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Geldige bonnen
281 A. B. D.
282 A. B.
283 D.

284 A. B. D.
286 A. B.

294 D.

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram rijst
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 28 Aug. t/m 1 O Sept. 1 949

Voedingsmiddelenkaart 909.
Bonnen voor fï«i»n*»«» x*v.

Vlee»

Algemeen

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 910
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter X.

De niet-aangewezen bonnen 264, 265, 268, 269, 270,
271, 273, 275, 276, 277, 278, 279 Algemeen kunnen
worden vernietigd.

Slachtveemarkten September 1 949.

Nijkerk, Nijmegen, Tiel 5 12 19 26
Ede 5nk 12 19nk 26
L'voorde, Doetinchem 6 13 20 27
Apeldoorn 7 14 21 28
Borculo 7nk 14 21nk 28
Lochem 7 21
Eist, Zutphen 8 15 29

„NK" is alleen nuchtere kalveren.

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

Plaatselijk Nieuws
Helaminto. Zo behoort dan deze grote Landbouw-,
Middenstands- en Industrie-Tentoonstelling weer tot
het verleden. De enorme drukte en de zeer veel moeite
die het uitvoerend comité en de verschillende commis-
sies zich moesten getroosten is met succes bekroond.
Wij zeggen niet teveel als wij beweren, dat zij is ge-
slaagd.
Voor een groot aantal genodigden sprak de Voorz.
de heer Tijdink een welkomstwoord, waarna de Bur-
gemeester, na het uitspreken van een rede, de tentoon-
stelling voor geopend verklaarde. Onder de genodigden
bevonden zich de burgemeesters uit naburige gemeenten,
de geestelijken uit Hengelo en Keijenburg alsmede de
heer Bosbouwers, lid van Ged. Staten, en hh. leden
van de raad onzer gemeente met het college van B.
en W. De heer Bosbouwers gaf enige nuttige wenken
en sprak de hoop uit dat deze tentoonstelling mocht
slagen. Het Bestuur van de „Almi" te Aalten was mede
aanwezig. De Voorz., de heer Driessen sprak nog een
opwekkend woord, dankte voor de uitnodiging en no-
digde wederkerig het Bestuur van de Helaminto uit,
om bij de opening van de „Almi" tegenwoordig te zijn.
Daarna werd de erewijn geschonken en dronk men op
het welslagen der tentoonstelling. De muziekver „Con-
cordia" onder leiding van Directeur Helmink uit Doe-
chem, gaf daarna een openingsconcert en een groot
zangkoor van 4 gemengde zangver., onder leiding van
de heer Kölling uit Zelhem zong enkele liederen. Dit
concert was door genoemde ver. welwillend aangeboden.
Na het concert maakte men een rondgang langs de
stands. De stands waren allen keurig verzorgd. Als wij
nagaan de korte tijd waarin iedere deelnemer zijn stand
in orde moest maken, dan verdienen zij een woord van
lof voor de wijze waarop iedere standhouder zijn arti-
kel naar voren wist te brengen. De Hengelose win-
keliersver, stelde voor de mooist uitkomende stand een
medaille beschikbaar, terwijl de verstkomende stand-
houder eveneens een medaille ontving. De redacties
van „de Graafschapbode", „Oost Gelderlander" en het
„Zutphens Dagblad" waren bereid gevonden, om de

stands te beoordelen en de uitslag was dat de stand
van G. ƒ. Berendsen de Ie prijs ontving en die van
M. Wijnbergen, bloemen, en H. Wullink. schoenen,
beiden een eervolle vermelding. Van deze plaats een
woord van dank aan genoemde bladen voor de moeite
die zij zich hebben getroost, om objectief de stands te
beoordelen.
De landbouwwerktuigen-demonstratie vanwege de stich-
ting voor de Landbouw, vond plaats ten aanschouwe
van een enorme mensenmassa. Met niet minder dan
56 verschillende typen landbouwmachines werd gede-
monstreerd onder deskundige leiding. De vruchten hier-
van zullen niet uitblijven. Het weer werkte die dag
dan ook bijzonder mede tot het welslagen, zo ook Don-
derdag met de keuring van Warm- en Koudbloedpaar*
den, Varkens, Pluimvee en Konijnen, met resp. 104,
121, 189 en 45 inzendingen. De Jury had een zware
taak om al het aangevoerde prima materiaal te keuren.
Interessant vonden we de reclame die er voor het Ned.
Trekpaard is gemaakt door hier en daar tussen de
tekst van de Helaminto-Gids rijmpjes te plaatsen, o.a.:

Nog steeds op alle gebiedt
Is 't trekpaard de beste wat men ook ziet!

en verder lezen wij :

1940 - 1945.
Het paard bleef U trouw, blijf gij trouw aan het paard!

De Radio-artisten hebben Woensdagavond aan de ver-
wachtingen van het publiek niet beantwoord.
Donderdagavond gaf de Dierense Harmonie en het
Doesburgs Mannenkoor onder leiding van Jos Besse-
link een concert, waar het publiek zeer van genoten
heeft. Jammer was het dat door het lawaai van het
Lunapark er veel van het gebodene verloren ging.
De Vrijdag zette zich niet mooi in, wat het weer be-
trof. De lucht was zwaar bewolkt en weldra ontlast-
ten de wolken zich in een miserege motregen, die de
gehele dag voortduurde. Dat er die dag, ondanks de
keuring van runderen en schapen, niet zoveel publiek
op het terrein was, laat zich denken. Niet minder dan
14 rubrieken met 169 inzendingen waren aanwezig en
ook hier was het beste uit het beste aangevoerd.
De schapen waren in 10 verschillende klassen onder-
gebracht met niet minder dan 121 inzendingen. Ook
hier was prima fokmateriaal aanwezig.
Des avonds werd een groot vuurwerk afgestoken, dat
door het natte weer en bewolkte lucht niet zo goed
tot zijn recht kwam, ofschoon er meer dan 5000 be-
zoekers op het terrein aanwezig waren.
Zaterdags met het concours-hippique was de mensen-
massa overweldigend, Meer dan 8500 bezoekers volg-
den met gespannen aandacht de verrichtingen der
deelnemers. Meer dan 205 inschrijvingen vermeldde
het programma. Het puikje uit het puikje aan paarden-
materiaal was aangevoerd.
Vermelden we ten slotte nog dat de verschillende sme-
den uit Hengelo alles op alles hebben gezet om op
het grote terrein aan de ingang met een keur van ma-
chines aanwezig te zijn en de belanghebbenden des-
kundig voor te lichten. Op hetzelfde terrein had de
Voorlichtingsdienst een grote tent waarin de heer Luiten
deskundige voorlichting gaf en de N. F. O. Steenderen
en Omstreken in hun stand het publiek opwekte lid te
worden van genoemde organisatie. Ook liet de Zuivel-
fabriek alhier een hypermoderne stalinrichting zien voor
rundvee en hoe men op de meest hygiënische manier
de melk vrij van vuil aan de fabriek kan bezorgen.
De firma Heusinkveld uit Lichtenvoorde had een tuin
met terras aangelegd die een keurige indruk gaf.
Met een groot bal besloot deze tentoonstelling. Wij
herhalen het: de Helaminto is ten volle geslaagd.
Het laatste woord is echter aan de penningmeester die
zal kunnen zeggen of ook in finantieël opzicht de ten-
toonstelling is geslaagd.



de tafel.
De opening van de Ronde Tafelconferentie in de

Ridderzaal te 's-Gravenhage.

(Van een speciale N.N.P.-verslaggever)

De „kelen Liebaart " van Holland en de spitsruiten
van Beieren, hoog tegen de wanden van de Grafelijke
Ridderzaal, herinneren aan de dagen toen Floris de
Vijfde daar banketteerde temidden van een kleurig
uitgedorste schaar ridders en edelvrouwen en zich waar-
schijnlijk verbeelde dat niemand op heel de wereld zo-
veel zorgen aan 't hoofd had als hij, die altijd moest
proberen het evenwicht te bewaren tussen zijn ridders
en zijn „keerlen".
Bij lange na niet zulk een romantische aanblik biedt
de statige zaal onder het hoge spitsboogdak en de
stralende kroonluchters, nu daar de afgevaardigden
van Oost en West bijeen zijn om in een wekenlange
conferentie te beslissen over de toekomst van Neder-
land en Indonesië,
Hoe gewichtig de bijeenkomst ook mag zijn, hoe plech-
tig ook de gelegenheid, plechstatigheid is niet het in
het oog-springend kenmerk van de openingszitting der
Ronde Tafelconferentie. De mensen, die hier zitten,
zijn gekomen om „zaken te doen" en onwillekeurig
beïnvloed dit de sfeer, waarin deze zitting wordt ge-
houden.
Daar troont Minister-president Drees, helemaal alleen
op zijn hoogyerugde staatsiezetel. Hij is plechtig in
jacquet, maar hij is één der weinigen.

Oost en West.

Als een solide, strijdbaar blok zit daar aan zijn rechter-
hand de Republikeinse delegatie, met Dr Mohamed
Hatta in het midden. Bijna zonder uitzondering zijn
de leden in donkerblauw colbertcostuum gekleed en
de enige fleurige noot daartussen vormt het goudgele
gewaad van Mevrouw Mr Maria Ulfah, oud-minister
van Sociale Zaken der Republiek en secretaresse van
de minister-president.
Links zitten in rijen de Nederlandse afgevaardigden
met de „Negen Mannen" Mr van Maarseveen, de
voorzitter, eveneens in plechtig zwart in het midden,
daarnaast, als om het contrast te vergroten, Mr Stik-
ker, de minister van Buitenlandse Zaken, in een ge-
woon colbertje en getooid met een rode das. Wat
khaki van officiersuniformen en een zwakke sterrenglans,
het goud op de mouwen van een marine-uniform,
zetten een weinig luister bij aan dit wel zeer huiselijke
gezelschap.
'Het centrum van de delegatie der Bijeenkomst Fede-
raal Overleg, de afgevaardigden der verschillende deel-
staten, vormt Zijne Hoogheid Hamid II, Sultan van
Pontianak. Integenstelling met Hatta, de typische Aziaat,
gesloten, ondoorgrondelijk en toch omgeven door een
sfeer van strijdbare activiteit, is deze vorst van het
land-op-de-evenaar een veel meer Westerse figuur. Zijn
uiterlijk neigt naar het Semietische (zijn moeder was
een Arabische), hij heeft een aantrekkelijk, open en
vriendelijk gezicht. Hij spreekt het Maleis ook niet
vloeiend en monotoon als Hatta, maar stotend en
minder goed gearticuleerd, als iemand die de taal van
zijn land maar weinig gebruikt.
Achter de zetel van de Minister-president, als werd
hun positie daardoor officieel bepaald, zitten de minder-
heden, die op deze conferentie ook hun stem zullen
mogen verheffen, de vertegenwoordigers van Nieuw-
Guinea, van de Protestants-Christelijken en de Katho-
lieken en van de Indische Nederlanders. En schuin
tegenover de presidentszetel is het „eilandje" van de
UNCI, en daar zitten ze, de corpulente, goedig uit-
ziende Belg Herremans, de Amerikaan Cochran en de
Australiër Chritchley. En achter hen hun respectieve
secretarissen, met lege plicht-gezichten.
De lange tafel met de zorgvuldig afgeronde hoeken
staat daar in het midden van de lichtovergoten Ridder-
zaal. En terzijde van het thans met palmen opgevulde
podium, onder de troonhemel, zitten de genodigden.
Leden der Staten-Generaal en andere regeringsperso-
nen, Professor Anema met z'n walrussnor valt op naast
de intelligente kop van de Indische specialist der Vrij-
zinnigen, Joekes, het markante profiel van Minister
Van Kleffens, nuchter en waakzaam ; en Mr van Schaick,
nimmer te miskennen, zit onaandoenlijk en volkomen
beheerst, als. een Westerse Boeddha, in stemmig zwart

Zondagsdienst doktoren

Dr Dwars en Dr Westerbeek v. Eerten

vooraan. Aan de andere kant van het podium valt de
Patriarchenkop van de Amerikaanse Ambassadeur, Mr
Baruch op.

Woorden, woorden

De zaal is nu geheel gevuld. Een leger persfotografen
schaart zich rondom Hatta,, die vriendelijk opstaat, het
papier met zijn rede in de hand, en geduldig wacht
of er nog meer liefhebbers komen. Maar dan klinken
hamerslagen: de Ronde Tafelconferentie is begonnen!
Minister-president Drees leest zijn rede voor, effen en
gelijkmatig. Dan rijst Mohammed Hatta van zijn zetel.
Even is de algemene aandacht geconcentreerd op de
kampioen der Republiek, maar al spoedig verslapt ze.
Bladzij na bladzij wordt voorgelezen zonder enige
stemverheffing, in vloeiend-rad Maleis.
De Sultan van Pontianak is de volgende spreker. Zijn
woorden zijn scherper gearticuleerd, hij spreekt het Su-
matraans-Maleis, harder, minder vloeiend van klank.
De Indonesische afgevaardigden waaieren zich koelte
toe met hun papieren, aan de overkant, tussen de
Nederlandse delegatie, wappert zo hier en daar ook
iets wits. Een dame in het „parlementaire blok" ki jkt ,
als bij een spannende detectieve, tersluiks in het boekje,
dat de tekst der redevoeringen (in het Nederlands, het
Maleis en het Engels) bevat, hoelang het nog duren
kan.
Dan rijst, aan de andere zijde van de tafel, de lange
gestalte van Minister van Maarsseveen. En terstond
verandert de min of meer slaperige aandacht. Want
de Minister spreekt niet alleen met een onmiskenbaar
„haegs" accent, maar ook duidelijk geaccentueerd en
met gevoel. Hij is de enige, die niet de indruk wekt,
dat hij zijn rede voorleest. Hij spreekt kort ; Hatta
luistert — aandachtig? Zijn gezicht verraadt niets.
Sultan Hamid zit voorovergebogen over de tekst van
de rede en streept nu en dan met potlood een ge-
deelte aan.
Het valt op, dat deze Oosterse Vorst en de Neder-
landse Minister de enigen zijn, die uitdrukking geven
aan de overtuiging, dat Hoger Bijstand nodig is om
deze conferentie te doen slagen
Minister Van Maarsseveen is gaan zitten.
De laatste spreker is Critchley de Australiër, het lid
van de Commissie der Verenigde Naties; het drieman-
schap heeft in de Nederlandse pers niet immer onver-
deeld gunstige critieken op zijn werkzaamheden ge-
kregen en vooral de vroegere bondgenoot Australië
scheen het verleden vergeten te zijn.
Daar staat Critchley, het donkere, scherp besneden ge-
zicht gewend naar Minister Drees, die vaderlijk zetelt
op zijn eregestoelte. Daar staat hij, tussen de Neder-
landers Indonesiërs, tussen Oost en West. En onwil-
lekeurig rijst de vraag: waar staat Critchley ?
Ook zijn woorden zijn verklonken.
De Voorzitter geeft het sein, dat de vergadering een
korte poos zal worden verdaagd, zodat de regeling
der verdere werkzaamheden daarna kan worden be-
sproken. De filmoperateurs, die gedurende de ganse
zitting in actie zijn geweest en hun apparaten lieten
snorren, de fotografen, die de aanwezigen telkens weer
opschrikten door het geflist hunner lampen, de journa-
listen, die hoog van de perstribune neergezien hebben
op die mensen, die daar beneden geschiedenis gaan
maken.... hun werk is gedaan. De genodigden zoeken
hun auto's op. Slechts enkele belangstellenden blijven
op het zonnige plein vóór de Ridderzaal een ogenblik
toeven om een glimp van een bekende persoonlijkheid
op te vangen.
Buiten de poort raast het verkeer, gaat het leven zijn
gang.
De grote strijd-zonder-wapenen om de toekomst van
millioenen in Oost en West is begonnen.

H.H, J A G E R S
Wij maken hiermede bekend dat wij tot de
opening der Grote Jacht alléén

ZATERDAGS vers geschoten wild ontvangen.

Aanbevelend H. FRANKEN & Zn.

Pluimvee- en Wildhandel, Hengelo-Gld
Telefoon 295



Voor de vele blijken van

deelneming, ondervonden

tijdens de ziekte en het

overlijden van onze geliefde

Moeder, Behuwd- en Groot-

moeder

Lambertha Gerdina

Harmsen-Hissink

betuigen wij U onze har-

telijke dank.

Familie Harmsen.

Hengelo-Gld, Aug. 1949.
„Stenderink"

R. C. Dwars, Arts

Afwezig
vanaf l t.zn. 21.Sept.

Spoed- en dringende ge-

vallen worden waargenomen

door

B. J. ter Bals, Arts

W. N. Lulofs, Arts

is wegens vacantie

afwezig
van Zondagavond 28 Aug.

tot Dinsdag 13 September

Waarn.: Dr K. H. de Vries

te Vorden Telef 78.

Spreekuur alleen 's morgens
8.30-9.30 uur.

Consultatiebureau voor zui-
gelingen Dinsdagmiddags
om l uur.

Mevr. Wetstein - Pfister

„Klein Heidestejn" Drieber-

gen, vraagt een net

Keukenmeisje
van goede getuigen voorzien.

Zich aan te melden bij

Mevr. Valck-Lucassen,

„'t Meenink" Hengelo-Gld.

Gevraagd net

R.K. kosthuis
voor een jongen (leerling)
van i 15 jaar,
Brieyen onder no 10, bur.
van dit blad.

Terstond gevraagd een

flinke leerjongen

of halfwas
om opgeleid te worden,

in het smidsbedrijf, ex-

of intern, bij

J. W. Scheerder,

Steend'eren.

Gevonden

portemonnaie met inhoud,
i d danstent Helaminto. Te-
gen adv,-kosten terug te bek.
bij B. J. Dickmann Bek veld

HENGELO
a.s. ZONDAG 28 AUGUSTUS

7.30 uur, in de Muziektent

te geven door de Muziekver.

„Concordia" te Vorden
Directeur D. Wolters.

't Is beroerd voor de anderen
maar de Hengelose Middenstands-

cursus heeft weer de beste resultaten!

Half September beginnen we met de
studie voor het examen 1950 en 1951.

Dames en Heren, die goede zin hebben,
gelieven zich aan te melden :

voor Hengelo-Gld: bij J. Kolenbrander
voor Keyenburg: bij S. H. Schrijner
voor Toldijk: bij G. Smeenk.

Bezoekt
a.s. Zondag de

Seriewedstrijden
van „PAX"

Terrein Kastanjelaan.
Interessante en spannende wedstrijden oa.

1.50 uur: Oosseld l - W.V.C. III
(Winterswijk)

3 uur: Vorden l - Zutphen II

5.20 uur: PAX l - R.K. D.V.V. l
(Doesburg)

Entree als gewoon.

Wegens vacantie U L O L U l L N

van 29 Augustus

t|m 3 September

W. L U I M E S — Raadhuisstraat 27
Hengelo-Gld

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de
markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de VRIES

Te koop een toom

zware Biggen
bij A. Boerkamp,

D 115 Hengelo-Gld.

Te koop

l SCHAPEN en 2 LAMMEREN
bij A. Korenblik

Varssel

Te koop een best

Stamboek-Ooi
met 3 mooie lammeren waar-
van l ram, ook afzonderlijk.
Adres: A. Groot Roessink

Dunsborg B 4 Hengelo-Gld
N.O.Z.

Te koop een toom
zware biggen

en dekrijpe b.b. zeugjés,

bij H. Schetter
Noordink E 86

Te koop

drag. b.b. varken,
Ie worp, 31 Aug. a/d telling,

J. Groot Roessink
Toverstraat — Baak

Te koop

een drag. geit,
2 September aan de telling,

W. Goossens
Dunsborg B 33

Te koop

roodb. vaarskalf,
bij H. Wolsheimer

Bekveld D 85

Te koop een best

r.b. Maalkalf

3 maand oud

Wed. Goossens, Toldijk.

Te koop

een toom biggen
bij H. Rieffel

op ,,Fokking" — Hengelo

Te koop

zware Biggen
bij A. Tjoonk,

Lankh.str. E 17 Hengelo-Gld

O
F
o

(D
3
3
(D
3

Kerkdiensten
ZONDAG 28 AUG. 1949

Ned. Herv. Kerk

8 uur de heer J* Baay, Vertegen-
woordiger der Egypte-zending.

10 uur Ds Kwint

Veldhoek 9 uur Ds J. Wiersma,
pred. te Zelhem,

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steendereo
9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordn»

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



Thans
weer een ruime sortering

Tabak - Sigaren - Sigaretten
uitsluitend de bekende kwaliteiten.

LURVINK'S KAPSALONS HENGELO-Gld
Telefoon 264

•

t

•
•

•
•
•

A.s. ZONDAG 28 AUGUSTUS

Officiële Opening
nieuw Sportterrein van de R.K. S.V. Keyenburgse Boys

PROGRAMMA: Aanvang 2 uur.

Brabantia - Laura 1e kl. K.N.V.B.
met medewerking van de Muziekver. en Vendelzwaaiers

Entree zitplaatsen f 1.00 Staanplaatsen f 0.50

MAANDAG 29 AUGUSTUS:

GROOT BAL
in verschillende gelegenheden. Aanvang 6 uur.

*

•

ZONDAG 4 SEPTEMBER:

Keyenburgse Boys l - PAX l
tevens Gymnastiek-demonstratie te geven door de R.K. Gym.

Ver. „D. I. O."

Consumptie en Rijwielstalling op het terrein.

t

•

•

•

+

+

•

•
+

+

•

A.s. Dinsdag 30 Aug. G E S L O T E N

M. G. VOSKAMP
Levensmiddelenbedrijf
Hummeloseweg 14 — Hengelo-Gld.

GESLOTEN
wegens vacantie van 29 Aug. tot
en met 4 Sept.

Kapsalon „O N DU L A"
Raadhuisstraat — Hengelo-Gld

bij inschrijving voor de heer B. Maalderink,
Doekelenborg, D H5 te Hengelo-Gld van:

2 perc. bouwland
nabij zijn huis, elk groot ongeveer 75 are.

Briefjes inleveren uiterlijk 5 Sept. 1949 ten kantore
van Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-Gld,
alwaar elke morgen van 9 tot 11 uur inlichtingen te
verkrijgen zijn.

Aardappelen stomen,
Zij, die aardappelen willen laten stomen,
verzoeken wij dit spoedig op te geven.
Wij stomen in volgorde van bestelling.

B. J. LEBBINK.

„QUICK" Sportschoenfabriek
vraagt voor direct:

enige flinke jongens
voor diverse afdelingen, liefst beneden 17 jaar.

fa Gebr. JANSEN, ,

Raadhuisstraat 33a — Hengelo Gld.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 31 Augustus

te Hengelo-Gld

|W In het vervolg wordt de BIGGENMARKT

op Woensdag gehouden.

Marktvereniging Hengelo-Gld



Bijvoegsel behorende bij „De Reclame" van 27 Aug. 1949.

Gecombineerd Concert 31 Aug. Dat kan een mooie
avond worden als de Chr. Muziekver. „Crescendo" en
de Chr. zangver. „Looft den Heer" ter gelegenheid
van de verjaardag van prinses Wilhelmina een concert
zullen geven in de muziektent alhier. Aanvang 8 uur.
We hopen dat het weer mag medewerken en bovenal
het publiek door niet onnodig heen en weer te lopen
wanneer er gespeeld of gezongen wordt en de ouders
hun kinderen op het hart binden dat Woensdag het
terrein om de kerk en in de nabijheid van de muziek-
tent niet als speelplaats mag worden gebruikt.

Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren 90 biggen aangevoerd. Prijzen van 35 tot 45
gld per stuk. Handel vlug.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Augustus 1949.

Bevallen: T. Eenink-Esschendal, d. L. H. Scheers-
Kemp, zn. B. Harmsen-Maalderink, zn. J. W. Baakman-
Eikelkamp, zn. G. J. M. Pot-te Witt, d. J. Wentink-
Radstake, zn. M. J. Geurtzen-Egberts, d. F. Wentink-
Huurneman, d.

Ondertrouwd: J. ten Have en R. A. Klein Winkel.
A. J. Th. Hoenink en Th. Doenbeek.

Gehuwd: K. J. Tempels en G. H. M. Groot Bruin-
derink. H. Steege en G. Schildering.

Overleden: Gerritdina J. Harmsen, oud 83 j. wed. v.
B. Lebbink. Johan Klein Gotink, oud 55 j. echtgenoot
van A. Aberson.

Concert. Volgens een adv. in dit no. geeft de Mu-
ziekver. „Concordia" uit Vorden een concert in de
Muziektent. Heeft de muziekver. „Concordia" alhier
een concert te Vorden gegeven, nu komt Vorden naar
hier. Deze concerten worden gegeven voor het vreem-
delingenbezoek.

Geslaagd. De dames R. Nieuwenhuis en M. Melgers
slaagden dezer dagen te Nijmegen voor het examen
Coupeuse.

Steenderen
Aanrijding. Op het gevaarlijke kruispunt te Baak
had dezer dagen wederom een aanrijding plaats tussen
een vrachtauto en een motorrijder.
De motorrijder bekwam een beenbreuk en werd in het
ziekenhuis te Zutphen opgenomen, terwijl een duo-
passagier licht werd gewond.

Op reis. Verschillende groepen en verenigingen heb-
ben de laatste weken hun jaarlijks reisje gemaakt.
De bouwvakarbeiders bezochten Zuid-Limburg evenals
de R.K. Zangver, te Baak die er zelfs een tweedaags
uitstapje van maakten.
De bewoners der Dorpsstraat maakten een tochtje naar
Elten en Nijmegen, terwijl de Chr. Landarbeiders Am-
sterdam en Schiphol .hebben bezocht.
De leden der afd. Steenderen der G. M. v. L. maak-
ten een excursie naar de proef boerderij „De Schot-
horst" bij Amersfoort en deden op de terugweg Apel-
doorn aan.

Priesterfeest te Baak. Onder grote belangstelling
heeft pastoor Mertens zijn 40-jarig priesterfeest gevierd.
Aan de grens der parochie de Baakse brug werd hij
door een groot aantal parochianen opgewacht, waarna
het in optocht naar de kerk ging.
In de avonduren had er een feestelijk samenzijn plaats
die zeer druk bezocht was.
Op de receptie is de jubilaris van verschillende zijden
toegesproken en gehuldigd.

1

Nieuws in het kort
Feestbal. Het Ica (Initiatief Comité Amsterdam) zal



ter ere van Prinses Wilhelmina op 31 Augustus des
avonds een openbaar openluchtbal op de Dam houden.

Dertig jaar verenigd gevlogen. Vertegenwoordi-
gers van luchtvaartmaatschappijen uit alle delen van
de wereld zullen van 12 tot 16 Sept. in het Vredes-
paleis te Den Haag samen komen voor de jaarlijkse
algemene vergadering van de International Air Trans-
port Association (I.A.T.A.) welke vergadering tevens
het karakter zal dragen van een jubileum bijeenkomst
ter viering van het feit, dat de I.A.T.A. 30 jaar ge-
leden in den Haag werd gesticht.

Landbouw-Benelux. Minister Mansholt heeft de 10
daagse Benelux-landboüwtentoonstelling te Eindhoven
geopend.

En de muzikale Benelux. In Asten werd de eerste
reizende beiaard gegoten, waarmee tien Nederlandse
en Belgische beiaardiers door de Beneluxlanden zullen
trekken. •

Treinvertraging. Tussen Dieren en Zutphen onder-
vond het treinverkeer vertraging, doordat een goede-
renwagen door het warmlopen van een pot in brand
geraakte.

Wie volgt. Eert geschorste journalist te Leeuwarden
hoorde f 300.— boete of een maand hechtenis met
een proeftijd van een jaar tegen zich eisen, omdat hij
toch had gepubliceerd.

Hoog het glas. In Zaandam zal — ondanks een
verzoek tot drooglegging — tijdens kermis sterke drank
worden getapt, omdat de raad hierover pas na de
kermis kan beslissen.

Veiligheid voor alles. Het komende weekend zul-
len in tal van kazernes extra brandpiketten achterblijven
om bij voorkomende heide- en bosbranden te kunnen
optreden.

Tante Net was jarig. De oud-cabaretartiste en leid-
ster van de bekende radiokinderrubrieken Mevrouw

Antoinette van Dijk, vierde te Wassenaar haar zeven-
tigse verjaardag.

Auteurs, waagt uw kans. De gemeente Heerlen
heeft een 'prijsvraag uitgeschreven voor een realistisch
toneel-stukmet als plaats van handeling een modern
mijnwerkers milieu.

Pater Bleijs herdacht. Pater Bleijs, bekend door
zijn hulp aan onderduikers in de jaren '40—'45 en zijn
radiopraatjes voor radio Oranje werd te Roermond
geëerd door de onthulling van een bronzen gedenk-
plaat.

Goede beurt. De Nederlandse inzending op de
Nationale gardens show te Londen is bekroond met
de gouden medaille.

Zij drukken ze zelf. Er zijn de laatste weken valse
bankbiljetten vanf 25.— en f 100. — in omloop, iets
waartegen de politie en de Nederlandse Bank bezwaar
maken.

Wij eten margarine. Nog dit jaar zullen de Neder-
landse boterpakhuizen wat voorraad kunnen spuien
doordat 9200 ton boter naar Frankrijk wordt geëxpor-
teerd.

Mevr. v. Mourik-Spoor te Vorden, vraagt tegen l
of 15 Sept. een flink 2e Meisje v. dag of dag en
nacht. Hoog Toon. Veel vrij.

.

„HELAMINTO"
Het Regelingscomité van de „Helaminto" maakt

bekend dat rekeningen voor gedane leve-

ranties en werkzaamheden uiterlijk l Sept.

1949 moeten worden ingeleverd bij de Pen-

ningmeester, Ruurlose weg 20.


