gevuld
met waardeloos materiaal aan een
kooper werd aangeboden als inhou
dende nieuwe rijwielbanden. Als regel
deed hij zelf het woord, maar ook an
deren, zooals Th. A. van den B. uit
Zutphen. G. J. K. uit Almelo, beiden
gedet. P. van der M. uit Almelo, even
eens gedet. alsmede J. R. uit Almelo
stonden er in den regel bij om de geheele zaak aannemelijk te maken. Op
deze wijze werden bedragen van f 3200
f 700, f 1300, ontvangen. Den koopers
werd steeds door een opening in de
kist iets van den inhoud getoond. Wat
zij dan te zien kregen zag er inder
daad als nieuwe rijwielbanden uit.
Maar dat waren dan stukjes nieuwe
banden!
De Off. eischte tegen Gr. 2 jaar gev.
straf, tegen Van den B. 1 jaar en te
gen G. J. K. 5 maanden gev.straf. De
zaak tegen van der M., die ontkende
ervan geweten te hebben, ofschoon
tegen hem bezwarende verklaringen
werden afgelegd, werd aangehouden
om nog een getuige te hooren.

INGEZONDEN MEDEDEELING.

G o o i g e e n o u d e t u b e n w e g l Slechts tegen inlevering van een willekeurige
U

voortaan

AFDEELING III.
2e klasse.
. B: Orlon—Robur et Velocitas.
|C: Vltesse—Aalten.
3e klasse.
A: T.A.R.—Eilermark.
B: Nijverdal—Wierden.
AFDEELING V.
Ie klasse.
G.V.A.V.—Veendam.
ZONDAG 28 DECEMBER.

DFC—Ajax.

DISTRICT I.
Ie klasse.

DISTRICT II.
Ie klasse.
Haarlem—Hermes-DVS.
DISTRICT III.
2e klasse.
A: NEO—Phenix; Achilles—Borne; VOjOlDO—Vosta; BWO—Rijssen Vooruit.
I B: Zwolsche Boys—Robur et Velocitas;
IGo-Ahead—ZAC; Be Quick—AZC; Sallan|dla—Orion.
C: Theole—SCH; DVSE—TEC.
3e klasse.
A: Geel-Zwart—Winterswijk.
4e klasse.
A: RKHSC—Losser; Lossersche Boys—
Lonneker; OSV 1931—Emos;
Avantl—
peunie
B: PH—Luctor et Emergo.
H: RKVVS—Bergsche Boys; Zeddam—
VVG; Dinxperlo—Grol.
Reserve 2e klasse.
B: Zwolsche Boys 2—PEC 3.
DISTRICT IV.
Ie klasse.
l NAC—Helmond; MVV—NOAD;
BVVfSV; LONGA—Spekholzerheide; Willem
fI—Roermond; Eindhoven—Picus.
DISTRICT V.
Ie klasse.
Heerenveen—Be Quick; Leeuwarden—
^chilles; Velocitas—LSC; Sneek—HSC.
2e KERSTDAG.
OVERIJSSEL.
2e klasse: DOS 2—WIK.
Derde klasse: Rigtersbleek 3—Achilles.

SOCKET.

ZONDAG 28 DECEMBER.
Heeren.
Veteranenbeker: PW—Apeldoorn.
Dames.
Ie klasse B: DKS—Almelo.
2e klasse C: DKS 3—Bully; PW
"iV 3,

2—

een

in

tube

verpakt product

koopenl

„NEDERLANDSCH FABRIKAAT".

Kantongerecht Enschede
Zitting van heden.
Kalverliefde. — Neen, dit is niet
het verhaal van een onbenullige lief
de, maar het relaas van de groote
voorliefde welke echte kalveren aan
den dag plegen te leggen voor jonge
andijvie, peultjes en andere groen
ten. Vanmorgen dienden voor het
Kantongerecht een paar zaken, waar
bij landbouwers er zich voor te ver
antwoorden hadden, dat zij hun vee
in dit geval dartele kalveren, niet in
de weide hadden gehouden, waardoor
het zich in naastgelegen tuinen te
goed deed aan versche groente, een
aangename afwiseling van het een
tonig grasmenu. Zoowel de Kanton
rechter als de Ambtenaar van het
O.M. wezen er op, dat er den laatsten
tijd herhaaldelijk van dergelijke za
ken dienen en dat het tijd wordt, dat
de betrokken veehouders maatregelen
nemen, dat hun beesten niet uit het
weiland loopen en op andermans
grond waardevolle gewassen vernie
len.
De landbouwer B. J. A. uit NoordBerghuizen, gemeente Losser, zeide
van den prins geen kwaad te weten,
tenminste hetgeen in de dagvaarding
staat, zou volkomen onjuist zijn.
Daarin was n.b. vermeld, dat zijn kal
veren zouden hebben geloopen op
grond van zekeren K.. terwijl hij dien
naam nog nooit heeft gehoord. De
eerste getuige, de vrouw van R.. maak
te het echter aan verd. duidelijk hoe
de vork in den steel zit. Haar meisjes
naam is K. en daar zij bij afwezigheid
van haar echtgenoot voor de gemeen
schappelijke belangen moet waken, is
zij in deze zaak betrokken geworden.
Verd. hield echter vol dat K. nooit den
grond kan bezitten, maar de ambte
naar vestigde er zijn aandacht op, dat
de dagvaarding altijd in orde is, daar
er de toevoeging in staat: althans op
grond van een ander.
De getuige vertelde, dat zij al lan
gen tijd last van de kalveren heeft,
terwijl zij A. meermalen heeft ge
waarschuwd.
Inplaats van echter
voor die waarschuwing erkentelijk te
zijn, voegde hij de vrouw allerlei leelijks toe.
De dochter van de get. deelde even
eens mede, dat zij heeft gezien, dat
de kalveren zich te goed deden aan
de boerenkool en de knollen uit haar
moeders tuin.
De ambtenaar van het O.M. achtte
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lege pokon flessen en deksels

Een Duitsche generaal over de
Nederlandsche Vrijwilligers.

Het programma luidt:
TWEEDE KERSTDAG.

DE SLUITING VAN
BEDRIJVEN TUSSCHEN
KERSTMIS EN
NIEUWJAAR.

Voortaan PRODENT
met DISPERGON tegen
tandsteen. Heerlijk
schuimend!
oude tube met dop kunt
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In de „Deutsche Zeitung in den Nie- maar tegen vreemde invloeden, die zich
derlanden" van 23 Dec. komt een bij in uw land genesteld hadden.
drage voor van een Nederlandschen P.K.man. Aan deze bijdrage, geschreven aan
Dappere Nederlandsche Vrijwilligers.
het Oostfront, midden December, ontleenen wij het volgende:
Maar dat ligt allemaal alweer ver ach
ter ons. Het voorbeeld van de Noren en
Iets terzijde van den opmarschweg ligt Denen volgend kwamen reeds na enkele
midden in de Zuid-Russische steppe een weken de eerste vrijwilligers uit Neder
dorpje. Voor een van de armelijke boe land naar München en een half jaar la
renwoningen staat een S.S.-man op post. ter werd onze eerste Viking-divisie op
de handen diep in de dikke Lama-jas gericht, waarin nu vrijwilligers uit alle
begraven, 't Is een jonge mijnwerker uit Germaansche landen schouder aan schou
Limburg; hij had zich ln Februari als der voor één en hetzelfde idee strijden.
vrijwilliger bij de Waffen S.S. opgege Ik ben er trotsch op dat ik déze divisie
ven. Thans staat hij op wacht.
vanaf het begin mocht leiden."
Zooeven is een voertuig gearriveerd,
Nadat de generaal over de opleiding
dat het eenige is, dat zich zonder moeite had gesproken zeide hij; „Wanneer in uw
zelfs door de dikste modder een weg vaderland onder den invloed van vreem
baant. Een breede, stoere gestalte springt
de ideologieën de meening heeft post
er uit.... 't Is onze generaal, S.S. Bri- gevat, dat de Nederlander geen soldaat is
gadefiihrer Steiner. Hij komt weer eens kan ik het tegendeel beweren: Hij is zelfs
van de voorste Unies terug, waar hij zich
een uitstekend soldaat, vooral nadat hij
persoonlijk van de situatie heeft over
gedurende de opleiding gehard is. Elk
tuigd.
van de talrijke gevechten, waarvoor on
ze divisie kwam te staan, levert daarvoor
De generaal kent Nederland.
een doorslaand bewijs."
Ten overvloede toonde de generaal een
Ik laat me bij hem melden, heb geluk
en word aanstonds ontvangen in de kaar- heele map met brieven, waarin hooge of
tenkamer. Eerst leest hij aandachtig de ficieren zich prijzend uitlieten over de
oorlogsberichten na, welke over zijn di strijdkracht van de divisie. Hoe de Sov
visie in de „Deutsche Zeitung" en in „Het jets over de „Viking" oordeelen blijkt uit
Nationale Dagblad" verschenen zijn. Als een verklaring van een gevangen geno
Noord-Duitscher verstaat hij ook het Ne- men generaal: „De strijdkracht van de
derlandsch zonder dat het hem groote divisie Viking is enorm. Mijn beste re
gimenten werden er zonder moeite door
moeite kost.
Dan begint de generaal te vertellen verslagen." En een Duitsch generaal
„Ja, ik ken Nederland goed; Ik ben er die reeds in Polen nauw met den Brigaaltijd graag geweest. De Nederlanders deführer samenwerkte, schreef van den
kennen mij ook, vooral de Hilversum omsingelingsslag van Uman: „Beste Stei
mers, want na den veldtocht in het Wes ner, ik heb in het regiment Westland de
ten heb ik daar immers met mijn Stan oude Standarte Deutschland terug gevon
darte „Deutschland" vier maanden ge den!"
De Vikingdivisie is echter niet alleen
legen. En hier in Rusland is de band met
deze stad niet verbroken. Daarvoor zor een school, waarin dikwijls verwende jon
gens
flinke kerels en soldaten worden, ze
gen de drie Hilversummers in mijn „Diis bovenal een nationaal-socialistische ge
visionsstabswache".
Dan schildert de generaal, die reeds in meenschap, waarin het parool geldt „één
den wereldoorlog zijn sporen verdiend en voor allen en allen voor één", zelfs na
in den strijd in Polen de Standarte den dood. Zoo hebben op initiatief van
„Deutschland" leidde, aan de hand van den generaal de leiders, onder-leiders en
een vluchtig schetsje, hoe hij met het manschappen der divisie tien dagen sol
zelfde regiment in de Meidagen van 1940 dij afgestaan, waarvoor elk kind van een
de Zeeuwsche eilanden veroverde. Ver gevallen S.S.-man — onverschillig of het
schillende plaatsnamen uit die omgeving een Rijksduitscher, Nederlander of Scandinaviër was — een spaarbankboekje met
herinnerde hij zich nog.
„Destijds", zoo ging de generaal verder, 3000 Rijksmark ontvangt. Het boekje is
„heb ik het ridderkruis verworven. Het versierd met de emblemen van de divisie
In het verdere verloop van ons onder
waren zware gevechten, in hoofdzaak te
gen Fransche troepen. Dat destijds he houd vernam ik nog, dat in verband met
de
geschiedkundige beteekenis, welke de
laas waardevolle Nederlandsche bouw
werken beschadigd werden, was de schuld veldtocht der Vikingdivisie in het Oosten
van de vijandelijke artillerie. U kunt mij juist voor ons Nederlanders heeft, de pres
gelooven, dat ons Duitschers die strijd taties van de divisie en vooral van het
zwaar gevallen is, want we streden im regiment „Westland" in een boek in de
mers niet tegen de Nederlanders, in wie Nederlandsche taal voor het nageslacht
wij een Germaansch broedervolk zien, vastgelegd zullen worden.

een flinke straf op zijn plaats en
eischte f 12,— boete
Vonnis f 8,— boete.
— De landbouwer T. uit Enschede,
die voor eenzelfde feit was gedag
vaard, was niet verschenen. Zijn kal
veren zouden rijkelijk genoten heb
ben van hetgeen twee tuinen aan
groente in groote verscheidenheid
wisten te bieden. De twee eigenaren
van de tuinen legden getuigenis af en
de ambtenaar eischte f 10,— boete.
Op juridische gronden in verband
met de dagvaarding sprak de Kan
tonrechter dezen verd. echter vrij.
Een dure trap. — Ergens in de buurt
van den St. Plechelmustoren te Ol
denzaal lag een oud sigarettenblikje.
Een 18-jarige scholier zag het ding
en gaf er een schop tegen aan. zoo
dat het een eind verder vloog. Maar
juist naderde een dienaar der politie
die van oordeel was, dat iets derge
lijks in de goede stad Oldenzaal niet
te pas kwam en hij maakte tegen den
scholier proces-verbaal op, wegens
baldadigheid. Verdachte voerde van
morgen voor den Kantonrechter aan.
dat het gebeurde toch heel onschul
dig was, maar Z.E.A. maakte hem er
op attent, dat men voor een derge
lijk feit wel terdege bekeurd kan wor
den en zoo kwam de trap tegen het
blikje op f 1,—.

DISTRIBUTIE VAN
KAARSEN.
De secretaris-generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart maakt bekend, dat met
ingang van 25 December 1941 een
aanvang zal worden gemaakt met de
distributie van kaarsen. Dit houdt
derhalve in, dat met ingang van ge
noemden datum kaarsen slechts mo
gen worden gekocht, verkocht en af
geleverd tegen afgifte van bonnen of
toewijzingen.
Onder de distributie zullen alle
soorten kaarsen vallen. Kerstkaarsen,
welke maximum achttien gram mo
gen wegen, en Gothische kaarsen, zijn
echter van de bepalingen der distri
butieregeling vrijgesteld en mogen
derhalve zonder bon worden gekocht
en afgeleverd, evenals de bij den
kleinhandel aanwezige luxe-kaarsen.
Kaarsen zullen beschikbaar worden
gesteld ten behoeve van kerken en
kerkelijke instellingen voor den eeredienst, ten behoeve van boeren voor
de verlichting van hun koeien- en
paardenstallen, voor het vervoer per
as en voor groote gebouwen als wa
renhuizen, theaters enz., voor zoo
verre daarin in verband met de
plaatselijke voorschriften een nood
verlichting met behulp van kaarsen
aanwezig moet zijn. De voorziening
van kerken en kerkelijke instellingen
met kaarsen voor den eeredienst zal
centraal worden geregeld door het
Rijksbureau voor chemische produc
ten te 's-Gravenhage, met de desbe
treffende kerkelijke instanties.
Alle aanvragen voor kaarsen ten
behoeve
van
noodverlichting
in
theaters, warenhuizen e.d. zullen door
het Rijksbureau voor Chemische Pro
ducten worden behandeld.
Ten behoeve van de verlichting van
koeien- en paardenstallen zullen
kaarsen beschikbaar worden gesteld,
echter alleen in de gevallen, waarin
verlichting door andere middelen
niet mogelijk is. Ter beoordeeling of
een verbruiker in aanmerking komt
voor kaarsen voor stalverlichting is
een aanvraagformulier ontworpen,
dat bii de plaatselijke distributie
diensten verkrijgbaar is gesteld. Na
invulling van dit formulier dient de
aanvrager het wederom bii den
distributiedienst in te leveren. De
hoeveelheid kaarsen, die voor stal
verlichting zal worden verstrekt, zal
afhankelijk worden gesteld van het
aantal melkkoeien en paarden, ^t de
aanvrager bezit.
Eveneens zullen kaarsen beschik
baar worden gesteld voor de verlich
ting van voertuigen, welke door dieren
worden voortgetrokken en van hand
karren. welke regelmatig gebruikt
worden in den tijd. waarvoor verlich
ting is voorgeschreven. De verbrui
kers in deze categorie dienen even
eens een aanvrage in te dienen bij
den olaatseliiken distributiedienst op
door deze diensten te verstrekken
aanvraagformulieren. Met nadruk
wordt er evenwel de aandacht op ge
vestigd. dat voor verlichting van
auto's, carriers, bakfietsen en gewone
fietsen geen kaarsen zullen worden
verstrekt
De gelegenheid om aanvragen in te
dienen voor kaarsen, zoowel voor stal
verlichting als voor vervoer per as
zal worden opengesteld in het tijdvak
van 2 tot en met 16 Januari a.s. Hier
omtrent zullen de plaatselijke distri
butiediensten nog nadere bijzonderhe
den bekend maken. De verbruikers
dienen met de hoeveelheid kaarsen
die op grond van deze aanvragen
wordt toegewezen, de grootst mogelij
ke zuinigheid te betrachten, aange
zien thans nog niet kan worden voor
zien, wanneer opnieuw gelegenheid
zal bestaan een hoeveelheid kaarsen
ter beschikking te stellen.
Op de bonnen, welke door de distri
butiediensten worden uitgereikt, staat
vermeld .één rantsoen kaarsen". Zij
zijn voor opbepaalden tijd geldig en
geven elk recht op het koopen van 1
pak a 300 gram kaarsen.
Aangezien de handelaren thans vrij
wel niet over een voorraad kaarsen
beschikken, dienen zij, voordat afle
vering aan de verbruikers kan plaats
vinden, eerst in de gelegenheid te
worden gesteld van hun leveranciers
kaarsen te betrekken, zoodat de afle
vering in de meeste gevallen niet te
gelijk met de afgifte van den bon zal
kunnen plaats vinden.
Voor bijzonderheden betreffende de
inlevering der bonnen ter verkrijgine
van toewijzingen worden handelaren
verwezen naar de desbetreffende officieele publicatie ln de bladen.

's-GRAVENHAGE, 24 Dec. In ver
pand met de sluiting yan bedrijven
tusschen Kerstmis en Nieuwjaar heeft
de secretaris-generaal van het depar
tement van Sociale Zaken in een
rondschrijven aan de burgemeesters
nadere aanwijzingen gegeven betref
fende de belooning van de hierbij be
trokken losse arbeiders.
Voor de vaste arbeiders vindt door
betaling van loon op tijdbasis plaats.
Onder vaste arbeiders worden mede
verstaan de arbeiders, die op 24 De
cember reeds vier weken of langer bij
den werkgever in dienst zijn. De ove
rige losse arbeiders hebben recht op
een loondervingsvergoeding in den
vorm van steun ingevolge de steun
regeling.
Het ligt in de bedoeling, dat evengenoemde vergoeding zoo spoedig mo
gelijk ineens aan de belanghebben
den zal worden uitgekeerd. De hier
mede gemoeide bedragen worden vol
ledig aan de gemeenten vergoed.
Geen gezinsledenbijslag mag wor
den toegekend vooi die gezinsleden,
die over de rustdagen verdiensten
hebben of zelf tengevolge van de ge
dwongen rustperiode vooi een vergoe
ding in aanmerking komen.
Afgezien van den gezinsiedenbijslag
mogen pij deze gelegenheid geen ver
dere bijslagen ingevolge de steunre
geling worden uitgekeerd dus geen
brandstoffen bijslag, geen huur- of
overgangstoelage, geen duurtetoeslag
enz.
Met de gezinsinkomsten behoeft
overigens bij de berekening van de toe
te kennen vergoeding in geen enkel
opzicht rekening te worden gehouOok de gebruikelijke maxima kun
nen buiten beschouwing worden ge
laten Evenwel mag de vergoeding het
loon, dat de betrokkene over de des
betreffende dagen bij zijn werkgever
zou hebben verdiend, niet overschrij
den.
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13991 14041 14046 14054 14153 14168 14182
14193 14210 14264 14283 14303 14307 14317
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Je kunt een speld
hooren vallen!

Deze winter Is gelukkig geen hoestwtoter
De vorige winter w» het barf Toen beeft
de zaal m'n glansrol eenvoudig weggekucht,
de geestigste passages overstemd'
Om van de kriebelingen in mijn eigen
maar niet te spreken)
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Kerst- en Nieuwjaarsbede.
De heer J. A. Noë, wnd. prov. direc
teur W.H.N. schrijft ons:
In 1942, het derde oorlogsjaar voor
ons Vaderland, zullen wij niet kunnen
volstaan met onze landgenooten met
onzen mond: „Een voorspoedig Nieuw
jaar!" te wenschen, doch zullen wij
met en voor elkander pal moeten
staan voor het geestelijke en lichame
lijke welzijn van eiken Nederlander.
De volgende feiten dienen door de
inwoners onzer Provincie voor oogen
te worden gehouden:
1. De Nederlandsche
Volksdienst
met zijn afdeeling: W.H.N. is de eeni
ge organisatie, die, zonder onderscheid
van rang, stand of godsdienst, die
belangen, georganiseerd, zal kunnen
behartigen.
2. Wanneei en hoe de oorlog afloopt
weet niemand onzer, doch éénmaal
komt er weer vrede en dien vrede
moeten wij voorbereiden, door den
gemeenschapszin onder ons volk thans
te verdiepen.
3. De economische structuur van
ons Vaderland zal na den oorlog ge
heel veranderd blijken te zijn en de
algeheele verarming zeer groot.
4. Winterhulp Nederland kent geen
politieke of godsdienstige bindingen.
Aan de hand van deze feiten zijn
reeds enkele honderden inwoners
onzer Provincie, die verder politiek
niet gericht zijn. bereic dit werk uit
sluitend terwille van het welzijn van
hun naasten te steunen, doch het
moeten er duizenden worden, willen
wij inderdaad de met den dag stij
gende zorgen onzer
landgenooten
naar behooren kunnen lenigen.
Ik richt daarom in deze dagen van
zelfinkeer deze bede tot de duizenden
positieve Nederlanders in onze Pro
vincie:
Geeft uw adres op aan het
Provinciaal kantoor van Win
terhulp Nederland in Zwolle
en verklaart u bereid met ondergeteekende van gdachten
te wisselen omtrent de doel
stellingen.
Weest overtuigd, dat de kleine mid
denstander als Nederlander voor ons
werk evenveel waarde heeft als de
rijke bankier en bovendien dat Uw
sociale ervaring en menschelijke ge
voelens ons kunnen helpen om te
voorkomen, dat wij van het rechte
pad van den burgerplicht en van den
gemeenschapszin zouden afdwalen.
Wij hebben in elke gemeente slechts
een klein aantal positieve menschen
noodig, want wij weten, dat ons werk
eerlijk sociaal bedoeld ls en dat het
aarzelende deel onzer bevolking ons
t.z.t. dankbaar zal zijn. dat wij deze
thans zoo bij uitstek ondankbare
taak op onze schouders hebben ge
nomen.
Schrijft ons spoedig, opdat wij kun
nen overzien op welke wijze wij ln
1942 dit werk tot een positieve steun
voor onze landgenooten kunnen ma
ken, die daaraan in dit derde oor
logsjaar behoefte zullen hebben.

RECHTZAKEN.
HOF TE ARNHEM.
KOOPER EN VERKOOPER VAN
100 K.G. KOFFIE VEROORDEELD.
De 30-jarige J. H. A. Ticheler, venter
te Oldenzaal had eenigen tijd geleden
100 kilogram koffie gekocht voor den
prijs van f 1250, welke partij hij aan
den koopman P. Holtkamp te Ensche
de van de hand wilde doen voor f 1350.
De politie kwam deze affaire op het
spoor en enkele weken gelden werd
T. door den Economischen rechter te
Almelo wegens overtreding der distri
butie-beschikking voor koffie en thee
veroordeeld tot een week gevangenis
straf met verbeurdverklaring van de
in beslag genomen koffie, terwijl de
Enschedesche koopman veroordeeld
werd tot f 125 boete, te vervangen
door 25 dagen hechtenis.
In hooger beroep heeft het Hof te
Arnhem beide vonnissen vernietigd en
ieder overeenkomstig den eisch van
den advocaat-generaal veroordeeld tot
twee maanden gevangenisstraf.

GOEDKOOPE ADVERTENTIERUBRIEK

TE KOOP:

VETTE GANS.
Getfertweg 160.

PERSONEEL GEVRAAGD.
Gevraagd zoo spoedig mogelijk

een flink helder Meisje
niet beneden 16 jaar.
GETFERTSINGEL 170.
Gevraagd:
EEN BOEREN-DIENSTBODE
(Huishoudster), v.g.g.v., tegen
hoog loon.
J. E. ROSINK.
Geerdinkzijdeweg 209.

Te koop: 1 heerencostuum, m.
52 en 3 jongens-kniebroeken,
13--14 jaar en een manchester
jas, flinke m. Adres Dagbl. Tub.

Te koop z.g.a.n. EIKEN TAFEL,
Klok, Divanplank met kleedje.
Geen opkoopers.
Adres Bur.
Twentsch Dagblad Tubantia.

Te koop: een beste, dragende
vaars en een partij gezaagd
brandhout, bij B.J. A. Scholten,
Laakmors Hones B 19, Haaks
bergen.

Te koop een goed onderhouden
LINNENKAST.
Te bevragen Wicher Nijkampstraat 28, Ensshede.

Te koop:
EEN PRIMA HAARDKACHEL
met plaat en pijp.
Lage Bothof 214.
Te koop: moderne houten Win
keltoonbank met laden. Lengte
.2.25 mtr. Groote houtwaarde.
Schouwinkstraat 2.

Gevraagd:
NET MEISJE
OF WERKVROUW.
Haaksbergerstraat 410. Te koop: een paar z.g.a.n.
WERKSCHOENEN,
maat 42. — Adres Dr. Stamstr.
Gevraagd:
38, Glanerbrug.
FLINK MEISJE
voor de morgenuren.
TE KOOP:
Lasondersingel 196.
Gevraagd:
EEN NET MEISJE.
Wasserij P v. d. MEER, Lippinkhofsweg No. 8, Enschede.
H.E.M.O., Reitzstraat 2, Hengelo
(O.), vraagt
HALFWAS MEUBELMAKERS en
MACHINALE HOUTBEWERKER
Gevr. eerste of tweede
KAPPERSBEDIENDE,
liefst met damesvak bekend.
Intern.
Adres Bur. Tw. Dagblad Tub.

PERSONEEL AANGEB.
Biedt zich aan: MONTEUR
CHAUFFEUR, ook genegen an
dere werkzaamheden te verrich
ten. Br. no. 414272 Bur. Tw.
Dagblad Tubantia.

TE HUUR GEVRAAGD.
Te huur gevraagd:
KLEIN BURGERWOONHUIS
of kamers met kookglegenheid.
Br. no. 414260 Tw. Dagbl. Tub.
EEN HUIS gevraagd of kamers;
gem. of ongem. Brieven onder
no. 414273 Tw. Dagbl. Tubantia

TE HUUR AANGEBODEN.

EEN CONTRABAS.

Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia.
Te koop: Groot Duitsch keuken
buffet; Elec. Singer naaimachi
ne; Schoenmakers stikmachine;
Schrijfbureau met twee stoelen;
Lange leeren jas.
Te bevragen Lipperkerkstr. 46.
Te koop: 2 D. RIJWIELEN met
torp. en lamp, prima banden
en een p. HOOGE HEEREN
SCHOENEN, m. 42.
Adres Bruggemorsweg

15.

Te koop: z.g.a.n.
SNELWEGER.
Merk „Nationaal". Ook even
tueel te ruilen voor karpet en
eenige meubels.
Adres Bur. Tw. Dagblad Tub.
Te koop:
EEN TANDEM,
merk Empo, met prima banden.
Adres Lipperkerkstraat 427.
Te koop:
EEN PHILIPS TOESTEL
met Ultra en zenderschaal.
Steenweg 128 (boerenhuis).
Te koop:

1 Kinderledikantje.
1 Driewielertje.
1 Kinderauto.
Adres Bur. Tw. Dagblad Tub.

In drukke winkelstraat PRACHT Te .koop: Een KAMERKACHEL
WINKEL voor alle doeleinden en een pr. KOOKKACHEL bij
geschikt, tegen billijke prijs.
H. Mulder,
Event. met berg- of kantoor
N.B. 104 bij Oldenzaal.
ruimte. Brieven
onder
no.
414267 Bur. Tw. Dagbl. Tubantia Te koop:
ZWARE AUTOWAGEN,
32 x 6 bandenmaat, autostel 550
TE KOOP GEVRAAGD.
x 20; licht plat wagentje op
ijzer.
Te koop gevraagd, prima, lange JOHANNINK — Pluimstr. 115.
LEEREN JAS.
Br. aan E. J. Beerentsen, Klaashuisweg B 58 b, Haaksbergen.
TE KOOP GEVRAAGD:

EEN RASHOND

niet al te groote, moet waaks
zijn, doch bij kind. vertrouwd.
Brieven met opgaaf van ras en
prijs no. 414269 Bur. Dagbl. Tub.
Te koop gevraagd:
UNIFORM
MACHINISTENSCHOOL
(groote maat). 1 paar Schaatsen
(Noren). Brieven no. 414279
Bur. Tw. Dagblad Tubantia.
Te koop gevraagd prima RADIO
met U.K.G. van Particulier
Br. met prijsopgave onder no.
414280 Bur. Tw. Dagbl. Tubantia
Te koop gevraagd een aardige
HOND,
niet groot, reu.
Aanbiedingen Soendastraat 11.
Te koop gevraagd:
KLEIN HANDKARRETJE
(niet op luchtb.) goed onderh.
Voorts 2 p. IJZEREN NETMATRASSEN, doorgeroest
geen
bezwaar. - Veldbleekstraat 6,
Hengelo (O.). Telefoon 3567.
Te koop gevraagd: SCHILDE
RIJEN van
goede meesters.
Tevens PERZISCHE KLEEDEN
en KLEEDJES. Aanbiedingen
Vrijdag a.s. tusschen 3 en 5 uur.
Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia
Te koop gevraagd: SKI SCHOE
NEN en LLDEREN KOFFER.
Aanbiedingen Vrijdag a.s. tus
schen 3 en 5 uur. Adres Bur
Twentsch Dagblad Tubantia.
Te koop gevraagd in- of bij
Oldenzaal
BOUWTERREIN.
Br. no. 414261 Tw. Dagbl. Tub.
TE KOOP GEVRAAGD:

ZOMERHUISJE
BODDENKAMPSINGEL 59.

TE KOOP AANGEBODEN

Te koop: prima
SALONPATHEFOON MET
PICKUP en 17 platen.
Gronauschestraat 94.
Te koop:
GOUDGELE BOXER
met zwart masker. Teef, 15
maand oud. Ook genegen te rui
len tegen klein rashondje.
Abr. Strickstraat 67.

Te koop in de 2e hands
Kachelsmederij
Alle soorten emaille fornuizen.
Geweldige keuze in kachels, ook
kookkachels met dubbele bus en
groote en kleine Salamander
kacheltjes. Electrische en handwaschmachines. Partij prachti
ge gramofoonplaten ƒ 0.50. Eeni
ge pickups en een pickup met
electrische motor. Gramofoon
en pickups naalden ƒ 0.50 de 200
Kindergramofoontje en eenige
kindergramofoonplaatjes. 2 Over
gordijnen en een tafelkleed als
nieuw. Prima eiken theemeubel,
een Singertrapnaaimachine met
ringspoel. Een warmwatergijzer
aan de kraan ƒ8.—. Een paar
gummilaarzen no. 44 Een echt
rundleeren koffer ƒ 18.—. Een
zware en een lichte bankschroef.
2 Stalen kinderstoeltjes.
Tevens inkoop van inboedels,
radio's, naaimachines, gramofoons en platen

J. Wagelaar

BEUKINKSTR. 12.
TEL. 5467.
ENSCHEDE.
Te koop een goed spelend Radio
en een Bandonium, zonder ge
breken, billijke prijs.
Elferinksweg 125.
RADIO.
Te koop nog
enkele
PRACHT TOESTELLEN.
In- en
Verkoop van
Radio Toestellen.
OOSTVEENWEG 80.

Te koop een beste zwartb. vlot
Te koop: PHILIPS EN N.S.F.
RADIO MET U.K.G. - Esch- neurende VAARS. Bevr. Horst
doornstraat 38 achter Slachthuis lindeweg 208 (Driene).

TE KOOP: WEGENS OPHEFFING BEDRIJF

De volbl. neurende
stamboekkoe Mina Polina
(112967 N.R.S. 81 pnt.), drachtig van Munt Emir II, kalftijd 4
Januari, melklijsten ter inzage.
Tevens meerdere hoogdragende volbl. STAMBOEK KOEIEN EN
VAARSEN TE KOOP Alle drachtig van Munt Emir II <82 pnt) en
Pietjes Bertus (81 pnt.)

H. G. ROBERS, Buurserstraat 301, ENSCHEDE.

Te koop:
EEN ZWART GEëMAILL.
FORNUIS.
Adres Brouwerijstraat 61.
Te koop een zwartbont
VAARSKALF,
1 jaar oud v. g. afkomst.
Oldenzaalschestraat 869.
Te koop:
PHILIPS RADIOTOESTEL
MET U.K.G.
Toekomststraat 70.
Te l:oop: JAZZ-BAND en 3 rijer
ACCORDEON, alles in prima
staat. - J. WIJKEL, Violenstraat
5, alhier.
Prachtig besneden
ANTIEKE HALKIST,
groot zwaar model, geheel gaaf
en origineel.
JOH. H. BOERS, Schipholtstr. 9,
Glanerbrug. Telefoon 423.
Te koop een goed onderhouden
HAARD.TEVENS EEN
KINDERWAGEN.
Adres Kastanjestraat 43.
MERKPIANO
te koop van particulier.
Brieven onder no. 414268 Bur.
Twentsch Dagblad Tubantia.
Te koop:
EEN JONGE KOE
bij E. J. TER HEEGDE bij het
Station, Broekheurne.

PHILIPS RADIO met U.K.G. en
een Philips zonder U.K.G. (beide
met zenderschaal) en een geëm.
KAMERKACHEL
(compleet).
Daalweg 3 ('t Hoogeland).
Te koop:
3 ZW. KALKOENEN,
KONIJNEN EN KIPPEN.
Horstllndeweg 49.

TE KOOP:
Wit en zwart emaillt fornuis,
salamanderkach'el, 12 en 16-els
vloerkleed, z.g.a.n. couch met
gobelin bekleed, fauteuilstel, 4
clubjes, als nieuw. Kleerkast, 2
persoons ledikant, theemeubel,
bloembak, theekastje, buffet,
divan, lampekap, bloemtafeitje,
pluche tafelkleed, spiegel, wrin
ger, oud-Hollands stoeltje, enz.

F. v. d. WOUDE
Bremstraat 20.
Te koop 2 prima overjarige
PHILIPS RADIO'S
MET U.K.G.
H. B. Blijdensteinlaan 198.
Te koop een z.g.a.n.
PHILIPS RADIO
MET U.K.G.
Gronausche Voetpad 10.
Te koop z.g.a.n. ELEC. WASCHMACHINE met wringer, ook wel
ruilen voor een goed Radio.
Daalweg 3 ('t Hoogeland).
TE KOOP zoo goed als nieuwe

ELECTROMOTOR
op llchtleidlng bij
OUDEHENDRIKSMAN,

TE KOOP:

Een 2 P.K. motor
en 1 P.K. motor defect, 5 M as
40 m.m dik, 5 ringsmeerlagers,
6 poelies, 1 kogellager.
Lipperkerkstr. 63.

Te koop een goed onderhouden
KINDERWAGEN f 15,—.
Zweeringweg 188.

Telef. 3279.

Te koop 2 prachtige RUWH.
FOXEN, 8 w. oud en 1 NW.
BONT (zilvervos). Te bezichti
gen 1 uur namiddags en 7 uur
's avo»ds. Adres Bur. Twentsch
Dagblad Tubantia.
Te koop neurende en nieuwmelkte KOEIEN en zware Texelsche FOKSCHAPEN. - J. H.
MEIJER, Kuipersdijk 237.
Te koop een beste vlot neurende
VAARS
bij H. ABBINK, Winterhaarweg
230, Boekelo.
Te koop: ZWARTE KRULPOEDEL, teef, witte Kees en tevens
ter dekking mijn bruin Dwerg
keesje, reu. Kampioen Cellie
van Buterowhof. - W. OTTO,
Roomweg 200, Enschede.
Te koop:
EEN DIKKE VETTE GANS.
Te bevragen Horstlindeweg 208,
Driene.
Te koop:
2 HEERENRIJWIELEN EN
1 MEISJESRIJWIEL,
prima banden. Alsteedschestr. 8
Te koop: 1 PHILIPS RADIO z.
U.K.G. prima f 95. 1 PHILIPS
RADIO met U.K.G. f 147,50.
Sterkerstraat 49.
Te koop aangeboden een prima
z.g.a.n HANDKAR voor venter
met nieuw zwaar onderstel met
veren en een
en */t Viool met
z.g.a.n. kast, zuivere klank. Te
vens te koop gevraagd een
ELECTR. MOTOR voor waschmachine. Brieven onder no.
414262 Bur. Tw. Dagbl. Tubantia

Goed fornuis te koop
Zwart emaille.
LINDESTRAAT 94.
Te koop:
PHILIPS EN N.S.F. RADIO
in prima conditie met U.K.G.
Alsteedschestraat 8.
Te koop een best
HENGSTVEULEN.
Vader Jumbo.
Bij K. GROOTHUIS op 't Kolthof, Hooge Boekei, Enschede.
Te
koop:
WINTERMANTEL
(16-17 jaar) z.g.a.n. BI. Gab.
REGENMANTEL (16-17 jaar).
Adres Bur. Tw Dagbl. Tubantia
Te koop keurig
BURGERWOONHUIS,
omtrek Kuipersdijk.
Br. no. 414274 Tw. Dagbl. Tub.
Te koop:
NIEUWE HAARDKACHEL.
Z.g.a.n. Kinderwagen (moder
ne). 1 Kinderstoel.
Eekmaatstraat 75, Glanerbrug.
Te koop z.g.a.n.
FAUTEUILSTEL,
Dressoir,
Kachel,
1 Philips
Radio met U.K.G.
Hooge Bothof 161.
Te koop aangeboden een zware
LEVERINGSKOE in ruil voor
beste melkkoe. WED. WORKEL,
Strootsweg 180 bij de Haven.
Te koop: GLADH. FOX (reu).
Pr. rattenvanger, lieve huis
hond. Lage Bothofstraat 132.
Niet voor handelaren.

VOLTHE bij Rossum.
Te koop z.g.a.n. WIT FORNUIS,
zw. Fornuis z.g.a.n.
Haard
kachel en Kamerkachel. Adres
Bur. Tw. DagblÊid Tubantia.
Te koop: Een 1-j. R.B. VAARS
en TWEE GEITEN. - J. te Kiefte
Oude Enschedescheweg E. 292,
Haaksbergen.
TE KOOP: Z.g.a.n. ELECTR.
WASCHM. Zw. en wit em. FOR
NUIZEN. Alle soorten kachels.
1 Pluche tafelkleed.
1 Groote klok.
Een spiegel.
Gasstellen, pl.m. 5 mtr. rubber
slang, Philips radio, z.u.k.
3 Eiken stoelen enz.
In de tweede handsch zaak

H. Steenbergen
Lipperkerkstraat 158.
Te koop:
PICK-UP MET RADIO
en 30 platen in staande wortel
noten kast, ook ruilen met
Radiotoestel met U.K.G. (Don
derdag niet). - Poolmansweg 33.
Te koop:
2 LEVERINGSKOEIEN,
1 met 9, 1 met 7 liter melk.
H. G. TIETHOF, Zuid-Eschmarker Rondweg 401. Telefoon 5902.
Te koop: SABA RADIO met ta
feltje, compleet, speelt mooi.
Prijs f 90,—. Lage Bothof 251.
(Donderdag niet).

Te koop: ORGEL
boekenkast, club- en fauteuilstel, linnenkast, d. en h. rijwiel,
bakfiets, onderstel, iepen bakkersbak, fornuis, ' waschtafel,
kachel, schrijfbureautje, electr.
waschmachlne, compl. slaapk.
ameublement.
ALSTEEDSCHESTRAAT 18a.
Te koop pr. GEIT en MAN
DOLINE en RADIO, ook ruilen
voor Harmonica. - Oostburgweg 38.
Te koop:
BLOK VAN 2 WONINGEN
gn een
ALLEENSTAANDE WONING.
Beide met land. Te bevragen D.
M. HOLTSLAG, Overdinkel.
Te koop:

BONTJASJE,
z.ga.n., maat 44.
H. Geerdink, Overdinkel No. 498

Te koop: "20 dragende
TEXELSCHE FOKSCHAPEN.
J. H. SCHOUWINK, Velveweg 97,
Enschede.
Te koop eenige nieuwe
HAARDKACHELS
met plaat en pijp (met helder
mica). 1 chroom Dames- en
Heerenrijwiel met lamp (zonder
banden). 2 nieuwe Stofzuigers.
1 Phoenix Zig-zag Naaimachine
bijzonder geschikt voor naaister.
B. W. ter Kuilestraat 306.
Te koop: 2 KACHELS, 1 Hand
wasmachine (Mlele) en 1 Veldfornuis bij H. ACHTERHUIS,
smederij, Losser.
TE KOOP:

Eenige vette konijnen.
LAARESCHSTRAAT 18.

KOST EN INWONING.

Te koop: 2 beste GEITEN en 3
KACHELS. - Glanerveldweg 62
achter Dolphia.

Gevraagd voor direct NET BURGERKOSTHUIS
te
Hengelo
(O.). Br. no. 414276 Bur. Tw.
Dagblad Tubantia.

Te koop:
LEVERINGSVAARS.
gewicht ± 300 kg. H. Goolkate,
Gronauschestraat 489, Enschede

Jonggehuwden vragen een ZITSLAAPKAMER
met
pension
omtrek „Zwik", alhier. Adres
Bur. Tw. Dagbl. Tubantia.

Bejaarde juffrouw zoekt al of
niet gemeubileerde ZIT-SLAAPKAMER met pension in net ge
zin. Onverschillig op welk punt
v. d stad. Br. m. opg. v. prijs
no. 414275 Tw. Dagbl. Tubantia

DIVERSEN.
VERLOREN: 1 paar bruin-lede
ren MOTORHANDSCHOENEN.
De linker is mij terugbezorgd,
wie heeft de rechter?
Bericht te zenden aan H. de
Groot, Gr. Voetpad 159, E'schede
VERLOREN Woensdagavond:
Verchroomd ARMBAND HOR
LOGE met verchroomd arm
bandje.
Tegen bel. terug te bez.
Oostburgweg 46.
VERLOREN:
BIBLIOTHEEKBOEK
van Aja Berg, No. 710. Tegen bel.
terug te bez. Voortsweg 369.

PERMANENT
D A M E S ! Het adres voor een
goede en goedkoope Permanent
is en blijft: K. S l A G T fc R.
WELLA PERMANENT
voor slechts 1 gulden.
ALSTEEDSCHESTRAAT 5
Tel 4169 - Enschede - Tel 4169
TEHUIS GEZOCHT
voor mooie jonge zwarte poes.
Walstraat 38.
TER DEKKING GEREED
drie haas-kleurige rammen.
Rigtersbleekstraat 66.

Doorslaande muren?
Een behandeling met

„VITRUM"
15 jarige ervaring.

N^FaGBUYMIKsZn
'HENGELOSCHESTR. H. MOIENST» 2

ENSCHEDE

-

TELEF 5-3-2-5

Te ruil aangeboden prima wit
„JUNO" FORNUIS
voor Radio met U.K.G.
Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia
VOORZIET

U

NU

VAN

EEII

SERVIES
WORKUMSCH BLAUW
VOOR DEN OUDEN PRIJS.

Een batterij die Heel lang brandt
Krijgt elke „Radioko-klant".
HAAKSBERGERSTRAAT 102 - TELEFOON 4863,
Twee nette heren, oud 25 en 26
jaar, G.G., zoeken
ernstige
KENNISMAKING
met
twee
nette meisjes van 19 tot 23 jaar.
Brieven liefst met enige karak
ter beschrijving en foto's welke
op ons erewoord teruggezonden
worden onder no. 414263 Bui/
Twentsch Dagblad Tubantia.
Aangeboden:
f 3000,— ALS le HYPOTHEEK.
Brieven onder no. 414264 Bur.
Twentsch Dagblad Tubantia.
Nette jongeman vraagt dito
VRIEND P.G.
Brieven onder no. 414270 Bur.
Twentsch Dagblad Tubantia.
LET OP....!!! Nieuwe romans
f 0,25 of 5 voor f 1. Gebonden
romans vanaf f 0,50. Meisjes- en
Jongensboeken
groote
keuze
vanaf f 0,30. Studieboeken op
elk gebied voor minder dan
'/, winkelwaarde. Eenig adres
hier ter stede is Boekenbeurs,
Hessenweg 40. (Komt kijken
zonder verplichting).

Hengelo (O.).
EEN

PRETTIG KERSTFEEST
EN 'N GOED 1942.

Voor de feestdagen koopt ieder
een zijn
VISCH
bij H. NAKKEN, Oosterstraat 128

Stap er uit

met de Kerstdagen en
geniet volop van 'n mooi
versierde Kerstboom in
een intiem gezellige zaal
bij

De Kettingbrug
BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND!

RIJKSMUSEUM
TWENTHE
Gedurende de beide Kerstdagen
GEOPEND van 2 tot 5 uur,
Entrée f 0.10 per persoon.

Betaal meer belasting...

ALLEENVERKOOP:

Gerard van Haeften
OLDENZAALSCHESTRAAT 150
TEL. 2370.

Reeds voor f 3.50
HEEFT U ZEKERHEID VOOR
EEN IN ALLE ONDERDEELEN
GESLAAGDE

PERMANENT.

Maison Wientje?
ENSCHEDESCHESTRAAT 87
HENGELO (O.)
TELEF. 2976.

Laat met Kerstmis een

MOOIE FOTO

Hier brengen wij uitkomst!
Wij verkregen het alleenrecht tot toepassing van Breemer's boek
houdsysteem voor Twente en de Gelderse achterhoek. Dit is een
systeem dat door de grote werkbesparing zeer voordelig is
ONS TARIEF IS ƒ 6— PER DRIE MAANDEN. In dit tarief is
alles begrepen, zelfs de levering van de speciale kasboeken. Wij
verzorgen Uw boekhouding en behandelen alles voor U wat met
de omzet- en inkomstenbelasting verband houdt. Van bijkomende
kosten is bij ons geen sprake. Voor ƒ 6.— per kwartaal bent U dus
van de geheele belastingrompslomp af en ls Uw boekhouding
goed verzorgd.

Een uitkomst voor winkeliers,
caféhouders, boeren, tuinders, enz.
Vraagt zonder enige verplichting nadere inlichtingen aan:

Boekhoudbureau
Johan J. Moraal
Weth. Nijhuisstraat 115.

maken bij

Foto „Metro

schijnt tegenwoordig de leus te zijn. Maar waarom zoudt
U meer betalen dan nodig is? Een goede boekhouding voorkomt
teveel belasting Maar een goede boekhouding, zult U zeggen, kost
ook veel geld en of men nu DOOR DE HOND GEBETEN WORDT
OF DOOR DE KAT

POSTBUS 141

ff

NAAST ALHAMBRA.

Uw dak lek?
UW ADRES IS:
H. HUISMAN,
Schreursweg 23—25. Telef. 4964.
Aannemer van Asphaltwerken.

Bel ons even op of stuur ons nevenst. COUPON als drukwerk in
Verzoeke inlichtingen omtrent Uw boekhoudsysteem, zonder enige
verplichting, te verstrekken aan:
NAAM:
ADRES:
AARD v. h. BEDRIJF:

Die tijd

Kleine Klaas

VAN MOEILIJKHEDEN

heeft weer een groote partij
EIKEN EN BERKEN
HAARDBLOKKEN
VRAAGT PRIJS.
Schreursweg 23 - Telefoon 4964.

DAN EERST
ZIT UW HAAR GOED
Wanneer „Groep Marcel"
HET VOOR U DOET.

Uitbetaling
BONNEN FEESTDAGEN.
op Zaterdag 27 December a.s. fn
„Concordia" te Enschede van
des voormiddags 10—2 uur.
Wisselgeld medebrengen.
Bestuur Ned. K.B.B.
afd. Enschede.
Jong Zakenman vraagt, om een
goed beklante zaak te kunnen
overnemen
f 1000,— TER LEEN.
Brieven onder No. 414277 Bur.
Twentsch Dagblad Tubantia.

Enschede.

TELEF. 2706.

i s voorbij
-pint;

ZATERDAG 27 DECEMBER A.S. OPENT

Marinus J. Prinsen
BEDRIJFSEFFICIENCY
voor ADVIEZEN - ADMINISTRATIE - RECLAME
zijn kantoor en zal dan in alles wat Uw bedrijf betreft,
U TERZIJDE STAAN !

H E N G E L O (O.)

TELEFOON 5193

OLDENZAALSCHESTRAAT 141.

b. g. g 3259

'n SPECIAAL SYSTEEM VOOR HET BOUWVAK.!

Adverteert in

TUBANTI

DERDE BLAD

TWFNTCCH

DA^RI.AD

G0EDK00PE ADVERTENTlERUBRIFK

MEUWE BONNEN
DIE NU
GELDIG zun!

Snelbuffet B. WESSELS
OLDENZAALSCHESTRAAT 62.

Ie Kerstdag gesloten
2e Kerstdag na 4 uur geopend

van de Evang. Zangvereen. „MARANATHA" in
samenw. met de Orgelcomm. der Geref. Kerk,

op 2de Kerstdag, 's middags 3 uur,

5v
5?
5C

X

::
55
55
J5
X
5?

179-180
181-182
183

K a a s

100 gr.

K
55
**
KM

184

S u i k e r

1 K.G.

55
55

tru

in de GEREF. KERK, HAAKSBERGERSTRAAT.

189

ENTREE ƒ 0.25 incl. belasting en programma.
KERSTCANTATE

M

55

Bezoekt de Kerstuitvoering

O a. wordt uitgevoerd de
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TUBANTIA

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55<
55
55
55
55
55
55
55
55
KM

J a m - s t r o o p 500 gr.

van F. PIJLMAN,

voor koor, soll en orgel.

Peulvruchten

190

Algemeen Ziekenfonds
„Oost-Gelderland — Zuid - Overijssel"

G o r t -

191

192

Administratieadres: HENGEVELDERSTRAAT 1 - TEL. 105, GOOR
K 6908. V/dG.
GOOR, 23 December 1941.

Aan de Werkgevers en in
Wij krijgen nog herhaalde klachten van de boden in ons rayon,
DAT VOORAL ONDER DE LANDBOUWERS NIET TIJDIG DE TE
VERSTREKKEN COUPONS WORDEN AFGEGEVEN, als bewijs,
dat contributie voor Ziekenfonds is ingehouden van hun ver
zekerd personeel.
In Uw eigen belang willen wij ernstig waarschuwen, om niet de
kans te lopen, dat geneeskundige verzorging van Uw personeel
voor Uw eigen rekening komt.
De coupons worden verkrijgbaar gesteld bij de postkantoren in
|dag-, week- en maandcoupons.
Over de maand November en December moeten 8 weekcoupons
worden afgegeven of twee maandcoupons en dagcoupons voor
j diegenen; die voor enkele dagen werken.
Deze coupons moeten ter hand gesteld worden aan de Boden
ter plaatse, voorlopig op het bewijs van aangifte, terwijl men
spoedig hiervoor een kwitantie ontvangt.
Daar zijn reeds plaatsen, die in het bezit zijn v/d kwitantie
over de maand November.
Onthoudt dit goed om onaangenaamheden te voorkomen.
Bewaar de schutbladen, deze hebben voor U grote waarde bij de
verrekening met Uw bedrijfsziekenkas.
HET BESTUUR.

250 gr.

G o r t m o u t
V e r m e c e l l i

100 gr.

of M a i z e n a
K o f f i e 

193

het bijzonder de Landbouwers.

250 gr.

of Havermout

250 gr.

s u r r o g a a t

J1 boter
01 vet

B o t e r
boter m. reductie

57 boter
57 vet

B o t e r
boter m. reductie

125 gr.

Het kan voorkomen, dat „Santé ' in sommige winkels niet
Reserve
01 C of
01 D

C a c a o

Vleesch
01 A

^ L L E S

is te krijgen, doordat de vraag naar dit voortreffelijk vervangmiddel zóó groot is, dat de voorraden in de winkels zijn
opgeruimd. Maak U dan niet ongerust, de „Santé -fabriek

Reserve
02 D of
03 D
Brood
01 A
01 B

50 gr.

R ij s t

250 gr.

werkt op volle kracht en stelt alles in Ket werk om de winkel
om U t gemis van de échte thee niet zoo zeer te doen gevoelen I

G e b a k

1 rant
soen of
Vz rant
soen

voorraden tijdig aan te vullen. Er zal voldoende „Santé' zijn

V l e e s c h w a r e n

Bereid volgens machtiging No.

214 van het Departe

ment van Sociale Zaken: Afdeeling Volksgezondheid

Concert-Cabaret

Hl

>ekeenl
{^ICHTE

Woensdag, Vrijdag (2e Kerstdag)
Zaterdag en Zondag
GEZELLIGE MUZIEK.
Intiem zitje.
Goede consumptie. 1
DAGELIJKS
CONCERT
door
het 1
Show- en Stemmingsorkest „Rucombo" 1
met den Tenorzanger Jo Ruys.
Dag. 8—11. Zond. 4—6 en 7—10.45 uur. 1

^mLER

^^riK

k in.

;niga

OMBINATIE

KERSTDAGEN, ZATERDAG EN ZONDAG
27 EN 28 DECEMBER - ENSCHEDE.

©B

Vrijdag 2e Kerstdag. Wegens enorm 1
succes geprolongeerd de Lady Crooner|
SUZE OOITING. Tevens afscheidsavond 1
van „The White Stars".
Ie Kerstdag gesloten.
Vrijdag 2e Kerstdag optreden van DITO 1
CRAMER uit Arnhem. Entree 30 c .t. 1
P.S. Ie Kerstdag gesloten.
ZONDAG A.S. CONCERTAVOND.

EEN AARDAPPELKNEDER met houten romp
EEN STROOSNIJDER
EEN BIETENSNIJDER voor motor of handkracht.
EEN MOTOR op wagen, enz. enz.
Te bezien dagelijks van 10 tot 12 of 3 tot 5 uur, behalve Zondags
MOLENSTRAAT 339 - HAAKSBERGEN.

ZONDAG
Hengeloschestraat

A.S.

STEMMINGSMUZIEK.!

ft, .

^^SLS

plaats ig voor twee

55
5C
55
55
55
55
55

woonhuis
(liefst Hoogeland of omgeving)
door benoemd hoofd der Hoogelandschool. Brieven met inlich
tingen en opgave huurprijs aan
J. H. KITS, Oude Grensweg 113,
Hengelo (O.).

2e MACHINISTEN
Leeftijd 25 & 85 jaar. Vereist: zelfstandigheid en
besluitvaardigheid, dipl. M.T.S. of dipl. B landmachinist; mime fabrieknervaring als machinist, bij
voorkeur in textielbedrijf; leiding geven aan werk
plaats (smederij). Brieven met uitvoerige inlichtin
gen (eigenhandig geschreven en vergezeld van twee
nieuwe scherpe foto's van voren en opzij) uitsluitend
aan Wittevrouwenkade 6, Utrecht, vóór 3 Janu ;
met vermelding op het couvert: no. 1350 A

STEMMINGS-CONCERT.
•Orkest: Niehuis-Amusementsorkest.

CONCERTMUZIEK.

ORKEST: A TEMPO BAND.
VOORTSWEG
G. AZINK
Vrijdag 2e Kerstdag en Zondag a.s.
GROOT STEMMINGSORKEST
Hawaii-bezetting door „De Attractianten", leider Bert Grijzen.
Woensdag, Vrijdag (2e Kerstdag),
Zaterdag en Zondag

Concert en Stemmingsmuziek

AANVULLING OP
BEKENDMAKING NO. 4.

Deze prijzen gelden van 24 De^
cember 1941 t/m. 6 Januari 1942.
Koolrabi (glas) 2—4 cM. 0: Gros'
siersprijs f 9,52 p, 100 st. Detaill.prijs
f 0,13 p. st.

Het vragen van hoogere prijzen is
strafbaar.
Bewaar deze opgave en gebruik
Aan het publiek mogen ten hoog
haar.

Vrijdag (2e Kerstdag) en a.s. Zondag

Vrijdag (2e Kerstdag) en Zondag

rfE

te Ntfverdal N.V.

Bericht No. 80.

te geven door de MIKI SERENADERS 1
onder leiding van Jan Bril.
Aanvang 6 uur.
Beleefd aanbevelend. 1
N.B. Ie Kerstdag n.m. 2 uur wordt de 1
geheele zaak gesloten.

^raujsi

Koninklijke Stoomweverij

PRIJZEN VOOR PEULVRUCHTEN
VASTGESTELD.

Stemming- en Concertmuziek

ml

deelt mede, dat bij de

Off. Publicatie van den
Gemachtigde voor de
prijzen.

2e Kerstdag en a.s. Zondag

s

55
55
55
55
55

Vrijdag 2e Kerstdag en
Zondag a.s. CONCERT.
Vrijdag 2e Kerstdag

T^nt}|

•M
tfl

Tegen 1 April '42 (desnoods 1
Mei d.a.v.) te huur gevraagd:

EEN GLADSTROO-DORSCHMACHINE, idem, idem
EEN BIETENSNIJDER, platen en ribbels snijdend

55
551

MVWWMMW WMMMMW W W

EEN BREED-DORSCHMACHINE voor motor of geubel

1 KI \£ CONCERT- EN STEMMINGSMUZIEK!
«LWbl iM n
door 2 Orkesten.

iü

MMMW

NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR PSYCHOTECHNIEK

TE KOOP:

55
55
KM

u
rï

1 rant
soen

V O O R R A D I G !

VI

™ MOOR
Timmodb !

!

ER Z I T

ECHTE KOFFIE
DOOR!!

Bon No. 193.

ste de volgende prijzen ln rekening
worden gebracht:
Groene erwten:
Groene erwten, prima geschoond
f 0.17
Spliterwten. middel-kwaliteit - 0,22
Schokkererwten, handgelezen - 0,19
Grauwe erwten (rozijnerwten):
Half-langstroo (gruno), pri
ma geschoond
- 0,24
Langstroo (N.H. witbloei), pri
ma geschoond
-0,29
Capucijners:
Platte vale, prima geschoond - 0,29
Kleine, (Wijker vale en blauwpeulen), prima geschoond
0,17
Grove (mansholt of hala), pri
ma geschoortH
- 0,22
Stamboonen:
Gewone
Zeeuwsche
lange
bruine boonen, prima ge
schoond
.o,24
Citroenboonen en Walchersche witte boonen, prima
geschoond
.0,28
Kievitsboonen en N.H. krombekken, prima geschoond
- 0,29
Groningsche stroo- ot Friesche woudboonen, prima ge
schoond
- 0,25
N.H. lange bruine boonen en
Te koop:
Walchersche kogelboonen, prima geschoond
- 0,28
1 D. RIJWIEL,
Het vragen van hoogere prijzen is
strafbaar.
1 H. RIJWIEL,
Bewaar deze opgave en gebruik
haar.
als nieuw, prima banden.
Nieuwe opgaven kunnen de vroe
LEYDSWEG 58.
gere ongeldig makei'.

zegtmoeder
Stientje

Daar zit nog
echte koffie in
R.H.D. wordt zorgvul
dig gemêleerd en ge
brand. Het is uit de
beste grondstoffen voor
koffiesurrogaat bereid
en vermengd met een
flink percentage echte,
geurige koffie.

SHxcuJdk *nzesi haak

KOFFIE

N.V. Theehandel & Koffiebranderij
v/h R. H. DIJKSTRA
—

n^RDE

BLAD

nvr^TfCH DAGBLAD

LEVENSPOSITIE.

BEDRIJFSKLEDINGFABRIEK IN HET OOSTEN DES LANDS
vraagt voor direct:

EEN JUFFROUW

BEKEND MET DE FABRICATIE VAN BEDRIJFSKLEDING,
EN IN STAAT LEIDING TE GEVEN IN EEN
MODERN BEDRIJF.
Brieven met opgaaf van verlangd salaris, vorige werkkring,
leeftijd, Godsdienst etc. onder No. 414271 Bur. Dagbl. Tubantia.

TUBANTIA

BI A^THDE

WOENSDAG 24 DECEMBER 1941

f 500.— Belooning
wordt uitgeloofd voor diegene die zoodanige inlichtingen
verstrekt, waardoor de dader wordt opgespoord.

Uit de E.E.T.O. garage

alhier werd dezer dagen een HEERENRIJWIEL VERMIST.
Kenteekenen: Merk Arend, Verchroomde wielen; lichtbruin leeren Lepper zadel (licht beschadigd), verchroomde lamp.

G E V R A A G D :

STOBBEN
schoongemaakt en ketelklaar.

Prijsopgave franco Station Zuid - Enschede of te leveren franco
fabriek Enschede onder no. 414283 Bureau Tw. Dagblad Tubantia.

NEDERLANDSCHE STICHTING
VOOR PSYCHOTECHNIEK
deelt mede, dat bij

W. C. 't Hart & Zoon
Instrumenten- & Apparatenfabr. N.V.
te Rotterdam N (Schiebroek) geplaatst
kunnen worden twee

Hoe bakt U toch zoo'n lekkernij
zonder boter, melk of e i ?
Maar lieve mevrouwtje, wat bent U toch dom.
dit alles bereik ik door 't gebruik van Roer-Om!
ROER-OM Is het prachtige bakpoeder, dat U In staat
stelt fijne cake en gebak te maken zonder boter, vet,
eieren of melk. Heerlijk sn voedzaam.
Vraagt Uw winkelier ook PANKO voor pannekoeken,
luchtig en heel uit de pan, zonder eieren en melk.

Tloeröm

ONDERBAZEN MACHINALE
AFDELING
die een ploeg van 30 a 50 man zelfstandig kunnen
laiden bij het maken van onderdelen met hoge nauw
keurigheid. Leeftijd 25 & 35 jaar. Goed salaris, grati
ficatie, pensioen en vacantie-regelingen. Aangename
verhoudingen. Vereist: opgewekt karakter, mensen
kenner. Prima draaier en revolverdraaier (ook
Pittler), voldoende kennis van andere verspanende
bewerkingen. Bekend met moderne werkwijzen. Ge
wenst: kennis van electrische aandrijving van banken
Brieven me,t uitvoerige inlichtingen (eigenhandig
geschreven en vergezeld van twee nieuwe scherpe
foto's van voren en opzij) uitsluitend aan
VV:ttevrouwenkade 6, Utrecht, vóór 3 Januari
raet vermelding op het couvert: no. 1340- A

Uiltje - een leestsigaar!
De fijnproever heeft zijn laatste Uiltje-sigaar opgastoken, die hij zorgvuldig bewaarde voor het Kerstfeest.
Niet zonder reden was een uil het zinnebeeld van
de godin der wijsheid. De sigarenkenner begreep, dat
„Uiltjes" zeldzamer en mogelijk gedurende eenigen
tijd niet te krijgen zouden zijn. Hij schikt zich er in.
Een verstandig man beseft, dat een voortreffelijk merk
met een ongeschokte reputatie van bijna 40 jaar, niet
door toevallige omstandigheden voorgoed verdwijnt.
Zoodra er weer aanvoer is van de vereischte kwaliteits
tabakken, zullen de „Uiltjes" opnieuw genoten worden,
zoo dikwijls als en waar ter wereld men dit wenscht.

PEJA-producten - Deventer

UILTJE
blijft in een goed blaadje!
SIGAREN!ABÏIEK „LA BOLSA" - KAMPEN

Aangeboden voor Ouden v. Da
gen v. Chr. beg. Gez. Kamers
met pension en lichte verple
ging. — Brieven onder no. 414284
Bur. Tw. Dagblad Tubantia.

Schouwburg „IRENE"

KINDERMEEL
|

H
PATENT
AIC

KINDER

ZATERDAG en ZONDAG
27 en 28 Dec., 7.30 uur

IECI
IS* mm.

Het Jubileumstuk
van Aaf Bouber
GEZONDE
VOEDING
VOOR. UW BABY
bent er niet voor den Omroep, doch de Omroep is er voor U. Dat
de Omroep dit begrijpt, blijkt óók uit de rijke, stemmingsvolle Kerst
programma's, waaruit we hier een greep doen.

250 GRAM 15 cl.
500 CKAM 25 c».

m

.-.ï*

INLEIDING TOT HET KERSTFEEST: Woensdag 24 December Hilv. I.
.23.00 uur: Kerstnachtverhaal. 23.40 uur: Kerstliederen. Inleiding door Kerstklokken»
le KERSTDAG
9.35 UUR HILV. I. CANTATE VOORDENIen KERSTDAG
UIT BACH S WEIHNACHTSORATORIUM.
13.30 UUR HILV. I. KERSTSPEL „DE GEBOORTE VAN
CHRISTUS"
14.30 UUR HILV. I. KERSTPROGRAMMA OP HET OUDST
BESPEELDE ORGEL VAN NEDERLAND.
16.45 UUR HILV. II. „HOE HET DENNETJE KERSTBOOM WERD". KERSTSPROOKJE VOOR
DE JEUGD.
17.00 UUR HILV 1. KERSTPROGRAMMA, BARITON
MET PIANOBEGELEIDING.
19.30 UUR HILV II. „DAAR RUISCHT IANGS DE
WOLKEN" EEN KERSTGEBEUREN IN VOLKSLIED. CHANSON EN POËZIE.
21.00 UUR HILV. I. KERSTEPOS „STILLE NACHT.
HEILIGE NACHT".

2e KERSTDAG
14.50 UUR HILV. I. . KINDER-OPERA „BROERTJES
KERSTDROOM"
15.50 UUR HILV. f. . „HALLO VIKING,
VIKING!", LUISTERSPEL.

HALLO

17.30 UUR HILV. I. CANTATE VOOR DEN 2en KERSTDAG
UIT BACH'S WEIHNACHTSORATORIUM.

FABRIKAAT VAN

KOOPMANS' MEEL-'
FABRIEKEN N.V.
LEEUWARDEN

TWENTSCHE
KUNSTKRING

M
J
k

19.30 UUR HILV. f. WINTER-POTPOURRI.
20.4!» UUR HILV. I. KERSTTRILOGIE.

Met zulke programma's is het dufdeüjk, dat U de» Omroep niet missen wilt. Daarom zal ook in
1942 „de radio" de oude, vertrouwde vriend des huizes blijven in de Nederlandsche huiskamers

Kersttentoonstelling

Portretten
en

Stillevens
Zaal „KUNSTCLUB''
HaaksbergerMraat 33a

NEDERLANDSCHE OMROER

Een Lach en een Traan

Het kind van
de Buurvrouw
Spel 7 Tafr. naar de Roman van Joh. Elsensohn
voor het tooneel bewerkt door HERMAN BOUBER.
TANTE DA

AAF BOUBER.

ANNIE VERHULST.*
Verder optreden van: LENA KEMPER • ANNIE

17.30 UUR HILV II. KERSTGROET AAN ONZE LAND.
GENTOOTEN IN DEN VREEMDE.
18.00 UUR HILV. I. SPORT IN DE KERSTDAGEN.

#

20 t.m. 28 DECEMBER
10 30—12.30 en 2—5.1S
Toegang 20 ct. Leden vrij.

SCHUITEMA - GRETA GERLACH - COR KREMER
TRUUS BAKKER - TRUUSJE SANDEFORT - HER
MAN BOUBER

-

ANDRé v. DIJK

-

TONNY

TOLLETTA • HEDDY BOUBER - JOH. DE GEEST.
Prijzen:

f 0.75 • f 1.00

- ƒ 1.25 -

f 1.50.

Plaatsbespreking en Kaartverkoop dagelijks van 12
tot 1 en van 8 tot 10 uur.

4

