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Plaatselijk Nieuws
Vermakelijkheidsbelasting 1948. In 1948 bedroeg
de opbrengst van de Vermakelijkheidsbelasting in deze
gemeente voor: f i lm-en andere voorstellingen uitgaande
van bioscopen f 748.— ; sportuitvoeringen f 349.— ;
toneeluitvoeringen f 319.— ; dansvergunningen f 1428.—
en verschillende andere uitvoeringen tezamen f 1006.'—,
zodat de totale opbrengst derhalve bedroeg £3850. — .
Voorzover dit door middel van toegangsbewijzen te
controleren was, is door het publiek voor het bezoeken
van verschillende vermakelijkheden in totaal uitgegeven
f 11174. —. Echter voor het bezoek van dansgelegen-
heden en nog andere vermakelijkheden worden geen
toegangskaarten verstrekt, zodat men dientengevolge de
totale uitgaven door het publiek minstens op f 15000.—
kan ramen, hetgeen overeenkomt met een uitgave van
± f 2.60 per hoofd.

Burgerlijke stand van l t /m 14 Maart 1949.
Geboren: dr van W. Janssen en F. G. Groot Nuelend,
zn van Th. A. Taken en A. C. L. Bongaarts; zn van
D. J. Gotink en A. H. Wevers.
Ondertrouwd: A. Burghardt en R. Regelink, J. A.
Masselink en M. H. Weverink.
Gehuwd: J. F. Brinke en M. A. J. Smeenk.
Overleden: ƒ. Weustenenk,*o*ud 58 jr, man, ongehuwd;
D. Nachtegaal, oud 89 jr, wedn. van A. Bongers; J,
G. Beening, oud 45 jr, echtgenote van A. J. Th. Hoe-
nink (overl. te Zutphen); G. J. Groot Wassink, oud
76 jr, echtgenoot van M. Woerts (overl. te Zutphen);
J. W. ter Bogt, oud 68 jr, weduwe van A. Woerts.

U.V.V.-avond. Voor de U.V.V. werd Vrijdagavond
in Concordia een lezing gehouden door kolonel Drost
over het leven der militairen in Indonesië. De zaal
was vrij goed bezet en de lezing werd met aandacht
gevolgd. De avond heeft een batigsaldo opgeleverd
van ruim f 100. — . Dit geld komt geheel ten bate van
onze jongens in Indonesië.

uitvoering „Soli Deo Gloria". De chr. gemengde
zangver. „Soli Deo Gloria" hield Vrijdagav. in de
school te Bekveld en Zaterdagav. in Concordia de
jaarlijkse uitvoering. Was Vrijdagav. de opkomst slecht,
Zaterdagavond was het beter.
De zangnummers werden behoorlijk uitgevoerd. Na de
pauze volgde de opvoering van het toneelstuk „De twee
gebroeders", dat met een verdiend applaus werd beloond.

Ledenvergadering G.M.v.L. Dinsdagav. j.l. verga-
derde de G.M.v.L. in hotel Langeler. De heer J. C.
Geertsma, voorzitter, opende de vergadering en heette
in het bijzonder welkom de heer Luiten, assistent land-
bouwvoorlichtingsdienst.
Uit het financieel verslag bleek, dat de inkomsten be-
droegen f2318.68 en de uitgaven f 1661.46, zodat er
een batig saldo is van f 657.22. Voor het nazien der
boeken werden aangewezen de heren A. Burghardt en
B. Harmsen. De aftredende bestuursleden D. Ruesink
en J. G. Ruesink werden herkozen.
Hierna hield de heer Luiten een beschouwing óver di-
verse actuele vraagstukken, o.a. grondonderzoek, sub-
sidie bij bouwen van gierkelders en silo's, graszaad-
mengsels, onkruidmengsels enz. Deze behandeling lokte
een aangename gedachtenwisseling uit.
De goed bezochte vergadering werd daarop door de
voorzitter gesloten.

„Muziekver. „Concordia". Dinsdagavond j.l. hield
de Muziekver. ,,Concordia" alhier haar jaarlijkse verg.
in de zaal Maresch. De voorz. de heer G. Lenderink,
opende de vergadering met een woord van dank, voor
de trouwe opkomst.
Dan volgt voorlezen van notulen en jaarverslag van
de secr. Uit het financieel verslag blijkt, dat de ver-
eniging het verlopen jaar een nadelig saldo heeft van
f 83.-.
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Driehonderd atoomgeleerden komen 28 Maart
in Engeland bijeen, om de atoomenergie voor
vredelievende doeleinden te bespreken.

(krantenbericht)

et zal strakjes nog wel blijken,
Of de heren iets bereiken
Met hun grondig onderzoek.
Nu ze daar gaan confereren,
Komen wellicht deze heren
Met iets aardigs uit de hoek.

Door de splitsing der atomen
Tracht men tot iets goeds te komen.
Het werd langzaamaan wél tijd . . . .
Men zal nu z'n tijd besteden,
Meer ten dienste van de vrede
En der vredelievendheid.

Strakjes gaan ze ijv'rig zoeken,
Om een groot succes te boeken;
't Levert, hopelijk, iets op.
Zo zullen wij de vruchten plukken.
Mocht het echter niet gelukken,
Zitten wij weer met de strop.

Cijfers, cijfers, hele ritsen,
Men gaat vredelievend splitsen;
Zó bekeken is 't niet dom.
Schiet men echter grote bokken,
Zitten wij straks met de brokken,
Want dan wordt het wéér een bom!

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Het aftredend bestuurslid de heer G. Lenderink wordt
met- algemene stemmen herkozen. In de vacature F.
Roes wordt de heer G. Groot Bruinderink benoemd
als bestuurslid. De vereniging heeft besloten, om in
het komende najaar een Fancy-Fair te organiseren, ten
bate van haar kas. Verder wordt besloten om op
nationale feestd. medewerking te verlenen tot 's avonds
zes uur. Een gratis muziek aan te bieden voor even-
tuele kinderfeesten, als deze op Zaterdagmiddag ge-
houden worden, daar anders de leden niet bijelkaar te
krijgen zijn.
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorz. deze
prettige vergadering.

H.A.M.O.V.E. Zeer tot onze spijt ontvingen wij het
verslag van de feestverg. die noodgedwongen in Vor-
den moest worden gehouden te laat om in het no.
van 6 of 12 Maart te worden opgenomen.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd 164 paarden en 66 biggen. Geplaatst waren
22 kramen enz.
Prijzen: werkpaarden 400-600 gld; 2-jarige paarden
300-500 gld; pony's 500-700 gld; 2-jarige pony's 250-
400 gld; betere soorten boven notering. Biggen 45 tot
60 gld per* stuk. Handel vrij goed.
Tengevolge van de zeer slechte weersomstandigheden
was het marktbezoek niet zo druk als op andere markten.

Steenderen
Jaarvergadering „Ziekenzorg". Gepresideert door
Burgemeester Heersink vergaderde de vereniging ,,Zie-
kenzorg" in Concordia.
Uit het verslag van de Secr. de heer G. J. Wijers



Zondagsdienst doktoren.

Dr Dwars en Dr Augustijn

Uitverkocht! De Hengclose Bestuurdersbond deelt
ons mede, dat de kaarten voor de hedenavond te hou-
den Cabaretuitvoering zijn uitverkocht. Om teleurstel-
ling te voorkomen kunnen zij die geen kaarten habben
gekocht dus van een vergeefse tocht naar Concordia
afzien.

over de werkzaamheden in 1948 bleek, dat het leden-
tal 473 bedraagt, die aan contributie betaalden f 2813.75,
terwijl aan bijdragen was ontvangen f 575. —.
Door de wijk verpleegster is aan 75 patiënten 20 H
maal hulp verleend, terwijl bij t.b.c. patiënten 531 be-
zoeken werden afgelegd, en voor zuigelingen 351.
Voor de wijkverpleegster werd een motorrijwiel aan-
geschaft.
Het Consultatie Bureau, gehouden door Dr Buurke,
werd door 21 zuigelingen 115 maal bezocht terwijl er
13 thuis werden bezocht,
De aftr. Bestuursleden de heren B. Memelink G. Jzn.,
J. Garritsen en H. Nijkamp werden herkozen en in
plaats van de heer C. J. Pennekamp, die zich niet her-
kiesbaar stelde zijn echtgenote Mevr. Pennekamp-Bodt.
Tot leden der commissie voor het nazien der rekening
over 1949 werden aangewezen mej. H. J. Heezen en
de heren M. J. Spekkink en H. Hulshof.
Op voorstel van het bestuur werd besloten voor het
gebruik der ligtenten f 1.— huur per week te berekenen.
Hierna hield Dr Keers te Arnhem een causerie over
de ontwikkeling van het Diaconessenwerk er op wij-
zend dat deze arbeid gezien moet worden als barm-
hartigheidswerk der Kerk, gevolgd door een film over
het verplegingswerk van het Ned. Herv. Diaconessen-
huis te Arnhem.

Jubileum-uitvoering. Vrijdagavond gaf de Ge m.
Zangv. ..Zanglust" ter gelegenheid van jaar 30-jarig
bestaan een Jubileum-uitvoering in Concordia waarvoor
veel belangstelling was. De voorz. A. A. Oldemenger
huldigde in het bijzonder vier leden der vereniging
die vanaf de oprichting lid zijn geweest, n.l. mej. M.
Herberts en de heren W. J. Boogman, G. Wijers en

Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag

Naar aanleiding van de reeds gedane publicaties, welke
mogelijk tot een verkeerde opvatting kunnen leiden,
vindt men onderstaand een juiste weergave van de thans
geldende bepalingen voor de nationale reserve-

De taak van de nationale reserve zal voor een be-
langrijk deel op de territoriale luchtverdediging worden
gericht. Daartoe zullen in eerste urgentie oefenverban-
den luchtdoelartillerie worden gevormd in verschillende
plaatsen met inbegrip van de naaste omgeving. .
De oefenverbanden luchtdoelartillerie zijn bestemd voor
de verdediging tegen luchtaanvallen van de in en nabij
deze plaatsen, c.q. punten gelegen militaire objecten
(vliegvelden, havenwerken, bruggen, spoorwegknoop-
punten), alsmede objecten van economisch belang.
Aangezien het personeel de verbandacte der nationale
reserve zal tekenen, inhoudende dat het waar ook in
Nederland kan worden ingezet, wordt er hier nadruk-
kelijk op gewezen, dat het personeel der nationale
reserve bij 'de luchtverdedigingsverbanden daarbij hun
mobilisatiebestemming heeft en dit personeel dus van
de aanvang hunner oefening af voor deze taak wordt
bestemd.
Dit neemt natuurlijk niet weg, dat onder bepaalde om-
standigheden, b.v. een gedeeltelijke bezetting van ons
grondgebied door de vijand, luchtdoelbatterijen zullen
worden verplaatst.
Behalve bij de luchtdoelverbanden zal het personeel
der nationale reserve ook worden ingedeeld in andere
verbanden, zoals infanterieverbanden, welke goed ge-
oefend en uitgerust, in staat zijn zelfstandig op te treden
tegen luchtlandingstroepen.
De categorieën van personeel, welke tot eert verbintenis
bij de nationale reserve kunnen worden toegelaten,
ongeacht of zij bij de luchtdoelartillerie of in andere
verbanden worden ingedeeld, zijn de volgende:

a. personeel van de lichting 1935 en ouder, met in-
begrip van reserve-officieren en dpi. kader;

b. personeel van de lichting 1936 t/m 1940, met
uitzondering van het dpi. kader en de reserve-officieren.
Voor zover het dienstplichtig kader en de reserve-

}, B. Pennekamp aan wie een foto van het koor in
lijst werd aangeboden.
Hierop werd" onder leiding van haar Directeur de heer
Jan van Stokkum te Zutphen het eerste gedeelte van
het welverzorgde goed gezongen feestprogramma af-
gewerkt.
Namens verschillende verenigingen werd ,.Zanglust"
gecomplimenteerd en bloemen aangeboden.
Aan het slot werd een speciaal jubileumlied gezongen
door mej. Greet Bos veld.

Varkensverzekering. Door de Stichting van de
Landbouw was Dinsdagavond in Concordia een verg.
belegd voor hen die aansluiting zochten bij een Var-
kensverzekering.
De heer D. Spelhofen, administrateur van de Varkens-
verzekering te Hengelo (Gld) gaf een uiteenzetting
over de werkwijze dezer verzekering.
Het resultaat was dat besloten werd tot toetreding
bij deze verzekering die reeds bijna 300 leden telt
Als Bestuurslid van deze verzekering voor de Steen-
derense groep van leden werd aangewezen de heer
H. Meutstege P.B.H, alhier, waar men zich als lid
kan opgeven.

Geslaagd. Dezer dagen slaagde mej. G. A. Harmsen
te Bronkhorst te Rotterdam ale lerares voor de Mode-
vakschool.

Overleden. Na een kortstondige ziekte is alhier plot-
seling overleden Mevr. Helmich-Eras, bewoonster van
,,Huize Baak", in de ouderdom van 75 jaar.
Onder grote deelneming had Dinsdag de plechtige
uitvaart plaats.
De baar werd gedekt door een krans van de pachters.

KNOLZAADVERBOUWERS OPGEPAST.
De ervaringen van het vorig jaar met knolzaad waren
slecht. De meeste planten werden vernield door de
larve van de koolvlieg. HeJ Js wel niet zeker, dat deze
ramp zich herhaalt, maar toch is het veilig om tijdig
maatregelen te nemen.
De bestrijding kan het best als volgt worden uitgevoerd :
a. Giet rondom elke plant '/e

 nter van cen
 D.D.T.

bevattende vloeistof, die men verkrijgt door 25 c.c.
(25 gram) vaneen20°/o D.D.T. emulsie te mengen met
10 L. water.

officieren van deze lichtingen behoren tot de luchtdoel-
artillerie of tot het voormalig 3e regiment genietroepen
(zoeklichten) kunnen zij tot een verbintenis bij de nati-
onale reserve worden toegelaten.

c. dienstplichtigen van de lichting 1941 t/m 1944.
voor zover zij niet volledig geoefend zijn, d.w.z. met
uitsluiting van de gewezen oorlogsvrijwilligers en van
hen, die reeds als dienstplichtigen zijn ingedeeld (b.v.
bij de marine);

d. alle buitengewoon dienstplichtigen, ongeacht de
lichting waartoe zij behoren, echter met uitzondering
van de gewezen oorlogsvrijwilligers;

e. alle niet dienstplichtigen.
Aan het hiervoren bedoelde onder a t/m e genoemde
personeel zal geen andere mobilisatiebestemming wor-
den gegeven dan bij de nationale reserve, voor zover
zij althans daarbij een vrijwillige verbintenis hebben
gesloten.
Daaruit volgt dus dat, indien alsnog dienstplichtigen
van de lichtingen 1941 t/m 1944 worden opgeroepen
voor het vervullen van een beperkte dienstplicht, zij,
die zich vrijwillig bij de nationale reserve hebben ver-
bonden, hiervan zullen zijn vrijgesteld.
Deze vrijwilligers der nationale reserve zullen dus hun
opleiding ontvangen in de avonduren, c.q. Zaterdag-
middag en wel zoveel mogelijk in de plaats hunner
inwoning. Zij zullen dus niet aan hun normale arbeid
worden onttrokken.
Indien een vrijwillige verbintenis bij de nationale re-
serve worclt verbroken, hetzij op verzoek dan wel door
niet nakomen der aangegane verplichtingen, vervalt van
betrokkene ook de mobilisatiebestemming bij de nationale
reserve en valt hij dan als dienstplichtige weder onder
de bepalingen van de dienstplichtwet.
Bovenstaande regeling betreffende mobilisatiebestemming
geldt ook voor hen, die een vrijwillige verbintenis
sluiten bij de reserve-grensbewaking.

Het voorlopig comité

Vergadering van het Comité a.s. Woensdag 's avonds

8 uur, in het Gemeentehuis te Hengelo (Gld).



b. Men kan ook Forbiat gebruiken in een oplossing
van l °/o in water; eveneens ' /e L per plant. De tijd
van aanwending is nog niet daar, maar houdt van een
van de beide vloeistoffen een hoeveelheid in voorraad.
Zodra de eerste koolvliegen uitkomen moet men enjcele
dagen daarna met de behandeling beginnen.
De berichten over het uitkomen der vliegen zullen op
ruime schaal worden verspreid.

De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
J. W. Luiten.

— sanatoRium

L verpleging

Het is voldoende bekend dat de tuberculose
nog steeds veel slachtoffers maakt. Een doeltreffende
bestrijding heeft veelal opneming in een sanatorium
tot gevolg. Door een langdurig en slepend verloop
dezer ziekte zijn de verplegingskosten zo hoog (onge-
veer f 2500.— per ziektegeval) dat vrijwel niemand in
staat is deze uit eigen middelen te betalen.
De leden van het ziekenfonds O.G.Z.O. zijn verzekerd
voor sanatoriumverpleging tot f 4.50 per dag. Zij die
tevens staan ingeschreven in het z.g. aanvullingsfonds
zijn verzekerd voor sanatoriumverpleging tot f 6.— per
dag (onbeperkte verpleegduur).
Voor hen die thans nog niet bij dit fonds verzekerd
zijn heeft O.G.Z.O. een gelegenheid geopend om voor
een contributie van f 2.70 per jaar zich te verzekeren
voor sanatoriumverpleging voor een uitkering a f 6.—
per dag, duur onbeperkt. Personen beneden 16 jaar
betalen geen contributie.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de
Stichting Nederlandse Sanatorium-Verzekering, Bezui-
denhoutseweg 253, 's-Gravenhage; door het ziekenfonds
O.G.Z.O., Hengevelderstraat l te Goor en door de
plaatselijke bode, de heer B. Grootbod, Kerkstraat,
alhier, waar tevens inschrijfformulieren verkrijgbaar zijn.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmocs".
26 Maart De Residentiespelers zaal Concordia.
30 Maart Uitvoering Chr. Jongens» en Meisjesclub Dorp.
2 April Cabaretavond zaal Concordia.
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"'

Actie inzake demobilisatie van in Indo-

nesië verblijvende militairen
Er wordt een landelijke actie gevoerd, als protest tegen

de door de regering genomen maatregelen om de in Indo«
nesië verblijvende Ned. militairen aldaar langer dan 2 jaar
in dienst te houden. Ouders die hun jongens in Indonesië
hebben kunnen deze actie steunen. Zij kunnen hun instem*
ming betuigen door hun handtekening te plaatsen op een
biljet dat zij kunnen afhalen bij Wansink, Spalstraat, of aan=
vragen bij B. Greep, Callunastraat 57 te Arnhem.
Voor nadere mededelingen zie men het volgend nummer
van dit blad.

Vrije prijs voor Nederlands bier

Voor Nederlands bier gelden met ingang van 15 Maart
1949 geen maximumprijzen meer voor de verkoop in
fust of flessen, blijkens een publicatie in de Nederlandse
Staatscourant van 11 Maart 1949 en in het Voedsel-
voorzieningsblad van 14 Maart 1949.
Aangezien ten aanzien van bier van schaarste geen
sprake meer is, behoeft voor prijsstijging niet gevreesd
te worden. Voor bier per glas of fles voor verbruik
ter plaatse van verkoop blijven de bestaande maximum-
prijzen voorshands gehandhaafd.

Een apparaat voor het kunstmatig verlengen
van het leven

Een Franse geleerde heeft een apparaat gemaakt, dat
kunstmatig het leven van organen en weefsels kan ver-
lengen, en dientengevolge een dier - of mens - langer
kan laten leven door middel van een werkelijke bloeds-
omloop, die geheel gelijk is aan de natuurlijke bloed-
circulatie van een levend wezen.
Na me^r dan 10 jaar werken en experimenteren werd
deze prestatie bereikt door Dr J. André Thomas, pro-
fessor aan de Sorbonne en directeur van het labora-
torium voor experimentele cel-biologie.

Woensdag 23 Maart

wegens familie-omstandigheden

gesloten

Rijwielfabriek EMPO
heelt werk

voor bekwame framebouwers, vijlers en

monteurs en voor flinke leerjongens in

alle afdelingen, ook in de smederij.

Aanmelding per brief of bij de fabrieksportier.

GROENE KRUIS - Hengelo (Gld)
Ouders die denken dat hun kinderen in aan-

merking komen voor

uitzending naar zee,
worden verzocht in overleg met hun huis-

dokter hiervan opgave te doen vóór 25

Maart bij Mevr. Geertsma.

REPARATIEN

Wij repareren en

stofferen alle soor-

ten meubels.

Nieuwe meubels op bestelling

Meubelmakerij en Stoffeerderij

B. GROOTBOD, fiegelinkstraat

A.s. Zondag 2 uur

PAX l - AZC. II
l! m: Hl II • IDIISIIII
Entree als gewoon

Terrein Kastanjelaan

ATTENTIE
Het publiek van Hengelo en oms'treken maken
wij er op attent, dat vanaf heden „The Jolly
Band" opgehouden heeft te bestaan, doch
thans de naam draagt van

• »öe meloöisten » »

Wij bevelen ons beleefd aan voor bruiloften en
partijen. Voor Ie klas muziek wordt ingestaan,
in elke gewenste bezetting, desgewenst met ver-
sterker.

Dus allen voor betere muziek naar „DE MELODISTEN"
G. W. Waamelink, Keyenburg

W. Thus, Hengelo (G.)

R. Motten,

Gevraagd een knecht in pluimvee- en fokbedrijf
H. W. Smeitink, B 23, Hengelo (Gld)
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Zo de Heer wil hopen op Maandag 21 Maart

a.s. onze geliefde Ouders en Grootouders

G. Smeitink en
T. A. Smeitink-Mol

de dag te herdenken dat zij voor 4(h jaar in de

echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons mogen

gespaard blijven, is de wens van

hun kinderen en kleinkinderen.

Hengelo (Gld), „Elfrink", B 23.

Reisvereniging Hengelo—Dorp

Bij voldoende deelname organiseert de reisver,
in de tweede helft van April een

Autotocht
naar de Bloembollenstreek

met bezoek aan Noordwijk a/Zee en Haarlem.

Kosten f 8.— per persoon.

Deelnemers gelieven zich vóór 26 Maart a.s. op te
geven bij M. Hey, Raadhuisstraat 37.

I N P R I J S

VERLAAGD

AFTERNOON VAN $6 NAAR 74 « P.r 100 «

GIRAFFE „ l/) 68

KUBUS „ $rf .. 58

Wif troffen met Uw w i n k e l i e r een

r e g e l i n g waardoor h i j U d i r e c t

tegen verlaagde priji zal verkopen.

VAN NELLE

AFTERNOON
Op aanvraag geven wij U g o o r n e

tnteretsante inlichtingen over

(/(MM; kei a.s.

ontvangen de nieuwste modellen

Dames- en Kinderhoeden

H. J. BUUNK, v/h Bannink-Brinkgreve

In VOOITfli id' Zege, Adelaar en Marne zaai-
haver, Saxonia zaaigerst.

Verder verschillende soorten pootaardappelen, o.a.

Bint je, Eigenheimers, Rode Star, IJsselster, Noordeling,

Voran, Record en Eersteling.

B. J. LEBBINK

Gevraagd
wegens huwelijk,

per l Juni of eerder

flink meisje
voor d. en n. of d.

Mevr. de Vries
„de Spannevogel", Hengelo

Gevraagd

B. Wullink
Ruurl. weg 37 — Hengelo

Verloren een ploeglijn
in de buurt van Winkelman
in de Noordink.

Terug te bezorgen bij J. Len-
selink, Noordink, Hengelo.

Te koop een toom

zware biggen,
w.o. b.b.-zeugjes,

bij Wed. H. J. Bosman
Lankhorsterstraat

Te koop

zware biggen,
bij W. E. Notten
D 101

Te koop

sta l m est
bij W. Schierboom

Wichmondse weg 27

Te koop

l manielkachel, l snijbak met
mes, l ijzeren voerbak

H. Wullink
Ruurloseweg, Hengelo

Te koop

l roodb, maalkalveren en
een partij mangels
A. J. Gotink
Varsselse weg B 69

FRAAIE

Te koop
kuikenhok

bodemoppen/1.2.20X2.20 m,

kinderledikant,
een 1-pers. ledikant,

bij B. Grootbod
Kerkstraat - Hengelo

V I I K I U C I A A I 8 U

Boekh. ARNOLD

APARTE MODELLEN

IN PIVERSE HOUT-

SOORTEN

WoninginrichlingiOHJEERIKK
Tel. 93 — VORDEN

Te koop een

r. b. drag. vaars,
uitgeteld 10 April,

van t.b.c.-vrije stal,

bij W. lansen
E 57 — Velswijk - Zelhem

Boekh. ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 20 MAART 1949

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur de heer te Winkel
Veldhoek 10 uur Ds Kwint.
7 uur Ds J. P. Simons, pred. te
Dieren, Jemgddienst.

Vrij*. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu»

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.

Ontvangen rode-, witte-,

bloem-kool en sla-

planten
Plantuitjes. Prima soorten

tuinzaden
Org. mangelzaad.

Gras en'klaver
in prima samenstel-

ling naar rijksvoor-

schrift.

Aanbevelend.

M. Wijnbergen


