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Slachtveemarlcten Mei 1949.

Nijkerk 2nk 9 16nk 23 30nk
Nijmegen 2 9nk 16 23nk 30
Tiel 2nk 9nk 16nk 23 30nk
Ede 2 9nk 16nk 23nk 30
Lichtenvoorde 23rs
Doetinchem 3 10 17 24 31
Apeldoorn 4 l i nk 18 25nk 1/6
Borculo 1 1 rs — 25rs —
Lochem 4rs 1/6 rs
Nunspeet 4nk l i n k 18nk 25nk l/6nk
Eist 5nk 12 19nk 27 2/6nk
Zutphen 5 12nk 19 27nk 2/6

„NK" is nuchtere kalveren, „RS" is runderen en schapen

De P.B.H, van district 30 en 31.

VtoedzcdcLCi 19^-9.
8 Mei a.s. zal deze, de laatste jaren ingeburgerde,
Moedergedenkdag wederom gevierd worden. Zijn
Moeder te eren, te verwennen of tenminste een ge-
noegen te doen, is dan ereplicht.
Prettig is het te vernemen, dat ter gelegenheid van
Moederdag 1949 een boekwerk zal verschijnen, gewijd

„ . . ,
<* ^»
1949

Het is niet alleen traditie
Dat de rood-wit-blauw vlag,
Haast uit alle huizen wappert
Op de Koninginnedag.

Het was niet alleen traditie
Dat men op Oranje-dag.
In de steden en de dorpen
Overal Oranje zag.

't Is de liefde voor Oranje
En het is d'onzichtbare band,
Die er is sinds vele jaren
Tussen Vorstenhuis en Nederland.

Daarom waait van vele huizen
En de schepen in de vaart,
Onze nationale vlag weder
Nu de Koningin verjaart.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

de dagelijkse problemen der huisvrouw.
De titel „MOEDERS WERELD" spreekt voor zich-
zelf. Het boek is een nuttige en passende steun voor
de Vrouw en Moeder van thans.
Wonderen van toewijding en geduld worden van de
leidster van de kleine gemeenschap, die het gezin is,
geëist, maar ook onderscheidingsvermogen, begrip,
werklust en fantasie.
Inderdaad, de huisvrouw heeft een zware taak, haar
wereld is tegelijk beperkt en eindeloos wijd! Alleen
aandacht en inzicht kunnen hier de gewenste oplossing
brengen. Daarvoor nu dient mede bovengenoemd boek.

Zondagsdienst doktoren 1 Mei.

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten

Plaatselijk Nieuws
Bakkerij en Lunchroom Tijdink annex IJabedrijf
De verbouwing van het pand Spalstraat 21, waarin
Tijdink zijn gemengd bedrijf exploiteert, is bijna vol-
tooid.
Het oude pand is aan de voorzijde vernieuwd en het
beneden gedeelte voor de zaak ingericht. Onder leiding
van architect Kuipers hebben de uitvoerders Leemreis,
Besselink en Reugebrink; de fa Gebr. Rondeel; de
schilders Wansink en Winkelman en het Technisch-
Bureau Winters een goed werk opgeleverd welke een
aanwinst voor het dorp is. In het ijsbedrijf, wat de
laatste jaren in omvang is toegenomen is naast de in-
gebruik zijnde Bokvriezer van de fa Zeedijk uit Rot-
terdam een moderne ijsvriesmachine opgesteld van de
Koeltechnische Installatie Service „Utrecht" te Hilver-
sum, met een capaciteit van 500 l per dag.
Deze outillage van het ijsbedrijf. heeft tot gevolg dat
op topdagen steeds ijs vervaardigd kan worden en
zelfs mogelijkheden opent voor de verkoop aan afne-
mers voor wederverkoop.
We wensen deze firma succes met de uitbreiding van
hun zaak welke in de 70 jaar van haar bestaan steeds
getracht heeft goede kwaliteiten te leveren en welke

na de verbouwing reeds geruimen tijd op volle toeren
werkt.
De officiële opening dezer zaak heeft plaat» gehad op
18 Februari 1879.

A.R. Kieirer. Donderdag vergaderde genoemde Kies-
vereniging in de Chr. School. De voorz. G. Hiddink
opende op gebruikelijke wijze en daarna werden enkele
zaken van interne aard behandeld. Als candidatcn voor
de a.s. Gemeenteraadsverkiezing werden gekozen de
heren: H. Luesink, G. J. Hiddink, H. B. Jansen, J. W.
Luiten, G. Bannink, A. J. Bobbink en H. Broekman.
De heer Oerlemans ging voor in dankgebed, waarna
de verg. werd gesloten.

WinkeUluitimg. Blijkens advertentie van de Hen-
gelote Winkelier* Vereniging in dit nummer zija alle
zaken morgennamiddag gesloten. Doe dus tijdig Uw
inkopen.

Emmableem-collecte. Dezer dagen zal de jaarlijkse
Emmabloemcollecte ten bate van de Tuberculosebe-
strijding worden gehouden. De plaatselijke T.B.C.com-
missie beveelt de collecte dringend aan.
Koopt allen een bloempje; ge helpt daardoor mee in
de strijd tegen deze ernstige volksziekte.

Marktbericht Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd 216 paarden en 127 biggen, geplaatst wa-
ren 105 kramerijen.
Prijzen der paarden : Werkpaarden 450-650 gld; betere
soorten boven notering ; jonge paarden 300-400 gld ;
Biggen 40-45 gld per stuk. Handel in paarden matig,
overigens goede handel en veel marktbezoek.

P.T.T. nieuws. Op 30 April (Verjaardag H.M. de
Koningin) is het kantoor geopend voor Telegraaf, Te-
lefoon en Zegelverkoop tot 10 uur v.m.
Er zal slechts één briefpostbestelling worden uitge-
voerd.

Peet voor de Waterman.

Het s.s. „Waterman" is op 27 dezer naar Indonesië
vertrokken. Voor Batavia is de laatste buslichting op
11 Mei a.s.



De Nieuwe Koninginnedag.

Wij weten het allen en toch doet het wat
vreemd aan, dat wij in stede van de laatste Au-
gustus reeds de laatste April onze Koninginnedag
zullen vieren.

Er zijn er velen onder ons, die hun hele leven
het niet anders hebben gekend: op 31 Augustus
huldigde Nederland zijn jarige vorstin. Vooral in
de tijd der bezetting, toen geen vlaggen van de
torens en uit de huizen deze blijde dag luister
mocht bijzetten — toen Koninginnedag tot een
gewone werkdag werd „gedegradeerd" — toen
wij .des ochtends niet door carillon-spel of vro-
lijke fanfareklanken werden gewekt — juist in die
tijd bleek, dat deze datum in onze harten stond
gegrift. En wij zeiden tot elkaar: vandaag is de
Koningin jarig. En met diepe ontroering luister-
den wij, heel in het geheim naar het Wilhelmus
dat uit Engeland tot ons kwam . . .

Hoewel wij 31 Augustus nog vele malen als
de jaardag van Prinses Wilhelmina hopen te vie-
ren — het grote Oranjefeest met de gebruikelijke
kinderspelen en optochten — haar eerste ver-
jaardag als Koningin.

Met haar gezin . . . met haar volk.
Zou er één volk zijn, dat zo nauwkeurig op de

hoojte is van hetgeen er in het vorstelijk gezin
omgaat? Juliana als Moeder - Juliana als vorstin . . .

Hoe kort is het nog maar geleden, dat Konin-
gin Juliana haar taak als regerend vorstin aan-
vaardde. Doch in die korte spanne tijds is reeds
bevestigd, dat zij haar naam — die van de moe-
der van de Vader des Vaderlands — met ere
draagt.

Een welverdiende vacantie, door te brengen
met het gezin, werd uitgesteld, toen het belang
van het vaderland dit vroeg. Het was destijds
maar een kort bericht in de bladen: H.M. de
Koningin had haar reis naar Sankt Anton, waar
de overige leden van haar gezin reeds vertoefden,
uitgesteld. Doch uit deze korte mededelingen
bleek, dat het belang van het vaderland onze

Koningin boven alles gaat — zelfs boven haar
gelukkige gezins- en familieleven.

Het zijn deze „kleinigheden", die tot ons volk
spreken .— die de liefde van dit volk voor het
Oranjehuis doet groeien en die de band met
Oranje verstevigen.

De grote verdiensten van ons Oranjehuis voor
Nederland worden algemeen erkend, doch het
was Koningin Wilhelmina, die hiertegenover ver-
klaarde : Oranje kan nooit genoeg voor Neder-
land doen.

Gedachtig aan dit laatste devies heeft Koningin
Juliana haar taak aanvaard — gedachtig aan dit
devies neemt zij haar besluiten.

Boven alle partij-politiek en boven klein poli-
tiek gedoe vaak staat, als een lichtend aureool
ons Vorstenhuis, dat alle schakeringen in ons
volk overkoepelt en ons in heilig vertrouwen
doet opzien naar Haar, wier jaardag wij thans
vieren.

Oranje schonk ons vol liefde — Oranje toon-
de ons vol trouw, een trouw, die niet alleen in
het verre verleden bleek, doch ook in een tijd,
die wij ons allen nog maar al te goed herinneren
en die wij thans herdenken.

Trouw en liefde . . . Ons volk betoonde deze
wederkerig aan zijn vorstenhuis. Voor een deel
werden deze trouw en deze liefde reeds in de
tijd, dat wij nog spraken van .Juliaantje" als het
enige geliefde kind van Koningin Wilhelmina,
overgedragen op Haar, die thans verjaart. In de
jaren, die volgden werd het nu Koninklijke ge-
zin ons tot een symbool van alles wat goed en
mooi was in Nederland.
Daarom vieren we thans feest.
Laat luiden dan de klokken — laat het fiere
rood-wit-en-blauw, gesierd met de Oranjewimpel
wapperen in de heldere lentelucht.
Lang leve Koningin Juliana !

Middag voor Ouden van Dagen. De U.V.V.
organiseerde Zaterdag een gezellige middag voor Ouden
van Dagen in het feestgebouw „Concordia" alhier. Er
was een goede stemming en de c.a. 80 oudjes geno-
ten van voordracht en toneelspel. In de pauze lieten
allen zich het kopje koffie en de tractatie uitstekend
smaken, terwijl één der oudjes zo gelukkig was de
taart te loten, die beschikbaar was gesteld door de
Naaiclub van Mej. Disbergen. Aan het slot dankte
de Pres.e der U.V.V. al degenen, die meegeholpen
hadden, om deze middag zo uitnemend te doen slagen.

We hopen dat bij een volgende gezellige middag
er meerdere oudjes zullen zijn, die dit zullen apreciëren.
Wanneer we weten dat er in onze gemeente 480 per-
sonen zijn, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt,
kan de volgende keer de zaal geheel gevuld zijn.
Alle hulde aan de U.V.V. voor het genomen initiatief.

Het ging niet door. De Residentispelers welke Za-
terdagavond het toneelstuk „De medailles van een oude
vrouw" zouden opvoeren, kon wegens gebrek aan be-
langstellin i , door ,\ v inien.

N.C i k r 'ag de
N.C ' o m, ge-
l i . -ve- i op te

' 'o van
V,|M

(." waar-
w a i r van

l andere hel^t
bestemd.

Steenderen
Varkensfokdag. Op de Varkensfokdag te Vorden
verkreeg de Varkensfokver. Steenderen met haar beer
een eerste prijs. Tevens werd haar de la prijs toege-
kend in de rubriek keurverzamelingen van fokver.
Hierdoor kwam zij in het bezit van een wtsselbeker
beschikbaar gesteld door de heer Poesse te Vorden.
Verder verkregen verschillende leden dezer vereniging
met hun inzendingen prijzen,

Vergadering Boterfabriek. Onder leiding van de
heer J. H. Sloot vergaderden de leden van de Boter-
fab-riek Zaterdag in Concordia.
Het financieel verslag en het jaarverslag 1948 werden
goedgekeurd.
Het ledental bedraagt 522.
Het melk transport kostte per dag f 134.10 terwijl het
eigen melkrit werd beëindigd. De opbrengst van paard
en wagen bedroeg f 2178.84.
Ontvangen werd 8.114.509 kg melk, waardoor de aan-
voer ten opzichte van 1947 met ' /a steeg.
Uitbetaald werd aan melkgeld f 1.267.634.39 en aan
toeslag f 354.909.29 in totaal f 1.622.543.98 of f19.966

per 100 kg.
Het gemiddeld vetgehalte bedroeg 3.50%.
Aan onkosten werd betaald f 167.998,84 of ruim f 2.07
per 100 kg.
Met meerderheid van stemmen werd, het voorstel van
Bestuur en Commissarissen aanvaard om toe te treden
als lid van de Coöp. Melkproductenfabriek „Gelder-
land en Overijssel".
De Directeur deelde mede dat de melkhandel en ook
de ondermelk thans vrij is.

W. LUIMES

Hengelo (Gld)

Maandag 18 April was het
de dag ter herdenking van
ons 25-jarig jubileum het
het was voor ons een onver-
getelijke dag. Vele bewijzen
van belangstelling en vrien-
delijke attenties van vrienden
en begunstigers waren ons
deel, terwijl wij aangenaam
verrast werden door de
Muziekver. „Concordia".
Voor al het ontvangene "be-
tuigen wij bij deze onze
hartelijke dank.

Fam. R. M. Jolij

en Kinderen

Hengelo (Gld) April 1949.

Gelegenheid voor het weiden

van Vee
Inlichtingen H. J. Toevank

Covik - Steenderen,

Te koop een r.b.

Maalkall
van t.b.c. vrije koe

bij J. W. Zieverink.

Bij deze betuigt ondergete-

kende zijn hartelijke dank

aan de U.V.V. van Hen-

gelo (Gld) voor het ont-

vangen pakket.

H. Harmsen
Legerno. 270517230
Semarang.

Te koop

houten woning
7 x 9 M compleet.

Te bevr. Burgemeester

Galléestraat 38 Vorden

of Telef. 119 Lochem.

H.H. Landbouwers

Ondergetekende kan U
Donderdag nog enkele rood-
of zw. bonte Maalkalveren
bezorgen. Bestel zo spoedig
mogelijk. Tevens het adres
voor Wrak Vee.

J. MEIJERS. Tel. 352

Kerkdiensten
ZONDAG l MEI 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint.

Bediening H. Doop

Veldhoek 10 u. Ds P. Hakkesteegt
pred. te Zelhem.

Vrije. Herv. Kerk.

Zondag 5 uur Ds Hornstra
van Geesteren.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordn.

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.

Wegens familieomstandigheden

Vrijdag 6 Mei gesloten

Stevord

Radio-Toeste l len
uit voorraad leverbaar. Zie Etalage.

W. Luimes - Hengelo (Gld)

A.s. Zondag 2 uur

PAXI-R,K,D.Ï.V,I
Entree als gewoon

Terrein Kastanjelaan

Voor MOEDER

een T A A R T
van Bakkerij DEMMING

Bij de rondvraag kwam de Directeur-benoeming ter
sprake en voerden enkele leden het woord voor de
assistent-directeur de heer R. Zweverink.

Huisslachtingen. Het aantal huisslachtingen waarvan
aangifte werd gedaan in de periode van l October
1948 tot 31 Maart 1949 bedroeg in deze gemeen te 950.

Voor alle gelegenheden

Feesten en partijen

zowel Gebak en Us
in Pudding- en Taartvorm.

TIJDINK

Doe mee
met de grote fakkeloptocht a.s. Zaterdag

(Koninginnedag) en koopt een prima zuivere

W a s f a k k e l
Zeer lange brandduur.

Verkrijgbaar bij ARNOLD.

Donderdag 5 Mei (Bevrijdingsdag)

VOETBALWEDSTRIJD
P.T.T. Hengelo - P.T.T. Vorden

's Avonds van 5-6 uur. Entree 20 cent

Ten bate van het Personeelfonds

N.C.B.
Morgen Zaterdag 30 April, verzilvering
van vacantiebons van 8 tot 10 uur, bij

Demming. Landbouwbonnen worden tevens

ingenomen. Het Bestuur.

Het bekende „IJoJk in wafel of bekertje

voor klein en groot

„speelt nog steeds eem grote rel" in

ons bedrijf.

TIJDINK

Wecetd
HET BOEK VOOR DE VROUW.

Het ideale geschenk voor

ÏÏlaedecday
Huwelijkt Geboorte, enz.

Prijs f 6.90 geb. ARNOLD

Feestavond
van de „Jubileum-Ruiter»" Hengelo (Gld)

op Donderdag 5 Mei 1949,
aanvang 20 uur (8 nor) in de zaal
van J. H. Langeler, te Hengelo (Gld)

PROGRAMMA:

Openingswoord door de Voorzitter.

Vertoond zal worden de Film die gemaakt
is door de Koninklijke Nederlandse Federa-
tie van Landelijke Rijverenigingen in Ne-
derland. Deze geeft te zien hoe het Land-
bouwpaard op het bedrijf werkt en als Rij-
paard dienstbaar kan worden gemaakt

Tevens wordt vertoond het defilé van de Landelijke
Ruiters bij het Regerings-Jubileum van H.M. de Konin-
gin te Soestdijk en het landspel door de ruiters in het
Stadion te Amsterdam.

Entree 75 cent en nadien vrij dansen.
f 1.— voor diegene die alleen wensen te dansen, na
vertoon van de film te omstreeks 9.30 uur.
Donateurs vrije toegang. Na de film de grote verloting

Het Bestu

Verloren een

givlamde VULPEN
vermoedelijk Wichm.weg.
Tegen beloning terug te be-
zorgen bij A. v. Tongeren,

Wichm.weg 23
Hengelo (Gld)

Leest „DE N I E U W E POST"
Onafhankelijk critisch

Weekblad.

Prijs 18 cent per nummer.

Verkrijgbaar bij ARNOLD

Te koop
een zware M.R.IJ.

VAARS
Afst. beste producties, aan
de telling en een 2'/2 dms

Boerenwagen

in .goeden staat

bij B. H. Harmsen
D 59 Hengelo (Gld)

STEVORD
hef

kniens te koop
Adverteren doet verkopen

a,s, Dinsdagavond
7.30 uur

wordt er een film gedraaid

voor opfok van

Kuikens en Kippen

in het Patronaat

te Keyenburg.

Toegang Vrij.

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.



De Burgemeester van Hengelo (Gld), ver-

zoekt #e caféhouders, even als vorig jaar,

hun café op Woensdag 4 Mei (herdenkings-

avond), vanaf 20 uur,

GESLOTEN te houden.

De Burgemeester voorn.

F. van HOOGSTRATEN.

Lekkere hapjes (warm of koud)

Us met slagroom

Sorbets

Croquetten

Lunchroom

TIJDINKZi« OU* prijslijsten

ia de Salon

HALLO
=*

Wilt gij voor feest of partij,

Voor Uw gasten een lekkernij, )<

Bestel dan bij Putman's slagerij

o. a. alle soorten opgemaakte schotels

groot of klein.

VLEES VLEESWAREN

HORS 'd OEUVERS, w.o. alle soorten

slaatjes.

WARME schoteltjes.

Alles op bestelling en nadere overeenkomst.

Minzaam aanbevelend

W. E. PUTMAN.

Kleding Industrie TH. F. SEESING EN ZONEN N.V.
Wij vragen voor direct:

enige NAAISTERS

Leerling NAAISTERS

HANDWERKSTERS(naaiwerk)

en AFWERKSTERS

In ons opleidingsatelier goedgekeurd en erkend
door het Departement van Sociale Zaken maken
we in korten tijd van ieder, die aanleg heeft een
ALLROUND-NAAISTER.

Tevens gevraagd een JONGEN voor
het magazijn.

Alleen gegadigden van onbesproken gedrag kun-

nen zich melden dagelijks aan het kantoor.

Morgen
Zaterdagmiddag na

2 uur alle zaken

gesloten
De Hengelose

Winkeliersvereniging.

Muziekver. „Concordia11.

Bij voormelde vereniging kunnen enige

leerlingen geplaatst worden

Alleen goed studerenden komen in aanmerking.

Opgave bij het Bestuur.

Us in stevige bekers om mee te nemen

in de vorm van

1 Liter
r
2 Liter

'4 Liter

n ^ r voor diegene welke thuis

consumeren.

TIJDINK.

Ds J. L. PIERSONSCHOOL
Allen, die bijgedragen hebben aan het ca-
deau bij het 50-jarig jubileum, worden Maan-

dag 2 Mei 8 uur in Concordia uitgenodigd,

waar dan enige filmpjes gedraaid zullen
worden met onze projector.

J. DORGELO.

Dansen op 30 April en 5 Mei,
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld) bren-

gen ter kennis, dat caféhouders, aan wie dansvergun-

ning is verleend voor 30 April of 5 Mei, verplicht zijn,

aan ieder gelegenheid te geven

tot kosteloos dansen:

op 30 April (Koninginnedag) van 18 tot 20 uur;

op 5 Mei (Nationale Feestdag) van 19 tot 21 uur.


