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Nieuwe bonnen voor werkkleding geldig

verklaard.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de
bonnen voor werkkleding H H en L 14 tot nadere
order geldig zijn voor het kopen van werkkleding.
Op de bonnen H 14 kan men kopen : een overall, of
een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stof-
jas, een lange witte jas, een laboratoriumjas of een
mouwschort.
Op de bonnen L 1 4 kan men kopen : een werkbroek
of werk jasje van keper, drill, satijn, beaverteen, Engels
leer, manchester of pilow, een korte witte jas, een koks-
buis of een korte stofjas.
De bonnen H 10 t/m 12 en L 10 t/m 12 zijn geldig
i/-_ Q T.,1:t/m v jul i .
De bonnen H 13 en H 14 en L 13 en L 14 en de
rantsoenbonnen FC en FD blijven voorlopig geldig.

Slachtveemarkten Juni 1949.

Nijkerk 30/5nk 7 T3nk 20 27nk
Nijkerk 3nk lOnk 17nk 24nk l/7nk
Nijmegen 30/5 7nk 13 20nk 27
Ede 30/5 7nk 13nk 20nk 27
Tiel 30/5nk 7nk 13nk 20 27nk
Lichtenvoorde 30/5nk 7nk 13 20nk 27nk
Doetinchem 31/5 7 14 21 28
Apeldoorn 1 8nk 15 22nk 29
Borculo Ink 8 15nk 22 29nk
Lochem 1 8nk 15nk 22nk 29
Nunspeet Ink 8nk 15nk 22nk 29nk
FUr ?nk 9 Ifmlc 23 30nkL-*lDl ^IJIV .7 1 wlllv £**J ^Viliv

Zutphen 2 9 16 23 30

2 Ae 0É'OfaM'f'C ftiG>£Cl>Cl'l...,

Als je, zoals ik, erg veel
Moet lezen en moet schrijven.
Moet je altijd actueel/ /

En dikwijls netjes blijven.

Als burgemeesters in 't land
Wat gekke sprongen maken
Hou je dan maar rustig want :
Dat zijn precaire zaken.

Als kleine Piet een broodje gapt
Kan hij zijn rug wel krommen.
Want wordt hij er dan bijgelapt
Dan kan-ie maanden brommen.

Als grote Pietje tonnen steelt
Zó één wordt niet verbannen.
Dan wordt er nuchter meegedeeld :
Meneer is overspannen.

Verwacht van mij geen nuchtere taal,
'k Ga niet moraliseren.
Dit lied heeft heden geen moraal,
Wil 't zó dus accepteren.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

gemene politieverordening werd op verzoek van Ged, Staten

„NK" is alleen nuchtere kalveren.
Na 28 Mei 1949 worden nuchtere kalveren niet meer
op de ontvangstbedrijven, doch alleen op de over-
namemarkten overgenomen.

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

Plaatselijk Nieuws
Ze worden niet vergeten. De op de bruiloft van
de fam. Lenderink-Buunk gehouden collecte voor onze
militairen in Indonesië heeft f 21.— opgebracht.

Vergadering. Onder voorzitterschap van de heer T.
C. van Soest vergaderde Maandagavond het Genoot-
schap tot Onderlinge Waarborg van Runderen te Hen-
gel Gld. De administrateur D. J. Walgemoed deed
rekening en verantwoording over het afgelopen boek-
jaar. Dit was voor de vereniging zeer gunstig geweest.
Voor 9 koeien werd f3150.— uitbetaald, terwijl voor
deze koeien f977.83 werd ontvangen.
De totale ontvangsten bedroegen f 5355.69, de uitga-
ven f3658.50, zodaf er een batig saldo is van f 1667.19.
Het aantal deelhebbers bedraagt 258, deze hebben 799
koeien verzekerd voor f 274855.—.
De boeken en bescheiden werden door de heren H.
Groot Roessink en G. F. Wicherink nagezien en in or-
de bevonden. Besloten werd om hét eerste halfjaar een
'/2 premie te heffen. In plaats van de heer J. W. Sil-
vold, die wegens zijn vergevorderde leeftijd bedankte,
werd als commissaris benoemd de heer F. W. Silvold.

P.T.T.-nieuws. Met ingang van l Juni a.s. zal de
expressebestelling van binnen- en buitenlandse post-
pakketten weer worden ingevoerd. Expresse-bestelling
op verzoek van de geadresseerde is voorlopig nog niet
mogelijk.

Raadsverslag Hengelo (Gld).
In de Vrijdagmiddag gehouden raadsvergadering, die werd
gepresideerd door burgemeester van Hoogstraten, was de
heer B. Ruesink afwezig.
De onlangs ingezonden verordening tot wijziging van de al-

opnieuw vastgesteld, omdat het daarin opgenomen verbod
tot het hebben van opslagplaatsen van afval en vuil uitslui-
tend mag gelden voor de bebouwde kommen, omdat voor
de gedeelten dei gemeente, buiten die kommen gelegen, een
provinciale regeling van kracht is.
Daar het tegenwoordige

uitbreidingsplan
te groot van omyang is en bovendien de termijn van 10
jaar, waarvoor volgens de Woningwet dit plan van kracht
is, onlangs is verstreken, stellen B. en W. voor dit plan in
te t rekken en in afwachting van de opmaking van een ge-
wijzigd plan te bepalen, dat de vaststelling van een plan tot
herziening van het plan van uitbreiding wordt voorbereid.
Verder adviseren zij de raad goed te keuren, dat de opma-
king van het herzieningsplan wordt opgedragen aan Ir G.
L. van Straaten te Arnhem, die ook het bestaande plan
heeft samengesteld. De kosten hiervan zullen f 3000 bedra-
gen. In verband met opmerkingen, die door enige leden
met betrekking tot dit voorstel worden gemaakt, zet weth.
Tijdink uiteen, dat B. en W. zich aanvankel i jk tegen inkrim-
ping van de grenzen van het plan hebben verzet. Men moet
echter rekening houden met de omstandigheid, dat, wanneer
in de naaste toekomst slechts op beperkte schaal wordt ge»
bouwd, een groot uitbreidingsplan oneconomisch is in ver-
band met de grote uitgaven voor allerlei voorzieningen, als
electriciteit, riolering, enz. Het is nu de bedoeling in het
dorp de uitlopers van het plan af te snijden, terwijl voor
Keyenburg alleen het gedeelte tussen Hummeloseweg en St
Janstraat behouden zal blijven. Ook zullen de gemeentelijke
bouwterreinen aan de Ruurloseweg in het plan worden ge-
handhaafd. Weth. Luesink vestigt de aandacht er op, dat
het voornemen bestaat in het plan ook een voorziening te
treffen voor het bebouwde gedeelte van de Veldhoek, terwijl
ook het gedeelte van Varssel rondom de school in het plan
zal worden betrokken, Weth. Tijdink zegt, dat B. en W.
zich aanbevolen houden voor mededelingen van de leden
omtrent andere delen der gemeente, die voor opneming in
het plan in aanmerking komen, in verband met de omstan-
digheid, dat straks langs verschillende wegen uitsluitend agra-
rische bebouwing kan worden toegepast. Het voorstel van
B. en W. wordt hierna aangenomen.
Mevr. G. R. de Graaf-Bloch heeft zich tot de raad gewend
met het verzoek, enige wegen op het landgoed „Het Kervel",
die volgens haar bij de opmaking van de wegenlegger ten
onrechte daarop zijn aangelegd, overeenkomstig art. 9 van
de wegenwet

aan het openbaar verkeer te onttrekken



B. en W. geven de raad in overweging dit verzoek af te
wijzen, niet alleen omdat ze van oordeel zijn, dat de plaat-
sing op de legger geheel in overeenstemming met de wet»
telijke bepalingen is geschied, maar ook omdat de weg langs
„Het Kervel" een schakel vormt in de verbinding tussen
Hengelo en Baak en als zodanig uit verkeersoogpunt niet
kan worden gemist. De raad toont unaniem dit standpunt
te delen, zodat besloten wordt niet tot o n t t r e k k i n g ^an het
openbaar verkeer over te gaan.
De door B. en W. aangeboden ontwerp verordening tot
voorkoming van bijenvergiftiging tengevolge van bespuiting
yan vruchtbomen tijdens de bloeitijd, geeft aanleiding tot
enige discussie, omdat verschillende leden zich bezorgd ma>
ken, dat de vrijheid van spuiten te veel aan banden zal
worden gelegd. Volgens hen was het gewenst geweest eerst
het advies van de voorlichtingsdienst in te winnen. Andere
leden achten de instandhouding van de bijenvolken een zo groot
algemeen belang, dat ze onveranderde vaststelling nood.
zakelijk vinden, waartoe de raad dan ook besluit.
Het voorstel van B. en W. tot het

aankopen van grond aan de zuivelweg
van de heren ). H. Klem en j. H. Wansink en tot het aan-
gaan van een rui l ing van gronden aan deze weg met de
Coup. Zuivelfabriek, ten behoeve van aanleg van een par«
keerterrein voor auto's bij paardenmarkten, lokt een uitvoe-
rige bespreking uit. De voorzitter brengt lof aan de heren
Klem en Wansink en aan het bestuur van de Zuivelfabriek
voor hun medewerking, waardoor dit voorstel mogelijk is

geworden.
Weth. Tijdink wijst op de grote moeilijkheden die in de
laatste tijd werden ondervonden door het ontbreken van een
goede parkeerplaats en betreurt de houding van sommigen
die critiek op het plan van B. en W. oefenen, omdat dat
volgens hen te duur zou zijn. Dat thans grote uitgaven
moeten worden gedaan, is een gevolg van te grote zuinig,
heid van vroegere gemeentebestuurders. Ook de critiek die
is geoefend op de door B. en W. gevonden noodoplossing
(het tijdelijk parkeerterrein aan de Banninkstraat) keurt spr.
af. B. en W. stonden voor de moeilijkheid, dat op korte
termijn een voorziening moest worden getroffen, omdat ver»
schill. handelarendreigden,de markt nietmeer te zullen bezoeken.
De heer Weenink acht de vergoeding voor het t i jdelijk ter«
rein, van f 40 per markt veel te hoog. Weth. Ti jdink zegt,
dat het onmogelijk was een ander terrein te krijgen. Alleen
reeds om een eind te maken aan de protesten die op de
marktdagen werden gehoord, was de bedoelde vergoeding
volkomen verantwoord. Het is te hopen dat spoedig de nood=
regeling kan worden beëindigd. Laat men niet vergeten, dat
het gemeentebestuur geheel op de welwillendheid van grond-
eigenaren wa-; aangewezen. Onteigening voor dit doel was
niet mogelijk. De . heer Stegennan vraagt of wanneer het
Prijzenbureau de prijzen van de aan te kopen grond op een
lager bedrag vaststeld, de eigenaren hun aanbod intrekken.
Weth. Tijdink verwacht, dat dit niet zal geschieden, omdat
ook de eigenaren de totstandkoming van het parkeerterrein
een groot gemeentebelang achten. Het voorstel wordt hierna
met algemene stemmen aangenomen.
Op voorstel van B. en W. besluit de raad tot het vast»
steilen van een

kampeerverordening
overeenkomstig het door de A,N.W.B. aanbevolen model,
nadat weth. Tijdink er op gewezen heeft, dat het gewenst
is op dit punt een regeling te treffen om niet-toelaatbare
toestanden te voorkomen-en de voorz. heeft opgemerkt, dat
juist de bonafide kampeerders een regeling op prijs stellen.
Vastgesteld worden de voorschotten op de jaarlijkse exploi»
tatievergoedingen ten behoeve van de bijzondere scholen,
over 1949.
Aan J. H. Tolkamp wordt een tegemoetkoming van f 30
per jaar toegekend in de kosten van vervoer van zijn doch»
ter, die de R.K. U.L.O. School te Doetinchem bezoekt.
B. en W. stellen voor de heer B. J. Melchers, die geduren.
de twee jaar als tijdelijk

gemeente-opzichter

werkzaam is geweest, thans in vaste dienst aan te stellen.
Een aanleiding hiertoe ligt mede in de omstandigheid, dat
hij door de tweejarige onafgebroken tijdelijke dienst thans
voor de toepassing van de pensioenwet als vast ambtenaar
wordt beschouwd. De heer Oldenhave heeft tegen het voor-
stel geen bezwaar, maar zou het op prijs stellen, dat thans
ook de arbeiders in vaste dienst worden aangesteld. De
voorz. zegt, dat de beslissing hierover moet wachten tot dat
de begroting voor 1948 zal zijn goedgekeurd, waaraan weth.
Tijdink toevoegt, dat B. en W. de indruk hebben verkregen
dat Ged. Staten tegen vaste aanstelling geen bezwaar zullen
maken. De heer Heerink vraagt of op de duur de oplos*
sing niet moet wordenlgezocht in aanstelling van een volledige
gemeente.architect, waardoor de functie van opzichter over»
bodig zou zijn. Weth. Luesink betwijfelt het laatste. In ver-
schillende gemeenten van gelijke grootte is naast de archi-
tect nog een opzichter werkzaam.
Ook weth. Tijdink wijst er op, dat een opzichter nodig zal
blijven voor controle op de arbeiders, enz. De heer Weenink
zegt, dat er ondanks aanwezigheid van een opzichter minder
aan de wegen wordt gedaan dan vroeger, terwijl de heer
Otten van oordeel is, dat de arbeiders niet bij de aanleg

van nieuwe wegen, doch uitsluitend bij het onderhoud dienen
te worden te werk gesteld, De heer Oldenhave had het beter
gevonden, dat de werkzaamheden aan de Uilennesterstraat
waren aanbesteed, waarop weth. Tijdink zegt, dat dit niet
mogelijk was, omdat het werk grotendeels door de belang-
hebbenden zelf is uitgevoerd. In dit verband brengt spr.
nogmaals hulde aan de heer Jansen, die van de verbetering
van deze weg een levenswerk heeft gemaakt en daarvan de
grote stuwkracht is geweest. Spr. wijst ook op de Bannink-
straat in de Noordink, die door de belanghebbenden onder»
handen is genomen en waarvoor een bedrag van f 3000
is bijeengebracht.
De heer Weenink verklaart groot respect te hebben voor
het werk, dat door particulieren aan de Uilennesterstraat is
verricht. Het is echter" geheel buiten de raad omgegaan.
Weth. Tijdink ontkent dit met grote stelligheid. De raad is
volledig ingelicht, heeft het besluit tot verbetering genomen
en daar voor de benodigde gelden op de begroting gebracht, l l i j
kwalificeert de opmerking van de heer Weenink als een ver-
dachtmaking aan het adres van B. en W.
De heer Melgers wordt hierna met 7 stemmen tot opzichter
in vaste dienst benoemd.
De gemeenteberekening over 1946 wordt aangeboden en
voor onderzoek gesteld in handen van een commissie, waar-
in de voorzitter benoemt de heren Otten. Stegerman en
Hiddink.

W«genverbet«ring
Ten slotte komt in behandeling het voorstel van B. t n W.
om de weg, lopend van „Het Hogenkamp" langs „Het Leem*
kuil" naar „Het Kervel" in eigendom en onderhoud over te
nemen. Belanghebbenden hebben voor verbetering van deze
weg een bedrag van plm f 1150 bijeengebracht en zijn be»
reid de weg met zoveel grond als benodigd is om de weg
op een breedte van 7 meter te brengen, aan de gemeente
af te staan. De raad acht in het belang van het onderhoud
van deze weg, die ook als verbindingsweg van betekenis is,
overneming gewenst en besluit daarom tot aanneming van
het voorstel.
Bij de rondvraag informeert de heer Heerink naar de komen-
de wettelijke voorziening voor het kleuteronderwijs, in ver»
band met de noodzakelijkheid de kleuterschool aan de Re»
gelinkstraat uit te breiden, terwijl de heer Oldenhave vraagt,
wat de oorzaak kan zijn, dat terwijl verschillende goedkeu-
ringen van begrotingswijzigingen voor kapitaalswerken zijn
ingekomen, nog geen beslissing is genomen omtrent de uit*
gaaf voor verbouwing van de o.l. school aan de Ruurlose-
weg. De voorzitter zegt toe, dat hierna bij het provinciaal
bestuur zal worden geinformeerd. Hierna sluiting.

Zilveren Jubileum N.C.R.V. De Jubileum ontmoeting

die de N.C.R.V. op Tweede Pinksterdag in het Park
Sonsbeek te Arnhem organiseert, is reeds uit hoofde

van de vervoersorganisatie een interessante gebeurtenis.
Alhoewel de Ned. Spoorwegen een 20-tal extra treinen

speciaal voor de Jubo naar Arnhem rijden, kan zij
met geen mogelijkheid de stroom der bezoekers op-
vangen. 800 Autobussen zijn afzonderlijk gehuurd, ook

voor de 6000 gymnasten, tamboers en pijperscorpsen,

muziekcorpsen enz., zijn autobussen gecharterd. Vermel-
den we nog de duizenden particuliere auto's, dan krijgt
men enigszins een indruk hoeveel bezoekers er zullen

komen. In de Bovenbergstraat zijn afzonderlijke toegangs-
wegen naar het station gemaakt, er worden meer

dan 100000 bezoekers verwacht, zulks naar aanleiding

van de voorverkoop der kaarten, 's Morgens om 9 uur
is er een concert van de Marinierskapel o.l.v. de kap-
tein-Directeur Gijsbert Nieuwland. Om 10 uur vindt

de opening plaats. De openingsrede wordt uitgespro-
ken door de voorz. Mr A. B. Roosjen. Onder de aan-
wezigen die hun komst hebben bericht behoren de

Ministers Dr W. Drees, Minister-President, Prof. Dr
J. Th. F. Rutten, Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en Mr W. F. Schokking, Minister

van Oorlog en Marine a. d.
Om allen in de gelegenheid te stellen van de Jubo te
genieten, worden zowel in het Park als op Sonsbeek-
weide feestelijkheden georganiseerd.
Er is een Gondelvaart op de grote vijver, met concert

van „Vrij en Blij", een Veluwse boerenbruiloft door
het Putten's gezelschap o.l.v. W. Gans, een wedstrijd

concert van muziekverenigingen en een zanguitvoering
van het koor Fryske Stimmen (in Fries costuum) in
het eigenlijke Park, met de oplating van twee lucht-
ballons op de z.g. kleine weide.

Op de grote Sonsbeek weide 's middags een massale
gymnastiek-demonstratie gegeven door dames- en heren-

afdelingen van het Ned. Chr. Gymnastiekverbond o.l.v.
de heren J. C. van Asch te Rotterdam en A. Ph. Balke

te Arnhem.
Omstreeks half vijf begint de opvoering van het open-
luchtspel „Groter dan Koningen."

Na afloop van het openluchtspelspel spreekt de tweede



Zondagsdienst doktoren 29 Mei.

Dr Dwars, Dr Buurke en Dr Westerbeek v. Eerten

voorzitter der N.C.R.V., Prof. Dr A. H. Edelkoort,
het slotwoord.
Tot slot een groot vuurwerk (volgens de fabrikanten
het grootste wat na de oorlog ergens is afgestoken)
aangeboden aan de stad Arnhem.

Inbraak. Dinsdagnacht hebben dieven gepoogd hun
slag te slaan op de Coöp. Boerenleenbank „Land-
bouwbelang". Door middel van een uitgesneden ruit
verschaften zij zich toegang tot het gebouw. De weg
naar de kluis is echter door een gang gescheiden. De
deur was goed gesloten, zodat de dieven de 2 kamers
als hun operatieterrein gebruikten, alles werd goed
nagezocht, maar daar het de dieven blijkbaar om
„klinkende munt" te doen is geweest en dit niet werd
gevonden, moesten zij onverrichter zake weer ver-
trekken.

Steenderen
Waarnemend. Door de Commissaris der Koningin
in deze provincie is tot waarn. burgemeester der ge-
meente Hummelo en Keppel benoemd de heer J. Heer-
sink, burgemeester alhier. Zulks ter tijdelijke vervan-
ging van burgemeester Cordes, wie een auto-ongeval
is overkomen.

Voetbaltraining. In een ledenvergadering van de
Voetbalvereniging Steenderen werd besloten de volle
aandacht te schenken aan de training. Daar dit meer-
dere kosten meebrengt, zal ter bestrijding hiervan een
verloting worden gehouden, waarvoor B. en W. reeds
toestemming verleenden.
De diverse wedstrijden werden vastgesteld terwijl ge-
tracht zal worden een junioren-elftal te doen deel ne-
men aan de competitie.

Leesgezelschap. Het leesgezelschap „Steenderen" zal
l Juni e.k. zestig jaar hebben bestaan. In een vergade-
ring onder leiding van de heer G. H. Wijers werd
besloten dit in intieme kring feestelijk te herdenken.
Het weekblad „Panorama" zal aan de portefeuille wor-
den toegevoegd.

Winkeliersvereniging. Naar aanleiding van het fes-
tival dat met de Pinksterdagen alhier wordt gehouden
besloot de Winkeliersver, tot het kopend publiek het
verzoek te richten hun inkopen op Zaterdag 4 Juni
zoveel mogelijk te doen in de morgenuren. Opdat de
vreemdelingen, die tijdens de muziekfeesten in deze ge-
meente zullen vertoeven een goede indruk van de
zaken in het dorp mee zullen nemen, zal aan de eta-
lages bijzondere zorg besteed worden.

Varkensfokdag. Op de Centrale Varkensfokdag te
Zutfen verkreeg de fokvereniging „Steenderen" met
haar twee beren een Ie en een 4e prijs.

Wandeltocht Turnkring »de Graafschap»

te Vorden.

Precies 11 uur werd Zondag j.l. de wandeltocht aan-
gevangen, georganiseerd door de Turnkring „de Graaf-
schap" en uitgevoerd door de Gymn. Ver, „Sparta".
Alvorens de deelnemers vertrokken, sprak de voorz.
v.d. Turnkring, de heer Dijk, een welkomstwoord.
Het doel van deze dag aldus spr. is- niet het beogen
van wedstrijden, maar de deelnemers te laten genieten
van de heerlijke natuur. Hij wekte de deelnemers op
om de schoonheid van de natuur niet te bederven door
plukken van bloemen, afrukken van takken en derge-
lijke wandaden, ook het roken vroeg hij te laten in
verband met het grote brandgevaar. Na allen een
prettige wandeling te hebben toegewenst vertrokken
de verenigingen. De grote leden liepen 20 de kleine
leden 15 KM. Het bleek wel dat het wandelparcours
met zorg was uitgezocht, jammer dat door de droogte
op de binnenwegen veel stof opwaaide, maar overigens
volbrachten allen in goede conditie de tocht.
Ook Achilles nam met een 25 tal leden aan deze tocht
deel. Allen ontvingen na aankomst het Bondswandel-
diploma.

Prijsaanduiding vérplicht.
Nu de tijdsomstandigheden het mogelijk maken, ten
aanzien van meer en meer artikelen de prijzen vrij te
laten, acht het Directoraat-Generaal van de Prijzen

het gewenst, er de aandacht óp te vestigen, dat deze
vrijlating geen verandering brengt in de verplichting,
geëtaleerde goederen van prijsaanduiding te voorzien.
Het is gebleken, dat op dit gebied hier en daar mis-
verstand is ontstaan.
De prijsaanduidingsvoorschriften zijn ten volle van
kracht gebleven en gelden voor alle goederen die van
de . openbare weg af zichtbaar ten verkoop zijn
uitgestald.
De prijsaanduidingsverplichting geldt ook voor artike-
len, die niet van de openbare weg af zichtbaar zijn
uitgestald, maar wel ten verkoop worden aangeboden,
onverschillig waar deze zich bevinden, indien het be-
treft voedings- en genotmiddelen, textielwaren of leder-
waren. Ook voor diverse dienstverrichtingen zijn prijs-
aanduidingsvoorschriften uitgevaardigd, welke nog vol-
ledig van kracht zijn. Genoemd kunnen bij voorbeeld
worden het horecabedrijf, kappers, schoenherstellers,
rijwielbewaarplaatsen enz.

; •

Grote partij

Rode-, Witte-, Savoye-, Bloem-, Spruit-

en Boerekoolplanten. Per 1000 speciale

prijs. Geranium's Salvia's Petunia's,

Begonia's, Asters, Zinnia's Tomaten-

planten enz.

Aanbevelend

M. Wijnbergen.

Eindelijk weer eens een

FOTO-TOESTEL
van goede kwaliteit voor

f 25.65
met paraat tas

Inlichtingen en bestellingen bij Fotohandel Arnold.

VULPENNEN
met gouden pen vanaf

l 9—
met l jaar garantie

Verkrijgbaar bij ARNOLD.

Wegens familie-omstandig-

heden Dinsdag 31 Mei

GESLOTEN
Besselink „Centra" Kruide-

nier, Keyenburg.

Te koop

9 biggen
w.o. b.b. zeugjes

bij Th. B. Loskamp,

Bekveld D 102 Hengelo (G.)

Te koop een toom

zware Biggen
J. Maalderink

Berenschotstr. l Hengelo G.

Te koop rode-, witte-,

savoye- en spruit-

kool planten
A. Willink - Els C 95

Te koop

2 pinkvaarzen,
aan de telling, goede pro-

ductie afstamming, vele jaren

t.b.c.-vrij bedr., geënt voor

abortus en mond- en klauwz.

B. H. Harmsen Bekveld

Kerkdiensten
ZONDAG 29 MEI 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds P. Hakkesteegt,
pred. te Zclhem

10.15 uur Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Riphagen

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.



Groot Nationaal

Concours Hippique
te Z E L H E M, 2e Pinksterdag

Tuigpaarden - Jachtrit - Landelijke ruiters

Programma

f 2250.- aan prijzen

Springconcours 1.30 uur nam.

Op Vrijdag 3 Juni a.s., hopen D. V. onze

geliefde Ouders
G. H. H. Lubbers

en

B. Lubbers-Maalderink

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in het

huwelijk zijn verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun dank-
bare kinderen

Jan en Bertus.

Hengelo (Gld). Mei 1949.
Vordenseweg 16 X

„Het Signaal voor alle Natiën"
Openlucht Bijbellezing

door H. ZWEERS, Vert. Watch Tower Society.

Zondag 29 Mei 3 uur n.m.
Terrein Veemarkt Hengelo (Gld)

De ideale Zomerdracht.

Wij brengen U, speciaal in de

Pinksterweek, witlederen

DAMESSCHOENEN

met onverwoestbare crêpezool,

voor f 8.50 p. p.

fa. Gebr. Jansen Schoenhandel

A.s. Zondag 2 uur

Terrein Kastanjelaan

Promotie-Degradatie-Wedstriid

Pax l - Holten l
Entree als gewoon

Kaarten voor de Olympische Dag bestellen tot

Maandagavond bij B. Demming.

H,H, Standhouders!
Golfcarton, Crêpepapier, Punaises,
enz. voldoende voorraad.

ARNOLD

Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang'

te Hengelo .(Gld)

Algemene Vergadering
op Dinsdag 31 Mei 1949,

'% avonds 7 uur precies,

bij J. H. Langeler

A g e n d a

10

i l
12

Opening.

Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemers.

Notulen.

Rekening en verantwoording over het boekjaar 1948
met verslag.

Opzegging van het lidmaatschap.

Aanvragen subsidiën.

Voorstel om de gemaakte winst te storten in het re-
servefonds.

Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van H.
Eijerkamp, herkiesbaar.

Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht
wegens periodieke aftreding van D. Walgemoed, her-
kiesbaar.

Benoeming van een commissie voor het nazien der
rekening en verantwoording 1949,

Rondvraag,

Sluiting.

N.B. Ieder lid die ter vergadering komt ontvangt een presen-

tiegeld van il. . Volgens art. 28 der statuten, kunnen slechts
leden der bank als gevolmachtigde optreden, doch niemand

kan meer dan éénmaal presentiegeld ontvangen.

Geldersche Mij van Landbouw
Afdeling Hengelo Gld

Bij voldoende deelname zal door genoemde afdeling

e e n E X C U R S I E
worden gehouden op 4 Juli a.s. naar ,,de Schothorst"

bij Amersfoort en vandaar over Spakenburg—Bunscho-

ten en Noord Veluwe terug. Kosten i l 5.00 p. pers.

Zij, die hieraan wensen deel te nemen, gelieven zich

vóór 4 Juni op te geven bij één der bestuursleden :

J. C. Geertsma D. Walgemoed
G. Esselenbroek H J. Jolink

H. Eijerkamp J. G. Ruesink
D. Ruesink

N.C.B.
Verzilvering van vacantiebons, op heden

Zaterdag 28 Mei van 8—10 uur in zaal

Demming. Het Bestuur.

Wegens feestdag Vrijdag 3 Juni

GESLOTEN
Weer Jongenspakken met lange broek

maat 40 — 42 — 44 en 46 ontvangen.

Fa A. JACOBS


