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Uit lumier bestaat uit 3 bladen

Eerste Blad A.
Breek

met den sleur
en neem voor eigen rekening een
abonnement op dit blad, in plaats
van het reet uw buurman te lezen.
•<dS4 ontvangt hel dan geregeld op
tijd en blijft op de hoogte met het
„nieuws van den dag", dat daar-
voor tegenwoordig toch zeker be-
langrijk genoeg is.

Zij, die zich thans abonneeren,
ontvangen de nog in deze maand
verscbijaends nummers gratis.

l.e/.ors van dit blad, die ons vóór
l Januari tenminste drie nieuwe
abonné's opgeven, ontvangen een
exemplaar ven het boekwerk „Ge-
schiedenis ppn het Land vao Berkel
er. Schipbeek" (prijs f 1.90) ten
geschenke.

Dit geldt ock voor nieuwe abon-
BC'S, die, behalve hun eigen abou-
arT.itnt, nog twee andere nieuwe
abonnementen aanbrengen.

DE ADMINISTRATIE.

TESLAHD
is de „Vorwa'rts" zullen
1G6 sociaal-democratische

£an den Duitschen Rijksdag
se bet nieuwe oorlogscre-
10 miiiiard mark verklaren,

t is niet duidelijk, of dit enkel
\t e/eld alb pen protest tegen de
'>-mg van den Rijkskanselier,

de vredesvoorwaarden van
iland bekend te maken, dan

de tegen-
«reoder

oorlog wülej verkrij-

/.('}, het verzet van twee-
machiige sociaal-
arti j bewijst, dat
an den beginne af
idpunt innam, niet

j staal Men moet bfc-
kOvbtereu voor dezen

weerwil van alle
iztng, welke zijn

lan zij* br^inselen trouw

klim
-sent
• van

js weer bed* bij In den
de regeeïing verschil-

ge vragen gesteld, waar-
. is- waar ge«ü of zeer
am woord ontving, maar
/teosoolai'stischeu boek
kregen.

. f ia Duits' :fola
itevrtdenh
)nomische
, is verittfl Don-
en de Rijksdag geopend

iceft D.l. een
plaats gehad tegen

dt-r Jevenstniddelen, die
viia politie en soldaten

oest worden. Volgens
uit Kopenhagen zou-

ihijke dooden en ge-
gevallen.

B9BHB| oorlog nog lang duurt,
zullen zich dergelijke opstootjes —
en vermoedelijk niet alleen in
DuitbC' land ! — zonder twijfel her-
telen en wat er uil kan voortkqmen,

^^^^^Bc te voorspellen.
Rtjkskanseller en de minister

van financiën mogen nog zulke
hooggestemde lofzangen aanheffen
op de sch.lttere.de positie van
Duitscfaland in militair en financieel
opzicht — als het gebrek nijpend
word», loopt de nationale eenheid
gevaar. Een oud spreekwoord zegt
immers: Waar de honger binnen-
komt, vliegt de liefde het venster
uil. •• • «*•

. den Balkan it gedeeltelijke
^^^^•etreden, vermoedelijk echter

glecbts voor korten tijd.
De Bulgaren hebben de gealli-

eerden tot over de Qrieksche grens
teruggedreven, doch die grens zelf
niet overschreden. Er wordt nog
met de regeering te Athene onder-
handeld.

Griekenland is bezig zijn troepen
uit Oostelijk Macedonië, d.!, het
gedeelte tusschen Doiran en Saüoui-
ki, t?M £ te trekken.

Zal bet nu aan de Bulgaren toe-
staan, hun vijanden op dat gebied
Ie volgen en hen zoo mogelijk* uit
Saloniki te verdrijven?

Het Is bijna niet aan te nemen,
dat het Orleksche volk de bezetting

«lezer stad door de Bulgaren zou

gedoogen, zonder zelf In te grijpen.
Maar misschien zullen voor dit
karweitje Duitsche troepen worden
gebruikt. Over deze gewichtige
kwestie wordt dan nu onderhan-
deld en bet behoeft niet nader te
worden aangetoond, van hoe groot
gewicht het resultaat dezer bespre-
kingen voor den verderen loop der
gebeurtenissen op den Balkan is.

Een „Times"-bericht, volgens
welk de Duitsche gezant te Sofia
de verklaring heeft afgelegd, d «t
Monastir onherroepelijk in het bezit
der Bulgaren bl i j f t , beeft klaarblij-
kelijk de strekking, om de ürieksch-
Bu gaarsche onderhandelingen te
belemmeren. Het is echter bijna
nirt aan te nemen, dat de Grieken
ooit gedacht zouden kunnen heb-
ben, dat Bulgarije hun Monastir
zou afstaan.

De Oorlog.
Het verloop van het einde der

krijgsbedrijven in Zuid-Macedonië
is in een bericht van den Bulgaar-
schen staf uitvoerig geschetst. Aan
het slot wordt het volgende over-
zicht gegeven:

De mobilisatie van bet Bulgaar-
scbe leger werd op 23 Sepi. afge-
kondigd. Zes dageu later begon de
samentrekking der jaj|pen. De
gevechten tegen de Sl̂ lps begon-
nen den Uden Octobér; 40 dagen
later, d. i. 24 Nov. was hel Ser-
vische leger bij PrisjtÉ^^BjFeri-
zowits voorgoed vers^^^Ho op
Albaneesch gebied ter^H Hogen.
Den 29iten Nov. werdjj^B Priz-
rend en Koela Ljoema de laatste
overblijfselen van het* Servische
leger gevangen genomen.

Op 3 Dec. begonnen de gevech-
ten aan de War dar en de Tserra
tegen de Engelschen en Franscben.
IQ 10 dagen is het expedilieleger
van generaal Sarrail verslagen en
on nniiidijr a»M*A t*ruaarAr»u*n

\ Ma

zijn de maatregelen der geallieerden ontruiming nagaat. Die gevolgen
ter afwering van het duikbootge- [zouden moreel, strategisch en po-
vaar in de Middellandsche Zee thans ïltlek noodlottig zijn.
afdoende. Ten bewijze hiervan wordt ; In de eerste plaats zou het de
verzekerd, dat de laatste 10 dagen openlijke erkenning zijn van een
geen enkel schip verloren ging. (ernstig echec; het resultaat zou zijn,

De „Voss. Ztg." bevat een leie-

Den m
donië bevrijd. Geen enkel vijande-

gram uit Athene, naar luid waarvan
hij Mitylene twee Engelsche hulp-
kruisers op mijnen liepen en met
de bemanningen zonken.

Van Fransche zijde wordt ge-
meld, dat In de Zee van Marmora
een Turksch transportschip door een
Franschen onderzeeër is getorpe-
deerd. De Turken zouden nu nog
slechts 7 transportschepen tot hun
beschikking hebben.

Uit L o n d n : Hei Engelse
stoomschip „OrteHc" uit Qlajgow
(6535 ton groot) is tot zinV^n ge-
bracht. Twee Ctiineezen /vonden
hierbij den dood, drie ' anderen
werden ernstig gewond. /

A l l e r l e i b e r i o'n t e n.
De Engelsche regrgring diende

bij het Lagerhuis een/ wetsontwerp
in, waarbij een aanwuiiingscrediet
wordt gevraagd voo/nog een mil-
lioen sosdaten. Het/totaal der Brit-
sche strijdkrachten/ komt hierdoor
op 4 millioen mai

De Vereenigdc\ staten hebben
een nota aan Frank.,jjfc gezonden,
waarin zij de wettigö,ejd Van de
gevangenneming door e..i
schen kruiser in volle zee
scheidene Duitschers en Oosl
rijkers aan boord van de
kaansche stoomschepen Carolini
Coamo en San juan, die naar
torico gingen, betwist. De
verlangt de Inv r i j r u i Instelling van
die Duitschers en Oostenrijkers.

Reuter seint uit New-York : Lo is'.
Straube, secretaris van den Na t lo - .
nale Arbeiders Vredesraad,een pro-'
Daitsche organisatie, heeft zich bij
de overheid aangemeld, bekentenis
afgelegd en de documeaten der ver-
eeniging overhandigd aan den of-
ficier van justitie, die daarin over-

heeft
lerikaan-

Macedoniscb gebied. Dit is du dag
van zijn bevrijding".

4Er is groote tegenstrijdigheid in
de berichten van
over de wederzijds
zen. De Franscben
Bulgaren in de g(
Tserna op 10—12 Ni
man verloren. De
ken op hun beurt
.zware" verliezen van';
en „groote" aan t alle a
door hen gemaakt, zo
fers worden genoemd.

De meest aannemelijke opvatting
is, dat de geallieerden hun hoofd-
macht veilig terug hebben kunnen
trekken en dat slechts achterhoeden
de Bulgaren tegenhielden, die het
daarbij tegen de overmacht natuur-
lijk zwaar te verantwoorden had-
den.

Van de andere fronten blijft het
cieuws onbelangrijk. Er loopen al-
lerlei geruchten over omvangrijke
maatregelen der Duitschers voor
een nieuw offensief in het W e s -
t en . Al weken lang zouden aan-
houdend troepen, artillerie enz uit
het Oosten worden aangevoerd.
Indien het waar is zullen we er wel
spoedig meer van booten.

In de l u c h t . Drie Fransche
lucht-eskaders, bestaande uit elf,
twee en-twintig en twaalf vlieg-
tuigen, hebben het spoorwegkruis-
punt MüJheim, de inrichtingen van
den vijand te Hauraucourt en de
verdedigingswerken in de streek
van O&teau Salios gebombardeerd
en beschadigd. Van Duitsche zijde
wordt gemeld, dat hierbij 4 Fran-
sche vliegtuigen verloren gingen,
w. o. een groot met twee motoren.

De Britsche admiraliteit deelt
mede, dat een Engelsen vliegtuig
na een hevig gevecht bij de Bel-
gische kust een Duitsch water vl'eg-
tulg naar beneden geschoten beett,

j dat ontplofte toen het den water-
k spiegel raakte. Het vliegtuig en de-
| genen die erin zaten, verdweien.

Het Engelsche vliegtuig viel ook
in zee. De twee officieren, die er-
in zaten, zijn gered.

Ter zee . Naar een bericht uil
Weenen meedeelt zijn S P -
begin der Balkan-expeditie Van de
geallieerden, door Duitsche en Oos
tenrijksch'e onderzeeboten l ja
pansch, 8 Fransche en 25 Eu ;: ische
traosportscbepen van troepsn en
oorlogsmateriaal in den grond ge
boord, samen ruim 76000 to' meten-
de. Gedurende de maande October
en November werden verder nog
34 andere schepen (w.o. 3 neutrale,
die oorlogscontrabande vervoerden)
met cezatnelijk meer dan 100000
ton inhoud, getorpedeerd.

Volgens een telegram uit Malta

stakingen bij de m M n
in hei leven te roepen.

De correspondent van de „World"
te Washington meldt, dat het kabi-
net de houding van president Wll-
son tegenover Oostenrijk met al-
gemeene stemmen heeft goedge-
keurd en verklaard, dat de diplo-
matieke betrekkingen in gevaar
souden komen, als Oostenrijk in
gebreke zou blijven aan de eischen
van Amerika tegemoet te komen

In een hoof lartikel wijst
„Dally Telegraph" op de ontjRek-
king of de verdenking, dat e r ̂ g root
sche Qermaansche plannen'oestun,
die zich baseerer jp de tot stand
gebrachte verbindiipg door den
grooteu spoorweg tuVschen Berlijn
en Konstantlnopel. „Terwijl de te-
genspoed van onzen toVdusver suc-
cesvoller, marsen naar \Hagdad ons
bitter heeft teleurge*teld\beginnen
wij (Engeland) te besefferA dat een
van de vraagstuk .vUj nader-
hand zullen hebben op te\lpssen,
de verdediging van Egypte \s, dat
bedreigd wordt door de omheil-

, spellende samenwerking van N,de
Duitsche en Turkscbe strijdkrachten*
en de vérs rekkende plannen der\

vreugde in Duitschland en een daar-
mee overeenkomend gevoel van
neerslachtigheid In de geallieerde
landen. Ten tweede zou de ont-
ruiming betèekenen, het volledig
opgeven van den Balkan, en dat
zou allicht Rumenië tegen de Enten-
te doen partijtrekken. En dat zou
een groote ramp zijn. Ten derde
zou Servië aan zijn lot worden

n. Niet alleen zou dat
zijn, maar het zou ook

nadeel hebben, dat Servië als
een onderpant in bezit bleef van
den vijand, waarvan hij later groot
polUiek gebruik zou kunnen maken.
Eindelijk zou het terugtrekken uit
het oorlogstooneel in den Balkan
een feit zijn, dat de veiligheid van
een vitaal deel van de Duitsche flank
waarborgde en ten slotte zou het
ontruimen van Saloniki den vijand
in staat stellen er een basis voor
duikbooten in te richten. De Duit-
schers te Saloniki zou een gevaar
zijn voor het verkeer in de Ooste-
lijke Middellandsche Zee.

De militaire medewerker van de
„Temps", generaal De Lacrolx,
schrijft ongeveer in den zelfden
geest Hij betoogt met grooten na-
druk, dat in geen geval, wat ook
'de uitslag moge zijn van den strijd
aan de Vardar, gedacht mag worden
aan ontruiming van Saloniki.

Immers, de moreele, politieke en
militaire gevolgen daarvan zouden
oneindig nadeeliger zijn voor de
geallieerden dan voor ben de be-
zwaren en offers zijn, verbonden
aan het besluit zich daar te organi
seeren en er een offensieve basis te
maken, zoodal men gelegenheid
krijgt de in het Oosten begane
fouten goed te maken en Duitsch-
land te beletten alle mogelijke
voordeeten te trekken uit een blij

.erbindiog met
Jeden welke den vijand onge-

lUiat'mntulKi froüliüi*in

Aan toekenning van de v o l l e -
d i g e salaris verhooging voor het
rijkspersoneel valt niet te denken, ant-
woordde de Minister aan Professor
Heeres.

De motie-Ketelaar, duurtetoeslag
vragend voor het lagere personeel
in 's Rijks dienst, was overbodig
geworden en werd dus Ingetrokken
na 's Ministers verklaring, dat een
voorstel In zake een duurte-toe-
slag komen zou en de motie-Hels-
dingen, die aan al het rijkspersoneel
de v o l l e toegezegde loonsverhoo-
ging gaf, werd met 42 tegen 20
stemmen verworpen (vóór soc.-dem.,
7 Uniemannen en l christelijk-histo-
rische). De betrokkenen krijgen dus
nu 50 °/« van die verhooging en
bovendien den duurte-toeslag,
voor zoover zij daaronder zullen
vallen. Hetgeen nader blijken moet.

De voorzitter doet al z'n best om
met den begrootingsarbeld vóór
Kerstmis gereed te komen, doch
of het hem lukken zal, valt te be-
twijfelen.

Wetsontwerpen zijn ingediend
om de Ingelijfden bij de militie en
de dienstplichtigen bij de landweer
in dienst te houden tot 31 Juli 1916.

Er zal echter geen verdere m i l i-
t i e d i e n s t worden gevorderd
van de dienstplichtigen der lichting
1906, die in 1914 en van die der
lichilng 1907 die op l Augustus
1915 voor overgang naar de land-
weer aan de beurt waren.

R E C L A M E S .

Voor hen die geene
renten hebben.

het Westen, Oosten en Zuiden,
voort te zetten. Bovendien is het
duidelijk, dat een loslaten door
Frankrijk en Engeland van Saloniki
de Italiaansche en Russische actie
in den Balkan onmogelijk zou
maken juist op het oogenblik, dat
die actie zeer zeker gaat beginnen,
hetgeen onlogisch zou zijn.

Maar voor de verdediging en
organiseerlog van een basis te
Saloniki acht de Fransche generaal
150,000 man onvoldoende ; zulk een
troepenmacht laat de gelegenheid
open voor allerlei verrassingen,
welke ten koste van alles moeten
worden vermeden. En dat is moge-
lijk. Zeer snel kunnen zich bij de
150,000- Franscbsrj en Engelschen,
die te Saloniki zijn, minstens
100,000 Efigelschen van de Darda-
ne'len voegen. Dez*n toch, zegt de
Lacroix, loopen 99 van de 100 kan-
sen om binnen twee of drie maan-
den tot den laaisten man in zee te
worden, geworpen, indien men hen
niet zoo spoedig mogelijk Oallipoli
doet ontruimen.

Er valt n.l. niel aan te twijfelen
dat, zoodra Duitschland de daarvoor
bestemde zware artillerie naarQal-

centrale mogendheden ten Opzien- Njpo|j zal hebben gezo .den, bene-
te van Klein-Azië e» i Una". | ^fens hel matcrjaal voor de werking

vergiftige

De ziekte is nooit welkom, daar-
Toch IA

mc
voor hem die peen zakelijke

Te Rome is opnieuw bericht ont
vangen, ditmaal uil een Duitsche
bron te Athene, dat een Turksch-
Duitsche expeditie naar Egynte op
til is. De noodige Duitsche artille-
rie en ander oorlogsmateriaal moet
al in Konstantinopel zijn aangeko-
men. Middelerwijl zijn de Duit-
schers druk in de weer met het
leggen van een dobbel spoor naar

van vergttitge gassen, welke trou-
wens reeds begonnen is, de (roepen
der geallieerden aldaar, met de zee
vlak in den rug, in een onhoudbare
positie zullen verkeeren.

Daarna wijst Qeneraal Lacroix
er op, dat het Servische leger, op-
n ieuw uitgerust, een waardevolle
strijdmacbt zal opleveren.

Derhalve, concludeert hij, moet
de bestaande lijnen |n Klei n-Azië. j thans het doel zij Jieerden

d Servische tro
van het noodige
medewerking va; oodat zij
hun offensief vermogen terugkrijgen.

Uil een en ander volgt, dat, indien
de 100,000 Engelschen van de Dar-
darel len zich voegen bij de 150000
Franschen en Engelschen te Saloniki
deze strijdmacht voor het oogén-
blik voeldoende is. Misschien zal
het mogelijk zijn daaraan nog
50,000 Italianen toe te voegen

't Is alleen de-vraag maar óf de
aanvallers aan de Entente daarvoor
den noodigen tijd z'tllen laten.

TWEEDE KAMER."
De al^emeene beschouwingen

over de Staatsbegrooting zijn op
het laatst mei verrassende snelheid
afgeloopen. De Ministers gaven het
goede voorbeeld, door na de re-
plieken, behoudens een korte ver-
klaring van den Minister Cort van
der Linden, niet te antwoorden.

Het blad „Ribe Stiftstidef.de" van
Kopenhagen verd^^H- naar aan
Engelsche bladen vo:;' geseind —
dat er in November-^ Zeppelins
tengevolge ijlen in
Duitschland z h > < verg ame
de Z 18 te Töndr k, de
Z 28 bij Hamburg en een te Bit-
terfeld in Saksedjhvaarvan het nura
mer onbekend ijH

De uitkomst 'Van L rd Derby's
wer veldtocht zal, naar in het h .o
gerhuis is meegedeeld, niet voor
de volgende week gunnen worden
bekend gemaakt. Vermoedelijk ge-
schiedt het Dinsdag.

S a l o n i k i .
Een militair medewerker van de

„Dally Oiroaicle" schrijft, dat de
Engelsche en Fransche strijdkrach-
ten zich voorloopjg in de nabijheid
van de haven zullen concentreeren
en versterkingen zullen worden
aangelegd. Waarom degealliecrJen
In Saloniki blijven is duidelijk als
men maar even de gevolgen eener

man die slechts rekenen
zijn kracht, den goeden ataat van
zijne armen en zijne beenen en het
evenwicht van zijn gezondheid AAn
dezen laatste kan men natuurlijk/
noch rust, noch een duren en sa*arty
gestelden leefregel, noch ook dé
een of andere luchtkuur voorschrij-
ven ; hij zou dat toch niet kuntea
uitvoeren. De werkman, die op zijn
Zaterdagsch loon rekent, beeft eeq
middel noodig, krachtig genoeg om
te genezen zonder dat hij met wer-
ken behoeft op te houden. Dit is
zeker niet gemakkelijk, maar in freel
wat gevallen hebben de Pink Pillen
dergelijke genezingen aan werklie-
den bezorgd.

Mej. Hé.éne Quenel, fabrlcke-
werkster, wonende te Re
(Frankrijk), rue des Ecoles, sec

„Ik ben zeer bloedarm geweest,
ik >iad al mijne krachten verloren
en zag bet oogenbltk naderen
waarop ik mijn werk moest ^ e r l a -
ten. Oode zij daok heeft enen mij
de Pink Pillen doen innemen en
deze pillen hebben mij dadelijk
mijne krachten en mijn eetlust doeti
weervinden, zoodat IK zeer spoedig
een volkomen gezondheid heb
weergekregen".

De heer Roger Oustave,
werker, 78, rue de la Pelite Tannene,
te Troyes (Frankrijk), schrijft:

„De Pink Pillen hebben mij goed
genezen. Een jaar geleden bfn ik
met de behacdtllog opgehoude-n en
sedert dien tijd heb ik geen nieu-
wen aanval van ziekte gehad".

De heer Lucien Q-bor iaud , ma-
chinist in de papierfabriek te

oural les Eglisottes (Frankrijk),
schri jf t :

„Bij afloop van mijn dienstijd
gevolge van bloedar-

armoede, zeer zwak. Ik zag er slecht
'»ijn eetlust was grillig en ik

verrichtte met moeite mijn werk.
Ik heb veel aan schele hoofdpij-

nen, hartkloppingen en benauwd-
heden geleden.

De behandeling met de Pink
Pillen heeft mij veel goed gedaan
en mij de krachten weergegeven^,
noodig om mijn nogal moeielijk
werk te verrlchteD*.

Verkrijgbaar a f 1.75 per doos, en f9
/.en, bij het Generaal Depot

Pink Pillen, Da Gpstakade 15, Am-
sterdam, en bij de wederverkoopers : J.
& L. Spaan drogist te Lochem ; A. M.
v. d. Veen, Marktstraat Borculo; A.'J
Oudenampsen, drogist Ei bergen ; K. van
Petersen, Groenlo; < ker, Men-
straat, Deventer: G. van Gerrevink
Hofleverancier, Gr. Overstraat 36, 65,
67, 69, Deventer; Van pijk en Wessel-
dijk, Sprongstraat d, Zutphen; W-. C.
Meuleman, Ruurlo; Apotheek F L.
Gallée te Vorden. Verder bij ver-
schillende apothekers en goede dro-
gisten. 5440

B I N N E N L A N D .
Om de Kaap!

De Nederland che Stoomvaart-
maatschappijen hebben, wegens de
toenemende onzekerheid om aan de
in aanmerking komende stations
voldoende steenkolen op te doen,
het besluit genomen, den maildlenst
op Indië voortaan om de Kaap te
doen geschieden, waarmede 50 da-
gen gemoeid zijn.

In verband hiermee zal de weke*
lijksche dienst tot een dienst om de
tien dagen worden teruggebracht.
U i t I n d i ë zullen de schepen
echter tot midden Maart nog op
de gewone tijdstippen afvaren.

De vrachtschepen blijven de route
door het Suez-kanaal volgen, het-
geen mogelijk is, omdat ze, tenge-
volge van de voortdurend minder
wordende uit-vracht naar Indië, een
groote hoeveelheid steenkolen kun-
nen laden.

Het verkeer met Duitschland.
Er zijn door de Duitsche autori-

teiten weer nieuwe, strengere voor-
schriften uitgevaardigd, voor het
uitreiken van passen aan vreemde-
lingen, die Duitschland willen be-
zoeken. Slechts indien de betrok-
kene n o o d z a k e l i j k in dat land
moet zijn, mag hem een pas wor-
den verstrekt.

De vrees voor spiongage schijnt
bij onze Oostelijke buren zeer te
zijn toegenomen, en eenige Neder-
landers zijn daarvan reeds het
slachtoffer geworden.

Vrijdag werd de conducteur Nooi,
van de tram Zutphen--Emmerik,
gearresteerd wegens het medene-
men van een particulieren brief.
Later werden, in verband hiermee,
ook aangehouden de chef der Maat-
schappij te Emmerik, de heer Koen-
ders, en de afzender van den brief,
de heer Vrijland te Kooingsbergen/

Te Glanerbrug werd de heer
Oerzon, vleeschconservet
kant uit '
nomen, en ovar. de Kelgfsct
bij gudfl de vrouvff van der»

Het geval Schröder.
De zaak, waarover Dinsdag de

uitspraak viel, betrof het onderschrift
onder een ingezonden stuk t « „Oe
Telegr." van 16 }nnr^-«yéarin o.»,
voorkwam: „In het cemrara van
Europa bevindt zich een groep
gewetenlooze schurken . . . ." Als
zoodanig bedoelde bekl, volgens
zijn verklaring ir. de zitting van 30
Nov. j 1. de Pruisische jonkers.

De rechtbank overwoog, dal,
daargelaten of het bewijs van het
ten laste gelegde Is geleverd, niet
vaststaat, dat door bekl.'s toedoen
het beweerde gevaat if ontstaan,;'
dat het artikeHltet noodzakelijker-

j wijze de neutraliteit Jattf
in ge«4ar zou hebben moeten bren-

l gen, en. spuk beklaagde vrij.

de „Niéuwe

u üiolte

ladt.

Ser
er

schrijft prof,
over hal geval S

^Wij "vreezen,
zich met deze

ijk beet

1e Telegraaf soms averechts
ki heefi , ca aan pro-Döiiscbé

prcp^ganda^voo de. ! heeft
nzoo heeft nu

maatregel der regerrin^, op den
keper . Beschouwd, ons en haar te-
genover het buitenland tienntaal
meer in verdenking ge r acht, dan
'l geheele artikel van deu hee>
Sch öder.

Nu vermeldt de geheele Entente-
pers -zijn arrestatie als een bewijs
van de pro-Duitscbbeid van ons
gouvernement.

Nu staat zijn losse aantijging
volledig overgedrukt In „Times",
in .Daily Mail", in „Journal" en in
„Matin", — in alle bladen. Een
artikeltje, dat anders niemand daar-
ginds gelezen ben, en hier
te lande men/géén was gepasseerd,
is thans tot een internationaal do-
cument gemaakt, door duizenden
argdehkende oogen, ia allerlei

'plaatsen en landen, gespeld.
En onze rtfgeering, die zich eeei-

ge buitenlandsche moeilijkheden
*van den hals mrende te kunnen
schuiver — dat zij het gemakkelijk
beeft, beweert niemand l — heeft
er ons land veel dikker ingezet l
Zij heeft de puhlieke opinie en de
pers bij de geallieerden tegen, ons
in het harnas geroepen, en dfe zijn
in enkele landen op het oogenblik
wel de eigenlijke regeerders.

Zoo is dan het Si. Nicolaaspak-
• ketje leelijk ui gepakt, en vraagt
men zich af a f : boe komt ons laad
weer met fatsoen uit dit lastige
geval ?



Ambulance-treinen.
Reeds geruimeo tijd geleden werd

hier te lande het denkbeeld geop-
perd gelden bijeen te brengen met
hei doel aan onze regeering eenige
ambulance-treinen te kunnen aan-
bieden. De ervaring heeft geleerd,
dat in oorlogstijd doeltreffend in-
gerichte hospitaal-treinen den ge-
wonden tot grooten zegen kunnen
zijn.

Een aantal vooraanstaande man-
nen en vrouwen vereenigden zich
thans tot een commissie, die den
naam kreeg van Nationaal Comité,
tot aanbieding van ambulance-trei-
nen aan Hare Majesteit's regeering.
Eere- voorzitter van het uitvoerend

comité is Prins Hendrik.
Lasterbericht.

In de „Temps" en andere Fran-
eche bladen is een uitvoerige tegen-
spraak opgenomen van het Neder-
landsche gezantschap te Parijs van
Bet bericht, 18 Nov. in de Fransche
pers van Nederland uit verspreid,
dat onze regeering een verbintenis
tegenover Engeland had geschon-
den door koper naar de Oosten-
rijksche Skodafabrieken uit te voe-
ren ter betaling van daar vooron-
ie rekening vervaard i d geschut,
en dat de Engelsche regeering
daarom den uitvoer van koper naar
Nederland geheel had verboden.

Het bericht was door de „Tele-
graaf in de wereld gezonden.

Het afmaakstelsel.
Te Kampen is dinsdag een druk

bezochte vergadering gehouden der
afdeeling Kampen en omstreken
?an de Geld. Overijselsche Maat*
schappij van Landbouw. Met bijna
algemeene stemmen verklaarde deze
zich tegen het afmaaksysteem. Be-
Bloten werd een adres aan den
Minister van Landbouw te richten,
waarin zal worden verzocht het
doorzieken van het vee toe te laten,

•• •
Naar aanleiding eener vraag van

den heer Duymaer van Twist heeft
de Minister aan de Kamer meege-
deeld, dat sedert l Januari 1Q15
(tot?) werden afgemaakt: 23108
runderen (koeien, pinken, si ie en
en ossen), 3120 kalveren, 4638 scha-
pen en geiten en 7982 varkens. Aan
schadeloosstellingen werd door bet
Rijk reeds b ij na a c h t m i l-
l i o e n gulden uitgekeerd.

Het kanaal naar Twente.
Minister Lely heeft in het ant-

woord op het afdeellngsverslag der
Tweede Kamer over zijn begroo-
tfog het volgende verklaard omtrent
jlen stand der quaestie van het
^ naaiTTweDte—Oeldersche^Öraaf*
Schap:

.Blijkens mededeellng van den
voorzitter der Staatscomissie, inge-
steld om een onderzoek in te stel-
len omtrent eene kanaalverbinding
van Twente met de scheepvaart-
wegen in Nederland, is bel verslag
dier commissie niet spoedig te ver-
wachten, zoowel wegens den om-"
vang van den arbeid, die aan die
commissie is opgedragen, als we-
gens de vertraging, die de tijds-
omstandigheden in den voortgang
der werkzaamheden teweegbren-
gen*1.

Prediltants-traktementen In
Gelderland.

De werkzaamheden der commis-
sie tot verbetering der trakjmenten
van de predikanten in de Vrijzin-
nig-Herv. gemeenten in Gelderland,
hebben tot resultaat gehad, dat riet
ingang van IJanuari 1916 de mi-
nima-traktementen zullen gebracht
worden op f 1400 benevens pasto-
rie en eenige restitutie van belas-
tingen.

De bijdragen komen van kerk-
voogdijen en particulieren. De ge-
meenten moeten zelf iets doen, b.v.
In den vorm van ksrkelijken Hoof-
deliikeü Omslag, teraj er ernstige
redenen bestaan om van dezen eiscb
af te wijkeer. Doorgaans wordt aan
de kerkvoogden gevraagd het trak-
tement iets ie verhoogen (met f25
l f50).

~ Wordt dit verzoek ingewilligd,
dan neemt de commissie op zich
het traktement aan te zuiveren tot
f 1400, enz. De gelden, welke voor
deze aanvulling niet noodig zijn,
worden voor minstens 50 pCt. ge-
kapitaliseerd.

De commissie, bestaande uit de
heeren mr. O. P. ter Braak, notaris
Ie Eibergen en ds. M. C.vanWijhe
te Barchem, gaat uil van de Ver-
eeniging van Vrijzinnig Hervorm-
den in Gelderland, waarvan ds. Van
Wijde secretaris is.

Anti Oorlog Raad.
De oprichting van dezen Raad

ging uit van het denkbeeld: alle
goedwillende krachten bijeen te
brengen. Personen van allerlei po-
litieke en godsdienstige richting
namen er zitting In. In April 1915
kwamen bijeen in Den Haag 30
personen uit 10 verschillende lan-
den, vertegenwoordigend verschil-
lende richtingen. Deze bespraken
de eisenen van den toekomstigen
vrede.

Zij komen in hoofdzaak op het
volgende neer:

1. geen annexatie ;
2. meer vrijheid van handelen met

de koloniën der landen;

M.J.H.KESSELS
NEOERIANDSCHE FABRIEK
VANMUZIEK-INSTRUMENTEN

Dit is de eenige zaak gedreven doorKessels
zelf den oprichter der in Nederland zoo
"ïïënde FABRIEK VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

(4938)

3. rechtspraak tusschen de Staten
door arbitrage;

4. onderhandelingen tusschen de
Staten over beperking van bewa-
pening;

5. parlementaire meezegglngschap
over buitenlandsche politiek.

Dat zijn de minimum eischeo van
den A. O. R, die ook in de oorlog-
voerende landen zijn verspreid.

Uit die bijeenkomst in Den Haag
sproot voort een blijvend verbond,
een internationale bond van een
10 tal personen uit 10 verschillende
landen, waarvan het secretariaat te
Den Haag is Bevestigd en deze wordt
gesteund door een Internationale
Raad van 150 vooraanstaande per-
sonen in 25 verschillende landen.

Er is dus een internationale be-
weging, die iets belooft voor de
toekomst. In dien Internationalen
Raad zitten o.a. voor Nederland de
b.h. Goeman Borgesius, v. Karne-
beek, v. Kol, Kuyper, de Savornin
Lohman en Tydeman.

Een van de middelen om de
vredewenschen te bereiken, is een
Congres in Zwitserland, dat in 't
voorjaar zal gehouden worden en
waarvoor binnenkort een voorbe-
reidingsvergadering plaals heeft.
Mannen van beteekenis in Engeland
en Duitschland schrijven over de
verschillende punten en de Inter-
national: gedachtenwisselingop het
Congres zal zeker de openbare
meening in die richting stuwen.

In tal van landen zijn nu orga-
nisaties naar het voorbeeld van den
N. A. O. opgericht.

lederen Nederlander vragen wij
sleun. Wie overtuigd is dat de A.
O. R. eenig nut kan hebben, moet
bereid zij a een zeker offer te bren-
gen. Maar vooral vragen we belang-
stelling, b.v. door met een intee-
kenlijst te werken, brochures te
koopen en te laten lezen. En wan-
neer hier een plaatselijke groep ge-
vormd wordt, zooals we hopen,
dan kunt ge bij vele gewone pro-
paganda-mlddelen helpen.

bestaat uit de heeren F. W. R
Wttewaail, burgemeester, voorzitter
H. Postel, secretaris-penningmees-
ter en N. Scheen, als correspondent
der Arbeidsbeurs te Deventer.

In elke der tot de afd.behoorer
de gemeenten wordt een correspon.
dent benoemd.

Over de wijze, waaarop steun
aan milliciens kan worden verleend/
hopen we in een volgend nummei
mededeelingen te doen.

H E N G E L O .

Het doorzoeken der mail.
Wat het gebeurde met de mail

aan boord van de „Frlsia" te Deal
betreft, vernamen wij van den Kon.
Holl. Lloyd, dat het doorzoeken
van den Ned. mail door de Engel-1

sche autoriteiten aan boord van haar
schepen reeds sinds maanden ge-
w o o n t e is! Hetgeen met de
„Frisia" gebeurde is dus niets bij-
zonders! Onder „weghalen" heett
men natuurlijk slechts hel openen
en doorzoeken der postzakken te
verstaan, waaruit dan van de voor
Duitschland bestemde corresponden-
tie alles (of wat den censor goed
lijkt) wordt geconfisqueerd.

Het is een verkwlkkelijke toe-
stand — maar hij raakt althans
onze N e d e r l a t i d s c h e corres-
pondentie niet. (Nieuwe Ct.").

Steun aan Mllllclena.
•Maandag j.l. werd te Arnhem een

vergadering gehouden van hel Pro-
vinciaal Comité der Nationale Ver-
eeniging tot Steun aan Milliciens,
ter bespreking der organisatie en
de wijze van steunverleenlng.

Gelijk we als bekend mogen ver-
onderstellen, werken in deze met
gemelde Nationale Vereeniging sa
men: bet Kon. Nat. Steuncomité,
de Regeeringscommissle in zake
Middenstandscredlet en de Vereeni-
ging van Nederl. Arbeidsbeurzen,
ter behartiging, bij demobilisatie
onzer krijgsmacht, der belangen van
de werkloos gewordene of in zaken
achteruitgegane manschappen (mi-
liciens, landweermannen en leden
van den v e r p l i c h t e n land-
storm).

In ledere provincie H een pro-
vinciaal comité gevormd, hetwelk
ervoor zorgt, dat in de provincie
een voldoend aantal afdeelingen
(in ieder landweerdistrict m i n -
stens ééne), gevestigd is, en dat
verder, in overleg met die afdee-
deelingen, bepaalt, welke gemeen-
ten tot de verschillende afdeelingen
behooren.

De provincie Gelderland is ver-
deeld in e l f afdeelingen: Olie
broek, Ermelo, Apeldoorn, Zutphen,
Lochem, Groenlo, Arnhem, Roeden,
Renkum, Wageningen en Tiel.

Tot de afdeeling Zutphen be-
hooren o a. de gemeenten Gorssel
en Hengelo; tot de afdeeling
Lochem de gemeenten Laren, Vor-
den, Ruurlo, (misschien ook Borcu
lo) en de Overijsselsche gemeenten
Goor en Diepenheim ; tot de afdee-
ling Oroenlo de gemeenten Eiber-
gen en Neede.

Eere voorzitter van het Provinci-
aal Comité is jhr. S. van Citters,
Commissaris der Koningin; voor-
zitter generaal majoor {. W. N,
Cramer, militie-commissaris Ie Arn-
hem ; secretaris penningmeester jbr.
mr. H. C. M. van Nispen lot Pan-
nerden te Arnhem. Verder hebbeu
er nog een 12-tal personen zitting
in, w.o. de burgemeesters van Groen-
lo en Lochem.

Het bestuur der afd. Lochem

Hengelo (G.), 16 Dec Benoemd
tot ploegbaas aan de Tramweg-
maatschappij „De Graafschap" de"
heer A. Kervel van Velp.

Naar we vernemen zullen In de
werkplaats van bovengenoemde
maatschappij twee geïnterneerd^
Belgische militairen te werk worden
gesteld, de een als draaier de andei
als baakwerker.

— In de buurtschap Varssel
hebben zich twee gevallen van
mond- eo klauwzeer voorgedaan
bij bet vee van de landbouwers J.
Nijhpf en A. J. BosveM^fflJel1
vee is afgemaakt. Het goedgekeurde
vleesch Is naar Rotterdam gezon-
den.

— Op de ledenvergadering van
de Zang- en Tocneelvereeniging
„Excelsior" werd Woensdagavond
besloten tot het aankoopen eener
piano.

— Voor een flink gevulde kerk
gaf de Zangvereeniging „Looft den
Heer", directeur dr. A. S. var Ingen,
hedenavond een goed geslaagde
uitvoering. Het programma vermeld
de een zevental nummers, waarvan
twee voor Sopraan Solo.

Over 't geheel werden de stukken
uitstekend ten gehoore gebracht.

Het glanspunt van den avond
was wel het slotstuk „Die Aufer-
weckung des Lazarus".

— Vergadering v.d. afd. „Hen*
gelo (O)" van de O. O. M. v. L.

De vragen betreffende de Arbi-
trage in den Aardappelhandel wer-
den beantwoord.

De Commissie van Waakzaamhel
inzake mond- en klauwzeer za
worden aangeschreven met har
werkzaamheid te beginnen, nu e
in deze gemeente twee gevallen va
mond- en klauwzeer voorkomen. <

De commissie voor den vee wagen?
is met baar onderzoek nog nie
gereed en zal op een volgend»
vergadering verslag uitbrengen.

De begrootingen van den Land
bouwwintercursus en van den cur f
sus voor volwassenen in BedrijfsT
controle zijn door bet departemea
van Landbouw, Handel en Nijverj
beid goedgekeurd.

Door de aanwezige leden worcty
75 H. L. mais opgegeven, die doof
de Regeering is beschikbaar gestelql
door middel van het Centr. Bureau*

— Op de wekelijksche biggend
markt waren aangevoerd 140 stuks k
de handel was goed. De prijzeri
bedroegen van f 1.80 tot f 2.00 pef\
week.

— De groOte jaarmarkten voor
1916 zijn vastgesteld op de volgen-
de datums:

19 januari, 16 Februari, 15 Maart,
5 April, 26 April, 7 Juni, 14 Juni,
12 Juli (Kermis), 9 Augustus, 30
Augustus, 27 September (St Michiels-
markt), 11 October, 8 November
(Verloting) en 6 December.

BURGERLIJKE STAND
van 1—15 Dec.

Ondertrouwd: J Groot Roesink
en S. Groot Obbink — H. Klein
Winke- en M. B. Hulstijn - J. H,
Demming en H. H. Qrootbod.

Bevallen: A. Groot Jebblnk geb.
Hemink d. — O. Lubbers geb.
Gordioou de Ooubeville |z. — H.
Eijerkamp geb. Fokkink d. — A.
Starink geb. Nijhuis d.

Overleden: E. H. Sanders j.d. 11
maanden — J. Brull (ongeh) 51
jaren — G. Straatman (j z.) 7 maan-
den — A. W. Horsting (j d.) 3 jaar.

Hengelo (G), 14 Dec. Door den
beer F. Reichman, rijksveearts, is
onder bet vse van den landbouwer
Nijiiof te Varsel mond- en klauw-
zeer geconstateerd.

De MStct.M bevat de gewij-
zigde statuten der Coöp. Boeren-
leenbank alhier.

V O R D E N.
Vorden. De heer F. Bieleman

alhier, die bij het begin der mobi-
lisatie als korporaal onder de wape
nen gin»?, is thans bevorderd tot
tweede luitenant.

— We vernemen, dat Woens-
dag j 1. voor de Rechtbank te
Zutphen, tegen Z. alhier, die met
zijn verhaal over den aanval in dan
Wiidenborch de Vordensche ge*
moederen zoo verontrustte, een ge-
vangenisstraf van 14 dagen is
geêischt.

— In den zoogenaamden Veld-
boek bij de gemeente Hengelo (G)
is een geval van mond- en klauw-
zeer geconstateerd. Het is dus zaak
voor de landbouwers om nu dub
bel voorzichtig te zijn om de ge-

vreesde veeziekte buiten den stal
te houden!

— De goochelaar, die zich
„Chevalier van Kinsbergen" noemt
doch van wlen we een sterk ver-
moeden hebben, dat bij ook wel
eens luistert naar den beroemden
naam van Basch, heeft Dinsdagavond
een stampvolle Nutszaal zeer met
zijn wondcrtoeren vermaakt. We
hebben zooals bleek, al eens meer
de eer gehad, hem met bijna het-
zelfde programma in ons midden
te hebben doch wie van goochelen
houdt en van degeheitmicnigheden
van het „gedactitenlezen" en de
„sprekende band" kan zulke toove
rijen wel tweemaal zien. De toeren
met de kommen water, met de
dobbelsteenen in den „Dewahtern-
pel", met de duif in de flescb,
met de gedachte plaatsnamen en
kaarten op de viermaal dichtgelakte
leitjes enz. enz. gaven wel te den-
ken, dat de heer van Kinsbergen
over een lijfwacht geesten uit een
wonderwereld beschikt. Na de pauze
kregen we het nummer de droom
van den „Kalief van Bagdad,"
waarbij we alleen niet begrepen,
wal d;e goeie Kalief met die aan

scen ijzeren paal zwevende juffrouw
C maken had l Wel verkeerde de
jutfcpuw z;!f blijkbaar in een zekcrr
droomtoestand en 't Is mogelijk,
dat di\ Kalief van Bagdad haar in
haar d^oomen verscheen. Enfin, 't
nummer\werd algemeen wel mooi
en bewonderenswaardig gevonden.
— Zocals ''alle goochelaars verstaat
ook de heef v. K. de kunst om zijn
verschillend* wonderen met een
memorie varfc toelichting te voorzien,
en er werd «KJikwijls braaf om zijn
grappen gelachen. Het publiek
heeft zich weï\8eamu8eerd-

— Voor et*"1 goedgevulde zaal
trad heden»^^ in het lokaal
„Irene" op de heer E. Kloosterman,
die «<?"«»'* over Christendom en
Oorlog.

'Sprak hij over de verschillende
Oorzaken die aanleiding gaven tot
den wereldoorlog, door lichtbeelden

f werden verschillende taf ereelen van
den oorlog OD doek voorgesteld en
tevens van zijn arbeid op Looner-
veld.

Met gebed werd deze vergadering
door ds. Helders geopend en ge-
sloten.

— Het verslag der lezing van
den heer J. W. de Groote te
Zutphen, Woensdagavond gehouden
in het Nulsgebouw, over „Gediet
.vegen voor den Middenstand",
moet wegens plaatsgebrek tot
Dinsdag worden uitgesteld.

— Op 16 December 1915 zijn
uit deze gemeente ingelijfd van de
lichting 1916:

H. O. Albers, D. Klein Bramel,
D. J Brlnkerink, D.iBrummelman.
A. B Hartman, A. J. Klein Ikkink,
W. Kieskamp, A. Lievestto, B.
Meenibk eu G. J. Olthuijs, allen
bij bet 19de regiment infanterie te
Daesburg;

en op 17 December: J. A Norde,
bij de 4de compagnie wielrijders
te Assen.

N — Men besteedde deze week
voor varkens bij levend gewicht:
van\ 160 tot 180 p. 32 et., 182 tot
200 p. J?4 et, boven 200 p. 35 tot
36 et , terwiyi voor geslachte waar
werd betaald/ van 38 tot 43 cent
naar kwaliteit en gewicht.

BURGERLIJKE S l AND.
Geboren/: Egberia d v. Garrlt

Wijers >n Elizabelh Garritsen. —
Hendrik Marlt us z.v Oerrlt Jan
Huurnjeman en Fenneken Slgger. —
Teunijen d.v. Jan Willcm Lebbink
en S' e v e n f j e Woessluk.

Gehuwd: Salomon Abas '43 j.
Amsterdam en Berlba Philips 37 j
Vorden. *

H U ü R L O.

Ruurlo, 17 Dec. De Gar anten-
Vereeniging alhier, welke voor
ongeveer twee jaar werd opgericht
en in beide voorgaande winters
aan de Ruurlosche burgerij meoigeu
genotvollen avond verschafte, is
thans geplaa st voor de beantwoor-
ding van een moeilijke vraag. Wat
(och is het geval Terwijl in dt*
vorige winters nagenoeg alle dpor
baar gegeven voorstellingen druk
bezocht waren, de bloscoop-avo: -
den zelfs een voordeel opleverden,
was bet bezoek van de eerste voor-
stelling in dezen winter (de beide
bioscoop avonden) allertreurlgst,
zoodat deze eeo tekort opleverde
van pi.ra. f45. Naar de oorzaak
van deze slechte opkomst kan
slechts gegist worden; me: zeker-
heid weet men niets, al is tr ge-
gronde reden voor het vermoeden,
dat „stille krachleo" aan het werk
zijn gewetst. Hoe het ook MJ, het
spreekt van zelf, dat de Vereen!
ging, welke gemeend heeft in eeoe
dtep gevoelde behoefte te voor-
zien door de lange winteravonden
nu en dan op te vroolijken, niet
voornemens is hiermede door te
gaan ten koste van de beurs /an
de leden. Wauneer de burgerij
niet door een flinke opkomst toont,
dat zij het streven der Vereeniging
waardeert en haar zooveel mogelijk
wil steunen, is het aan haar zelve
te wijten wanneer het in Ruurlo

spoedig weer „de dood in den
pot" is.

Maandag 20 Dec. zal de Vereeni-

§ing laten optreden het duo
cbmidt-Wiarda, een echtpaar dat

door zijn vroeger optreden als
acteurs bij Verkade en Heijermans
alleszins in staat is ons een genot-
vollen avond te verschaffen.

Opgevoerd zullen worden ver-
schillende stukjes van vroolijken en
ernstigen aard, waarover verschei-
dene bladen zeer gunstige beoor-
deelingen hebben geschreven.

Na afloop zal gelegenheid gege-
ven worden om te dansen. Niet-
tegenstaande de hooge kosten van
d<ze voorstelling heeft de Vereeci
ging besloten den toegangsprijs niet
booger Ie stellen dan 60 en 40
cent, ten einde velen in de gele
gen held te stellen van dezen avond
te genieten.

Tevens werd besloten, dat van
de opkomst op dezen avond zou
afhangen of de Vereeniging al das
tiet zal vooitgaau met het organi-
seeren van ontspanuingsavonden.

— 14 Dec. Heden vergaderde
de Dü'psvereeniging. De opkomst
was (n verhouding tot het groote
aantal leden niet talrijk. Notulen
werden gelezen en goedgekeurd.
De voorz. bracht ter sprake eenige
ingekomen stukken. Allereerst een
vraag om sympathiebetuiging en
bijdragen voor een huldeblijk aan
den heer Löhnis, den afgetreden
Inspecteur van Landbouw. De ver-
gadering besluit f5 te geven uit
de kas. Ingekomen een schrijven
van den uitgever Tjeenk Willink,
een aanbieding om bij zeker getal
Stariüg's Almanak te leuren voor
41 cent. Wie er van wil profiteeren,
geve zijn adres op bij den secre-
taris.

Hierna werd besloten aan den
pakhuisknêcht Esselink een uurloon
te geven vin 18 cent; later werd
meegedeeld, dat de molenaar een
weeicloqgfeeniet van f 13.50.

Wie nog kalk, kalkmergel of
beendermeel wil, dient dit spoedig
op teT geven, uiterlijk tot en met
19 OH|

•B. werd het maalloon te
ien i cent per mud. Van

h - 1 nu volgend besluit dienen be-
langhebbenden goede nota te ne-
men, 't Betreft de gelegenheid om
broodmeel te laten malen. Daar-
voor zijn bepaalde dagen gesteld en
wel Maandag-, Woensdag- en
Vrijdagnamiddag.

De heer Boer, die bezwaarlijk,
vooral in dezen drukken tiid, het
werk alleen af kan, krijgt hulp,
kantoorhulp. Op voorstel van den
dirertpnr kona de veraadrrin? A,
Ar f man, op een salaris, berekent
naar f 3 per week.

De directeur deelde daarna mer,
dat voor de leden verkrijgbaar is

luts en dat brandstoffen
•volg alleen op Maan-
lensdag zullen worden

'de kwam woningbouw,
van de groote moeilijk-

den molenaar gehuisvest
De vergadering mach-
istuur ook dat punt in
brengen en gaf daarbij

den raad, om te iuformeeren naar
een huls met tuin, dat, meende
men, te koop was.

De vergadering was eenstemmig
van oordeel, dat men zich de
kleine abonnementsverhooging van
het landtiouwblad moet getroosten.
Aldus werd besloten.

Aan de orde komt dan de
I n s c h r i j v i n g voor 't vervoeren van
verschillende artikelen van het
spoor naar de loods. Er is maar
ééu biljet, onder teekend door J.
Arendsen, waarop door vier per-
sonen Is ingeschreven. Genoemde
Inschrijver, die tot heden dat werk
tot aller genoegen verrichtte, zal
dat ook voor 1916 blijven doen.
Aan de voorwaarden, hij die in-
schrijving vermeld, zal worden
tegemoet gekomen. Daartoe be-
hoorde ook een bestrating voor de
loods en ophooging van terrein
voor de steenkolenloods. Maandag
zal met hel aanbrengen van zand
reeds worden begonnen, door leden
uit een wijk, die daartoe door het
Bestuur zullen worden aangezocht.
Het zand is te verkrijgen bij de
Paalder en Hukkerl.

Met 't oog op de nieuwe Statu-
ten voor de Coöperatie, die mede-
brengen de verkiezing van een
nieuw Besluur en Commissarissen,
wordt voorgesteld en besloten
daarvoor een nieuwe vergadering
uit te schrijven.

De beide waag meesters zagen
tot blijkbare tevredenheid der ver
gader ing, hun mandaat vernieuwd.

Voor de afiredei .de 'eden der
Matktcommissie, die niet herkies-
baar zijn werden gekozen de hee-
ren E. j. Siegeman, F. Tragter en
Waario op de üuliictr. rietschoon-
vegen van het marktplein na elke
mark t bleef opgedragen aan J. W.
Stevens

T n slotte deelde bet Bestuur
mte, dat vanaf l j a n u i r i a.s. de
vee«agens zullen gestald worden
in de sitenkoleiiloo.ls e • dat aan-
vragen /oor gebruik dienen gedaan
ie worde»1 ^ i j den directeur. Ein-
delijk vestigde de heer T. Klein
Selle terecht de aandacht op eene
kleine onregelmatigheid, die zich

had voorgedaan bij het bestellen
van den veewagen. Niets meer It
behandelen zijnde, sloot d* voor*
zitter de vergadering.

— 14 Dec. Gisteravond zou op
eene vergadering der Stierenver-
eeniging „Ons Belang" de uilbeste-
ding plaats hebben van „Hendrik"
en „Edmond". Er kwamen wel
briefjes In, maar alle blanco, nie-
mand durfde het schijnbaar aan.
'l Gaat er mee als met de Qelten-
vereeniging, ook daarvoor is 't
moeilijk een geschikt kosthuis te
vinden voor den bok, zoo hoorden
we tenminste onlangs. Dat dit
u'tbestedingsgelden hoog of hoo-
ger zullen moeien worden is een
natuurlijk gevolg van prijsstijging
der voederartikelen. Toch hoopt
eerstgenoemde vereeniging op a.s.
Maandag bij eene nieuwe inschrij-
ving er mee gereed te komen ; 't
zou toch ook erg te bejammeren
zijn dat zoo'n vereeniging na ZOO'B
kort leven moes! opdoeken, 't
Inleggeld werd bepaald op f2. De
aftredende bestuursleden, de heeren
G. J. Dimrnendal en H. W. Wol-
sink, werden herkozen en in de
vacature, ontstaan door vertrek van
den heer O. J. Dijkman,
kozen de heer R. Scholten, ook als
lid der Aankoopcommissie.

Ten slotte wijdt de voorzitter
een woord van welverdiende!
dank aan het ijverige enweikzamc
lid Dijkman, die de vereeniging en
de Gemeente gaat verlaten.

— In den Veldhoek is op twee
boerderijen mond en klauwzeer
geconstateerd. Het vee is afgemaakt.

— .16 Dec. De hedenavond in
hotel „Klein Haar" gehouden, niet
druk bezochte, vergadering der Bo-
terfabritk was belegd met het doel,
om bet belang te bespreken, dat
de fabriek heeft bij verharde we-
gen.

Na een uiteenzetting van den
directeur, kwam eerst aan da orde
de weg van de straat aaar de fa-
briek. De vtthardiag daarvan zal
f 1000 kosten. De vergadering bleek
genegen, daarvan de helft
dragen; leden en leverancij
len wel bereid biijken zanc
nen aan te voeren.

Minder eenvoudig is
met de vetbardingsplanm
gen door Wlckelerhoek
hoek. Het Bestuur had geenl
stel en de leden vraagden el
evenmin aan. Dat net voort
voor de fabriek zou zijn en
wel een of twee ritten door
wonnen zouden kj
gif iedj

•fl ~; •

aan her'Bestüür.
den heer Rijkenbarg, om
der eventueel te verleen
aan het Bestuur over te
instemming. Oe heer Hes!
zijn roedebestuursleden konden
hiermee vereenigen, mits er
hen eenstemmigheid ovtr dit
kan worden verkregen. Ande.
een nieuwe ledenvergadering wor-
den belegd.

Vervolgens deelde de directeur
mede, dat te beginnen met Nieuw-
jaar, het botergeld van 't melkgeld
zal worden afg houden, een piot*
dat de melkboeren zeer toejuichten.
Voorts dat melkleveranciere die
boven een bepaald kwantuur per
dag leveren, tweemaal per week
karnemelk zullen ontvangen. En ten
slotte, dat de fabriek op den Twee-
den Kerstdag en Nleuwj arsdagztl
werken, en dan 's morgens een uur
vroeger zal beginnen.

Lochem. 17 December. Op de
Woensdag gehouden veemarkt
waren 84 runderen en 438 biggen
aangevoerd.

De prijzen der kalf koeien Ui
van f200— 1300, guste fJO
kalf vaarzen f 100—f 230, gusfei 80—
f 175; kalveren f 60-f 100; biggen
f 1.80—f 2 per week.

- Zekere R. uit Laren had voor
eenige dagen bij het café „De
Valk" op de Tramstraat zijn fi-ls
bulten laten staan; toenJiij wildt
vertrekken was ze verdwenen.

Bij onderzoek door de politie
bleek het rijwiel te zijn meege-
nomen door Kn. alhier, die vol-
gens zijn bewering f 3 van R te
vorderen had en het corpus delict!
s'*cht-: na betaling van dit bedrag
wilde teruggeven.

De hu.p van den burgemeester
moest worden ingeroepen, om Kn.
tot andere gedachten te brengen.

— Ds. B. Heeres te De Lier
beeft voor het beroep naar de
Gereformeerde Kerken te Lochem-
Barchem bedankt.

— Benoemd tot 2de ambtenaar
ter secretarie alhier, de heer W.
Braber, thans volontair ter secre-
tarie van Nieuwleusen.

Zutphen De Gemeenteraad heeft
gunstig beschikt op het adres van
de afd. Zutphen van den Ned. Bond
van werklieden in openbare dien-
sten en bedrijven, om een duurte-
toeslag toe te kennen. Deze toeslag
zal genoten worden door de vaste
ambtenaren der gemeente, voor
zoover zij gehuwd of hoofd van een
gezin zijn, wi-r pensioensbijdrageo
lager is dan f 8 'O en zulks tot een
bedrag van f l per week over het



tijdvak vin l November j I. tot uit,
Maart 1916.

Conform het voorstel van B. eo
W. werd verworpen het verzoek
van de afd. Zutphen van den Bond
van Ned. Onderwijzers, om aan het
hoofd van school l een viste klasse
op te dragen.

Eindelijk werden verworpen de
voorstellen van de Raadsleden
Veenstra, Oies, van der Weerdt en
van Braambeek ten opzichte van de
levensmiddelenvoorziening; door B.
ta W. werd in een uitvoerig prae-
advies aangetoond, dat ten aan-
zien van deze kwestie genoegzaam
gezorgd wordt.

— Diakenen der Ned. Herv.
Oemeente alhier hebben allen tegen
l Januari a.s. voor hun functie be-
dankt, De oorzaak hiervan is de
verwerping door den Kerkeraad van
het besluit van diakenen, om het
collecteeren voord*; diaconie armen
gedurende de godsdienstoefening
inplaals van door de diakenen te
doen geschieden door het college
van collectanten.

— Bij gelegenheid van een wed-
strijd is op het terrein van de voet-
balvereeniging „Be Qulck", een

_ w Burgers rijwiel (merk
„Holland") ontvreemd.

Goor, 14 Dec. Naar wij verne-
men is hedenmiddag te Rijssen aan-
gehouden de veekoopman OerritS,
wonende alhier, als verdacht van
verduistering van f 40 („Zw. Ct.w)

- Aan „Tubantia" wordt gemeld,
dat de gemeente-secretaris van Ooor
naar den commissaris der Koningin
in Overijse! is gegaan om zich te
beklagen over den burgemeester
dier gemeente, die hem Donderdag
j. 1. zou hebben mishandeld door
hem met de vuist te slaan en hem
te schoppen.

Korte Berichten
van alietiei aard

Te Delft zijn twee slagers uitge-
sloten van het betrekken van
distributie-varkens, resp. voor 14
dagca fn voor een maand wagens
het in strijd handelen met de des-
betreffende bepalingen. — In een
onlangs gehouden vergadering der
afd. Deventer van den Onderwijzers-
bond, werd gewezen op het feit,
dat het rooken der schoolkinderen
bedenkelijke afmetingen aanneemt.

Te Sinderen bij Varsseveld, is
de groote boerderij van J. Oesink
op Rexwinkel geheel afgebrand. 31
koeien kwamen in de vlammen om.

;~uis ncci'.een driejarig
van den timmerman H. va"

f o pot met kcUnde
gedronken; Aan inwendige

dwonden is het kind spoedig
overleden. — Op Ameland is een
geladen torpedo van 6 M. lengte
aangespoeld. — Te Oeleen werd
bij een vechtpartij de militair E.
door een messteek in den buik
levensgevaarlijk gewond — Over-
leden aan bekomen brandwonden:
ie Nijmegen de 71-jarige blinde
j u f f r o u w Jacobs; te Simpelveld een
80 jarige man, die met een bran-
dende pijp te bed ging liggen. —
Te Amsterdam werd de bejaarde
heer Abas tusscheu een tram en
een sleeperswagen doodgedrukt. De
ie hulp geroepen geneesheer dr. A.
ontdekte in het slachto fer tot zijn
onbeschrijfcïijken schrik z'n eigen
vader. — Te Soesidijk kwam de
ISjtrige loodgieter H. Biehaar in
aanraking met een electrlschen draad
en werd op slag gedood. — Onder
Spaarndam werd ia een greppel
het lijk gevonden van den 70 jarigen
P. B., verpleegde uit het gesticht
„Jobaunes de Deo" te Haarlem. De
ongelukkige is vermoedelijk be van-

door de koude en zoo omge-
hen bewoner van de

illemstraal te Rotterdam heeft uit
eigen beweging zijn 10 jarig zoootje
A. O aan de politie overgeleverd
omdat de jongen was thuisgekomen
net f233 en een harmonica en
bekend had het geld uit een bak-
kerskar in de Willemstraat te heb-
ben gestolen. — Nederlandsche
papierfabrikanten hebben in de ge-
meenten Drunen, Baard wijk, Loon-
opzind en Waalwijk groote mast-
bosschen aangekocht, om in het
steeds nijpender wordende gebrek
aan grondstoffen te voorzien. —
Naar het „ribld" meldt wordt over-
wogen, om de grenswacht-patrouil-
les te doen bestaan uit belasting-
ambtenaren en militairen of mare-
chaussees en militairen. De reden
hiervan is gemakkelijk te giss?». —
De Vereeniging vOGr Vrouwenkies-
recht telt tüans, naar haar maand-
blad meldt, 136 afdeeliugen en
18,500 leden. — Tot l October had
de verstrekking vau het zp. regee-
ricgsbrood reeds f6,602,245 aan
'sRijks schatkist gekost.

V e r d r o n k e n : te Wolvega
een vrouw uit Wanneperveen bij
Meppel; te Mil een 4-jarig kindje
van den landbouwer H. v. d. Hof.

Latere Berichten.
Op den Balkan.

LONDEN, 16 Dec. De „Daily
Chrosicle" verneemt uit Athene,
dat drie Duits:he /divisies te Stroe-
mitsa zijn gerapporteerd. Een vier-

de is Oostwaarts (naar Turkije?)
gedirigeerd.

Volgens de „Morning Post" heeft
de Bulg&arsche gezant te Athene
verklaard, dat Qevgeli en Doiran
aan Griekenland zullen wordeu af-
gestaan.

Hetzelfde blad meldt uit Rome,
dat de Bulgaren op 24 k.m. van
Durazzo (de Albaneesche haven-
stad) zijn gerapporteerd.

BERLIJN, 16 Dec. (Ofiicieel).
B a l k a n . De gevechten in Monte-
negro worden met succes voortge
zet. De Oostenrijk-Hongaarsche
troepen staan in de nabijheid van
Bjelopolje.

SOFIA, 14 Dec. (Officieel). Onze
troepen hebben de vervolging der
Franschen en Eagelschen voodoo-
pig gestaakt. Wij namen 1234 man
gevangen, w.o. 18 officieren en ver-
meesterden 14 kanonnen, 62 muci
tiewagens, 10 ambulancewagers en
veel ander oorlogsmateriaal.

LONDEN, 16 Dec. („N. R. Cl").
De bijzondere correspondent van
de „Times" te Athene seint, dat
thans voor Griekenland bet oogen-
blik gekomen is, dat het zal moeten
beslissen. Hij betwijfelt, dat het
Orieksche volk stil kan blijven zit-
ten, als Bulgaren het gebied bin-
nentrekken, dat ze met hun bloed
veroverd hebbeu.

BERLIJN, 16 Dec. )e Parijsche
correspondent van de„Secolo"doet
een wanhopig beroep op Italië, om
op den Balkan in te grijpen, vóór
de Entente troepen door de een-
tralen uit Salonikl en in zee gejaagd
worden.

Het Suez-Kanaal.
LONDEN, 16 Dec. De „Daily

Telegraph" verneemt uit Rome : De
Eogelsche scheepvaartmaatschap-
pijen die het Suez-kanaal gebrui-
ken, hebben besloten hun schepen
om de Kaap te laten varen.

Lord French.
LONDEN, 16 Dec. (Officieel)).

Oeneraal French heeft bet opper-
bevel in Frankrijk en Vlaanderen
neergelegd. Tot zijn opvolger Is
benoemd generaal Douglas Haig.

De koning heeft French, als be-
looning voor zijn uitnemende dien-
sten benoemd tot veldmaarschalk-
opperbevelhebber van de troepen
in het Vereenigde Koninkrijk, en
hem de waardigheid van burggraaf
verleend.

P R E D I K B E U R T E N

Zondag 19 Dec.
Ned. Herv. Kerk R u u r l o . l

Vrm. 10 uur: ds. C. Pb. F. Abbing
Ned. Herv. Kapel R u u r l o .

Vrm. 10 uur : ds. De Planque
Bed. H. A.

Lokaal in den V e l d h o e k .
Qeen dienst.

Ned. Herv. Kerk V o r d e n .
Vrm. 9i/g uur: ds. J. C. Melders.

Ned. Herv. Kerk H e n g e l o .
Vrm. 91/2 uur: ds. Barbaa
Nam. 2i/a uur: ds. fyubas

Protestantenbond H e n g e l o .
Geeu dienst.

Marktberichten.
BOTER

DEVENTER i/8 val f 29 50 a f 30.50
ZWOLLE „ „f29 — «f31.—
KAMP t N . „ 129.50 a f 31 .—
SNEEK i/* „ f—.— a f 56.—

Commissie f 92.—
met consent.

Fabrleksbotcr f 92.-
met consent

ZUTPHEN f 29 50 a f 30.—
LEfcUWARDENi/4v. f—, a. f60 —

r-abrieksDottr f 92. -
met consent.

ComaJssie f 92.—
met consent.

BOTERMIJNEN
ARNHEM f 0. f 1.40-f l 64
DEN bOSCH fO. f 2 36-f 2.39
ZutphenCoöp.B.iO. f 2 35 -t 2 41

met consent.
De Oeldersch-üveriJsseU hè bond

van Coöp. Zuivelfabrieken te Zul-
p h e D heeft den prijs dar Bütè»
voor tfeze week vastgesteld *!
rolgt:
Buitenland 23? Mk. brnto per 50K.O.
B i e r t M ï ' O fO.— pei Kiio bruto

VARKENS.
Biggen f 2.- a f2.10
Zwolle f 0.74 f 0.78.
Arnhem vette 70—a 76 et. p. k.g.
Zutphen levend 72— a 83— et. p. kg.

EIEREN.
Amsterdam kipeieren f 8 — f 10.—

„ eandeneleren f 7 8 0 f8.—
Epe kipeieren
Zwolle „
Arnhem „
Barneveld „
Deventer „
Ommen „
Almelo
Zutphen
Lochem
(Aanvoer 3125 stuks).

f 8 — f 9 —
f 7.50 f 9 00
f 8 50 f 9 50
f 9 — f960

f8.— f 10 —
f9— f 10.-

f 7 50 f 8 75
f8.- f9.50

f 8.121/a f 10.—

M

Dienstpersoneel

Gevraagd voor direct twee flinke
dienstboden, v. g. g. v. Brie-

ven franco aau Ho el „He t W i t t e
Huls" , Brinl», Deventer. 5351

gevraagd te Hengelo (O.) te^en l
** Febr. een flinke dienstbode,
liefst P.O. Brieven onder No. 4673
aan t e n C a t r, Advertentiebu-
reau te Hengelo (O ) 5449

M e v r . d e V r i e s, N. Markt 20
Deventer vraagt tegen .1 Febr.

e.k. een flinke dienstbode, liefst
van buiten. Bij overeenkomst wor-
den reiskosten vergoed. 5456

e v r. V a n A r k e l, Pastorie
Ellecoro, vraagt l Febr. eene

Keukenmeid, die goed koken en
netjes werken kan. Ned. Herv. 5460

H i l v e r s u ra.
Voor één Februaii of eerder ge-

vraagd een net Keuken Werk-
meisje, v. g. g. v. Salaris naar be-
kwaamheid. Persoonlijke of schrif-
telijke aanmelding Deventerweg 3,
Zutpbec. 5458

Mevrouw N W a f e l h a k k e r ,
Dufaystr. 8 Amsterdam zoekt l

Januari of later een r.ette zindelij-
ke Dienstbode, als meisje alleen,
v. g. g. v., kl. gezin, P.O.; loon
f 120, waschgeld f 30 * 5483

Per l Februari wordl ie Enschede
in een burger gezin eene flinke

heldere Dienstbode gevraagd;
wasch buitenhuis, hoog loon. Brie
ven aan bureau van dit blad onder
DO. 5479.

H J. v. d. S l oo t e D, tfennekora
• vraagt een flinke Dienstbode.

5492

"Vraag- en

TE KOOP bij inschrijving

Iwse perceeb MEST,
Te zien vanaf Zaterdag 19 dezer,

bij H. B. KERKHOVEN, Ruurlo.
_ 5459

TE KOOP :

Bes t e l t u w D r u k w e r k e n
a l s : Nota's, Kwitanties, Briefkaarten, Label?, Ondertrouw, Ver-
lovings en Visitekaarten, ook Monsterboek der LochemscheHan»
dels en Courantendrukkerij ter inzage, bij ONDeROETEE* flNDE,
waar ook Groot , Kas , Rekening Courant boeken, Kantoorloopers,
enz. verkrijgbaar zijn, of spoedig geleverd worden.

Alles scherp concurreerende prijzen. Bestel s. v. p, vroegtijdig.
Aan het zr'.fdc adres worden abonnementen aangenomen op

ALLE Dag- Week- Vervolg en Oeïluatreerde bladen.worden adver-
tenties in de zelfde bladen geplaatst, z o n d e r prijsverhoogïng,

Aanbevelend, 5499

G. J. HIETBRINK, Boekhandel,
Zutphensche weg 116, Vorden.

Te bevragen bij BEREND SNEL-
LINO, in 't Veen bij Lochem. 5478

Bij inschrijving IE KOOP
een volbloed

S a a n e n g<e i t,
aangekocht door de fokvereeniging
Lochem—Laren. 5461

Briefjes inleveren voor Woens-
dag 22 Dec a.s. bij D. BROEK-
HUIZEN, Latensche weg, Lochem.

Weggevlogen
twee Ganzen ;

tegen belooning terug te bezorgen
bij J. C. HIRSCHMANN Ie Lochem.
Aan 't zeifde adres 5484
ganzen te koop gevraagd.

TE KOOP:
Sint-Bernardiy

prachtig vankteur en trouw dier, 8
mnd. oud. Te bevragen bij G. J.
SPROKKEREEF, Borculo. 5487

ADVERTENTIES.

V Heden overleed na een
kortstondig lijden onze innig
geliefde Moeder, Grootmoe-
der en Overgrootmoeder,

Harmlna Hlddink.
wrd. van G. J. Emsb'oek,

in den ouderdom van 89 jaren.
Uit aller naam:

E. J. KLEIN WINKEL.
Ruurlo, 14 t>ec. 19 5.

Ondergeteekende wenschl bij
genoegzame deelneming begin
Januari 1916 een

Naai- en Knipcursus
te geven. P'ijs 10 guld n. 5505

Gegadigden gelieven zich aan te
melden vóór of op 23 Dec e.k. bij

M. Camperman,
Costuumnaaister te Vorden.

Coöp, Stoomzuivelfabriek
Vorden,

van den fabrieksschoorsteen, In
verscheidene perceelea, uitsluitend
voor de leden der fabriek, op
Maandag 20 Dec a.s te 3 uur
nam. 5475

Te zien Qp het terrein der fabriek.

Staat van Beleg
Vonden»

De Burgemeester der
gemeente Vorden maakt
belanghebbenden attent
op de voor het gemeente-
huis aangeplakte roode
en groene publicaties no.
32 en no. 33.

Oe burgemeester voor-
5509 noemd,

P. G. GALLÉE,
Vorden, 17 Dec 1915.

- Garanten- Vereeniging
te Ruurlo.

Maandag 20 December
's avonds 8 uur

in Hotel Avenarius :

OPTREDEN
m de toneelspelers Joh Schmidt

en Ellen Schroidt-Wiarda.
Prijzen der plaatsen : 1ste rang

60 et., 2de rarg 40 cl. 5457
Piaatsbespreking a 10 et. op

Maandag 70 Dec,, voor garanten
onf half 12, niet garanten 12 uur.

Huize Ruurlo.
_—___.

Streng verboden
het plukken of snijden
van groen enz. in de
bosschen of op de gron-
den van Huize Ruurlo.

Zildap Buurlp.
Notaris R. N U M A NS te Vor-

den bericht dat bij op

Woensdag 29 Dec. 1915
van des voorm. 101/2 uur lot des
namldd 2 uur in het „WAPEN
VAN RUURLO" te Ruurlo zitting
houdt tot ontvangst van kooppen*
ningen van Honigras enz. 5496

Van af heden
noteer ik a contant:

gezonde plattemaismeel
f 9 7 0 per 75 Kilo.

Laplata mais (zaad)
f 8,80 per 75 Kilo.

Gerstemeel (blank)
f9,— per 65 Kilo

Weitemeel (blank)
f 10,20 per 75 Kilo.

Groninger haver
f7,— per 50 Kilo

Zuiver lijum^el No l
f8,20 per 50 Kilo

Lijnzaaclsch l f er R
f 8,25 per 50 Kilo.

B. Teger, Ruurlo,

„RU U ULO VOO RUIT"
V R A A O T

wegwerkers
voor de fietspaden. Zich aan te
melden bij den dokter. 5456

Beschikbaar
ran particulie-

ren, gelden voor 1ste hy-
potheek op land, met ruime
overwaarde, tegen 4 a 4i
pCt. Aan te vragen bij nota-
ris EVERWIJN te Lochem.

6. J. HIETBRINK
V O R D E M,

Zutph. weg 116.

UITGEBREIDE SORTEERINQ

Kerstboom-
versierselen,
Kerstboom-

kaai

Kerstira
KERSTMISKAARTEN

in verschillende uitvoering

Zie de etalage».

Vanaf heden voor de
feestdagen best

Rundvleesch
en Vet

voorradig, bekende bil-
lijke prijs.

B. de Bruin,
Ruurlo.5476

biedt bare afgelegen, doch zoo goed
als nieuwe (pi.ra. 6 weken oude)
Fransche, DuUsche, Engelsche en
Hollandsche tijdschriften over 1916
aan voor n a l e z e r 8, tegen billij-
ken prijs of ter overname in zijn
geheel voor een beslaand of nog
op te richten Leesgezelschap in de
nabijheid van Lochem.

Voor nadere inlichtingen gelieve
men zich te wenden tot Boekb.
LOVINK te Lochem. 5474

meer. De alom bekende maag-
poeder bereid door P. STEGE
MAN (Staphorster boertje) is weder
verkriigbaar bij v d. KWOFT,
BadHuisst'. iO, Deventer. Prijs p.
doos 90 et, p. post 15 cl. verhooging.

Zitdag eiken Vrijdag van 11—5
uur 3285

RUIME KEUZE

Nieuwjaars-, Uittrek- en
Fél ic i ta t iekaar ten,

Humoristische- en Maand S heurkalenders,
KLEIN VUURWERK, enz.

Aanbevelend: (&> 11 Oif,f?TïlPïiy'llfVa, <J, HflËiil Qivlnl^
goekh , Zutpb. weg 116, Vorden.

Voor de a.s.
FEESTDAGEN.
Tarweblom

per 100 pond f9,75,
met l pCt. korting,

bij 10 pond of meer 10' < et.
per pond 10 V9 et.

QIST
per ons 6'/2 et.

K r e n t e n
per pond 27' 2 et.

Rozijnen.
SUCADE

per ons 12 et.

(van de firma ROK & Zoon)
per flesch 33 et.

Frambozen-, Kersen-
en Citroenlikeur,
per flesch 32 V2 et.

per V2 Liters flacon 60 et.

Gebran
OFFIEBO

de allerbeste per pond TiTeeit,
hte soort „ „ Gï cent,
Zde soort „ „ ED cent.

P o e d e r -
c h o c o l a d e
de fijnste soort met vanille

per ons 20 cent.

Blanke Stroop
de bekende zoete honingstntp

per pond 15 cent,
kij 5 pond oi Heer !4'/2 oeM.

VERDER VOORHANDEN:

Raapolie,
Boterolie

2)efftsche Slaolie,
Blookers en van
Houtens Cacao,
Korting op de bons 3 pCt.

Aanbevelend: §506

J. G, Hesselink,
RUURLO.

••> Prachtige keuze

Xieuwjaars-
kaarten.

b498



J. C. HEERINGA,
TANDARTS te LOCHEM.

Spreekuren alle werkdagen van
H tet ! uur en volgens afspraak

GEEN PROFEET
werd in zijn land geëerd.

Totdat Qedézalf kwam
en 't manschdom anders heeft geleerd
Prijs likdoorn zalf de Gedé 30 ets. Ver-
krijgbaar b) : de Firma J. Sc L. Spaan
te Lechera en A. M. v. d. Veen te
Borwlo. 5443

-Geen
en nooit hongergevoel te ken-
nen is een bewijs, dat uw
maag niet in orde ia. Eenlge
Mgnhardt's Maagtabletten
maken u graag en wekken de
maag weldadig op.

Per koker 60 cent, 3 kokers
f 1.65. Verkrijg, bij Apoth.
en Drogisten. 5446

Eisen vooral merk
„ iv>Qn hardt".

S I G A R E N .
Wij verzenden als proei:

100 prima 21/2 ets. knakjes.
100 uitstekende Borneos
100 Panatelia s (3 ets, sigaar),
è f 460 franco onder rembours

Wederverkoopers rabat. 5228
SZgarenfabrlek „Java',Nijmegen.

Beventer Amsterdammer
• Stoomboot Rij,

en
Van Egmond & 80.

Geregelde dagelijksche dienst
iussch'jn Deventer—Zutphen—Kam-
pen—Amsterdam—de Zaanstreek—
Enkhuizeti v. v.

Amsterdam verbinding met
Noord- en Zuid-Holland. en Ut-
recht. Zutphen verbinding met
tram „De Graafschap", Zutphen—
Emmerik en Geldersch-Westfaal-
sche tram. 81

Deventer doorgaand verkeer met
^erijsselscbe tram en En;

iengelo—Oldenzaal etc
Lage tarieven.

Alle soorten

zijn weder voorhanden, Christelijke
en Humoristische. Veruer WAND-
KALENDERS, ZUTPHENSCHE-
en DEVENTER

Almanakken,
„Liefde Sticht" enz. enz. bij

B. G. Lovink
Markt — Lochem.

Gratis Bloembollen,
Om vaste clientèle te krijgen,

zend ik na ontvangst van 25 ets.
aan postzegels voor verpakking
en verzendingskosten, een pakket
Najaarsbollen (Hyacinthen, Cro-
cussen, Narcissen en Tulpen) door
geheel Nederland, gedurende de
maand December. 5225
O. PERKSEMA - SCHEEMDA.

Magazijn „Dl ZON"
MOLENSTRAAT — LOCHEM.
5490 ONTVANGEN:

Kerst- en
Nieuwjaarskaarten,

Scheurkalenders
en Almanakken.

Eerstdaags wachtende een zending

Kerstfeestartikelen.

Kerstkaarten
en

N i e u w j a a r s k a a r t e n
worden einde dezer week weder
uitgestald bij

6. Lovink
n., Markt , Lochem.

Heer en Landbouwers!
• i

Vanaf heden ontvangen, wij weder geregeld eiken
Dinsdag

Kalveren en Schapen
bij café EGGINK te Laren.

Zij, die nog iets hebben, gelieven dit in genoemd
café op te geven.

ZUTPHEN, Dec. 1915.
K. Philips & Zonen.

5455

FOTOGRAFISCH ATELIER
NIEUWSTAD - LOCHEM,

Het van ouds b e k e n d e adres.

RECLAME-VERGROOTING 50 x 60 in lijst f 5.—.

Aanbevelend Ca Ja HORST»

H3.tenHoopen
Opticien,

Almelo.
Groote keuze BRILLEN ea PINCE-NEZ.

S t e e d s n i e u w s t e m o d e l l e n i n G O U D e n Z I L V E R -
DOUBLÉ en NIKKEL in groote keuze voorradig.

Eigen electrische siijpinrichtiag, erkend door H. H. oogartsen.
Uitvoering op voorschrift van H.H. oogartsen bin^ea 2 maal 24 uur gereed

Recepten en reparatiën te bezorgen bij

J. DE JONGE, Horlogemaker, Molenstraat, Lochem.

V r n c h t b o o m e n .
Hoog- en Halfstam, ieibpom, struikvorm, pyramide.

Sierheeslers, Rozen enz.
Prima soorten. Billijke prijzen.

AGEATEtTGEVRAAOD.
B e z o e k t o n z e k w c e k e r i j e n te R i c t m o l e.

Ontvangen een partij
i l . _ L .

Te huur aangeboden
vijftig Hectaren

zware gronden,
gunstig gelegen aan trsm en harde
weg, in de onmiddellijke nabijheid
eener stad in Noord Brabant.

Brieven onder no. 5299 aan het
Bureau dezer courant te Lochem.'

I De fokvereenl-
glng te Beltrum
biedt bij inschrij-

ving te koop aan baren

B jarigen stier
Sara's Zwarthak, ingeschreven in
het N. R. S. 5424

Inschrijvingen worden ingewacht
uiterlijk 26 Dec. e.k. bij den Secre-
taris der vereeniging, terwijl de.
stier ter bezichtiging staat op de
boerderij van den heer Harbers.

Verkoop Stier.
Het Bestuur der Stlerhouderij

„GEMEENTE BORCULO", is voor-
nemens bij inschrijving te ver-
koopen :

den drie-jarigen stier
„OSCAR',

gettationneer J en te bezichtigen bij
O. J. TtN CATE, erve „Kotle" te
Haarlo.

Briefjes in te leveren vóór of op j
20 December e k., bij der Secretaris i
der Vereenfgiag, waar tevens voor- ;
waarden van verkoop ter inzage zijn. .,
5342 Namens het Bestuur:

Notaris KINGMA
te Borculo, zal Maandag 20 Decem-
ber 1915, des morgens om elf «ur
aan bet Station te Ruurlo,

v e r k o o p e n :

voor den heer R. SMIT,

bestaande in eerste en tweede soort
duimsdeelen, s/4 duimsdeelen, wa-
genplanken, kantrecbte-, geschaafde-
én gep.oegde planken, latten en
schroten In alle breedten.

'a Morgens voor den verkoop te
zien. 5388

Notaris ÏHNGÏA
te Borculo zal Dinsdag 28 De-
cember 1915 des middags om
12 uur in Café BAKKER te Borculo

v e r k o o p e n :
voor de firma A. MEILINK D.Hzn.:

bij de Waterster en pi.m.

20 perc. zwaar
in het Veld van Bloeraena bif
Brederode. 5491

Notaris TER BRAAK
te Eibergen maakt bekend, dat de

rl
J. H. LUBBERDINK.Secrlaris

voor 6 jaar een nog nieuw te
bouwen

groot 4 a 8 H.A. naar keuze. Te
bevragen bij H. HILHORST, Wiers-
se, Vorden. 5340

Bij inschrijving te koop

j van de FAMILIE TENKSNK

zijn ingezet als volgt:
l f 145.—, 2 f600.-, l en 2

f530.—, 3 f490.—, l, 2 en 3
f955,—.

Bij koopperceelen l en 2 worde»
verkocht de eigendomsrechten van
verkoopers op den dazrlangs g?~
legeo weg. f>355

De tweede veiling blijft bepaald
op Dinsdag 21 December a.a.
bij HAOENS in „de Prins" te
REKKEN en vangt aan des na-
middags l uur met de

dar

vraagt onze

V u u r m a k e r s
25 stuks in doos 5 cent.

Eenmaal geprobeerd,altijd
begeerd!

name van
i ->-.. kunnen

ï tevoren.
r bekend

WINST", Maikt Borculo.
EN DETAIL.

JJUGI

I; uuuuuuuif
Zideu, Granen en Peulvruchten,
vraagt voor alle plaatsen waar dit
blad wordt gelezen

l of 2 solide

die bereid zijn, zijn welbekend merk
O C H t E N D V O E R en diverse
VERPAKTE VOGELZADEN te
verkoopen.

Alleen die winkeliers komen in
aanmerking, die bij hunne aanvrage
voidoer.de referentiën kunnen op-
geven. 5448

Thermo-
tabletten
tegen hoest, beeschheid,

keelpijn, zijn thans weer ge-
regeld verkrijgb. a 25 en 40
cent per doos bij uwen Apoth.
of Drogist.

Te Lochem bij fa. J. en L.
Spaan; te Borculo bij A. M.
v. d. Veen; te Zutphen bij
firma v. Dijk en Wes«e!dijk
en J. H. Weevers ; te Varsse-
veld bij Joh. Helmink; te
Hengelo bij G. W. Kraal; te
Vorden bij W. F. v. Mourik;
Ie Ruurlo bij J. H. Dolphijn;
te Brummen bij B. Slating;
te Eibergen bij A. J. Ouden
atnpsen ; te Groenlo bij K. v.
Petersen; te Winterswijk bij
J L. te Lintum en Joh. Ren-
sink; te Neede bij B. W,

5457

eelt
rare

JON<
BI

H 1 L

h > k er ij „BOGÖR"
Vorden.

Groote collectie Rozen
in allerlei soorten.

Levering van alle plantsoen.,
vruchtboomerc, laanboomen,

ete. etc*

op
middaf

in Cafl
: te besteel

het bou
landbouw
met schi

Bestek en
vanaf 17

Aanwijzing Do
om 2 uur bij de Wippert.

Inscbrijvlogsbiijetten inzend?
28 Dec. 12 uur bij Qerh
die eiken werkdag ir.
geeft.

wijzing dort.

Bij inschrijving U
3O stuks

gemerkte

eikenboomen
staande op Groot Heiliger onder

f j.-s in te leveren vóór of op
24 De c e ra be r \915 ten kantore
van notaris KINOMA te Borculo.

ing doet A. j. Leussfnk
Sèekvlfet. 5387

BOOMEN.
Notaris R, NUMAflS

e Vorden zal op Woensdag 22
December ;915 des nam. 2 uur
tn het NUTSGEBOUW aldaar

p u b l i e k v e r k o o p e n :
Voor den beer J. H. G O l d e n-

a m p s e n. 2 perc. zware peppels
i. d. weide van verkooper a. d.
Rijksstraatweg en l peppel i. h.
Oalgengoör.

Voor de N e d. H e r v. K e r k
te V o r d e n . 2 perc en massa A
op sta-;« staande dennen f. h. Kfdtït i
Kerkeboscb b. d. Schutte i. h. Gal- t
gengoor. Aanw. L. Visser.

Voor de f a t n . W i n k e l . 2
perc. (U s uks) esscheboomen, l j
perc. (5 stuks) peppels, l perc. (4
stuks) wtlgen op het Gruwel onder

i perc. (16 stuks) zware j
.-.o. vat> :iog) i

d. Wed Jen- ;
uks) l

j M. Sr

(klok
verscheid

zwaai

r/t
ron

Iftltt T ft^niviil AW ft^UwU

garantie. Ar
ilden, enz. Onderricht gratis aan huis

J, G, BANHIMK. a n verkoop
at' "utphen—Vorden.

wol llUlPÜÖIï
voor de R.K. K

RUU
Onder Ruurl*

In het Windmoie
1. Deni
2. Heidr

3. Kir.-
4. idem

<em
0-47

6. Heide, O
7. ii

Op het Velder
8. t olktitleiiweg,

In de Posseboas*.
97-0 f250.

weiland, 0—82—0

rtea op Pol-
) f561.

-70

-80

ek, bij Men-
(5168

toeslag zullen worden

denuenboomen,
ten, ook ia
P 3 13prrc.

5309
van den ffrond aeb-


