Nederlandsche jongens en
meisjes, Europa roept u!
en
meisjes kunnen zich nuttig maken
m den strijd voor onze beschaving
»n cultuur. Bij de luchtmacht en
marine is de gelegenheid voor onze
Mederlandsche jongens van 15-21
jaar en meisjes tot 25 jaar geopend
Dm zich te melden als he pers en
helpsters bij den berichtendienst, de
telefoon en schijnwerpersafdeeling
[ullie krijgt mooie uniformen, zoowel boven als onderkleeding, goede
verzorging en goed salaris en zijt
met de Duitsche makkers geheel
gelijkgesteld. De opleiding duurt
drie w eken, jaarlijks twee weken
verlof.
Aanmeldingen inlichtingen verschaft
titt bureau van H. J. Kriegseinsatz
te Assen. Het buieau is thans verplaatst naar Stationsstraat 9. Telef.
kan men inlichtingen krijgen onder
Dok

Nederlandsche

jongens

nummer 20/.6.

WederopSeving van het

Duitsche

oorloqsmoreel

In zijn wekelijksche artikel in „Das

Reien" bespreekt dr. Göbbels de
ontw kkeling der laaiste maanden.
Het Duitsche oorlogsmoreel heeft
onder leiding van den Führer tot
wederoplevmg geleid, aldus dr.
Göbbels. „Wij zijn den berg niet
over, maar wij beginnen hem te
bedwingen. De vijand zat dit te
voelen krijgen. Wij moeten den tegenstander echter niet onderschatten. Wij kennen hem en wij weten
ook hoe wij hem moeten bedwingen."

Turkije verbreekt betrek
met Japan

kingen

De Turksche nationale vergadering
heeft besloten de economische en
met
diplomatieke betrekkingen
Japan te verbreken.

Wolkbreuken teisterden Cairo
Naar uit Cairo wordt gemeld zijn

Cairo en omgeving door een wolkbreuk geteisterd. In Cairo zijn verscheidene huizen ingestort en in de
omgeving der stad werden honder
den huizen weggespoeld. Duizen
den men enen werden dakloos.
Het luchtverkeer met Cairo was 2
dagen onmoge'ijk.

Amerika tusschen twee

polen

De proclamatie van een voorloo-

pige Poolsche regeering heeft Washington niet verrast maar toch ziet
men aldaar het groote gevaar dat
verborgen ligt in den nieuwen toestand.
Het Amerikaansche Min sterie van
BuitenlancfSche Zaken wordt voor
een moeilijke beslissing geplaatst,
die niet alleen de geheele toekomstige Amerikaansche politiek kan
beïnvloeden, maar ook tot een ernstige bedreiging van de betrekkingen tusschen de drie geallieerde
mogendheden kan leiden.
Stettinius heeft medegedeeld dat de
VS. de Poolsche regeering te Lon
den blijven erkennen. Dit ministerie overweegt of het de erkenning
kan intrekken en overdragen op de
regeering te Lublin.
Hierdoor zouden echter de grens-

vaststellingen worden aanvaard,
waartegen het zich altijd heeft verzet. Bovendien zou het Amerikaansche volk dan in de opposite gaan.
De premier der uitgeweken Poolsche regeering te Londen heeft in
een radio-rede gezegd dat de Poolsche regeering te Londen de eenige legale en grondwettige regeering
is. Haar belangrijkste doel is het
bevechten van vrijheid en onafhankelijkheid.

ZATERDAG 6 JANUARI 1945 I

Je JAARGANG NO. 797

DRENTSCH DAGBLAD
umcieel

orgaan voor aa provincie

—

urentne

adres: Bureau Drentsch Dagblad

Bijkantoren

— —

Keaactte-

Meppel

en

Admtnistraue-

Telefoon 2243—2246

te: ASSEN, Nieuws Huizen 12, telef. 3052; EMMEN, Noorderstr. 1, telef. 342
Abonnementsprijs: 1 2.85 per 3 mnd.; incassokosten inbegrepen (bij \oorultbetaling). Losse
nummers 7 et. Advertenties moeten 's avonds voor den verschijndag in bezit zijn van de
Uitgevers. Adres: BUREAU DRENTSCH DAGBLAD
MEPPEL. Postrekening No. 272500 ten
name van N.V. De Agrarische Pers te Meppel.

-

Duitsch Weermachtsbericht

Geallieerden tusschen Stavelot en Marche tot
den aanval overgegaan
Duitsche divisies drongen hen in de verdediging te gaan
Uit het hoofdkwartier van den Führer 4 Januari (Di\B). Het opperbe-

vel der weermacht deelt mede:
„In België zijn de geallieerden
gisteren tusschen Stavelot en
Marche van het noorden uit
tot den verwachten aanval overgegaan om aan hun bij Bastogne in zwaren strijd gewikkeld
zijnde formaties verlichting te

brengen
In het geheele strijdgebied verloten
deAmerikanen 34 tanks Aan weerszijden van Bitsch hebben Duitsche
troepen hun aanvallen voortgezet.
Hoewel de Amerikanen van de naburige fronten alle beschikbare
strijdkrachten he ben aangevoeld
om tegenaanvallen te doen is het
niet gelukt de Duitsche ten oosten
van Saargemünd en in de Beneden-Vogezen opdringende aanvalscolonnes tot staan te brengen. De
Pfalz en het grensgebied van Schos
ten westen van Weissenburg werden
gezuiverd.
Ter storingvan den geallieeiden aanvoer werd het lange-afstandsvuur
op Luik en Antwerpen voortgezet.
In midden Italië ondernam het Bste
Bnisciic legci in de Rüiiidgfia talrijke aanvallen om de strijdkrachten
te binden en ging ten noordwesten
van Ravenna tot den grooten aanval over. Zware gevechten met de
Engelschen, die in een sector de
Duitsche stellingen zijn binnengedrongen zijn nog aan den gang.
In het gebied van Firovitica in Slavonce wierpen Kroaten en kozakken sterke bolsjewistische benden
met zware verliezen uit hun stellingen en maakten taln'ike waoens
huit
In Hongarije vielen de bolsjewieken
Boedapest dag en nacht vooral uit het
oosten aan. In felle gevechten sloeg
de bezeting de aanva len af. Slag
vliegers deden zware aanvallen in
het gebied van Boedapest.
Door bommen en boordwapens
stelden zij 34 tanks buiten gevecht
en vernielden meer dan 400 voertuigen. Duitsche en Hongaarsche
jagers en slagvliegtuigen schoten
37 sovjetrussische vliegtuigen omlaag
In het zuid-Slowaaksche grensgebied probeerden de des nachts over
een breed front aanvallende bolsjewisten tevergeefs door het Duitsche
front heen te breken.
Ook gistermiddag mislukten door
braakpogingen der sovjets.
Aan het front tusschen oost SlowaPolen contra Polen
Het Poolsche comité te Lublin heeft

eventueele verdragpartners der Londensche Polen er op gewezen dat
zij hun eigen belangen schaden
wanneer zij een financieele overeenkomst met de Londensche Po
len zouden sluiten.
Het Poolsche comité te Lublin is
de eenige rechtmatige autoriteit, die
den wil van het Poolsche volk tot
uitdrukking brengt.

kije en Koerland duurt de gevechtspauze voort.

De Anglo-Amerikaansche terreurbommenwerpers die gisteren overdag naar west-Duitschland en naar
het gebied van Rijn en Mam vlogen wierpen hun bommen vooral
op de stad Fulda waar opnieuw
schade werd aangericht en talrijke
branden ontstonden
Het vergesdingsvuur op het gebied
van Groot-Londen werd voortgezet.
De Duitsche marine bracht in de
maand December 163.600 brt geallieerde scheepsruimte en bovendien 16 lorpedojagers en geleidevaartuigen tot zinken".

Piastiras ontvouwt zijn
plannen

Reuter meldt dat het nieuwe Grieksche kabinet onder generaal Piasliras in aanwezigheid van aartsbisschop Damaskinos den eed op de
giondwet heeft afgelegd.
Als doelste lingen van het kabinet
heeft P,astiras genoemd: Deambteraren op te roepen hun plicht te
vervullen opdat de vereeniqjde behoeften der bevolking gedekt kunnen worden, stabilisatie van de valuta en ondersteuning van de arbeidersklasse.

Over den strijd in Griekenland vernemen wij nog:
De Britsche infanterie, ondersteund
door tanks heeft een aanval gedaan op de dichtbevolkte N. helft
van Athene waar de Elas sterke
steunpunten bezit.

Duizenden Italianen komen om
van de koude

Reuter meldt uit Washing;on : Clare
Booth verklaarde na haar terugkeer
van een reis langs het front, dat
de Italiaansche burgerbevolking honger lijdt en bij duizenden van de
koude sterft. Zij laakte de Amerikaansche regeering wegens de onvervulde be often jegens het Italiaansche volk.
Man

neergeschoten

Op den nieuwen Rijksweg te Delrt
werd kort na den middag een ongeveer 30-jarigen man na een woor-

denwisseling neer gescholen en vrijDe politie

wel op slag i edood.
tast nog in het duister.

NIEUWS UIT ASSEN.

Eervol ontslag gemeente-secretaris Strabbing.
De burgemeester heeft met ingang
van 1 Jan. 1945 op zijn verzoek eer-

vol ontslag verleend aan den heer A.
Strabbing als secretaris dezer gemeente, zulks in verband met het bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd. De heer Strabbing deed
in 1897 als jongste klerk zijn intrede
op de secretarie alhier en is in den
administratievendien&t der gemeente
v. den laagsten tot den hoogsten rang
opgeklommen. Zijn benoeming tot
gem. secr. geschiedde in Juni 1943.
Hij heeft een zeer eervolle loopbaan
achter den rug. In een vergadering
van den burg. met de wethouders
heeft de heer H. Boelems den scheidenden gem. secr. op zeer hartelijke
wijze toegesproken en hem dank gebracht voor de langdurige en belangrijke diensten de gemeente bewezen.
De ambtenaren van het stadhuis namen Zaterdag na den dienst gezamenlijk afscheid van den secretaris
met een paar vriendelijke toespraken
en een geschenk als herinnering aan
zijn diensttijd.
Deheer M.

Jager

benoemd.

van 1 Jan.
1945 tot secretaris der gemeente Assen benoemd de heer M. Jager thans
hoofdcommies eerste plaatsv. gem.secr. alhier. De heer Jager, die in 1889
in de gem. Vledder werd geboren is
ruim 30 jaar ter gem. secretarie alhier werkzaam geweest. Na eerst op
dg secretarie te Vledder en Hellendoorn-Nijverdal te hebben gewerkt
kwam de heer Jager in 1913 naar Assen als adj .-commies op de afdeeling
financiën. In 1916 werd hij aangesteld
als chef van de afdeeling bevolking,
militaire zaken en verkiezingen en in
die functie was hij o.a. lid van de
door de regeering ingestelde commissie voor de herziening van de bevolkingsboekhouding. In 1943 werd hij
chef van de afdeeling algemeén,e zaken. Onderwijl was de heer Jager
bevorderd tot den rang van hoofdcommies-eerste plv. secr. Naast zijn
ambtelijke bezigheden heeft de heer
Jager zich ook op velerlei terrein op
het maatschappelijk leven bewogen.
Na afloop van den vorigen oorlog was
hij gedurende vele jaren secr. van de
huurcommissie voor de gemeenten in
het midden en noorden der provincie.
Van 1930 af is hij secr.-penningmeester van de prov. schoonheidscommissie uit welke functie hij thans is teruggetreden wegens reorganisatie dezer instelling. Veel ook heeft hij zich
bezig gehouden met de bevordering
van het vreemdelingenverkeer. Vele
jaren was hij secr. van de vereeniging Assen vooruit" terwijl hij thans
nog zitting heeft in het bestuur van
de prov. vereeniging voor vreemdelingenverkeer. De beëediging van den
nieuwen gem. secr. heeft op 30 Dec.
De burg. heeft met ingang

Dlaats

—

pebsd.

Politienieuws

aan de Rolderstraat
heeft aangifte gedaan van diefstal
van een rijwiel dat zij voor haar woning had geplaatst.
Mej S de B

—

Ter zake landlooperij zijn voor
den Off. van Just. geleid W C P uit
Adam en de 70 jar'fe F van K uit
Norg.

—

In de onbeheerd staande woning
aan de Venestraat 62 toebehoorende
aan E T in de Loonerstraat alhier is
Verbetering bonnen.ijst
een inbraak gepleegd. Vermist worden o.a. een tafel, een vloerkleed, taIn de bonnenlijst van Vrijdag is een felkleed,
een paar klompen en een
fout geslopen. Voor 1 rts. gort, hoeveelheid tabak. De politie stelt
gortmout, roggevlokken enz. voor een onderzoek in.
de kringen Assen en Meppel is
Als verdacht van rijwieldiefstal
niet bon B 354, maar A 354 aanisd oor de politie aangehouden A F
gewezen.
aan de Zwartwatersweg alhier. Hij
bekende een damesrijwiel te h abben weggenomen voor een perceel aan de Vaart.
PLAATSELIJK NIEUWS
Het rijwiel is in beslag genomen. De daD. van Dijk
der is voor den Off. van lust. geleid.
HOOGEVEEN. Op 23 Dec. jl. is alhier
Ten nadeele van den kerkganger H S
plotseling overleden de heer D. van te Oraswijk is een rijwiel ontvreemd dat
Dijik, wethouder dezer gemeente sehij achter de Geref kerk had gezet.
dert 5 Sept. '39. Hij werd 16 Juni '32
Mej J v Z aan de Kweekerijweg heeft
raadslid. De overledene was voorzitter
gedaan van vermissing van een
aangifte
tevens
lid
van de Ambachtsschool en
handwagen.
van het vluchtelingencomité.

—

.

—
—

Nederlanders!
De ORGANISATIE TODT, als grootste
bouwondernem ng van den tegenwoordigen
tijd, biedt U de gelegenheid vrijwillig in
hare gelederen toe te treden.
Een aanstelling bij de Organisatie Todt
garandeert de vrijstelling van elke andere
tewerkstelling.

De O.T. biedt:
vrije, voedzame en toereikende verzorging ;
vrije onderbrenging in modelonderkomens ;
vrije, volledige kleeding;
vrije geneeskundige behandeling.
De loonen zijn:
fl. 0.70 p. uur
voor geschoolde arbeiders
voor halfgeschoolde arbeiders fl. 0.63 p. uur
voor ongeschoolde arbeiders fl. 0.55 p. uur
Gehuwde arbeiders, die in hun woonplaats
zijn tewerkgesteld, ontvangen bovendien
fl. 2.50 per week. Zij, die buiten hun woonplaats worden ingezet, ontvangen bovendien
als zij gehuwd zijn fl. 1.50 per dag, als zij
ongeru vd zijn fl. 0.70 per dag.
De uitbetaling van het loon geschiedt
wekelijks op de plaats waar gewerkt wordt.

..

De Organisatie Todt neemt de verplichting op zich, een door den arbeider
zelf te oepalen bedrag, zoo noodig door
gebruikmaking van koeriers, via de aangewezen burgemeesters langs den koristen
weg te doen uitbetalen aan zijn gezin.
Werkwilligen, die zich in de rijen der O. T.
willen scharen, kunnen zich melden bij de
O. T. Oberbauleiiun in Assen, Dr.
Nissaulaan 8 of bij de
O. T. Bauleilungen in
Groningen, Mozirtstraat 10,
Haren, Botan cuslaan 4,
Vries, Nr. 94 b (-tationsstraat),
Suilde, Nr. B 32U,
Dieverbrus, Hotel Dieverbrug.
j

—.
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OP DE LEEUWENJACHT
Tekst en teekening G. Th. ROTMAN

ke 21 j. Jakob Rop 28 j en Jantien
Folkers 23 j. Getrouwd: Jan Wijbe
Bralts en Miranda van 't Erve. Fo-1kert Regtop en Henderkien Klasen.
Arie Loman en Johanna Hendrika
Soesbeek. Hendrik Lamberts en Marchina Johanna Doddema. Hendricus
Braxhoofden en Hendrik je Douwsma.
Overleden: Anje Marchien Nanninga
34 j echtg van Christiaan Hovinga
Borger. Auke Bruggenkamp 61 j echtg
v Engeltje Potze Smilde. Marchien
Bakker 78 j echtg v J Vrieling Vries.
Cornelis van der Plas 69 j. Jantine
Mekkes 65 j echtg van Cornelis Boer.
Harmina Brinks 76 j echtg van Jacob
de Vries.
BEILEN. Geb.: Jana dv A Berghuis en
J de Wal te Lievinge, Jantina Reulina dv J Hummel en R Beugeling te
Lievinge, Aaltje dv G Hegen en H
R Timmer te Hijken. Johanna Geesje
dv H Etten en J Oortwijn. Lucie
Truus dv H de Jonge en J Kasten.
Janny dv L Strijk en W Elting te Hijken. Jacob Egbert zv E Koops en J
Smit te Wij ster. Hendrik zv H Janssens en G Gorter te Wijster. Jannes
zv W Popping en J Hoekstra te Laaghalen. Ondertrouwd: Gerrit Jan Heeling 27 j en Kornelia Kalsbeek 21 j.
Albert Raven 37 j en Hillegiena Harmina Tap 25 j. Elders ondertrouwd:
Hendrik Klunder 31 j te Hoogeveen
en Annichje Kleine 27 j. Getrouwd:
Harm Staats 33 j te Vries en Geertje
Meijering 22 j. Overleden Jans Klaster 78 j wedun v G Hummel. Jantje
Boelen 73 j echtgen v H Smit overl
te Groningen. Levenl a?ng k v K <^*tens en T Spoelstra te Groningen.
Aaltje Sikkens 66 j v;ed v J Timuierman.

-

GIETEN. Geboren: Reinder zv F
Bennema en E W Kroon te Nieuwediep. Abel zv W Brandsma en D Lin-

deman te Gieterveen. Aaldrik zv

F

Haaijer en J Pepping te Bonnen. Jantinus zv G Ramaker en A Ottens te
Gieterveen. Grietje dv H Eleveld en
M H Martens te Gieterveen. Ondertr.:
J Pul 27 j en J Sloots 24 j. Overleden:
M G G van Voorst 46 j vr v L J Zandt.
R van der Laan 5 j (overl te Ermelo).
H Huizing 21 j (overl te Assen).

DWINGELOO. Overl.: Christiaan Staal
5 j overl te Hoogeveen.
HOOGEVEEN. Geboren: Tjabel zv
R Daling en H Drent. Agatha Corrie

dv J Blokzijl en H Zwiggelaar. Johannes Remt zv G Bruins en T Smand
Noordscheschut. Roelof Lucas zv H J
Boer en M Hazeborg. Jantje dv R
Wemmenhove en M Slomp. Ondertr.:
Harm van der Sleen 54 j en Roelof je
Dekker 47 j. Johannes Jacobus Gijsbertus Bolander 33 j en Sijkje Pol 31
j Zuidwolde. Getr.: Hendrik Groote
en Aaltje van der Sleen. Herman Frederik Schnudt en Pokj:- Visser. Lucüs
Kroezen en Berendina Corba. Harm
Gruppen en Johanna Boertien. Overleden: Lammechien Nijzingh echtg
v H Wemmenhove 39 j Zuidwolde.
Grietje Wijnstra echtg v J Steenge 32
j Groningen. L.L.K. v R Willems en
J Weuring. Hendrik Kleine echtg v
J Potgieter eerder weduwn v H Duinkerken 83 j. Dirk van Dijk echtg v
Z Fransen 67 j.
ODOORN. Geboren: Harm zv W de
Vries en H de Jonge. Harmannus zv
H W Smit en L Roossien. Anno zv H
Prins en H Weerman. Fenna dv O van
der Heide en A G Bos. Getrouwd: G
Kruit en J Rotgers. S Bakker en S
Venema. A Struik en G Pruisscher.
j. M
Overleden: H Wardenburg 9
Springer wed T Stel 80 j. J G Knigge
9 dagen. J Popken man van R Unij 35
j. M Tent 2 j. A M Ottens wed J G
Groen 90 i.

106. De aap had nu het rijk alleen
en daar besloot hij een edel gebruik
van te maken. Nu hij zelf vrij was,
gunde hij anderen ook de vrijheid.
Hij maakte een voor een al de wa
gens'open en hielp zijn medegevangenen, zich van hun wagens te
bevrijden. En daar ging het zaakje, ODOORN. Geb.: Jantje dv T Kuik en
hoor, de stad in: O, jongens, jon- R B Veldkamp, Grietmus zv J Duitscher en G Wiering,
Froukje dv H
gens, wat moet er van de arme Vriezema
en W Wiering, Hendrik CorAmsterdammers terechtkomen!
nelis Leonardus zv H C L Beek en H
BURGERLIJKE STANDEN
ASSEN. Geboren: Marchinus cv M

Koops en K Guichelaar. Jacobus zv
M Koops en K Guichelaar. Geertruida Tjakkina Arendina dv J C Geers
en G G Boezeman. Hendrik je dv
A Veenstra en D Koopman. Kerst zv
K Bosma en A Bouwes. Bouke Johanna zv W A Bos en H Prophitius.
Remmert Adam zv J Scholten en J H
Reiber. Wijbergje dv J Wesseling en
J van den Berg. Alberta Jantina dv
S Nauta en A J van der Ploeg. Ondertrouwd: A J Gordijn 23 j en N Klauc-

W Scholte, Roelf zv W Bruinsma en
Jongman, Betje dv A Roelsma en G
Wiffers, Albert zv H Christ en J Hilbrands, Johannes Gerhardus zv G Tobben en M G Jansen, Jan Geert zv G
Oost en J Alting. Ondertr.: D Dijkstra 24 j en D Kort 23 j. Overl.: D de
Jonge man v A Niemeijer 81 j.

SMILDE. Geboren Hendrik Cornelis zv H Hoogeveen en L Leening.
Tammo zv J Wildeboer en M Bel.
Geesje dv E Boers en H Heeres. Arent
Jacob zv H de Jonge en J Westera.
Overleden: A Postma 72 j echtg v R
Mast. G Dekker 28 j dv A Dekker en
A Smidt.

IAC. SIEBEN
en
G. SIEBEN—POT
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun

Zoon,

JACOB.

Nw. Amsterdam, 27 Dec. '44
Stationsstraat E 37 a.
Gode dankbaar geven wij
kennis van de geboorte van
een welgeschapen Zoon, dien
wij
WILLEM GERRIT KLAAS
noemden.
W. G. Nijboer
). Nijboer—Boxum
Arnhem, Zuid.
Tijdelijk Dorpsstraat 65,
Weerdii ge.

Heden overleed zacht
en kalm onze innig
geliefde Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader

JABEK MEIJER

geliefde Echtgenoot van
Aukje Tinge
in den ouderdom van
63 jaar en 6 maanden.
Zwaar valt ons dit
verlies.
J. de Jonge
E. de Jonge—Meijer
A. Meijer en verloofde
H. |. Kuipers
H. Kuipers—Meijer
Teunis
Hendrik

P. Stap
M. Stap—Meijer

Jan

Geertje
Harm

lankie

JACOB THIES

Niesje
Willem

en
ALIE ZEGEREN
Schoonoord, 28 Dec'44
;;
..i „,„?,
hebben de eer kennis te §„„,
geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de volHeden overleed in zijn
trekking zal plaats vinden
Heer en Heiland onze
op Donderdag 25 Januari
geliefde Man, Zoon,
uur
1945 des v.m. 11
te
Bi oeder, Zwager en
Assen.
Oom
Assen, 4 lanuari 1945.
KARSI" MULDER
Asserw k 40.
den ouderdom van
Peelo 2.
44 jaar en 6 maanden.
Zijn diepbedroefde
xxxx 111 >c>c>om
fam.:
G. Mulder—Wiersema
U Zondag 7 Januari hopen U
Ouders,
Wed J. Mulder-de Vries
Q)\ onze geliefdeFELIX
H. Ottens—Mulder
W. C. P.
Q
C.
Ottens
en
T\
n
T. den Her!og—Mulder
FELIX—KLAUCKE,
S.
G. den Hartog
V hun 25-jarige Echtver- U
H. Mulder
A. Mulder—ten Harkei
Q eeniging te herdenken.
en kinderen
zij
nog
lang
geQft Dat
spaard mogen blijven, ft
Nw. Weerdinge,
de wensch van hun M
26 Dec. 1944
dankbare kinderen.
Q
Januari 1944. Q
Q Assen,
ft Heden overleed na een
ft Sluisstraat 22.
ziekte van slechts twee
dagen, in het Ziekenhuis te Assen, ons innig
Heden is van ons heengeliefd Zoontje, Broergegaan onze geliefde
tje en Kleinzoontje,
Zuster en Tante
HENDRIK,
ANTJE PETTINGA
op den aan valligen leefin den ouderdom van
tijd van bijna 2 jaar.
ruim 75 jaar.
O. Nijboer
Namens de familie:
G. Nijboer—
Weggemans
Wed. J. Naber
Roelof
Erm, 30 Dcc 1944
K. Nijboer
L. Nijboer—Weuring
Noord-Sleen, 29 Dec'44
Heden ontvingen wij
het ontstellende bericht,
dat in den strijd tegen
het bolsjewisme, 20 km.
Heden overleed in het
westelijk van Narwa op
Ziekenhuis te Assen ons
Aug.
23
1944 in een
innig geliefd KleinzoonHoofverbandplaats aan
tje, Oom- en Tantezijn zeer zware verzegger,
wondingenop 19 jarigen
HENDRIK NIJBOER,
leeftijd is bezweken,
onze lieve Zoon en
op den jeugdigen leefBroeder,
tijd van 1 jaar en 9
maanden.Diep bedi oefd
SS Panz. Gren.
geven wij hiervan kenCATRINUS ZIJLSTRA,
nis aan familie, vrienhouder van het F.K. "den en bekenden.
Panzer sturmabz.
H. Weggemans
Nakamptspange in
brons en Verwundeten
Gez. Weggemans
Hegen
abz.
Deze slag treft ons
B. Weggemans
zwaar, doch wij wenH. van Wieren
schen te berusten in
(Verloofde)
Gods wil.
Weggemans
J. W.
Lieve jongen, rust zacht,
29Dec. '44
Noord-Sleen,
tot weerziens hierboven.
Je liefh. Vader en Moeder, Broers en Zusters.
Albert Zijlstra, wn.
Groepsleider N.S.B.
te SLEEN
Meia Zijlstra,
houdt de volgende ZITgeb. Dijkstra
DAGEN voor het inleveren
SS Rottf.
der loonkaarten:
Mark Zijlstra,
bij
café Strootker te NoordOostfront
Maandag 8 Jan. van
Sleen,
houder E. K. 2
9 tot 11 uur;
wintermedaille 1941/
Dinsdag 9 |an. café Eising,
'42 en VerwundetenFrm van 9 tot 1 uur;
abz.
Woensdag 10 lanuari Hrs
ra,
Zijls
Lammert
Eising,
Diphoorn van 9.30
Zwaagwesteinde
tot 10.30 uur;
Anneke Trijntje Zijlstra
Woensdag 10 Januari Hk.
Kobie Zijlstra
Hoving, b>leen van 1.30 uur
Hoogeveen. 28 Dec. '44
tot 4 uur.
Stationsstraat 45.
De secr. H. Hoving,
Sleen

Q
Q
Q

lm

Kis

—

Landbouw Onderlinge

-

Gemeente Odoorn

2e Klasse
Gevraagd aan elk der O. L.
Scholen te Valthermond
no. 58, Ie Exloërmond
(West) en Ie Exloërmond
(Oosteinde)

een onderwijzeres.
Stukken ten spoedigste in
te zenden aan den Burgemeester te Exloo.

HOUT
De Burgemeester v. De Wijk
maakt aan de ingezetenen
bekend, dat zj die gebrek
hebben aan brandstof of
boerengeriefhout in de
gelegenheid zullen worden
gesteld een partij hout te
bekomen.
Aangifte moet geschieden
ter secretarie vóór 13 Jan.
e.k.
De burgemeester voorn,
E. Z. Oldenbanning.

Coöp. Boerenleenbank
„OOSTERHESSELEN"
Controle van Spaar- en Rek.
Crt. boekjes op Woensdag
10 Jan. 1945 voor de letters
A t/m K; op Donderdag 11
Jan. de letters L t/m Z.
Telkens van 9 tot 12 en
van 13 tot 16 uur.
De Kassier,
Hms. Havinga.
—.^

Wij hebben
voorraad

nog ruimen

vruchtboomen
Appel, Peer, Pruim, Kersen,
Morel, Kruis, Zwarte, Hoode
en Witfe Bessen. Frambozen.
Liguster, Beuk en Doorn
voor heggen. Heesters, Populier, Beuk, Eik enz.
Komt zien
Beleefd aanbevelend,

JACOB STEL Jr.,
Boomkweeker en Motorloonsproeier BORGER

-

Te koop twee drachtige
volbloed N.L. zeugen, werptijd 29 |an. J. Steenbergen,
Stuiizand bij Hoogeveen.
Te koop een best Belg.
merrieveulen.
K. Elving,
N. Sleen.
Vermist een witte keeshond,
tusschen Sleen en Holsloot
op 't ijs. Tegen belooning
t. t. b, bij H. Lotterman,
Zuid-Sleen 456.
Wie kan mij leveren een
partij tuinzaden voor pl.m.
100 a 150 tuinen. Brieven
met uitvoerige inlichting aan
G. Meijering, Oud-Schoonebeek.
Te koop mooie jonge hond
teef. Prima op hazen en
konijnen.
N. ter Horst,
Verl. Gasgracht 64, Meppel

—

—

Te koop een zwaar vosbles
hengstveulen, Belg.
R.
Schenkel, caféhouder, Uffelte

—

) e koop 2 warmbloed veulens merrie en hengst.
H. Pepping Wzn, B 68,
Bonnen Gieten.
Er biedt zich aan een flinke
boerenarbeider, al zijn weik
goed verstaande, liefst bij
wed. of dgl, liefst zoo
gauw mogelijk. Albert Piel,
pa H. v. d. Stege, Streukel
F 154 bij Hasselt.
In ruil aangeboden een best
bevleesde zware Centralekoe voor een voorjaarskalvende koe, moet tb c.-vrij
zijn. H. J. Veenhoven, Elp
Te koop een stamboekgeit,
Toggenburger. J. Vredeveld,
Kruisstraat 10, Beilen
Weggeloopen jonge herdershond d. br. dek met bles
en w. borst en pooten.
T.b t.t.b.
J. Strijker, Toldijk D 133, Hoogeveen.
Dit jaar geen verkoop van
zaden, wegens de tijdsomstandigheden, voor Gebr.
Zaadteelt en
Bongaerts,
Zaadhandel, Beegden (L.)
Agent: J. Schonewille, Alteveer 181 (Dr.)

—

