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Het Opperbevel
11 Sept. (D. N. B.).
van de Weermacht maakt bekend:
In het Oosten blijven de aanvalsoperaties
met succes verloopen.
In Noord-Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen gisteren bommen laten
vallen op opslagplaatsen van vijandelijke
voorraden bij Tobroek en Mersa Matroe,
autocolonnes uiteengejaagd en spoorwegemplacementen uit Noord-Egypte vernield. In de Golf van Suez vernietigde het
luchtwapen in clen nacht van 9 op 10
dezer een koopvaarder van 6.000 ton. Bij
luchtgevechten aan de kust van NoordAfrika verloor de vijand Dinsdag 5 jagers.
Boven Duitsch gebied heeft de vijand
overdag noch des nachts militaire acties
—

De Oostzeevloot der
Sovjets.

//

—

'

—

—

Zwarte Zee.

—

0e omsingeling van Leningrad door
de Duitschers heeft niet- alleen ten gevolge, dat deze, stad met haar belangrijke industrie voor de Sovjets uitgeschakeld is, doch tevens, dat de geheele
bolsjewistische Oostzeevloot in de Finsche Golf zit opgesloten. Zelfs de lichte
schepen kunnen niet meer naar de
Witte Zee ontkomen.

Joodsch grondbezit.

En plots'lir.g keek ik zeer verrast,
Daar hing zo zwijgend in de kast,
Zij, die ik' lang vergeten was.
Mijn oude, trouwe overjas!
Ze droomde tusschen een jacquet,
En 'n rose bloes van crêpe gcorgelte,
Opzij gedrukt met grooten mond
Door 't een of and're namaak-bont!
We staalden stil elkandei aan,
Ach ja, hoe was het ook gegaan ?
Ik trok naar buiten naar de hei,
Ik sprong naar buiten in de Mei,
Zij hing, na haar volbrachte taak,
In 't donker slapjes aan den haak!
Daar had ze steeds op me gewacht,
Maar had ik ooit aan haar gedacht?!
*

Ik zocht eens in haar zakken rond,
Waar 'k menige herinn'ring vond:
Een ouden brief, een losse knoop,
Een kaartje van de bioscoop,
En voor een dreigend mot-geval,
In eiken zak een kamferbal!
Toen streeld' ik haar, bij zóóveel trouw,
Heel even zachtjes langs de mouw.
Vriendin uit herfst- en wintertijd,
Ik zie het reeds: Je bent bereid!
Straks doe je warm je plichten weer,
Dan maak je me compleet tot „heer".
Mijn «/at versleten daagsche pak
Verberg je waarlijk met gemak.
Dan zie ik met je frissche ruit.
Zoo op net oog, er keurig uit!

Opnieuw lafhartige moordaanslag op W.A.-man te Utrecht.
Met een mes in den rug gestoken.

—

—

*

Ue Oostzeevloot der Sovjets bestaat uit twee
drie slagschepen zijn in
oudere slagschepen
aanbouw
tenminste 6 kruisers tot 10.000 ton,
ongeveer 30 torpedoboot jagers, waarvan bijna de
helft beschadigd is. een twaalftal torpedobooten,
ongeveer 10Ó duikbooten, verscheidene mijnleggers, ongeveer 50 mijnvegers en een. grootjantal • motortorpedo- en motorboóten. De Oostzeevloot is thans opeengedrongen in een klein gebied in de Finsche Golf. Weliswaar beschikt zjj
daar nog ovel- dé basis Kroonstad, doch zij wordt
in haar vrijheid van beweging zeer belemmerd
do.or het wegvallen _van de verbindingen over
land en de heerschappij. y.aii'„
marine en luchtmacht in de Finsche golf.
—

—,

In aanvulling -op het weerftiacht bericht van
militaire
Donderdag verneemt het D. N. B.
zijde het volgende: .Het Duitsche VVeennachtsbericht ft in de afgeloopen dagen \yeer zeer
terughoudend geweest met betrekking tot opgaven over.de operaties in het Oosten. De reden
hiervan is weer, dat men den Sovjets geen
aanknoopingspunten wil geven over de in feite
reeds bereikte doelen. Volgens Britsche. berichten zou er.een z.g. groot ontlastingsoffensief deiSovjets van Smolensk tot Gomel aan den gang
zijn, om de Duitsche bedreiging van -Moskou op
te heffen. Naar aanleiding hiervan kan worden
opgemerkt," dat Smolensk evenals voorheen ,in
Duitsche handen is en ongeveer 70 kilometer
achter het Duitsche front ligt.
Hetzelfde géldt voor Gomel, dat nog verder
achter het Duitsche front ligt.
In de sectoren van het front tèn Oosten van
Smolensk en' ten Oosten van Gomel hebben de
Sovjets meermalen aanvallen • met formaties van
verschillende sterkte ondernomen, welke echter
zijn gestaakt. Deze aanvallen hebben. op geen
enkele wgze de groote Duitsche operaties gestoord, die dagelijks terrein winnen en . leiden
tot de vernietiging van vrij groote onderdeelen
der Sovjets. Het , beste bewijs hiervoor is de omsingeling van Leningrad. Overeenkomstige bewijzen kunnen binnenkort ook uit de andere
deelen van het front verwacht worden. De Sovjets weten nauwkeurig,. dat zij voor het aanbreken van den winter zware Duitsche . slagen
kunnen verwachten,. waaraan zij in hun tegenwoordigen toestand het hoofd niet meer zullen
kunnen bieden.
,

van.

*

De laatste dagen hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen meermalen met succes een duikbootbasis der Sovjets in de Zwarte Zee gebombardeerd en de schepen, die daar lagen, ernstig getroffen. Ook op 9 September werd een dergelijke aanval, ondernomen. Er lagen toen 20 tot
25 transportschepen voor anker. Een transportschip van 4.000 ton werd tot zinken gebracht,
evenals drie duikbooten en een escorteschip.' In
de haven" gingen groote petroleumtanks in
• ,
vlammen op.
%

Aanmelding

Ontmoeting.

—

De oudste inwoonster van de
De Engelsche luchtmacht heeft in den nacht
gemeente Zuidhorn, Mevr. Wed. K. Willemsen—
van 10 op 11 Sept. j.l. bij haar aanvallen op
Italiaansch gebied opnieuw de Zwitsersche neu- Poll, wonende te Noordhorn, is in den ouderdom
traliteit geschonden, naar uit mededeelingen van van ruim 101 jaar 'overleden. Toen zij haar
het Zwitsersche Telegraaf Agentschap en be- lOlsten verjaardag vierde, was zij nog vrij kras.
voegde Zwitsersche militaire zijde blijkt. In beide
Dc uitvoerder van rioleeringsmededeelingen wordt gezegd, dat in dien nacht
verscheidene golven vliegtuigen van vreemde wtrken, dc heer J. S. te Zaltbommel, is door een
nationaliteit het Westelijk deel van Fransch fietsenden jongen omvergereden. Hij werd zoo
Zwitserland hebben overvlogen, eerst in de rich- ernstig gewond, dat hij in-het gasthuis overleden
ting Noordwest—Zuidoost, later in omgekeerde
richting. Eenige vliegtuigen hebben, naar verder
Mevrouw v. d. Waal, echtgenoott
wordt verklaard, gedurende zekeren tijd boven
van ds. I. P. v. d. Waal," Ned. Herv. predikant te
Genève gevlogen.
Haarlem, heeft, naar de „St." meldt, het leven geschonken aan een drieling. Het zijn drie jongens.
Nieuws in enkele regels. Moeder en kinderen maken het wei.

—

#

GEMENGDE BERICHTEN.

—

—

-

U. J. B. f.iORX, Doetinchem.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Het Italiaansche

weermachtbericht van Donder-.
dag.
Britsche vliegtuigen
boven Zwitsersch gebied.
Nieuws in enkele regels.

Stroeknieuws:

•

uitgevoerd.

vallen op Sovjet-schepen in de

*

.

.

Opgesloten in' Finsche Golf.
Smolensk en Gomal liggen ver achter het
Duitsche front.
Zware Duitsche
slagen te wachten vóór het aanbre-4
'ken van den winter.
Luchtaan-*

-

Naar het S. P. T. te Vichy verneemt, heeft
de Fransche regeering het gerucht, als zouden
zich Duitsche troepen in Dakar bevinden, gedeHet Rykscomnnssariaat maakt bekend:
menteerd. De geruchten zijn waarschijnlijk ontVolgens paragraaf 3, alinea 3 van de Verstaan, door de aankomst van Elzassers en afvan den Rijkscommissaris voor de beordening
van
het
deelingen
vreemdelingen legioen in zette Nederlandsehe
gebieden, Nr. 154/41 betrefFransch West-Afrika.
fende het Joodsche grondbezit, moet dit grondMet het laatste troepentransport uit Syrië, bezit vóór 15 September 1941 met gebruikmaking
dat te Marseille aankwam en waarbij zich ook van de bij de Kamers van Koophandel en Indusgeneraal Dentz bevond, zijn 3000 soldaten en trie te verkrijgen formulieren bij de Nederlandburgers uit Syrië in Frankrijk teruggekeerd; sehe Administratie van Onroerende Goederen Den
het totale aantal bedraagt daarmee 23.000, o. w. Haag, Juliana van Stolberglaan 40, aangegeven
worden.
drie k vierduizend burgers.
Aangezien het bijeenbrengen van de voor de
aanmelding noodige gegevens voor een deel niet
binnen dezen termijn voltooid kon worden, kan
de aanmelding voor zoover dit het geval is, nog
geschieden tot 30 September 1941.
In geval de aanmelding van Joodseh grondoezit en van de onder dc bepalingen vallende
rechten niet voor dien datum geschiedt, moet
Onder de gemeente Alargraten, verwacht worden, dat de in hoofdstuk 6 van de
bij Gulpen, is een man aangereden door een zware Verordening beschreven straffen en andere maatvrachtauto. Het slachtoffer was onmiddellijk dood. regelen worden toegepast.
De man bleek van Belgische nationaliteit te zijn.

Het Duitsche weermacht bericht.

BUITENL. OVERZICHT.

Doetinchem.

der buiteniandsche pers zijn verschenen, in verband met de Duitsch-Turksche economische onderhandelingen, in de Wilhelmstrasse met beslistheid tegengesproken, daar zij volkomen ongegrond zijn.

Europa.

VRIJDAG 12SEPTEMBER 1941

—

*

*

Pierre Laval is Donderdag uit het ziekenhuis,
Het komt zelden voor, dat drie
hij ongeveer twee weken heeft doorge- zusters tegelijk in het huwelijk treden. Te üoirle
bracht. vertrokken.
(N.-Br.) zal dit echter eerlang geschieden. En om
het feest' nóg mooier te maken, zal ook de vader
Uit Reykjavik wordt gemeld, dat het IJsland- uit. dit Dreimaderlhaus dienzelfden dag trouwen...
sche vrachtschip „Hekla" van de maatschappij
Kveldulfur op 29 Juni op rei 3
Amerika is
De giften, die.;het Duitsche volk
vergaan: van de twintig opvarenden hebben er bijeen heefi gebracht voor het oorlogswinterhulpveertien den dood gevonden, zes zijn gered.
werk 1940/'4l. overtreffen Ih groote mate alle tot
nu toe bijeengebrachte bedragen, ook die van het
Het van koelinstallaties voorziene motorschip eerste oorlogswinterhulpjaar. Een bedrag, groot
916 millioen mark is opgebracht, hetgeen 235 mil„Chilean Reefer" van de Kopenhaagsche Reelioen
mark meer is dan het "vorige jaar.
J,
Lauritzen,
is
derjj
volgens een door de reederij
ontvangen .bericht tijdens "een reis voor Engeolgens deAss oc i a t e d Press ma• vergaan. De bemanning
is metuitzondeken New Yorksche scheepvaartkringen bekend,
ring van een lichtmatroos gered.
dat het van Batavia naar New York varende Nederlandsch-lndische
passagiersschip „Kotonopan",
Te Somain (bij Douai) heeft een communist groot 7.322 brt. over tijd
is. Men neemt aan. dat
een aanslag op een politie-agent gepleegd, aan het schip door optreden van den vijand
tot zinken
het politiebureau werd des nachts gebeld, en is gebracht.
'
toen de agent de deur opende, werden er drie
schoten op hem gelost, die hem in de buik trofDe veehouder H. Tur k s t r'a te
fen. De dader ontkwam, maar twee personen
K'ollumerzwaag kreeg vorige week een trap van
met
communistische vlugschriften zijn
ge- een paard, die. naar men aanvankelijk meende,
arresteerd.
geen ernstige gevolgen had.-Ken paar dagen lateiechter openhaarden zich ongunstige verschijnselen,
Volgens een officieele opgave te Rome zijn waarom T. naar een ziekenhuis'werd vervoerd,
tengevolge van den luchtaanval op Palermo in waar hij thans aan de gevolgen is overleden.
den nacht van 7 op 3 September j.l.' 41 personen om het leven gekomen en 56 gewond.
De oudste
zoon
van de
bekende Finsche spórtfamilie Jaervinen, n.l. Kalle
r .
Jaervinen,. die de beste. Finsche kogelstooter
De persoonlijke vertegenwoordiger van Roosevelt bij den Heiligen Stoel, ambassadeur Was, is een dezer dagen aan het Finsche, front
Myron Taylor, is Woensdag door den Paus in in den strijd tegen het bolsjewisme gesneuveld.
paVticuliere
audiëntie ontvangen. Donderdag- Tegelijkertijd is bekend gemaakt, dat ook de beheeft Taylor een langdurig onderhoud gehad kende skilooper Kalle Jalkanen den soldatendood
vond.
met de kardinaal-Staatssecretaris Maglione.
—

waarin

naar

—

y

*

—

•

—
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liet bestuur van de afdee I i n g
der Vereeniging voor kinderherstellings- en vacantiekolonies heeft besloten om de kinderen te
's Graveland, Kortenhoef en Ankeveen, die dezen
zomer niet, konden worden uitgezonden, van 1
October tot 30 April, dagelijks een vitaminetabletje
op school uit te reiken. De regeling geldt ook
voor de kleuterscholen.
—

Domei meldt uit Tokio:
Officieel is mededeeling gedaan van de oprichting van een „Hoofdkwartier voor de Nationale Verdediging onder bevel van den Keizer".
Dit hoofdkwartier zal verantwoordelijk zijn
voor alle • aangelegenheden der nationale verdediging van het eigenlijke Japan, Korea, Formosa en Sachalin. Tot chef is benoemd generaal
.Jamada. die tevens zijn tegenwoordige functie
van inspecteur-generaal van het militaire onderwijs zal behouden.
•

.

n.

I n de stad G ro n i n g e
z ij n i n, d e n
laatsten tijd, evenals in verschillende plaatsen der
provincie, verschillende gevallen van kinderverlamming van ernstigen aard waargenomen. In de
laatste week zijn twee gevallen met doodclijken
Naar het A. N. P. te Berlijn verneemt, worafloop geconstateerd en wel bij een
17-jarigen
den de geruchten over troepenconcentraties aan
jongen en een 22-jarig meisje, beiden tiii hetde Bulgaarsch-Turksche grens, die in een deel zelfde gezin.
—

.

*

Het Italiaansche weermachtbericht van Donderdag.
We
derzijdsche luchtactie.
—

Het Italiaansche weermachtbericht van Donderdag (No. 464) luidt als volgt:
In den afgeloopen nacht zijn Britsehe vliegtuigen over de steden Genua en Turijn gevlogen
cn hebben in de omgeving enkele bommen laten
vallen.' Twee dooden onder de burgerbevolking
•
'
cn enkele gewonden.
Messina heeft een nieuwen luchtaanval beleefd. Enkele particuliere gebouwen werden beschadigd. Vier gewonden onder de bevolking.
Een vijandelijk vliegtuig werd door den . luchtafweer neergeschoten.
Het luchtwapen van de as heeft met succes
zijn aanvallen voortgezet op verdedigings-, haven- en ravitailleeringsinstallaties van Tobroek.
Bovendien werden militaire kampen van Mersa
Matroe en autocolonnes in de omgeving van de
oase van Siwa doeltreffend aangevallen. Italiaansche bommenwerpers plaatsten een voltreffer op
een Britschen koopvaarder in de nabijheid van
Tobroek. Duitsche vliegtuigen troffen een vijandelijken torpedojager,- die ten oosten van Solloem voer v In een luchtgevecht hebben Duitsche
jagers vijf Hurricanes neergeschoten.
•In Oost-Afrika hebben onze troepen in tal van
gevechten in de-eectoren van Woltsjefit en Koelkwabert den tegenstander met' verliezen teruggeslagen.

De persdienst van de N.S.B. meldt:
Je bent vergeten, wat ik deed.
Na de begrafenis op Dinsdag j.l. van den voor
Je eenzaamheid, je zomerleed,
drie maanden te Utrecht van achteren neergeDe
donk're kast en mijn jacquet,
stoken wachtmeester der W. A., Jacob Janse, is
De rose bloes van crêpe georgette.
het hier en daar in de stad tot opstootjes geJe bleef nog, die je vroeger was,
komen.
Met
jou beri ik een m&n, o jas,
Hoewel de politie overal dadelijk de noodzakeJe maakt me forsch, je bent nog knap,
lijke maatregelen heeft genomen om erger te
Met jou ga ik weer graag op stap!
voorkomen, lieeft dit niet kunnen beletten, dat
opnieuw een W.A.-man het slachtoffer is geSeptember 1941.
KROES
worden van eén lafhartigen moordaanslag door
(Nadruk verboden.)
een onbekenden dader. De weerman Van der
Schaaf, die eerst de vorige week tot de W.A. is
toegetreden, bevond zich in zwart hemd te midden
van het publiek, toen op de Neude eenige onrust
ontstond. Terwijl _er eenige klappen werden uitgedeeld, begon hét publiek te middeh waarvan
hij zich bevond, op te dringen. Plots zakte hij
ineen, naar bleek, doordat hij een messteek in
Uitzonderingstoestand opgeheven door
den.rug had ontvangen van iemand, die tusschen
verordening 152.
hec publiek was verdwenen. De toestand is ernstig. daar de long is geraakt.
Naar wij vernemen, is de uitzonderingstoestand,
krachtens welke verschillende gemeenten, die mgevolge de Verordening no. 36/41 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende buitengewone maatregelen op
staats- en administratiefrechtelijk gebied, een regeeringscommissaris kregen toegewezen, door
par. 32,' lid 2 der verordening no.
152/41 (acht's-GRAVENHAGE, 11 September.
Op den ste verordening betreffende bijzondere maatregeAugustus j.l. werden aan de kust van len op administratiefrechtelijk gebied) opgeheNoorwegen drie Engelsche vliegtuigen door Duit- ven. De verordening no. 152 immers stelt de besche luchtdoelartiilerie neergeschoten. Van de 14 voegdheden, die vroeger toekwamen aan den geinzittenden van de drie bommenwerpers konden meenteraad en aan het college van B. en W. in
siecnts twee leden der bemanning worden gered. handen van den burgemeester. Dit is evenzeer
van toepassing op de vroegere regeeringscomL->eze beiden zijn Nederlanders. Het zijn Luitenant Wiliem Bakker, Loolaan 65. Apeldoorn en missarissen.
Hieruit volgt dus, dat genoemde uitzonderingsSergeant Cornelis van Huistee, Hugo de Groottoestand niet alleen is opgeheven voor de gestraat 27, Den Helder.
Deze beide Nederlanders bevinden zich op het meente Amsterdam, maare venzoo voor andere
gemeenten, die een regeeringscommissaris kreoogenblik in een Duitsch gevangenkamp. Zij vergen toegewezen, zooals Haarlem, Hilversum en
telden hier/ dat het meerendeel van de vliegeMaassluis. De regeeringscommissarissen, welke
niers, die behoorden tot het vroegere Nederlandsche luchtwapen, geweigerd hebben, gevolg te vroeger in ieder geval tegelijkertijd tot burgenog
geven aan het bevel van het Engelsche minis- meester benoemd werden, fungeetren nu
terie voor de Luchtvaart om aanvalstochten boven slechts als burgemeester.
hun eigen Jtfederland te ondernemen. Zij waren
niet van plan hun eigen volks'genootën te bombardeeren. Het Engelsche ministerie voor de
Luchtvaart .leeft daarop besloten, dat de Nederlandsche vliegers speciaal tegen de andere bezette gebieden moeten worden ingezet.
Vijf fabrieken bij leveranties betrokken.
De houding van de Nederlandsche piloten is
zeer zeker en lesje voor diegenen, die meenden
Naar de corr. van de Tel. t e Zwolle aan zijn
gelden te moeten inzamelen en beheeren, om hier- blad
bericht zullen vijl' schoenenfabrieken geslovoor bommenwerpers voor Engeland te kunnen
ten
woiden
ten gevolge van de aanhouding van
welke
we
land
1 tegen het eigen
koopen,
woreen
Zwolschen
schoenenwinkelier, waardoor het
Iden ingezet.
Rijksbureau voor Huiden en Leer, in samenwerking met de Zwolsche gemeentepolitie een uitgebreiden clandestienen handel in schoenen op
het spoor is gekomen.
Bij den schoenenwinkelier O. werd de aangetrokken door schoenen, die niet in den
dacht
In de Raads-aal van 't Nijmeegsche gemeentehandel gebracht waren, zooals een bonafide
huis heeft de heer C. Piek, landelijk leider van schoenenfabriek
deze onder de thans 'geldende
den Nederlandschen Volksdienst, na een korte
voorschriften behoot t af te leveren. Dit leidde tot
van
den burgemeester van Nijmegen, de 'aanhouding van
inleiding
O, die a lras bekende, een kleiWoensdagmiddag voor tal van burgemeesters uit ne twee duizend schoenen frauduleus
gekocht .te
de provincie Gelderland en ■ aanstaande functiobij deze leveranties
hebben.
fabrieken
waren
Vijf
narissen van den. N. V. D., een rede gehouden betrokken en
plukken thans de kwade vruchten
over doel en werkwijze van den Nederlandschen van haar clandestiene leveringen.
Volksdienst. De Commissaris der Provincie, Mr.
De voorraad van den winkelier O. is in beBaron van Heemstra, was verhinderd deze bijslag'
genomen. Een groot aantaij koopers zal
eenkomst bij te wonen.
hiervoor eveneens worden vervolgd.
de
Nadat spreker
unfaire critiek liaJ ''gememoreerd, die op de Winterhulp is geoefend, een
instelling toch, die niets anders beoogt dan hulpbehoevende en noodlijdende Nederlanders hulp te
tegen
verleenen, memoreerde 'hij het vooroorlogsche
en
streven naar meer eenheid op dit gebied. Met
voor
hetgeen anderen op philantroalle respect
Huiszoeking op groote schaul te Maastricht.
pisch en sociaal gebied hebben gedaan, achtte hij
en
het tóch noodig
nuttig, dat alle krachten in
Onder leiding van de Duitsche Sicherheitspoons volk van hoog tot laag worden gebundeld
in samenwerking met de weermacht, de
voor het verrichten van socialen arbeid ten lizei en
en de Nederlandsche politie is
Ordnungspolizei
dienste van den medeniensch. Alle politiek moet
in het stadsdeel Wijk te Maastricht een huiszoeworden uitgeschakeld en de kerk moet worden
vrijgelaten. Dwang is uit den booze. De kerk king gehouden in alle woningen, waarvan men
heeft haar sociale taak en zal die behouden, doch kon vermoeden, dat er sluikhandelaars en smokkelaars woonden.
over de.selectie heen moeten wij komen'tot een
Wat hier aan deu dag werd gebracht tart elke
van
allen
voor
samenwerking
allen in den NederEr werd een massa onder de distribeschrijving.
landschen Volksdienst. Daarom geeft de N.V.D.
butie vallende goederen gevonden, textielgoedede voorkeur aan vrijheid van handelen, al mag
ren, balen stof voor heeren- en dameskleeding,
niet worden vergeten, dat de tijd voortschrijdt
en zijn bijzondere eischen stelt. Het is echter linnengoed, kousen, gummi-artikelen, zelfs tapijten en bedden werden in beslag genomen. Levensgeenszins de bedoeling den N.V.D. aan een be- middelen, zooals vleesch
honderden blikin
*te
binden.
paalde beweging
Nadat spr. had ge- ken gecondenseerde melk, blik,
koffie,
thee, koloniale
schetst, op welke wijze de N.V.D. in eersten waren,
chocolade, boter; vet, suiker enz. waren
zal
termijn zijn doelstelling
trachten te verwezenovei-fcl in groote hoeveelheden verborgen en zijn
lijken, o. a. door het stichten Van moederhuizen, nu in
beslag genomen.
het uitzenden van kinderen, het verstrekken van
Ruim vijftig personen zullen een tijdlang vertechnische adviezen en van vrijwillige hulp aan blijf
moeten houden In een kamp, ten einde daar
gezinnen en-voorts door een betere tandheelkuntijdens behoorlijken handenarbeid na te denken
dige verzorging in (iet leven te roepen, vestigde over het feit, dat
oneerlijke en onbehoorlijke hanhij de aandacht op de wijze, waarop ieder per- delspractijken, zijnde den mensch
onwaardig en
soonlijk zijn medewerking kan verleer.en: door verwoestend voor de volksgemeenschap
voorgoed
het
inschakeling in
werk zelf en door het conuit den weg geruimd moeten worden, zoo meldt
tiibueei end lidmaatschap.
het A.N.P.

■

Geen regeerings commissarissen

Nederlanders in Engelschen dienst.
—

Clandestiene handel in schoenen.

-

Nederlandsche Volksdienst.

Optreden
laars

Onvermoeid gaat de opmarsch in het Oosten verder. Duitsche
cavaleristen steken met hun paarden eer» rivier over tOibis-Holland)

meer.

sluikhandesmokkelaars.

*

,M. C. MeJJer.
Ilenrlca W. Th., d. van A. N. A.
Putman en van H. B. B. Hafkenscheld.
Nlco> ACCOUNTANTS KANTOOR
laas H. J„ van A. N. A. Putman en van H. B. B.
Hafkenscheld.
Roelfina H„ d. van H. J. Heinen
Paulus G. W., z. van P. H.'
en van O. Kliphuis,
ACCOWITABETASTi NC2AKEN''■ ; A. Otten en van A. M. A. E. Duls.
Cecllla A.
JACOB DAMSINGELïe.vTfcLEFOON 811
Th., d. van J. St. J. Knaven en van H, Th. KeuyV
H E N
rentjes.
Petronella C. M., d. van A. W. Veldkamp en van C. C. Mol.
Bernardlna Th. J„ d.
van J. A. • Woonings en van A. B. J. Peters.
Agnes A. M., d. van F. Hollander en van M. J.
Wllhelmlna M., d. van B. van Aken
Hengevelt.
en van M. J. Gerritsen.
Maria J. C., d. van J.
B. H. Overkamp en van A. J. B. van den BoGeertrulda H. M., d. van B. 'L. M. Huls
gaard
en van J. A. VinkenvleugeL
Petrus J. M.p z.
van J. G. A. Ebbers en van G. Th. Melissen.
Johannes H, z. van A. J. Th. Wlegerinck en van
Danscursus.
V. J. Kok.
Henrica, d. van A. Walta en van
Door den gediplomeerden dansleeraar, den Th. A. Menslnk.— Herman J. J., z. van J. Th.
heer Th. Vle'berink, wordt ln zaal-Wildenbeest Teitlnk en van C. H. Veldkamp.
Johanna E.
een danscursus gehouden. Een advertentie in dit Th., d. van H. G. Jansen en van Th. B. van der
Heijden.
nummer geeft nadere inlichtingen.
Johanna A. E., d. van H. J. Schepers
en van M. A. Steverink.
Ida A. M., d. van B. J.
De komende film in Luxor.
Kuiper en van F. Th. B. Jansen.
Theodorus W.
J. M., z. van Th. J. Busslnk en van H. J. KoenVan Vrijdag tot en met Maandag gaat in ders.
Hendrikus G. A., z. van H. W. Bergevoet
Luxor de humoristische film „Een Amerikaansche en van M. W. Geerts.
Theodora M., d. van Th.
Ontknooping", waarin Magda Schneider, Paul Ditters en van B. F. Jansen.
Wllhelmlna G. M.,

GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN Predikbeurten op a.s. Zondag
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—

I

H.A.STEENHUIS

—

—

—

DOETINCHEM. Herv. Kerk. 10 uur/oorm.: Ds.
v. Lelyveld. 6 uur nam.: Ds. Warners.
Jeugdkerk (Geb. Chr. Bel.), 10 uur v.m.: Dienst
Kapel Zending3gem. 10 uur voorm.: Dr. Haantjes
Geref. Kerk. 10 uur voorm.: Ds. Meesters
(Zond. 7). 3.30. uur nam.: Da. Meesters.
Evang. Luth. Gem., afd. Prot. Bond. 10 uur
voorm.: Ds. Herbschleb.
Oud Ger. Gem. 9.30 uur voorm. en 4 uur nam.:

Beschikbaar per persoon:

'

E jk der
volgende
bonneD

—

Berichten uit de Graafschap.

14 SEPTEMBER 1941.

in de week van 14 September tot en met 20 September 1941.

—

Geeft recht op bet koopen van:

'
tn,|4 tan. 114 tm.| Volwas- Z
h M
Eenheid

0

Jaar

:

—

Jaar senen

13 jaar 20

—

14 tan. 20 Sept.;
"

35—1
35
35
35
35
36

—

—

—

—

Brood

4 Rants.
1 Rants.

Brood
Vleesch

)
(

Kants.
V 14 Rants
i

)

Vl.waren

Melk 1
Res.

a ob
Brood of Gebak
_

.

_,

'■

één week:

*

'

■

...»

Leesdienst.
Herst.- Apost. Zend. Gem. 9.30 uur voorm. en
4 uur nam.: Godsdienstoefening.
SLANGENBURG. Herv. Kerk. 10 uur voorm.:
Ds. Groeneboer.
GAANDEREN. ■ Herv. Kerk. 10 uur voorm.:
Ds. Warners.
LAAG-KEPPEL. Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds.
v. Llnschooten.
HOOG-KEPPEL. Herv. Kerk. Geen dienst
HUMMELO. Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds.

.

.

DOETINCHEM.

—

tfldvak.van

In
'

—

1%

Liter
3 Kg.

V eeBCh of Vl.waren
Melk
...

.

,

10

20

2l

100
7

3%

100

100

20

rants

100

gram
liter

...

Aardappelen

'

—

SI
33

—

—

20 Sept.:
Eieren
1 Stuks

,

Eieren
'

tö dvak

—

7 Sept. t.m. 1 Oct:

—

*

vler wekeü!

***

Goedhart

f

.

STEENDEREN. Herv. Kerk. 9.30 uur voorm.:
I
Kaas
|
|
|
Dhr. M. Goudkamp te Lunteren.
Hans
Sölmker
en
Fritz
Imhoff
de
hoofd100
100
Kemp,
gram
100 |
|
|
per bon.
d. van J. H. Splithof en van W. Baten.
Johanna 34—35—36—37 100 gram
100 |
DREMPT. Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds.
•
.
rollen spelen.
114 Algemeen
J. W., d. van H. J. Jansen en van J. W. G. AltenSuiker
1 Kg.
11
1
1
Kg
Hulsman.
De Inhoud van deze film i? een aaneenschake- rath.
gram
115 Algemeen
250 Gram
250
250
250
250
Koffie-surrogaat
Ned. Herv. Evang. „Rehoboth" Drempt—Keppel.
ling van verwikkelingen met tal van humoris. 500
500
gram
116 Algemeen
500 Gram
Jam
500
500
Overleden: Hendrik Lammers, 12 Jr.
10 uur voorm.: Dhr. G. H. Volk.
tische sdène's. Als bijprogramma wordt vertoond Gerda J. Lammers, 4 jr.
gram
. 250
.
Theodorus H. Jansen,
C R(jst
250 Gram
Rflst
ANGERLO. Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds.
een komische 2-acter „Draadlooze Misstap" en weduwn. van W. E. Rensen, 93 jr,
C Havermout 250 Gram
gram
Christiaan
250
Havermout
Beker.
een interessante film „Dieren in bruilofstooi" en J. Kortbeek, ongehuwd, oud 37 jaren.
117 Algemeen
gram
250 Gram
Havermout
250
250
250
250
DOESBURG.
Ned. Herv. Kerk. 10 uur voorm.:
ten slotte de allerlaatste actualiteiten. Voor verOndertrouwd: Frederikus B. Oostendorp 118 Algemeen
250 Gram
250
-gram
Gort
250
250
250
.
Ds.
Walvaart.
dere bijzonderheden
wij naar de uitvoe- en J. M. L. Ketelaar.
Bannink
en
Aleida
119
100
100
100
W. H.
Algemeen
gram""
Gram
Vermicelli of Maïzena
100
100
Ger.
Kerk.
10
uur
voorm. en 5 uur nam.: Ds.
:
,
,
rige advertentie in dit nummer.
J. B. Geurts.
Christiaan van Til en J. H. Derk34. 35. 36 en 37
Jansen.
i
4
sen.
Lambertus H. Terhorst en W. E. Alofs.
' % Rants.
Bloem
Bloem, Brood ot Gebak
Evang. Luth. Kerk. Geen dienst.
Arnoldus B. Bergevoet en W. Leub.
Johan'In tijdvak van 18 dagen:
Chr. Ger. Kerk. 10 uur voorm. en S uur nam.:
nes W. Alofs en M. J. Huntlnk.
Johannes Ising 7 t.m. 24 Sept.:
Ds.' Bokhorst
■.
en G. J. B. Klein Tank.
Door de politie werd dezer dagen .bekeurd
Remonst. Geref. Kerk. 10.30 uur voorm.: Mej.
Gehuwd:
Johannes
Boerstal
en
BerenB.
A.
34—35
Boter
1250
gram
Gram
Boter
250
500
500
500
J. V. uit Dieren, die oen partijtje onderniaatsclie dina J. M. Geurts.
Dr. Van Dalfsen.
'
Hermanus A. Peters en 34 —35 Vet
250 Gram
gram
Boter met reductie
250
500
500
500'
visch vervoerde. Hij had die in deze gemeente Aleida
Her3t Apost. Gem. 9.15 uur voorm. en 4.15 nam.:
Ebbers.
Bernardus
.en
M.
Raben
F,
gevangen. De nog levende visschen werden terGodsdienstoef. Woensdag 7.15 nam.: GodsBerendina J. Schepers.
Andreas Winkelman en
stond weer in het water in vrijheid gesteld.
•*"
aienstoef. V
Wilhelmina Th. Wellink.
Christiaan van Til en
De bonnen, welke van 14 September 1941 af zijn geldig verklaard, met uitzondering van die
HENGELO. Herv. Kerk. 8.30 uur voorm.: Dhr.
Johanna
Derksen.
H.
Een minderjarige J. P., die te Etten bij zijn
voor vleescn ot vieeschwaren, mogen reeds op Zaterdag 13 September 1941 worden gebruikt.
Te Winkel. 10.15 uur voorm.: Ds. Barbas
r
pleegouders was weggeloopen, werd alhier door Loop der bevolking over de maand Augustus.
Zooals bekend, is het koopen van vleesch of vieeschwaren bij den kleinhandel op Maandag en
Herv. Kerk. Geen opgaaf ontv.
Vrijz.
Hij is door de politie ali de politie aangehouden.Dinsdag niet geoorloofd.
ZELHEM. Herv. Kerk. 8.30 uur voorm.: Ds.
onder
het
hem
daar weder gesteld
wettig over
Niet meer geldig zijn na Zaterdag 6 September de bonnen 34 brood, 34 vleesch, 34 vieeschVertrokkèn: Berendina J. M. Geints, van
Huistra (Jeugddienst). 10.30 uur voorm.:
gestelde gezag.
Netterden naar Bergh (Gld.)
'
Bemardus A. waren, 34 melk l t 35 reserve (aardappelen).
Ds. Hakkesteegt
Bon 33 voor eieren blijft geldig t.e.m. 20 September.
Hakvoort, van Wieken naar Mehrhoog (Dld.)
Ned. Prot Bond. Geen dienst
Mevr. K. uit 's-Gravenhage, die met vacan- Willemina B. Elschot, van Etten naar Aalten.
Geref. Kerk. Geen dienst.
op
vertoefde,
kwam
een
tie in deze omgeving
Gerrit VV. Heusinkveld, van Gr.- Breedenbroek
Herv. Kerk. 10 uur voorm.': Mej. M. C.
HALLE.
fietstocht nabij de Schipbrug alhier te vallen- Zij naar Wisch.
Gradus A. Gregoor, van Ulft naar
NOU EENIUE ANDERE BONNEN.
Barbas, hulppred. (Jeugddienst). 2.30 uur
kwam zoo ongelukkig terecht, dat haar voet ge- Eindhoven.
Herman
Michelus en gezin, van
.
nam.: Zendingsverg.
heel ontwrichtte. Dr. Hage uit Angerlo, die het Ulft naar Bergh (Gld.) E. Jacobus A. Roest, van
Voor Honden.
Bon 16 van de voederkaart honden tot en met 30 September hondenbrood. VARSSEVELD. Ned. Herv. Kerk. 10 uur voorm.:
eerste aanwezig was, verleende hulp en achtte XJlft naar Warmond.
Theodorus P. A. Smits,
Ds. Visch.
overbrenging naar het ziekenhuis alhier nood- van Ulft naar Doesburg.
Bon 16 van de voederkaart katten tot en met 30 September kattenbrood.
Berendina B. Kniest, ' Vooi Kallen.
Kapel Sinderen. 10 uur voorm.: Ds. Knottnerus.
zakelijk.
van Gendringen naar Pannerden.
W. H. Schreur
Ned. Prot. Bond. 10 uur voorm.:.Da. Boelen.
Toilet- en Huishoudzeep.
Gedurende het tijdvak vanjjl September • tot en met 30 September
en gezin, van Gendringen naar Dinxperlo.
G.
Ger. Kerk. 9.30 uur voorm. en 3 uur nam.:
—■' Gevonden voorwerpen: Een heerenrijwiel bij
A. Gervers en gezin, van Gendringen naar Arn- a.s. geeft de met „113" genummerde bon van do „Algemeen", alsmede de met „B zeep" geDs. Scholten.
distributiemerkte
bon
van
de
en
welke
aan
zeepkaartcn P
respectievelijk
kinderen beneden den leeftijd
Brouwer, Ooipoortstraat 20; eenige
Q,
hem.
J. W. Bochting, van .Megchelen naar
SILVOLDE.
Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds.
twee jaar en van een leeftijd tusschen twee en acht jaar zijn uitgereikt, recht op het koopen
papieren bij Willemsen, 'Veerpoortwal 18; een ro- Hoensbroek..
D. W. Tenten, van Ulft naar van
van Rilland-Bath.
Sickesz
stuk
1;
een
van:
150
van
na
1 September 1940); hetzij 90 gram huishetzij
gram toiletzeep (samenstelling
zenkrans bij VVinterink, Kerkstraat
Wisch.
Joscph A. H. Tonnaer en.echtg., van
Ger. Kerk Silvolde—Gendringen. 9.30 uur voorm.
zeep bij Mulder, Kerkstraat C en een portemonnaic Gendringen naar Wisch.
Harmina H. Egbers. houdzeep; hetzij 200 gr. zachte zeep (samenstelling van voor 1 Januari 1941); hetzij 100 gram
en 3 uur nam.: Ds. Wielemaker.
zachte
van
150
zachte
zeep (samenstelling
gram
zeep (samenstelling van na 1
aan het politiebureau.
J); hetzij
van Ulft naar Ruurlo.
Wilhelmus G. Dolman,
TERBORG.
Herv." Kerk. 10 uur voorm.: Ds.
van Gendringen naar Groningen.
Eliza Th. J. Januari 1941); hetzij 3CO gram zachte zeeppasta; hetzij 250 gram zeeppoeder; hetzij 450 gram
Visser.
is
het
te
Zutphen
de
van
Lyceum
Tot
3e kl.
Jansan, van Ulft naar Dinxperlo.
Hendrika J. vvaschpoeder.
ETTEN. Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds. Ster» |
Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog tn omloop zijn, mogen tegen Inlevering van
toegelaten C. Glerum, leerling der Christ. school, Halcvoort, van Wieken naar Doetinchem.
Herringa.
S.
d.
één
bon
H.
v.
de
heer
worden
uitverkocht.
hoofd
.Kluit.
mina G. van Hal, van KI. Breedenbroek naar DoeGENDRINGEN.
Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds.
Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de met „B toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart
Bernardina N. Doesborgh, van Gentinchem.
J. H. Renting van Heinkenszand.
P,
welke
aan
kinderen
beneden
leeftijd
den
van
twee
is
jaar
uitgereikt, "recht op het koopen
dringen naar Tegelen.
E. M. Slutter, van VeldDINXPERLO. Herv. Kerk. 9.30 uur 'voorm.: Ds.
,
.
hunten naar Amersfoort.
R. Heersink, van van 75 gram toiletzeep-van de otde samenstelling.
i
Steenhuizen. 2.30 uur nam.: Dhr. Rflken.
Volledigheidshalve
gewezen,
wordt
er
dat
niet
kan
op
waschpoeder
gekocht
worden door het
Gendringen naar Wierden.
Johannes H. Kolks,
Jubileum G. H. van Alst.
Ger.
Kerk. 9.30 uur voorm. en 3 uur nam.:
van Megchelen naar Wisch.
Gerrit van den publiek, doch uitsluitend wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van wasschepen.
DS. J. P. Schouten.
De
bestaande
van
regeling
van
ten
aanzien
de
was
Gendringen naar Doetinchem.
schermen blijft onvermindèrd van kracht
Zooals te verwachten was, is het 40-jarig Veen,
Ned. Prot Bond. Geen dienst
dienstjubileum bij de Spoorwegen van den heer Augüstlnus J. Th. Gruson, van Ulft naar DinxGROENLO. Ned. Herv. Kerk. 10 uur voorm.:
Bon
J
van
Scheerzeep.
Textlelkaart voor mannen boven 15 Jaar. 50 gram .scheerzeep, of
Aleidis A. M. St, Sterenberg, van Gen1 Van
perlo.
Ds. Haspels (Bed. H. Doop).
A 1 t niet onopgemerkt voorbijgegaan,
Teen
tube
of
pot
scheerzeep,
scheercrème,
een
van
tot
en
met
31
Dec.
1
Sept.
1941.
Marijtje Schuurman, van
j,Woensdagvoormiddag 'vond .in het versierde dringen naar Wisch.
LICHTENVOORDE. Herv. Kerk. 9.30 en 10.30
Gr.
Breedenbroek
naar Wisch.
Josephina J. M.
kantoorlokaal van het Station de huldiging plaats.
lSrandstofiénkaart.
Bon 01—11. Van 24 Juni tot en
31 December. Kaart „Haarden
uur voorin: Ds. v. Dongen.
Hermina van en Kachels j" bons 01, 02 en 03, kaart „Haarden
Het was stationschef Lansink, die, namens Schepers, van Ulft naar Didam.
Kachels K" bons 01, 02, 03 en 04, „centrale
Geref. Kerk. 3 uur nam.: Ds. Kuiper.
en
9 ' 1
Robert C. M. J. verwarming L" bons 01 tot'en met 11 elk één eenheid
de Directie der Spoorwegen, den jubilaris de bij Loo, van Ulft naar Wisch.
AALTEN. Herv. Kerk. Geen opgaaf ontv.
vaste
brandstoffen.
Bons
06
en
07
05,
.
„Haarden en Kachels J", 05. 06, 07 en 08 „Haarden en Kachels K" elk 300 stuks persturf, 450
dit bijzonder jubileum gebruikelijke gratificatie Beaumór.t, van Gendringen naar Maastricht.
Ned. Prot Bond. Geen dienst
Ingekomen: Johanna G. Overbeek te Ulft stul:s baggerturf, 275 kg Peelturf of 200 kg andere
overhandigde. De heer Lansink wees er op, dat
Herv. Kerk. 10 uur voorm.''
soorten.
Bons „Brandstoffen één eenheid",
BREEDEVOORT.
van
Agnes A. G. M. Scholten te recht op één eenheid.
en
5 uur nam.: Ds. Plug.
in het tijdvak van 1901—1941 veel veranderd was Ulft Amsterdam.
V
van Armterdam.
Hendrika M. Egberts te
plichtsWINTERSWIJK. Herv. Kerk. 8 uur voorm.: Ds.
bö de Maatschappij, doch dat de groote
Etten
van
Johanna A. Th.
Steenwijkerwold.
Kolen voor kookdoeleinden.
Gedurende het tijdvak van Maandag 1 September 1941 tot en
betrachting van Van Alst gebleven was. DaarRoobol. 10 uur voorm.: Da. Wartena:
te Ulft van Deventer.
Francisca E. met Dinsdag 30 September 1941 geven de met „05 K.F." gemerkte bonnen van de kaarten M
Ned. Herv. Evang. 8 uur voorm.: Ds. Klfln van
om ook kon zijn chef hem dan ook van harte Roeterink
Berendina en N. welke zijn uitgereikt aan verbruikers, die voor kookdoeleinden op het uitsluitend gebruik
feliciteeren en danken voor al hetgeen hij in H. Ebbers te Etten van Renkum.
Aalten.
J. Raben te IJsselhunten van Doetinchem.
Bevan vaste brandstoffen, al dan niet in combinatie met petroleum, zijn aangewezen, recht*op
dienst van de Spoorwegen verricht had, bij welke
Doopsgez. Gem. Geen opgaaf ontv.
rendina
H.
(Gld.)
St.
te
Ulft
van
Rheden
Nagel
iet koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf.
felicitatie hij tevens de gelukwenschen voegde
RUURLO. Herv. Kerk. Geen opgaaf ontv.
Elizabeth J. Berns te Ulft van Arnhem.
van het geheele personeel. Tevens werd namens
Ned. Herv. Kapel. 10 uur voorm.: Dhr. J. Ribbink
Johanna H. Derksen te Etten van Doetinchem.
Petroleum voor kookdoeleinden.
Bon 13 van bonkaart „O" geldig van 11 Augustus tot en
het personeel een bloemstuk overhandigd.
BARCHEM. Ned. Herv. Evang. 3 uur nam.: Dhr.
te
.
Dorothea M.
Boekhorst t 2 Voorst van Wisch. met 5 October a.s. Bon 12 kan vernietigd worden.
De heer Van Alst dankte voor al de hulde,
J. Lubbers.
Theodora J. Kok te Ulft van Beverwijk. —'
hem bereid, en herinnerde er aan, dat hij in zijn
"Herv. Kerk, 10 uur voorm.: Ds.
VORDEN,
Leida
Zeevalkink
Veldhunten
van
E.
te
Wisch.
loopbaan alhier onder 8 chefs met zooveel ge-, Hendrika
Jansen.
W. Ruthers te Ulft van Wisch.
X»laria
noegen gewerkt had, dat het hem speet, geen
Ger. Kerk. 9.30 uur voorm. en 3 uur nam.: Ds.
Verbeeten te IJsselhunten van Dei) Haag.
E.
te
„De Telegraaf": „Eigenaardig in deze uitstezijn.
20 jaren jonger
stand
van
v. Nood. /
Burgerlijke
5—12
1941.
Sept.
v
Aleida M. E'obers te Ulft van
Teunis
•
. .
Ten huize van den jubilaris kwamen in den Woolschot te Gr. Bi'eedenbroekWisch.
kende amusements-film is, dat, ofschoon in den
Ned. Prot Bond. Geen dienst
van
Vorden.
aangelukwenschen
den
velen
hun
Ondertrouwd:
J.
J,
D.
dag
Dunnewold en G.
loop Van
ZEDDAM. Herv. Kerk. 10.30 uur voorm.: Ds. v.
Herman Schoppers te Gendringen van Dinxperlo. strijd cm den adel der muziek de opera het glansR. M. de Leeuw en M. Schupper.
bieden, terwijl menig bloemstuk werd gezonden.
toch heel wat jazz ten gehoore wordt Luimes.
Dijk.
. Louise G. M. Salemink te Ulft van Didam. rijk \v;:ït,
Gehuwd:
B. W. A. Boeflink en J. G. Slot- WEHL. Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds. Berggebracht."
Aleida
G.
Gerritsen
te Ulft van Arnhem.
„De Terborgsche Bioscoop.”
G. Huften en R. E. Janssen.
„Handeisblad": „Het is een kostelijk elck-wat- boom.
J. A.
kotte.
Hendrik Suers te Gendringen van Doetinchem.
Bongen en C. J. van Nijkerken.— G. J. Beki
,
wils".
LATHUM.
Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds. Baart
Van
den
Hatert
J.
te
Zatefdag
A.
Gendringen van Echteld.
De hoofdfilm: „Serenade", die
J. G. Siebellnk DIDAM. Herv. Kerk. 10 uur voorm.: Ds. Stork.
„itottsrd. Nieuwsblad": „De opera-scènes zijn kenutte en W. M. te Lindert.
Helena
Robben
te
Ulft
van
B.
M.
Tilburg.
draait,
en Zondag in „De Terborgsche Bioscoop"
en B. J. Vreeman. •
1■
's-HEERENBERG. Herv. Kerk. 10 uur voorm.:
Wijnan- fraai gemonteerd, maar de revue-opnamen schitspeelt in de sfeer yan hen, die de kunst willen Rlca Th. Freriks te Milt van Didam.
Geboren:
Jan
Hendrik,
door
een
zoon
van H. Greteren
indrukwekkende
die
Ds. Leendertz.
montage,
doet.
dus
Derksen
van
P.
te
Etten
Leiden.
Corleeft
J.
menschenkind,
een
blij, jong
dienen. Iréne,
aan de grootsche Amerikaansche vers en W. Debbink, Corle.
herinneren
Johanna
Aleida,
nelis
J.
van
Straalen
Ulft
Westervoort,
te
van
voor haar Ideaal: de schilderkunst. Zij,wil daarin
Maria J. Bouman te Megchelen van Huizen revue-films van ecnige jaren geleden, een lust dochter van J. W. Aarnink en H. C. Uwland,
iets bereiken. De liefde van een jongeman wijst
Kotten.
Petronella Chris tina, dochter van C.
N.-H.
H. Ruesink en gezin te Etten, van Doe- voor het oog en oor."
z(j ook daarom af. Echter: de muziek spreidt
Vedder
Th.
cn W. Keizer, Dorp.
Het
is
deze
week
ook
uitstekend
bijprogramma
Dirkje Wiltinchem.
Gerhardus
B. Kuks te Gendringen verzorgd, zoodat den bezoekers wederom een ge- helmina, dochter
haar tooversluier uit over dit meisje en haar van Denekamp.
van J. Bueslnk en A. C. LamVenhorst
M.
Engelina
te
Netalles wegcijferende liefde geldt nu den beroemden
mers, Huppel.
Adriaan "Willem, zoon van H.
terden van Bloemendaal.
Wilhelmlna S. Roes notvolien avond' wacht.
violist, die door zijn muziek haar hart wist te te
Hanhart en J. W. Hesselink, Dorp.
Johanna
Ulft
van
Lichtenvoorde.
Johanna
Th.
M.
Opname in deze rubriek Is oltslnitend
winnen. Doch de geniale musicus leeft ln het
Wilhelmlna
Maria,
Jubileum
de
dochter
van
ten
E.
bij
Gruwel
te
IJsselhunten
van
Tricotfabriek.
J.
Holder
Paula
Nijmegen.
verleden bij z'n gestorven vrouw en zoo moet
mogelijk voor abonné's & ƒ 0.15 per keer,
en W. C. M. ten Barge, Dorp.
Johan Theodoor,
Daniels te Netterden van Huissen.
Anna
Iréne strijden tegen de macht van die geliefde M.. Bolder
De hoofdboekhouder der Kon. Tricotfabriek zoon van J. B. Nijman en A. Th. Becker, Dorp.
te voldoen bij vooruitbetaling, aan onze
te IJsselhunten van Rheden.
WilhelM.
doode. Zal zij dezen kamp winnen?
Johan Bertus, zoon van F. J. Wassink en M.
mus Th. R. Melgers te Megchelen van Bergh (G.) iN.V., de heer B. W. Lammers, herdacTit Woensagenten, aan onze loketten, of in postdag zijn zilveren dienstjubileum. Dank zij de G. G. te Selle, Kotten. —Jchan, zoon van G. J.
zegels.
directie en het kantoorpersoneel kon deze mijl- Simmellnk en A. C. Vreeman, Huppel;
,
*
"
• y
paal op feestelijke wtjze worden gepasseerd. Velen
Overleden: J. B. Kruisselbrink, 27 Jaren,
hebben uiting gegeven aan hun gevoelens van Corle.
B. W. G. Kolkman, 23 jaren, Eibergen.
•
De heer E. Kolks, zaalhouder alhier, maakt
Wederrechtelijk binnengedrongen.
Levenloos kind van H. W. Mengers en J. Maas,
waardeering en hoogachting jegens den jubilaper advertentie in dit nummer bekend, dat zij,
Te koop een roodbont Maalkalf, 2 maand oud,
ris, die er, dank zij zijn plichtsbetrachting en HuppeL
die aan een danscursua in zijn zaal wenschen
Voor
den
Zutfenschen
Politierechter
stond
G. F. Hobbelman, timmerman, Helde Halle.
bij
ijver, in mocht slagen, binnen 25 jaren van
deel te nemen, zich kunnen aanmelden tot 18 terecht
A. W. van S„ reiziger alhier, die, blijkens schrijver op te klimmen tot de verantwoordelijke Loop der bevolking van 5—12 September
Te
koop een toom Biggen bij B. Harmsen, Kila.s.
Sept.
1941.
de dagvaarding, in den nacht van 24 op 25 Juli funccie, welke hij thans
der
de Kerk.
bij
Revue-avonden.
bekleedt.
J.l. wederrechtelijk zou zijn binnengedrongen in
Te koop gem. en ongem. Biggen bij H. Freriks,
Ingekomen: H. J. Ruwhof, Kloet.weg 102
monde van den heer H. Martin werd de
Bij
Het Bestuur van Silvold's Belang heeft de woning van P. Slager, terwijl hij zich des- feesteling namens de directie gefeliciteerd. Tevens van Aalten.
J. Koers en gezin, Kotten 42 van C 136, Kilder.
Te koop roodbont Maalkalf, 1 weken oud en
besloten om op 22—23 en 24 September het verlangd niet op last van den rechthebbende zou ontving hij een fraai gouden uurwerk en een Roosendaal en Nispen.
D. C. van Loo, Eelinkvan
Ooilammeren. H. J. Berendsen, De Wiemelink,
2
straat
25
Doetinchem.
de
I.
publiek een drietal" prachtige avonden te geven, hebben, verwijderd.
Ve(j,
TuinH.
geschenk onder couvert.
Van S. ontkende, dat dit gebeurd is.
dank zij het Varsseveldscha Revuegezelschap, dat
Th. te Selle, Mister- Slangenburg, Doetinchem.
De heer J. H. Colenbrander vertolkte de vriend- straat 20 van Vllssingen.
Uit de behandeling bleek, dat Van S. niet teTe koop eenige extra beste zware VaarskalE. B. Orriëns, Dorpbuurt
ztjn belangelooze medewerking zal verleenen. Dit
schappelijke gevoelens van het personeel. Van weg 61 van Lochem.
vreden
was over de lichtafscherming in de woning deze zijde had de heer Lammers een schilderij 212 van Enschede.
een
omgeving
welverdiende
H. W. te Winkel, Weurden veren, rood- en zwartbont van 1 tot 8 weken
gezelschap heeft ln de
8 van Leeuwarden.
„vermaardheid", gekregen onder de leiding van van S. en daarom was hij er naar toe gegaan. in ontvangst te nemen.
oud, Zaterdagmiddag na 10 uur bij H. Dales,
Toen Van S. zich niet wilde verwijderen, heeft
den bekwamen regisseur, den heer Stienstra.
Vertrokken: J. W. Konings, Markt 10 naar Rozeng.weg 108, Doetinchem.
De jubilaris, die penningmeester is van het
Dit revuegezelschap, dat meerdere avonden S. politie-assistentie gevraagd.
H. G. Prinsen, Miste 69 naar Aalten. I Te koop een melkgevende guste Koe, bij J. Elwerd ook door de leden van het Nijmegen.
De agent van politie Van Drie bevestigde als „Tricot-koor",
voor uitverkochte zalen, heeft gespeeld, zal thans
J. H. Harmsen, Wooldstraat 25 naar Deven- ! bers, Kilder, bij 't Loo.
hartelijk gehuldigd en vereerd met een
K.T.W.
C. T. en M. G. Horsthuis, Wierengastraat | Te koop mooie halfwas Konijnen en 2 vette
ook onze* plaats en omgeving doen genieten van getuige, dat hij voor assistentie is gekomen. Van bloemstuk. De leden van het personeel hebben ter.
het prachtige spel, dat het ten beste geeft. Er uitstralend licht was z. i. geen sprake. Z. i. zou den heer Lammers vervolgens 'gelukgewenscht. 8 naar Echt.
H. van der Schaaf, Groenlosche- rammen, bij J. Klumper, den Vinkenborg, Doeweg 24 naar Delft.
wordt een drietal avonden gegeven om niemand verdachte dien avond niet drankvrij zyn geweest.
G. B. Flint,'Wooldstraat ! tlnchem.
Daar verdachte bij zijn ontkentenis bleef volTe koop een rood stierkalf, 5 maand oud bij J.
teleur te stellen. De opbrengst van deze avonden
12 naar Amersfoort.
E. J. Vaags,. Weurden 72
Gevonden voorwerpen.
zal door het bestuur zeer nuttig besteed worden harden, werd de zaak twee weken aangehouden,
B. W. Westerveld, Groenlosche- Kuiperij, bij Groenendaal, Doetinchem.
naar Aalten.
Gevonden voorwerpen, welke in het tijdvak weg 69 naar Enschede.
en wel door de verfraaiing van ons dorp door de om Slager als getuige te hoorèn.
G. W. Freriks, Bos- j Te koop een best dragend Varken, eerste worp
van 4 tot 11 September zijn aangebracht en waar- schesteeg 14 -.aar Enschede.
inrichting van een mooi wandelpark, z.g. Bosch
J. W. Hesselink, • begin October aan de telling, H. J. Jolink, .WltteJubileum Ds. J.W. Roobol.
van Jhr. v. Schuylenburg.
omtrent ten politiebureele alhier op alle werk- Meddoscheslraat 30 naar Amsterdam.
C. H. | brink te Hummelo.
Ongetwijfeld zullen deze avonden een groot
dagen van des voormiddags 9 uur tot des namid- C. Zonnevylle, Pr. Hendrikstraat 19 naar Utrecht. I Te koop 15 witte Leghornhennen, 1 ongehóornDs. J. W. Roobol, Nederlandsch Hervormd dags 1 uur inlichtingen zijn te verkregen (niet
succes worden.
A.- J. Boenk, Stationsstraat 17 naar Rotter- jde Geit, bij A. Buljl, Kilder No. 142.
Te koop een toom zware gem. Biggen. M. Bulpredikant alhier, herdenkt op 24 September a.s. per telefoon): 1 sleutel, 1 rood wollen tafelkleed, dam.
C. Meijer en echt., H. Mulierweg 11 naar
den dag, waarop hij voor 25 jaar te Abbenbroek 1 armband, 2 portemonnaies, 1 geschiedenisboekje, Zutfen.
ting,
(winkel) Braamt 15.
a
E. Baretta, Groenloscheweg 121 naar
het predikambt aanvaardde. Daarna stond Ds. 1 zilverbon, 1 R.K. boekje, 1 kinderhoedje, 1 Utrecht.
Te
koop
Melkgeit, Rozeng.weg 134, DoetinJ.
Wierengastraat
Grutterink,
M.
1
Roobol te Berkhout, Haastrecht en (sinds 27 bruine handschoen, 1 ceintuur.
chem.
\
naar Amsterdam.
Tentoonstelling en Verkoopdag.
Te koop 5 Konijnen (voedsters), Holterweg 27,
September 1925) te Winterswijk.
De Jaarlijksche Tentoonstelling en VerDoetinchem.
Verkeersregels
genegeerd.
liet nieuwe Luxor-programma.
Te koop een roodbonte drangende Vaars, aan
koopdag, die anders in hèt begin van Oct. steeds
de telling, t.b.c.-vrij, bij Th. Klaassen* Wehl,
Wegens het met meer dan twee personen
werden gehouden, alsmede de Floralia-tentoonEen schitterende film met een grandioos op- naast elkaar fietsen zijn verschillende wielrijders
25-Jarig dlenstjublleum.
Broek bij Kilder.
Btelling, zullen dit jaar wederom geen doorgang
gezette
revue, vol origineele vondsten, met brui- door de politie geverbaliseerd.
hebben.
Te koop 3 ongem. Biggen bij Joh. ten Brlnke,
sende melodieën, en waarin men tevens genieten
A.s. Dinsdag hoopt de heer G. Oosterholt ' Terb.weg 106, Varsseveld.
kan van df» verrukkelijke zang van den beroemhet feit te herdenken, dat hij voor 25 jaar werd
Te koop: roodbonte Eenwinter, b$ A. v. d.
BurgerUlke Stand over de maand Augustus.
Verstoppertje spelen mocht niet baten.
den tenor Benjamino Gigli, gaat deze week in
aangesteld als wegwerker op den rijksweg Win- Berg, Dunsborg, Hengelo (G.)
Door eenige opsporlngsamVenaren werd een terswijk—Groenlo. Ongetwijfeld zal het hem, die
Te koop: jonge Konijnen, bij G. Obbink, DlchGeboren: Wilhelmus J. M., z. van W. J. A. Luxor triumphen vieren. Het is de boeiende geCarollna, d. van schiedenis van twee jonge levens, di« zich de weg aantal geslachte kippen in beslag genomen, die begrijpelijkerwijs in ruimen kring bekendheid ge- terschevveg 98, Doetinchem.
Medze en van F. J. Izereef.
Be- naar erkenning en roem banen. De Nederlandsche. in een vrachtauto onder groenten en fruit waren niet, op dien dag niet aan belangstelling ont-. - Te koop: slachtkontfnen, b(j G. Klein Bleumlnk,
W. Ankersmit en van Ga. H. Oldenboom.
.
verpakt. Het slachten van kippen is verboden. breken.
i. Hengeloscheweg, Zelhem.
rendina J. W., d. van F. J. A. \-an Hal en van pers is vol lof!
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CEVRAACTD;

2 LICHTE MOTOREN.

In prima staat (of nieuw met
banden).
Blieven met opgwf v. prijs
en merk enz.-onder No. 5402
0., aan het bur. van dit blad.

Voor direct gevraagd:
"

f

i

Eenige flinke LEDERSTANZERS

'jgvti?!

(HANDSTANZERS),

'

.

SCHAKELAARTJES

■Aanmelden „ELTEX", Gruistraat 21, Doetinchem (8 —5 uur, Zaterdag 8— 12 uur).

Te koop:

'

den

Oude-LJsseL

Geërfdendag

;

Te huur gevraagd:
Onr. Goederen.'

'

"

_ ,

'

'

!

FLINKE DIENSTBODE

Te koop aangeboden.

NET MEISJE

,

ber of later:

NET MEISJE,
zelfst. kunn. werken. V. g. g.
v. P.G. Liefst Doetinchem.
Brieven onder No. 8414 G,
aan het bureau van dit blad.

Plukkers gevr.,
voor het plukken van ROZENBOTTELS tegen hoogen prijs.

BoomH. VENHORST
kweekerij
Megchelen bij
Gendringen. Telef. 208.
-

i i

Flinke Schildersknecht

-

-

»

•

Flink bekwaam Meisje

1

-1

'

-

REINIGING SPAS TA

B. E. ïK. A.

Koffiesurrogaat
•

V

Voor de Industrie: Voor de Huishouding:

~BEKA"veml|deWel
vet. verf, Inkt, aan.lag,
roest en v e en.

Leeftijd 25 tot 35 jaar.
Br. onder No 20 Corr. de
Graafschapbode, Zutphen.

HET reinigingsmiddel

GEVRAAGD:

voor mecaniciens, machinisten, bankwerkers, drukkers, enz,

net Kamer-

Werkmeisje,

Nette Vrouw of Meisje

BflZflß STflftßjNK Doesburg

~

FLINKE HUISHOUDSTER,

'

.

.

-

Gevraagd ln een net Burgerman wedn.,
arbeidersgezin,
P.G. met 3 kinderen van 2—6
jaar:

8 tot 6 uur
Zaterdags van B—78 —7 uur.

I. Aanbieding der begrooting
1942, welke vanaf 27 Sept
1941, gedurende 8 dagen
ter secretarie der afdeeling
ter inzage ligt.
—
H. Af-' en overschrijvingen
dienst 1941.
111. Bestemming koopsom
gronden Meddoscheveen.
IV. Mededeellngen.
Rondvraag en Sluiting.
Poldermeesters der Afdeeling:
J. G. MENSINK, Voorzitter.
J. BRUIL, Secretaris

'

(

Biedt zich aan tegen Novem-

GEOPEND
van

op Vrijdag den 26 Sept. 1941,
WONIMOBDBEAD
DOESBURG namiddags te 2'/] uur, bij Wed.
O. J. Slijkhuis, Beëed. Makelaar, Telefoon 216 HEERSINK, Markt, Aalten.

groen emallle
Mej. Wed. BERENDSEN.
Jongedame v. goeden huize,
Kachel. RODIJK, Javaplein 1, Zelhem, vraagt een net Dag- biedt zich aan air HULP bU
Doetinchem.
8356 meisje.
8456 kinderen. Gen. huish. bezigheden te verr. Briev. No. 2652
Wegens sterfgeval v.-direct WENSING's Adv. Bur., HaarTe koop: een beste dragende
Zeug, 22 Septerfiber uitgeteld, gevr.: Meid-Huishoudster, Ned. lem.
8460
by de-Wed. RöMER, Stokkum Herv. Goede behandeling. Loon
Mevr R. ZOMER, „Dennen8355 naar overeenkomst. G. KRUISNo. 22.
SELBRINK, Mennlnk C 15, oord", Bovenweg 11, BenneTe huur gevr. door a.s. echtJachthonden te koop, een Winterswyk,
8461 kom, vraagt een
paar te Doetinchem—Terborg Cordon Setter, rekel, stamb. en
of omg.: kleine Woning of 2 een Duitsche Staande, gedeelt.
Gevr. 15 Oct. in klein voorkamers m. kookgel. Br. onder afger. H. J. BERENDSEN, naam R.K. gezin: degelijke
No. 8343 G., bur. v. d. blad.
Klompenfabriek,
Keijenburg, Dienstbode, v. g. g. v„ zelfst. v. d. en n. of alleen v. d. Liefst
G.
8447 werken en eenvoudig koken. n. ben. 18 & 20 j.
' t aam—mmmmammmmummmiÊiÊimmmÊÊmÊmmmmmmn Hengelo
Iri omgeving van Vorden. Br.
GEVRAAGD:
Te koop een solled Geldersch onder No. 8389 G., bur, van
Kapkarretje. G. TEUNISSEN. dit blad.
8449
Azewyn.
Gevr. te Hilversum v. dir. of
Te koop een beste Fokbeer, later: een net flink 2e Meisje,
(8475
Te k.: een z. g. a. n. eikenh. (Elite), oud 5 mnd. en zware v. d. en n., niet ben. 20 j., dat voor heele dagen
Mevr. BON, Pasplein 1, DoeBuffet. Adres: Keppelscheweg Biggen. P. v. ZADELHOFF, zelfst. kan werken. V. g. g. v;
tinchem.
52 A, Doetinchem..
8448 Br. No. 5443 SCHAAF'S Boek$410 Hoog-Keppel.
handel, Vaartweg 1, Hilversum
Te koop: 2-pers. Ledikant m.
Te koop: 'n best Voshengst8351
splraalmatr. Een goede licht- veulen. Te bevr. bij: P. HENZoo spoedig mogelijk gevr.: GEVRAAGD. Loon C.C.
loopende Handkar. 2 goede DRIKS, Loil'lls, Didam.
8111 een net Dagmeisje, b\i H. J. J. KOOLENBRANDER, MegBietensnjjders. En 3 stuks
REMMELINK
Bijenkorven
HalsCheweg. chelen bij Gendringen.
met raampjes,
Te k.: 'n Onderstel voor plat8349
prQs brj elkaar ƒ 5.50, bij J.
Zelhem.
wagen op ijzer, en een platGevraagd een
PANDER, Spoorstraat, Vars- te
te
Vragen
op luchtbanden, privan
de
omstreken
in
seveld.
Gevr.
8513
ma banden, bij E. J. BUUNK, Zutphen: Arbeidersgezin. z. kl.
Te koop: goed onderhouden Velswflk, Tel. 337, Zelhem.
kinderen. Man bek. met moes840-1 tuin, onderh. Bosch enz. en v. d. en n., ln ' klein hoter in
blauwe Kinderwagen. WaterBussum, Stationsweg 12.
straat 30, Doetinchem.. 8501
Te koop: een groote 5-balks geitenverzorging. Vrouw werkVoorkeur
v.
R.K.
ster.
g.'g.
V.
en
2-duims
Wa2
houten Eg,
Te koop: een Dorschmolen genhoepels, by: J. BOSVELD, Br. onder No. 8344 G., bur. v.
|
'
.
.
met schudder, in goeden staat; Tolbrug, Steenderen.
8403 d. blad.
z. g. a.' n. Stortkarwielen met
GEVRAAGD, zelfst. werken
3" beslag met assen en nieuwe
J. BOLT, Slager, Hummelo, gewend, in gezin met kinderen
Té k.: 2 roodb. neur. Malen.
Wagenleeren en Inspan. JOH. Ook geneg. te ruilen voor licht vraagt een Slagershalfwas of te Doetinchem. Leeftijd 18—20
8520 jaar, voor den dag. Goede get.
Leerling.
BOOMKAMP, Nijman, Doetin- Leveringsvee, bij D. M. WULchem.
-Brieven onder No. 8500 G.,
8504 LINK, „Huizink", Hengelo G.
Dagmeisje gevr., 16—18 jr., aan het bureau van dit blad.',?;
(8443
,
'
■
Te koop: zware gem. Biggoed loon. H. VISSER, Hamgen.
Loenburgerstr. 58, Doetinchem.
BEEFTINK,
M.
Te koop: oude Cementpan8405
8486 nen, by
horst, Hummelo.
H. J. GUSSINKLO,
Z.).
Halle, by Zelhem. (N. op
■'
Gevr.: 'n Dagmeisje. Adres: Wordt gevraagd:
Te koop: zware gemerkte
'
8442
't
Holterweg 27, Doetinchem.
Biggen by W. DE WEST, Bos8401
Te k.: best Vos-Merrleveulen
straat, Dichteren.
8485
H. REGE(Belg. type), by
Gevraagd tegen 1 Mei a.s.:
Rasz. Teckel (Foxhondje) en LINK, Kapelle, Bekveld, Heneen flinke Boerenknecht, goed.
8441
eenige mooie Reepinchertjes te gelo (G.).
kunnende melken. Wed. D. A.
koop! Verder alle -, soorten
. „Ticheloven",
HEERSINK
een
best
Vos-mer.koop:
"..Te
Hondjes te-koop , gevr.,
ook
Varsseveld.
8464
geh. nesten.
Adres:
SMIT, rieveulen (Belg. type), by D.
Broekzyde,
AngerHEIJTING,
Peppelenlaan 8 (naby TramLoopjongen gevr. Winkelier
8434 te Dinxperlo vraagt voor zoo ln zaak voor Luxe Artikelen,
station), Doetinchem.
8484 lo.
liefst met het vak bekend en
spoedig mogel. een nette Loop- boven de 18
'
e
Te k.: Slaapk.ameublement
Jaar.
Te koop:
een 2e handsch
J.
W. REMjongen. Aanm. by
Ledikant
1
(elk.
gesch.),
pers.
Rywiel met goede banden. G.
MELINK, agent Gr.-Bode te
m. spir.matras (m. of z. stroo- Dinxperlo. r
BOSBOOM, Hofstr. 17, Hen8439
8483 matrassen), mooie Tafel (eik.
gelo (G.).
div.
eik
gesch.),
Bijzetmass..
HAMBURGERSTRAAT 43,
Gevr. 1 Nov. een aank. R.K.
Spinbaan Boerenknecht, 16—18 jr., gen.
-Te koop: een goede Singer en Bloemtafeltjes.
DOETINCHEM.
8431 met paarden om te gaan. Te
*■
Handnaaimachine en 2 stuks 4 a, Doetinchem.
goede Trapnaaimachlnes. Een
bevr.: agent Gr.-Bode BöKTe k.: 2 zware gemerkte BigSalonpathefoon met platen en
KERS—KANTteRS,; Gendrineen goede Electr. Ventilator, gen en 1 pr, z. g. a. n. 3-duims gen.
8432
by J. PANDER, Spoorstraat, Wagenwielen, voor alle doeleinAardappelrooiers gevr., voor
Varsseveld.
8507 den geschikt, bij: W. H. VISSER, Plantage, Wehl.
8430 het rooien van Y2 ha, door E. J. voor 22-jarig\Meisje, uit Chr.
gezin, als hulp in de hulshouTe koop:
2 Schottelingen.
HENDRIKSEN, Kepp.weg L. ding.
Te
Liefst in Doet. Wil alle
koop:
een
onderh.
goed
J. A. ANKERSMIT, Bekveld,
1, Doetinchem..
8409 werkz.heden Verrichten.
,
Hengelo (G.).
Ö4BO Heerenrywlel. Adres: AkkerInl.: Mej. DE KLERK, „Deostraat Z HOd, Gaanderen.
Chr. Tehuis v. Jonge
8512
V Te koop: 2 beste zware roodb.
Meisjes, Pauw v. W.laan, Zeist
Pinken, van g»2de afstamm.,
8357
Te koop: 4000 kg versch geby HEUSINKVELD, „Nieuw
dorscht
van
Roggeströo,
vrij
Lief tink",
E 80,
Heelweg,
In klein gezin in Den Haag
Varsseveld.
8479 onkruid, by W. 'G. BOUHOF, LtUUIMMnHHHnMn'
een
gevraagd
Nijmansdijk B 14, Zelhem.
, Energiek Jongeman, 20 jr.
Te koop: goed onderhouden
8458 oud, v. g. g. v„
3-J. MULO,
Haard. Spoorstraat 19, Doezoekt een hem passende been
BrandGezaagd
gekloofd
tinchem.'"
8470
trekking op kantoor, mag?.zrjn
hout te koop, by B. BERKEof zaak waar eenige toekomst goed kunnende koken en werTé koop: een lichte Boeren- LAAR, Velswyk, Zelhem.
in zit. Br. No. 7988 G., bur. dit ken. Gpede behandeling en
wagen en Onderstel v. platte
8457 blad.
8359
goed loon.
, wagen, by A. DRIEVER, Ulft
Zich aan te melden bij Mevr.
No. 396.
8468
SLUIJTERMAN, Boschlaan 6
v
B. z. a.: aankom.'Boeren- te Warnsveld.
8359
knecht, 17 jaar, R.K., voor
Te koop: nieuwe 5 pk Electr.
direct of later. H. TE' LOO,
Motor met driehoekschakelaar;
GEVRAAGD een
Loddero 30, Doesburg.
8518
een 5 kwart 2.75 meter lange
11
mmil
Drflfas voorzien van 3 lagers
en 3 poelles en 3 stuks 6 meter
Gevraagd: 3 KlndertralnlngB. z. a.: Timmermansleerling,
lange Drijfriemen, by PANpakken of wollen Truitjes of bij E. MEULEMAN, Warm 51,
DER, Varsseveld.
8407 voor de hulshouding. Zelfstan8505 -Pakjes voor leeftijd 7-5-4 Etten (Gld.).
dig kunnende werken.
8360
of 9 jaar. Voor meisjes of
B. z. a.: een nette Dienstbo•W. R. v. d. LAAN, KruideTe koop: 2 goede N. S. F. jongens. Br. onder No. 8497 G.
8360
de, begin Oct., liefst ln klein nier, 's-Heerenberg.
accu Radio's met goede aceu's, bur. v. d. blad.
burgergezin. Briev. of inlicht,
prijs ƒ 30.50 en ƒ 25.50. Twee
Op dorp ln de onjniddeliyke
nog goede Electr. Radio's, pr.
.Te koop gevr.: een nieuw, bö 'A. NIJMAN, S 71 Zelhem.
model Kinderwagen. Tevens'
ƒ 21.50 en ƒ 25.50, bij J. PAN8406 omgeving van Arnhem wordt
in klein doktersgezin tegen 1
DER, Varsseveld.
8506 een wollen Slob-pakje, blauw,
October
a.s. een
voor kindje van 1
IV2 jaar.
Te koop: 5 zware gemerkte Br. onder No. 8496 G., bur. v.
Biggen bij G. JOLINK, 't Ven, d. blad.
'
Drempt.
8522
t
Te k. gevr.: 'n I'i-jar. Mcrgevraagd, zelfstandig kunnen.■
ajmkjwwmi ■•nariauti
rlcpaard,
ras.
de werken en eenvoudig koken.
Belg.
Koopverg.
Te koop: eenige boomen n:ct
Verloren: Etuitje inh. potBrieven onder No. 8364 G.,
lste kwaliteit Fcrcn en Appels aanw. Aanb. aan J. A. ROOby H. J. REMMELINK, Pol- ZEGAARDE, „Wolsink", Hei- lood en vulpen gaande van aan het bureau van dit blad.
denhoek B 66, Zelhem.
8408 Terborg-Wrange-Doetinchemman IJ 32. Doetinchem. BriefGevraagd tegen 1 Nov. een
Handelsavondschool. Tegen bejes in te leveren vóór 17 Sèpt.
Te
'een
te
J.
terug
k. gevr.:
gebruikte', '.ooning
bezorgen:
83??
doch in g. st. z. Sehnenmakers- KEIZER, Hoofdstraat 48, TerTe koop: een VaarsUalf, 6 marhine. Briev. onder letter S, borg.
8519
niet beneden 18 jaar, b(j J. A.
weken en 2 Kalveren van 8 dg. H. HELMINK, agentschap Gr.Spoorstraat 194,
EIJSINK,
Bode,
Hoofdstr.
om
twee
stuks
A 201, Terborg
Bevragen: B. BOERS, No. 33,
Gelegenheid
8365
Beek bij Didam.
8386
8400 rundvee te weiden by GEBR. Haaksbergen.
BERENDHAUS, Staringstraat
Te koop gevraagd: een klein A
Te koop: . 7 Blggcnmerken
8511 GEVRAAGD voor direct:
249, Terborg.
J.
B. TE GROTEN»ij Wed. TE GROTENHUIS. Kippenliok.
HUIS, Bakkerij, Varsseveld.
Beggelder B 41, Dinxperlo.
Weggeloopen een Hond, wit
8463 met zwart, luister, n. d. naam
8366
van Serie. Tegen een belooning voor dag en nacht. Lief voor
Te koop: nieuwe Dresseerterug te bez. by: B. MOL, te kinderen.
8444
kar op :uchtbanden. J. GERVarssel, Hengelo (G.).
8440
Getfertsingel
214,
Aanm.:
adres
RITSEN,
Hakvoort,
Enschede.
Beek bij Didam No. 76.
'

Tan

AFDEELING SLEVGEBEKEN

Gelden yoor hypotheek beschikbaar

GÖEDKOOPE ADVERTENTIERUBRIEK
ƒ 0..53 per plaatsing (onder No. ƒ 0.63)

#!

Waterschap

:

(UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING)
Alleen voor gele'genheidsadvertenties, dus niét voor bedrijf*
oi reclame-annonces.

'

J. W. OLDENIIOF'B lIANDELMIJ. N.V., APELDOORN.

die zelfstandig kunnen werken.

h<( lde<lle
BEKA
relnlglngsmlddel voor
„

„

marmeren en granlet en gangen, houtwerk,
u no ieum badkuipen,
r
vaatwerk, enz.
'

In gebruik bij vele Rijks- en
Géftieente-instellingen.

niet beneden 18 Jaar. V. g. g. v.
Intern.
8345
Hotel „DE DONDERBERG".
Leersum.

Vertegenwoordiger«

A. M v. DROFFELAAR

FLINK MEISJE

Varsseveldscheweg 42

DOETINCHEM

-

Telefoon 750

gevraagd, voor dag en nacht.
Zelfst. kunnen werken. Goed
loon.
8354

/

-

.

:

een zelfstandige

:

1
.

JUFFROUW,
>

■

•

-

.

.

'

■

,>

PLAATSING GEZOCHT

Verl. Slot;

MEISJE
gevraagd, voor 1 Oct., ln klein
tandarts gezin.
Goed kunn.
werken en v. g. g. «r. Veel vrij.
Brieven: ' Anton Mauvelaan
8350
9, Bussum ...
-

*

—-

Gevraagd ln klein
gezin:

Belastingaangifte.
P.G.C.
Diè is fijn!

dokters-

Laat Uw BELASTINGBILJET behandelen en Inrollen door 't

Koffiesurrogaat
smaakt uitstekend,
net ouderwetsche Koffie.
.

Prijs 36 cents per

dragend. Hulp van dagmeisje
aanwezig.
7905
.

Tetstond gevr.: flinke HALFJVAS SCHOENMAK.KNECHT
(liefst R.K.), Intern.
8140
K. J. WILLEMSEN, Eibergen.
-

,

——

Biedt zich aan.

kg.

Administratiekantoor

H. DOMMERHOLT
OUD-NOTARISKLERK

In ELKE goede Levensmiddelenzaak verkrijgbaar. Anders
vrage men aan bij:

STRIKTE GEHEIMHOUDING.

j

Butagasverbruikers.

Aanvraagformulieren toewijzing butagasverlichting
AALTEN worden Zaterdagmiddag tusschen 2 en 8 uur
verstrekt door den depóthouder

!

*

-

Oproeping

„WEKA"
Groothandel,

GEDIPL. BOEKHOUDER

-

Burg. Nahuyssingel 26, DOESBURG.

Vergunning No. 307.
Inhoud 250 gram.

MEVR. SCHLIJECHER, Ml.
nlsterpark 18, Hilversum.

<,

.

E. THUS,

Zondagmiddag a.s. om 6 u.

fljr\.l

.

GEEFT U NU OP voo* de

NAAI- EN
KNIPLESSEN

NET MEISJE,

.

1

'

Te koop gevraagd.

(8462

.

gegeven door:

!

,

Mej. J. ROS lER,
j Grootestraat 248,
GENDRINGEN.
Aanmeldingen dagelijks.
•

'

.

'

l

-

—

NET R.K. MEISJE

.

'

.
.

■

:

i

,

Flink R.K. Dienstmeisje,

;

|

;

(7991

■

,

!

Te koop: een Maalmnlen, geschikt voor het malen van alle
soorten gradh, met 2 zelfscher.
pende kunststeenen. middellijn 68 cm. Prijs ƒ 75.—. Br.
onder No, 8362 G, bur. v. d. bl.

Wed.n., besteller P. en T., in
den Achterhoek, vraagt degel.
Huishoudster; ook uit den Achterhoek, P.G. en 35-45 jr. Goed
tehuis verz. Br. onder No. 7214
G., a. h. bur. v. <L blad.

Mevrouw WALVAART, Koepoortstraat 36, Doesburg,
vraagt

zoo

spoedig mogelijk

EEN FUNK MEISJE

slecht weer ln de ZaaL

TE KOOP: Gebruikte, docli
in goeden staat zijnde

RADIO-ONDERDEELEN
zooals Lampen, Condensatoren,
Spoeleenheden, Weerstanden,
Plaatspanningsapparaten, Piek
Ups, Gramofoonveerwerk met
kast, Luldsprek.chassis, Lamp8415
voetjes, enz.
Varaseveldschèweg 88, Doe'nchem.

Bekendmaking.

R.K. Dienstbode

l

•

BU

Te koop gevraagd; Zware
gladd» Peppels en andere soorten Boomen. Liefst groote partijen. Bij aankoop, contante
8348
betaling.
Gevr.:
BOOMENZOEN.B.
UER, met het vak bekend, op
provisiebasis.
LITTEL, Houth., Twello.
rel. 4315.

-

Personeel gevraagd

in den Tuin van den Heer
D. W. TE ME BEL
te WESTENDORP.

«

*

•

door WESTEND. FANFARE,

PEPPELS.

[

,

Diversen.

CONCERT

ARTIKSLgN

.

i

NET MEISJE,

,

,

.

»

SCHELTINGA,
laan 127, Zeist. .

zelfst. Meisje,
„BAZAR DE LUXE", b(jkeurig
voorkeur zwart en katoen

,

-

Briev. aan Mevr. DE BLOCQ

T

WINKEL-

-

v.

GEVRAAGD:

nog

enkele Golfplaten,

asbest of gegalvaniseerd en een

KLEINE LOODS,

van hout met golfplaten, of
geheel van golfplaten.
voor dag en nacht of anders
Brieven: INDUSTRIE. Breevoor overdag.
„(8435 devoort. Telcf. 212.
8420

Het Bestuur van 't Paardenfonds „WILDENBOSCH EX

Rijksstraatweg Z 250
Te koop: een compleet BAK-

FIETS-ONDERSTEL, voorzien
van goede banden en res.banden er bij. Wed. J. J. MELLEE,

—

Gaanderen.

Teenhout te koop

in 8 perceelen, combinaties der
8517 perceelen en voor de maasa.
van ± 11 ha éénjarig TeenXE KOOP GEVRAAGD:
hont en Pinteen, staande naby de Steenfabriek Groenlanden In de Ooy by Nymegen, en •
8 ha éénjarig Teenhout.
in goeden staat zijnde
staande nabij Steenfabriek
met toebehooren.
8495
Lathum te Lathum.
Aanbieden
HOTEL „R ASIN G", Doetinchem.
Inlichtingen verstrekken de
Opzichter O. VROEGE, Langstraat O 100 te Ooy bfl Nijmegen en de Steenbaas W.
KRUITWAGEN, Steenfabriel*
Lathum te Lathum aan den
Gelderschen IJssel.
m
Inschrijving vóór 18 September ten kantore der N.V.
Zij, die aan deze cursus wenSteenfabrieken
v.h.
Firn-.n
schen dsel te nemen, kunnen
ROBERT
JANSSEN, Kelfzich aanmelden tot 18 September aan Café KOLKS.
8465 kensbosch 37 te Nijmegen.
(71S^
Aanvang van de cursus 23 of
25 Sept. onder leiding van een
erkend Leeraar.
E. E. KOLKS.
Bergstr. 45, Doesburg.

LITSJ6MEABX

±

:

DANSCBRSBS

Zaal KOLKS Süvolde.
-

AANCEBODEN:

BRMiKAST.
Te bevragen bij G. J. DU
MARCHIE SARVAAS, B 42 a,
8367
Laag-Keppel.

Wie wil een nieuwe electr.
OMSKTEKEN" maakt zijn
HIIISII.-KOELKAST koopen?
leden bekend, dat de voorjaarsBr. No. 89958 aan BOLREK,
schatting (welke met 1 Nov. is Koningspl. 1, Amsterdam.
afgèloopen) tot nader order
8352
stilzwijgend doorgaat, zonder
Gevraagd:
premieheffing, en dat de paarden tegen oorlogsschade verEEN NET KOSTHUIS,
zekerd zijn.
(8437
8407
in 's-Heerenberg.
Namena 't Bestuur:
Br. onder No. 12 Adv. Bua
L. BANNINK, boekhouder. Klinkerstr. 32, 'a-He*renberg.

«t

Het Hoofd

Politie te DOETINCHEh

van

maakt bekend,

I

Een volmaakte

dat alle tot nu toe verleende „Sonderausweise'
tot het verblijven in de open lucht van 0.00 tot 4.0(
uur met ingang van 1 November 1941 hun geldig
heid verliezen en op dat tijdstip ingeleverd moeter
worden aan het bureau van politie alhier.
Personen, die hun „Sonderausweis" hebber
verloren, moeten hiervan onverwijld kennis gever
aan dit bureau.

gelaatstint

Een Jeugdig-lrisnche nutd verkrijgt )
men niet door het gelaat te bedekßen (
met erf mes en poeder. Zorgt vóór alles \
dat do huid zelf gezond is. D.D.D. doet \
\
de onregelmatigheden van Uw huid als
bU tooverslag verdwijnen. Enkele drup.
pels zijn reeds voldoende om de huid
\Kg3ISSWSf
te zuiveren en te beschermen tegen
|T
stof. vuil en ziektekiemen.
dan
een schoonD.D.D. is veel meer
'
heidsmlddel het Is een reeds tal van
jaren bekend geneesmiddel tegen huid.
,
aandoeningen, dat de huidweefsels ver- flacons A7» ct., /1 50
frischt en de natuurlijke schoonheid en f 2.50 bij Apothekers
van het gelaat verhoogt.
en Drogiaien.
Q2

!

|

I

i£l> <T*

j
I

•

. '

i'

j

|

®
•

De Burgemeester van Doetinchem,
W. P. J. DUVAL SLOTHOUWER

ONTVANGEN

In voorraad:

1

:

I

flanellen'

KALI 20 en 40%
.
KALKAMMON.
ZWAVELZURE AMMONIAK

lakens
MOLTON-, WIEG- EN |

DOLOMIETMERGELS
POEDERKALK

LEDIKANT-DEKENS |

I1

DE
NEDERLANDSCHE
INDUSTRIE
-

Bestellingen op:
ORG. MARIëN ZAAIROGGE
1e NABOUW
ORG. PETKUSER
1e NABOUW
.

i

||f

ARNHEM

Tevens VATEN

.

VISChJ.

■

KETELSTRAAT 52

EMKAL

Seleefd aanbevelend,

H. J. OLDENHAVE

Gevestigd te Doetinchem:

Telefoon 335

DANSINSTITUUT M. J. KRONEMAN

Molen

—

Wittebrink.

—

*

Voorloopig adres

g

J| |lfej

—-Sfons Jiotgans

:

HOFSTRAAT 2

'

'

WIJ ZIJN RUIM
.

'

I.

--

...

J. OOS T E RINK,

GESORTEERD.
t .*i—.

*.

r,*.i

Hummeloscheweg',

ZELHEM.

DUIZENDEN JAREN
i

N.v.
>

f

....

zijn er noodig geweest alvorens het natuursteen
door ons voor BOUW- EN GRAFWERKEN" verwerkt wordt.
■*
•

*

AGENTSCHAP DOETINCHEM

VERZEKERINGEN
Voorts ALLE BANKZAKEN.
—

..

■

-1

voor Windchargersj

&LGEM. ONTWIKKELING.
Steno
Typen
Boekhouden, enz.
-

.

L\ VA'N DIJK, Friesche straatweg 72, GRONINGEN

GOEDE AZIJN
&

Speciaal aanbevolen voor conserveering.
PRIMA ROZIJN AZIJN
ZWOLSCHE AZIJN.
—

De Burgemeester van Zelhem,

2ANO- EN GRINTHANDEL

ZAND EN ' •
i* GRINT

J. KIJPSTRA.
De Secretaris .van Zelhem,
L. K. WIERINGA.

Ij

Levering per scheepslading
en P er auto Franco werk

|

Tel. 362 b.g.g. 361, Doesburg

$

VOOR

m KXLEIKiEtSMAN 1 MOLEST

Gevraagd in groote meubelfabriek in centrum

des lards,
\

voor aankomende Beeldhouwers bestaat
mogelijkheid tot plaatsing.

Ook

a/h

bur.

■

„Doetinchem's
Woningbureau"

BEELDHOUWER.

Brieven onder Np. 8363 G.,

EN ALLE ANDERE
VERZEKERINGEN

v/d

blad.

Lucfifgebaar!!

J. J, DE HOOG
Plantsoenstraat 11

-

Tel. 723,

DOETINCHEM.
Aanbieding gevraagd van

HAZEL-,

BEUKEN-,

WALNOTEN &
TAMME KASTANJES,

Hebt U nog geen verzekering tegen OORLOGSSCHADE gesloten, doet het dan alsnog.
Premie vanaf ƒ0.40 per mille per half jaar.

1

zoowel groote als heel kleine
partijen. Levering zoowel voor
direct als later.
VII 7521
VERKEERSBUREAU „DE GRAAFSCHAP" N.V., Doctlnchem
Br. met prijs enz.
Telefoon 523 (If.g.g. 808)
„DE HOLLAND INDUSTRIE"
Schiebroek.
Vertegenwoordiger aan huls te ontbieden, zonder eenige verpl. Hoofdlaan 25b
.

-

■

:

...

...
.

s

*

■

Oude Gramofoonplaten
TE KOOP

Wy beschikken over een groote voorraad natuursteen en kunnen van elk werk iets aparts maken.

GEVRAAGD.

Mogen ook in tweeën gebro' 6720
ken zijn.
ARMIEM.
Velperplein 8
Kunnen ook bezorgd worden:
Doetinchem.
6

n

Van Baerlestr. 11, Amsterdam.
Prosp. en proefles gratis.

ï

■

—

—

—

OCCASION!

Orig. Fiédler

Behanger en Stoffeerder

De

Co. te Zwolle.

SN

V TELEFOON 283
DOETINCHEM

SCHOEVERS

najaarsschouw over waterleidingen en tochtsiooten zal
plaats hebben in de tweede
helft van October 1941, behalve die over de Groote- en Roode Beek, die is vastgesteld op
26 September a.s.
6581
Wanneer de waterleiding niet
in orde is, wordt niet meer gewaarschuwd, doch terstond
proces-verbaal opgemaakt.
Zeihein, den 5 September '41.

-

•

SIMONSPLEIN 2

Talen,

GEMEENTE ZEHEM.

komt alt de Fabrieken van

.Heerkens Schaepman

-

-

-

J. DE BRUIJN

VESTIGINGSWET
,

PROPELLERS

ff(

SCHRIFTELIJKE LESSEN

-

1

-*

VOLG NU
I

-•—

:

.

'

\

SAFELOKETTEN
COUPONS
CREDIETEN

•

«■

Laat U daarom niet voorlichten, dat dergelijk materiaal, waaraan hooge eischen gesteld worden, is te
vervangen door kunststeen, hetwelk in enkele dagen
gemaakt kan worden.

DEVIEZEN BANK
EFFECTEN

.-•*

I

TELEFOON 241
CORRESPONDENTSCHAPPEN t« DIEREN «nTERBORQ
GRUTSTRAAT 1

'

I
I

Voorziet U van Glas, Aardewerk en
verdere Huishoudelijke artikelen.

ll
NEDERLANDSCHE
HANDEL- MAATSCHAPPIJ,

.

-

Huismoeders!

Prospectus wordt op aanvrage
gaarne toegezonden.

;

»

Leidt op voor Staatsexamen
theoretisch en practisch.
Dr. Huber Noodtstr. 8.
Doetinch^m.

I

Inschrijving gedurende de
maand September iederen Dinsdag van 4— 6 uur en van 7— 9
uur i" de Koffiekamer der
Sociëteit.

,

>

Viool- en

(
|

i Vmfl
! 01l
K
-11 r*si
I'JM

——:

Piano,

m

Beenhouwerij
6E

nieuw, eikenhout, geheel modern met
zo goed als

DEKKLEEDEN TE Hl 0R!!
!

Fa. A. & H. M.
BROEKSMA
Haaksbergerstraat 27,
ENSCHEDE
Telef. 8284.

I

CROOT

hooge

(

volle bondsgarantie.

p;

bothofstr.

*

s

.

Vertegenwoordiger:

J. J. H. BOON Jr., Willemstraat 17, DOETINCHEM.

.

JOH. OVERLING

I

-

Tel. 226

-

DOETINCHEM.

DIENSTPERSONEEL
jongens

gevraagd,
en meisjes boven de 16 jaar.

Zich aan te melden
RIJKSWERKKAMP „DE WITTENBRINK",
:

'

HUMMELO.

DOETINCHEM
Telef. 228 Laag-Keppel.
\

DANSLES
ZAAL ARENTSEN, VARSSEVELD
voor leerlingen en gevorderden.
Opgaye en 1e les a.s. Woensdag 17 September,
's avonds half 8.

TH. VIEBERINK

-

Gedipl. Dansleeraar.
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Gekregen en gestolen brood.
(Nadruk verboden).

VVlj hebben een poes, die er vreemde gewoonten op na houdt. Hij geeft niet om brood en laat
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"Nare dagen"?

W,akkertjelX

’t Verhaal van un soepkippe
en

andere narigheid.
Deur

HERMAN VAN VELZEN.

Jan .van Olbert steet in 't wieje deurngat van
zien warkplaats en knippert tegen 't vrendeluke
zimneken. De luch van fietsebende en slutsie, van
zoltzuur en andere kopperslager-achtige geuren
drieft rond in de ruumte achter urn.
Jan strik zien knevelpunten in de richting van
de ooren en zabbelt op 't bölleken van un sigare.
Un jonge met un bakfietse kump anrammelen oaver
de klinkerweg. Jan kent den jonge wel. Den is
van Mijerdiek de v gruunboer uut de stad. In de
oaverings löage bakfietse lig un zak en in dee
zak zit iets dat leaft. Dat leaven in dee zak prikkelt de ni'jsgierigheid van Jan van Olbert.
„Wat he'j daor veur dink in zitten?" vrug Jan
van Olbert.
„Bo un vette soepkippe," zegt de jonge. Hi'j
steet meteen stil.
Wat veur ongelukkige en vi'jandig gezinde
geest Jan van Olbert influustert urn ook dee vette
soepkippe te willen zeen, wet wi'j neet. Maor hi'j
vrug: l

„Lao's zeen dat dink. Is 't de moeite weerd da'j
um de kop afdoot?"
De jonge hef daor schienbaor gin grooten loer
an.
„I'j kent toch wel un soepkippe, un rooie ies-

lander?"

Jan

van Olbert gif hierop gin antwoord en be-

■

GEMENGDE BERICHTEN.
Het koopen en bewaren
van turf.
Niet alle turf is voor verwarming geschikt.

Benoeming van ambtenaren aan de bijkantoren.
Bij beschikking van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale
Zaken zijn te rekenen van 1 Mei J.l. bij het bijkantoor Doetinchem van het Gewestelijk Arbeidsbureau Winterswijk benoemd tot hoofdcommies in
vasten dienst H. J. Eeltink, bij het Gewestelijk
Arbeidsbureau Winterswijk tot commies ln vasten dienst G. J. W. Beestman, W. H. C. Bense,
T. de Boer, G. A. Wijn, bij het bijkantoor Eibergen
van het Gewestelijk Arbeidsbureau Winterswijk
G. G. S. Raateland, by het bijkantoor 's-Heerenberg Th. W. Geurts en bij het bijkantoor Silvolde
D. Bakker.

Proces tegen communistische

functionarissen.

's-GRAVENHAGE, 10 Sept.
Op het oogenblik wordt door het Duitsche Obergericht te
(foto Polygoon—v. Bilsen).
's-Gravenhage een proces gevoerd tegen 22 leidende functionarissen van de illegale C. P. N.
(Communistische partij Nederland). Allen 'zijn
aangeklaagd wegens hoogverraad, z(j hebben o.a.
in Februari en Maart van dit jaar aangespoord
tot een algemeene staking.
sluitingswet.
Aangezien alle strafbare handelingen 7.(jn gekunnen noemen.
pleegd vóór 22 Juni 1941, dus vóór het tijdstip,
Spr, behandelde hierna de toekomstige orga- waarop het Dultsehe ryk in oorlog ls met de Winkels, die van 10 tot 18 uur open moeten zijn.
nisatie van het verkeer en het vervoer.
Sovjet Unie, worden z|j niet beschouwd als beIn aansluiting op ons bericht betreffende de
De heer Fick heeft in zijn uiteenzetting de gunstigers van den vijand en
wordt het proces mogelijkheid van verplichte openstelling van
technische mogelijkheden voor den automobilist, niet gevoerd voor de militaire rechtbank.
bepaalde winkels, deelt de N. R. Crt. het voldie het zonder benzine moet doen, uiteengezet.
gende mee:
Na de samenstellingen, welke beide heeren van
De secretaris-generaal van Handel, Nijverheid
hun praeadviezen ter vergadering hebben geen Scheepvaart heeft het volgende bepaald;
geven, bestond er gelegenheid voor gedachtenwisseling.
1. Winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak
Vergelijking met andere tunnels.
In den loop van den dag heeft het algemeen
ten
verkoop in voorraad zijn:
In het maandblad „De Maastunnel" geeft ir.
bestuur met de genoodigden zijn opwachting gea. één of meer der navolgende waren: brood,
maakt bij het gemeentebestuur. Na de lunch is Van Bruggen een overzicht van de straat verkeers- banket, suikerwerk, chocolade, al dan niet te
tunnels die met de nieuwe Maastunnels te Rot- zamen met consumptie-ijs;
een bezoek gebracht aan de Jaarbeurs.
terdam vergeleken kunnen worden. Het zijn er
b. waren, welke te zamen tot ten minste vier
samen 14.
der in artikel 1 van het Vestigingsbesluit KruideDe bouwkosten van de Maastunnel, uitgevoerd niersbedrijf
1939 genoemde groepen van waren
tusschen 1937 en 1941, stelt de schrijver op behooren;
ƒ 19.500.000.
c. melk- en zuivelproducten, al dan niet te
De oudste tunnel ter wereld is de Blackwallzamen
met consumptie-ijs;
tunnel in de Londensche Dokkenbuurt, gebouwd
d. groenten en aardappelen en/of fruit;
van 1891 tot 1897, waarbij aan autoverkeer en
e. vleesch en/of vleeschwaren;
De bevolking van Nederland zal ventilatie nog niet gedacht werd.
f. heeren- en/of dameskleeding;
Tien
jaar later bouwde Londen opnieuw een
vermoedelijk in de aanstaande Novembermaand
g. rijwielen, rijwielonderdeelen, rjjwieltoebetunnel, de Rotherhithetunnel, die weinig van de hooren op rijwielbanden.
de negen millioen zielen bereiken.
eerste afwijkt.
moeten op werkdagen van 10 uur des voormidDe eerste tunnel op het vaste land is de Elbe- dags tot 6 uur des namiddags
De Nederla n d sc h e Opera zal in
voor het publiek
Septembei voorstellingen van „Das Dreimadler- tunnel te Hamburg, die in 1911 in gebruik werd geopend zijn.
liaus" van Schubert in de Nederlandsche taal ge- genomen. De bouwwijze is hier geheel anders,
2. Voor zoover de verkoop van waren, als in
doch ook zij is verouderd omdat met het auto- het vorig lid genoemd,
ven te Nijmegen en Arnhem.
krachtens eenig wettelijk
verkeer nog geen rekening werd gehouden.
voorschrift verboden is, vindt het bepaalde in dat
De eerste moderne tunnel is de Hollandtunnel lid geen toepassing.
Onder overweldigende belangstelling heeft de burgemeester van Den Bosch, onder de Hudson te New York, die gebouwd is
Deze beschikking treedt in werking met ingang
mr. Van Lanschot, Maandag afscheid genomen van van 1922—1927, tevens de eerste die rekening
van 15 dezer.
burgerij en gemeente-ambtenaren. Door het hul- hield met het autoverkeer.
Naar het voorbeeld van deze werden in de Ver.
digingscomité is medegedeeld, dat een monument
voor den populairen burgervader zal worden op- Staten meer tunnnels gebouwd. Met de eischen
van ventilatie is hier ten volle rekening gehouden.
gericht.
—

De wijziging der winkel-

'

De Maastunnel te Rotterdam.

Zooals bekend, geven de bonnen 05, 06 en 07
van de bonkaart „haarden en kachels J" en de
bonnen 05, 06, 07 en 08 van de bonkaart „haarden en kachels K" tot 31 December a.s. vooralsnog slechts recht op het koopen van tuil en wel
van 195 kg persturf (300 stuks), of 200 kg baggerturf (450 stuks) of 275 kg uit de Peel afkomstige turf, of 200 kg overige soorten turf. Deze
bonnen kunnen later nog geldig worden verklaard
voor het koopen van andere soorten vaste brandstoffen.
Hoewel velen de bonnen bewaren, wachten
anderen niet en koopen turf. Nu is het voor een
leek niet wel mogelijk goede van slechte turf te
onderscheiden, daar vastheid noch kleur zekerheid bieden. Het is daarom raadzaam zich tot een
vertrouwden handelaar te wenden, daar er veel
turf van Inferieure kwaliteit wordt aangeboden.
Vooral ln het westen van ons land zijn er leurders, die waardelooze rommel, veelal zonder bon,
als turf te koop aanbieden.
Nu kan men inderdaad turf zonder bon koopen
en wel de z.g. aanmaakturf, maar die is los van
samenstelling en ten eenenmale voor brandstof
ongeschikt. De turf, die langs de deuren zonder
bon wordt aangeboden is meestal van gelegenheiclsveenderijen afkomstig en is in de meeste
gevallen al evenmin voor verwarmingsdoeleinden
bruikbaar.
Niet alleen bij den koop van turt moet men
,
.
-.' S.
echter met de noodige nauwlettendheid te werk
Naar h tA. N. P, verneemt is dezer
gaan; het is ook van:groot belang dat de turf dagen de benoeming? van irv" W. F.' Gerhard l.i.
op een droge plaats wordt opgeslagen, en wel op tot secretaris der commissie-Posthuma»afgekomen.
een zoodanige wijze dat de lucht vrij kan toeDe heer Gerhard zal de plaats innemen van dr.
treden.
M D. Dijt, die is aangesteld als redacteur van
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat niet elke financiën en oeconomie bij het Algemeen Hanhaard of kachel met turf gestookt kan worden. delsblad.
Een vakkundig advies kan teleurstellingen voorkomen.
In

KORTE MEDEDEELINGEN.
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Kat legt 130 km af.
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verband vmet
de
papierschaarschte verzoekt het centraal bureau voor het
bakkersbedrijf de consumenten dringend bij het
afhalen van brood in den bakkerswinkel een
mandje of tasch mede te brengen, waarin het
brood meegenomen kan worden, zoodat de bakker geen papier voor verpakking beschikbaar behoeft te stellen.
—

Congres van den

te Utrecht.

B.B.N.

Samenwerking tusschen wegenbouwer,
wagenbouwer en weggebruiker.

Voor de vegetariërs, aangesloDe Bond voor bedrijfsautoverkeer in Nederland ten bij den Ned. Vegetariërsbond is de mogelijkheid geopend hun vleeschkaarten in te ruilen voor
(8.8.N.) heeft In de kleine zaal van den Stadsschouwburg zijn jaarlijksch congres gehouden artikelen. De plaatselijke distributiebureatix zullen
—

onder leiding van zijn voorzitter oud-minister ir.
M. C. E. Bongaerts, die na een begroetingstoespraak door den voorzitter van 't district Utrecht
er in zijn openingsrede op heeft gewezen dat dit
het eerste congres is dat de 8.8.N. onder zijn
nieuwe naam en zijn gewijzigde statuten houdt.
Het congres staat, aldus de heer Bongaerts in het
teeken van samenwerking tusschen de drie elementen, welke de zeer groote toekomst van het
bedrijfsverkeer op den weg zullen opbouwen, met
name de wegenbouwer, de wagenbouwer en de
weggebruiker. Het vervoerwezen heeft in het bijzonder de taak om het onderlinge evenwicht tusschen de agrarische en de industrieele ontwikkeling te dienen. Spr. verwelkomde hierna de gasten, die betrokken zjjn bij het wegbestuur, de
verkeersveiligheid, den wegenbouw en den wagenbouw.
Daarna kwamen de prae-adviezen aan de orde.
De heer M. J. M. van Poll, voorzitter van de afdeeling beroepsgoederenvervoer van den 8.8.N.
behandelde de organisatie van het wegvervoer;

tegen inlevering vair de vleeschkaarten aan vegewel voor

tariërs speciale bons verstrekken en
boter, kaas en gort of havermout.

m.

19.000 ha
Er is in Nederland p 1
vlas verbouwd. Hiervan zijn 13.000 ha van goed
tot best te noemen in opbrengst en kwaliteit, doch
van 4000 ha valt de opbrengst per ha tegen. Er
zijn bijna geen perceelen te vinden, waarop geen
zwart stip is gevallen. De zaadopbrengst zal groot
zijn, zoodat 1941 als een goed vlasjaar zal kunnen worden geboekt.
—

Het Weekblad voor bloembollencultuur deelt mede, dat het aanvankelijk besluit
van inkrimping van het narcissen-areaal met 3(1
pet. is ingetrokken. In plaats daarvan is voorschrift gegeven, dat de bedden niet breeder mogen zijn dan drie voet en de paden tusschen de
—

bedden IV2 voet moeten zijn. De vrijkomende
gronden komen beschikbaar voor de teelt van
voedselproducten.

De prijslijsten voor groenten
en fruit.

Een sterk staaltje van dierenspeurzin heeft een

kater, met den naam „Tinus" geleverd. Het dier
is er namelijk in geslaagd te voet 130 km langen
weg van Apeldoorn naar Den Haag af te leggen,

Controle leidt tot optreden tegen grossiers en
detaillisten.
Sinds eenige weken
aldus de N. R.Crt. wordt
nu de contróle op de prijzen van groenten en
fruit uitgevoerd aan de hand van de prijslijsten,
welke door den gemachtigde voor de prijzen zijn
vastgesteld. Deze contróle is in alle deelen van
het land, zoowel door de politie als door verschillende opsporingsorganisaties, onmiddellijk
met kracht ter hand genomen.
Bij de behandeling dezer zaken is gebleken, dat
de prijsovertredingen zoowel in den groot- als in
den kleinhandel plaats vinden. Naast processenverbaal opgemaakt tegen enkele veilingen, zijn er
vrij veel grossiers in overtreding geweest: alleen
in Rotterdam reeds pl.m. dertig. In het ressort
Amsterdam kwamen ongeveer 40. verbalen tegen
grossiers binnen.
De detaillisten zijn uiteraard in belangrijk grooter aantal in overtreding geweest. Bij de inspectie
's-Gravenhage wachten niet minder dan 200
zaken op behandeling. Te Amsterdam zijn reeds
meer dan 100 vonnissen gewezen. Ook de andere
inspecties voor de prijsbeheersching, te Leeuwarden, Arnhem en 's-Hertogenbosch zijn actief en
dagelijks worden daar grossiers en detaillisten,
die te hcoge prijzen voor hun waren gevraagd
hebben, berecht. Tegen het niet- of niet voldoende
nakomen van den prijsaanduidingsplicht moet
eveneens steeds weer worden opgetreden.
Het resultaat van deze actie, welke gevoerd
wordt om te komen tot verantwoorde groentenen fruitprijzen is, voorzooover dit nu reeds overzien kan worden, bevredigend. In vele plaatsen
zijn verschillende 1prijzen scherp gedaald, hetgeen
door het publiek zeer gewaardeerd wordt, dit
werkt dan ook in alle opzichten mede b\j de naleving der voorschriften.
—

gint met zien smotselige fietsemaker-kopperslagersvingers 't töwken um 't boavenende van de
zak los te peuteren. De jonge daalt van achter 't
stuur hen en kump naost um staon.
„Moddervet," pris de jonge. ~Daor kokt wi'j un
pot soep van as traon."
Vier hande wuult in, 't inwendige van de zak
nao de rooie ieslander.' Dan opens
rots
kok kok kok
kok kok kok
Jan van Olbert en de jonge schrokken effen en
boagen verschrikt iets trugge. Den rooien ieslander was uut de zak 'evloagen en landen kakelend
op den gresbarni langs den Keiendarpschen klinkerweg.
„Verduld lii'j is t'r vandeur," stellen Jan van

flostert in un vri'jwel dreugen graven.
„Viezen valderabbes," scheldt Bearnd de kippe
nao.
Jan van Olbert veagt zich 't zweit van 't veurheufd.
„Dondersche dink." Hi'j zucht. „Now langs den
graven jonges, an 't ende bi'j den duuker kan e
neet wieter en kö'w um kriegen."
De kippe kakelt de graven deur. De jonge van
de bakfietse is veuruut en rent en steet bi'j den
duuker op te passen.
Langzaam wüdt de kip in dee richting 'edreven.
Bi'jnao zeker van de vangst maak ze zich alle dri'j
klaor um den beslissenden greep te doon. De kip
wet neet good wat te doon, zi'j drei'jt en kokt en
Olbert vaste.
dan opens kok kok kok
stapt ze gemoedeDe jonge van de bakfietse zegt niks. Hi'j kik reerd den duuker in.
met schrikoogen nao de kippe, dee oaver den
„1...1 k zag 't liek wel drieven," zegt Bearnd
van Nette.
gresbarm wegstapt.
„Den he'w d'r nog neet weer in," zegt de jonge „Smerige dink," scheldt Jan van Olbert.
en daor is angst in zien stemme.
De jonge van de bakfietse steet 't grienen naoder
,>!iks te beduun. Den griept wi'j zoo weer," as 't lachen.
„Gauw nao de andere kante, messchien kump
troost Jan van Olbert. Meteen drukt e zich 't
gruune huudjen vaster op de kop en beweagt zich e daor weer an uut," zegt Jan van Olbert.
De jonge rent nao de andere kante. Jan van
langzaam in de richting van de kip.
De kip zut onmiddeluk 't gevaor en kump met- Olbert meent te begriepen, dat 't un gehengel
een op grooter toeren. Jan zet t'r ook un pas bi'j wödt op lange termien.
„Maak i*j de fietse van Hebbedink maor wieier
in. De verholding van de korte kippenbeentjes tut
de lange beene van Jan van Olbert is dee van un af, den kump t'r zoo umme," reart Jan tegen de
striekszwaevel tut un weesboom. De jonge, dee knech, dee veur de warkplaatse steet.
probeert um un umsingelende beweaging te ma„In odder," zegt de knech.
ken, mot dat opgeven. De kip rent en vlug met
Bearnd hef onderwiel un lange staak 'ehaald
achter zich oaver den gresbarm veuruut. Daor en klettert hiermet tegen de ziedkanten in den
ump iemes an op tin fietse. 't Is Bearnd van Nette. duuker.
„Holdt um tegen," reart Jan nao Bearnd.
„Kuusch! Kuusch! Pas op daor jonge of e d'r
Bearnd zut 't geval en stapt af. De kippe ook uut kump. Kuusch. Kuusch"
schient um neet te marken en vlug net tegen um
Kok kok kok
zegt de kippe.
Jan van Olbert steet In 't wieje deurngat van in. Op kotten afstand löt Bearnd zich vallen. Mis.
„Ik zee nog niks," reart de jonge an de oaverv
zien warkplaats.
Bearnd lig op den boek in 't gres en de kippe kante.
■ 'f"

Jan

"

zoo meldt de Haagsche correspondent van de
„Tel."
In Mei verhuisde een Hatgsche familie uit de
Celsiusstraat naar Apeldoorn. Tinus werd als
lid van de familie meegenomen naar de schoone
Geldersche stad. Wie schetst de verbazing der
buren, toen dezer dagen „Tinus" zich in zeer verfromfraaiden toestand in de Celsiusstraat vertoonde, waar de Marathonlooper onder de poezen
zich regelrecht naar zijn vroegere woning begaf om zich in zijn oude hoekje neer te vlijen.
De nieuwe bewoners wisten eerst niet, hoe
zij het hadden, maar de buren, brachten hen weldra op de hoogte, wie de onaangediende bezoekerw as. Het geval was zoo verbluffend, dat de
buren eerst niet konden gelooven, dat het dezelfde Tinus van vroeger was, en dachten aan
een soortgenoot. Nu wist men zich te herinneren, dat Tinus vroeger een operatie aan de keel
had ondergaan voor het verwijderen van een ingeslikte vischgraat, die was blijven steken. Daarvan was een litteeken achtergebleven.
Welnu,
toen de buren het dier aan den lijve onderzochten,
vonden zij inderdaad op de bewuste plek het litteeken, zoodat geen twijfel meer mogelijk was.
Men heeft daarop de familie te Apeldoorn „per
expresse" van het merkwaardige geval op de
hoogte gebracht. De enorme tocht, waarover Tinus vermoedelijk weken heeft gedaan, is, zooals
duidelijk te zien is, niet zonder meer aan den
kranigen kater voorbijgegaan. Zijn pooten vertoonden sporen van groote slijtage( en aan zijn
uiterlijk was te zien, dat het dier heel wat ontberingen heeft moeten doormaken voor het zijn
doel had bereikt.
Men begrijpt, dat de geheele buurt met Tinus
meeleeft en in spanning naar de berichten uit
Apeldoorn uitziet.

:
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In «le bekende

Het gewestelijk Arbeidsbureau
te Winterswijk.

|

het lekkerste dat men hem ln zijn schoteltje
geeft, meestal staan. Vanmorgen kwam hij het
tuinhek inloopen met iets in zijn houding, dat
de aandacht trok. Zoo parmantig stapte hij binnen, alsof hij thuiskeerde van een glorieus avontuur. In zijn bek torste hij iets dat hem
baar met trots vervulde. Hij ontweek de menschen om zich ergens met zijn prooi te verstoppen. Daar begon hij zijn vangst te verorberen,
grommend en om zich heen kijkend met angstlgen, spiedenden blik. Was het een vogel, dien
hij gesnapt had, terwijl het diertje argeloos insecten tusschen de stoppels en blaren verschalkte? Was het een waterrat uit de sloot? Niets van
dit alles! Het vo<frwerp, dat poes heldhaftig naar
huis had gedragen en dat hij nu als een bijzondere
schat tegen gewaande belagers verdedigde, was...
een gewone snee brood! Maar het onderscheid
met de sneedjes brood, die Poes op zijn schotje versmaadde, was, dat hij dit stukje brood ergens bij de buren gestolen had.
Een moralist zou hieruit de gevolgtrekking
kunnen maken, dat de dieren er een geweten
op na houden en dat zij het onderscheid tusschen
goed en kwaad zich bewust zijn. Deze poes, aldus zouden zij concludeeren, is een boosaardig
beest, dat lust heeft in misdaden. Gekregen brood
lust hij niet, maar gestolen brood is voor hem
een lekkernij. Het stelen op zichzelf is derhalve
de lustfactor. Niet in de prooi, maar in den diefstal ls het genot gelegen.
zouden zij misschien hieraan toevoegen
En
gelijk dit dier gedragen zich vele menschen.
Ook zij hebben lust in het kwaad. Zij bedrijven zonden en misdaden, niet omdat zij gelokt
worden door het resultaat, maar wijl zij het
zondigen beminnen. Zij konden in eer en deugd
een fatsoenlijk stuk brood verdienen, maar liever nemen zjj hun toevlucht tot kwade praktijken,
die hun geen kruimel meer opleveren. Eerst wanneer het brood op sllnksche manier is verkregen, gaat het hun smaken.
Deze moralisten schijnen in het gelijk te worden gesteld, wanneer men in dezen tijd om zich
heen ziet. Allerlei levensbehoeften, die men vroeger, toen men ze nog op normale wijze kon krijgen, nooit op prijs heeft gesteld, bekomen nu
bijzondere waarde, zoodra haar bemachtiging een
min of meer ongeoorloofd karakter draagt. Dan
komt men er heldhaftig mee thuis gelijk onze
poes met zijn gestolen snee brood. Is zoo iets
geen bewijs van de zondige natuur van den
mensch ?
Ik voor mij geloof niet aan het zedelijk besef van mijn poes. Ik verklaar zijn optreden anders. Het ls het waagstuk, het avontuur
het
is de inspanning, het overleg, de vindingrijkheid,
welke het vermeesteren van een prooi eischt; dit
alles is het, wat die simpele snee brood voor
het beest tot een kostbaar bezit maakt. Een bezit, dat men cadeau krijgt, mist de waarde, welke
er aan een verovering vastzit. En zou het met de
menschen niet evenzoo zijn?
Eerst als men ergens zijn best voor moei doen,
er iets voor moet wagen, er hard voor moet werken, krijgt het leven beteekenis. Het is niet het
vergrijp, niet de misdaad, welke ons lokt, maar
het ls het avontuur, de strijd, het overwinnen
weerstanden. Wij zijn geen zondaars van
nature, maar van nature zijn wij vechters, werkers, avonturiers. En dit i - de tragiek van het
menschenbestaan, dat de gemeenschap ons soms
de gelegenheid schijnt te onthouden om deze natuurdrift op eerbare wijze tot uiting te brengen.
Dan nemen wij onze toevlucht tot het vergrijp.
Een poes is een roofdier; men moet hem zijn
kost niet cadeau doen. Brood op zijn schoteltje
lust hij niet; gestolen brood smaakt eerst lekker! Daarom kampeeren wij, daarom matten wij
ons af op het sportveld, daarom jagen en visschen wij en daarom streven wij dingen na, die
boven onze macht gaan. Het voedsel dat Columbus in Amerika vond, zr.i van geen beter gehalte geweest zijn dan de boterham thuis en de
ouderwets gekarnde boter smaakt even goed als
die uit de zuivelfabriek. De ontdekking van wereldreizigers en de uitvinding der industrieelen
zijn het product van denzelfden drang, die poes
op roof deed uitgaan, terwijl thuis hem zijn
schoteltje wachtte.
C.

de heer W. Fick, hoofd van den technlschen dienst
van den 8.8.N. de instandhouding van het vervoer op den weg ln Nederland na 10 Mei 1940.
De heer Van Poll gaf in zijn schriftelijk praeadvies een beeld van de ontwikkeling van het
oeconomische leven en van het verkeer en van
den toestand ln het geheele verkeers- en vervoerswezen, welke het gevolg ls van het feit dat
het technische apparaat grootere capaciteit heeft
dan voor de dekking van de behoefte noodlg is.
De oplossing van de moeilijkheid is slechts denkbaar als gevolg van een regeling, waardoor er
weer evenwicht zal worden gebracht tusschen capaciteit en bevredigbare behoeften. Daar de vrije
concurrentie de kwaal slechts doet verergeren,
blijft er geen andere weg over dan die van ordening van het geheele bedrijfsleven, op dat doel
gericht. Spr. wees op de taak ln dezen van de
commissie Woltersom, waarvan een aparte adviescommissie zich bezig houdt met de ordening van
het verkeers- en vervoerswezen. Tot nu toe zijn
er twee van overheidswege ingestelde organisaties tot stand gekomen: De Nederlandsche organisatie voor het beroepsgoederenvervoer langs den
weg (N. O. B.) en de eigen vervoerders-organisatie (E. V. O.)
De beroepsvervoerders moeten van den N.0.8.
lid zijn om hun bedrijf te mogen uitoefenen, vandaar dat men deze organisaties dwangorganisaties noemt. Met belangstelling en met oprechte
hoop, dat de opzet van de organisatie van het
wegvervoer moge slagen zien wij naar den arbeid
dezer organen uit. Voor de 8.8.N. blijft echter
nog een groote taak bestaan, dat men service zou

„Zo'n loeder. A'k um kriege biet ik um de kop
af," zegt Bearnd.
Hi'j porkt en rammelt met de staake in grooter
tempo, maor 't blif den witten met den zwatten.
De kippe ktimp neet te veurschien.
„Zo'n eigenwies looder."
Jan van Olbert geet op de kniene veur den duuker liggen en loert nao binnen.
„Ik zee 't andere ende neet," zegt Jan.
De jonge an de andere kante geet ook op de
kniene veur den duuker liggen.
„Ik kan ook gin daglech zeen van hieruut,"
zegt de jonge.
„Wacht es effen en pas i'j op," zegt Jan tegen
Bearnd.
Hi'j klautert daornao de graven uut en geet
nao de warkplaatse. Effen later kump e weer met
uil kniplechjcn.
Un flitsende lichtstraol spült deur de donkerheid
van den duuker.

„Ik zee um," zegt Jan.
Bi'j 't lich van 't kniplechjen kump de staake
weer in beweaging. De kippe wandelt röstig vot
en vedwient argens opzied weg.
„Pas op daor he'j um," waarschouwt Jan den
jonge an de oaverkante.
„Ik venem niks," zegt de jonge nao un hotte
wachten.
Jan van Olbert klimt met 't kniplechjen uut de
graven en geet nao de oaverkante.
Niks te zeen as un donkerte in 't minnen onder
de weg.
„Za'k owluu es wat zeggen. Daor zit un bochte
in den duuker. Dee kippe krie'w zoo nooit."
Daor wier nog wat met de staake 'eporkt en
'eslagen en nog es van kutisch 'eroopen, maor 't
heelp

neet.

„Zo'n kreng. Zo'n
van Nette.
>

"

scheldt. Bearnd
-

—

Berichten uit de Graafschap.

ZELHEM.

Gevonden Voorwerpen: Een blauwe mantel. Inlichtingen aan het Politiebureau.

op de b(jensuiker. Met laatste
voorstel Werd aan- met de tijdsomstandigheden. De kwaliteit van het
genomen.
was echter niet minder dan vorige
Door Ged. Staten zijn gedeelten van deze
BtJ de bestuursverkiezing werden de aftr. leden aangevoelde
Burgerlijke Stand.
Jaren, hetwelk een verblijdend teeken kan worden
gemeente aangewezen als natuurmonument, aande heeren Schoppers en Wennink,
herkozen. In genoemd. Als
fungeerden de heeren
gezien zij ln schoonheid Uitmunten door bosschen,
Gehuwd: J. Ansink en J. B. te Groten-; de pauze Werd de vergadering onthaald op koffie A. G. Wentinkkeurmeesters
uit
Terwolde
en J. J. Glesen te
helde- en eschgronden, welke laatste op dit ge- huis,
met
honingkoek, gebakken van Aaltensche Luur
,
F. J. Föcking en G. J. Gosselink.
bij Stesndcren, met als arbiter Ir. H. J.
deelte van den Gelderschen Achterhoek een bijApotbeekdlenst.
honing.
Verschillende
vragen
Johannes
Geboren:
over de imkerij wer- Yerhelj, Directeur van de Land- en TuinbouwTheodcrus Hendrlkus
Van Zaterdagavond 10 uur tot Zaterdag 20 zonder stempel drukken.
Maria. z. van VV. H. Angenent en A. R. J. Veld- , den behandeld en door den heer J. Beernink werd school te Didam.
huizen.
Marius Hendrik, z. van G. de Jong en een zeer interessant referaat gehouden over de
Sept. des morgens 8 uur ls voor den Zondag-,
De uitslag der keuring was als volgt:
Iturgeiiljkc stand
avond- üj nachtdienst geopend apotheek F. W. E.
J. van Putten.
| „Imkerij in het Heilige Land", waarvoor de ver1 categorie. Stieren, geboren vanaf i Januari
van 5 t.m. 11 September 1941.
de Haan, Terb.wrg 13b.
, gadering den heer Beernink met een warm 1911. Ie prijs L. van
Overleden: E. Tieltjes, weduwn. van
Ilaeren. 2e prijs 8.-F.
Ondertrouwd: H. S. J. Berendsen oud 28 jaar én te Kampe, 74 j.
J. G. Prinsen, wede. van H. applaus dank bracht. Daarna sluiting.
Lucassen (Dorpzicht).
70
W. Kemink,
j.
G. VV. J. Seinhorst, oud 24 jaar.
J. B. Veerbeek, w. van
Rijkspostspaarbank.
2e categorie. Süeren geboren vanaf 1 Juli 1940
Geboren: Bertha, dochter van B. J. Bruntlnk F. J. Regeling, 71 j.
tot 31 Desember 1910. Ie prijs G. W. Lucassen
—In den loop der maand August'
1011 werd en
Bernard Hendrik, zoon
B. Veldhorst (dorp).
(Heugt), 2e prijs Th. Lucassen (Banning).
aan het Postkantoor te Doetlnchem Ingelegd
3e categorie. Vaatslcalveren geboren vanaf 1
ƒ 14.151.27 en terugbetaald ƒ 29.592.81. Derhalve van A. Teerlnk en A. G. Berendsen kWassinkGevonden voorwerpen: 1 portemonnalc met
inhoud, heerenvest, en een jongensjasje, Inlichtin- December 1911. Ie prijs L. van Haeron.
minder Ingelegd dnn terugbetaald ƒ 15.438 54. Het brink).
Overleden: J. W. Wissels, weduwnaar van G,
4e categorie. Vaarslcalveren geboren vanaf 1
gen bij de gemeente-politie.
aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 6.
Ds. J.M. Mulder.
van Campen oud 73 jaar, (Velswijk).
Juli 1940 tot 31 Dec. 1940. 2e prijs H. J. Kemperman.
A.s. Maandag viert ds. J. M. Mulder, emeriRectltlcat'p. In ons vorig no. hebben
Burgerlijke atnnd na 10 Aug. 10tl.
5e categorie. Plnkvaarzen geboren vanaf 1 Jawij vernield, dat een onlangs uit het Rijksopvoetus-pi edikant der Gercf. Kerken (voel heen alOndertrouwd: P. Hoekstra en J. Th. M. Wol- nuari tot 30 Juni 1040. Ie prijs B. F. .Lucassen
hier) en in vroeger jaren een vooraanstaand fidingsgesticht „De Kruisberg' ontvluchte pupil te
A. N. Hnhné en J. W. M. Holwe°-,
(Dorpzicht), 2e pr. T._,' Lucosjen (Banning) en
Heerlen was aangehouden en weer ter beschikguur op het terrein der Chr. barmhartigheid zijn torlnk.
Burgerlijke Stand van s—ll September.
Th. J. Wlideuborg en A. J. Frcnken.
van
75sten verjaardag.
Gebr. Jansen (Barlham), Eltirik, 3e pr. B. F.
king
den directeur van het gesticht was geGehuwd: L. Jansen en H. M. Waalderbos.
Lucassen (Dorpzicht), 4e pr. Wed. H. Lucassen
steld. Van bevoegde zijd- deelt men ons thans
Johannes Martlnus Mulder werd 15 Sopt. 18G6
Gehuwd: H. W. P. Pothof en M. C.
te Zwolle geboren en ls een zoon van wijlen den J. Th. Spekschoor en M. W. Weeber.
mede, dat bedoelde Jongen niet uit het gesticht Danen.
J.. G. Glesen en A. W. Wegener.
A. J. (Negclnar).
Klein Goldewljk en H. Buitlnck.
was ontvlucht. HIJ was uitbesteed bij een
6e categorie. Vaarzen geboren vanaf Juli 1939
Mulder,
heer
C.
Kool
en
A.
G.
Kattenbelt
en
G.
die
30
aan
de
M.
A.
A.
jaar
HooM. Verheft.
Theol.
boer,
A. J. Engdbarts en W. J. tot 31 December 1940. Ie prijs Wed. 11. Lucashad met deze ongenoegen gekregen en hem dun
Geboren: Catharina Augusta Wilhelmina, geschool te Kampen als docent in de literaire M. E. Gootlnk.
sen (Ncgelaar), lb pr. J. G. Remmelink te Eldrik.
dienst opgezegd. Daarna was hij naar Roermond d. van J. W. Terhorst en D. M. de Vrught, Tervakken is verboöden geweest. Ds. Mulder stu- OUJslager.
Alojelus
Geboren:
2e pr. IJ. F. Lucassen (Dorpzicht), 3e pr. Th.
Franeiscus,
deerde
z.
v.
gegaan, waar hij zich bij de politie meldde, die borg.
eveneens
en
J.
HeuB.
Derlt Johan Louis, z. van J. Kolenbrander
te Kampen
werd in 188Ö tlnck en
W. A. Theissen.
hem op haar beurt overgaf ann de politie te DoeAntonetta Ellsabeth Lucassen (Banning). Eerv. verm. Gebr. Jansen
en A. W. ten Grotenhuis, Heelweg.
Johanna om 17 Nov. vttn dat jaar door wijlen ds. D. Breu(Barlham).
tinchem, die den knaap doorzond naar het R.O.G. Wilhelmina, d. van W. Breukelaar en A. Kramp, kelnar, die deze gemeente 43 Jaar heeft gediend, Clara, d. v. H. J. Beutlng eh ,C. J. Jacobs.
Alelda Maria Geertrulda, d. v. j. B. Lorlst en A.
7e categorie. Dragende of afgekalfde vaarzen
Terborg.
Gerrit Jan, z. van G. J. Looman en te Aalten in zijn eerste gemeente te worden beKuiper.
geboren
Theordorus
Antonlus
vanaf 1 Jan. '1939 tot 30 Juni 1939. Ie
De Commissaris der Provincie Gelderland W. A. B. Bongers, Westendorp.
waaraan
vestigd,
Bartholomeus,
ds.
Mulder
zich
verbond spreJohanna
heeft goedgekeurd het besluit van B. en W. dezer Wilhelmina, d. van A. J. Salemink en G. W. Bier- kende over 2 Cor. 4:5. In 1893 Vertrok de 75- z. v. J. B. Hummellnk en J. M. Elschot.
Maria prijs met wisselbeker Wed. H. Lucassen (Ncgegemeente van 6 Aug. 1941 tot verkoop aan A. man, Varsseveld.
Klis Johan, z. van W. Heezen Jarlfre naar 's-Hertopenbosch. 15 jaar heeft ds. Geslena Tlieresla, d. v. A. B. van den Berg en laar). 2e pr. J. G. Remmelink te Eldrik, 3e pr.
Bcrnardus Antonlus Maria, z. Th. Lucassen (Banning) en Herm. Gicsen.
C. L. Bon of zijne lastgever van een stuk grond en B. Lamniers, Varsseveld.
Mulder de Geref. Kerk van Den Bosch gediend. H. Wennekea.
8e categorie. Dragende of afgekalfde vaarzen
De regeering benoemde hem tot gevangenispredi- v. J. H. te Plate en H. W. Onstenk.
groot pl.m. 1345 ca, gelegen aan den Holterweg
Harry.z.
v.
J.
van
H.
vanaf 1 Juli to t3l December 1938. la
geboren
voor ƒ 2.50 per ra.
Leeuwen
en
J.
A. E. Kronenburg.
kant en ds. Mulder was de eerst der Geref. prediLeni Johanna V/llhelmlna, d. v. B. J. Bosclt- en lb prijs J. G. Remmelink te Eldrik. 2a pr. G.
kanten die als zoodanig ls werkzaam geweest.
Witten.
In 1908 werd ds. Mulder benoemd tot .geesteGerhardus Johannes W. Lucassen (Heugt), 2b fit. B. F. Lucassen
Gevonden voorwerpen: Een kin- lijk verzorger van de stichting Dennenoord te Wllllbrordus, z. v. J. H. Kamphuis en A. J. M. (Dorpzicht), 3e pr. idem. 4e pr. A. A. Thus te
derschortje bij Joh. Rutgers, E 197; een draad- Zuidlaren in verband waarmede hem
Anna Henrica Maria, d. v. J. B. Eldrik.
eervol Rikklnk.
O. Dijkman.
spanner bij G. H. Hofs, C 345; een blauwe muts emeritaat
(De elgeanren, van wie geen woonplaats verJohanna Berendina
werd verleend. Na een paar jaar ver- j Karnebeek en J. W. Papen.
bij H. Toebes, C 116; een klnderportemonnale trok ds. Mulder als geestelijk verzorger naar ' d. va B. A. Harbers en J. G. Papen.
Josephus meld is, wonen te Wèlil).
A.s. bondag viert de heer C. Dijkman, oudinhoud btf A.- Jansen, Hoven; een zilverbon d* 'stichting Veldwijk
De organisatoren kunnen met voldoening op
te Emielo. Niet minder dan j Gerardus, z. v. J..A. Nljroldcr en G. B. ÜbMnk.
voorganger van de Herv. Evangelisatie alhier metA. Heezen,
160;
C
een
tube
Overleden:
A.
W.
bij
vaseline
J.
deze
Th.
bij
keuring terugzien.
oud
21
Tuinte,
heeft
ds.
Mulder
5
jaar
op Veldwijk gearbeid,
j.
J
zijn 70sten verjaardag.
,
z
H. Stronks, wed. van Th. E. Smits, oud. 85 j.
De heer Dijkman arbeidde als evangelist te Griineberg, C 519c; een sleutel brj den gem.-veldeen regenkapje bij den gem.-veldwachwonende te Aalten. H. J. Lubbers, oud 34 j.
Beleediging.
Terwolde e* Deventer en twintig Janr hier ter wachter;
ter; een portemonnaie met Inhoud bij H. G. Wind
plaatse, waar zijn toegewijde arbeid bij velen
Komen aanloopen: Een bruine hond bij
Aa. Fa. H., de echtgenoote van J. A. D.,
nog ln dankbare herinnering voortleeft.
Een ondankbare.
alhier, zou zich aan beleediging hebben schuldig
E. Wensink, C 557.
,
en
gemaakt
was daarom voor den Politierechter
„Je bent een lastig heerschap, een ondankDiefstal.
Danseursus.
te Zutphen gedagvaard. .Op 25 Mei j.l. zou zij
bare, Ule altijd ruzie maakt en nog een dronkBij den heer K. aan den Beltrumscheweg aard bovendien. En het ls ook schandalig wat je
Onder leiding van den gedipl. dansleeraar Th. zich beleedlgend uitgelaten hebben tegenover F.
Burgerlijke stand
Vieberink wordt in den komenden winter in zaal C. T. Jensink.
zijn eenige konijnen ontvreemd, de konijnenliefhebt gedaan, zoodat je op je ouden dag nog een
Verdachte verscheen niet, doch drie getuigen hebbers zijn gewaarschuwd.
Arentsen wederom een dansles gehouden. Men
van 4 t.m. 11 September 1911,
maand gevangenisstraf hebt gekregen".
kwamen vertellen, hoe de zaak zich toegedragen
Het was de 82-jarige G. v. d. K. alhier, die
Ondertrouwd; B. Oei hardus, 41 jaren en G. leze hiervoor de advertentie voorkomende ln dit had. De
nummer.
Officier van Justitie noemde een verdeze woorden Donderdag van den president van
M. A. Haanappel, 29 jaren.
G.
Rutten
33
H.
dachtmaking als hier gebezigd la, verwerpelijk
het Gerechtshof kreeg te hooren en het schanjaren en M. H. Rutten, 19 jaren.
H. A. Schoten eischte daarom tegen verdachte ƒ 25 boete
dalige wat hij heeft gedaan bestaat hierin, dat
man 27 Jaren en M. J. Meijer, 22 Jaren.
M.
of 25 dagen hechtenis, een straf, waarmee de
hij
op 19 Januari tijdens den kerdlenst herrie
Harnmlnk 27 jaren en J. H. Hese, 21 jaren.
Concert.
Politierechter zich kon vereenigen.
heeft geschopt en heeft geprobeerd om met van
Gehuwd: VV. A. Harbers met M. J.'step. 1
huis meegebrachte steenen een kerkraam stuk
Blijkens een advertentie in dit nummer zal
Geboren: Wllhelmina Theodora Maria, dochter
Verboden
uitvoer.
te gooien. Hij was kwaad omdat hij al acht weom
van G. Hesse en C. Th. P. Smink.
6 uur Westendorp's Fanfare
lenskje, Zondagmiddag
ken zonder brandstof zat.
in den tuin van den heer D. W. te Mcbel een condochter van L. Amersfoort en G. v. d. Werff.
De 30-jarige schilder P. J. G. uit Heurne
Door de Diaconie wordt hij ondersteund, maar
Rijks Inkomstenbelasting.
Willem Cornels, zoon van J. Gidding en W. Groe- cert geven. Bij slecht weer zal het in de zaal zou zich aan verboden uitvoer
hebben schuldig
omdat
hij een dronkaard ls krijgt hij geen geld,
worden gegeven.
neveld.
gemaakt. Op 25 Maart werd hij aangehouden,
Men
verzoekt
ons
doch
belanghebbenden
ondersteuning
er
atln natura. Huishuur, waterop
Overleden: Geene.
toen hij bij zich had 6 luiwagens, 1 paar rubber- tent te maken, dat voor hen, die
werden van hem betaald en verder
hulp
leiding,e.d.
of
Inlichtinlaarzen
en 2 leeren damestasschen. Op 27 Aug. gen wenschen over de Rijks
Loop der bevolking.
kreeg hij alles wat er op zijn bonnen ls te krijj.l. werd deze zaak reeds behandeld, doch uitge- 1011, of hulp noodig hebben Inkomstenbelasting
van 4 t.m. 11 September 1941.
het Invullen van gen van de kerk. In 1939 werd 410 voor hem
bij
De Gem. Zangvereen. „Vriendschap" alhier, steld om een getuige te hooren. Nadat de ont- het aangifte-formulier, daartoe de gelegenheid uitgegeven.
Ingekomen personen: J. L. Groot-Enzerink en
welke
hare repetities tijdelijk had gestaakt, heeft vanger van het grenskantoor, de heer Kerkhof, wordt gegeven gedurende de maand September
Verd.: „Maar lk wil ook wel eens wat hebgezin, bankwerker van Rheden naar Meipoortdeze
weer
hervat. Tot directeur is benoemd de zijn verklaring had afgelegd, eischte de Officier en wel de eerste drie dagen van elke week des ben, wat niet op de bon is. Vlsch lust ik ook wel".
straat 48.
J. E. v. Dulvenbooden, zonder bevan Justitie ƒ 40 boete of 40 dagen hechtenis met middags van
heer G. J. Scheffer uit Halle.
2—l uur.
Hij maakte ook bezwaar tegen de dagvaarding.
roep, van Rheden naar Bergstraat 61.
H. B.
verbeurd/verklaring. Vonnis: ƒ 30 subs. 15 dagen
Voor de wijken A t.m. G ten huize van den „Ik heb een proces-verbaal onderteekend, en wat
Aernds, grondwerker, van Didam naar Wilhelmet verbeurdverklaring. l
dienstgeleider H. Welmerink, Barchemscheweg en ze hier voorleggen ls er maar een stukje uit".
minastraat 22.
J. Witjes, schipper, van Angerlo
voor de overige wijken ten huize van den ambteVerd. was gewapend met een dosler, waarmede
naar Veerpoortstraat 25.
L. G. Borchert, zonHet mag niet zonder bonnen.
naar W. Sanders, Eikenlaan.
hij wilde aantoonen, dat het een vriendjesboel was
der beroep, van Hengelo (O.) naar Kloosterstr.
Plattelandsvrouwen bijeen.
bij de kerk en dat er. verkeerd met het geld werd
11H. M. Jagers op Akkerhuls, zonder beroep,
"TT D. W. YV., schilder, alhier,-kocht In Mei
In „Ons Huis" hield de afd, Dlnxperlo van j.l.
omgesprongen.
van Hengelo (O.) naar Kloosterstraat 11.
Jrolrja
te Lichtenvoorde van zekeren .T. 131, stuks
A. den Bond van
; Raadsheer Mr. Kronenberg;. „En desondanks
Boerinnen en andere Plattelands- textielgoederen zonder bon. Daarvoor had
H. M. Franken, zonder beroep van Steenderen
W.
vrouwen deze week een vergadering onder leiding
naar Kloosterstraat 11.
zich nu voor den Economlschen Rechter te ZutDe Middenstandscursus tot het verkrijgen krijg je 410 gld. per jaar ondersteuning. Je hebt
van
haar
mevr.
die
presidente,
Boland—Rosegaar,
Vertrokken personen: G. J. de Wolf, zonder
van
te
het
phen
Middenstandsdiploma is hier aangevan- niets geen aanspraken, je moet dankbaar aanverantwoorden, doch hij verscheen niet.
een woord van welkom de door ca. 30 leden
met
beroep van Koepoortstraat 39 naar Delft.
De Officier van Justitie eischte bij verstek 14 gen .met 19 cursisten. Leeraren zijn de heeren vaarden wat je krijgt en zeker niet met steeE.
Wijnsma, dienstbode van Boekholtstraat 11 naar bezochte vergadering opende en onder diepe stilte dagen gevangenisstraf met verbeurdverklaring
A. Langeler en J. W. Klein-Lebbink van hier en nen naar de kerkramen gooien."
De President: „Daarom ben je ln hooger beroep
Rheden.
J. H. M. Hogenkamp, zonder beroep het overlijden herdacht van mevr. Lankhof— der goederen.
W. Kuiper uit Zutphen.
.1
Klomp, die voor de vereeniging veel belangstelvan Koepoortstraat 6 naar Echt.
gekomen?"
BroekDe
Rechter
vond
dit
M.
geval evenwel van ernVerd.: „Om er wat af te krijgen."
huizen, zonder beroep van Paardenmarkt 8 naar ling had getoond. Spr. wenschte haar echtgenoot stigen aard en verhoogde de straf
Deze week werd een rijwiel ontvreemd van
tot een maand
sterkte
toe
President: „Als je nu een ander persoon was,
om
dit
verlies
te
kunnen
A. Lens en gezin, werkman, van VeerEpe.
dragen.
gevangenisstraf, zulks met verbeurdverklaring den heer Gr. E. alhier, die dit achter zijn woDe notulen werden goedgekeurd.
poortstraat 45 naar Stad-Vollenhove.
van de goederen.
F. Th. te
ning had neergezet. Ondanks alle pogingen om kon er over gedacht worden. Je manier van opMevr. Heesen—Elmenhorst, Westerman bracht
Kiefte, zandvormer, van Wilhelminastraat 14
De gepensionneerde spoorman G. H. R. de fiets terug te vinden had men nog geen re- treden ls heel dom en als Je de gevangenis ln
moet, heb je dat alleen aan je zelf te wijten".
naar Weesp.
H. R. A. Aleven, landarbeider verslag uit van de prov. voorjaarsvergadering te alhier moest
terechtstaan, omdat hij onlangs sultaat. Woensdagmiddag werd een rijwiel van zDe advocaat-generaal, mr.
F. Couvée noemêe
van Loddero 18 naar Pannerden. —B. J. van Brummen.
kolen zonder bón zou "hebben verkocht en afge- mej. A. S. alhier, te Zutphen ontvreemd. Dit rijVerschillende ingekomen stukken werden daar- leverd. Deze
den
verd.
en
al
onverbeterlijk
is hij een oud
Hall, zonder beroep, van Paardenmarkt 10 naar
wiel
is opgespoord.
zaak was evenwel nogal vreemd
man, zijn optreden ls zoodanig, dat hij de door
Huissen.
F. E. Stavast, dienstbode, van Koster- na behandeld.
geloopen. R. nam n.l. op dat oogenblik de zaak
Ter afwisseling werd het Bondslied gezongen. voor zijn schoonzoon waar
den Politierechter opgelegde straf maar moet
straat 24 naar Arnhem.
M. J. P. Schmidt en
en bij hem verscheen
Daar het kopje thee moest worden gemist, had een oude man,
hebben.
gezin, Dir. Postk. van Heerenstraat 2 naar Winzekere
te
die
8.,
een verhaal
E.
Uitspraak 25 September.
A. H. Kuiper en echtgen., Ontv. der het Bestuur voor een portie tomatensoep gezorgd, ophing, dat zijn kuikens zouden
terswijk.
doodgaan, als
dat zich goed liet smaken.
Registratie van Koepoortstraat 46 naar Amsterhij niet direct kolen kreeg. Hij vroeg de kolen
Mevrouw Otten—Harms gaf daarna een voordam.
mede te geven aan een melkrijder, de bonnen
dracht in Veluwsch dialect, welke zeer in den zouden
dadelijk volgen. De kolen werden ook
smaak viel.
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STAATSLOTERIJ
meegegeven, maar de bonnen bleven uit.
De vragenbus werd nu behandeld en leverde
DEIIUK LIJBT
KI. ASS IS
VIERIIB
De
eisch
tegen
luidde
een
R.
tientje boete subs.
De heer H. J. Eijkelkamp behaalde met zijn ruime stof tot bespreking.
1
Trekking
September.
10
van
10
dagen hechtenis. De Economische Rechter
hond op de keuring te Roosendaal (G.) het voorOnze plaatsgenoot, de heer F. Timmers,
Bij genoegzame deelname wil het Bestuur een vond evenwel het
opzet tot knoeien heelemaal kommies
loopig certifcaat met 244 punten.
kook- en naaicursus doen houden. Voor den naai- niet bewezen en
der directe belastingen, invoerrechten en
ƒlOOO No. 15702
sprak R. vrij.
ls dezer dagen te 's-Gravenhage geaccijnzen
cursus bestaat nogal belangstelling.
i
De kooper van de kolen kreeg evenwel een slaagd
S 100 No. 1526S
voor het examen assistent.
Onder dankzegging voor de betoonde 'belangtientje boete subs. 10 dagen hechtenis.
stelling sloot de presidente vervolgens de verPRIJZEN VAN ƒ65
De heer J. van Elden, marechaussee van
De Commissaris der Provincie heeft vast- gadering.
Imkersvergadering.
de brigade 's-Heerenberg is met ingang van 11
1220 1397 1500 1620 2346 2538
10
gesteld de rekening dezer gemeente dienst 1939
Woensdag konden belanghebbenden het
2561 3002 3013 3824 3840 3981 4055
Woensdagmiddag van 6—7 werd in den September overgeplaatst naar de brigade Arnen wel wat den gewonen dienst betreft, de ont4094 1384 4442 4409 4723 4741 4767
vangsten op ƒ 118.762.26, de uitgaven op geld voor de Ingeleverde metalen bij den gem.- tuin van den heer Lammers door den heer J. C. hem.
5130 5610 5718 5936 6440 6525 6584
ontvanger in ontvangst nemen. De helft der Lammers een openbare les gegeven
over het
ƒ 101.798.43 en het batig slot op ƒ 13.963.83 en
6787 6844 7074 7177 7267 7300 , 7517
rechthebbenden
bleef
echter
„inwinteren
afwezig.
der bijen". Na deze, met aandacht
wat den kapitaaldienst aangaat, de ontvangsten
7961 8397 8715 9366 9418 9649 9754
gevolgde uiteenzetting, werd te zijnen huize de
op ƒ 619.227.20, de uitgaven op ƒ 753.364.06 en
9876 10464 10469 10741 10810 10823 10833
jaarvergadering gehouden van de afd. Aalten
het nadeelig slot op ƒ 134.136.86.
12168 12486 12600 13507 13618 13683 13705
Jongveekeuring.
van de Nederlandsche Bijenteeltvereeniging Aan13849 13884 14251 14325 14488 14496 14551
?
wezig waren 26 leden.
14719 14815 14342 15019 15125 15328 15377
Op de Donderdag gehouden keuring van
(G.).
Na lezing en goedkeuring der notulen werd jong fokvee alhier, uitgaande van de 3 fokvereeni15425 15579 15382 16175 16543 16646 16087
16388 17052 17373 17589 17970 17986 18Ü77
uitvoerig gediscussieerd over de bestemming van gingen „Verbetering Zij Ons Doel" te Wehl,
18158 18312 18415 18885 20051 20601 20650
De collecte, alhier gehouden ten bate der
het kassaldo. Er waren 2 voorstellen, n.l. öf aan- „Oude IJssel" te Eldrlk en „De
h-j
Vooruitgang" te
20760 20831 21112 21250 21305 21311 21701
t.b.c.-bestrijding, heeft een bedrag van ƒ 120.90
schaffen van bijenkasten en een wassmelter Wehl, was de aanvoer niet zoo groot als voor21979
opgebracht.
(waskanon), óf 2 cent per »/ a kg reductie geven gaande jaren. Zulks zeer zeker wel in verband
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„Met i'j wat? I'j bunt nog al klein en mayer de weg, deels in de graven veur den duuker en
eure van.
veur.
Vrouw Van Kiel uut de hoejenwinkel kump met
„Dank ow lekker," zegt Bearnd. „Ik blieve lee- klanten en al nao buuten um te zeen wat of t'r
ver gezond."
te doone was.
„Bunt gek. Un merakel um effen deur dee buize
Dee ni'jsgierigheid is arjstekkeluk. Daor is iets
te kroepen veur zo'n keal as i'j."
bezunders gaonde bi'j den duuker. Vrouw Van
„Kroep t'r verduld eiges in. Wat heb ik met Akkeren kump nao buuten met de vaatdook in de
dee kippe te maken at t'r op an kump? Bo foi." hande. Van alle kanten kump now belangstelling
Jan van Olbert zut gin kans um Bearnd van opdagen.
Nette de kop zoo gek te praoten at e in den duuDe vrouwluu staot in un krans as de blaedjes
ker krop. Hi'j lot zich op de kniene veur 't gat van un dalia en daor net minnen in steat Chris de
vallen, 't Gat hef den vorm van un spits tooloopend bakker met zien beide hande vol deeg, krek un
ei Arg smerig is 't van binnen neet. De modder niealdraod.
dee t'r in zit is op'edreugd tut un grieze köste.
„Wat is t'r toch te doone?"
„Now. Hol um in de gaten;" röp Jan krankiel.
Jan van Olbert zit in den duuker en daor zit
Hi'j strik zich un maol of wat langs de knevel, ook un henne in.
drukt zich 't gruune kleufhuudjen wat vaster op
„Venem i'j nog niks?" vrug Bearnd van Nette
de kop en wringt zich dan in den duuker.
met de kop in den duuker.
Bearnd zut um langzaam' in 't gat vedwienen.
„Kok kok kok. Kok kok kok," zegt de henne in
Op 't lest zunt alleene zien vetschoene en 't on- de wiete.
derste rendjen van de blauwe oaveral maor meer
„Uh uh," stönt Jan van Olbert. „Ik kan verbuuten.
duld nog wel veuruut maor neet achteruut."
„üeet 't?" röp Bearnd.
„Kroep dan veuruut dan kom i'j d'r van eiges
~'t Cieet wel," kump de stemme van Jan van deur."
Olbprt gedemt benauwd weerumme.
„Veuruut geet 't trouwens ook neet hard meer.
„Pas op maor dat ow gin rotten of zoo in de De buize wödt nauwer of ik wodde dikker, uh, uh,
neuze biet"
uh," arbeidt Jan van Olhert.
„Verroes maor met ow rotten."
't Duurt effen, dan zeg Jan:
t Duurn un storm veurdat ook de vetleeren
„Bearnd ik zitte vaste. Ik kan neet meer veuruut
schoene neet meer te zeen wazzen.
of achteruut." Zien stemme klinkt benauwd en
~'t Schut neet hard op." zegt Bearnd. „De henne dempig.
kan in de ticd haoste un nes met kuukens uut„Bo da's verduld un spul. Jonges Jan ?it vaste
bruun."
in den duuker. Hi'j hef zich muurvaste 'ekroppenl"
't F.enigste antwoord is un benauwd gestön. rearn Bearnd de weg oaver.
't Hef t'r allen schien van, dat de tocht deur den
Onderwiel kwam d'r al langer hoo meer volk
bi'j te staone. Winkelhorst de kleermaker zut de
duuker lang gin pleziertochjen is.
Onderwiel is de belangstelling veur 't geval drrkte ook. Hi'j stik in plaatse van oji 't kussen
grutijende. Giggelende kwaojonge6 staot deels op zien vrouw de naold in 't been en warkt zich deur

Bearnd, kroept t'r effen deur," stelt Jan van Olbert zekt daor 't

't losstaondé raam nao buuten de straote op. En
oaver 't Kerkplein kwam Bearnd Schennenbarg de
köster an'estapt.
„Wat is t'r toch te doone jonges?" vrug Bearnd
kalm.
„Jan van Olbert zit in den duuker. Hi'j hef zich
vaste 'ekroppen. Daor zit ook ün henne in."
De köster wödt met 't heele geval op de heugte
'ebracht. De köster greult stille veur zich hen.
Zwaor en dik klimt e in de graven.
„Jan wat maak i'j. Wat zuuk i'j daor?" vrug e
in den duuker.
„Ik zitte net zoo vaste as un muure köster."
„Bearnd waor he'j de knoopsgatenziede? Waor
blief i'j toch? Ik zitte d'r op te wachten." Dat is
Nette, de vrouw van Bearnd.
„Jan van Olbert zit vaste in den duuker," zest

Bearnd.

Jan van Olbert hef 't intusschen benauwd. Hi'j
wringt en mattelt maor kan neet meer veuruut of

achteruut.

„Ik motte d'r toch weer uut," reart e.
• '
„Jao jao, jao jao," zegt de köster.
„At 't anders neet wil mo'j de weg maor opgraven en den duuker kapot slaon."
„Ik hebbe d'r nog un dcuze met siesters staon
van Ni'jjaor, messchien ko'w 't zaakjen wel in
de loch laoten vleegenspot de köster.
„Loop nao de maon met ow siesters," foetert
Jan van Olbert.
Onderwiel wödt t'r oaverlegd wat te doon. De
köster stelt veur um un stcigertouw te halen en
dat Jan an de beene te binnen en dan te trekken.
Dat is te proheeren wödt t'r 'ezegd.
Meteen geet t'r al ietnfcs votum un stcigertouw
�e halen en effen later komt ze met un good slevig
touw nndragen. 't Vol!: op de weg vemaken zich
bezunder Un lange, dunne slierte van un jonge
wödt half en half 'edwongen um in den duuker

te kroepen en
te binnen.

Jan 't

touw good vaste an de beene

„Vaste binnen an beide beene," zegt de köster.
De magere jonge krup in den duuker en bindt
Jan 't touw um de beene. Dri'j, vier keals springt

bi'j en begint te trekken op kommando van deji
köster.
Met un paar flinke zetten schot Jan van Olbert
den duuker uut. Gries van stof en smeer en nat
van 't benauwde zweit krabbelen e oavetende.
„Zo'n kalf he'k t'r van ze leaven nog neet af'etrokken," zegt un boerenknecli.
Nog nooit is t'r op Keiendarp zoo 'elachen.
„I'jluu zollen mien de beene uut 't lief trekken,"
zei Jan.
„Maor waor he'j de henne?" wier d'r 'evraogd.
„Dee zit nog waor e aitied hef 'ezetten," 'zei
Jan van Olbert. „l.aot um zitten."
Den dag zunt t'r op Keiendarp heel wat piepers
an'ebrand Winkelhorst, de kleermaker, kreeg
naodefliand wat te foeteren van de vrouw, umdat
eur 't been zoo zeer dei'j en Nette kreeg ruzie met
dé klant unidat de jörk te laat klaor was en Bearnd
kieeg wat te foeteren van Nette umdat é oaveral
en alticd met de neuze veuran ston. De köster
had deur de konsternasié heelemaol vegetten middag te luun. De jonge van de bakfietse mos van
armood naó huns zonder vette soepkippe.
Vier dagen later zag Jan van Olbert de henne
in de buiirte van de kerke zitten. Met man en
mach wier e umsingeld. Maor too ze um zoowat
hadden nam e zich' on en met wiekende vleugelslag vloag ze oaver 't olde schoenmakershuus de
weidens in. Hier hebt eur de jonges endeluk op'evangen.
Jan van Olbert schreef un hreefkaarte nao de
stad. dat de kippe revangen was.
't\Vas wror, de kippe was weer 'evangen,
maor van un vette kippa was gin sprake meer.
>•
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VRAAGBORD.
Opname in deze rubriek is uit sluitend
mogelijk voor ahonnó's & ƒ 0.15 per keer,
ie voJdocn hij vooruitbetaling, aan onze
agenten, aan onze loketten, of in postzegels.
Zware gemerkte Biggen te koop, bij H. J.
Remmeiink, Polman IJ 32, Doetinchem.
Te koop 10 Vlaamsche Reuakonijnen, 5 weken
oud, bij E. B. Hengeveld, S. 46, Morel, Doetinchem.
Te koop toom Biggen, bij A. Kempers, K. 114,
Zeihemscheweg, Doetinchem.
Te koop 2 Stierkalveren, 9 maand oud, bfl
G. Dimmendaal, No. 23, Zeddam.
Te koop 2 halfwas grijze Konijnen, voedsters
bij G. J. Bosman, bij de Bleek, Hengelo (G.)
Te koop of te ruil voor leveringsrund een beste
zwartbonte dragende Maal, 1 Oct. aan de telling en 4 gem. Biggen, bij J. VV. Zilvold, Varssel,

Hengelo (G.)
Te koop een Zeug met 10 Biggen, 8 dagen oud
bij B. Klein Gotinlc, Bekveld D 5, Steenderenscheweg, Hengelo (G.)
Te koop zware-gemerkte Biggen, keuse uit
zeven, bij J. W. Wiggers, Brandenborgh, Vorden.
Te koop een vosbles Hengstveulen (Belg. type)
bij B. Tiessin!:, Delden, Vorden.
Te koop een zw.b. Maalkalf, bij D. W. Maatkamp, Heide Halle.
Tc koop 3 beste gem. Biggen, Yorksch bij J.
H. Lovink, te Paske, Halle (G.)
Te koop twee Schapen bij J. L. ten Brlnke,
F 42, Westendorp.
-
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DE GRA FSCHAP-BODE.

Een groot iden van den weg naar een
Nederlandsche boereneenheids organisatie afgelegd.
De secretaris van den K.N.8.T.8. c.a., deelt ons
'iet volgende mede:
Met ingang van 11 September heeft de commissaris van den Kathol. Ned. Boeren- en Tuindersbond c.a. de zelfstandigheid van alle diocesane
boerenorganisaties opgeheven, met gelijktijdige
omvorming van den K.N.8.T.8., welke was de
federatie van de zelfstandige diocesane bonden,
tot een landelijken bond van boeren en tuinders,
genaamd „Nederlandsche Boeren- en Tuindersberoepsorganisatie", kortweg N.8.T.8. 'De voormalige diocesane bonden maken , van dezen N.B.
T.B. de gewestelijke afdeelingen uit.
Bovenstaand belangrijk besluit zal in de kringen der katholieke boeren en tuinders ongetwijfeld een einde maken aan de spanning, welke
sinds de benoeming van den commissaris van den
K.N.8.T.8. c.a. heeft bestaan, terwijl het tevens
ongetwijfeld in breede kringen der belangstellenden met instemming zal worden ontvangen.
Op 6 Augustus j.I. werd, zooals men zich herinnert. de heer O. F. J. Damave te Voorburg tot
commissaris van den K.N.8.T.8. c.a. benoemd, met
ds opdracht een vereenvoudigde en meer hechte
organisatie van de Nederlandsche katholieke boeren en tuinders te bewerkstelligen. Er zijn nu zes
weken sinds deze opdracht verstreken, gedurende
welke de heer Damave voortdurend besprekingen
heeft gevoerd met leidende functionarissen uit de
is, geheel
katholieke boekenwereld. Zijn optreden
overeenkomstig de hem verstrekte positieve opdracht, op positieven arbeid gericht geweest.
Geconstateerd moet worden, dat de commissaris niet de minste belangstelling aan den dag gelegd heeft voor het verleden van de bonden (archieven)- Het was hem niet om sensatie te doen
ot om slachtoffers te maken. Het was hem er om
te doen, de goedwillende figuren uit de katholieke
organisatiewereld te verzamelen. Hij wenschte zijn
opdracht te vervullen, zoo mogelijk met medewerking van die eventueele goedwillenden. Deze houding heeft weerklank gevonden.
Zonder dat de betrokkenen tot voorbarige en
niet gerechtvaardigde reacties overgingen en dank
zij de hem door velen geboden medewerking, is
hij er in geslaagd, een oplossing te vinden, waar-en
door de belangen van alle katholieke boeren
tuinders gebaat zijn, geen enkel belang geschaad
'
behoeft te worden.
-

.

Een feitelijke toestand thans erkend.
Zooals hierboven reeds is gezegd: de zeifstamdikheid-van de diocesane bonden, de Aartsdiocesane Boeren- en • Tuidersbond, de Noordbrab.
Christ. Boerenbond, de Liinburgsehe Land- en
Tuinbouwbond en de Haarlemsche is pef
11. Sep-te
mogelijk
de
vorming
om
opgeheven
tember
maken van één organisatie van alle Nederlandsche
Katholieke boeren n.l. de Nederl. Boeren- en Tuindersberoepsorganisatie. Daarmede is officieel bevestigd, wat in feite reeds jaren bestond: de doe.stelling der katholieke organisaties was standorganisatie te zijn, doch in feite waren zij beroepsorganisaties.
■
zoo
De opheffing der diocesane bonden dient men
te verstaan, dat bestuur en statuten zijn verdwenen, maar dat de organismen zijn blijven bestaan,
die als gewestelijke afdeelingen «n den N.ö.l.ts.
zijn samengevoegd. Aldus heeft men het gewest
van den
Nooirdbrabant (voorheen arbeidsgebied
arbeids(voorheen
het
gewest
Limburg
C.8.),
N
gewest
L.8.T.8.),
het
Gr
gebied van den
sticht (voorheen arbeidsgebied van den, Aartsd.
Bond) en het gewest Holland (voorheen arbeidsgebied van den Haarlemsohen Boind).
In afwachting van de aanwijzing van het toekomstige bestuurskader van deze gewestelijke afdeelingen, is éém lid van elk opgeheven diocesaan
bestuur aangewezen ats tijdelij'k verantwoordelijk
beheerder van de gewestelijke afdeelingen.
~

ont-

In de afdeelingen en kringen.

'AHe voorzitters en secretarissen van de kringen
en plaatselijke afdeelingen der bomden hebben van
de 'hierboven gemelde besluiten mededeeling ge-1
kregen waarbij de voorzitters verantwoordelijk
zijn gesteld voor het beleid en de secretaris voor
het beheer der kringen en afdeelingen. De overige
bestuursleden worden den voorzitters als raadsleden terzijde gesteld.
, Uit deze -wijze van inrichting van het bestuur
van de N.8.T.8. en zjjn gewestelijke afdeelingen
ziet men, dat te dezen dezelfde lijn gevolgd wordt
en geals bij >het nieuwe bestflur van provincies de
en
perleiderschap
is
het
Ingesteld
meenten.
soonlijke verantwoordelijkheid. Zulks is overeenkomstig de uiteenzetting, welke de referent van
den Rijkscommissaris, Dr. K. Rafel, in zijn bekend
referaat over cfe nieuwe bestuursorganisatie in
terreinen van het
Nederland heeft gegeven: op de
■ beroepsorganisaties
en
van
de
bestuur
openbaar
wordt de autoritaire bestuursvorm doorgevoerd,
btide «ebieden rusten op hetzelfde beginsel.

Nederlandsche
RadioMuziekweek

De gelden der bonden.

xEen feestelijk overzicht

van het Nederlandsch
muziekleven van vroeger en nu.

Door de besturen van de diocesane bonden is
op verzoek van den commissaris een liquidatierapport voor deze bonden opgesteld.
Het gevonden saldo zal worden aangewend
overeenkomstig de doelstellingen van de bonden.

Nederlandsche componisten

Goede verwachtingen.

Er is aanleiding tot de veronderstelling, dat
al deze besluiten aan de wenschen van de leden
geheel tegemoetkomen. Dat met de oplossing
van den' commissaris, de samenvoeging van de
Katholieke Nederlandsche boeren en tuinders in
één beroepsorganisatie een groot deel van den
weg naar de totstandkoming van een eenheidsorganisatie van alle Nederlandsche boeren en
tuinders is afgelegd, staat buiten twijfel. Tevens
is hierdoor een toestand ingetreden, bedoeld in
het mandement der bisschoppen van Nederland
van 26 Kebr. 1933, waar dit zegt: „Wanneer er
sprake is van vereenigingen, welke van overheidswege worden ingesteld, dan zal net in etn
land, waar meerdere levensopvattingen en wereldbeschouwingen worden aangetroffen, vanzelfsprekend zijn, dat allerlei levensrichtingen
daarin haar afspiegeling en vertegenwoordiging

Zonsop- en ondergang
v

Zaterdag 13 Sept".

Zon op 7.10, onder 20.01.
Voor en na deze tijden moet worden
verduisterd.
*

Radiorede van Roosevelt.

Nederlandsche dirigenten
Nederlandsche orkesten
Nederlandsche koren

Nederlandsche solisten
,

NEDERLAMPSCHE

In zijn aangekondigde radiorede, begon president Roosevelt met een herhaling van de NoordAmerikaansche lezing van het incident met de
Greer. In strijd met de officieele Duitsche constateering verklaarde hij, dat de Duitsche duikboot het eerst, zonder waarschuwing, op den
torpedoboot jager had gevuurd. De Ajnerikaanschc torpcdobootjager bevond zich in wateren,
die de Amerikaansche regeering had uitgeroepen tot wateren der eigen defensie.
Uit deze handeling, zoo beweerde Roosevelt.
spreekt een politiek van ongebreideld geweld
fegen ieder schip, dat de zeeën bevaart, onverschillig of het oorlogvoerend of niet-oorlogvoerend is. Het betrof een daad van „zeeschuimerij". Het was niet de eerste Duitsche zeeschuimersdaad in dezen oorlog tegen de Amerikaansche vlag. Aanval is gevolgd op aanval. Roosevelt noemde in verband hiermede het geval van
de „Robin Moore", het geval van de „Sessa"
en het geval van de „Steel Seafarer". Bovendien
beweerde hij, dat in Juli JJ. een. Amerika?nsch
oorlogsschip in Noordamerikaansche wateren ge-,
ruimen tijd door een duikboot was achtervolgd.
Vier van de schepen, die tot zinken gebracht of
aangevallen zijn, voeren onder de Amerikaansche vlag. ■
In Ket' vflfde geval betrof het een schip, dat
onder Panameesche vlag voer.
Roosevelt zeide verder, dat de Ver. Staten
desondanks hun zenuwen meester bleven en niet
hysterisch werden. Het zou een groote natie
onwaardig zijn, een enkel incident te overdrijven. Het zou echter een niet te verontschuldigen dwaasheid zijn, wanneer men dergelijke incidenten wilde bagatelliseeren, gezien het bewijsmateriaal, dat er duidelijk voor spreekt, dat
dit incident niet op ■ zichzelf staat, maar veeleer
een „deel vormt van een algemeen plan".
In het verdere verloop van zijn rede sprak
Roosevelt over „Nazicomplotten" op het geheele
Westelijke halfrond en verklaarde, dat zoodra

de wereld buiten het Amerikaansche continent
onder de heerschappij der spil zou staan, de spilmogendheden aan schcepsbouwmogelijkheden de
Ver. Staten verre zouden overtreffen.
Dc Ver. Staten.'zoo zeide .Roosevelt, hebben
een zeer eenvoudige -fundamcnteclc politiek, n.l.
die, dat peen enkele natie het recht heeft dc
oceanen der wereld op grooten afstand van het
eigenlijke corlogstooneel voor den handel van
andere landen onveilig te maken. De tijd is gekomen, dat het 'Amerikaansche volk moet inzien, dat „de veiligheid dor Ver. Staten wordt
bedrqigd' en dat dat zoo niet kan doorgaan.
De' „twee bolwerken der defensie" zullen in
stand gehouden worden en wel ten eerste de
ievcrantielijn voor materiaal aan de vyanden
van Hitier en ten tweede de vrylieid der zeeën.
De tijd voor de „actieve verdediging" is thans
gekomen. Ook de patrouille ter zee en in de
lucht van de Ver. Staten heeft den plicht de
Amerikaansche politiek v van vrijheid der zeeën
ten uitvoer te leggen en wel nu. Dat beteekent
zeer eenvoudig en duidelijk, dat de patrouilleschepen en vliegtuigen alle koopvaarders zullen
beschermen en wel niet alleen Amerikaansche
schepen, maar schepen onder alle vlaggen, die
handel drijven in Amerikaansche „verdedigingswateren".
Het is geen oorlogsdaad van den kant van
Amerika, wanneer men de, zeeën verdedigt, die
voor de Amerikaansche verdediging belangrijk
zijn.
„Van nu af aan", zoo zeide Roosevelt woordelijk. „loopen Duitsche of Italiaansciie oorlogsschepen in deze wateren, welker bescherming

voor de Amerikaansche defensie belangrijk is.
alleen op eigen risico binnen. De bevelen, die ik
als opperbevelhebber v?n het Amerikaansche
leger en de vloot heb gegeven, houden in, dat
deze politiek moet worden uitgevoerd, en wel
terstond. De uitsluitende verantwoordelijkheid
berust bij Duitschlana. Het zal niet tot een
daar naar
schietpartij komen, tenzij

s
blijft streven". ,
Roorevelt 'beweerde ten .slotte, dat dit de
ecnige mogelijkheid is, om den defensiemuur in
stand te houden, dien de Ver. Staten verplicht,
z\jn, rondom het Westelijk halfrond in stand te
houden. Hij maakt zich geen illusies ten aanzien van den ernst van dezen stap.

KORTE MEDEDEELINGEN.

T w e e Z u t p hens cli e jongelui, die
onder den naam „i.es deux JRóussotiné's" diverse
malen in het Zutpliensehe Revuegezelsehap met
hun Fransche -repertoire zijn opgetreden, hebben
voor het a.s. winterseizoen een engagement gekregen bij Ter Hall's nieuwste revue: „Kermis
•
1941".
—

Coöp. Boerenleenbank te Eindhoven
diensten,
onder- en neveninstellingen
met al haar
blijft, op grond van een getroffen overeenkomst,
zelfstandig de zaken voortzetten.

Dé Centrale

Ontslag als lid mogelijk.

den" van leden plaats gevonden. Blijkbaar hebben
de Tcden der bonden vanaf 6 Au"ustus tot heden
neen aanleiding gevonden om uit te treden. Welnu.
Uittreden «t den N.8.T.8. is verder onmogelijk,

Bonaanwijzing voor kaas.

Ir. Cleveringa toont don toeschouwers de
variaties in structuur door verschil in
kalktoestaud en organische bemesting.

Voorloopig geen nieuwe bor

Het was een vrij
en
aandachtig
auditorium,
luisterend
Woensdagmiddag
dat
2 uur bijeenverzameld
stond bij het' graslandproefveld, gelegen bij de
boerderij van den heer"
Aalbers aan den straatvan
Varsseveld
weg
naar Sinderen, waar Ir.
Cleveringa,
rijkslandbouwconsuient te Zutfen, over bovenstaand
thema een even interessante als leerzame
Ir. Cleveringa.
beschouwing hield. On(Foto arch. Gr.-B.)
der
aanwezigen
de
merkten wij o. m. op
den heer Korthals Altes, burgemeester van Markelo, tevens Watergraaf, den heer W. H. Remmelink, Watergraaf van den Ouden IJssel, Ir. Van
der Molen uit Arnhem van het Rijksbureau voor
Cultuurtechnisch Bodemonderzoek te Utrecht,
den heer v. d. Leij, wethouder van Rheden, den
".-.eer A. Roos, hoofdopzichter der Ned. HeideMij. en enkele andere functionarissen en bestuurderen van omliggende waterschappen en meerdere belangstellende boeren.
In suggestieve, prettige bewoordingen, die van
begin tot einde boeiden, schilderde Ir. Cleveringa
zijn dankbare toehoorders de variaties in structuur door verschil in kalktoestand en organische
bemesting, waarbij via het proefveld aanschouwelijk onderwijs werd geboden.
Een uitvoerig verslag brengen wij in ons volgend nummer.

voor eieren.

—

groot

De secretaris-generaal van het Departement
van Landbouw en Visschery maakt bekend, dat
in den vervolge, evenals bij bloem e. d. het geval
is, per periode van vier weken, vier bonnen zullen worden aangewezen, welke elk recht geven
op het koopen van 100 gram kaas. Aangezien
bon „34 kaas" reeds voor het tijdvak van 7 September tot en met 4 October is geldig verklaard,
worden thans nog drie bonnen voor kaas aangewezen, welke eveneens tot en met 4 October a.s.

geldig blijven.
In verband met het bovenstaande is bepaald,
dat gedurende het tijdvak 14 September tot en
met 4 October a.s. de met „35 kaas", „36 kaas"
en „37 kaas" gemerkte bonnen elk recht geven
op het koopen van 100 gram kaas.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat het
uiteraard in vele gevallen voor de winkeliers niet
mogelijk Z'A zijn, in het begin van de distributieperiode op alle bonnen de vereischte hoeveelheid
kaas af te leveren. In verband hiermede wordt
het publiek verzocht, niet dadelijk alle aangewezen bonnen in te wisselen, doch hiermede nog
eenigen tijd te wachten, dan wel slechts een gedeelte der bonnen in het begin van de distributieperiode in te wisselen en de rest één of twee
weken daarna.
De met „33 ei" gemerkte bon, welke geldig
werd verklaard tot en met 13 September a.s.,
zal voorts nog geldig blijven tot en met 20 September a.s. Na Zaterdag 20 September zal voorloopig geen bon meer voor het koopen van eieren
worden aangewezen. De beschikbare hoeveelheid
eieren zal voorshands uitsluitend voor zieken e. d.
verkrijgbaar worden gesteld. In verband hiermee
zijn de noodige voorzieningen getroffen om den
handel in het bezit te stellen van de voor de
aflevering op bonnen voor „een ei" en toewijzingen voor ziekenhuizen e. d. benoodigde hoeveelheden eieren. De aandacht van grossiers en detailzijn de meest geschikte momenten om Purol listen wordt gevestigd op de desbetreffende offitoe te passen; daarom behoort op iedere slaap- cieele publicatie.
Onlangs werd er reeds op gewezen, dat in velkamer een doos of tube Purol aanwezig te zijn.
band met de wegens c!e slechte veevoederpositie
onvermijdelijke inkrimping van den pluimveestapel te weinig eieren beschikbaar zouden komen
om de distributie van een ei per week te kunnen volhouden en dat het moment, waarop de
distributie gestaakt zou moeten worden, in het
zicht kwam. Dit moment is thans gekomen. De
eieren, die nog beschikbaar komen, zullen in de
eerste plaats worden bestemd voor ziekenhuizen
goeden slag.
en zieken. Overschotten, die hiervoor niet dadelijk noodig zijn, zullen voorloopig worden opgeGroot aantal varkens in beslag genomen.
slagen en worden bestemd voor bijzondere instellingen en bijzondere omstandigheden.
Er wordt een regeling voorbereid om de voorOp vermoeden, dat er fraude gepleegd was
met een veeboekje, stelde een crisiscontroleur ziening der zieken, ook straks, wanneer de ineen onderzoek in bij den veehouder J. K. in de krimping van den pluimveestapel haar beslag zal
gemeente Mijdrecht. Inderdaad werd fraude ge- hebben gekregen en de eierproductie nog verder
constateerd, want in het veeboekje stond vergedaald zal zijn, zoo goed mogelijk in de hand
meld, dat een aantal varkens was afgeleverd aan te hebben. Hierbij zal rekening moeten worden
een veekoopman in Noord-Holland, doch deze gehouden met plaatselijke omstandigheden en met
was in die provincie niet bekend.
de veroversmogelijkheden. Ziekenhuizen en detailHet bezoek van den crisiscontroleur heeft listen, die in de eerstkomende weken moeilijkheechter nog verderé gevolgen gehad. Hij zag n.l. den mochten ondervinden om van hun gewone
vier geslachte varkens hangen, waarvan geen leveranciers de voor zieken noodige eieren te beaangifte was gedaan bij den Veekeuringsdienst. trekken, kunnen hun grossiers verzoeken, zich
Terstond werden politie en de Keuringsdienst voor inlichtingen tot de Nederlandsche Centrale
gewaarschuwd, waarna het geslachte vee in be- voor Eieren en Pluimvee te De Bilt te wenden.
slag werd genomen. De veehouder K. gaf alles
toe en deelde mede, dat hy samenwerkte met
zekeren J. H. van der S„ die bij de politie bekend
staat als frauduleus slachter.
Voorts trof men bij K. nog 56 in leven zijnde
varkens aan, welke eveneens in beslag zjjn ge-

's Morgens en 's Avonds

Crisiscontroleur slaat

Grootbedrijven en

Boerenleenank.

van
Sinds de benoeming van den commissarisuittreheeft
practisch
gee,n
den K.N.8.t.8. c.a.

Demonstratie Graslandproef veld te Sinderen bij Vars eveld.

K. en Van der S. zijn beiden in arrest gesteld.

dat

De Centr. Coöp.

ywnm—*wnimhmbm—i

nomen.

de commissaris van den
K N 8.T.8 bovenstaande besluiten heeft genomen,
heeft hij enkele beslissingen getroffen ten aanzien
van de coöperaties. Bij deze instellingen zijn de
verantwoordelijk
thans fungeerende directeuren
eheer.
zakelijke
het
verdere
cesteld voor
instellingen van
met
geval
is
ook
het
Hetzelfde
hockhcudbureaux, proefboerderijen e.d.
tijd,

—

GEMENGDE BERICHTEN.

111 ee n uit -vier verdiepingen bestaand pakhuis in Chieago is een geweldige brand
brandweerploegen
uitgebroken, waartegen alle
van de siad moesten optreden. Het blussehingswerk werd bemoeilijkt door talrijke ontploffingen,
die afkomstig waren van munitie en olie.
—

De coöperaties.
Tezelfder

OMROEP

ißMHijßggaiaaa»

•

„Vereenigde Staten voeren een- zuiver
defensieve politiek”.

J§K

.

De Katholieke boeren en tuinders in één beroepsorganisatie
bijeen.

14-21 September

]
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aangezien de bepalingen, die opzegging van het
lidmaatschap regelden, vervallen zijn. Tijdens de
reorganisatie- en opbouwwerkzaamheden bestaat
dus geen mogelijkheid tot uittreding. Dit geldt
eveneens voor het neerleggen van Juncties. Wel
blijft de mogelijkheid bestaan tot ontheffing van
functie, betrekking en/of' lidmaatschap op daartoe
gedaan schriftelijk verzoek aan den commissaris.
Hij, die ontheven wordt van het lidmaatschap, verliest alle rechten en verworven aanspraken van
economischen, socialen of financieelen aard. Daar
tot nog toe geen uittreding plaats vond, omdat
men daartoe blijkbaar geen reden aanwezig achtte.,
kan, nu er aangepakt moet worden om den
N.8.T.8. flink en sterk te maken, uittreding verder
niet toelaatbaar worden geacht,-vooral waar dit nu
om onzuivere motieven zou kunnen geschieden.

•

TWEEDE BLAD.

Op den achterEen Finsche stoottroep in den aanval op het Oostelijk front.
grond een door de bolsjewisten op hun vlucht in 'brand gestoken woonhuis
—

(Suomen-Holland)

Winter hulploten.

Kamers van Koophandel worden ingeschakeld.
De afname van Winterhulploten Is, naar wordt
medegedeeld, stijgende. Ook een aantal grootbedrijven in ons land heeft. er zijn belangstelling
voor getoond. Zij kochten de loten die zij dan als
verrassing voor het personeel in de loonzakjes bij
het salaris voegden. Dit is aanleding geworden,
dat alle Kamers van Koophandel in ons land van
den Secretaris-Generaal van het Departement
van Nijverheid en Handel, dr. Hirschfeldt, een
opwekking ontvingen, om, eveneens medewerking
te verleenen bij het vergrooten van de afname
der loten. Daartoe zullen de 36 Kamers
van
Koophandel, welke ons land telt worden ingeschakeld bij het plaatsen er van. Men stelt zich
voor dat elke Kamer er gemiddeld 25.000 aan
de grootbedrijven zal afzetten. Op die wijze zal
het waarschijnlijk mogelijk wezen, deze loterij op
een vroeger tijdstip te kunnen sluiten dan aanvankelijk hot plan was.

Zij zijn allen één..
Op de slagvelden zijn alle gewonden één.
Daar wordt niet gevraagd, wie Is vriend
en wie is vrjand. Daar wordt slechts gevraagd. hoe is dit menschenleven te redden? En als het gaat om het redden van
een menschenleven, dan is het beste nog
maar net goed genoeg. Dan kan er niet
snel genoeg gehandeld worden.
Vandaar ook, dat de Nederlandsche
Ambulance, die naar het Oostfront gaat,
de beste moet worden, die ooit werd uit-

gerust.

Daar is veel

geld voor noodig.
Uw bijdrage zal zeker ook een steentje
büdragen aan het tot stand" komen van
deze ambulance.
Stort haar nog heden op girorekening
8-7-6-0-0
*

Xederlandwhe Ambulance, Koninginnegracht 23, 's-Gravenhage.
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LAWNTENNIS.

Voor a.s. Zondag zijn de volgende wedstrijden
\
;
IJSEL". vastgesteld:
Morgens:
Veteranen—Keppel
Shot—Den Hof I.
's Middags:
(Gaanderen)
D.O.T.O.—Ready.

VOETBALTOURNOOI „DE OUDE
Zondag a.s., 2 uur
'

:

*

'

»

GENDRINGEN I—V. V. G. I
n

Sportpark Gendringen

SILVOLDE I—S.D.O.U.C. I
Sportpark Silvolde

SCHAKEN.

(Ulft).

Doesburg—Angerlo: 6—4.

Het Doesburgsche Schaakgenootschap heeft
vloed meer uitoefenen. Alleen de stryd te Genbezoek gehad van de schakers van Angerlo. De
zooverre
is
van
dat
in
dringen
nog
beteekenis,
wedstrijd,
aan 10 borden werd gespeeld,
een overwinning van V. V. G. deze ploeg ten werd door waarbij
'
Doesburg gewonnen met 6—4.
slotte nog van de laatste plaats afbrengt Maar . De persoonlijke resultaten
waren:
te Gaanderen werd het reeds (5—3 voor Gendringen en ook thans zal deze ploeg wel de sterkste
Doesburg
Angerla
blijken.
0
Ir. 'J. B. Übbink
R. Hoogkamp
1
Sllvolde zal er vanzelfsprekend een eer in stel1
H. Bloemendaal
len om S.D.O.U.C. ten slotte nog een nederlaag J. Vervoort
0
Joh. Luesink
0
te bezorgen. Of ze daarin zal slagen, staat zeer O. H. W. Lubbers 1
H. J. Radstake
,0
H. F. Waaier
1
te bezien.
A. A. Roos
1
0
H. Waafler Sr.
",v
t ■
V..
S. J. Oosterbaan
C. Bolsenbroek
1
0
W. van Londen
Gendringen 2—Ulftsche Boys 1: 3—1.
0
D. Schuurman
1
Dr. J. Kuiper
1
D. Berendsen
0
De Ulftsche Boys, die op bezoek waren bij A. H. Ellart
0
G. J. Vleeming
.1
het tweede elftal van Gendringen, moesten met P. Weide
0
1
B. Jansen
3—l de vlag streken. De ruststand was I—l.
6
r
4
Concordia (Wehf) —St. Joris (Braamt).
—
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Zondag speelt Concordia 1 op eigen terrein
haar eerste oefeningswedstrijd tegen het sterke
St. Joris 1 uit Braamt. Concordia komt met een
nieuwe opstelling in het veld, bovendien ook nog
met 2 Invallers.
—

MARKTBERICHTEN.
DINXPERLO, 11 Sept.
Voor biggen was
deze weeks meer kooplust en stegen de prijzen
een weinig en wel van ƒ 7 tot ƒ 13 per stuk.
Voor varkens was weinig kooplust. De prijs bleef
35—36 ct. per half kg.
—

v.

Berichten uit de Graafschap.
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;

■
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WATERSPORT.

.

—

Doetincliem I-Rigtersbleek I

• ••••

Het jaarverslag van de afd. Gelderland
van den N.V.B.
Verschenen li het jaarverslag over het Bondsjaar 1940—41 van de afdeeling Gelderland van
den NiV.B.
Hieraan ontleenen we:
In totaal waren bij de afdeeling aangesloten
135 vereenigingen, spelende met 366 elftallen,
waarvan uitkwamen in de Iste klasse 72 elftallen, in de 2de klasse 71 elftallen en In de.3de
klasse 117 elftallen. Aan de Zaterdagmiddagcompetitie werd deelgenomen door 10 elftallen en
voor deelname aan de a'dspiranten-competitles
werden ingeschreven 96 elftallen.
Van de aangesloten vereenigingen werden ln
totaal 8960 leden ingeschreven. Het totaal verdeeld als volgt:
1. Geldersche Voetbalbond 93 vereenigingen,
262 elftallen, 6893 leden; 2. R.K. Voetbalbond
resp. 36, 91, 1825; 3. Christelijke Voetbalbond 6,

'•

.

—

tijdelijke

Wedstrijden te Steenderen.
Zaterdagavond zal op het terrein der Voetbalvereniging Steenderen een tweetal handbalwedstrijden plaats vinden tusschen S. G. V. en
(Enschede) R. G. V. uit Ruurlo. Eerst zullen de, damesploeKampioen 2e kl. N.V.B. gen elkaar bekampen;' daarna die van de heeren.
Aangezien de Steenderensche heerenploeg j.l.
Zondag op de seriewedstryden te Varsseveld een
Doetinchem heeft Zondag J.l. een groote overwin- Sen pi*ys wist te bemachtigen, zal dit ongetwijfeld
ning behaald op een zwakken tegenstander, thans een spannende match worden.
zal ze gelegenheid kragen zich met ,een der
sterkste tweede klassers uit het Oosten te meten.
Het zal ons benieuwen, hoe ze zich daartegen
zal te weer stellen. De Doetlnchem-ploeg had
Zondag J.l. 'en zwakke halflinie. Waarschijnlijk Polo- en kanowedstrljden Doçsb. Watersport Ver.
Woensdag j.l. was het Nljkerksche polo-zevenzal deze thans zijn gewijzigd. Bovendien staat
Belllnk nog steeds op de ziekenlijst en voor de tal „Flevo", dat op tournee is, de gast van D.
competitie begonnen is, kan dus van een defini- W.V. Ondanks het koude water, was.het een aardige kamp, waarbij de ploegen niet veel voor eltieve opstelling geen sprake zijn.
kaar onder deden. Eén speler stak met' hoofd
In de tweede klasse C zal Aalten star- en schouders boven de anderen uit, n.l. de mldvoor
ten tegen een der Tielsche clubs, n.l. T.E.C., dat der bezoekers! Dank zij zijn prima spel, kon
niet tot de sterksten der afdeeling behoort, zoodat „Flevo" voor rust een 4—l voorsprong nemen.
de Aaltenaren, waar ze bovendien op eigen veld Elk moment, dat hij even losgelaten werd, beteespelen, een mooie kans krijgen om met een goede kende vrijwel een doelpunt. Alle goals kwamen
beurt te beginnen. De mogelijkheid bestaat echter dan ook van zijn hand.
Na rust werd aan beide zijden met 6 man genog, dat deze wedstrijd niet gespeeld kan woi-den,
aangezien de Tielenaren per trein of bus niet speeld, zoodat „Flevo" nog slechts 1 maal kon
verder kunnen komen dan Doetinchem. Van een scoren. Zelfs zag D.W.V. kans om haar achterextra bus mogen ze geen gebruik maken en men stand tot s—i5 —i te verkleinen. De verdiende gelijkmaker werd juist na het fluitsignaal gescoord.
zoekt alsnog naar een gelegenheid om van DoeNa afloop bood de secr. van „Flevo" een hertinchem op tijd in Aal ten te komen. Het zal er
wel op uitdraaien, dat de T.E.C.-ers reeds Zater- inneringstegeltje aan, waarbij hij o.a. de hoop uitdags naar Aalten zullen moeten reizen. Hoe het sprak, dat D.W.V. ook eens een tegenbezoek zou
echter zij, Aar.en doet alles om den wedstrijd brengen.
D.W.V'B voorzitter, Dr. Kuiper beantwoordde
door te laten gaan. Wel vernamen we uit Aalten,
dat de wedstrijd was uitgesteld, maar waarom? den spr. en zeide, de uitnoodlglng gaarne te aanDe moeilijkheden van thans zijn er voor T.E.C. vaarden.
Hierna werden de kanowedstrijden voor datoch over een maand en twee maanden'ook?
mes,heeren en paren gehouden. Vooral bij de heeontliepen de prestaties elkaar weinig en werd
In de 4e klasse E gaat Steenderen op ren
vaak vinnig gekampt om de prijzen. Toen de
bezoek bij AI.C. en tenzij de bezoekers een veel laatste series getrokken werden,
was het Inmidsterkere ploeg hebben dan vorig seizoen, kunnen dels reeds zoo
donker, dat de tijdopnemers de
we ze tegen de Brummenaren niet veel kans
hulp van een zaklantaarn noodlg hadden.
geven. Misschien, dat Steenderen 'echter direct
De heer Verschuit, 2de voorz, reikte met een
geven. De opstelling van Steenderen is gewijzigd
woord de prijzen uit.
toepasselijk
en is thans als volgt: C. van Vliegen (doel); A.
Dames: 1. Mej. L. Tol 1 min,
Uitslagen.
Heezen en A.'Saalmink (achter); G. de Wolff,
55 sec. 2. Mej. Fr. Kok 2 min. 3. Mej. C. BreuW. Seslnk en P. Jansen (midden); J. Keijzer, klnk 2 min.
.
3"f s sec.
G. Arends, J. Mannessen, G. Smeenk en H. BoogHeeren: 1. D. J. Snijders 1 min. SB*/s sec. 2.
' v
man (v00r)...
-i-"' '-.
C. Breuklnk 1 min. 39 sec. 3. W. Romp 1 min. 42
sec. 4. G. de Graaf 1 min. 46'/s sec. 5. J. v. Dalen
' ,
1 min. 46 3/ g
Het Oude
Paren: 1. Mej. T. Kraaijenbrlnk—D. Snijders 1
min. 43 2/,
2. Mej. L. Tol—J. v. Dalen 1 min.
Van het Oude IJsseltournool is de aardigheid 48 1 /» sec. 3.
S. v. Dalen—C. Breuklnk .1
Mej.
af. De wedstrjden Gendringen—V. V. G. en Sil- min. 49 s/
:..
'
.
,
v ƒ
5 sec.
volde—S. D. O. U. C. hebben als oefenwedstrijden nog slechts beteekenis. Immers de uitslagen
kunnen zelfs in* de onderlinge verhouding tusschen 3e en 4e klassers op de ranglijst geen inCompetitie D.L.T.V.
—

•

De onverhooging van
onderscheidene ouderdoms-, Invalidlteits-, weduwen- en weezenrenten, toegekend uit hoofde van
da ouderdoms- en Invaliditeitswet, heeft er toe
geleid, dat verscheidene personen, die een voorloopige, dan wel een definitieve rente genieten
krachtens de bepalingen van één der beide ongevallenwetten, zich om inlichtingen tot het bestuur der Rijksverzekeringsbank wenden met de
vraag of dientengevolge ook de door hen genoten
renten een verhooging hebben ondergaan.
Ter vermijding van misverstand wordt er daarAARDBEVING IN TURKIJE.
om de aandacht op gevestigd, dat de genomen
Fokveekeuring.
maatregel niet van toepassing is op de beide
Een
ANKARA, 12 September (D.N.8.).
ongevallenwetten.
Woensdagmiddag werd op een terrein bij
dertig seconden durende aardbeving heeft zich
in
Donderdagochtend
voorgedaan
Ezingan, de boerderij van den heer G. J. Keuper, alhier, de
ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOMBARBitlis en Van. In eenige dorpen werden bewoners jnarlijksche Fokveekeuring gehcuden van de sa-'
DEEREN FRANSCHE STEDEN AAN
gedood onder de puinen van Instortende huizen. snenwerkende Fokvereenigingen Megchelen,'! Wals
MIDDELLANDSCHE ZEE.
—Schriekken, Wieken en Omstreken, „De VoorEr is terstond hulp gezonden.
uitgang" Varsselder-Veldhunten en particuliere
PARIJS, 12 September (D.N.8.).'
Eenige
fokkers.
ONDERHOUD VAN ROOSVELT MET
steden aan de Fransche Middellandsche Zeekust
De aanvoer en de belangstelling was goed té*
OEMANSRY.
zijn ln den nacht van 10 op 11 September door
roemen. De keuring was tot in de puntjes geEngelsche vliegtuigen gebombardeerd, zoo meldt
regeld, zoodat deze een vlot verloop had
WASHINGTON, 12 September (D.N.8.).
In
de Petit Parisien. In Cannes wierpen Engelsche
De Jury bestond uit de heeren: Ir. Th. Rijtsentoestellen eenige brisant- en talrijke brandbom- tegenwoordigheid van den Minister van Buiten btek, Arnhem; F. van Zadelhoff,
Th.
Dieren en
Zaken,
Huil,
heeft
Roosevelt
president
men neer. De bommen vielen" ln de nabijheid van landsche
.
Bles te Eldrik.
een
onderhoud
van
anderhalf
uur
gisteren
gehad
een vliegveld, waar zich echter geen vliegtuigen
Er was enkel roodbont vee aangevoerd.
bevonden en ln de nabijheid van een gasfabriek. met den Sovjet-Ambassadeur, Oemansky. Na zijn
De keuring had-de volgende uitslag:
Persoonlijke verliezen en materieele schade zijn vertrek van het Witte Huis verklaarde Huil, naar
Rubriek 1. Stierkalveren, gcb. na I Febr.
Associated Press meldt, dat het doel van de geniet ontstaan.
dachtenwisseling is geweest alle problemen, die 1041. 3 Inzendingen. 3e prijs Marinus, eig. A. Nieubetrekking hebben op de Vereenigde Staten en wenhuis, Varsseldcr; eerv. verm. Rex vat» HoppenBRITSCH
HULPSCHIP IN DEN GROND
de Sovjet-Unie, te bespreken. De Amerikaansche broek, eig. L. Wentink, Wals.
GEBOORD.
Rubriek 2. Stierkalveren, geb. 1 Juli '40—
missie voor de Engelsch-Amerikaansche-BolsjeBERLIJN, 12 September (D.N.8.).
De wistische conferentie zal Vrijdag of Zaterdag 31 Jan '41. 10 Inzendingen. Ie prijs Arie, eig. G.
Wienholts, Varsselder; 3e Tonny, eig. W. D. KeuEngelsche Admiraliteit heeft officieel bekend genaar Moskou vertrekken.
per, Megchelen.
Rubriek 4. Stieren, geb. 1 Sept. '39 —30
Juni '40. 2 Inzendingen. Ie prijs Cuno, eig. B.
Maatman, Milt; 2e Riclïard, eig. L. Wentink, Wals.
tot het einde toe volhield, toen hij haar heel
Rubriek 5. Vaarskalveren, geb. na 1 Febr.
hoffelijk en zonder naar een weerzien te vragen
'41. 10 Inzendingen. Ie prijs Mineken, eig. J. B
naar hui 3 bracht.
Hij deed alsof hij werkelijk alleen maar een Terhorst, Varsselder; 2e Rientie, -3e Ella, beide
eig. W. van Niersen, Wieken; 4e Juliana, eig. A.
van edelsteenen was!
liefhebber
Juist op het oogenblik, dat de D-trein het
Het toeval bracht hen toch weer tot elkaar. Berendsen, Veldhunten; eerv. verm. Truus, eig.
Utrecht
station
begon uit te, rijden, rende een
Nu Een zijn belangstelling voor den ring ver- D. J..Keuper, Megchelen.
heer het perron op en trachtte op de treeplank
had, dacht hij terug aan het aardige geloren
Rubriek 6 Vaarskalveren, geb. I Nov. '40—
de
laatste
coupé te springen.
van
van dien eersten avond. Hij herinnerde 31
zelschap
Plotseling kreeg h(j echter een wolk damp in
Jan. '41. 8 Inzendingen. Ie prijs I-ia, eig. A
het gezicht. Onwillekeurig liet zijn hand de kruk zich haar vlotte figuurtje en haar vroolijk ge- Nieuwenhnis. Varsselder; "3e loke's |o; . eig. L:
van het portier, die hij al beet had, een oogen- babbel en nog zooveel meer, waar hij eerst geen Weiitink, Wals; eerv. verm. Elli 2, eig. B. Maat'
•
'■ .
blik los. Daarmee had hij zijn renpartij verloren. aandacht vopr had gehad Zoo ontmoetten zij man, Wals.
Hagend en In zich zelf foeterend liep hij terug elkaar eiken dag en brachten heerlijke dagen
br
i ek' 7. Vaarskalveren, geb. .1 Juli '40—
Ru
door op het water. .
naar den uitgang.
31 Oct. '41. 7 Inzendingen. 2a prijs Mina. eig. Gebr.
Veertien
later
verlieten
de
Friesche
dagen
zij
„Wat een waaghalzerij",, sprak een oude con- meren
Scholten, Veldhunten: 2b l.eena. eig. G. I. Keuals een gelukkig verloofd stel.
ducteur hem hoofdschuddend aan.
per, Megchelen; 3e Rientje 5. eig.
D. Kenper.
Nog geen jaar later stuurde de jonge Mevrouw
„En 't is nog strafbaar ook, weet U dat wel?"
Wieken.
een
Van
der
Velden
haar
man
naar
den
pak.van
~Maakt U me maar geen verwijten, maar zegt
Rubriek 8. Pinken, gebr. 1 Febr. '40—30
om het te laten opknappen.
TJ me liever wat ik doen moet om m(jn ring kleermaker
luni
'40. 11 Inzendingen. Ie prijs Nellie, eig. W.
Toen
de
het
reikte
loopjongen
terugbracht,
hij
terug te kragen.
D. Keuper, Megchelen: 2e Coba, eig. J. HendrikToen ik bij den uitgang was, heb ik plotseling haar lachend een ring over.
„Die had zich goed verstopt. Mevrouw. In het sen, Veldhunten;'3e Rozelientje, 4a Greta, beide
gemerkt dat ik mijn ring in den trein heb laten
waarin Uw man zijn kleine geld be- eig. A. Nieuwenhuis, Varsselder; 4b Lucie, eerv.
vestzakje,
heb
liggen. Ik
hem afgedaan met handen wasverm. Aaltje, beide eig. L. Keitper, Megchelen;
waart,
was
een gaatje, daar is hij zeker doorgeschen en toen heb ik hem bepaald op de waschzakt en diep tusschen de voering geraakt. Uw eerv. verm. Fina van Hoppenbroek, eig. L. Wentafel laten liggen."
tink, Wals.
„En daarom rent U den trein achterna en ris- man zal wel blij zijn, dat hij zijn ring weer terug
heeft. Een mooie steen, Mevrouw!"
Rubriek 9. Pinken,;geb. 1 Nov. '39—31 Jan.
keert U-Uw leven?"'
Riet gaf den jongen een gulden. Ook zy was '40. 12 Inzendingen. Ie prijs Astrid, eig. J. Colen„Was die ring dan zoo kostbaar?"
dat de ring weer gevonden wa3. Hoewel ze btander. Milt; 2e Daantje, eig. W. D. Keuper,
„Kostbaar ? Ja, voor mij wel. Maar zegt U me blij,
toch eigenlijk haar geluk te danken had aan het Megchelen; 3e Clara, eig. D. Keuper, Wieken; 4e
alstublieft..-...'."
Iréne, eig. L. Keuper, Ategchelen.
„Komt U maar mee naar den chef, dan zullen feit, dat Ben hem had verloren......
NEL.
we tiaar. Amersfoort telefoneeren en dan krijgt
Rubriek 10. Pinkigri, geb. t Juli '39—31 Oct.
U Uw ring wel gauw weer terug."
'39. 13 Inzendingen. Va Keetje, lb Dineken, 2e
Coba, alle drie eig. A'.; Nieuwenhuis, Varsselder;
Ds. J. C. Faber, Nederlandsch
'De ring werd echter niet gevonden. Niet door
3a Bertha 11, eig. B. Wentink, Wals; 3b Hermien,
het treinpersoneel en ook niet door een der rei- Hervormd predikant te Marssum, viert op 29 eig. L. Keuper, Megchelen; 4e Metha, eig. B. Wena.s.
40-jarig
ambtsjubileum.
Ds.
September
zijn
zigers.
tink, Wals.
i'
Ben van der Velden vond het heel jammer. De Faber werd op 29 September 1901 te Jelsum
ring was wel niet zoo kostbaar, maar hij was predikant en stond daarna te Schalzum, MarsRubriek 11. Vaarzen, geb. 1 Jan. '39—
een herinnering aan zijn eerste buitenlandsche sum, Zutfen, Boxum, wederom te Zutfen, waar 30 Juni '39. 12 Inzendingen. Ia Annie, ei?.
reis. Voor die reis was hij zuinig geweest en hem in 1931 eervol ontslag verleend werd, wegens L. Keuper, Megchelen;'lb Nora. eig. W. Duenk,
had hfl lang gespaard. In een oud winkeltje in zijn benoeming tot lid der Tweede Kamer. Dit Megchelen; 2a Paul 111, eig. Th. Giesen, Wals; 2b
Florence had hij hem ontdekt. De ring had een jaar nam hij het beroep naar Marssum aan, waar Astréa, eig. L. Keuper, Megchelen; 3a Paula 4,
donkergroenen steen waar een kleine roode ader hij eenige maanden geleden zijn intrede deed.
eie. W. van Niersen, Wieken: 3b Clara. eig. R.
doorheen liep.
Maatman Milt; 4e Dora, eig. J. Brugman, Wieken.
Om de een of andere reden trok de ring hem
Rubriek 12. Vaarzen, geb. 1 luli '38—31 Dec
aan en daarom had hij hem als een. blijvende
'38. 8 Inzendingen, la Johanna 9. eicr. H. van
•herinnering aan zijn Italiaansche reis voor zich
I.ent. Megchelen; lb Mina, ei?. A. Nieuwenhuis,
en
q
zelf gekocht
Varsselder; 2a Gerri, eig. L. Keuper, Megchelen;
Veilig en vlug als geen ander helpen hierbij 2b
Jo 13. eig. L. Wentink, Wals; 3e Leentje, eig.
een
of
cachet
van
altijd
poeder
Mrjnhardt. Bern.
Dit gebeurde in het voorjaar. In Augustus
Wentink. Wals.
45 ct
stond Ben op den steiger van een Jachthaven aan Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos
en
Cachets,
Doos
10
50
ct.
genaamd „Mijnhardtjes"
Rubriek 13. Vaarzen, geb. 1 Jan. '38—30
een der Friesche meren. Deze vacantie zou hij
'38. 3 Inzendingen. Ie prijs Rolanda 3, .eig.
in eigen land doorbrengen. Een flinke zeilboot lag
). Keuper, Wieken;
2e Truus, eig. G. J. Keuper,
klaar. De schipper stond er uitnoodigend bij. VerMegchelen; 3e Truida, eig. L. Keuper, Megchelen.
schillende dames en heeren voelden wel voor een
Rubriek 14. Minstens 6 erkende afstammezeiltochtje met een ervaren schipper.
lingen van één stier, geb. na 1 Jan '38.
Ook Ben had wel zin in een tochtje op het
Inz. fokver. Megchelen. afst. van Johan van
blauwe meer, en spoedig kruisten z(j over het
X, 55395, b+;
Sjolanda
watervlak.
wijde
nz. fokver. Varsselder-Veldhunten, afst. van
Eerst had hij alleen oog voor het spel van de
Marinus 56835, b+; VI
zon op de golven. Later keek hij ook het gezelInz. fokver. Wieken, afst. van Paul 4808S, b;
schap eens rond.
Inz. fokver. Megchelen, afst. van Daan van den
Opeens ontdekte hij aan den vinger van een
Burgerlijke stand van 5—12 Sept.
Kruisbrink 59025, b—. ,
jonge dame, die tegenover hem zat, een ring,
(Overname, geheel of gedeeltelijk verboden).
met een groenen steen en een roode ader!
.Rubriek 15. Drie eigengefokte volbloeden,
„M{jn ring" doorschokte hem.
Ondertrouwd: J. H. Meulenbelt en E. S. geb.
na 1 Jan. '38.
Maar dat was toch onmogelijk!
M. Daala.
L. J. Hugen en F. G. A. Hulnlnk.
van L. Keuper, Megchelen b+;
Inz.
Dan moest die jonge dame daar
Inz. van A. Nieuwenhuis, Varsseider b+;
En tóch: de ring scheen hem zonder twijfel
Gehuwd: B. J. Schreurs en B. J. Marks.
Inz. van W. D. Keuper, Megchelen b;
x
dezelfde te zijn, die hij in Florence had gekocht.
J. van Loon en A. E. Koolenbrander.
Inz. van A. Nieuwenhuis, Varsselder b;
De Jonge dame, die met haar moeder tegenWals
b—;
Inz. van L. Wentink,
Bevallen: M. E. T. Middelkoop geb. v. Haover hem zat, merkte natuurlijk wel, dat Ben's
Inz. van B. Wentink, Wals bc+.
E. C. G.
lem, z.
G. Jansen geb. Pelgrim, d.
blik onophoudelijk op haar hand rustte.
De algemeene indruk van de Jury was: oudere
W. E. Bruggeman
Zy zou geep vrouw geweest zrjn, als ze niet Bessellnk geb. Hoegen z.
goed; jongere klasse iets minder.
klasse
Roodakker
J.
te
Stlenlsz.
M.
Kamp geb.
gemeend had, dat die belangstelling haar goed geb.
sen
Nusink
Lammers
G.
x.
B.
geb.
vermoeA.
z.
oqk
hand
Hoe
kon
gevormde
gold.
zjj
van Beek geb. Vriezen, z.
den, dat die alleen haar ring betrof?
Ben zat te piekeren, hoe hij met haar in kenOverleden: G. B. Velhorst, echtgenoot van
nis zou kunnen komen. Maar aangezien zij een
G. W. Massellnk, echteindje van elkaar afzaten, deed zich geen enkele G. M. Krijger, 72 jr.
van
S.
46 jr.
genoote
Wijtenberg,
voor.
gelegenheid
Bij het uit3tappen zorgde .hij
er echter voor om in haar buurt te komen. En
van het oogenblik, dat haar moeder, geholpen
door den schipper, den voet op den steiger zette,
maakte hij gebruik om haar in te fluisteren, dat
Alhier is opgericht een konijnenvereeniging
Wat Zondag: a.s. worud gespeeld.
hij haar absoluut spreken moest.
onder den naam G. K. V. (Gaandersche Konijnenom
uur
negen
op
verwacht
U
ik
„Vanavond
vereeniging). Het bestuur'is als volgt samenZondag a.s. zal de competitie, welke in het
deze plaats."
Daams,
voorzitter;
Kattenbelt,
W.
Ph.
gesteld:
Zuiden
Zondag j.l. reeds begon, ook hier en daar
In zijn oogen en in zijn stem had zoo iets secretaris;
Thus, penningmeester. Reeds heb- in de andere districten een aanvang nemen. Ook
L.
smeekends en toch ook gebiedends gelegen, dat ben zich een 20-tal konijnenfokkers als lid aanin district 3 zijn diverse wedstrijden vastgesteld
Riet, die anders niet van dergelijke afspraakjes gemeld. ..
en ook in ons rayon komen reeds enkele ploegen
hield zich 's avonds met een uitvluchtje vrij
in het veld. In de tweede klasse A is
maakte en om negen uur naar de jachthaven
dat het geval met W.V.C., dat te Winterswijk
slenterde.
Vooruit ontvangt. Aangezien hier van een
Rijssen
Ben wachtte er al. Hij verontschuldigde zich
eerste
serieus
optreden sprake is, kan natuurlijk
terug
uit
haar
niet
Mutaties.
angst
voor zijn vrijpostigheid;
over de kansen niets met zekerheid gezegd worte zien, was hem niets anders ingevallen. Hij
moest haar weerzien.
De marechaussees A. H. Ankoné en G. den. Mochten belde elftallen echter van dezelfde
Terwijl ze zonder doel wat rondwandelden, ver- Brefeld zijn per 11 September van hun detachee- kracht zijn als in het afgeloopen seizoen, dan
telde hij haar, dat hij een zwak had voor bijzon- ring naar resp. Arnhem en Schaarsbergen weer heeft de thuisclub de beste papieren. We zullen
dere steenen en dat haar ring zijn intense be- in hun standplaats. Brigade Ulft, teruggekeerd. echter afwachten.
langstelling had gewekt. Riet geloofde natuurIn deze afdeeling was o. a. ook vastgesteld
lijk geen woord van dit verhaal, maar het amuPhenix—Rigtersbleek, doch de Bleek-menschen
seerde haar, een man te ontmoeten, die eens een
hebben zeer terecht, evenals alle andere clubs,
nieuwe manier had ontdekt om kennis aaft te
Ds. Sterringa beroepen.
geëischt, dat ze eerst nog, een oefenwedstrijd
knoopen.
mochten spelen. Voor'l September J.l. ging dit
hem
de
zeilboot
al
direct
in
Bovendien had ze
Ds. H. Sterringa, die reeds voor een drie- niet en dus achten ze zich niet voldoende vooraardig gevonden. Zij deed echter of zij hem geloofde en paf bereidwillig antwoord op zijn vra- tal beroepen naar het Noorden had bedankt, bereid, om den zwaren strijd om de bovenste
heeft thans het beroep aangenomen naar Garn- plaats aan te vangen. De N.V.B. heeft deze elsch
gen naar de herkomst van haar ring.
als billijk erkend en Rigtersbleek zal derhalve
De avond eindigde voor beiden met een teleur- werd bij Groningen.
Medio October zal het vertrek plaats vinden. naar- Doetinchem komen om hier een oefenwedstelling.
Ds. H. Sterringa volgde ongeveer 2\' jaar ge- strijd te spelen tegen Doetinchem. Dat kan onBen moest vaststellen, dat tusschen zijn ring
en die van Riet wél een groote overeenkomst leden Ds. De Haan als voorganger der Ned. Herv. getwijfeld een aardige krachtmeting worden. De
bestond, maar dat het toch onmogelijk de ring Gemeentr Etten—Ulft op en heeft zich in deze Enschedeërs zijn kampioen hunner afdeeling gekon zijn, dien hij in den trein had laten liggen. periode als een uitstekend predikant cn herder weest en moesten met slechts klein verschil de
Riet vond, dat hij zyn rol wel wat al te goed doen kennen cn heeft zich dan ook tal van vrien- eer van het le klasseschap aan P.E.C. laten.
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DINXPERLO, 11 Sept.
Op de eiervelllng
waren heden 18.000 eieren aangevoerd. Prijs
-—

ƒ 1.05 per kg.

.

VORDEN. —' Op de heden Vrijdag gehouden
biggenmarkt waren aangevoerd 16 biggen. De
prijzen varleerden van ƒ 9—12 per stuk. Handel vlug.
Voor de N.V.C. werden deze week alhier 176
vette varkens afgeleverd.

LICHTENVOORDE, 9 Sept.
Aangevoerd
werden 72 runderen, 9 kalveren en 217 biggen.
Dragende runderen van ƒ 450—550, dragende
malen ƒ 375—500, guste runderen van ƒ 300—425,
biggen van ƒ 9—15 per stuk. Vluggen handel,
-..y.
druk bezoek.
Veelevering aan de Veehouderij-Centrale. Aangevoerd werden 128 vette runderen, 74 vette kal13, 242. '
Het eerste jaar van de fusie schonk in vele veren, 2 nuchtere kalveren en 1 schaan.
opzichten bevrediging.
Ten opzichte van het a.s. seizoen past het niet
al te optimistisch te zijn, maar wQ zijn er zeker
van overtuigd, dSt wfl met de zeer gewaardeerde
medewerking van al onze officials, er van zullen
r,
maken datgene, wat naar ons beste kunnen mo.
•
gelijk zal blijken te-zijn.
Te koop: 10 Jonge Hennen, b(j H. Walvoort,
•
Straffen.
Halacheweg, Varsseveld.
Te koop: iest Ooilam, bij J. A. Huls in 't Veld,
De concentratie van de voetbalbonden bracht
Baak.
I
behalve een belangrijke uitbreiding van het ledenTe koop: een zware roodb. dragende Maal, aan
tal, ook meer competitie-wedstrijden, met als onde telling, bij G. H. Smeitink, „Hoogenkamp",
afscheidelijk gevolg meer strafzaken.
Een verontrustend verschijnsel ls het groote Langerak, Doetinchem.
Te koop: een zware gemerkte Big, bfl H. Wlsaantal „fraude"-gevallen; dit aantal is namelijk,
grooter dan ooit te voren. Het moge tevens een slnk, Broekstraat A 153, Hummelo.
Te koop by J; Pander, Spoorstraat te Varssebewijs zijn, dat dergelijke overtredingen vrijwel veld:
2 witte Belgische Brandneus Konijnen, 7
steeds achterhaald worden. Dat deze administrabeide moeren, ƒ 8.50 p. st.
mnd.,
tieve overtredingen zeer streng worden bestraft,
Te koop: 2 st. gezonde Hazereus halfwas Kobehoeft geen nader betoog.
kleur grijs en geel, ram en moer, bij J.
nijnen,
� Ook-het aantal
mishandelde scheidsrechters
Varsseveld.
Pander,
geeft aanleiding tot een opmerking en wel in 't
Te koop: 4 jonge Konijnen, 11 weken oud, bfl
bijzonder aan' het adres van de verenigingsbe- H. Peters,
Rijksweg Z 189, Gaanderen.
sturen. Deze toch hebben er voor te waken, dat
Te koop: een roodb. Stierkalf, 4 mnd. oud, btl
de scheidsrechter een behoorlijke ontvangst, een B. Hegeman, Braamt
13.
rustig verblijf en een ongehinderd vertrek geniet.
Te koop: een toom beste Biggen b(j G. J. Navis,
In de vereenigingen zelf moet met-kracht tegen Kroezenhoek B 535, Silvolde.
deze excessen worden opgetreden.
Te koop: een B. B. Zeug, a. d. telling, 3de
worp, bij G. J. Hofs, Vriezelaar, Sinderen.
Te koop: een zwaar Belg. Merrieveulen, en een
volwassen voedster Konijn, bij B. J. Sloetjes, Nw.
Leijen B 606 a, Silvolde.
Te koop: een best roodb. Stierkalf, bij B. A.
Dadido-nieuws.
Wossink, b. d. O. L. School, Heelweg—Varsseveld.
Zaterdagmiddag ontvangt het
Doesburgsche
Te koop: Jonge én halfwas L. H. Konijnen, bij
Dadklo op „De Pol" bezoek van het sterke „ExD. J. Leneman, Dijkshuis, Heelweg—Varsseveld.
celsior Sportief" u!t Arnhèm. In Arnhem werd
Te koop: 8 gemerkte Biggen, b(j J. B. Ibink,
de vorige week met de oneven goal verloren.
.Velswflk E 184, Zelhem,
—
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VRAAGBORD.
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.
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"
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.

KORFBAL.

I

DE VERHOOGING DER OUDERDOMS- EN
ANDERE RENTEN.

Sportterrein „De Kruisberg".

•

LAATSTE BERICHTEN.

den gemaakt, die zijn vertrek zeer zeker zullen
betreuren. Aangezien familie-omstandigheden het
aannemen van het beroep billeken, zal een ieder
zich, zty het ook ongaarne, met de overplaatsing
van den door zijn vlotte optreden populalren
predikant kunnen vereenigen en .hem en zijn gemaakt, dat het hulpschip „Tonbridge" tot zin- zin alle goeds ln z(Jn nieuwe standplaats loeken is gebracht. De naaste bloedverwanten der wenschen..
slachtoffers zijn op de hoogte gebracht.
De heer Geurtzen uit Netterden is tot
BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN
tijdelijk onderwijzer benoemd aan de R.-K. JonNOORD-DUITSCHLAND.
gensschool alhier. . Voor de vacante betrekking
hadden 32 sollicitanten zich aangeme ld?
BERLIJN, 12 September (D.N.8.).
Brltsche vliegtuigen zijn naar aan het D.N,B. wordt
In zaal-Vink wordt onder leiding van den
gemeld, in den nacht op 12 September de Noord- gedipl. dansleeraar Vieberink een dansles gehouDultsche kustgebieden binnengevlogen. Zij heb- den. Belanghebbenden verwijzen wy naar de adv.
ben een aantal brisant- en brandbommen neerin dit nummer.
geworpen. Door afweergeschut werd een vijandelijke bommenwerper neergeschoten.

"

van bet Departement van

Landbouw

Offic i e e 1 e Publicatie

en VlMchery.

van bet Departement van Landbouw en Vis scherf.

Hoofdlijnen der pootaardappelregeling 1941/'42.
ZAAIZAADREGELING 1941/1912.
Rijksbureau
Het.
voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd'
Het
maakt het volgende bekend:
maakt bekend, dat voor de zaaizaadregeling 1941/"42 de volVoor de pootaardappelregeling 1941/'42 zijn de volgende gende richtlenen zijn vastgesteld.
Als algemeene regel geldt, dat alleen granen, peulvruchten
richtlijnen vastgesteld:
:■
en
zaden, welke de Mederlandsche Algemeene Keuringsdienst
1) In principe zal enkel de handel in door den N. A. K.
te velde en op partij heeft goedgekeurd, als zaaizaad mogen
goedgekeurd pootgoed zijn toegestaan.
De Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproduct worden verhandeld.
Slechts wanneer van eenlg gewas of ras niet voldoende
ten heeft echter de bevoegdheid hiervan ontheffingen toe te
door den N.A.K. te velde en op partij goedgekeurd,
zaaizaad,
staan.
Wanneer van een bepaald ras de aanwezige goedgekeurde aanwezig Is, zal onder nader te stellen voorwaarden, de handel
in zaaizaad, door den N A.K. niet te velde maar (alleen) op
voorraad niet voldoende blijkt te zijn. om aan de binnenland. .
sche vraag te voldoen, zal zco mogelijk niet direct worden partij goedgekeurd, worden toegelaten.
Zoowel het te velde en op partij als het alleen op partij goedovergegaan tot het vrijgeven van ongekeurd pootgoed van
dat ras, doch zal ln de eerste plaats getracht worden het gekeurde zaad wordt door den N.A.K. geplombeerd. Tijdig zal
goedgekeurde pootgoed van een ras, dat als vervanger kan worden bekend gemaakt, van welke gewassen en rassen de
handel in zaaizaad, dat slechts op partij is goedgekeurd, zal
dienen, ingang te doen vinden.
Bij rassen, welke sterk voor degeneratleziekten gevoelig worden toegestaan en op welke voorwaarden dit zal geschieden.
Aankoop van ongekeurd zaaizaad is tot nader order verzijn, zal onder geen omstandigheid worden overgegaan tot het
boden.
vrijgeven van ongekeurd pootgoed.
k
Hét verhandelen van zaalzaad van granen, peulvruchten en
Wat'de overige rassen betreft, zal ras voor ras nagegaan zaden
zal slechts aan erkende handelaren worden toegestaan.
worden,
noodig tot het vrijgeven van ongekeurd pootErkenningen zijn thans nog niet uitgereikt Opdat echter de
goed kan worden overgegaan.
zullen
2) Gelijk reeds bekend gemaakt is, worden de sorteeringen handel In winterzaaigranen voortgang kunnen vinden,
die
met
Nederlandsche
Akkerbouwcentrale
voorloopig
zij,
de
beperkt tot de maten 25/28 mm, 28/35 mm, 35/45 mm en
45 mm opwaarts, terwijl voor groep I (Eersteling, Roode een overeenkomst inzake zaaigranen, hebben aangegaan, hun
Eersteling, Fruehmoelle, Llmosa, Ideaal) de maten worden handel kunnen voortzetten, totdat de definitieve erkenningen
zullen zijn uitgereikt.
vastgesteld op 25/28 mm, 28/35 mm en 35/55 mm.Echter beteekent het feit, dat men een overeenkomst heeft
De maat 45 mm opwaarts kan slechts met vyt- of veelvouden van 5 mm naar boven worden afgeleverd, met dien afgesloten, geenszins, dat men ook als zaaizaadhandlaar zal
verstande, dat steeds wordt begonnen met 45 mm, tenzij de worden erkend.
Zij, die een overeenkomst met de Nederlandsche AkkerNederlandsche Algemeene Keuringsdienst na overleg met de bouwcentrale
liebben aangegaan, worden geacht, een aanvrage
Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten hiervoor een erkenning te hebben ingediend. Zij, die nog geen
van ontheffing verleent.
overeenkomst hebben aangegaan en een erkenning wenschen,
De Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten
kunnen hiervoor een aanvrage indienen bij de Nederlandsche
kan voor elk ras afzonderlijk vaststellen, tot welke maximummaat opwaarts kan worden geplombeerd. Voorloopig geldt Akkerbouwcentrale, Bezuidenhoutscheweg 15, 's-Gravenhage,
met opgave van hun omzetten van den oogst 1938, 1939 en
60 mm algemeen als maximum-maat. De Nederlandsche Alge(winterrogge, wintertarwe,
meene Keuringsdienst kan bij wijze van uitzondering een 1940. Hierbij moet van elk product
enz.) de omzet afzonderlijk worandere sorteering toestaan voor vroeggerooid pootgoed van wintergerst, haver, zomergerst,
den opgegeven. Tevens moet worden vermeld, welke hoeveelklasse A.
welke hoeveelheid in het binnenland verkocht en
bekend
Gelijk
gemaakt werd, ls het verkoopen van speciale heid
voor welke groep (zaaigrageëxporteerd
werd,
alsmede,
selecties van vroeggerooid N. A. K. goedgekeurd pootgoed
een erkenning wordt gevraagd.
van klasse A door verbouwers aan pootgoedtelers (al of niet nen, peulvruchten of zaden)
voor den handel geldende vervoersvoorschriften
De
thans
door bemiddeling van den Handel), voorloopig toegestaan,
blijven in hoofdzaak gehandhaafd. Nadere mededeeling hieromnadat de Provinciale Voedselcommissaris hiertoe een verguntrent zal per circulaire aan de handelaren worden gedaan.
ning heeft uitgereikt.'
.
Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat thans nog slechts
Het betreft hier maat 28/60 mm of veldgewas.
mogen worden aangekocht.
winterzaaigranen
3) De Nederlandsche Inkoopcentrale van AkkerbouwproVoor de telers blijven de voorschriften, welke het vorige jaar
ducten stelt voorloopig van alle rassen, maten en klassen
gegolden, van kracht. Z'j kunnen dus gebruik maken
vast de hoeveelheid, welke per goedgekeurde ha mag worden hebben
zaaizaad van eigen oogst, ongeacht, of de Nederlandsche
van
geplombeerd.
■
Keuringsdienst dit heeft goedgekeurd. VerhanZoodra de geplombeerde hoeveelheden grootendeels ge- Algemeene
deling van ongekeurd zaad door de telers is daarentegen
plaatst zijn, wordt nader bekend gemaakt, hoeveel verder per verboden. Gebruikt een teler zaad van
eigen oogst, dan vraagt
goedgekeurde ha mag worden geplombeerd.
hiervoor
een
bon
uit
oogst" bij den plaat„toewijzing
eigen
hij
4) De handel ln N. A. K. goedgekeurd pootgoed zal worbureauhouder. De teler moet dezen bon zorgvuldig
selijken
den gequoteerd.
bewaren, ten einde hem bij een voorraadscontróle als bewijs te
Nadere mededeellngen hieromtrent zullen volgen. Voorlookunnen overleggen.
pig mogen handelaren, die gewoon waren van telers te beWanneer de teler zaalzaad wil aankoopen. vraagt hij hiervoor
trekken (al of niet middels een commissionnair) dit thans
eveneens bij den plaatselijken bureauhouder een bestelbon,
wederom, doch slechts tot een quantum, dat niet overschrijdt: welk hij aan zijn leverancier opzendt. .
a) De gemiddelde jaarlijksche aankoop van telers van
Telers, die van hun eigen goedgekeurden oogst leveren aah
N. A. K. gekeurd en/of ongekeurd pootgoed, in de Jaren 1936, andere telers, hebben hiervoor geen
erkenning noodig. Zij mo1937 en 1938, bestemd voor het binnenland.
gen echter slechts afleveren, na een bestelbon te hebben ontb) De gemiddelde jaarlijksche verkoop ln het
binnenland vangen. Zij leveren deze bestelbon in bij den plaatselijken buvan N. A. K. gekeurd en/of ongekeurd pootgoed in diezelfde
reauhouder, die hun een geleidebiljet verstrekt voor dekking
periode. (Het quantum, dat aangekocht mag worden, wordt van het vervoer.
bepaald door het kleinste van de onder a en b bedoelde
quanta).
Het aankoopen vaö goedgekeurd pootgoed voor export ls
voorloopig verboden.
van het Departement van Landbouw en VisscherQ.
Hiertoe zal de Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten eerst toestemming verleenen, nadat vaststaat,
�
DISTRIBUTIE VAN EIEREN.
dat er sprake van export ia.
5) De handel ln pootaardappelen wordt slechts toegestaan
De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw
aan door de Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwen Visscherjj maakt het volgende bekend met betrekking tot
producten erkende handelaren.
de distributie van eieren.'
■
Deze erkenningen zfln thans nog niet uitgereikt. Om den
In verband met het feit, dat na 20 September a.s. voorloopig
handel echter voortgang te doen vinden, zullen de b<j de ver- geen bonnen voor het koopen van eieren meer beschikbaar
eeniglng ter behartiging van den Nederlandschen Aardappelworden gesteld, zullen de detaillisten en grossiers voor de na
handel (V. B. N. A.).ln een aparte groep aangesloten hande- 14 September a.s. door hen in te leveren genummerde bonnen
laren ln pootaardappelen, voorloopig hun handel ln pootgoed voor eieren geen toewijzingen ontvangen. De distributiediensten
voort mogen zetten, terwijl anderen, die hiervoor ln aanmer- zullen hun in plaats daarvan < een ontvangstbewijs uitreiken,
king komen, voorloopig een vergunning van de Nederlandsche hetgeen zjj zorgvuldig dienen te bewaren, ten einde dit te
Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten kunnen bekomen.
kunnen overleggen, voor het geval te gelegener tftd opnieuw
Telers, die rechtstreeks aan gebruikers N. A. K. gekeurd tot het aanwijzen van een of meer bonnen voor eieren wordt
pootgoed wenschen te leveren, dienen hiervoor een vergun- overgegaan.
ning aan te vragen bij den -Provincialen Voedselcommissaris
De detaillisten dienen den voorraad eieren, waarvoor zij na
ln hunne provincie.
afloop van den geldigheidsduur van bon „33 eieren" d.i. dus na.
Voor volkstuinhouders, die pootgoed wenschen te betrek20 September a.s. nog beschikken, te gebruiken voor het afleveken, zal een nadere regeling worden bekend gemaakt.
ren op bonnen voor „een ei" en Wehrmachtmarken. Mocht het
In de desbetreffende vakbladen zijn de nadere bijzonderzich laten aanzien, dat deze voorraad te groot is, voor dat doel,
heden opgenomen, tófeake de aflevering van en den handel ln dan kunnen zij zich over den afzet daarvan in verbinding stellen
pootaardappelen en de aflevering van pootaardappelen door met de Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee te
den handel aan den uiteindelijken verbruiker.
(8335) De Bilt.
Het bovenstaande is niet van toepassing op de met „een ei"
gemerkte bonnen en de Wehrmachtmarken „ein ei". De bonnen
dienen vanaf 14 September a.s. op afzonderlijke opplakvellen
van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. ln veelvouden van tien stuks, met een minimum van tien, op de
vastgestelde inleveringsdagen bij de distributiediensten te worden ingeleverd, ter verkrijging van toewijzingen.
HOUT- en HOUTPRODUCTEN.
Detaillisten-toewijzingen voor eieren, welke vóór 15 SeptemNadrukkelijk wordt nogmaals gewezen op de inschriJvlngspllcht ber zijn uitgereikt, d.z. dus toewijzingen, welk tot 13 October
a.s. of een vroegeren datum zijn geldig verklaard, zullen door
Krachtens de ln de Nederlandsche Staatscourant van 30 Juli de distributiediensten niet meer voor verzameitoewijzingen
1941 no. 146 afgekondigde wijziging van de Houtbeschikking wordeir omgewisseld. Verzameltoewtjzingen zullen derhalve na
1939 no. 1, welke beschikking evenals de houtbeschikking 1940 14 September a.s. nog uitsluitend worden uitgereikt tegen inleno. 1 ls vervartgen door de houtbeschikking 1941 no. 1 (Neder, vering van toewijzingen voor ziekenhuizen e.d. en van detaillandsche Staatscourant van 3 September 1941 no. 171), zijn de listen-toewijzingen, welke op of na 15 September zijn uitgenavolgende ondernemingen verplicht zich bfl het Rijksbureau reikt bij inlevering van bonnen voor een el of Wehrmachtmarvoor hout ter inschrijving aan te melden.
ken voor „ein ei" d,z. dus detaillistentoewijzingen, welke zijn
1) Die ondernemingen, die Van den handel in hout, van het geldig verklaard tot 15 Octóber a.s. of een lateren datum.
verzagen, het bewerken of verwerken van hout haar normaal
VAN KAARTEN.
bedrijf maken en die ondernemingen, die geregeld hout verza- IN PLAATS
gen, bewerken of verwerken ten behoeve van haar eigen bedrijf
B Heden overleed zacht en B
(b.v. de aannemer). Onder hout wordC ln dit verband verstaan
U kalm onze innig geliefde Ej
>
Ondertrouwd:
al dan niet gebruikt hout, triplex, fineer, vezelplaten, kurk, rotu Vader, Behuwd- en Groot- H
U
ting en bamboe.
| vader
H. S. J. BERENDSEN
2) Die ondernemingen, die vari den handel in, het bewerken
JAN WILLEM
of verwerken van houtproducten haar normaal bedrijf maken en
en
die ondernemingen, die geregeld houtproducten bewerken of
WISSELS,
|
vecwerken ten behoeve van haar eigen bedrijf. Onder houtproG. W. J. SEINHÓRST.
van Orada
YVed.n.
ducten worden verstaan die producten, welke geheel of voor het
Huwelijksinzegening op 2 Oct. H Geertrulda van Campen, H
grootste- deel uit hout, rotting, bamboe of kurk bostaan.
om 1.30 uur in het Gebouw v.
3) De agent; de commlssionnair en de makelaar in hout. d. Ned. Prot. Bond te Zelhem Hin den ouderdom van B
|
Het Rijksbureau voor hout vestigt ln verband hiermede en met door den Weleerw. Heer H. H bijna 74 jaar.
verwijzing naar de ln de bladen verschenen desbetreffende offlbetreurd
door
Mengerink.
(8459 H Diep
ons g
cieele publicatie van het Departement van Handel, Nijverheid
H
allen.
en Scheepvaart van 30 Juli j l. nogmaals nadrukkelijk de aanDoetlnchemscheweg
S
Zelhem
dacht van die ondernemingen, welke tot nog toe ter zake in
Hengelo (G.).:
|
J „de Looman"
gebreke zijn gebleven, op dezen inschrijvingsplicht Er wordt
J. WOERTS—WISSELS
10 September 1941.
op gewezen, dat het niet veldoen aan deze verplichting voor
de betrokken onderneming onaangename gevolgen kan hebben.
| H. J. WOERTS
Gelegenheid tot feliciteeren op
M. WISSELS
De aanmelding dient te geschieden bij het Rijksbureau voor 2 October van 3.30—5 uur'in
hout te Amsterdam op formulieren, welke door genoemd RijksH. G. WISSELS—
Hotel Berendsen.
bureau worden beschikbaar gesteld. Deze formulieren kunnen
ö ■ ,
JANSEN.
nog tot uiterlijk 18 September a.s. bij dit bureau worden aanI
Zelhem:
gevraagd, terwijl zij binnen een week nadat zij door het Rijksbureau z(jn afgegeven of verzonden, moeten zijn ingediend.
's-HEERENBERG.
| G. J. W. WISSELS
De verplichting tot inschrijving geldt niet voor onderneD. J. WISSELS—
mingen, welke den detailhandel in kurk, bamboe of rotting of
EENINK
0
fabrikaten daarvan of den detailhandel in houtproducten uitNotaris KNOT zal bij Inzet
Kleinkinderen.
en.
oefenen, zooals winkeliers in houten- of rotting-meubelen, hou- cn toeslag, Dinsdagen 23 Septen speelgoederen, huishoudelijke artikelen illt hout vervaartember en 7 October, nam. 2 h Zelhem, 10 September '41
uur in Café THEOD. VAN ———3
digd, houten schoenzolen en -hakken, e d.
UHM te 's-Heerenberg, ten,
verzoeke van den Heer H. DE
LANGE, verkoopen:
s,
van bet Departement van Landbouw en Visscbert).
EEN GOED ONDERHOUDEN
Notaris VERWEIJ te Borculo
liuwvoedertoewUzing.
maakt bekend dat op Maandag
15 September a.s., voorm. van
De Provinciale Voedselr.ommissaris voor Gelderland deelt
9—ll uur in de KEIZERSaan belanghebbenden mede, dat het kwantum natte pulp,
waarvoor een aanvrage bij den Plaatselyken Bureauhouder aan den Lengelscheweg te KROON te R u u r 1 o, gelegenkan wwrfien ingediend, door rundveehouders, die daarvoor in 's-llcerenberg, groot 6.80 a, heid zal zfln tot BETALING,
met uitweg.
8466 VAN KOOPPENNINGEN.
de termen vallen, is verhoogd tot 2500 kg per dier.
te
gebruik
die
hiervan
kunnen
hierMen wordt .verzocht gepast
Aanvaarding 16 oct. Betaling
ZU,
maken,
mede derhalve hun voordeel doer
48353) 1 December,
geld mede te brengen.
■
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MASSELINK

I;|L

in den ouderdom van ruim
46 jaar.
Zijn heengaan was vrede,
S. MASSELINK—
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BERICHT VAN INZET.

Namens het bestuur
der
EvangelisatieVereenig. Slangenburg—Nijman:
G. W. HARTEMINK,

!

i

het dorp Zelhem, a. d. Halsche
weg, zeer gunstig gelegen

'WOONHUIS,

i
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1

R kamer, achterkamer, keuken,
K gang, aangebouwde schuur met
u bijkeuken, kelder; boven: overH loop, 2 slaapkamers en zolder.
5 Betaling 2 Jan. 1942 of eerder.
H
H Aanvaarding bij de betaling,
eventueel met uitz. van ongev.
5 a tuin, verhuurd tot 1 Jan.
1942.
Te zien: Dinsdags en Donvan 10 tot 12 uur v.m.
derdags
|
| en van 2 tot 4 uur nam.
B
Sleutel te bevr. bij den Heer
H H. Bannink, Halscheweg A 200.
B
Toeslag Maandag 22 Sep| tember a.s., nam. 2 uur, in café
R „HET ROODE HERT" van
W. G. BERENDSEN te Zelhem

Heden overleed zacht
en kalm na een langdurig
en geduldig gedragen lijden, in vollen vrede mijn
innig geliefde Echtgenoot
en der kinderen zorgvolle
Vader

R

Frederik Albertus
. van Amerongen

g

in den" ouderdom van
ruim 37 jaren.
Diep betreurd 'door ons
allen.
G. VAN AMERONGEN—
MEINEN
ANTOON
HENKIE

\

t

-

Terborg, 11 Sept 1941.

'

TE KOOP GEVRAAGD:

IVars eveldscheweg.

Eiken-. Beuken-,

.

:

met schuurtje en tuin te Ellecom, gem. Rheden, a. d. Zut- en
phenschestraatweg no. 18, kad.
gem. Dieren, Sectie S, no. 30,
groot 3 a 50 ca. Zeer geschikt
voor pension of winkelhuis;
bevattende: beneden 2 kamers,
keuken, bijkeuken en groote
kelder; boven: 3 kamers, voorzien van electr., gas en water.

■

'Heden overleed na èen
langdurig doch geduldig
gedragen lfjden onze lieve Zoon, Broeder en
Zwager

-

tfvtoüuuk

—

1

Voor geldMeggiitg

:

in den ouderdom van
ruim 37 jaar.
Dlep'betreurd door ons
allen.
R
Terborg:
a. Van amerongen |
A. VAN AMERONGEN—
V. d. GRAAF

EEN LANDHUIS met groote tuin, tennisbaan, centrale verwarming, badkamer en verdere ge-

rieflijkheden.
g EEN VILLA met groote tuin en centrale verwarming en diverse moderne gemakken.
EEN VILLA met 12 kamers, tuin, autogarage, enz.
EEN HEERENHUIS met groote tuin van pl.m. 28
Gendrlngen;
AMERONGEN
D. VAN
are. Koopprijs f 10.500.
W. VAN AMERONGEN—
BARINK en Kinderen EEN BENEDEN- EN BOVENHUIS. Huuropbrengst
B
Terborg:
f 338. per jaar. Groot 0.55 are.
—

.

—

.

B
H
B

A. VAN AMERONGEN

Te bevragen:

B. VAN AMERONGEN
L. VAN AMERONGEN—
A. KLOMPS—

VAN AMERONGEN
H. KLOMPS
:

MOPBOM! 15

TE KOOP:
Prima Huiskamerameublementen, Buffet, Dressoir, Hang. en
Ligkasten, Theemeubel, Spie*
gels, Tafels en Stoelen, Schil*
derften, Lampen, Porselein,
Glas- en Aardewerk, Gas- en
electr. Fornuis, Gascomfoor,
Pendules, Klokken, Sofa, Ledikanten m. spiralen enz. enz.

—

Tel. 388.
(8419)

Koffie-surrogaat

metkofie. 12%

en Kind

Aalten:

vhoebradnig,

I A. PRINSEN—

Wij

_-

9
B

in am VANikvorsteln mij

-

VAN AMERONGEN
H. B. PRINSEN
Terborg:
n
D H. VAN AMERONGEN
en Verloofde
B
MARIETJE.
B
|
fl De teraardebestelling E
n zal plaats vinden Maan- H
Eg dag 15 Sept op de Algem. R
B Begraafplaats,te Terborg. g
B Vertrek sterfhuis 's nam. B
850S I-•
■2 uur.

Sofu my U m\jtegn|

per

te zijn, ,

'

iDOETINCHMof pecial winkel

Terborg, 11 Sept.

IN PLAATS VAN

en

vele
ondervonden
dierBeEchtgenoot,
en Grootvader

orde".

U het,

deelneming,

hartelijker
(839Q

goed

Mede namens de Familie, - •'
Wed. F. H. LAKS—
GARVELINK

iOoetiuchem, 12 Sept. 1941.

GEDIPL. OPTICIEN,
IIASffiURGERSTR. 22,
POETINCH KM»

Beëedlgd Makelaar en Taxateur in Roerende en Onr. goederen. Tevens INKOOP.

O. VAN AMERONGEN
R. VAN AMERONGEN—
•
LIMPERS

wij

mm kopmels

Woningbureau voor Doesburg en Omstr. H. J. Masselink,
RUksstraatw. Z 165, Gaanderen
G. J. SLIJKHUIS,

CIJiJSSEN

SU vol de

zeerste

!

Bezichtiging Dinsdags «n
Donderdags van 2—4 uur.
Inlichtingen b(J voorn. Not&rissen.

TE KOOP:

Frederik Albertus'
van Amerongen

H

gij zult ten
tevreden zijn

Grondbelasting ƒ 16.93.
Straatbelasting ƒ 3.30.
Aanvaarding en betaling 1
Deo. 1941, in genot van huur
ét ƒ 80.— per maand.

Berken Stobben Tuinnetten en
Vliegennetten.

j

H
i
B
B
B
H
■

HELDERMAN'S
DIIBBEL-JUS,

Woonhuis

zoowel kleine als groote part.
Brieven met prfjs:
êëê e&\
JOII. OVERLING,
„DE HOLLAND INDUSTRIE"
Hoofdlaan 25b
Schlebroek. Houtkamp
Doetinchem. Glazen kan elke vakkundige
opticien leveren, maar als U
ook een U passend montuur
wenscht ga dan naar den
opticien, die een groote sorteerlng heeft. En die heeft

'

—

wenazen

kelier naar

(

De begrafenis zal plaats
hebben op Maandag 15
September a.s. n.m. 2 uur
van het sterfhuis.

en

~

Vraagt daarom Uw Win-

i

!

ons

-

i

.

Wilt U zonder VLEESCH
Notarissen Q. v. d. VELDE
toch lekkere JUS?
te Dieren en HORST te Does-

,

| Slangenburg. 11 Sept. '41.

eding.b HÜÊEdanzekr vluge 1Uw yb

.

ELLECOM.

te
»

burg, zullen op Dinsdagen 16
en 80 September 1941» nam.
met
vóórpi. geni. A 197,
en 3 uur, in Hotel BRINKHORST
8358
achtertuin, groot' 9 aBB ca, is te Ellecom,
ingezet op ƒ 5601.—.
8391
PUBLIEK VERKOOPEN s
Het huis' bevat: ben.: voorhet solied gebouwd

P. VV. HAASBROEK,

Dr.KDÉ„FHAMG"
INMeva„'gPn■NITEOL"
j
1„DImMicJk\j"KnLAROEN
1
B
omvoledig,iOC 1 pak|e
„DickordIeC".3n6t
1komtWIaAnlfe|rd/Ius
LLevUnsiV(lI!Na)Krteiantgde,
H
1941. I
I
inbpronikejdeenJ
B
KAARTEN.(jsanbiedagIin
advertniprjscouant'
Voor de
bewezen vann H
Provinciale Publicatie
Zitdag Ruurlo. het overladen van onzen bfldanweti's
„Dick IYi/nSt?
Vader,
baren
huwdWVtOlikndr,
0
b
o
n
e
s
F. H. LAKS,
HUIS met Tuin
onzen
betuigen
UbenetvanifdCrD
dank.
_

Veiling Woonhuis Huismoeders!

Notaris K. H. VEENSTRA

te Zelhem bericht, dat het in

Secretaris,

I
II B8

'

Overal verkrijgbaar.

LKG

■

Heden nam God weg na
een zwaar lijden onzen
trouwen Koster

Voorzitter.

Of fic ie el e Publicatie

•'

'

.

voor

-

/•

g

Gebruikt dan

>

Slangenburg, .11 Sept. '41. |

'

>

I

:•

M

in den leeftijd van ruim
46 jaren.
Zjjn heengaan was Vrede.

.

»

11Ift

2Êm m

G. W. MASSELINK

Of f icieele Publicatie

,

-■

I

|

,

*

'

\"

-'

"

|
|

ARIE
WIM.

•'

'

.

|

BERTHA

>"•

'

r,

Uv 9" m

ve

|

i

31

éiti 1

'g■
I kj('rlivhjli-i£oe(iv
v:

;

zmm&m

.

I

'

•

•

Q.r ; .V.

h1

H

Dinxperlo:
«E. J. MASSELINK
E. J. MASSELINK—
NIJENHUIS
BERTIE
Doetinchem:
A. J. DIERSEN
M. E. DIERSEN-"—
MASSELINK
MIMI

.

..at*

;

GERRIT WILLEM

i

'

Heden overleed tot onze fl
diepe droefheid in zijn H
Heer en Heilara, na een n
langdurig, doch geduldig H
onze
gedragen lijden,
geliefde Man. Vadtr, Behuwd-, Grootvader en
Pleegvader

zuiver

Officieelè Publicatie

}

.

«

ILuxor tg|
Theater Winterswijk. |
-

35

Vrijdag tot en met Maandag, alsmede Woensdag,
eiken avond 7'/ uur, Zondag 4 uur en 7y t uur.

Vap»f

2

De groote nieuwe TOBIS FILM

«

I

Traum-Musik. f

TELEFOON 833

|fgamaaHi—

1

GROEHLOSCHE BIOSCOOP*

TELEFOON 853 ra

LUXOR, Doetinchem

GROENLO.

%

•

De Onbeschrijfelijk Humoristische Film

de U.F.A. film met In de hoofdrol

ga
E|

EEN LUST VOOR HET OOG EN OOR

||

55
El

met verder schitterend bijprogramma v. eiken leeftijd.

Bergplaats

voor Rijwielen,

1
Ka

1

WILLY FORST

Ëjj

:

:

1

ZONDAG 14 SEPTEMBER A.S.
vertoonen wij om 5 en 8 uur

VRIJDAG 12 t.m. MAANDAG 15 SEPTEMBER a.s.

H

Een film vol climax, bruisende levenslust, rhythme en
meesleepende melodieën, met Schlagers van
Peter Kreuder en zjjn Orkest.
Zang
Benjamino Gigli. Regie
Geza von Bolvary.

titéèf'Ute?

.

I

„WSWALZER"
:

—

—

-

EaUkDieritocbe !
j
MAGDA SCHNEIDER,

:

HANS SöHNKER,

PAUL KEMP,

FRITZ IMHOFF

e. v. a.

j|j

Een schitterend programma voor JONG en OUD.

' In ons VOOR-PROGRAMMA

Eg

||

:

TOBIS HOLLANDSCH NIEUWS.
UFA WERELDNIEUWS.

i

Prijzen als gewoon.'
Wijzigingen voorbehouden.
■' TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN.

fTrv,

Rn

—

ZAAL VINK

ETTEN.

-

(beh. goedk. B.

&

|IQ
UU

ijgjp

Toegang alle leeftijden.

Vergeet niet Uw plaatsen te bespreken aan de cassa
en per Tel. 853 dagelijks van 11 tot 1 uur.
Voorstellingen
VRIJDAG, ZATERDAG, MAANDAG
8 uur, ZONDAGS 5 uur en 8 uur.
:

Uu> Modehuis.'
W

BLOEMBOLLEN

Eg

[gi

|

I

j GEBR. AGTERHOF

ga

|i

1H Bontmantels
I
|i
zijn
punten!

k|

Arbeiders

voor het laden en lossen van hout.

§3

DOETINCHEM.

-

.

'l

zonder

Hg

pfl

|fj
||

li

Gaarne toonen wij U geheel H
vrijblijvend de nieuwste ||
modellen in diverse bont- li

||

soorten.

1

/

ë|

1

ZIE ETALAGE.

I Firma Wed. S. Jacobs I

SERENADE.
(TOBIS-FILM).

I

Doetinchem.

||

Een triomph van Europa's Grootsten Film-Regisseur.

x

In de hoofdrollen
HILDE KRAHL, ALBERT MATTERSTOCK,
IGO SYM, FRITZ ODEMAR.

.

HEER, technisch ontwikkeld,

.

„

Brieven onder No. 8471 G.,

Vooraf TOBIS lIOLL. en UFA WERELDNIEUWS.
Voorstellingen
ZATERDAG 13 SEPTEMBER, 8 uur
ZONDAG 14 SEPTEMBER, 5.30 en 8 uur.

_

:

a/h

jasUtmd.

BeSp&arrtJ vfersch

pi§gi
135 V

bur. v/d blad.

zonder bon

�

'

.

'

|

:

MOHA in de keuken. lets bijzonders ter vervanging voor vele
gerechten. Vraagt Uw winkelier
ons 9ratis receptenboekje.
d)i)

Mtt „Xlbumenr

zoekt deelname in of overname van een
goed rendeerende zaak of grossierderij.•

altijd iets bijzonders, een film

Hilde Krahl, de veelzijdige ster. ontplooit zich in haar
volle grootte als een artiste van den allereersten rang.
Een film welke U bij blijft door haar spel en montage.

-

ummww.

-Het tumwx! LU.A.Scfudteti fAocUict!

In verband met de stroom-rantsoeneering zoeken wij

lu"'GEBR.
IHETSELWESKEHI
Wegens vacantie
GERRITSEN

MEDEWERKERS,

Toegang boven 14 jaar.
,

BoerenleenbankL

[»

GAANDEREN.

die in eigen werkplaats gietyzeren machinédeeien kunnen
draaien en eenvoudige machines monteeren. Materiaal wordt
door ons geleverd.
"

Varsseveldscheweg 23
Telefoon 801.

*

„FINIS", ULFT.

A

—

/>

Duur wonen in een huurhuis en
Uw leven lang huur betalen? of

goedkoop wonen in een eigen

>

HET BESTUUR,

k

'

.

Cursus Vakdiploma voor Kruideniers

DOETINCHEM—DOESBURG.
Óns instituut geeft in genoemde plaatsen een cursus voor het
Kruideniersilijiloinit, aansluitende op het e.v. examen dat in
April—Mei wordt afgenomen. De inschrijving sluit 20 Sept.
Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt.
Instituut v. MiddenstandNvnfconilenv. in Nederland, Alg. Secr.
Dra. W. P. den Turk, Langegeer 261, R'dam Z., Tel. 72037.

'n

en

e heel afbetalen? Hoo'ge hypoJHaSBÉaBaJiL. iheekrente betalen of het renten.v. Bouwkas „Roiiyp" bedrag gebruiken om Uw

schuld af

lossen?
Vraagt inlichtingen bij den Hoofdvertegenwoordiger voor Doetinchem en Omgeving:
ie

■

<

BON's Woningbar., Tel. 734, Doetinchem

AUTOMATIEK, IJSBUFFET gesloten.
van 15 t.m. 21 SEPTEMBER 1941.

4WW
.

3

-

(beh. goedk. B.

jaar het huis

'

=====

Danscursus

is onze zaak, BANKETBAKKERIJ,

Doetinchem

—

WAT DOET GE LIEVER?

:

DINSDAG en VRIJDAGS,
's avonds van half 7 tot half 8.
0

.

Gevraagd:

-

WILLY FORST's

Vanaf 16 Sept. zitting

'

eeltige

voor de ROTSTÜIN

DIEPENBROEK- Hamb.str. Doetinchem

f|

wij U de PRACHTIGE FILM

Een Willy Forst film is
uit het volle leven.

•

ARNHEM.

—

onze mooie soorten.... plant ze vroeg

Terborgsche Bioscoop

.

k

v»n'

|

TELEFOON 296

Deze week brengen

het gebied

creaties, op

ISSBfIHBBBHBBBIBBfIBDBHIBBHBBBEfIBOHBÜHHIHHI

|

TELEFOON 29G

8

Jet

en «Irlecïïngcn foorién' wtj

Roggestraat 4

'

Komische 2-acter „Draadlooze Misstap".
Interessante film „Dieren In Bruiloftstooi"
•
0 Allerlaatste Actualiteiten.

1

STOFFEN EN HOEDEN'

JU -.V,'."..-.

W.)

g

•

etalages

onze

"allernieuwste

RÏ
BS

van den heer TH. VIEBERINK,
gediplomeerd Dansleeraar
V/2 uur schudden van het lachen!
Ivtenjcan zich opgeven, aan de zaal voor of op
H
Ons niet te overtreffen bijprogramma brengt U: '
de eerste les Dinsdag 23 Sept. 's avonds half acht.
■■
■%

'^^-1

DANSCURSUS

g

F|
Bg Onder leiding

jc

:

,

®

w

gi

HIJ, de arme vondeling met de drie pleegvaders, een ■
kleermaker, chauffeur en kapper.
§8
ZIJ, de charmante rijken dochter met de twee hondjes. ES
Een modern sprookje met een verrassend slot!
meest öolle verwikkelingen en allervroolijkste
situaties laten het publiek

IDe

1852, Weenen van den jeugdigen keizer Franz Joseph.

''

Juf f|U

hebben gevonden. Want
Klok-Poeder reinigt alles.
Voor binnen- en buitenboel of in. de keuken,
Klok-Poeder is een uit-

Jj|

AffV; >|
ƒ |||||

■

met

B

Verrukkelijke Weéner Walsen.

'

Êl*rqÈÈß2i

om zeep te besparen te

—

EEN SPANNEND VERHAAL
Strijd om de mooiste meisjes van Weenen.

v

-

§1

—

'

.;

Zeep sparen? Gemakkelijker
gezegd dan gedaan! Toch
niet Haalt U eens één bus
Klok-Poeder en U zult be»
merken, het ideale middel

In de verdere rollen
HöRBIGER
PAUL
CAROLA HöIIN
OSKAR ||
H. FINKENSIMA
TIIEODOOR DANEGGEN
ZELLER
ELLEN SCHWANKE.
||
—

•

/

Doetinchem
&

W.)

-

:

*

Aanvang 1e les Zondag 21 Sept., 's avonds

~

I,
IMisterstraat

E

R

J. L. HEERSINK

-

half 8, onder leiding van den heer
TH. VIEBERINK, Gediplomeerd Dansleeraar.

DKiaan

Klank-Studio

Zy, die hieraan wenschen «leel te nemen, kannen
zich opgeven 'aan de zaal.
...

-

HEZENSTRAAT'4.
f

ZAAL WILDENBEEST
,

L. W. KLOMP
'

I

i

•
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WINTERSWIJK |

maakt ALLE gramophoonplaten.
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