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Zullen zij een invasie
tfet gesprek

van den dag; gaat over de

invasie, een komende landingspoging van

]

do geaillieerden in het Westen. De lichtzinnige spreekt er over met een lach om
den mond en In het geloof, dat het nu wel
spoedig met ae bezettende macht zal zijn
gedaan. De militaire deskundigen beschouwen voor en tegen en de leek weet
er het zijne van*..Hg die zijn volk en land
lief heeft, vreest de invasie omdat het
land, waar de geallieerden zullen pogen
voet aan wal te krijgen, het tooneel zal
worden van de reüsachtigste verwoestingen en van stroomen bloed. En hij die gelooft in een betere' gemeenschap voor de
volken van Europa, ziet elke poging met
vertrouwen tegemoet omdat het niet dezin van de historie .kan zijn dat oude, afgeleefde vormen en ideeën zegevieren
over idealen, welke, alleen'nog Europa, een
nieuw aanzien en nieuwen bloei kunnen
schenken.
■ Elke invasie-poging met welke hoeveelheid van vliegtuigen, schepen, materiaal
en manschappen ook ondernomen, zal een
waagstuk zijn. Wordt zij ondernomen en
afgeslagen dan zal het geweldige verlies
aam manschappen en materiaal eeri enormen terugslag hebben op het moreel van
geallieerden, iri het bijzonder op' dat
van Engeland. Want Engeland kan met
zijn, in verhouding met de oppervlakte
van het land en het imperium zeer kleine
bevolking en zeer kleine bevolkingstoe-1
name heel slecht gevoelige verliezen,
lijden. Reden waarom Engeland op
andere oorlogstooneelen steeds
volken en hulpvolken den strijd liet voeren en het percentage aan een eventueele
landingspoging deelnemende Amerikanen
zeer hoog zal zijn. Het mislukken van een
op groote schaal opgezette landingsmanoeuvre zou Engeland daarom zoo
goed als geheel van de oorlogvoering unnen uitschakelen.
Zullen de geallieerden dan inderdaad
een serieuze poging wagen ? De Engelsche propaganda beaamt dit niet alleen,
maar kondigt haar zelfs binnen de
negentig dagen aan. Zij heeft voorts
mededeeling .gedaan van verschillende
commando-wisselingen, waarbij Eisen-1
howèr is benoemd tot leider van de invasie
'in het Westen. Daarnaast heeft zij gewaagd van grootscheepsche oefeningen
op de Engelsche kust en van groote concentraties van schepen in het Zuidoostelijk deel van Engeland. Dat is nagenoeg
alles wat wij omtrent de invasie van geallieerde zijde weten. Daartegenover staat
de' wetenschap, dat aan de andere zijde
van' het Kanaal een Atlantische wal is
opgericht, welke zich uitstrekt van het
Noorden* van Noorwegen tot aan Spanje
toe. Hij is een aaneenrijing van vestingwerken, één enorm blok beton, voorzien
t va» ; de nieuwste technische middeleu en
duizenden wapenen, tot het zwaarste kaliber toe. Een enorme troepenmacht van
aan het Oostelijke front geharde soldaten
heeft dezen wal bezet. In «ie Nieuwjaarstoespraken heeft zoowel de FUhrer als
dr. Göbbels betuigd van het vertrouwen
in de hechtheid van het afweerfront. De
Ftlhrer, die zooals hij opmerkte, er niet
aan twijfelde, dat de geallieerden „in het
Westen of op den Balkan, of in Noorwegen, Nederland, Portugal of ergens
anders" een landingspoging zullen doen,'
zeide ten aanzien van den Atlantischen
wal, dat de versterking van belangrijke
punten en hun voorziening met materiaal
en personeel den vijand waarschijnlijk
meer zou verrassen dan hij het de Duitschers zou kunnen doen. En Göbbels
profeteerde, dat de Engelschen en Amerikanen bij een eventueele landingspoging
verbaasd zouden opkijken.
Op een andere plaats heelt af'. Göbbels
zich nog veel sterker uitgelaten. Hij vvees
er namelijk op, dat de Londensche pers
steeds weer schrijft, dat de Duitschc soldaten aan het Italiaansche front vechten
als tijgers en een nagenoeg bezeten dapperheid en doodsverachting aan den dag
leggen. „Dat zal in veel grooteren omvang by een komende invasie in het Westen het geval zijn", voegde hij daaraan
toe. „Hoe, meenen de Engelschen en
Amerikanen, zullen de regimenten uit
Keulen, Essen, Diisseldorf.' Hamburg,
Kassei en Berlijn vechtefi als zij daar oog
in oog tegenover de brandstichters van
hun vaderland en de moordenaars van hun
vrouwen en kinderen staan
Neen, het is kinderlijk te gelooven, dat
de Duitschers rechtsomkeert zullen maken
als het eerste gealli<agide schip zich in
het zicht van Europa'sTiusten vertoont!
De landen aan de zee zullen getuigen
moeten zijn van een uiterst verbeten en
niets ontzienden strijd, als zij het ongeluk
hebben betrokken te zijn in de invasieplannen van Duitsphlands tegenstanders.
De bekende Duitsche militaire deskundige
Schwarz van Berk heeft getracht het lot
van zulke landen in enkele zinnen te schilderen. Wat staat den volken te wachten,
die meenen door een invasie bevrijd te
worden, vraagt hij en in zijn antwoord
üegt hij dan: .een tot puin worden van
hun gebieden, het razen van een materiaalslag en een vernietiging van waarden, die tot nu toe, dank zij de snelle Duitsche veldtochten, achterwege gebleven is.
Dan eerst zouden steden als Antwerpen
en Amsterdam 't lot'van Hamburg ondergaan. „Hun oorlog (die van Engeland en
Amerika) zou inplaats van het verdwijnen van honger en tekorten te bewerkstelligen, een waren overvloed van springstof, nitroglycerine, vuur en staal over
Frankrijk, België, Holland, Denemarken
of Noorwegen ontladen".
Wij kunnen niet in de toekomst zien
wat ons te wachten staat. Men kan hopen
op een invasie of er om lachen. Doch beter
ware het.te bidden dat zulk een bittere
drinkbeker aan ons volk voorbij moge
!
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Levendige actie aan

Zuid-Italiaansch front.

HOOFDKWARTIER- v. d. FüHRER.

13 Januari (D.N.8.).
Het Opperbevel
der Weermacht maakt bekend:
„Ten Noordoosten van Kertsj. zijn hernieuwde sterke aanvallen van de bolsjewieken mislukt.
Tegen het bruggehooiü van Nikopol
heeft de vijand na felle voorbereiding
door artillerie op een smal front den aanval geopend. In verbitterde gevechten,
die den geheelen dag voortduurden, bevochten onze troepen een volledig afweer—
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voltrokken.

Het doodvonnis van liet bijzondere gerechtshof dat het oordeel moet uitspreken
over leden van den Grooten Fascistischen
Raad; is Dinsdagochtend kort na 9 uur
door den kogel voltrokken
aan Bono,
Ciano, Gottardi, Marinelli en Pareschi.
I
O

—

O

Radio Rome deelt rnzake de terechtstelling van de ter dood veroordeelde leden
van den Grooten Fascistischen Raad mede,
dat twee priesters den nacht bij de veroordeelden hebben doorgebracht om hen
op hun naderend einde voor te bereiden.
Vroeg in den ochtend werden de veroordeelden uit hun kerker gehaald en naar de
plaats der terechtstelling overgebracht.
Hier baden de beide priesters met de veroordeelden een laatste gebed, waarna de
terechtstelling werd voltrokken.

Rotterdam.
Cornelis Schalker, kantoorbediende.

2.
3.

#

Doodvonnissen in Italië

O

Bij de voortzetting van hun aanvallen
Zuidwesten van Dnjepropctrowsk
werden de bolsjewieken weer bloedig afgeslagen.
Ten Westen van Kirowograd zijn gisteren opnieuw met sterke infanterie- en
pantserstrijdkrachten ondernomen bolsjewistische aanvallen begonnen. Zij werden
in tegenaanval en r.a. afgrendeling Van
cenige penetraties afgeweerd. Ten Zuidwesten
Tsjerkassy bleven plaatselijke
aanvallen der bolsjewieken zonder succes.
De eigen tegenaanvallen in het gebied
van Pogrebisjtsje hebben ook gisteren
vorderingen gemaakt. Hierbij werden 20
Sovjctrussische tanks stukgeschoten.
Ten Westen van Berditsjef zijn verscheidene aanvallen der bolsjewieken mislukt. In tegenaanval werden 19 .vijandelijke tanks en 17 stukken geschut vernietigd.
In het gebied ten Westen van Novograd Wolynsk en ten Westen van Sarny
staan onze troepen in harden strijd met
opdringende vijandelijke strijdkrachten.
De bolsjewieken hebben ook in den afgeloopen dag hun felle aanvallen ten
Westen van Resjitza voortgezet. Zware
gevechten zijn aan den gang.
Bij Witebsk zijn hernieuwde..met het
zwaartepunt ten Noordwesten der stad
uitgevoerde doorbraakpogingen der bolsjewieken gestuit op den taaien tegenstand onzer troepen. In dit gebied hebben
de bolsjewieken 42 tanks verloren.
Ten Noordwesten van Newel zijn vrrj
sterke aanvallen Van bolsjewistische infanterie- en pantserstrijdkrachten onder
afgrendeling van eenige penetraties en
na het stukschieten van 14 vijandelijke
tanks afgeslagen.
Het luchtwapen heeft met sterke fermaties gevechtsvliegers en slagvliegtulgen ingegrepen in de harde afweergevechten bi) Kirowograd en . Berditsjef.
Vijftig vijandelijke, vliegtuigen werden
neergeschoten.

De höhcre SS- und Polizeifiihrer maakt
het volgende bekend:
1 1. Op 11 Januari 1911 tegen 18.20 uur
werd op den Statenweg, Rotterdam-Blijdorp een moordaanslag gepleregd op een
Nederlandsch polltie-beambte. De dader
kon in de duisternis op zijn fiets ontkomen.
.Voor aanwijzingen, die tot arrestatie
van den dader en zijn* opdrachtgevers
lelden, wordt een belooning ten bedrage
van ƒ 10.000,
ter beschikking gesteld.
11. Op 12 Januari 1944 hield het Polizeistandgeriebt in Rotterdam zitting. Het
heeft wegens deelneming of ondersteuning van strafbare handelingen, welke
hfct karakter hebben van optreden van
benden, de volgende doodvonnissen geveld, die na bekrachtiging lioor de hoogste. rechterlijke macht ten uitvoer werden
gelegd:
1. Ni<;olaas Beuzemaker, onderwijze»,

ten

Ciano e.a. ter dood veroordeeld.
Sinds 8 Januari heeft in het kasteel
Vecchio in Ve*ona voor het bijzondere
Gerechtshof het proces plaats • gehad
tegen do ondorteekenaais van de door
Grandi opgestelde motie voor de vergadering van den grooten fascistischen raad,
die geleid heeft tot de bekende gebeurtenissen van den 25en Juli 1943.. Met uitzondering van Cianetti, die 3% jaren
tuchthuis kreeg, zijn alle beklaagden ter
doo'd veroordeeld. Van de 18 doodvonnissen z\jn er 13 uitgesproken in afwezigheid
van de beklaagden. De vijf aanwezige ter
schoonzoon Ciano, dc Bono,' Marinelli,
dood veroordeelden zijn:
Mussolini's
Pareschi en Gotthardi.
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's-Gravfnhage.
Maarten van Baarle, tramconducteur, wegers communistische activiteit.
Maarten Pronk, student, 's-Gravcnhage, wegens verboden wapenbezit
en terroristische activiteit.
Jtarinus Spronk, koopman, Got inciiem, wegens verboden bezit van
springstoffen en terroristische activiteit.
Remmcrt Huibert van 'der Mil,
ambtenEtaii Rotterdam.
Deodatis de Clerck, bediende, Rot-

terdani.

Artur Franciscus dc blerck, - grondf "werker. Rotterdam, wegens sabotage.
.Rotterdam, 12 Januari 1944.

De nieuwe ordening der
continenten.
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123 Amerikaansche vliegtuigen
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De bevolking der provincie Gelderland bestond op 1 Januari 1942 uit 951527
zicïen (479959 m. en 471568 vr.). In 1942
Werden geboren 10840 •J. en 10350 m.;
overleden 5047 m. en 4304 vr.: vestigden
zich 2470? m. en 32280 vr.; vertrokken
22719 m. en 27333 vr. Op 31 Dec. 1942 bestond de bevolking: uit 970296 zielen t.w.
<87735 m. en 482561 vr.
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haar tijd noodig cn het is
niet aan de
menschen deze te vroeg af te breken.
Het Duitsche volk Is zich in tegenstelling tot zijn vijanden volkomen bewust van de geheele draagwijdte van de
komende historische beslissingen. Het
geeft zich niet aan illusies
over. Juist
het afgeloopen jaar heeft het Duitsche
volk geleerd oni Men oorlog zonder vrees
in het strenge gelawt
zien. zjjn smarten en beproevingen gewillig te aanvaarden, .zijn gevaren in te zien en te doorstaan en vooral om door zijn eeuwige
lessen rijper te werden en te groeien.
VVien zou het kunnen verbazen, dat hot
Duitsche-volk de overwinning moeilijk
wordt gemaakt ? Een wereld verandert
haar aanschijn niet zender smarten hierbij
te ondergaan en zon<l?r wonden en licltcekens op te loopen. „Zij vormen thans
onze smart, zij zullen echter in een latere
toekomst onze trots zijn".
Bovendien, zoo besluit de minister, bezit de natie voldoejide weerstandvermogen o*l hieraan het llooft te bicden. Wie
zou ons bij het begin van dezen ooilog
hebben willen voorspellen, wat wij tijdens
den oorlog nog te verduren zouden hebben
en waaraan wij het hoofd zouden moeten
bieden om tenslotte toch te overwinnen ?
De oorlog js thans onze leermeester in
allo dingen en
het latei-, wanneer
wij hem eenmaal* gewonnen hebben, in
een nog veel grooteren omvang zijn. Dan
zal hij ook voor ons meer en meer zyn
vernielend, karakter verliezen en weer
worden, wat hij in de geschiedenis dfr
volken altijd geweest i*
de stap naar
een nieuwe wereld, die met tranen van
smart geboren en met tranen van geluk
in bezit genomen wordt. ■
:

Aftje.
Antje iras een prettig meisje,
Altijd vroolijk' en getond,.
\
tin ze keek plezierig lachend
In de wijde wereld rond.
Maaï 'ze had nat sluike haren,
Daarvoor stond ze ook bekend.
Sluike haren staan niet aardig,
Ant was kwiek en vlot en vaardig,
fyi dus nam ze „permanent"'.
Toen kreeg Antje mooie krullen,
O. ze keek haast niet opzij,
Maar
ze liud vier doffe tandjer,
Jin die pasten daar niet bij!
Antje nam vier and're tandjes,
lu een oogwenk was ze klaar,
[in. wat stonden ze toeli lijntjes.
Mei hun gaaf gevormde lijntjes,
Hij haar prachtig krullend haar!
■Vaar
de krullen en d'e tandjes
l'asten niet bij liaar gezicht,
Want de teint van Antje's wangen
ll'rt.v daarvoor url iets te licht.
Antje ging ren stapje verder,
Eli dat stapje was niet klein.

$

Uit een doosje kwam reit kleurtje.
een fleschjc kwam een geurtje,
O, wat ros!; toen Antje fijn'.
tin als 's avonds Ant ging slapen
Stonden altijd bij haar bed

Uit

Vier heel lieve, lïeine tandies

In een glaasje weggezet!.
Rij haar doosje en haar fleschjc.
Had een ander weinig kans.
Daar stond keurig op geschreven,
Xict: „van Antje", wacht eens etc,

Maar wat deftiger: „van Ans"!
Ansje met je mooie landjes,
Met je altijd krullend haar,
Ansje met het rosé kleurlje,
Is dat allemaal wel waar?
meeningen Kindje,
deed je wel verstandig?
Kijk eens in het spiegelglas!
(-STFÏ.) Wanneer wij van tijd tot tijd in
Ach, zoovele oude vrinden,
onze artikelen melding' maken van rede/.ouden je hécl aardig vinden
voering-en door leden van de Londensche
A Is je maar w eer A N T J L was!:
emigrantenregeering uitgesproken,
of
artikelen van deze lieden aan een beschouJanuari 1944.
KROES.
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Het tienjarige pleegkind van de fam.
te .Nijvepdal, dat bij; het. spelen,
gewond werd .door een projectiel, waarSS-Üntersturmfiihrer Wittmann,
mede de moeder gedood werd,: is thans een SS-Pantserdivisie, heeft op 9 Januari machten is daarbij bijna uitsluitend
het
eveneens overleden.
met zijn Tigertank aan het Oostfront persoonlijke egoïsme. Europa 2ou, zoo
zijn 66sten vijandelijken tank stukge- schrijft de minister, gemakkelijk in staat
zijn, wit eigen continentale kracht een
schoten.
In het Westelijke deel van het Zuid- zelfstandig en vrij leven te leiden. Dit
Italiaansche front heeft de vijand zijn echter moet juist door dezen oorlog veraanvallen Uitgebreid tot den sector ten hinderd worden. De politieke krachten, die
Het SS-Ersatzkommando deelt mede
Iedere gezónde Nederlander, in den leef- 'Noorden van Venafro. Na sterke voor- eigenlijk de ijverigste partijgenooten van
tijd van 17—15 jaar, kan zich aanmelden, bereiding door artillerie uitgevoerde aan- Duitschland moesten zijn op zijn weg naar
vallen op onze heuvelstellingen werden d? nieuwe ordening van Europa, zijn veelten einde gekeurd te worden voor
<le
zware verliezen voor den vijand af- eer zijn verbitterdste tegenstanders, en
'met
Waffen-SS, SS-Wachtbataljon in Amers- geweerd.
Twee plaatselijke penetraties desondanks ztfllen zij den loop der gefoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine
werden afgegrendeld. Van den uitersten schiedenis niet kunnen tegenhouden. Of
en de Gernmansche SS in Nederlatid.
Westelijken vleugel worden voorpostenons continent vindt door den strijd van
Tydens de keuringen worden alle in- gevechten aan de Carigliano, van den het Duitsche lijk om zijn voortbestaan
lichtingen verstrekt
betrekking tot Oostelijken vleugel een succesvolle eigen een nieuwen vorm. , of het zal na dezen
de verzorging van familieleden, duur der stoottroepactie gemeld. .
oorlog nog slechts een speelbal zijn in de
handen van aan Europa vreemde of zelfs
opleiding, extra levensmiddelen, et<\.
Personen, tusschen Ift—30 jaar die aanTe Arnhem heeft zich een ernstige van anti-Europeesche machten. Het Duitsche rijk kan derhalve in zijn strijd voor
meldingspiirhtig zyn voor de tewerkstel- twist voorgedaan tusschen een vader
en het leven
ling, kunnen zicli eveneens aanmelden en een zoon. De 61-jarige H. v.
vali ons werelddeel waarlijk de
D. sloeg zijn domineerende
worden gedurende hun verbintenis van de 27-jarigen zoon met een stok een
Europeesche . mogendheid
gat in
tewerkstelling vrijgesteld.
het hoofd, terwijl de zoon zijn vader genoemd wordén.- Zouden wij dezen strijd
opgeven of zelfs verliezen, dan zou hierOfficier in dc Waffen-SS kan iecjer ernstig verwondde door met een mes twee
steken
in de hartstreek van het slacht- door ook het lot van Europa bezegeld
worden, die na minstens een jaar dienstoffer
toe
te brengen en hem met een bijl zijn. Het gaat dus in dezen oorlog oiji
tijd zijn geschiktheid vtfor de officiersiets meer dan 0111 de aanspraak op een
aan
de slaap te verwonden.
opleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiEuropeesche» hegemonie van de zijde der
De
vader
is
niét
werd
naar
ding
doorslaggevend. Beslissend
het gem. zieken- groote wereldmogendheden. Het
gaat er
voor bevordering zijn
karakter, gedrag, huis overgebracht. De zoon is in arrest om, of Europa en in denzélfden
zin om
gesteld.
prestatie.
Azië, voor welks continentale leven Ja17.1.44 9—14.00 uur Rotterdam, Deutsche
pan denzelfden strijd voert, aan Amerika
Oberéchule, Westerlaan 2.
of Afrika gelijkgesteld zullen worden.
18.1.44 9—-12.00 uur Breda, restaurant
Het- geen men in de Ver. Staten de
neergeschoten.
Modern, Markt.
Amerikaansche eeuw noemt, is niets an18.1.44 15—18.00 uur Den Bosch," hotel
Het opperbevel der Duitsche weermacht ders dan de aanspraak der Ver. Staten
Noord-Braband, Markt 45.
deelt mede: In de vroege ochtenduren van op het voogdijschap over de geheele we19.1.44 9—12.00 uur Venlo Deutsches- den llden
Januari hebben Amerikaansche reld. Het bolsjewisme gaat in theorie en
Haus, Egmondstr. 16.
bommenwerpers eenige plaatsen in Mid- practijk denzelfden weg, alleen 'met an19.1.4$ 15—18.00 uur Arnhem, café Royal. den-Duitschland aangevallen. Door den dere voorteekenen. Engeland wordt door
20.1.44 9—12.00 uur Hengelo, café Modern,
onmiddellijk begonnen Duitschen afweet deze twee in hun berekeningen buitcyi beSpoorstraat 18.
konden de aanvallen niet geconcentreerd schouwing gelaten en is veroordeeld tot
20.1.44 15—18.00 uur Zwolle, hotel Gijten- worden
uitgevoerd. Daarentegen werden het spelen van een zeer ondergeschikte
beek.
volgens_ de tot nu toe'reeds be«;hikbarc rol. De heerschappij over de geheele we21.1.44 9—12.00 uur Assen, Concerthuis nog onvolledige rapporten door TOuitsche reld gaat via de beheersching van Europa.
aan de Vaart.
jagers, jachtkruisers en batterijen lucl.t- Deze echter wordt verkregen via de militaire nederlaag jan Duitschland.
21.1.44 15—18.00 uur Groningen, Heere- doelartillerie boven het Rijksgebied en
dc
straat 46.
Duitschland
in Europa dezelfde
bezette gebieden in het
123 Ame- rol, die Japan speelt
22.1.41 9—12.00 uur Leeuwarden, Huize rikaansche vliegtuigen, Westen
Oost-Azië'
in
speelt. Beide
in hoofdzaak vier- zijn wachters over
de continentale onSchaaf, Breedstraat.*
motorige bommenwerpers, neergeschoten.
23.1.44 9—14.00 uur Amsterdam, DaJii 4.
Tegenover het buitengewoon 'groote schendbaarheid van de hun toevertrouften of nu de in deze gebieden
24.1,44 9—13.00 uur UtrecHt, N.V^Huis, verlies van den vijand aan vliegtuigen er.
levende volken dit willen inzién of niet,
Oudegracht 245.
bemanningen staat volgens de tot nu toe zij
kunnen alleen nog onder hun militaire
25.1.44 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. ontvangen rapporten
bet verlies van de
een . eigen nationaal leven
Durchgangslager, Leusderweg.
bemanningen van twee Duitsche jachtvlieg- bescherming
26.1.44 9—14.00 uur Den Haag, Dieren- tuigen. Nog zeven bemanningen worden lelden. Want zoowel een Amerikaansche
als een bolsjewistische infiltratie van ons
tuin, Benoordenhoutscheweg.
vermist.
continent zou automatisch datgene doen
ophouden te .bestaan, wat wij met het
begrip Europeesch omschrijven.
minister verklaart dan nog eens,
■ (latDeEngeland
in deze prognose nauwelijks behoeft te worden genoemd. Het
handhaaft do oude stelling van de Europeesche evenwichtspolitiek, zonder te willen inzien, dat deze allang door de ontwikkeling achterhaald is. Engeland meent
te leiden, maar het wordt zeff geleid. De
ontwikkeling heeft de ideëenwereld varf
Engeland allang achter zich gelaten.
Het faalt niet alleen Tl oor zijn eigejj
totaal gebrek aan politiek inzicht, maar
vooral door het volslagen ontbreken van
\
sociaal inzicht.
Engeland, zoo schrijft dr. Göbbels. heeft
het geloof In zichzelf verloren. Het kan
nog alleen vernielrrt. Voor het opbouwen
zelfs van een politieke dogmatiek ontbreekt hem de kracht. Het Britsche
empire is bij levenden lijve vergaan. Het
is duidelijk, dat een zoo groot conflict,
Vanuit den Haegtchen Dierentuin zijn eenige honderden
waardoor tenslotte het aanschijn der
Nedertandsche
Vrijwilligers naar het Oostelijk front vetrokken voor dan strijd tagan kat
aarde van den grond af veranderd wordt,
Bolsjewisme. Tijdens da Inspectie door tfy ObergruppenfOhrer en Geneol
«iet in een enkelen slag beëindigd kan
dar Pollzei, Rauter en den Leider
worden. Ingrijpende veranderingen'' hebben
CNF/MelJer/Pax m
—

+ ƒ 0.10
Incassokosten
Afzonderlijke nummers f 0.10.
Advlrtentiën: Per mm regel 9 cent.

omdat wij den inhoud van deze redevoeBERLIJN, 33 Jan. '(D.N.8.)
De
Uvintigste eeuw staat in het teeken van ringen of artikelen eenige waarde toede nieuwe ordening der continenten, zoo kennen. Wat deze emigranten in Londen
schrijft Rijksminister dr. Göbbels in het zeggen of schrijven is voor onze toekomst
jongste nummer van „Das Reich". Db volkomen onbelangrijk. Het is echter leeroorlog, zoo zegt hij, voj-mt geen bewijs zaam na te gaan welke pogingen zij, die
tegen deze stelling, hij schijnt deze veel- in 3940 niet beter wisten te doen dan hun
posten te verlaten en ons aan ons lot over
eer overal te bevestigen. Het kan nauwelijks nog ernstig ontkend worden, dat te laten, in het werk stellen op ons volk
Europa in zijn huidige bonte' schakeering invloed te blijven uitoefenen. Het is vaak
en politieke verdeeldheid voor de overige, grappig te zien hoe zij door middel van
tot hechte economische eenheden aaneen- een stroom van . woorden hun aanmatigesloten continenten iedere mogelijkheid gende houding trachten goed te praten.
tot concurrentie verloren heeft. De vraag
Daar is om te beginnen de redevoering
luidt dus, of het zijn eenheid uit eigen van den heer van Kleffens. Als „minister
kracht en zoodoende in zijn eigen voor- van buitenlandsche zaken" van de Nederdeel zal hervinden, of dat deze eenheid landsche emigrantenregeering 'tracht hij
door anti-Europeesche 'machten in haar ojis duidelijk te maken dat
een gouden
yjardeel.zal worden opgedrongen. De toekomst tegemoet zullen gaan,,piit£ \vH
van drijfveer van
deze anti-Europeesche bereid zijn een verbond te sluiten mét het

-

wagen

Zware gevechten over een
zeer .uitgebreid front in
Oost-Europa.

?

Abonnementsprijs: Per drie maanden ƒ 0.75

Distributienieuws.
Nieuwe rantsoonbonnen en rantsoenkaarten.

Met ingang van 10 januari zijn wederom voor alle artikelen taatsoi-nbonae» var.
een nieuw model in gebruik , genomen.
Peze bonnen hebben een blai-wert achtergrond, waarop de naam van het artikel*
de letters „1 R", ,'/2 R" of
4 R"' alsmede de datum ,',rs-4-44" gedrukt zijn.
Alle rantsoenbonnen
van het thans
gangbare model, dat zijn dus de rantsoenbonnen met groenen achtergrond,
blijven tot én met 6 Februari a.s. geldig.
Nadien datum kan op deze bonnen, nltft
meer''gëköcht worden. De wisselbonneri
Britsche Imperium en de Vereenigde Sta- voor '/ 4 rantsoen brood, VT rantsoen melk,
ten, die ons land hebben uitverkoren een 'h rantsoen taptemelk, V 4 rantsoen kaas.
bruggehoofd te vormen tegen de sovjets. '4 rantsoen vleesch en Vso rantsoen boter,
Dus
tegen Duitschland, want blijven evenwel geldig.
Van Kleffens begint natuurlek ifiet aan
Zij, die rantsoenbonnen voor brood, bete nemen dat Duitschland en zijn bonöge- schuit, boter, margarine, melk, taptemelk,
nooten. dezen oorlog verliezen en dat onze vleesch of groente hebben ontvangen voor
Oostelijk» buren de sovjets zullen zijn. een periode, welke na 6 Februari a.s.
Dit laatste zou inderdaad juist zijn, want eindigt, kunnen hun oude rantsoeilbonnen
de leermeesters van Van Kleffens, Chur' bij den distributiedienst ruilen tegen rantchili en Roosevelt, hebben ons continent soenbonnen van nieuw model, voor zoover
aan Stalin uitgeleverd. In zijn enthoude oude boiyien bestemd zijn voor gesiasme voor de nieuwe rol <Jie Van Klef- bruik naGFebruari. Deze mogelijkheid
fens ons land wil laten spelen vergat hij tot ruilen geldt uitsluitend voor de geechter een kleinigheid, nml. het feit dat noemde artikelen. Rantsoenbonnen
voor
Stalin zijn legers £>evel zal geven door te andere artikelen kunnen in geen ge'val gestooten tot aan onze kusten en deze niet ruild worden.
halt zal laten houden aan onze OostgrenRantsoenkaarten.
zen. Het is mogelijk dat ,Van Kleffens
den
In
vervolge
zullen
verder vreemdemeent van .ons land in de toekomst een lingen.
arbeiders
met
verlof
uit het buitenbruggehoofd tegen de sovjets te kunnen
maken, maar Stalin heeft het plan de land e.d., geen losse rantsoenbonnen voor
meer
ontvangen. In
Westelijke landen als bases voor zijn voedingsmiddelen
acties tegen het kapitalistische Westen plaats van rantsoenbonnen zullen de diste gebruiken, straks als hij deze acties zal tributiediensten aan deze personen z.g.
gaan beginnen in het kader van zijn rantsoenkaarten uitreiken, waarop bonnen
voor voedingsmiddelen voorkomen voor
wereldrevolutie. Een merkwaarctige meeeen tijdvak van 1, 4 of 7 dagen.
dus
van
ning
Van Kleffens om te verVoorts zullen pasgeborenen zoo noodig
onderstellen dat hij hier iets tegen zal
een dergelijke kaart ontvangen, waarop
kunnen doen, waar hij toch kon weten,
dat zelfs Churchill en Roosevelt slechts bonnen voorkomen voor een tijdvak van 7
de bevelen van Stalin hebben op te volgen dagen. De bonnen vag deze kaart nemen
en maar zouden moeten afwachten hoe de de plaats in van de rantsoenbonnen, welke
houding van de sovjets, na den oorlog, ten tot dusverre in een aantal gevallen verstrekt werden.
opzichte van henzelf zal.zijn.
Aanstaande en jonge moeders zullen in'
Van Kleffens is altijd een demagoog geweest en tenslotte kan niemand verwach- den vervolge gedurende 26 weken voor
ten dat hij. 11a zijn land en volk te hebben de bevalling en 6 weken n a de bevalling
elke vier weken een rantsoenkaart. waarverraden, een andere houdiag zou aannemen. En evenmin als de woorden van op bonnen voorkomen voor een tijdsduur
Van Kleffens ons nog iets zeggen, is liet van 4 weken ontvangen, in plaats van de
artikel dat Albarda schreef in het te Lon- rantsoenbonnen, welke zij tot dusverre
den verschijnende blad „Vrij Nederland"' ontvingen. Verder zullen zij, wanneer het
geschikt om onze meening over dezen' kind in leven is. tegen overlegging van de
van het kind, geduvoormaligen leider der „S.D.A.P." te distributiestamkaart
32
rende
weken
na
van de 6 weken
afloop
wijzigen.
Wie moet niet glimlachen als hij leest na de bevalling nog rantsoenkaarten ontvangen. Zij moeten deze kaarten elke 4
dat Albarda er zeker van is dat
oijs land,
na de „bevrijding" een constitutioneele weken hij den distributiedienst afhalen.
De bovengenoemde rantsoenkaarten bemonarchie onder het Huis van Oranje zal
vatten
geen bonnen voor sommige artike?
Wie
blijven
herinnert zich niet hoe in
„Het Volk", Kleerekoper van leer trok len, waarvoor tot dusverre we I rantsoentegen de Koningin, hoe de S.D.A.P. ge- bonnen werden verstrekt. Dit verschil
zagsdragers geen gelegenheid voorbij lie- wordt evenwel jfecompenseerd door het
ten* gaan hun anti-monarchistische hou- aantal bonnen, dat daarop voor de andere
artikelen voorkomt.
ding te demonstreereh ?
De -nieuwe rantsoenbonnen en de bonAlbarda vertrouwt er blijkbaar op dat
van de bovenbedoelde rantsoenkaarwö dit vergeten zullen en zal zich gaarne, nen blijven
ten
blijkens hun opschrift tot en
mits hg „straks na de bevrijding" maar
!."> April
a.s. geldig.
terug mag komen om mee te helpen met
Sinaasappelen
voor kinderen
regeeren, op koninginnedag met oranje

r

'

tooien !
Verder is Albarda van meening dat zu'n
bondgenooten voor alles zullen zorgen
watnoodig is om het leven in Nedtrland
normaal voortgang te doen vinden. En
ook deze meening is merkwaardig, omdat
hjj toch ook weet wat het resultaat is
van een geallieerde bezetting, omdat de
gebeurtenissen in het door de geallieerden
bezette gedeelte van Italië en de toestand
aldaar, hem toch niet onbekend kunnen z»jn.
■ Werkelijk, het zijn merkwaardige meeningen die Van Kleffens en Albarda verledigen en het is maar gelukkig dat zjj
deze m eenlingen ba speren op hun wenschdroom dat de geallieerden met behulp van
de sovjets Duitschland zullen vernietigen
en den oorlog ziHlen winnen.
Wy in Nederland weten beter. Wjj gevoelen weinig behoefte deze emigrantenministers terug te wenschen. omdat w(j
begrijpen dat hun terugkomst slechts

van

0—4

jaar.

Voor kinderen van o—4 jaar zal 500
grani sinaasappelen beschikbaar worden

gesteld. Ter verkrijging hiervan moet meh
de bonnen „Reserve D-S cn E-S - gedurende het tijdvak van 13 tot rn met 17
'

Januari 1944 van te voren bij zijn leverancier inleveren. De leveranciers zijn ver-

plicht

desgewcnscht een ontvangstbewijs
af te geven.
De aflevering der sinaasappelen aar;
het publiek zal van 23 Jan. a.s. af kunnen

geschieden.

mogelijk is, indien Duitschland den oorlog
verliest en ook ons land dan in den bolsjewistischen chaos zal ondergaan.
Zoover ral het echter niet komen. Een
nieuw Europa zal verrijzen en daarin ral
geen plaats zijn voor hen die nu trachten
via Raaio Oranje hun merkwaardige meeningen op te dringen.

'

„

'
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„DE KRUISBERG
A.s. Zondag, 2 uur j

De winterslag aan het
Oostelijk front.

Doelinchem I—Veenendaal I

BERLIJN, 13 Januari.
De A.N.P.correspondent meldt:
De winterslag aan het Oostelijke front
woedt met onverminderde hevigheid voort
en schijnt in omvang eerder toe dan af
—

Da VIVO kan
u geen luilekkerland beloven,
maar wèl de beste

te nemen.

In de Duitsche commentaren wo;-dt niet
verheeld, dat men zich voor een zware
taak geplaatst ziet, al stemmen de geleidelijk op gang komende tegenmaat-

-

kruidenierswaren,die
op dit oogenblik gele-

verd kuonen worden.

ra-Ës

Fjrn

regelen tot voldoening.
In het Zuiden is een* bewegingsoorlog
van geweldigen omvang aan den gang.
Van het penetratlegebled van Korosten—
Sjitomir—Berditsjef uit valt het Rpode
Leger waaiervormig aan, waarbij in het
bijzonder de aanvallen ln Westelijke richting de Dultsche strijdkrachten tot het
prijsgeven van terrein genoopt- hebben,
zoodat de strijd zich op het meest Westelijk gelegen punt van het front langs de
spoorlijn tusschen Sarny en Kowel afspeelt.
Daarnaast streeft het roode legér «r
naar, door aanvallen van het gebied tusschen Berditsjef en Dnjepropetrowsk uit,
den Zuidelijken vleugel van het front ln
verschillende deeletf te splitsen, om zoodoaode de Dultsche gevechtskracht te versnipperen. Hiertoe verlegt het steeds weer
het zwaai tepunt,van zijn aanvallen, die
telkenmale met superieure strijdkrachten
op «een smal front worden onderkomen.
De Dultschers ondernemen van hun kant
in'dezen scctor in kracht toenemende tegenaanvallen en voortdurend golft de
strijd heen en weer, waarbij er uitermate onoverzichtelijke situaties ontstaan
met een buitengewoon grillig verloop der
fronten. Het afgrendellngsfront, dat de
Dultschers tegen de naar het Zuiden gerichte Sovjet-Russische aanvallen hebben
opgericht, steunt op de Boeg, welke rivier een goede, bescherming vormt voor
de spoorlijn van Odessa naar Lemberg,
welke voor het Duitsche ravitailleeringsverkeer onmisbaar is.
,
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KOFFIESURROG AAT
Vochtvrij en stijf verpakt
Smaakt al* versch garnalen
Betara li er nlat
ledara
winkelier kan hel U leveren.
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Buitengewoon zwaar zijn ook de Sovjetrussische aanvallen aan de Oostzijde van
de Pripet-moerassen, waarvan
Mosyr
blijkbaar het doel is. Deze aanvallen worden uit twee richtingen ondernomen, namelijk van het gebied ten Westen van
Retjsitza uit en van den driehoek uit,
welke gevormd wordt door Pripet en
Dnjepr. Als

hebben de Russen eenige bressen kunnen
slaan in de Duitsche linies. Het belang
van den strijd in dezen sector, die nog in
vollen gang is, en een buitengewoon verbitterd karakter draagt, is evident, daar
bij een verder opdringen der bolsjewisten
naar het hart van de Pripet-moerassen het
gevaar eener overvleugeiing der meer naar
het Noorden gelegen Duitsche stellingen
zou ontstaan. Aan de Westzijde van de
Pripet-moerassen zou voor de Duitsche
troepen het gevaar eener bedreiging in den
rug toenemen, naarmate de Sovjet-Russische opmarsch van Sarny uit naar het
Noorden voortschrijdt. Dit zou tevens een
ernstige belemmering vormen voor de ra-

„Jantje pélen!"
Al* Utr Jantje óók apelen «11. was- neer hg «ten moet..,

ra lil O «Ut. dit M met tem NIET
:
rollen «pelen «trek*...
denk du itn CUm». het havermout

uet onontbeerlijke voediafiatoffon.
Hg .•peelt" net aoo'a voldiaan
bord Climax.

fótall
nar na tn straks

vitailleering der Duitsche strijdkrachten<n
het moerassengebied. Aangezien echter do
Sovjet-Russische strijdkrachten, die tot 't
gebied van Sarny zijn doorgedrongen, bestaan uit niet bijzonder sierke voorheden, vertrouwt men van Dultsche zijde
deze bedreiging te kunnen afwenden.

RgPl

HAVERMOUT

gevolg Van hun overwicht

-'«f%

Terwijl hij hielp een.paard te beslaan, werd de 20-jarlge smidsknecht L. P.
Wonnlnk te Zwolle door het dier ln den
arm gebeten. Er ontstond bloedvergiftiging, aan de gevolgen waarvan Wonnlnk
ls overledem
—

RsnoVatum verzekert Uw bezit tegen

Billijke tarieven
Inlichtingen bij ome correspondenten
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VANELZ.

Geerte, de vrouw van Aornt Peppelen-

kamp, was van orde. Zi'j had un stea
arges in 't dikke van eur rechterbeen, dat
eur aldergruweluks zeer kon dooft. 'tWas

zo'n

vevealende

knagende

Wedden dat ze sttaki weer zeggeni
„Zeg Kelner, wat smaakt die thee

goedl Is dat nog echte?" En dan
ik maar weer tot verveleos toe:
„Nee Mevrouw, dat is
zeg

ZEGT:

NE r

£CH7l'

Uittloiteod �wkftj»b«tf In toperktt
hoeveelheid �oor hotcli, restaurant*.
café't. ptoiiofis kloosters. lickenhui*
tn endtre froote instellingen.
tffl
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ze 't uutrearn. Geerte dach eers dat ze
zich daor 'estooten hadde en dat 't inwendig an 't zweeren was 'egaon. Maor
a'j 't been zoo bekekken ko'j d'r niks an
zeen.
.'tls rimmetiek, wat ik ow zegge," zei
Dark Willem eume. „Warm hollen. Doot
t'r dag en nach un goeie flanellen Hoppe
umme, good stevig. Met warmte mo'j ds
piene vedrieven en dan oppassen veur
koldigheid en véur natte vuute. Veur rimmetiek is niks gemeender as natte vuute."
Geerte wol wel nao Vaod luusteren. Zi'j
bon zich un duftige flanellen lappe um
't been en wachten af.
'tHeelp niks. 'tVVier eerder nog slimmer in plaatse van better. Zi'j kon op
gin Stool weazen of in bedde. 'tWas slim
zo'n spul at 't wier. Gelukkig had Aornt
al wat bulpe van de oldste deerns. I'j begreppen ow neet hoo hendig af'dee blagen al wazzen. En Doore, de vrouw van
Olbert van neuzen Hanne, kwam zoo now
en dan ook effen bi'jspringen.
Nao de flanellen lappe wier 't 'eprobierd
met duuvelswatten. Dat had Doore*'eraon.
Duuvelswatten un bitjen nat maken met
oldeklonnie, dat heelp merakel. Heupe
menschen hadden daormet baate 'efennen veur de rimmetiek, zei Doore. Alaor
Geerte kon de duuvelswatten neet Hen.
'tWag net of 't ow gaten ln de hoed
brannen en de piene bleef net-zoo at 't
wat. Alleene was
en» zoo slim.
Dark Willem eume zetten thee van Jachtenduuvel. daf wa» un olde remedie veur
»

»

#

brenderige

piene en 't kon d'r eur deursjoeksen, da',

*

WEm E.

boter in ontvangst hadi genomen, zonder
bonnen af te geven. Het vonnis luidde:
2 maanden gevang, met aftrèk van preventief èn ƒ 500 boete of honderd dagen,
met verbeurdverklaring der boter.
Onlangs heeft de 18-j. verpleegde
van het R.O.G. „De Kruisberg" H. de W.
uit do gang van de Muloschool, hoofd de
heer Van Dljl, een jas gegapt en tevens
een fiets ontvreemd, welke achter de
school geparkeerd stond. De officier te
Arnhem eischte tegen de'W., die reeds
tweemaal veroordeeld is, I'i jaar gevan—

•

genisstraf. Uitspraak 25 Jan.

a.s.

.

Burg. Stand.
Qeboren: Gerrit, z.
v. A. Steege en W. Hoftijzer (Velswijk);
Herman Karei, z. v. J. A. Lenderink en
H. L. Teerink (Heidenhoek); te Zutphen:
Geertruida Johanna, d. v. iO. J. Haverkamp en G. Th. ter Maat (Halle).
J. Molenkamp weduwe van W. Nieuwen- Overleden te Lichtenvoorde: J. Bokhuis, 74 jr.; H. B. Jansen 1 jr.; G. J. M. kers, man van E. Berendsen, 69 Jr. (ZieuLeuverink 8 dg.; J. G. Veugelink 8 weken; went).
O. W. Walvoort, echtgenoot van G. F.
Oevonden voorwerpen: portemonnaie'
fan den Barg, 77 ]r.; J. G. H. Lovink, 3 jr.;
inl.
Bouwmeester, . Palmberg; een
J.
H. J. Ernst, echtgenoote van W. J. Heur- hamer, W.
bij
inl.
R. Tieleman, Zevenweg A
nink, 64 jr.; H. A. Lovink, 9 mnd.; A.
244;
een
armband, inl. bij G.
zilveren
Evers, 2 jr.
Hegelink, Kerkweg; een portemonnaie,
GAANDEREN.
inl. boekhandel Ter Wal, dorp; een gouStatistiek R.K. Parochie over 1943: den ring, inl. ter secretarie; een konijn,
Aantal doopsels 88, sterfgevallen 25, hu- inl. bij'Ds- Hakkesteégt, dorp; een handwelijken 18.
beschermer, inl. bij J. Andrlessen, A 302;
Aan'de R.K. school alhier is met 1 een dameshandschoen, inl. bij M. H. MlnkJan. voor vast aangesteld MeJ. J. M. horst, Wassinkbrink C 9.
Krudde uit Loerbeek en benoemd tot tijWISCH.
delijk onderwijzeres Mej. J. Eringfeld uit
Burgerlijke Stand.
Geboren: Noël
/
Hengelo (G.).
Willy, z. v. W. Arentsen en G. W. RutHENGELO (G.).
gers, Varsseveld; Everdina Gerharda, d.
Op 1 Januari 1943 bedroeg het zie- v. H. J. Loor en A. L. Berkelder, Varsselental dezer gemeente 5317 .(waarin be- veld; Paulus Adrianus • loseph Maria, z.
grepen 12 evacué's normaal dus 5305. Er v. P. A. Verwey en A. P. ter Steeg, Silvestigden zich ln het afgeloopen Jaar 405 volde; Johanna Bernarda, d. v. A. Wenpersonen (waaronder 221 evatué's) nor- dels én J. E. Aansorgh, Terborg; Evertje
maal gevestlgden dus 184 personen. Er Cornelia liga, d.-v. G. H. J. Tientjes ei'
vertrokken .242 personen iiit deze ge- M. Kok, Varsseveld.
Overleden: A.
meente (waaronder 34 evacué's) alzoo F. Peters, weduwe van G.'J. Tiemes, 75 j.,
normaal 208 personen. In- 1943 werden Gendringcn: J. W. Traast, weduwnaar
134 pebsonen geboren. Er stierven 82 per- van J. A. Rademaker, 57 jaren; E. van
sonen (waaronder 1 evacué). Normaal de Vosse, ongehuwd, 68 j.
aantal overledenen dus 53 personen, i
VARSSEVELD.
Op 1 Jan. 1944 bedroeg het zielental
dus 5362 personen zöpder en 5560 mèt
Gevtnden: een beenpijp en een rechevacué's Hiervan waren 2875 manneltJkc- fer Nappa heerenhandschoen. Inl. b. d.
en 2685 vrouwelijke personen en wel:
Marechaussee,
3348 Ned. Herv., 2001 R.K., 56 Oeref.
HALLE.
Kerken, 23 Chr. Geref., 21 Herst. Apost.
Vorige week werd in zaal Nijhof
(H.A.Z.E.A.), 9 Doopsgezinden, 11 Ev.
Luth., 2 Hersteld Ev. Luth., 2 Leger des door de aïd. Halle-Varsseveld van de
Hells,'.. 1 Ned.* ïsr., 1 Ev. Broederge- Landjeugd een "feestavond gegeven, welke
meente," 1 Episcopaal, .1 Remonstrant en in alle opzichten geslaagd mag heeten.
Het programma, dat geheel in de sfeer
80 tot geen godsdienst behoorende.
Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres van de streek was gehouden, oogstte
.
aan de openbare lagere school te Varssel groot succes.
J.
\V.
Lensink
te
thans
HALLIS.
A.
Mej. A.
Aalten,
ln gelijke functie te Barchem.
Gevonden voorwerpen: een doos met
Inlichtingen bij H. W.
distributiebonnen.
ZELHEM.
Stoltenborg, G 27.
De 3de Union-revue, getiteld „Lach
TERBORG.
er maar om",, heeft zeer velen weer een
Vonnissen Kantongerecht, uitgesproken
kostelijke„avond bezorgd en stond in hoedanigheid "minstens op het peil van de 21 Dec.
Spoorwegwet: J. H. v. A.,
voorgaande. Het was een welverzorgd, 's-Heerenberg, Th. O. M., Arnhem, leder
gevarieerd programma, waarin het op- ƒ 5 subs. 3 d.
Persoonsbewijs: W. J.
treden van een ,paar bij uitstek komische M- 's-Heerenbèrg, ƒ 2 subs. 1 d.
Openfigurgn, meesterlijk uitgebeeld door de bare dronkenschap: W. H. K., Kilder, f 10
hecren H. Eelderink en D. J, Helmink, wel subs. 5 d.
Motor- en Rijwielwet: J. B.
het meest succesvolle aandeel vormde. K., Ulft. 2 X ƒ 2 subs. 2 X 1 d.
RijDe stemming zat er'vanaf den aanvang in wiel onbeheerd laten staan: P. G. J. N.,
door de wijze waarop de medespelenden Stokkum, ƒ 3 subs. 2 d.
Wegenverhun rol vertolkten: in contact met het pu- keersreglement: H. J. J., Ruurlo, f 3 subs.
Loopen op verbobliek, mede door samenzang onder bege- 1 week tuchtschool.
leiding van de onvolprezen Union-band. den grond: H. D., Kilder, ƒ 25 subs. 15 d.;
De diverse nummers werden door den Th. D., Kilder, ƒ 15 subs. 10 d.
Algeconferencier, den heer Buddendorf, met ween Reglement Vervoer: G. W. W.,
een vlot, geestig speechje aangekondigd. Wisch, ƒ 5 subs. 3 d.
Strooperij (art.
Op drie achtereenvolgende avonden was- 314 Wetb. v. Str.): Th. v. "L., Rotterdam,
de zaal van het feestgebouw tot in alle 3 weken. gevangenisstraf; J. L.- 5.,. Rothoeken gevuld en het laat zich aanzien, terdam, 14 dagen gevangenisstraf.
Verdat ook de<laatste revue-opvoering op a.s. duisteren: J. Th. W., Groot-Breedenbroek,
Zaterdagavond tot veler voldoening zal berisping.
Broodbesluit: H. W. 0.,
Halle, f 75 subs 25 d.
verloopen.
Besluit bestrij—

—
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In het vorig no. hebben wij- gemeld,
dat het Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens'te Amersfoort binnenkort naar het
kasteel ~de Ulenpas" zou worden overgeplaatst.-Naar de Directeur, de heer H. L.
A. Weusten ons meldt, berust''een en ander op een vergissing. Het gesticht blijft
n.l. gevestigd te Doetinchem, doch zal
worden uitgebreid met een land- en
boschbouwafdeeling, welke in de Ulenpas
wordt ondergebracht.
Bij den schoenhandelaar V.'"hier'ter
stede bleek bij een contróle een groot aantal paren schoenen te zijn ontvreemd. Een'
onderzoek deed al spoedig verdenking
ontstaan tegen, twee bedienden t. w. W.,
alhier en B. uit Oosseld. Beiden legden
bij verhoor een bekentenis af. Voorts werd
'aangehouden zekere K., verdacht van
heling. B. werd door de politie naar Arnhem overgebracht en ter beschikking van
den O. v. J. gesteld, terwijl W.'en K.'voorloopig op vrije voeten werden gesteld.
Rijkspostspaarbank.
In den loop der
maand De'c. 1943 werd bij het kantoor
der Posterijen te Doetinchem op spaar—

—

—
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~'t lood um old
zei Geerte.
Maor daor mos toch raod 'eschaft wodden. Dat kon zoo neet blieven. Geerte
wier mager van de piene en begon d'r
gellij* umhen te kieken. Zi'j zol d'r fenaol
met.an 't grondholt kommen.
Dan in de vredesname maor naor den
pille, zotfat Aomt den dokter nuumen
Den eigesten dag kwam de pille al kieken.
Hi'j drukken Geerte op de zeere plekke en
drei'jen zien snorre es iit de krul.
„Wat is 't now meneer?" vroog Aomt.
„Ow vrouw hef Isias in 't been Peppelonkamp," zei de pille.
„Hoo nüum i'j dat meneer?"
%
„Isias. A'j 't neet onthollen könt denk
i'j maor an de profeet Isaias."
„Bo now daor he'k nog nooit van
'eheurd," zei Aomt.
„Ja ja," zei de pille. Hi'j schreef poeiers
veur, dee Aomt maortnos kommen halen.
„En Geerte: warmte en röste hollen."
Onderwiel zatten de cndere dokters ook
neet stille. Dark Willem eume zei:
„Poeiers, wat zunt now poeiers? Un
bitjen gemalen kriet met Emser. zalt t'r
deur. Niks weerd. Veur dee kwaole mo'j
dennenknoppen laoten trekken op Fransche brandewien en dat tweemaol vierentwintig uur onder de grond graven. A'J
daor un paar maol dages wat van drinkt,
bu'j d'r zoo af. Vader zaliger hef dat van
ze leaven zoo vake 'eraon en 't hielp al-

,tied."
Un keal dee an de deurè kwam ünv
knienevellen op te koopen, zei: „I'j mof
met t ongezalten vet van
gelte dee nog neet 'ebeerd hef."

smeereir

un

»

O daor was raod genog veur a'j 'f achteraf heuren.
Op un dag kwam Aornt bi'j Olbert van
neuzen Hanne.
„Hoo is 't met de vrouw, Aomt?" vroog
Olbert. „Wat zeg de dokter d'r van?"
„Bo zi'j hef un profett In 't be«n," ze!
Aornt.
„Un wiit?"

Uitgebroed onder de

zoti van Ztrid-Italië.
(Teekenlng Knabe/Orbis/Holland. Pax.)

ding strooperij:

risping en 2

X

J. H. M.

W., Silvolde, bc

1 maand tuchtschool voorwaardelijk met 'éen proeftijd van 2 jaar,
met verbeurdverklaring vnn strikken en

H, W., Silvolde, berisping en
2 X I maand tuschtschool voorwaardelijk

klem; W.

met een proeftijd* van 2 jaar.
ETTEN.

r

—/ De Veefondsverzelscrir.g hield
haat
algem. vergadering in Café Eimers. In kas
ƒ 4978.66. Uitgaven 1043: ƒ 4099.70. Saldo
ƒ 278.C6. By de verkiezing van do 3 bestuursleden J. Helmes, G. té Grotenhuis
en M. Ch. Verheij werden allé drio herkozen.

•

ULFT.
Gevonden voorwerpen: Een zilveren
armband bij J. A.. Veels, U1ft.350; een
vulpen met étui .bij E. J. Berns, Ulft 211.
Benoemd.
Mej. B. Kemperman,
thans tijdelijk onderwijzeres aan de R.-K.
Meisjesschool te Etten, is benoemd in
vasten' dienst aan de R.-K School te
Monster (Z.-H.).,
—

.

'

GENDRINGEN.
Rijwieldiefstal.
Nadat een zekere E.
te Doetlnehem was gearresteerd wegens
diefstal van rflwlelen, werden pok te
dezeiv plaatse door de politie onderdoelen
van ontvreemde rijwielen in beslag ge—

nomen.

DINXPERLO.
Dinsdag werd in de openbare schooi
de jaarlijksche ledenverg. gehouden van
de afd. Dinxperlo van „Volksonderwijs",
onder voorzitterschap van den heer F. M.
Beerens, die in z'n openingsrede de groote
bloei der vereeniping memoreerde. De gestorven leden F. Geven en A. Jagerink wer. '
den op passende wijze herdacht.
Uit het jaarverslag van den secretaris,
den heer H. Flodijn, bleek dat het ledental nog steeds stijgende is (plm. 130) en
dat de bibliotheek een ongekend groot
succes is geworden. De pleegouders der
Goudsche kinderen werden bedankt vbdr
hun moeiten en zorgen hiervoor betoond,
in het bijzonder de wed. te K., die 2 maanden een stadskind gastvrij verpleegd heeft.
Aan mej. A. v. Wijngaarden werd als blijk
van waardeerirtg voor haar toewijding in-.
zake de handwerkcursus
een boekwerk
aangeboden. De heer F. M. Beerens werd
als voorzitter herkozen. Tot slot werd den
heer Th. te Grotenhuis dank gebracht voor
zijn voorbeeldige wijze der kwitanties,
verzorging.
Tot kerkvoogden der N. H. Kerk wer-

„KWIKKIE HET VLUGGE VENTJE”.

—

den herkozen de heeren W. Keuper en D.

'W. Ormel,
In deze maand dient de hondenbelas.—

ting over 1944 voldaan te worden. Bij nalatigheid volgt een dubbele aanslag.
1
In de volgende uitv. van S.V.D. werd
aan den heer \V. Boersbroek, in aanvul-.
ling van zijn huldiging, nog een vulpen
overhandigd, terwijl aan w. Winkelman
een herinneringsspeld verstrekt werd voo*
zijn 12J4-jarig lidmaatschap van S.V.D.
Drie uitvoeringen van S.VJ).
Maandagavond gaf S.V.D. haar jaarlijksche.
gymnastiekuitvoering in zaal Jansen. De
zaal was tjokvol, toen om 7 uur de.voorz.,
P. Jansen, z'n openingsrede uitsprak. Het
was een bijzondere uitvoering in verband
met het feit, dat de heer W. Boersbroek
12Vi jaar leeraar vail S.V.D. was. S.V.D.
is onder de eminente leiding van haar'
sympathieken leeraar tot ongekend hoogen bloei gekomen en zijn 12'/i-jarig jubileum ging dan ook niet onbemerkt vooibij. In een geestig dialoog door de dochters M. en M. van P.'Jansen, werd den
heer Boersbroek namens de leden en begunstigers van S.V.D. een bloemenmand
en een fraai schilderij aangeboden.
De heer W. Winkelman'werd gehuldigd,"
omdat hij 12'/2 jaar lid van de ver. wat.
De oefeningen werden als steeds vlot en
vaardig uitgevoerd. De vrije oef. van de
meisjes en jongen* adspiranten, de knotsoef. en de rhytniische oef. vielen bijzonder
in den smaak. Strijkje Lichtenberg zorgde
voor de muzikale omlijsting.
Wegens de enorme belangstelling werJ
Donderdag en Vrijdag resp. een tweede
cn derde uitv. gegeven.
Burg. Stand 6 t.m. 12 Jan.
Geboren: Hendrika Johanna, d. v. D. Elmendorp en J. A. Kakken.
Gehuwd: H
J. Kolenbrander en W. H. J. Wensink.
Overleden: G. J. Ormel, oud 48 jaren
echtg. van J. W. Vricsen.
Gevonden voorwerpen: een muts, 1 eet:
portemonnaie met inhoud, een jas. eè r.
handschoentje, een rozenkrans
en eer
breipen. Inlichtingen Pol.btireau.
Dec.—s Jan.
Burg. Stand
Geboren: Johan Willem, z. van H. A*.
Ruesink en G. A. Tieltjes; Wilhelmina
Adriana Maria, d. van VV. H. Angenent
en A. R. J. Veldhuizen: Johanna Walburga
Antonia, d. van Th. H. van Engelen en
*

—

Hoo Geerte de profeet in ’t been rimmetiek. Ook mos Geerfe mooders naodopschommelen uut de rommela en
hadde en de mansluu met un 7ak
dee umme doon, half vol kastanjes. 'tWas
schoer in thuus kwammen. eri bleef den witten met den zwatten.
Is
iezer,"

|S
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door borstelen met

)

—

\

—

—
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101. „Commissaris," zegt een agent, „we 102. „Weet U wie dat zijn? Dat zijn
op het nippertje! Kwikkie en Hannes uit de krant!" „Meet
Dirk en Arie wouen net
„Wablief?"', ons nog maar eens," roept Kwikkie. „Ja.
schreeuwt de commissar.is. ~Maar man, ziet U: De kleine 1.48 m en de lange 2.07
we hebben ze al. Daar staan zei" Lang- m. Dat is toch,niet 1.50 en 2.10, nietzaam schudt de agent zijn hoofd. „Nee, waar? Zóó was toch het radiobericht!
meneer, ik ken mijn knapen heel goed, Die kapitein Pruim heeft zich leelijk vermaar dat zijn ze niet. hoor!"
gist, commissaris!!"

hébben ze, maar het was

"

•

(Teekeningen G.

É

.Perfect", het ridlcale middel tegen
ongedierte. Onschedelijk voor het vee.

lEDEREEN

•

—

Deur

.

—
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Practische voorwaarden

Kort.dl)>. 16

—

—

Het hulppostkantoor te Halle zal De gegarandeerd democratische
voortaan voor het publiek geopend zijn:
van Roosevelt.
des voorm. van 9—12 uur en des nam. van
2—3 en van 5—6 uur.

—

'

•
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A. AV, die zelfgedraaide sigaretten tegente hoogen prijs aan den man bracht, is
deswege door de C.C.D. bekeurd.
Mei. S. E. en J. E. alhier zijn door
de C.C.D.-ambtenaren in den trein aangehouden met achttien' knotten sajet en
een lap stof, die zij tegen te hoogen prijs
hadden ingekocht.
De minderjarige M. VV. alhier heeft
op zoek naar avontuur haar ouderlijk tehuis verlaten, vermoedelijk in de richting
Ede. De ouders hebben aan de politie opsporing verzocht.
Voor den Economischcn rechter te
Arnhem stond terecht de 36-j. landbouwer W. J. Hetfnst, die te dezer stede 4 kg

uitgegeven boekjes bedroeg 57.
In 1943.
Bevolking
DOETINCHEM.Loop1 der bevolking
1943 9524 m. ©Ql7 v. totaal
op
Januari
Op detjlagere scholen ln deze geVermeerdering: door geboorte 234
meente is nien begonnen met aan circa 18541.
220 v., door vestiging 915 m. 798 v.
m.
150 leerlingen van gemeentewege schooltotaal 1149 m. 1018 v. 2167. Vermindevoeding. te verstrekken, d.w.z. tusschen
de schooltijden een extra maaltijd uit de ring: door overlijden 88 m. 72 v., door
vertrek: 605 m. 595 v., totaal 693 tri. 667
Rtykskeuken.
v» 1360. Totale vermeerdering: 456 m.
Iri den dienst van Zondagmorgen 351 v. 807, Bevolking op 1 Jan. 1943 9524.
is door Ds. C. Appcio tot ouderling bij m. en 9017 v„ totaal 18541. Bevolking
de Geref. Gemeente alhier bevestigd de op 1 Januari 1944 9950 m. en 9368 v.,
heer A. J. Sytsma.
totaal 19348.'

STORMSCHADE

Leidscheplein 29

—

—

Berichten uit de Graafschap bankboekjes ingelegd ƒ 51.479,57 en terug
betaald ƒ 13.425,85. Het aantal nieuw

OORLOGSSCHADE
BRANDSCHADE

Deze week zijn meerdere bewoners
van den Ds. Van Dijkweg in het nachtelijk duister van hun konijnen beroofd.
De Doetinchemsche sigarenwinkelier
—

Burgerlijke Stand van 6 tot 13 Januari
Ondertrouwd: A. J. Kistemaker en J. Wes'sels; W. Wonnink en M.
Chr. de Vos.
Gehuwd: A. van Rooijen
en A. W. Vredegoor.
Bevallen: A..
O. Wassink geb. Hukker z.; Th. van Halteren geb. Reumer d.; E. Bolsenbroek
geb. De Graaf d.; I. \V. te Kampe geb.
Berkhout z.; G. H.. Wibbelink geb. Bulten
z.; W. Stinissen geb. Gerritsen d.; M. H.
Eltink geb. Heusschen z. Overleden:

1944.

„Bo un profeet. He'j
'eheurd?"

d'r, nooit van

].

Meijerink.)

knap. Geerte zeker zï)o gauw weer van
op as van dce brandewien," zei Olbert.
„Nee daor he'k nooit van 'eheurd," zei
Un paar dagen later wier 't geval op'egraven. Olbert van neuzen Hanne was
Olbert.
„Jao de pille zeg 't. Hi'j hef 't ook nog t'r bi'j.
„Now mo'j den voezel es pruuvèn," zei
ijas of
ehi
'enuumt. De profeet
pias
ik kan d'r zoo gauw neet Jp Olbert.
kommen."
Aornt zetten de flessche veur den mond
Olbert begon te lachen. „Och dee keals en nam pn slok. Hi'j spoj 't meteene weer
geeft 't kind maor/un name. Zi'j wet we! vot. „Ajakkes wat un smeerig flauw grei
dat ons soort' menschen d'r toch gin be- is dat now. Krek water uut de" graven.
grip vafl hef."
I'j könt 't neet zoepen, bah!"
„Zee now wel, de krach is t'r schoone
„Hi'j.hef Geerte poeiers veur'eschreven
maor Dark Willem eur.ïe hef t'r un bctter uut. Dee zit now in de dennenknoppen,'"
middel veur.' Dennenknoppen laoten trek- fcei Olbert.
„I'j begriept ow neet hoo of 't kan,"
ken op un liter Fransche brandewien en
dan tweemaol vierentwintig uur in
de zei Aornt.
grond .graven. Ik hebbe de brandewien al
„Jao, en toch zee'j 't now. En now giet
in huus en wol now de dennekes es deur i'j dc flessche uut op de dennenknoppen
um knoppfti te plukken," zei Aomt.
en dan geef i'j 't Geerte maor."
Zoo gebeuren 't. En verduld, met un
Olbert van neuzen Hanne dïch effen
dag of wat wier de piene heel wat minder.
nao en greulcn daor iets bi'j.
„Da's un merakels bes middel. Dat
„De profeet geet vctrekken uut ow
he'k al es vaker 'eheurd," zei Olbert. been, mooder," zei Aornt.
„Maor hoo wo'j dat doon Aornt? De
„VVi'k wel gleuven," zei Dark Willem
brandewien op de knoppen doon en dan eume. „Veur dat soort kwaole is t'r gin
gold zoo good as Fransche brandewien op
in de grond stoppen?"
dennenknoppen."
„Bo jao, zoo heurt 't toch?"
Op 'un aovend mos Aornt en Dark Wi'„Nee dat he'j neet good, Aornt. Zi'j
doot 't völle zoo, maor da's krek'mis. I'j lem eume bi'j Olbert kommen kaarten.
stopt de brandewien-en de dennenknop- Olbert was meer as rejaal en trakteeren
pen naost fflekare in de grond. Met vier- duftig. Un heele flessche brandewien ?inj M. G. Schumacher.
Overleden:
entwintig uur is de krach uut de brande-- den aovend t'r an. Too Aornt en Dark Alelda
wed. van H. J.
71
J.,
Winkelhorst,
wien in de dennenknoppen 'etrokken; pro- Willem eume nap huus gingen mossen ze Lammers.
beer 't maor."
zich an mekare vaste hollen umdat 't zoo
'v
•aA
AALTEN.
„Zal toch wel," zei Aornt.
duuster was, zeien ze.. Too Aornt thuus
„Ik zal ow'helpen. Later giet i') de kwam was e. nogal praots. Hi'j g.v
Burg. Stand 80 Dec.—s Jnn.
Onbrandewien weer op de knoppen en daor Geerte un klets op de bil en zei:
dertrouwd: J. van Qrevcn en B. Piek.
„Zee zoo mooder, de profeet bu'i weei A. A. Engel en E. W. Huls.
Gebolao'j Geerte un glas vol van drinken, dr'j
keer dages."
kwiet."
ren: Frits zoon van H. F. Deckert cn
„Zo'j anders neet zéggen,' a'k ow zoo G. A. Fles; Johanna Berenjlina dochter
,!k bun bli'j da'J 't mien ickt," zei Aornt.
Neet jlange daornao leepen ze samen heure. Wat knip Olbert van neuzen Hanne van G. J. Sellink en H. J. Vaags; Geslena
Catharlna dochter van J. van Eerden en
dennenknoppen te plukken, dee ze nao- eiceluk?"
derhand naost de flessche brandewien in
Dafjwis Atunt en Dark Willem 'etimo G. C. Aarnink. Overleden: J. Menden grond stoppen. Aornt zetten d'r un neet. Ook neet dat Olbert 'etraktefcrd hadde gerlnk echtgenoote vin J. W. G. Sikking.
eikenstramp op um de plek better weer te van eur eigen brandewien. En Geerte wei 30 J.
können vinnen.
neet zeker wee eur hef op'eknapt: d<*
Qevonden voorwerpen: paar ürolTegen den donkeren ging Olbert stille poeiers van den pille of 't schoone water sche wanten, zilverbon, zwart beursje,
nao 't- jenevergraf. Hi'J graven de flessche van Olbert ven neuzen.. Hnnric met de bruine hond, stuk ledi-r. portciv.pnnaie.
brandewien op en lei d'r «n flessche met dennenknoppen. Wi'j 'zölt eur net zoo 'met inhoud, streng kralen. Inlichtingen
[water veur in de plaatse. „Zie-zoo. Daor wies laoten as at ze is.
politiebureau.
*
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Donderdagavond J.l,
de
opende
alhier het seizoen 19431944 met een lezing over de groots dichters van onze gouden eeuw, door den heer
J. C. de Joode, onder-directeur van de
H.B.S. te Arnhem. Deze bijeenkomst werd
gehouden ln de zaal van den heer Wlldenbeest. De opkomst was uitstekend,
toen de heer v. d. Berg namens het bestuur der V.U, een kort openingswoord
sprak, waarin hij o.a. wees op de vele
moeilijkheden, welke bij de samenstelling van het programma moesten worden overwonnen. Dank zij de groote toevloed van nieuwe leden kon de V.U. de
toekomst volgens spr. met vertrouwen
tegemoet zien. Spr. bracht den secretaris
Mr. J. C. Masslnk dank, voor het vele
werk, dit hij dezer dagen had verricht
Spr. gaf hierna het woord aan den heer
De Joode, die zich ln zijn causerie ln
hoofdzaak bezig hield met onze drie groote dichters Bredero, Hooft en v. d. Vondel
en 'hun werken, waarvan hij er enkele
voordroeg, hetgeen bij de aanwezigen, getuige het applaus bijzonder werd gewaardeerd. De heer v. d. Berg bracht aan het
slot van den avond den spreker dank voo:
het gebodene en sprak de hoop uit, hert
ln de toekomst nog vaker' als gast van
de V.U. welkom te mogen heeten.
—

Volksuniversiteit
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Burg. Stand Aalten 6—12 Jan.
Ondertrouwd: W. J. Rietberg en A. H.
Sendatzki.
Gehuwd: D. W. \Vigeers en D. G. L. Fr'eriks.
Geboren:
Antoni? Aleida, d. v. \V. Hogenkamp «i
A. F. te Beest; Bernardus Hendrik, z. v.
G. J. Luiten en G. H. Ruesink; Geertruida Johannn, d. v. G. li. Beernink en
G. C. W." Wechgelaer; Evert Hendrik, t
v. D. J. H. Wissink en E. H. Obbink;
Elisabeth Gerarda, d. v. K. J. Pieterse e ■
Th. J. Cornelissen; Wilheimina Johannn,
d. v. H. I. Dejjenaar en J. B. te Brinke;
Gerhard Hendrik, z. v. H. Rensink en G.
C. Stronks; Antonetta, d. v. J. A. te Selle
en A. A. Wèsterveld; Geertruidn Christina.
d. v. C. C Strotiks en G. |. Heinen.
Overleden: Frfderik Jan Penning*, 1
Jaar, z. v. M. Pennings -en G. |. ter Horst;
Gesiena Catharina van Eerden, 7 dngen,
d. v. J. van Eerden en C. C. Anrnink.
LICHTENVOORDE.
Gouden Jubileum.
Nög een lid van
—

—

—

/

_

—

—

't Harreveldsche Kerkkoor vierde dezer
dagen zijn gouden jubilé, Bernardus
Wopereis. Oók een oude en nog hechte
steunpilaar van het koor ! 'n Zéér ijverig
lid met 'n sonoor stemgeluid, 'n zanger,
die zich letterlijk door niemand van de
wijs liet brengen. Zijn feest werd kerkelijk op de meest plechtige wijze gevierd.
Het moge den 65-ja.rigen, krachtlgen
zanger gegeven worden, nog vele Jaren
zijn eere-ambt te kunnen bekleeden.
_

De heer C.. P. Th. Rijper, hulppredibij de Geref." kerk alhier na tevoren te zijn
haar predikant beroepen, is voornemens
na den goeden uitslag van zijn examer.
voor de classis Zutphen op 20 Jan. a.s.,
—

op Zondag 30 Jan.-a.s. zijn intrede te doen
bij de Gerf. kerk alhier na tevoren te ziji:
bevestigd door zijn vader, ds. Sj. Rijper,
em. predikant te Amersfoort.
De landbouwers te B. en B. alhier
deden bij de politie alhier aangifte, dat
ten nadeele van hen in den nacht van 7
op 8 Januari een 20-tal witte Leghor.i
kippen is ontvreemd.
Bevolking 24 Dec. t.m. 7 Jan.
Ingekomen:
Heuves, d.b., van
Hilversum naar A 241; Helena J. M..Berentsen, d.b., van Renkum naar A 205;
Hendrina Ch. Holtus, z. b., van Arnhem
naar A 128; Gerhardus H. Froeling, slager, van Groenlo naar A 233.
Vertrokken: Frederikus B. E. Geuting, z.b.,
van D 123 naar Bocholt DL; Maria B'.
Nieuwenhuis, d.b., van B 129 naar 's-Gravenhage; Willem Bijlhouwer, z.b., van F
24 naar Schimmert; Antonetta J. Beauchampet, heg. met Konings, van A 329
naar Winterswijk; Leor.ardus W. Al. Bisselink, onderwijzer, van F 31 naar Loon
cp Zand; .Maria en Mary P, .Molenaar, var»
D 195 naar Rlieden; Bernardus Heusinkveld, bezemmaker, van B 201 b
Winterswijk; Wilhelmus J. Wopereis, studeerend, van E 34 naar Hulsberg; David M.
Kerkhof, priester, van C 20 naar Ammerzoden.
Burgerl. Stand 24 Dec. tjn. 7 Jan.
Geboren: Elisabeth Berndina Maria,
d. v. B. Holkenborg en J. G. ter Braak,
E 85; Petrus Johannes Bernardus Hyacinthus, z. v. P. van Schie en W. J. Olijslager, B 273; Leonardus Bernardus Johannes Maria, z. v. J. B. Jkihk en B.'AI Th.
ten Have, A 41m; Joseph Marcellus Maria,
z. v. A. B. F. Hulshof en H. B. Goselink,
D 114; Reinaldus Hermanus Jozeph, z. v.
B. A. Holweg en M. H. Kolkman, A 89a;
Agnes Maria Hendrica, d v. G. H. |.
Kampshof en J. Th. Severt, F 108a; Theodorus Jannes Joseph, z. v. Th.
J. J. Willemse en A. Bos, D 50; Johan Gerrit, z. v
O. Boenink en G. A. Ch. Hilférink, F 88;
—

—

—

naar

—

Zutphen. Twinklo K 250, e!g. ■
Stern, Lochem, 3e premie. Nelly K 153, j
eig. Harenberg, Zutphen, 3e premie. Frits
renberg,

—

,

—

—

—

—

zetenen.

■

.'

.

■

.

'

'

126 m. en 112 vr. Over 1943 vermeerderde

het aantal m. met 118, het aantal vr. met
144, zoodat de bevolking op 1 Jan. 1.1. bestond uit 3190 m. en 2862 vr, totaal 6052

zielen.

Naar de godsdienstige gezindheden is
zij verdeeld als volgt: Ned. Herv. 4512, Ev.

Luth. 19, Hersteld Luth. 6, Doopsgez. 19,
Remonstr. 39, Geref. 327, Chr. Geref. 3,
Roomsch Kath. 885, diversen 37, geen

222.

godsdienst

Er werden hier in het afgelocfpen jaar
40 huwelijken gesloten.

Berichten uit de Berkelstreek.
RUURLO.
Keuring Shetland-pony's.
Vanwege
het Nederl. Shetland Pony-stamboek
werd
alhier een keuring gehouden van hengsten
en merries van
Shetlandsche pony's. De
Uitslag was als volgt: Hengsten, aangevoerd 8 stuks. Eén werd afgekeurd.
Goedgekeurd
werden: Patrich
49, eig. Leopold, Lochem. Bob
Walker,
S 48, eig. Mulder, Varsseveld. Deze beiden

1944

•

•

.

g

worden

t-

JANUARI

ZONDAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
VrUdag
Zaterdag

gekomen'f

Kinderlegitimatie
Ifoor de hope der natie
'Yerlost ouders van angstige
droonwn
4aavr«agforuali#r«a rtrkriinbair k||t
Hoofden van acholen, Gemeentesecretar»e#i

(af<L Bevolking).

'ZONDAG

490!

2 01623 30
-31017 24 31
-41118 25
-51219 26
-61320 27
-71421 28
181522 29
-

—

—

—

—

—

•

Berichten uit deLijmers.
WEHL.
Op 1 Jan. '43 was het zielental der
'Gemeente 1954 nlannen en 1728 vrouwen,
totaal 3682. In 1943 werden geboren 48
Jongens en 53 meisjes, totaal 101 kinderen. Er vestigden zich 151 mannen en J45
vrouwen, totaal 296 personen. In 1943
overleden» 10 mannen en 22 vrouwen,
totaal 32 personen, er vertrokken 98 mannen en 109 vrouwen, totaal 207 personen.
De bevolking vermeerderde mitsdien met
91 mannen en £7 vrouwen, totaal 158 personen. De bevolking bedroeg op 31 Dec.
'43,
2045 mannen en 1795 vrouwen,
totaal 3840 personen. (Hierondef zijn begrepen 28 evacué's en 33 kampbewoners).
Verder werden voltrokken 15 huwelijken
en werden 5 kinderen levenloos aangegeven.
Door Z.H.Exc. den Aartsbisschop
werd tot Pastoor der St. Martinus Parochie alhier benoemd, de Zeer Eerw. Heer
Smals, thans. Pastoor der Darochie Harreveld, gemeente Lichtenvoorde.
Tot kassier der Coöp. Boerenleenbank te Nieuw-Wehl werd benoemd de
heer J. H. Schennink, sedert 1 Jan. Hoofd
der R.K. Jongensschool aldaar.
—

—

—

Loop der bevolking
maand December 1943.
•

—

-61320 27
-71421 28
1 81522 29
2 91628
31017 24
41118 25
51219 26
—

—

—

—

-

-

-

—

—

MARKTBERICHTEN.

LICHTENVOORDE. Dinsdag waren op
de veemarkt aangevoerd 45 runderen, 20
graskalveren, 10 pinken en fi biggen.
Prijzen: Dragende en kalfkoeien ƒ 1000
tot / 2300; pinken ƒ P5O tot ƒ 1600; graskalveren f 500 tot f 800; biggen f 30 to'
f 40. Prijzen iets dalende.
. Ter levering aan
de Ned. Veecentrale
werden aangeboden: 47 runderen; 19 pinken; 14 graskalveren; 89 nuchtere kalve•
ren ens,9 schapen.

APRIL
ZONDJG
2 91623 30
Maandag -31017 24
Dinsdag
-41118 25
Woensdag -51219 26 —'
Donderdag -61820 27
-71421 28
Vrijdag
Zaterdag
181522 29
-

—

—

—

—

—

ZONDAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
«VrUdag
Zaterdag

-

7142 i 28

1 81522 29
2 91623 80
,3i017 24 81
41118 25
51219 26
6«13 30 27
—

—

—

Jan.

N.M.

-

Febr.

2
1
10—9
17
18
25
24
—

—

—

_

-

,

(Dr.).

•

H v. K.: 10 u vm Ds. F. H.
van *t Hooft van IJzendijke. 3'u nm
Ds. v. Lelyveld (Voorb. H. Avondm.).

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
VrUdag
Zaterdag

-

Dinsdag

-

Woensdag
Donderdag
VrUdag
Zaterdag

-

—

ZONDAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
VrUdag
Zaterdag

IÏEMEL WVARTSDAG

—

—

—

Maart
April
1-31
30
10—
8
17
16
—

24

—

22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3 71421

—

-71421
1 81522
2 91623
8101724
41118 25
51219 26

DE MAAN IN
Mei
Juni
30
28
8—
6—
15
13
20
22
—

—

—

—

—

28
29
80
81

-

—

—

DECEMBER
ZONDAG -31017
Maandag -41118
-51219
Dinsdag
Woensdag -61320
Donderdag -31421
181522
VrUdag
Zaterdag 291623

—

31017 24
41118 25
51219 26
61320 27
714 21/28
l" 81522 29
291623 80

-

-

-

-

—

—

—

—

26
27
28
29
30
—

—

24 81
25
26
27
28
29
30
—

—

—

—

—

—

PINKSTEREN 28 en 29 MEI.

—

—

—

NOVEMBER
ZONDAG
-51219
-61320
Maandag
71421
Dinsdag1 81522
Woensdag
2 91623
Donderdag
81017 24
VrUdag
41118 25
Zaterdag

-

18 MEI.
1944
Juli
Aug.
28
26
6
4
12
lL
20
18

1944

OCTOBER
ZONDAG
1 81522 29
291623 80
Maandag
3101724 81
Dinsdag
41118 25
Woensdag
51219 26
Donderdag
61820 27
VrUdag
Zaterdag
28

2 91628 80
-81017 24 81
-41118 25
-5121» 26
-61320 27
-7U21 28
181522 29
-

SEPTEMBER

411 18'25
51219 26
61320 27
71421 28
1 81522 29
2916 23 Sflf
31017 24

-

Maandag

—

—

Bredevoort. Hv. K.: 8.30 en 10.30 vm
Ds. Plug (Bed. H. 'Avondm.). 3 u nm
Ds. Plug (Dankzegging).
Dihxpcrlo. H v. K.: 10 u vm Ds. Steenhuizen. 2,30 nm dhr. Rijken in de
Heurne. Ger. Kerk: 9.30 vm en 2.30
nm Ds. Schouten. Ned. Prot. Bond:
10.30 vm Ds. h. L. Blom van Zweelo

AUGUSTUS
ZONDAG
-61320 27

*

L.K.

—

JULI
ZONDAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

JUNI

ZONDAG

PASCHEN 9 en 10 .APRIL.
E.K.
V.M.

Uit het hek loopen, al staaf 't open,
mag ook al niet; laatst zat Charley heel
parnfantig precies op den drempel van 't
wagenwijd openstaande hek en keek naar
alle kanten uit, maar
zie je
of ze,
als er toen een hond voorbij gekomen
was, dan ook zoo rustig zou zijn blijven
zitten, dat weet ik niet, misschien was
dan wel: „de natuur sterker gebleken dari
tSe leer." v
Dat verbod van „niet buiten 't hek mogen", is er, omdat daar vlak voor ons
huis op den weg de auto's voorbij jagen
en Hilda-lief practisch voor geen auto
ook maar een stap opzij gaat.
Door de' bloemen rennen doen ze ook
nooit en in den moestuin komen ze nooit,
maar anders is 't overal voor hen beide:
„vrije toegang".
Maar geloaven jullie nog niet, dat honden elkaar iets vertellen kunnen, ik wè'
hoor, ik weet alleen niet, hoè ze aan
elkaar iets vertellen! 'kZou dat toch zoo

*

>

'

gedurende de
I n g e k o m e n:

uitgevoerd!

Hendrikus G. Hendriksen, v. Gendringen
(Etten).n. D 59; Pieter Verbeek, v. Rofterdam n. A 145; Hendrikus J. Gerritsen
en gezin, v. Hummelo en Keppel n. D 9;
Maria .W. Jansen, v. Arnhem n. E 92;
Arnolda A. I. Menting, v. Vleuten n. C 9;
Hendrikus G. J.'Lucassen, v. ,Gorssel n.
L) 72; Geertruida H. Wenting, v. Didain
n. A 129; Wilhelmina Th. M. Damen, v.
Doesburg n. A 58a; Gijsbert Dop, v. Eemnes n. A 2; Richard G. Th. J. Blom. v
Voorst n. A 134a; Gradus Meurkes, v.
Angerlo n. D 69.
Vertrokken: Wilhelmina Spee, v. D 63b n. Eist; Catharina graag willen weten!
~t
M. S. K.—M.
van Berkum, v. A 114 n. Winterswijk:
losephina C. J. Nijland, v. D 78 n. Gendringen; Améli? van Mierle,. v. A 66 n
Didam; Johannes S. J. Giesen," v v. D52 n. Predikbeurten op a.s. Zondag.
Bergh; johannes W. Reijntjes, v.-E 22 n. Aalten. Hv. K.: 10 u vm Ds. v. Petegem
Gendringen (Ulft): , .Berendina A. 'M.
(Bed. v H. Avondm.). 3 u nm Dsr van
Schlief, v. A 44 n. Bergh (Loerbeek); CaPetegem (Dankzegging). Ned. Prot,
tharina de Barbanson, v., A 138 n. RotBond: 2.30 nm Ds. L. S. Blom van
terdam; Wilhelmus G. Hartjes, v. C 138
Zweeloo. Ger. Oosterkerk: 9 u
n. Zeist; Josephina Tempels, v. D 85 n.
vm en 10.30 vm Cand., Derksen van
Veldhoven.
Arnhem* 3 u nm Ds. Zwart v. Utrecht.
Ger. West er kerk: 9.30 vm Ds.
Zwart. 2 u en 4 li nm Ds. Kuyper.

MEI

MAART
51219 26
Maandag
61820 27
Dinsdag
71421 28
Woensdag
1 81522 29
2 91623 80
Donderdag
\rUdag
3101724 81
Zaterdag
41118 25

.

vai#

bel Ned. Roode Krul*.
PHJa f 0.10 Minvermogenden kosteloos

-

ZONDAG

Afdelingsbesturen

Nooit mogen de honden hier op stoelen
of rustbanken gaan liggen.
Charley, die, toen Solly kwam, al
eenige jaren op „de Beuken" was, kende
die regel heel goed, maar Solly, die u t
een kennel kwam en nooit in eenig huiselijk verkeer was opgenomen, wist natuurlijk daar niets van en stapte kalrflpjes or
de mak'lijke stoel die naast den haard
stond, om er 'n dutje te doen.
Ik zat bij 't raam te schrijven, toen ineens eén fel blaffende Charlev voor mï
stond.
„Wat heb je?" En,,toen ik opstond om
te zien, wat ze dan toth had, rende Charley
naar de stoel'waar Solly in alle heerlijkheid op lag te slapen, bleef daarvoor
blaffende staan en keek naar me op of ze
zeggen 'wou: „Dat mag niet hè, 'k heb 't
haar nog zóó ge*egd en ze doet *t tóch!"
„Er af, Solly." Ik greep Solly's halsband en trok haar de stoel af.
Even later kwam Charley me vertellen:
„Ze ligt er warempel weer op." Zoo'n
kleine klikspaan die Charley he!
Weer moest Sölly van de stoel af, maar
inï kreeg ze er een paar tikken om de
ooren bij te incasseeren.
Een breede trap geeft hier toegang, naar de kelder, een lichte, groote
kelderruimte, dat is ook verboden terrein
voor de honden. Charley, die al de hier
in huis voor honden verboden dingen op
haar duimpje kent, heeft Solly en later de
groote, zwarte New-Foundlander, Hilda.
alles geleerd, ook: „dat je nooit in die
kelder komen mag, al ruikt het er nog zoo
lekker."
Solly en Hilda heb ik nooit verboden
in de kelder te komen, dat bevel had die
kleine generaalsche, die Charley, al stip'

(Bed. H. Avondm.). G e r. Kerk (Sllvolde—Gendringcn). 9.30 vm.Ds. Wielemaker (Bed. H. Avondm.). 2.30 u nm
Ds. Wlelemaker (Bed. H. Avondm. en

Dankzegging).

Slanßrtiburg. Hv. K.: 10 u vm Ds. War-,

:

Onden of voogden,vraagi voord* ktnderet
tot IS Jaar een klnderlegltlmatiekaart aan

FEBRUARI

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
VrUdag
Zaterdag

3.

>

Toen hel luchtalarm werd
fPas de thuisweg versperd...
ffaar tou 't kind toch terecht zijn

„DE GRAAFSCHAP-BODE”

—

vermoedelijk ook •geprimeerd.
Pitisßoudewijn V 237, eig. Mulder, Vdraseveld. Etalon V 485, eig.
Kremers, Heneelo (G.). Nurricane V 41<* eig. Nijkamp.
. Markelo. Doms v.h. N. 1. v 475 eig
ijarenberg, Zutphen. Han, V
eig!
Mulder, Varsseveld. Deze vijf werden allen
geprimeerd. Merries. Aangevoerd
26
stuks. Hiervan werden 6 afgekeurd
Goedgekeurd werden: Margriet V 413,
eig. Nijkamp, Markelo. Rosino V 489, eig. Leo,Pold, Barchem. Deze belden werden ook
geprimeerd. Dini V 468, eig. Mulder, Varsseveld. Tek'ocs V '470, eig. V. Zeegha],
.Toppe (geprimeerd). Trixy V 471, • eig.
Stern, Lochem. Adelheid V 487, eig. Mulder, Varsseveld (geprimeerd). Marleen V
312, eig.'Harenberg, Zutphen. Lieneke V
203 ei B- Heesen, Steenderen. Annie. eig.
;
Hoevers. Hengelo (G.), geprimeerd. Rleke
S -105, eig. Leopold,
Barchem, 3e premie.
BJacky K 437, eig. Velhorst, Doetinchem,
3e premie. July, eig. Breukink.
Lochem,
3e premie. Martfke £ 162, eig. Zeeghal,
Joppe. Ernie K .112. eig. Kornegoor,
Uuiirlo. Hlaokic IC 103. eip.- Valkemsn,
Eofde. 3e premie. Eeri3 K 403, eig. Pfennek&mp, Bronkhorst. Nelly K 215, eig. Ha-

«.

rink

—

—

<

—

—

H. Kampshof, landb, 33. j., en M. H.
pongers, d.b, 26 J, beiden wonende alhier; G. H. Mateman, landb., 33 j, wonende te Aalten, Barlo 95 en D. J. te
Brinke, z.b, 28 j, wonende alhier B 289.
Gehuwd: J, tén Bras. schoenmaker.
26 j, wonende alhier E 167 en B
J.-Ste24 j. wonende alhier B 253; A.
rnborg,
J. M, van Ilelvoort, ambtenaar ter secretarie, 33 j, wonende te Asten en P. A.
Brus, onderwijzeres, 27 j, wonende alhier A 316; H. A.
24
]. en M.
G. Severt, z.b, 24 J„ beiden^ilhicr.

.

:

—

•

-

-

•

?

„Neen,' zullen jullie zeggen, „hoe kat»
dat nou, honden, die nief elkaar praten!"
Als je een enkele hond hebt, zullen jti<lie daar ook nooit veel van hebben gemerkt, maar heb er eens twee of meer,
en let dan eens goed op, dan zullen jullie
zien: ze moeten, hoe dan ook, elkaar ie's
'school.
aan 't verstand kunnen brengen.
Het volgende heb ik waargenomen, toen 's-Hecrenbcrg. II v. K.: 10 u vm Ds.
Leendertz.
kleine Charley hier op „de Beuken" saHv, K.: 9 u vm dhr. te Winkel.
men. was met Solly, de mooie, maar arme, Hengelo.
Ds, J. Petri van Dldam.
10.30
vm
half blinde Solly. Ze was kleine Charley'»
Vrtfz. Herv, Kerk: Geen dienst.
grcfatste vriendin, zóó zelfs, dat Char!ev
's avonds om te slapen, bij Solly in dc Ruurlo. H v. K.: 10 u vm Ds. ten Bruggenkate (Bev. Kerkerandaleden). 2 u
mand kroop.
nm
Kapél VeldHoek: Ds. ten
Nu is hier de regel in huus, het oude
Bruggenkate. • Ne d. Herv. Kapel:
rijmpje:
10 u vm dhr. Rlbblnk.
„Kat en hond
SUvolde. Hv. K.: 10 u vm Ds. v. Selms
op
den
grond.”
Hoort

—

—

fJ.

praten

VORDEN.
Onze pêmeente telde 1 Jan. '43 totaal 5004 zielen. Vermeerderd in dat jaar
door geboorten met 46 ni. en 52 vr., door
vestiging met 190 m. en 341 vr* doch ver-I
minderde door overlijden met 30 m. en
25 vr.. door vertrek niet 105 n\ qn 145 vr.,
wat neerkomt op een uiteindelijke vermeerdering met 324 inwoners, t. w, 101
.
m. en 223 vr.
Op 1 Januari 1944 telde de bevolking
dezer gemeente dus 2fißl mannen en 2647
vrouwen, iri totaal 5328 zielen, welk aantal als volgt is verdeeld naar de onderscheidene Godsdienstige gezindheden: Ned
Herv. 3685; Waalsch Herv. 3: Ind. Prot:
2; Anglik. 1; Ev. Luth. 24; Herst. Luth.
Ij Doopsgez. 20; Remonstr. 14; Chr. Ev
Gem. 1; D. Evang. I; Gereformeerden
382; Zendingsgem. 1; Adventisten 1; Chr
Geref. 1; Oud Geref. 3; R. K. 881; Oud
Roomsch 1; Ned. Israël. 3; Qunker 1; Ged.
Chris't. 1; Leger des Heils 9; Vereen.
Matth. 18 6 11; Herst. Apost. 2; Jehova's
Get. 3; H.A.Z.E.A. 1; geen godsd. 275.
37 huwelijken werden in 1943 voltrokken.

—

4

Kunnen honden met elkaar

—

Vrijdagnacht is de Boerderij van Heeln de Lankhorsterstraat te Wlchmond, vermoedelijk door kortsluiting afgebrand.
Door de C.C.D. ambtenaren van hier
is bij den landbouwer W. P. te Wichmond'
een kalf ln beslag genomen hetwelk niet
in het veeboekje was Ingeschreven.
Door de marechaussee werd W. uit
Zutphen aangehouden wegens het vervoer
van een hoeveelheid boter, bestemd voor
den zwarten handel. Ook werd ztfn aanhouding gevraagd in het Algemeen Politieblad.
De Opperwachtmeester der Marechaussee de heer Dekkers van hier wordt
overgeplaatst naar Wichmond.
Door de C.C.D, ambtenaren van hier
werd de landbouwer B. uit Delden betrapt wegens het stoomen van consumptieaardappelen. Eenige mudden weWen
in beslag genomen.
Ten huize van S. werd door ambtenaren verschillende goederen in beslag
genomen zooals olie, kousen, sajet, enz.,
bestemd voor den zwarten handel.
Een orkestje bestaande uit een 6-tal
Arnhemsche musici gaf Zaterdagmiddag
ln het Nutsgebouw een concert voor een
vrij groot aantal evdcué's en overige inge-

Kapel Ned. Merv. Zend. Gem.:
10 u vm dhr. F. H. Bloemhof, her. pred.
van Noordlaren. Luth. Kerk: Geen
dienst. G e r. Kerk: 9.30 vm Ds. Appelo (Voo'rb. H. Avondm.). 3 u nm Ds.
D. W. v. d. Laan van 's-Gravenzande.
Herat. Ap. Zend. Gem.: 9.30 vm
en 3 u vm Godsdienstoef.
Etten. H
K.: 10 u vm Ds. de Bruyn.
Gaanilcren. Hv, K.: 10 u vm Ds. v. Lelyvcld.
Gcndringrn. Hv. K.: 2.30 nm Dr. van
Dorp.
Halle. II v. K.: 10 u vm Ds. Hartzhelm.
VVoensdag 6.30 nm Bijbellezing Heide-

Kinderlegitimatiekaart

K 313, eig. Kremer.«, Hengelo (Q.), 3e
premie.
j
In Hotel Avenarius, vergaderde' de
Kuurlosche JJsclub onder leiding van
voorzitter Snijders. Het bestuur blijft
paraat wat betreft het zoeken van een
terrein voor een nieuwe ijsbaan. Het
ledental bestapt uit 134 leden, verdeelrr
over 80 huisgezinnen. Inkomsten ƒ 309.41.
Uitgaven ƒ 96.54. Batig saldo ƒ 212.87.
Do heer Tellinga werd als bestuurslid
herkozen. Als vertrouwensman der deelnemers aan de korpswedstrijden werd vervolgens gekozen de heer J. Seinhorst.

Burgemeester Arriëns , heette in* een
humoristisch speechje de aanwezigen en
in 't bijzonder de musici hartelijk welkom.
Zijn wensch was dat het een genotvolle
middag mocht worden. Het strijkorkestje
bracht een zeer gevarieerd programma
ten gehoore, dat buitengewoon in den
smaak ls gevallen, zoomede ook de conferencier Arno Klein.
De heer Sas dankte tenslotte namens
de evacué's..
Hermanus Gerhardus, z. v. D. G. RadeBORCULO.
maker en A. G. Jentink, B 291; Gerrit
Vrijdagmiddag reed de 18-J. landJan Willem, z. v. J. W. Simmelink en G.
J. Hillen, C 98; Henricus Bernardus, z. v. bouwersknecht J. Slotboom met een kar
Lochemschen weg alhier.
]. B. Nieuwhoff en B.
M. Krabbenborg, stroo op den
schrok en sloeg op hol, S. viel
58.
Overleden: Henricus Johan- Het paard
nes ten Have, 6 mnd.. F 47; .Bernardus van de kar en raakte onder de wielen.
Antonius Franciscus klein Avink, 24 j„ Hij ls zwaar gewond opgenomen en ln een
landbouwer, A 11; Frederika Maria Hol- nabjjzijnd huls binnengebracht. Daarna
kenborg, 10' j„ E 10a; Johannes Bokkers. kon h\j naar het Ziekenhuis te Deventer
vervoerd worden, waar hij inmiddels
69 j., landbouwer, Zelhem, G 170; Hendrikus Antonius Eeftink, 24 j.; landbouwer, overleed.
C 56.
Ondertrouwd: H. J. StorteOp 1 Jan. 1943 telde deze gemeente
r
24 }■• wonende te Ruurlo e.i 3072 m. en 2718 vr, totaal 5790. Zij ver.wopereis, z.b, 26 j„ wonende alhier meerderde door geboorte met 79 m. en*
t 153; J. B. A. Kampshof, landbouwer,
59 vr, dool- vestiging metlB9 m. én 220
37 j, wonende alhier F 99 en H.
vr, terwijl zij verminderde door overlijden
Brundei.
b ; . 36 j-, wonende te Eibergen K 81b, met 24 m. en 23 vr. en door vertrek met

U

Voor ’t Jonge Volkje.
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Terborg. Hv. K.: 10 u vm Ds. Visser.
Varssevcld. Hv. K.: 10 u vm Ds. Knottnerus (Bed. H. Avondm.). Geb. Heel:
w eg: 10 u vm Ds. Visch. Geb. C h r.
'Bel.: 2.30 nm Ds. Bonman van Arnhem. Ned. Prot. Bond: 10 u vm
Ds. Boele.
Vorden. Hv. K.: 10 u vm Ds. W. S. van
Leeuwen uit Rotterdam." Geb. Ch r.
Bel.: 2.30 nm Ds. Jansen.
Zeddam. Hv. K.: 10 u vm Dr. J. van
Dorp van Gendringen.
Zelhem. Hv. K.: 10 u vm Ds. Hutstra.
Ne". Prot. Bond: 10 u vm Ds.
Groenewegen v. Arnhem. Ger. Kerk:
9.30 vm Ds. D. W. v. d. Laan van
(Voorb. H. Avondm.).
'3 u nm Ds. C. H. Appelo van Doetinchem.
t
Zevenaar. Hv. K.: 10 vm Ds. Mr. Bartels. 6.30 nm dhr. H. Bartels.
•

Provinciale Publicatie van het
Departement van Landbouw

VRAAGBORD.
TE RUIL:
Beste Slachtgeit v. drag. Geit z. h.
A. J. Aberson, Slangenburg S 87, D'chem.
Zware Lev.koe v. drag. Maal of Melkkoe. H. J. Buunk, De Pol, Zelhem, N.o.Z.
Beste 'Leveringskoe voor drag. Maal.
W. Evers, Azewfln 96.
XE KOOP OF XE RUIL:
2 dr. Malen, telling begin Jan. en Febr.
Ruilen v. guste. Berntsen, Waterstraat,
•

Gaanderen.

v. jonge Spa-

Prima Foxhond. Rullen

niel. H. W. Mullink, Velsw. E 89, Zelhem.

•
Rullen: drag.
Koe v. guste. B. Nijland, Nollesh., V'veld.
Slachtgeit. Ruilen v. melkgev. of drag.
H. Looman, Berkenlaan 2, Doetlnchem.
XE KOOP GEVRAAGD:
Goede Waakhond. G. H. Teunlssen,
Wittenbrink, Hummelo.
IE KOOP:
Gereg. M.R.IJ. Stierkalf v. goede afst.
G. J. Spijkers, A 191,» Zelhem. (N.o.Z.)
Best róodbont Maalkalf. H. J. Velthorst, Varssev. weg 138, Doetlpchem.
Paar vette Ganzen. J. Seinhorst, Heu3
ven, Etten (Gld.).
2 beste roodb. Maalkalveren. G. J. Veldhorst, Oordeel, Sinderen.
Zw.b. Vaarskalf, 8 mnd. J. H. Berendsen, Nw. Kipskamp, Nijman, D'chem.
Bruin Merrieveulen, Belg. type, 4 mnd.,
Veulenb. L. B. Ooiman, Halschew., V'veld.
Beste Waakhond. E. Berendsen, Veldhoek 102, Ker.gelo. (Gld.).
Zware Leveringskoe. H. J. SchlphorSt,
Beek b(j Didam.
Stierkalf met schets. J. Ketelaar, te
Wieken.
2 jonge Foxhondjes. B. Reusink. Varsselder 30, Gendrlngen.
4 stuks Slachtkonijnen. G. J. Zeevalkink, Veldhunten 2, Gendrlngen.
'Drag. Kon., halfw. r. en v., jonge Kon.
VI. R. Ruesink, Wassinkbr. C 56, Zelhem.
Roodb. Maalkalf. A. Bronsveld,- Velawgk E 133, Zelhem.
Beste Waakhond Herder. G. J. Focking,
G 18a, Halle, Zelhem.
.
Zwartb. drag. 3e kalfs Koe. Wed. Bulten, Heidenhoek B 60, Zelhem.
Hengstveulen, 11 mnd. J. W; Reukers,
M 8, Achter Zieuwent.
Slachtkonijnen. Wed. H. Eelderink,
"

*

'

,

„

„Knibbelder", Halle.
Drag. Geit en Lam. J. F. Nas, Wehl-

sche Broek C 21.
Roodbont Maalkalf, 10 wk. oud. H..
Kuipertf,
Zulvelweg 20. Doetlnchem.
Voedertoewijzing hengsten.
R.I.R. Fokhaan, br. '43 en ged. Konfln.
Voor hengsten, welke in het komende J. Kreeftenberg, Heióenh. B 111, Zelhem.
voorjaar ter keuring worden voorgeleid
Waakhond. H. J. Jansen, b(j de Rozezal een éénmalige extra voedertoewijzing gaarde IJ 2, Doetinchem.
worden verstrekt. Hengstenhouders, die
Klein Hulshondje. H. J. Wesselink, a. d.
meêüeü vuur üejse toewijzing in aanmerBeek F 53, Westendorp.
king te komen en die tot op heden nog
geen toewijzingsbon ontvingen, kunnen Een elegante, solide
Bontmantel ?
zich ter verkrijging daarvan, wenden tot
nog een ruim#
HEESEN,
heeft
Dlnxperlo,
hun P.B.H.
!
keus
MOLen
in
KALFSMANTELS
VOEDSELCOMMISSARIS VOOR Loop eens bij ons aan. ,
GELDERLAND.
Firma J. A. HEESEN, DINXPERLO
Tel. 201 K 8355 (na sluitingstijd Tel. 297).
De handel in varkens stopgezet.
Met het oog op de hooge prjjzen voor
biggen en oudere varkens 'worden m.i.v.
Maandag 10 Januari tot. nader aankondiging geen geleidebiljetten voor varkens
en biggen worden afgegeven. Alleen zullen geleidebiljetten worden verstrekt voor
noodzakelijk vervoer van fokzeugen naar
den dekbeer en terug, alsmede voor dekbeeren. De uitgifte van mestcontracten
wordt voorloopig eveneens gestaakt. Van
het in de varkensverordening 1942 vervatte verbod tot het voorhanden of in
voorraad houden van varkens boven 25 kg
wordt door het Bedrr|fschap voor Vee en
Vleesch ontheffing verleend, gedurende
den tijd dat vorenvermelde maatregelen
van kracht zijn.
j
.
/
Inschrijving in Centraal rassenregister.
Cjiru
"Zoó verxencitr man.
De Raad voor het Kweekersrecht, Helestok.:
nastraat 35. 's-Gravenhage,. brengt ter
kennis, dat thans voor alle landbouw«tMrSt mek inSft onivangstSew/yS
gewassen de mogelijkheid is geopend tot
waruVLanf
het indienen van aanvragen tot inschrijixuunxx.
stuk. «jvbasvijS afl»
ving. in het Centraal Rassenregister van
axuribieAMt^n
nieuwe rassen. Aanvragen moeten worden ingediend bij het bureau van den Raad
a&Talg*v»
En. Bij
door inzending In vijfvoud van een aanvraagformulier met beschrijvingsblad,
Parsconsfcewys gare^üioudcn
welke tegen den gezamenlijken prijs van
ƒ 0,50 (extra exemplaren ƒ 0,10 per stel),
aldaar verkrijgbaar z{jn en worden toegezonden na overmaking van het bedrag
op postrekening no. 108113 ten name van
moet & daarmee
den Raad. Bfl de bestelling dient te worden opgegeven, voor welke gewassen de
beschrijvingsbladen worden verlangd. De
aanvragen voor de zomergewassen (daaronder begrepen overgangstarwe), mofeten
uiterlijk 24 Januari bij den Raad zijn ingediend, terwijl het beproevingsmateriaal,
ln nader Joor den Raad aan te geven
hoeveelheden, uiterlijk 1 Februari, (voor
aardpeer, boekweit, gierst en mais uiterlijk 1 Maart) ter beschikking van het
I. v. R. O. te Wageningen moet zijn. Bij
niet inachtneming van deze termijnen
kan het desbetreffende ras in het algemeen niet meer dit jaar voor onderzoek
Maar kind, neem toch:
in aanmerking komen.
De teelt van tabak in 1944.
den
De Productiecommissaris voor
Tuinbouw en de Ooftteelt maakt bekend,
d?t tot 1 Maart 1941 {.vergunningen voor
de teelt van tabak in net jaar 1944 kunnen worden aangevraagd. De teelt van
poeder
tabak voor eigen gebruik kan tot een
E^^^lal2isMiSßBHßBH
oppervlakte van één are zonder vergunning geschieden, met d'en verstande, dat
per gebruiksgerechtigde. dus per bedrijf,
niet meer dan één' are tabak zonder vergunning mag worden geteeld. Het telen
van tabak onder glas, anders dan voor
t
I het opkweeken van plasten, is verboden.
Voor het opkweeken van planten kan gebruik van glas gemaakt worden tot 15
Mei 1944, doch hiertoe dient een afzonderlijke vergunning te worden aangevraagd. Bij het aanvragen der teeltver--Langzaam aan won
gunning dient naast naam, voornamen en
adres
den teler, tevens tc worden
ffw/ terrein,
vermeld de ligging van het perceel, waarop de teelt zal geschieden, de grootte van
de te betelen oppen-lakte en voor het
en
kweeken van plantmateriaal de oppervlakte glas. De bovenvermelden teeltvcrgunningen kunnen worden aangevraagd
btj den Productiecommissaris voor den
Tuinbouw en de Ooftteelt, Bezuidenhout-

en Visscherij.
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Officieele Publicatie.
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Kaarslicht, olie, gas,
„electriscb",

van.

°

Doch volmaakt

onveranderd

30. 's-Gravenhage.'
Inlevering puntdraad en gladde draad.
scheweg

Ter aanvulling van de officleele publitatie van den directeur-generaal van den
Landbouw van 23 December 1943. waarbij het bevel ven den Wehrmachtsbefehlshaber ln den Niederlanden Inzake draadvordering bekend werd gemaakt, wordt
nog j£tedf?go<!c*ld, dat bedrijven net minder dan 2 ha grasland en kunstweide van
de Inlevering van draad zfln vrijgesteld.
••

Is sinds eeuwen
Boog Azijn.

BOOG AZIJN
SINDS

1564

r *ST*y

i I

•

-

Voor direct of tegen 1 ■ Terborgsche Bioscoop
Pp afd. Expeditie der UitgcVers Mij. C. MISSET N.V. Mei 'n R.K. DIENSTBODE,
Telef. 208.
kan een JONGEN geplaatst leeftijd 15-20 jaar, als hulp• |
«orden, leeftijd 15 jaar. Op in de huishouding in klein B Zaterdag 15 Jan. aanv.

L

NET MEISJE, v da£ off
Mevr. MINDERHOUD Delistr. 11, Winterswijk," om- dag en nacht. (Zondagss
streeks 1 Maart .a.s. in haar vrij). L. H. WINK, Grutgezin met drie kinderen tus. straat 12, Doetincbem,
schen 1% en 6 jaar, voor
dag en nacht een' FLINK Gevr. v.' spoedige indienst-

DAXKBETUIGING.

Hiermede betuigen wij
onzen Zoon
onzen hartelijken
dank,
JAN GODf*RIED
voor de vele blijken van
J. G. Wasslnk Jr.
deelneming ontvangen b\j
A. G. Wassink—Hukker het overlijden van onzen
Doetinchem, 4 Jan. 1944,
lieven Vader, Behuwd- en
Hamburgerstr. 10.
Grootvader, den Heer

Tel. 853. LUXOR-TIIEATER, Doetinchem. Tel. 853.
Van Visdag 14 t.m. Donderdag 20 Jan. a.s., lederen
avond 7.30 uur en Zondagmiddag IX uur, brengen wij
in een schitterend programma ZARAH LEANDKU
in DIE GROSZE LIEBE. Voorverkoop en plaatsbespreken als gewoon. Bestelde plaatsen die niét een
kwartier vóór de voorstelling zyn afgehaald worden
nadien wederom verkocht.
75567

,

wy

.

Met blijdschap geven

kennis van de geboorte van

kantoor een LOOPMEISJE, gezin, bij A. J. BE RUI- r r.30 uur, Zondag 16 4an.
leeftijd 15 jaar. Aanmelden TER, Loerbeek 62, Beek B aanv. 4.45 en 7.30 uur, en
MEISJE. Goed-loon. Hulp treding b\j de N.V Water- in prersoon IJsse'kaidH, Doe- bij Didam.
75418 | Maandag 17 Jan. aanv.
van werkster aanwezig.
leiding Oostelijk Gelderland tinchem.
Ë 7.30 uur, brengen wij de
een JONGSTE BEDIENDE,
Op Huize ..Schuilenborg" B boeiende film
J. C. MEERDIXK,
Heer
De
en Mevrouw Ir.
Wed.n. van W. Burgers. Tegen 1 Mei: een R.K. evt AANIC. KANTOORBE1 Maart: NET R.K. BUI- te Silvolde tegen 8 Febr.:
CIRCUSBLOEI)
P. Ja XV. SOUDIJN—VAN
L. J. DIENDE. Aanm.
Radstake—Meerdink DIEXSTBODE, bij
de N.V.'• TENMEISJE, v. d. of d. en 'n FLINK WERKMEISJE,
W.
TOLéDO geven met blijdte
Rafelder
'
RPELOFS,
10
liefst
boven'
Grosse Nummer).
Waterleiding
(Die
Radstake
Gel25
oo't
Oostelijk
jaar,
G. J.
in gezin met kinderen,
schap kennis van de geEtten (Gld.).
75296 derland, Terb.weg 63, Doe- n.,
„GORS O-B lOSCOPEN"
Wimmie.
waar juffr. voor hulp en de kunn. koken
K Een Tobis-film met: Leboorte van hun Zoon
75339 kinderen aanwezig. Koken
Doetinchem, Jan. 1944.
tinchem.
DINXPERLO
HENGELO (Gld.)
KAREL ADRIAXUS
Een nette DIEXSTBODE,
DOESBURG. Voor sor- K ny Marenbacli, Rudolf
geen vereischte. Mevr. J.
Prack,
Paul
e.v.a.
Jan.,
H
Kemp
vertoont
15
vertoont
Zaterdag
Zondag 16' Jan.,
Doetinchem, 11 Jan. 1944,
16 JANUARI,
d
of
en
ben.
18
teerwerk
en
v.
n. niet
knipwerk.
d.
J. W. NUSSELDER, Kruis, - BRUNING
v. Heemstra!,
7 uur, Zondag 16 Jan., 4 4 en 7 u., de sensationeele
ra
iederen
jr. HARDEVELD, Manuf.. berg, Doetinchem een nette 19,
Vrouwelijk
Plaatsbespreken
Kruisb. weg 21.
Personeel.
75316
Arnhem.
en 7 uur, een vroolijke film variété film der UFA
Tijdelijk: Alg. Ziekenhuis.
Heezenstr., Doetinchem.
;— Aanbieding onder No. 75420 U 'speeldag v. 2.30 tot 4 u.
Bakkersleerling, 16 k 17 .1i. ,
vol zeemanshumor, Jon- De Dans des Doods (Mdnblad.
G.,"
bur.
van
dit
Zoo
spoedig
mogelijk
| Toegang eiken leeftijd.
Mevr. SCHILLEMANS— Intern.
Heden overleed plotsegens van de Koopvaardij ner mlissen so sein) met
wegens huwelijk der tegenDOETIN V II E M
NET DAGMEISJE. MeJAS, Deventerweg 38, Zutmet Gustav Frölich e. a. Hans Sohnker, Paul Hörling onze lieve Man, VaNette Flinke R.K. Dienst- - woordige een RJK. KEUGroenlosche Bioscoop Woensdag 19 Jan.,, aanv. biger, Hertha Feiler,
Vikt.
der, Behuwd- en Groot- (van Zaterdagmiddag 4 uur phen, zoekt voor direct een bode, te Gendringen. inI KENMEISJE of Hulp In 4e vrouw CLERX, Worpplein
GROENLO
Telef. 235 7.30 u., de boeiende speel- Janson. Een ijzingwekken75555
75282 tot Maandagochtend 8 uur) DIEXSTBODE.
vader
75294 burgerbetr. Br. onder No.i. huishouding* in gezin van 31, Doetinchem.
Zondag 16 Januari a.s. film Verzegelde Lippen, de dans in een
GOZEX v. TERWISG-A,
tijgerkooi.
2 dames, goed loon sn
Blokhuis, Tjalma, Ziesel.
75334 G., bur. dit blad.
Tegen 1 Maart een R.K
om 5.15 Jiur en 8 uur
Zoo
een
spoedig
mogelijk
18 jaar.
Toegang
in leven Arts te Vlieland,
goede
voeding.
V.g.g.v.
2e
DIENSTBODE, g. k. koker
•hans MOSER in de Plaatsbespr. uitsluitend op de speeld. tusschen 4 en 6 u.
in den leeftijd van 61 Jr. Vanaf Vrijdag 14 Jan. houdt FLINKE DIEXSTBODE, Hotel „BELLEVUE" Spoor- - meisje aanw. Mevr. RATE- en netjes
Goede
groote lachfilm
d.
of
of
werken.
d.
enWerkv.
n.
Tandarts
J.
str.
een
vr.
BRAXDSM
A
I—3, Nijmegen,
A.
Vlieland, 2
i RING-ARENTZ RIJSSEN- behandeling en goed loon.
iederen
J.
SCHUURMAN.
SlaDinsdag, cn Vrij- ster.
nA KAM.MEISJE, WERK- - BEEK . Villa ' Nflenstede, Br. of aanm. 'Hot6l -KEIEXAMEN MIDDENSTANDSDIPLOMA 1941.
Eén nacht Portier
VV. v. Terwisga-Koppenol dagmiddag
van 4—6 uur gerij, Dr. Huber Nöodtstr. MEISJE en HUISKNECHTf Hoofdstraat 19 Velp.
10e examen voor het Middenstandsdiploma AlgeDoetinchem,
met
Irene
Het
Meijendorff,
10,
Aalten.
ZER. Markt
:
v 75308i —i
75293 (v. g. g. v.).
Petrovich, Margit meenc Handelskennis wordt, voor wat het schriftelijk
P. H. y. Tenvisga, Arts. SPREEKUUR te Dinxperlo 70, Doetinchem.
Ivan'
In een klein le klasse Mevr. REXWINKEL, Brebij Mevr. de Wed. H. E.
Syme. Door deze komi- gedeelte betreft, af genomen op Dinsdag J 8
G. J. R. v. Terwisga—
Woensdag
'Tegen 1 Mei, in burgerTegen 1 Mei of eerder,•, rusthuis te Arnhem tegen devoortschestr. 105 Aalten.
Jenny.
sche film wandelt Hans 19 April 1944, en voor wat het mondeling gedeelte aanMaarschalk.
gezin. net, R.K. MEISJE; v. .heele of,halve dagen een 15 Jan. of
later: FLINKE tegen Mei of eerder een
i
Moser één ■ nacht als gaat, in de week van 12 Juni.
Kleinkinderen en
18 a 17 jr., goede kost. grie- NET DAGMEISJE, bij VANJ DIENSTBODE, v.
Personeel
d.fn n„ NET FLINK DIENSTrond
en
gevraagd.
hij
De inschrijving sluit onherroepelijk 21 Februari 1944.
portier
Familie.
verdere
ven onder No. 75302 G.
Zelhem.
753333 die netjes kan werken, ko- MEISJE. Goed loon. Wgsch
DIJK,
maakt van een groot hoAanmeldingsformulieren (met examenvoorwaarden,
De crematie heeft plaats
ken geen vereischte; meer- buitenshuis.
Terstond: Net Meisje v. d.
7n"i57
tel een waar gekkenhuis. -eischen» en extract-reglement) gratis verkrijgbaar bfl
Voor direct: flinke BOE.
gehad te Westerveld op of dag: en
R.K. DAGMEISJE off dere hulp aanwezig, groote
beslist zelfnacht,
Vooraf-: Tohis Holl. cn Het Centraal Secretariaat voor het Middenstandsexamen
melVrijdag 7 Jan. te 10.50 u. standig kunn. werken en
g.
WERKSTER,
voor
enkele
k.
wasch buitenshuis: goede Eenvoudig R.K. BINNENv. REXKXECHT,
Cfa Wereldnieuws.
Laan van Nieuw Oost-Indië 148 te 's-Gravenhage.
Br. aan B. HEL- r behandel. Zr DEN HAR- MEISJK. om 1 Febr. in
■■nMBBOBBBe
S■ g. v. Goed loon. Zich te ken en met paarden omg. dagen.
boven
18
Formulieren
van vorige examens zijn niet geldig. TPB
Toegang
jaar.
MINK,
DE
BEEMSTER,
bl.,
overleed
na
een
d.
GaanAg. v.
„Heden
dienst, te treden, bij Mevr.
- TIGH. Velperweg 73, Arnmelden: Turfstr. 20a. Zut- Boerderij
75331 hem. Tel. 23885,
75311 deren.
ziekte van slechts enkele phen.
Dr. STUI.TT, Utrechtsche- FEESTGEBOUW ZELHEM I
73843 E 4. Eldrik.
1
dagen, onze Huisgenoot
weg 36, Arnhem.
FILMVOORSTELLING
den
R.K.
KINdag:
Voor
•
MEISJE,
UUIS\vkÏÏk.
Terstond:
XET
Mej. BILDERBEEK RijUsBij fabriek
en Vriend,
75427
op Vrijdag 21 Januari.
D'chem bestaat gelegen- v. d. of d. cn n., bij H. WEL- DERMEISJE. tegen 1 Mei' weg 130 te Warnsv'eld: 2
R.K. DIENSTBODE.
E. VAX DER VOSSE, te
Mevr.
Aanvang half 8.
a.s.
'
•
(boven
6
TERHORST.
ZUSTERS
d.
en
HOEFof VRIENDIN.
n. Mevrouw
in den ouderdom van 68 heid huiswerk to verkrijgen, LING, Waterstr.
Zie aanplakbiljetten.
Anh.weg, Gendringen.
Dioker),
Hoedenhuis
Cato
alle
huiseEusebius
Buitengenegen
NEN,
o.a.
't
van
SLOOT
rubberknippen
jaren.
ver- singel 59, Arnhem.
75310
G. J. TE MEBEL. artikelen. Briev. onder No. Doetinchem.
GERRITSEN te lifke werkzaamheden te
Nederlandsche Reisvereen.
behalve
richten,
koken.
75300
bur,
d.
blad.
v.
G.,
Zelheni
tegen
Silvolde Voorbroek,
Mei
een
Doetinchem.
1
Hoog
EEN WERKSTER.
Tegen 1 Mei in dierenartsDE CENTRALE IS VERPLAATST NAAR POLIESTRAAT 43.
FLINK DIENSTMEISJE,
LEZING,
S Jan. 1944.
te houden dooiZuivelweg
Zoo
een
'non
spoedig
mogelijk
Adres:
31G.
flinke
DIENSTBOTELEFOON 544.
Mevr. de Wed. H. J. SMIT gezin 'n
den
Heer H. F. Barth, Adj.
hulp van tweede meisje.
flinke zelfstandige WIN- Doetinchem.
75561
SS ■
te 's-Heerenbcrg, zoekt met DE, v.- d. en n.
Mevrouw
op
Donderdag
VOOR INLICHTINGEN. NIEUWE AANSIUIHN&EN, STODir.
N.R.V.
Wederom vervuilen wij
in
geKELJUFFFROUW.
1 Mei of eerder een nette, REICHMAN, ToldijkscheMej. VAN DEN BERG,■
Voor direct of later een 20 Jan. des avonds om 19.30
RINGSMELDINGEN, ENZ VERVOEGE MEN ZICH DUS
den treurigen plicht U
ko- weg A 162 b, Tel. 25, Staerr- Heezenstr. 15, Doetinchem,' mengd bedrijf. Aanm. 6—7 R.K. BOERENKNECHT of uur, in de zaal van den Hr.
DIENSTBODE,
R.K.
k.
AAN HET NIEUWE ADRES
uur
MOOK's
VAN
kennis te geven, dat na ken en v. g. g. v.
|
(74307
n.m. Steenstr. 86 a. AANKOMENDE. K WIL- WILDENBEEST.
voor zoo spoedig mogel. 'n
75303 deren.
Bakkerijen,
een kortstondige ziekte
NETTE DIENSTBODE, v.
SPANJE,
75315 LEMSEV Vnrssev.w.. Ter- . o%i derw e r p
Voor direct
1 Mei: dag of dag en nacht. Aan- ' Arnhem.
is overleden, ogs laatste
Te Arnhem «elfst. KEU't land der Tegenstellingen.
•
borr.
75412
2
flinke
BOERENDIEXSTinniggeliefd Dochtertje, KEN-WERKMEISJE en be; 'n
melden na 8 uur.
i■
Toegelicht door een serie
Tegen 15 ,Febr. een flink
Kleindochtertje en
kw. 2e MEISJE. Briev. on- BODE. Goed loon met huiOPLEIDING OVERHEM- keurige beelden. Toegang:
heele
of
halve
dav.
Meisje,
.
Hotel
LAMERS, Terbore} dagen.
der No. 75313 G., v. d. blad. .sel. vtrk., bij J. W. HIETNichtje
Mevr. AARTSMA. DENNAAISTER met ver- - leden ƒ 0.60, niet-leden ƒ 1.
HENXIE,
LAND • De Kappe G 90, tegen Febr.-Maart FLINK v. Oldenbarneveldtstr. 20. goeding gedurende leertijd. Kaarten verkrijgbaar bij
Zoo nu en dan een
In klein gezin: DIEXST- Zelhem.
74282 R.K. MEISJE. 17—20 jaar.'
in den jeugdigen leeftijd
Vraagt inlichtingen over den boekh. Van Halem, bij
(Pasplein), Doetinchem.
loon.
Hoog
BODE-HUISIIOUDSTER,
van 9 maanden.
en
Diep
'oonen.
arbeidsvoorwaar- den heer J. van Dijl, Ds. v.
Te Terborg. 1 Febr. of
strijken is verkeerd!
betreurd door ons allen. of Juffrouw v. d. huish., geNETTE DIENSTBODE. den. Viifzinnenstr. 1 of Dijkweg 41 en des avonds
13 •'VI .
. Mevr. DITTLINGER.
v.
Dienstbode,
een
Nette
later
heel
werken
en
k.
g.
zelfst
Mevr.
Thor•
Lovink.
Arnhem.
H. H.
KALKMAN,
aan de zaal.
75344
Telef. Nr. 261J6,
Arnhem,
kok. Mevr. KROONEMAN, niet beneden 18' jaar, voor Heemstralaan 79,
Het geeft meer last en kost
J. A. Lovink-Buunk.
of later: Flinke beckestr. 23, Doetinchem.
met
Febr.
1
dag
of
en
nacht.
Br.
dag
Meisie
zoekt
NETTE
Jansstr. 3, Arnhem. 75314
De • Zondagsschool
der
H. Lovink.
meer stroqm!
en
V.
Dienstbode,
d.
,
v.
n. •
onder No. 75332 G.
Tegen 15 Febr. een R.K. WERKHUIZEN. Br. onder Ned. 'Pi;ot. Bond vangt de
T
J. G. Lovink-Schuurman.
g. g. v. Zich to vervoegen HUISHOUDSTER, 30
Voor direct: 'n fl. DIENST35
No.
dit
blad.
.75342 G„ bur.
a
lessen weer aan op Zondag
I
75284
hulp
Han.
Een
v.
MEISJE,
DITTLINGER,
net
F
Mevr.
d. en n.
Mevr.
jaar, in een klein gezin van
16 Januari om half twaalf,
Doetinchem, 6 Jan. 1944. BODE, v.
voor d. of d. en 117, Zelhem.
voor Twee Jonered. vragen Ener. in school RADSTAKE. ToeSweerts de in de huish.,
met
personen,
2
hulp
ENGELFRIET,
De teraardebestelling
n. Aanm. bij P. J. ANNENo. 75340 G. lating, nieuwe leerlingen.
een het ruwe werk. Goede get. Conv.les. Br.
Tegen 1 Mei a.s.
heeft plaats gehad den Landasstr. 16, Arnhem.
VELDT, Korte Kapoeniestr.
voorzien Br. onder No.
8.z.a.: Flinke Boerenkn..
Bsten Jan. '44 op de Al75307 R.K. BOERENKNECHT, 75424 G.',
DAGMEISJE of WERK- 34, Doetinchem.
dit blad.
Bloedtransfusiedienst. Ook
bur.
met
paarden
omgaan
kunn.
g.
k. melken enz., met UW leven kan morgei» gered
gem. Begraafpl. te Halle. STER.
Mevr. SCHREUR,
APOTIIEKERS-ASSIS- en genegen alle werkzaam- ■
■■■ n ■ II i ■■ ■ ■ i
BOERENKNECHT, bij goede kost en inw. nUis kl. moeten worden met behulp
Thorbeckepl. 9, Doetinchem.
heden te verrichten, bij B.•
tegen
Mrt.—April,
TENTE,
WILTINK, „Havelland", verg. Liefst omg. Zelhem van een Bloedtransfusie S
Heden overleed geheel
A. WITTEN, Kerkstraat N, Laag-Keppel.
"f Doet'nchem. B. SMITS Geeft U op als DONER
onverwachts onze beste Tegen Mei R.K. KNECHT, door arts i. d. Achterhoek,
|
26,
Gaanderen.
75322
fabel
No 110. N.-Ve*riet>. (bloedgever)
van
Maandags
ger.eg.
intern,
niet
ben.
18
twee
event.
jr.,
Broer en Zwager,
v. d. BloedZoo spoedig mogelijk een H.meer (N.-H.).
75341 transfusiedienst
Strijk alles in één Keer en schakel, als U bijna
koeien te melken en alle 1 uur tot Zaterdags 4 uur.
van het NeJ. W. TRAAST,
Mevr. TEMPELMAN— flinke R.K, Dienstbode, v.
verl.
klaar
inl.,
sal.,
is, den bout reeds uit! Zóó spaart Ge uw
met
o.a.
Br.
voork'.
werkz.h.
verr.
derlandsch'
Kruis
W.
!I
te
Roode
Wedn. v. J. A. Rademakei
KEMPERS. Korte Hofstr. d. en n. Goede kost.
Br. on- SPOED. Een goed Tehuis Aangiften s.v.p. Bi) den /kostbaren stroom. Maar oftk op licht valt licht te
.
in den ouderdom v. 57 Jr. H. -TEN BROEK, Keppel- qnder No. 75305 G. v. d. M. 10. Zutphen, een FLINKE der letter
H. Adv, Bureau, (Ned. Herv.). gezocht, voor Administrateur v. d. BldfedJ
Laat geen lamp onnoodlg
scheweg L 22, Doetinchem.
H(j ruste in Vrede.
In gezin te Arnhem (man, R.K. DIENSTBODE. Hoog Klinkerstr. 32. 's-Heeren- longen van 13 jaar, liefst transfusiedienst te Doetifibranden.
wat minder vaak en
Stofzuig
aller
naam
Veel
Klein
ge- berg.
Uit
75407 boerderij, waar geen kleine chem pér adres het Algev} :
Fabriek te Doetinchem vr. vrouw en jongetje van 3 J.), loon. Hulp verval.
wat zorgvuldiger. Zóó kunt U nog
• van, 2de meisje
dan
Familie TRAAST.
zin.
voor haar bedrijf
VROUw.v. ouders den geheel, dag aanwezig. Ook aanmelden Mevr. KNOTNERUS. -Vars- kinderen zfln, gemeente
meen Ziekenhuis, Varssemeer dan één kwart besparen.
Mej. TE RIETSTAP, WELIJK PERSONEEL.
Aalten of Wisch. M. en veldscheweg 9 té Doetinafw. zijn, wordt 'n fl., betr.Br.
Fa. KEMPERS, Grutstraat, seveld; tegen 1 Mei een brieven Gemeentehuis yarsVarsseveld, 8 Jan. 44.
onder No. .75301 G„ v. d. bt. bare HULP gez., g. k. kok. Doetinchem.
chem. Het rayon DoetinFLINKE DAGDIENSTDe teraardebestelling
naaien. Hulov. werkster
seveld.
ei\
chem omvat ook de omligBODE.
75560
heeft Dinsdag 11 Jan.
Weg. huwel. der tegenw., aanw Intern Briev. onder
NET R.K. MEISJE, te
gende gemeenten.
'
houdt
zich
Onderget.
plaats gevonden. 75285 beschaafd MEISJE, als hulp No. 75304 G. bur. v. d. blad. Arnhem,
De Administrateur
in klein jrezin, v. FLINK DIENSTMEISJE,
maker,
voor het
Te koop een JONGE
STAAT TER DEKKING:*
bi? 2 kind. van 11 en 12 jr.,
J. SPANJAARD Sr.
dag en pacht.
Mevr. P. liefst ook genegen te hel- aanbevolen
D.
van
Bovenen
Onderklee.
Heden werd uit ons midkunn. naaien, wasschen en
Flinke en eerlijke MEID. ARIëNS
pen melken.
BRENNINKDIMMEN- ding, alsmede Verstelwerk. COöP. BOER.LEENBANK WAAKHOND, zeer waaks Beste Groot Vorkshire, inen een KAMERKACHEL, geschreven 8.8. Beer. Moeden weggenomen na een strijken. Mevr'A M. v d. HUISHOUDSTER, die te- ftfEIJER, Ernst Casimir- DAAL,
„Klooster Sion", Mei.
BULTEN, VelswHk „LANDBOUWBELANG" prijs ƒ 60.—.
D.
L. MARRIëT, der Sterzcug No. 984. Valangdurig, doch geduldig HOOG—v. MANEN, Huize vens van kinderen houdt, laan 36. Arnhem.
75411 E
Doetinchem.
75329 te HENGELO <G.). Schuilenburglaan
202. Zelhem.
B 118 a, der Elite- «n Premiebeer
gedragen lijden, onze lie„De Wildbaan", Bru'mmen. prettig tehuis, goede verz.
en een behoorlijk salaris.
NET R.K. DIENST75352 No. 329. ANDRIES PEP.
ve zorgzame en onvergeBUFFETJUFFROUW v. VERLOREN:LinkerwolHouders van Spaarbank, Silvolde.
Mevr. RIJPSTRA te Zei- Goede referenties verlangd. MEISJE, bekend met alle d. dag. Zondags vrij. Hoog :lenHadschoek,rbl.
PELMAN B 6\, Heidentelijke Echtgenoote, Moe0
T
boekjes wordt beleefd doch
J. oEESING, St. JanH.
hem tegen 1 Mei a.s. een REINBERGEN, Jac. Maris- werkzaamh. J. v. UHM, A loon. Rest. RASING, Doe- met wgeivto.rd
hoek Zelhem. Fokk. G. ten
der- Behuwd, en Grootverzocht
hun
boekdringend
1
straat, Keyenburg. Leeraar
laan 76, Arnhem.
tinchem.
75399 leer.bete-gn
moeder,
75417 FLINKE DIEXSTBODE.
jes voor rehte-bijschrijving Handelswetenschappen en R ae Neede v
looning Eb.ij
Everdina Hendrika
op de volgende dagen aan Boekhouden M.O. Opleiding
DU IT S CII
0 Te h. gevr. een Woning! • Gevr. tegen 1 Mei een AARTSMA.
Heyting—Meyerman,
Zij wier ge- Staatspractijkdipl.,
te bieden.
Prac- Opl. M.0.A., L.0.. Practijkgedeelte,
•PaspleinD. oeof
te
Zelhem
of
aank.
Boerenknechtje,
R.K.
den
ouderdom
van
met
in
bijslachtsnaam aanvangen
Boekhouden examens. ItURT P. PENEtijkexamens.
omstr. Aanb. lett. N. Agent- J.. A. WILLINK, Velswijk, .*
na 70 jaar.
A, B, C en D óp Donderdag L.O. en Middenstandsdipl. DER, Leeraar M.0., beëe.
75573 t 20
schap Gr. Bode J. OOSTE- Zelhem.
Angerlo: Herm. Heyting
Jan.; E, Fen Gop Za- Club- en Privélessen.
(uitsluitend bij vooruitbet.) ƒ 0.64 p. plaatsing, onder no. RINK, Selhem.'
digd vertaler Velperbuiten•
Te Ulft gevr. in klein , WoensdagE. Heyting
terdag 22-Jan.; H, I en J
singel
3, Arnhem. Tel. 20201
ƒ 0.74. Personeel gevr. of aangeb. ƒ 0.53, onder no. ƒ 0.63 • Verloren: Kinderhand- burgergezin een net R.K. avondDon5deorag-f
op Maandag 24 Jan.;* K 05» Te k. aangeb.: 'n INSLUIT.
G. Heyting—Tiecken.
rood
blauw.
met
Te- Dagmeisje, boven 16 jaar.'morgeJna .
schoen,
Zelhem: E. F. SchoenDinsd. 25 Jan.; Lop Woens- HAARD, 'n OPEN HAARD
Onzen klanten, die wij
O Te koop: Kamerkachel eTe k.: een Woonwagen. gen bel.
tèr. te bez. bö C. Br. No. 75580 Gr. B. aan ! TröoDse'tinchm
door tijdsomstandigheden
maker—Heyting ƒ 65.—.
26 Januari; MenN op en 2 KACHELS, & ƒ 40.
G. A. VERHEY, bev.: kamer, keuken en
dag
A 256 Zel- den agent J. A. P. VET, FIETSTASCIÏ.beTz.rug
A. Schoenmaker.
B CO, Meerenbroek, Wehl.
Donderdag 27 Jan.; O, P en Pi stuk. B. RESINK, Smid, niet allemaal persoonlijk
slaapkamer, prijs ƒ 2300.—. VELTKAMP.
,
hem.
75580 |belonigbj
'75744 Ulft
Noódtstraat 77, kunnen
bezoeken,
wordt
bevr,:
Hengelo (G.): H. E. G.
Te
J
BOUWH
Q op Zaterdag 29 Jan.; R Dr.lHuber
•
Te k
een z e a n
Doetinchem.
75709
bestellingen
Gevr.
Mei-een
verzocht
hun
R
i
j
k
s
t
r
a
ƒ
met
m
1
•
Sop
Jan.;
Te
31
TH.H.
Wansink—Heyting Kolenfornuis,
op Maandag
MEESTER Dinxperloscheruil: 4 dms. Wagenprijs ƒ
Huishoudster
of 1Z1Gander.
van Vruchtbommen, BoschiL ;
J. H. Wansink.
wielen met assen, voor 2V 2 flinke
Dinsdag 1 Febr.; Ten U Te koop een OOISCIIAAP,
VV. WISSINK, F 71, Har- straat 41 AaltenMeid-Huishoudster,
op
gr.
Febr.;
Woensdag
2
V, dragend, bij A. A. FIELT, en naagplantsoen, LaanAngerlo: G. M. J. Heyop
re veld.
75759 • Te k.: Kolenfornuis, 2de dms. Wagenwielen met as- boerderij (klein gezin,-Ned. Ii
en/., bij ons op te
ting en Kleinkinderen. HTe k.: een goed onderh.!
W, X, IJ en Z op Donder- N 81 te Kilder, post Doe- böomen
in
st., ƒ 75.—. sen, bij B. TUENTER, Plui- Herv.). Br. onder No'. 3-11 .Verloren
geVen.
handsch.
W.
li. GEESSINK,'
.Hleandsrgcéiov- e
des
na.
Angerlo ClB9, 13 Jan. '44 Am.
dag 3 Febr. Telkens
tincnem.
<0063 Kweekersen,
Orgel,
notenhouten, Wed. J. W. GERRITSEN te mersdijk G4, Halle, Zelhem. aan Drukkerij C. WINKE- Stuislvcohden
Lichtenvoorde.
l
De teraardebestelling kast, 11 registers, pl.m. 800 Azevvijn no. 10.
middags -van 2 tot 5 uur.
75732 0 Te ruil: een paar Dames- - LAAR, Winterswijk.
t
e
r
u
g
KINDERWAGEN, in pr.
is bepaald op Maandag gulden. A. J. VELDBOOM,
■ te
HET BESTUUR.
Landbouwers. Wij bieden
o Te k.: mooi klein Huls- schoenen, bruin peau de? • Gevr.: Flink Meisje, voorbez
bijSilvo17 Jan. a.s. Vertrek 1 u.
Heurne 99, Aalten.
aan: POOTAARD., in kl.
hondje, 10 weken, ƒ . 10.—. suède. 39, voor idem met
. de.
COöP. BOER.LEENBANK G. GERRITSEN,
Slager, AA A 3en q j n
van het sterfhuis.maat
Te k.: een eikenhouten TH. LEUVERINK, Brieven- lage hak, maat 39. B. M. 1 i 2 dagen per week.
•
E
L
"led*,
S
S
Kilder
75410 23.35. Bevel., Eigenh., Bin„V
A
R
E
V
Doetinchem.
D".
23,
183.
Grutstr.
Ilangklök, in prima staat, besteller, Gannderen.
WEIKAMP,
20,
F
Koskamp
Zaterdag 15 dezer hopen prijs ƒ 45.
. Alle Spaarbankboekjes
e Eerstel., Voran, Gloria
Te k.: "i jonge Konijnen Westendorp.
Bi) G. J. HEE757555 # Gevr. tegen 1 Mei een
VOOR DE SLACHT:
onze geliefde ouders
moeten voor bijschrijving Runder- en Papieren Dar- nz
Ult
rr £a ?
F 163, Westendorp, jen 1 Slachtkonijn (na 1 u.) • Te ruil aangeb.: 'n gofde nette Dienstbode. G. REM. iSlaongmebuvri
ZEN*.
,'
Jan Keuben en
evenS
van rente en ter controle, men, grof en fijn zout.
MBLINK „Spaensweert" ■belonig'"H.
Te k.: een Haard, prgs FR. BLEEKMAN Bloemen- Buitenband, mt. 28/175, teS ® 00
Oofr
Mietje Keuben—Te Braak ƒ 100 en een Kolenfornuis'weg
*°°
g
b.j
Steenderen.
75583
vóór
Febr.
a.s.
ten
kanPa
•ï
1
J.Wilemd
CORN.
■
P'
N 113 Gaanderen.
gen 'n Rijwielband mt. 28/
voor diverse Kruiden,
hunne 40-jarige echtver- ƒ 60.
d. BOGERT, Honsnest
tore worden ingeleverd.
W. VRIEZE, 0 38dJ o Te k.: z. g. a. n. prima li, of »'n Achterwiel te k. 9 Gevr. een Boerenffnechl tDoetinchm.
leverworst
en
£
H.
eeniging te herdenken. Dat Ruurlo.
7406°
75730 wit Kolenfornuis, ƒ 90*.—. gevr., mt. 28 x 175 Br. aan of aankomende, tegen Mei. ]VULPEN'
het aangewezen adres. Hedel
ze nog lang gespaard moCOöP. BOER.LEENBANK enz.,
k.: ronde Bieten bij'w. MASSOP, Hanesteegno. G. J. WESSELS C 1 Lich- J. G. ROSEGAAR, „Nieuw ! Pamrv-eokig
OTe
JAN
IN lIALLE.
gen blijven is de wensch
BOERENLEENBANK
te ULFT.
C. SMEITINK, Over-Zande.' \ 142, Tèrborg.
ker,kleuinmrodl,ak»
75750 tenvoorde.
75738 j Wassink", Halle.
GAANDEREN.
van hunn- dankbare Kin- Doetinchem.
•
Gevr. tegen Mei of eèr- .rod,band'e
Te koop eevraaed:
De rente der spaargelden
75,29.0 Te k.: een goed onderh. • Te ruil:-een zware guste der
Zaterdag 15 Jan. van 15-17
deren en Kleinkinderen.
een
Boerendienstbodvs
Kersen-;
.STAMMEN
van
Te
een
Eiectr.
k.:
H|ng- Kort)ul
O
wordt bijgeschreven in de
/100 bij JOH Koe, voor dragende Maal of of aankomende. M. SPEK- 5let rsOEZ.
u. en Zondag.van 9—12 uur
Voor de talrijke bewijzen ! mp / I en een Gram
.T2C7Oe.1gM0 n8
pp 17, 18, 19 Appel en Perenboomen.
spaarboekjes
Weg
A.'GERRITSEN,
no.
Koe,
G
WASSINK.
Rum
bU
van belangstelling bij ons phoon ƒ95 en gevr.: een
He- gelegenheid boekj* terug te
HEUSINKVELD,
75587
Toldijk.
KINK,
E
p, en 20 Jan., telkens 'smorjb
F 111, Zelhem.
75737
75746 D 40, Nieuw Wehl.
halen in het gebouw „Oudhuwelijk ondervonden, be- Trainingsbroek en n paar
o Gevr. per 1 Mefr of eer- .BARtDEeT
) geus van
uur. Ge- renstraat 1, Aalten.
Te
75.
Staat
ter
een
ƒ
dekking:
Kolenfornuis,
9—llJ
0
1
tuigen wij,
mede namens Damesoverschoenen, m. 40. or tptvt a
der
flinke
Boerendlenst.
Gaanderen". Het Bestuur.
'n
oq
- diwende
die dagen wordt
.753 9
Witte VI. Reus ram, get.• bode. P.G., bij
nog enkele
hebben
J.
W'U
MAK.
wederzijdsche familie, on- G. STROET, Klein BreeE.
'• géén
VanTe koop een BOUVIER.geld aangenomen cn KALENDERS.
75736 G, bij J. W. NIEUWEN- • KINK, Dunsborg B 112,Tehkontuer
zen hartelijken dank.
denbroek. Telef. 567.
- ook niet uitbetaald.
j
Oosterwijk,
'beperkte afle. G. v. REMMEN. TerborgZelhem.
•
zelfsprekend
en
él
d
i
r
e
c
t
:
F
L
A
I
N
K
HUIS.
Hengelo
(G.).
'75569
B. Ernst
• Tc
k.: een goed onderh.
t
HET BESTUUR. vering
Boekhandel TE schewcg 35, Zeddam. Tel.
platte wagen 6t auto- « Vanaf 1 Jan. 1944 is hetI
Gevr. tegen Mei e.k. een-1 mevnt.
A. Ernst—Van Boxtel! perkament. Lampekap, gevan
de
dekgeld
'
stier
vastg
e
l
wagen onderstel maa t 16
Doetinchem. 241.
7540_l
" flink Meisje voor dlle huisl
i
e
f
s
t
WELSCHER.
Doetinchem, Jan. 1944,
ƒl5
heel comnl
W
Prachtige
KOOP:
H'
TE
op
3.—.
H
gesteld
ƒ
gen
s
p
o
r
e
g
.
J.
der
6
•
Geref.
w
a
t
e
r
Hamburgerstr. 25.
houdeltjk werk, in
DwergpinSCHUTTER, IJsselstr. 25.
wonderkleine
t
BRUIL, op Velthorst, Galn- gezin met 4 schoolg. kinde- •POCRoM.,
!. chertjes,
Voor de blijken van Doetinchem.
75724
10 weken ƒ 75.—
•
«r
75570'
deren.
Aan
aan
'
H
a
g
.
!'ziekte
wegens
ren,
v. d. 23.Tel
deelneming ons betoond bij OTe k.: rootlb. Maalkalf,
per stuk; Heidewachtel, t,
Gevonden te DoetinchemII vrouw. G. A. REUSSING,
O
!. Tgevra d
het overlijden van onze 8 mnd. oud en een best
duurt
8 mnd. ƒ 150; prima Rat
zilveren Melsjesarm- Winkelier, Sinderen.
nf een
g
P edaalorgel of
n tenvanger ƒ 35. Ter dekinnig geliefde Vrouw en Merrieveulen, Belg. type. ®!
tinchem
o
f
band met inscriptie.
Teian 0
Gevr. voor 2 'è. 3 dagen1KAPMERSged lMoeder
A. JANSEN. Silvoldsche- }
klng: Bruine Dwergkees. deze winter
gen verg. adv.kosten terug| 0
nt! n
per week: een fl. Dlenst- - wonig.
??
?
JOHAXXA BERENDIXA weg, Terborg.
reu, met stamboom. Kennel
75723
J'.t *°' Aalten
,V
75 J{4 lte bek. b(j LANSINK, C bode of een meisje van 14 & *
THEODORA ZWEERIXK, OTe k.: 3-pi<* Petroleum'
Bevervoorde, N 40, RijsFc
7
5
3
8
d
i
t
v.
Giezeveld,
Varsseveld.
541,
e n
icl
,
15 jaar voor alle dagen. J.
betuigen wij onzen hartelij- stel m. ketel ƒ 15.- W. •Te \g eYr
v75349
sen.
,
Verloren
's
avonds
24 RUESINK Molenveld. Sin•
lijken dank.
75288 MEYER, Rafelder No. 3, ? nne R « wlel z nder ba
. RUNDE ADec.
b.
Aalt.weg
dorp
h.
den ' °P°- van Pr Ö s aan H75757 verkijgba
deren.
BOERENLEENBANK
Fam. KRAAN. Etten
75720
20 Varsseveld: 1 bruin Glacé • Gevr. op boerderij met-7MEN
WENSINK,
Haart
ZELHEM.
Varsseveld, Jan. 1944,'
Te'
k.:
Fauteuils
2
e
Linker Heerenliandschoen.
Henglo'
Mei of eerder een net Meis- t.
,
..De Kleine".
Stoelen en Tafel met v.o. Aa t nu;
van belanghebterug' verzocht
Ter
kennis
E
n
g
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