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Heden Zaterdag

KLAPROOSDAG.
Dag der dankbaarheid.

Duizenden graven op Nederlandse bodem zijn de prijs,
welke de Geallieerden in de afgelopen Wereldoorlog
betaald hebben voor de bevrijding van ons Vaderland.
Leed, blijvend gemis in duizenden gezinnen in ons zo
zeer bevriende landen.
De Geallieerden maar bovenal de nabestaanden hebben
er recht op, dat zij hun doden geborgen weten m een
bodem, die ze liefderijk ontving, in harten, die ze
blijvend gedenken.
Het wekken en instandhouden van een nationaal zowel
als een innerlijk plichtsgevoel, geboren uit dankbaar-
heid, is ons aller'taak.
Wanneer wij dit doen dan betekent dit, dat nu en in
komende tijden in het Nederlandse Volk in het bij-
zonder op Dodengedenkdagen dit verleden zal her-
denken..
Dat dit gebeuren niet zal ondergaan in algemene ver-
vlakking des levens; dat men steeds weer de gelegen-
heid krijgt om uitdrukking te geven aan een blijvend
gevoel van blijdschap, dankbaarheid voor deze her-
kregen vrijheid.
Steeds moet naar voren komen een saamhorigheid met
andere volkeren, die samen met ons streden en.,., leden.
Tienduizenden, vaderlanders achten het zich een ere-
plicht de graven van onze geallieerde vrienden met
blijvende zorgen te omringen.
Daarnaast beijvert het Nederlandse Oorlogsgraven
Comité zich om door het verlenen van alle mogelijke
steun en medewerking aan de nabestaanden van hen,
die in ons Vaderland hun laatste rustplaats vonden,
het mogelijk te maken dat zij de graven van hun
dierbaren komen bezoeken.
Reeds duizenden nabestaanden bezochten door bemid-
deling van het Nederlands Oorlogsgraven Comité de
graven van gevallenen in Nederland en even zovele
brieven, vol van dankbaarheid getuigen hoe de actie
van het N.O.G.C. de harten van tallozen ver in het
buitenland ten opzichte van Nederland heeft beïnvloed.
Door het aanvaarden van deze verheven taak geven wij
ook troost aan hen, die helaas niet in de gelegenheid
zijn de graven van hun dierbaren met persoonlijke zorg
te omringen.
Laten wij onze dure plicht jegens hen, die voor onze
vrijheid vielen nimmer vergeten en laten wij allen in
het jaar waarin wij in deze zo vurig begeerde vrij-
heid het Regeringsjubileum van onze geëerbiedigde
Beschermvrouwe H.M. Koningin Wilhelmina mochten
herdenken, door het dragen van de KLAPROOS tonen,
dat wij nimmer hen zullen vergeten, die ons het heiligst
bezit van ons Volk terugaven -VRIJHEID!!!
Helpt fleze Klaproosdag op 13 November a.s. te doen
slagen door het kopen van een Klaproos en toont hier-
door het enorme offer, hetwelk onze Geallieerde vrien-
den brachten, niet te zijn vergeten !

Zondagsdienst Doktoren. Hierin is thans ook op-
genomen de nieuwe arts te Laag-Keppel, Dr Augustijn.
De dienst is thans zo geregeld, dat zowel in de ge-
meente Hengelo (Gld) als in de gemeente Hummelo
en Keppel steeds een arts Zondagsdienst heeft, terwijl
de Steenderense arts als regel twee Zondagen achter-
elkaar dienst heeft, daarna twee Zondagen achter elkaar
vrij is.
Er wordt nogeens opgewezen dat de Zondagsdienst
ingaat Zaterdagmiddag 12 uur en eindigt Zondag-
avond 12 uur. Verwacht wordt, dat men alleen voor
dringende gevallen de dienstdoende dokter zal raad-
plegen.
Noodwet Drees. Het hoofdbestuur van de Bond
voor Staatspensionering heeft aan de Minister van

Het verschil

Hoeveel malen Excellentie
Heb ik U al niet geëerd.
En misschien ook wel een beetje,
Zachtjes-aan: becritiseerd.

Ik moest dikwijls aan U denken
Het is net of ik U ken,
't Komt omdat ik, Excellentie
Óók zo op de penning ben.

Al Uw speeches in de Kamer
Lees ^k naarstig in tde krant
Thuis houdt ik diezelfde speeches
In een populairder trant.

„Vrouwlief," sprak ik, „jij krijgt strakjes
Elke week een gulden meer."
En ik legde, minzaam kijkend
Vast een gulden voor haar neer.

Na d'ontroerende omhelzing
Sprak ik: „geef me echter vlug
Van die zuur verdiende gulden
Acht-en-twintig cent terug.

Uit mijn kamer kwamen stemmen
Dat de prijs van boter steeg.
En ze kwam tot de conclusie
Dat ze loonsverlaging kreeg.

Maar ik had mijn dondersteentje
Toch nog voor het laatst bewaard,
'k Heb mijn Kamerlid verweten
Dat ze veel te weinig spaart....

Nu k uit 't ziekenhuis terug ben
Doe ik wat de kamer wil.
Dat is tussen mij en Lieftinck
Slechts het enige verschil.

(Nadruk verboden)

Sociale Zaken verzocht de toeslag van f 1.— per week
ook te willen toekennen aan hen die in aanmerking
komen voor de uitkering noodwet Drees.

i

Nieuws voor boer en boerderij.

Extra voedertoewijzing.

Veehouders die een extra toewijzing havermoutafval-
meel wensen te ontvangen, dienen zich tot hun P.B.H.
te wenden. Het te verdelen kwantum is beperkt, aan-
vragen worden daarom in volgorde van binnenkomst
behandeld.

De P.B.H, van district 30
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

s.s.t.t.

Aan

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

HENGELO (GLD)



Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
A G E N D U M

16 Nov. Kunstgenot „Pierre Balledux."
18 Dec. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
23 en 24 Nov. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"
26 en 27 Nov. Uitv. Muziekver. „Concördia". «
l Dec. Propaganda-feestavond, Volksonderwijs.
10 en 11 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
26 efl 27 ,Dec. Uitvoering „Sancta Caecilia".
25 jan. Uitvoering Zang. en Toneelver. „Excelsior".

Plaatselijk Nieuws.
N.T.F. Over de maand October 1.1. werd door de
Ned. Thermo. Chem. dienst te Nijverdal uit deze ge-
meente de cadavers van l paard, 2 gras kalveren,
19 nuchtere kalveren, 17 varkens waaronder 3 biggen,
l schaap en l geit' opgehaald.
Keurionen vleeskeuringsdienst. Naar aanleiding
van de besprekingen in de raadsvergadering van 17
Sept. 1.1. delen B. en W. de raad thans mede, dat zij
rekening houdende met de opgeworpen bezwaren tegen
de voorgestelde keurionen voor varkens in goedge-
keurde slachtplaatsen, hiervoor in overleg met de Ve-
terinair Insp. v. d. Volksgezondheid en het Waarnemend
Hoofd v. d. Vleeskeuringsdienst een nieuw tarief
hebben ontworpen.
In verband hiermede stellen zij daarom voor dat ver-
schuldigd zal zijn voor de eerste 2000 varkens f 1.25
en voor elk varken boven 2000, f 1.— per varken en
dat het tarief voor keuring van huisslachtingen op
f 4.50 per week wordt bepaald.
Tegemoetkoming art. 13 L.O. wet 1920. In
verband met 2 aanvragen n.l. van J. A. Besselink en
Th. S. Veenhuis, om een toekenning tegemoetkoming
ingevolge art. 13 der L.O. wet 1920 stellen B. en W.
aan de raad voor aan verzoekers een tegemoetkoming
van resp. f 80.— en f 25.—- per jaar te verlenen.
Beschikbaarstelling gelden R.K. Centr. School
V.G.L.O. Door het bestuur van de R.K. Centrale
School voor voortgezet onderwijs is een aanvrage in-
diend om ingevolge art. 72 L.O. wet 1920 gelden be-
schikbaar te willen stellen voor het inrichten van een
schoolkeuken; aanschaffen van benodigdheden voor het
handwerkonderwijs; aankoop van een werkbank voor
handenarbeid; schoolbanken en leermiddelen; nieuwe
meubelen in twee lokalen en benodigdheden voor het
onderwijs in lichamelijke oefening.
B. en W. delen de raad mede, dat zij voor deze aan-
vrage het advies hebben gevraagd van de Inspecteur
van het Lager Onderwijs, die evenals de Bouwkundig
Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs» de mening
is toegedaan dat de aanvrage geen luxe is.
De totale kosten zullen echter moeten worden geraamd
op i f 9450.—. Gezien echter het feit dat voor de
begroting 1948 geen enkele kapitaalsuitgave meer be-
schikbaar is, hebben zij eerst nog overleg gepleegd
*met het bestuur om tot verlaging van de uitgaven te
komen. Dit is niet mogen gelukken aangezien het be-
stuur — alhoewel een open oog hebbende voor de
financiële moeilijkheden van de gemeente — niet tot
verlaging kon overgaan, omdat reeds minder dan het
toegestane minimum is gevraagd.
Waar de aanvrage aan alle gestelde wettelijke eisen
voldoet stellen B. en W. nu aan de raad voor de
gelden beschikbaar te stellen, Afgewacht zal dan moe-
ten worden in hoeverre zal worden toegestaan, dat
de gevraagde gelden beschikbaar worden gesteld.
U.V.V. Door bemiddeling der U.V.V. zal er Vrijdag
19 Nov. een film worden vertoond over het leven
van onze jongens overzee. Men zie de advertentie in
dit blad en verder de aanplakbiljetten. De netto op-
brengst is voor de kas der U.V.V. en kan geheel ge-
bruikt worden voor . het werk voor de militairen in
Indië. De jongens zijn bijzonder dankbaar voor alle
lectuur en pakjes die de U.V.V. geregeld zendt, willen
we dit werk volhouden, dan moet er sJeeds geld in
de kas der U.V.V. vloeien. Helpt ons, door d°ze film
te komen zien, wij zijn ervan overtuigd, dat U een
aangename interessante avond zult hebben.
Coöp. Landb. Veren. „De Volharding". Maandag-
avond had in het Feestgebouw „Concordia" de Alge-
mene Ledenvergadering plaats van bovengenoemde
vereniging, onder voorzitterschap van de heer G.
Agterkamp.

Uit het verslag van de Directeur de heer G. J. Harmsen
bleek, dat de omzet weer geweldig was gestegen en
wel met 28°/o, de omzet was als volgt in kg.
Voederart. 1.101.395 kg. Kunstmeststoffen 1.250.033 kg.
Brandstoffen 565.644 kg. Zaaizaad- en pootgoed
72.695 kg. Bestrijdingsmiddelen 4.196 kg. Diversen
33.224 kg. Totaal 3.027.187 kg.
De geldomzet bedroeg :
Verkopen f 448.404.40. G.O.S. f 217.378,60. Eieren
f 60.064.84. Fruit f 25.313.45. Totaal f 751.161.29.
Er werd een winst gemaakt van f 676.32. Dit bedrag
werd overgeboekt naar het reservefonds.
In eigen mengerij werd gemengd 709.000 kg. Meng-
voeder.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren H. E. Harm-
sen en G. J. Hiddink als bestuursleden en H. Luesink
en A. Menkveld als commissarissen herkozen.
Na de gebruikelijke rondvraag werd een praatavond
gehouden, met als inleider de heer J. W. Luiten, ass.
bij de Landbouwvoorlichtingsdient, met het onderwerp
„Grondbewerking en Grondonderzoek." Na deze in-
leiding volgde een algemene gedachtenwisseling. Hier-
na volgde sluiting.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 31 October 1948.
Bevallen: D. J. te Kolste-Nijman, d. H. J. v/d Weer-
Goorkate, d. H. F. van Burk-Haaring, z.
Ondertrouwd: J. van Marwijk en A. W. Willemsen.
H. B. Schepers en J. Visschers. A. K. A. Zuidgeest
en P. C. C. F. Gerrits. H. J. Vlemingh en H. G. Groot ,
Tjooitink.
Gehuwd: G. J. Goossens en W. H. Berendsen. ƒ.W.
Hulshoff en J. Bretveld. A. Th. Besselink en D. J.
Klein Hanevelo". G. J. Hendriksen en G. H. Wenneker.
Overleden: J. Mentink, weduwn. van H. Hilderink,
oud 91 jaar. E. Gordinou de Gouberville, echtgen.' v.
R. J, Lubbers, oud 65 jaar (overl. te Zutphen).

Marktbericht. Op de heden gehouden markt (Kolde
markt) waren 382 paarden en 57 biggen aangevoerd;
geplaatst waren 115 kramerijen enz.
Prijzen werkpaarden 300—450 gld; betere soorten
450—700 gld; 1' '2 j. paarden 275—400 gld; biggen'
per stuk 35—45 gld.
Handel in paarden tamelijk goed; vlugge handel in
biggen. Een zeer druk marktbezoek.

Prijsuitreiking Schietconcours „Pr. Beatrix"
Zaterdagavond werd in Café v. d. Weer onder zeer grote
belangstelling, door de Voorzitter van de schietbond „Oost
Gelderland" de Heer J. P. Korstanje, de prijzen uitgereikt
behaald tijdens het gehouden schietconcours van de schiet-
vereniging „Pr. Beatrix". Alvorens hiertoe over te gaan
sprak de voorzitter een kort woord tot de aanwezigen. I )e
organsiserende vereniging, aldus de voorzitter, kan met vol =
doening terugzien op deze wedstrijden en haar komt zeer
zeker een woord van lof toe voor de uitstekende organisatie
en de prettige sportieve sfeer, welke er steeds heerste en
door het vele werk door bestuur en leden verricht.
Nadat de korpsprijzen waren uitgereikt kwamen prijswinnaars
van de vrije-baan aan de beurt. De eerste prijs, een heren»
rijwiel was voor de heer Dekker uit Ede. Na het onder
luicj applaus in ontvangst nemen van de prijs richtte de heer
Dekker een kort woord aan het adres van het bestuur van
Pr. B. Spreker was getroffen door de prettige wijze waarop
hij en zijn medeleden van de Vereniging „Neerlandia'1

waren ontvangen. Hij roemde de sportieve ontvangst en de
prima organisatie. Zo iets dergelijks had hij in Ede en om=
geving nooit medegemaakt. Hij hoopte dan ook dat wanntc-r
„Neerlandia" volgend jaar een schietconcours houdt, vele
Achterhoekse ver. van haar belangstelling blijk zullen geven.
Een keur van prijzen, werden hierna uitgereikt aan de prijs»
winnaars.. De heer A. Versteege ontving als troostprijs een
taart. De heer' Bakker ontving na een dankwoord van de
voorzitter als blijk van dank en waardering voor het vele
administratieve werk tijdens het concours verricht een enve=
loppe met inhoud.
De organiserende' vereniging welke zelf niet had deelgenomen
aan het concours, had onderling een wedstrijd georganiseerd.
Ie Prijswinnaar was H. v. d. Weer, 2 B. Bosch, 3 A. Boer=
man, 4 A. Harmsen en ontvingen als prijs een electrische
fietslantaarn. Als slotwoord sprak de heer Korstanje de wens
uit dat er over 12'/2 jaar weer een concours ter gelegen-
heid van het 25 jarig bestaan van „Prinses Beatrix" kan
worden georganiseerd. De voorzitter van Pr. B, de heer
Rouwenhorst dankte hierna alle deelnemers en de heer
Korstanje, allen opwekkend deel te nemen aan het concours
van de Edense schietvereniging.
Geslaagd. Te den Haag slaagde voor het diploma vrije
handwerken onze plaatsgenote Mej. G. Disbergen.



A T T E N T I E .

Levering van nieuwe Autobanden
in alle maten.

Ook voor paardentractie op bestelling.

Uit voorraad leverbaar alle maten
Motorbanden.

A. B. WOLSINK
Garagp — Spalstraat.

Zondag a.s.

AANVANG 12 UUR

PAU 3 - 8ICII l
AANVANG 2 UUR

m l - ZUTPHEN l
Entree 42 cent

Kinderen 1 O cent.

iLKKun ftAul AmtLAAn

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo (G.)

Donderdag 18 Nov., 's namiddags 4 uur,

in zaal Langeler

1e Spoelingverkoop

2e Aanbesteding Melkritten

Rittenlijsten en voorwaarden liggen ter inzage ten
kantore van de Vereniging.

Het Bestuur.

Met de Bailpointpen

Prijs f 7.50.

mogen alle officiële stukken
weer worden ingevuld.

Arnold.

WAGENS

«aan altijd
voor U ƒ
g«reed ƒ

OOK VOOR ZIEKENV£RVOER

A.B.WOLSINK
SPALSTRAAT 28»TEL.256-HENGELO G.

Te koop een

r.b. Maal
27 Nov. a/d telling.
T.B.C, vrij,

G. W. Lijftogt, Bekveld.

Te koop een

guste Pink
te bevragen bij

H. A. Besselinlc,

Toldijk C 110, Steenderen

Een doos Post
bedrukt met naam

een welkom St Nicolaascadeau
ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 14 NOV. 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds Kwint,

Bediening H. D.
Veldhoek 10 uur de heer te Winkel
Woensdag 17 Nov. 7 uur
Bijbellezing te Bekveld en Varssel

Vrijz. Herv. Kerk.
5 uur Ds van Linschoten.

Laag-Keppel.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

Parochie St. WiUibrordu»

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Dinsdag 16 Nov. in zaal Langeler

optreden van het bekende Zuid-Nederlands-Toneel

onder leiding van PIERRE BALLEDUX,

Opgevoerd wordt het Blijspel in 3 bedrijven :

„De Man van het Ministerie"
2e Rang f 1.75Entree Ie Rang f 2.25

Aanvang 8 uur.

Kaarten verkrijgbaar bij : W. C. J. A. de Vries, „Span-
nevogel", J. H. Tijdink, Tel. 250, S. H. Schijner, hfd.
R.K. School Keijenburg, J. E. T. Langeler, Manuf.
Tel. 235, J. Kolenbrander, hfd. O.L.S. Dorp, J. H.
Keyzer, hfd. O.L.S. Varssel, L. J. C. Gijsbers, Kervelse
weg 8 en Boekhandel Arnold, Tel. 251.
Plaatsbespreking op Maandagmiddag 4 uur in zaal
Langeler, voor hen die kaarten bij voorverkoop hebben
gekocht. A.s. Dinsdag zijn bij J. H. Langeler Hotel
ook kaarten verkrijgbaar en tevens plaatsbespreken.

Het Comité.
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Bi'j Stevord doar kwammen geruchten,
Dat Franco bericht had edoan,
(Vanweage de diepelomaatsie)
Dat Sint neet noar Hengel moch goan.
Dat was toch 'n strop veur de kinder,
Die zich d'r zoo vaste op verloat.
Dat Sinterklaos bi'j eur zal kommen ;
De STEVORD wis effen gien road.
„De Commissie van Goeie diensten"
Zei, Willem; spant die de moar veur,
Stuurt die met 'n „Opdrach" noa Spanje
Die krieg et d'r vaste wel deur."
Die Commissie van Goeie diensten,
(Geliek i'jluu allemoal wet,)
Die wordt now, noa reuzenprestatie,
In Indië an de kante ezet.
De STEVORD is daluk hen vroagen
Noa heel de Commissie ewes,
Die zeien: „De Sint kump in Hengel

1
'

Gien zörge dat redde wi'j bes!"
Dus könne wi ' j heel de Commissie
Eerdagens in Hengel verwachten;
Loat alle hotels d'r andenken,
Ze blief hier ok vast oavernachten.
En Herman van Velzen die vroagt ze
Veural in de buurte te blieven,
Um noa et vertrek der Commissie,
Un stuk in de krante te schrieven.
Dus kinder weas tevreane,
De Sint kump vaste weer;
Ow liesken van verlangen,
Leg moar bi'j STEVORD neer.
De spölgoed etalage,
Die is bi'j STEVORD kloar,
A'j gaarne wat wilt hemmen
Bestelt 't STEVORD moar!

+
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Bescherm uw rijwiel tegen roest,
Laat uw oude rijwiel NU Lakken en Chromen

•
Zeer snelle levertijden.

Alle soorten Kinder- en gewone Rijwielen

uit voorraad leverbaar.

Alle Reparatie's Alle Onderdelen.

W. LUIMES - Hengelo (Gld)
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Voor de Grote

Inboedel- en

Textielverkoping

welke gehouden zal worden

op Zaterdag 27 November

a.s. in Zaal Langeler

kuVinen nette goederen worden bijge-
bracht, waarvan opgave moet geschie-.
den op

Zaterdag 20*November

aan voornoemde zaal, van 's middags

3 tot 6 uur.

Bioscoopzaal „LANGELER" Hengelo (Gld)
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

WOENSDAG 17 NOVEMBER, 8 UUR

Korporaal Wanhoop
met GEORGE FORMBY
GEORGE krijgt geheime opdrachten — GEORGE met
valhelm — Hij valt in de modder en tevens in ongenade.

Een groot lachsucces. Toegang voor alle leeftijden.
Entree 1 1 — en f 0.75 (bel. inbegr.) Plaatsbespreken
en voorverkoop als gewoon.

^ Het Achterhoeksche boek

^ „Wat veurbi'j geet en wat blif"

is ök 'n mooi kadoo veur Sinterkloas.

+
Bi'j STEVORD

Kui'j et koopen

Verzorgt steeds vroegtijdig Uw
ST. NICOLAAS-PAKKETTEN

.Maar vergeet niet als blijvend geschenk, Uw

Foto er bij in te sluiten.

'FOTO „MODERN"
garandeert U een goede verzorging van al Uw
fotowerk. Voor Bruids-, Kinder- of Familie-foto's
dus naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Ook aan huis te ontbieden.

Flinke werkster
Gevraagd

twee en een halve dag per
week. Kleding Industrie

SESING

Keijenburg

Radio ?
Wij leveren regelmatig.

Vraagt inlichtingen.

W. LUIMES,
Hengelo (Gld)

Gevonden een

armbandhorloge
Terug te bekomen
Banninkstraat 5.

Te koop
een afgekalfde

zw. b. Maal
16 liter melk

bij E. S. Hartman,

„Schiphorst" Toldijk
Steenderen

Te koop
een flinke partij zwaar

populieren
tophout

ook bij gedeelten.
R. J. Sueters, St. Janstr. H

Keijenburg.

Te koop

enige
bij Th. Lankhorst

Meeninkhoeve Hengelo (G.

op Vrijdag 19 Nov., 's avonds half 8,

in Hotel Langeler.

Er zullen 3 interessante films vertoond worden, over
het leven van onze jongens overzee. Verzuimt niet
deze Film te komen zien.

Entree 50 cent.
De opbrengst van deze avond is, na aftrek der on-
kosten, geheel bestemd voor de kas der U.V.V.

ir HEDEN ZATERDAG

Groot Concordia D A L

o. l. van de heer HOUTMAN

Nutsgebouw VORDEN

Aanvang 7.30 uur. Entree f 1.25

Prima Dansorkest.
i ,

Tevens worden alle leden der dansschool verwacht.



Bijvoegsel van de Reclame van Zaterdag 13 November 1948.

Damrubriek
Oplossing probleem No l

Wit 30-24 Zwart 28X17
33-28 17X44
43-39 44X20
2ÉX1 en wint.

N.B. Meerslag gaat altijd voor. Wie vast zit heeft
verloren.
Toegezegde prijzen: l stuurtas l snelbinder.

Probleem No. 2
1 2 3 4 5

6

16

26

36

46
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Wit 6 schijven op 9—30—31—34—39—50
Zwart 7 schijven op 12—16—20—25—32—38—42
Wit speelt en wint.
Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempe" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

STEENDEREN.
Gemeente-avond. Vrijdag had vanwege de Ned.
Herv. Kerk in Concordia de eerste Gemeente-avond
plaats onder leiding van Ds Nortier, die goed bezet was.
Ds v. d. Flier te Velp behandelde het Gezinsleven,
naar aanleiding waarvan verschillende vragen werden
gesteld.

Teruggekeerd. Na een afwezigheid van bijna 3'/2
jaar als vrijwillig soldaat in Ned. Indië keerde Dinsdag
terug onze plaatsgenoot de heer G. Baakman.
Door familieleden en buren werd hem een feestelijke
ontvangst bereid. De Muziekvereniging St. Caecilia
bracht hem des avonds een serenade.

Najaars-inspectie. Op de alhier gehouden Najaars-
inspectie van het N.R.S. werden de dieren van de
navolgende eigenaren ingeschreven :
Gebr. Veenhuis, Hermine van Schoolwijk; Th. M.
Peters, Roosje; F. M. Wiegman, Kaatjen en Margriet;
Th. B. J. Jansen, Gerda; W. J. Spekkink, Emma; W.
Kornegoor, Treesje, v/h Rouwgoor en K. S. Madam;
G. J. Poorterman, Emma, allen te Baak.
A. Smeenk, Dina; G. H. Garretsen, Roza; B. Kets,
Dora; J. Schieven, Rini, allen te Toldijk.
A. Meilink, Astrid; H. J. Schieven, Jet; J. J. Giesen,
Jacobine; J. M. Gerritsen, Cotrie 7 en Corrie 8, allen
te Luur.
B. J. Veenhuis, Lucie; J. H. Sloot, Roza; Th. Giesen,
Marie, te Steenderen.
De navolgende Stieren werden ingeschreven :
H. J. Jansen-Borgman, Baak, Garda's Hans B; Louise's
Jacob B-, Bram BC-}-; D. Harmsen, Baak, Reint; G.
Heutink, Bakerwaard, Adolf B; J. Schieven, Lamstr.
Eland BC-[-; H. J. Schieven, Luur, Marnix B-; J. Gar-
ritsen, Luur, Frits B-; H. D. G. v/d Kolk, Luur,
Arnold, BC-|-; Fokver. Olburgen, Frans.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Augustijn

Nieuws in het kort
Overheid en bedrijfsleven geëerd. De minister-
president W. Drees en de president-directeur van
Lever Brothers en U"ilever N.V., Paul Rijkens pro-
moveerden te Rotterdam tot doctor honoris causa in
de economie.
Voor de jeugd. Te Huis ter Heide werd een Gere-
formeerd Jeugdcentrum geopend.
Het costuum van de Sint. Uit een school aan de
Madurastraat te Amsterdam werd de kleding van
Sinterklaas door inbrekers meegenomen.
Herdenkingsplechtigheid. De landing der gealli-
eerde troepen te West-Kapelle werd plechtig herdacht.
En ze smokkelen maar. In verband met een smok-
kelaffaire van 18.000 nieter voile uit België werd een
tiental personen gearresteerd.
Serieuze werker promoveerde. De heer J. Groot,
chef der administratie van het Algemeen Handelsblad,
werd tot onderdirecteur van deze krant benoemd.
Zij gingen er uit. De Nederlandse Padvinders (N.
P.V.) traden uit de Nederlandse Jeugdgemeenschap
(NJ.G.)
Oude getrouwen. Vierhonderd diamantbewerkers
herdachten, dat zij vijftig jaar lid van de A.N.D.B.
waren.
T.B.C, als ongeval. Verpleegsters en doktoren, die
tengevolge van hun beroep door tuberculose zijn be-
smet, hebben kans op schadeloosstelling, indien zij
voor 12 November daartoe bij de Rijksverzekerings-
bank te Amsterdam een verzoekschrift hebben ingediend.
Ze willen er meer van weten. De Bijzondere Raad
van Cassatie, wenste nader onderzocht te zien, in hoe-
verre circulaires, door secretarissengeneraal van de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken
tijdens de bezetting uitgegeven en waarin Nederlandse
politie-ambtenaren werd bevolen zich te gedragen naar
de aanwijzingen van de Duitse politie authentiek zijn.
Hij kon het zelf gebruiken. Een Amsterdammer,
die voor zijn kantoor ruim 21.000 gulden naar de
bank moest brengen, ging daar liever zelf mee vandoor.
Vliegtuig gevallen. Een lestoestel van de marine-
luchtvaartdienst is in Voorhout bij Leiden gevallen,
waardoor de twee inzittenden om het leven kwamen.
Vrijgesproken. De bestuursleden van de C.P.N.
De Waarheid — tegen wie ter zake van belediging
van de regering in een krantenartikel een week ge-
vangenisstraf was geëist — werden vrijgesproken.
De Jubileum-geschenken. Voor de tentoonstelling
der jubileumgeschenken van H.M. Koningin Wilhelmina
in het paleis op de Dam bestond grote belangstelling.
De eerste. Het Nederlandse tankschip „Ondina" werd
onderscheiden met de Koninklijke vermelding bij dag-
order.
Na de paleisbrand. De brand- en waterschade in
het paleis Noordeinde te 's Gravenhage wordt «op
f 380.000 geschat.
Oud-gediende gaat heen. Per l Dec. is schout
bij nacht G. B. Salm, ondercommandant van de zee-
macht in Indonesië op zijn verzoek eervol ontslag ver-
leend.
Het aantal is er haast weer. De K.N.A.C. deelde
mede, dat het aantal auto's per l Nov. 233.200 was
(l Mei 1940: 236.700)


