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Nieuws voor boer

en boerderij
Inleveren registratiekaart.

De geregisteerden worden er op attent gemaakt, dat
zij de registratiekaart per 4 Sept. 1949, volledig inge-
vuld en ondertekend, tussen 4 en 7 Sept. a.s. bij de
P.B.H, moeten inleveren,

Aanslag exporteieren.

Het aantal exporteieren dat over de periode van 28
Aug. t/m 24 Sept. 1949 dient te worden geleverd, is
vastgesteld op vier eieren per kip. De zegelkaarten
moeten vóór 17 Sept. a.s. bij de P.B.H, worden in-
geleverd.

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

Plaatselijk Nieuws
Nieuw kerkorgel. Deze week is een aanvang ge-
maakt met de bouw van het nieuwe orgel in de R.K.
Kerk alhier. De firma Pels en Zonen uit Alkmaar is
de vervaardiger van dit nieuwe orgel.
Het instrument zal bij de inwijding worden bespeeld
door een zeer bekend en deskundig musicus, wiens
naam nog niet kan worden bekend gemaakt.

Voor de Niwin. De collecte gehouden op het huwe-
fijksfeest ten Have-Klein Winkel ten bate van de
Niwin, heeft opgebracht f 21.71.

Ongeval. Zaterdagavond kwam de heer E. W. Lub-
bers met zijn motor in aanraking met een trottoirband
waardoor hij slipte en van de motor werd afgeslingerd.
In bewusteloze toestand werd hij naar zijn woning
vervoerd. Na medisch onderzoek bleek dat dit onge-
val nog betrekkelijk goed is afgelopen en kwam de
berijder er met enkele ontvelling af.

31 Augustus. Een dag die we nooit zullen vergeten.
Nu echter zonder enig feestvertoftn. dan alleen van
de publieke gebouwen en torens de vlag uit. Een
goede gedachte was het dan ook van de Chr. Zang-
ver. „Looft den Heer" en van „Crescendo" om toch
ter ere van Prinses Wilhelmina een concert te geven
in de muziektent. Het was die avond prachtig weer
en windstil. De aanwezigen, al waren het er niet zo
veel als Zondagavond, hebben kunnen genieten van
inderdaad zuivere zang en muziek. Voor het iniatief
door beide verenigingen genomen om 31 Augustus
niet onopgemerkt voorbij te laten gaan onze dank.

Concert. Zondag j.l. gaf de Muziekver. „Concordia"
van Vorden een Uitwisselings-concert in de Muziek-
tent alhier voor de vreemdelingen. Een talrijk publiek
genoot van de kostelijke muziek, die ,,Concordia" on-
der leiding van haar directeur de heer Wolters ons
ten gehore gaf.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
434 paarden en 202 biggen aangevoerd. Geplaatst
waren 41 kramen enz.
Werkpaarden 400 — 750 gld, 2-jar. paarden 400 ~
700 gld, veulens 125 — 225 gld, merrieveulens 200 —
350 gld. Betere soorten werden boven notering verkocht.
Biggen 30 — 40 gld per stuk.
Handel vlug met veel verkoop. Prijzen begaven zich
in stijgende lijn. Bezoek was druk en uit alle delen
van het land.

Woonruimtewet 1 947. Burg. en Weth. stellen aan
de raad voor als leden van de commissie van advies
voor de toepassing van de Woonruimtewet 1947 weder
opnieuw te benoemen de aftredende leden n.l. de hh.
H. Boonstra, H. J. Heerink, B. J. Melgers.G. Olden-
have en H. J. van Uum.

De Sympathieke

Te Napels staken de
belastingambtenaren.

Staking,.

(Krantenbericht)

Dat zijn nog eens reuze kerels,
Zo iets is wel haast uniek.
Zulk een staking maakt de fiscus
Daar ia Napels sympathiek.

Heus, ik ben niet zo voor staken,
Werk, wanneer je werken moet.
Maar ik kan toch niet verhelen
Zulk een staking doet je goed.

Napels zien en niets betalen,
Fiscus, kruip maar in je bed.
Voor het eerst bezorgt dit heerschap
Me een fijne tijd, vol pret.

Lieve, Nederlandse fiscus
Vind je dat geen goed idee?
Doe ons ook eens een pleziertje
Voor één jaartje en.... staak mee.

'k Wil een stakingsfonds gaan stichten
Zo dat jij geen cent ontbeert.
Ik sta borg dat jou salaris
Maandelijks wordt uitgekeerd.

Later zal ik dan nog kijken
Wat ik méér voor je kan doen.
En blijf heel je leven staken
Krijg je belastingvrij pensioen.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Benoemd. Aan de Ds J. L. Piersonschool alhier, is
met ingang van l October a.s. benoemd de heer J.
Wels uit Driebergen. De heer W. heeft deze benoe-
ming inmiddels aangenomen.

Verordening heffing keurionen vlees enz. Bij
Kon. Besluit van 10 Aug. 1949 is de verordening op
de heffing van keurionen voor vee en vlees in deze
gemeente goedgekeurd.
De nieuwe verordening is met ingang van 30 Augus-
tus 1949 en in werking getreden, zodat vanaf die da-
tum ook voor huisslachtingen keurloon moet worden
betaald.

Leden bestuur Hummelosche-Enschedesche Kunst-
weg. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling betref-
fende de Hummelosche-Enschedesche Kunstweg treden
de vertegenwoordigers van de gemeente in de raad
van bestuur tegelijk af met de leden van de gemeente-
raad, n.l. de eerste Dinsdag in September a.s.
Burgemeester en Wethouders stellen de raad voor in
de ontstane vacature weder aan te wijzen de aftredende
leden de heren F. van Hoogstraten en H. Luesink.

Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad.

Koninginnegracht 42, 's-Gravenhage

Wij ontvingen het nieuwe vouwblad „De voeding van
onze kleuters en peuters", uitgegeven in samenwerking
o.a. met de Ned. Bond tot bescherming van Zuige-
lingen en kleuters. De prijs is 3 cent en 'het vouwblad
kan besteld worden aan bovengenoemd bureau (voor



kleine hoeveelheden per briefkaart, waarop*"het ver-
schuldigde bedrag, verhoogd met 2 cent voor admini-
stratiekosten, op de adreszijde is bijgeplakt).

Een reuze krentenbrood van 35 pond werd ge-
schonken aan het echtpaar Wonnink-Nijenhuis aan de
Baakseweg te Vorden, door het personeel van de
Exportslagerij v/h D. J. Jansen, waar de vader werk-
zaam is, bij de geboorte van een kind.

Steenderen
Oranjefeest Toldijlc. Begunstigd door prachtig zomer-
weer vierde de vorige week op de weide achter „De
Bremer" Toldijk haar jaarlijki Oranjefeest.
Woensdagavond werd voor een uitverkochte zaal het
feest geopend met een non-stop-revue door het toneel-
gezelschap „Tocamudio"' uit Oosseld die uitstekend
spel leverde.
De andere dag hadden de volksspelen plaats, waarbij
de Muziekver. „D.S.S." voor de nodige afwisseling
zorgde.
Bij het vogelschieten werd door loting koning B. Wie-
cherink. Voor de veschillende spelen bestond grote
belangstelling.

„De Brasem". Door de Hengelvereniging ,,De Brasem"
werd in de Molenkolk een Hengelweditrijd gehouden
waaraan 41 personen deelnamen.
De uitslag was als volgt: Ie pr. E. Heutink; 2e pr.
H. Hulshof; 3e pr. G. van Zon; 4e pr. G. Smeenk.

Verg. Sportvereniging. De sportvereniging „Steen-
deren" hield haar jaarvergadering in café Heezen,
onder leiding van de heer W. Vervelde.
Uit de jaarverslagen bleek dat de vereniging 81 leden
telt en in de Bond met 3 elftallen uitkomt en een
junioren-elftal. Er is een klein batig saldo.
De aftredende bestuursleden de heren ^. J. Heezen
en W, Seesink werden bij acclamatie herkozen.
Hierop werd de a.s. competitie besproken.

Benoemd. Tot derde leerkracht aan de Nuts-kleuter-
school te Vorden is benoemd onze plaatsgenote mej.
A. Hulshof.

Excursie. Onder leiding van de Directeur Ir. van
Hennik maakte de Fruitteeltschool een twee-daagse
excursie naar het fruitteeltgebied in Zeeland.
De eerste dag werd Zuid-Beveland bezocht en de
tweede dag een tocht gemaakt over Walcheren.

De Jaarbeurs in de Radio.
Ir Goemans belicht de betekenis van de

Agrarische afdeling voor Boer en Tuinder.

In de rubriek „Voor het Platteland" heeft Ir Goemans,
hoofd van de Agrarische Afdeling van de Utrechtse
Jaarbeur», in het programma van d« A.V.R.O. op
Dinsdag 30 Aug. een korte uitetnzetting gegeven over
de betekenis van de Agrariscke Afdeling voor boer
en tuinder.
Bij het bezoek dient het zakelijk belang tteedi voorop
te worden gesteld, aldus de heer Goemans. Men be-
schouwe de Jaarbeurs daarom nimmer ala een dagje
uit, maar als een plaats, waar handelstransacties worden
voorbereid en afgesloten. (Jb)

Zware Engelse, Hongaarse, Zwitserse en Duitse
werktuigmachines arriveren op de Croeselaan,
maar de kroon spant een Poolse Kotterbank
van niet minder dan 22.000 kg.

De Technische Afdeling van de Jaarbeurs aan de Croe-
selaan biedt een internationaal aspect. Grote kisten
met buitenlandse opschriften, arriveren op lange aan-
hangwagens en worden afgegeven aan de takels van
de kranen, om vervolgens op de plaats van bestem-
ming te worden gedemonteerd.
„Achtung, nicht kanten", zo lezen wij op een grote
kist, afkomstig uit Hongarije, die een prachtige draai-
bank blijkt te bevatten. Elders komen excenterpersen,
boor- en slijpmachines uit hun houten omhulsels te
voorschijn.
Weer ergens verder wordt op vakkundige wijze een
meterslange kist met een bruto gewicht van 8.500 kg
geopend, die een nieuw type krukasslijpbank blijkt te
bevatten, die enkele weken geleden in Engeland op
een machinery-show werd gedemonstreerd.

Zondagsdienst doktoren

Dr Buurke en Dr ter Bals

De grootste stukken, voor zover althans op het ogen-
blik aangevoerd, zijn evenwel afkomstig uit Polen.
Behalve de Monstrueuze draaibank van 14.000 kg, die
op de Voorjaarsbeurs zoveel opzien baarde, heeft de
importeur thans een niet minder gigantische kotterbank
naar Utrecht laten komen, die een gewicht heeft van
niet minder dan 22.000 kg. Deze machine is circa drie-
en-een-halve meter hoog en bijna zes meter lang.
Voorts waren ook diverse noutbewerkingsmachines ge-
arriveerd, waaronder een vierzijdige machine voor de
parketindustrie.
De afdeling Machines en werktuigen voor de metaal-
en houtindustrie beloofd dus zeer interessant te worden,
te meer, daar er nog diverse typen Engelse, Ameri-
kaanse en Belgische machines worden verwacht. (Jb)

Nieuws in het kprt
Tiel vooruit. In November zal in Tiel een Finse
school voor U.L.O. in gebruik worden genomen, waar-
van wij op dit moment nog niet weten of er ook les
in Finse vastberadenheid zal worden gegeven.

Zij moeten hun biezen pakken. De matten-industrie
te Genemuiden kampt met moeilijkheden, door het ont-
breken van cocosgarens uit India, om welke redenen
reeds arbeiders zijn ontslagen en een nog grotere werk-
loosheid te vrezen is.

Bekend literator overleden. Nico van Suchtelen,
oud directeur van de Wereldbiblioteek en schrijver
van vele romans, overleed te Ermelo op 70-jarige
leeftijd.

Alcohol maakt brokken. De bestuurder van een
vrachtauto veroorzaakte te Beek (G), doordat hij dron-
ken achter het stuur zat, een aanrijding waarbij 2 doden
en l gewonde te betreuren waren.

Franse stampot. Door een nieuw handelsverdrag
zal ons land 15000 ton groenten, voornamelijk kool
en wortelen, kunnen exporteren.

Niet zo bedoeld. Te Rijnsburg werd de broer van
een voortvluchtige S.S.-er gedood door het ontijdig
vuren uit een politie-revolver, waarmee men de woning
binnendrong in de waan de p.d. aan te treffen.

Artistieke Benelux. De humorist Kees Manders nam
het iniatiatief om in samenwerking met Nederlandse,
Belgische en Luxemburgse artisten een Benelux-caba-
rtt op te richten, dal afwisselend in de drie landen
zal optreden.

Onder het zand bedolven. Het lijkje van de drie-
jarige Bram ter Mey, die sinds 28 Juli werd vermist,
werd op een zandterrein opgegraven, zodat waar-
schijnlijk niet aan misdaad behoeft te worden gedacht.

DRUKWERK
voor

VERENIGINGEN

HANDEL en

INDUSTRIE
wordt U zeer spoedig geleverd door

H. A. RIKKERT
Familie-Drukwerk in de kortst mogelijke tijd

gereed.

Abonnementen op dit blad worden gaarne aan-
genomen.

Gevonden
tussen Kranenburg en de

molen te Varssel een

Textielkaart
Terug te bekomen tegen

adv.kosten bij H. Harmsen

„Geipel" B 45

Sold. H. Harmsen
betuigt hiermede zijn harte-

lijke dank aan de N.H.

Kerkeraad voor het ont-

van pakket.

Semarang.
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Derk Jan Maalderink

en

Bernarda Johanna Engbers

hebben de eer U kennis te geven van hun voor- \

genomen Huwelijk, hetwelk zal plaats vinden op

Maandag 12 September 1949 te Hengelo-Gld.

Vorden, C 67 a

Hengelo-Gld, Bleekstr. 4

Vanaf 3 t.m. 7 September

GESLOTEN
wegens vacantie

J. W. Heijink - Kerkstr. 5a - Hengelo-Gld

C. L. VAN RIJN

Magnetiseur

Houtmarki 58

Spreekuur Donderdags
van 10-12 uur.

Zutphen

Biedt zich aan

een net Boerenmeisje
voor 2 a 3 dagen per week,
liefst op boerderij.

Adres te bevr. bur. dezes.

Te koop twee

Herenrijwielen
(sportmodel)

bij A. H. Arnold,

Kerkstr. 4 — Hengelo-Gld.

Zij die nog

AARDAPPELS
willen laten rooien,

met voorraad rooier

„Rolet"

kunnen zich opgeven bij

D. Bosch of

H. Luesinlc, Varssel

Niet op Zondag

Te koop een

r.b. Maalkalf
bij G. Hendriks

C 100 Keyenburg.

Te koop een

Maalkalf
bij J. Pruin,

C 40 Keyenburg,

Te koop r.b.

dr. Maal
uitgeteld 13 Sept. t.b.c. vrij

J. Otten,

Hengelosestraat Keyenburg

Te koop een

dr. Maal
10 Sept. a/d telling t.b.c. vrij

bij H. Bulten,

Varssel - Hengelo-Gld

Kerkdiensten
ZONDAG 4 SEPT. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds P. J. F. van Voorst

Vader, pred. te Eefde

Vrij*. Herv. Kerk.

10 uur A. Lamstra van Borculo.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordua

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.

Jonge poesjes
gratis verkrijgbaar

ARNOLD

Middenstands Cursus

KEIJENBURG

Aanmelden voor 15 Sept. bij:

S. H. SCHRIJNER

Hfd R.K. School

Wegens 50-jarige jubileum der zaak

Dinsdag 6 September a.s.

na 12 uur GESLOTEN.

Gelegenheid tot feliciteren 2—5 uur.

B. J. Harmsen
Bekveld D 19 ~- Hengelo-Gld

Middenstands Cursus

HENGELO-GLD

Aanmelden voor 15 Sept. bij :

J. KOLENBRANDER

Hfd O.L. School

HALF SEPTEMBER
beginnen weer de Cursussen voor

a. de cursussen voor vrouwen en meisjes boven

H jaar, voor

knippen, naaien, verstellen, enz. van

alle boven- en onderkleding.

b. Voor schoolgaande meisjes zullen lessen ge-

geven worden in breien, haken, stoppen,

naaien, verstellen enz. na 4 u. namiddags

Opl. staatsexamen, nuttige handwerkenc.

Gezusters Versteegen
Tramstraat 2 - HENGELO-GLD

BEZOEKT

a.s. ZONDAG de

FINALES
van de Serie we dstrij-
de van „PAX"

In de halve eindstrijd o.a.:

11.30 uur Socië — Doetinchem III
(Wichmond)

12.40 uur Varsseveld III — Zutphen II
1.50 uur Sportcl. Dieren III - Reunie II

(Borculo)

3 uur Oosseld II — R.K. D.V.V. I
(Doesburg)

Entree gewoon. Terrein Kastanjelaan.

Rundveetentoonstelling Ned. Rundvee-Stamboek

's-Hertogenbosch.

Bij voldoende deelname gelegenheid deze tentoonstelling

te bezoeken op 23 Sept. a.s. per bus. Reiskosten

i f 4.50 per persoon. Opgave zo spoedig mogelijk

uiterlijk Maandag 5 Sept. bij

G. Esselenbroek, Noordink

Joh. Jolink, Keyenburg



Middenstands Cursus

TOLDIJK

Aanmelden roor 15 S«pt. bij :

G. SMEENK

Hfd Chr. Schoei

Voor beter Dansonderwijs ! !

Dansschool

Ouders leert Uw kinderen gepast vrolijk zijn,

Laat hun Dansen leren bij onze gezellige

en leerzame Wintercursussen, waar zij onder

een correcte leiding staan.

Aanvang der cursussen de 3de week in September.

IV DUB vlug erbij ^H

Inschrijvingen dagelijks bij Hotel Langeler en Hotel

Maresch, Hengelo Gld, Zaal R. G. Krijt, Wichmond,

en Zaal Wunderink, Toldijk, Stenderen,

Opgave voor b«gi*m«rs en gevorder-
den tot e» met 14 September.

Verdere inlichtingen worden verstrekt door boven-

genoemde Dansschool.

Zo juist ontvangen:
prachtige wollen

Japon- en Mantelstoffen!
diverse kleuren. Tevens houden wij ons

aanbevolen voor alle soorten Ajourwerk.

Gezusters Versteegen
Tramstraat 2 - HENGELO-GLD.

a.s. Zondag

DE WEDSTRIJD
van het Seizoen

Keyenburgse Boys l - P A X l
Gymnastiek-domonctratie door

de Vereniging „D. I. O."

Opgeluisterd door de Muziekver. St Jan.

Aanvang 1.30 uur Entree ( 0.42

Komt allen

Egyptische Regenjassen

en Mantels

met afknoopbare capuchons ontvangen.

Fa A. JACOBS

•

•
+

•

•
+

Bijzonder aanbod in

LEREN DAMESTASSEN
Doordat we gedurende de zomer steeds met
nieuwe modellen aanvulden, hebben we nu
een te grote voorraad tassen gekregen. Het
seizoen schiet al op en daarom doen we U
deze bijzondere aanbieding :

gedurende één week (van 5 t/m 10 Sept.)

kunt U keuze maken, uit al onze luxe visite-
tassen (waaronder de nieuwste modellen)

Toor 2/3 van onze toch al lage
prijzen!

Een tas van f 30 kost U dus f 20; een van
f 15 kost U f 10 enz. Dit betreft alleen
tassen uit zuiver r'undleer of fijn kalfsleer.
Onze gewone garantie op sluiting en stiksel
geldt even goed als altijd. Dit aanbod geldt
niet voor boodschaptassen, actetassen enz.

Zie de etalages eens.

STEVORD

•

•
•
+
+

•
+
+
+

•

AANBESTEDING.
Op Zaterdag 1 O Sept., zal door de heer

H. J. Ruesink in Café Wentink, Veldhoek,

worden aanbesteed
het bouwen van een woonhuis te Varssel.

Bestek en tekening vanaf 6 September bij

D. KUIPERS, te Ruurlo.

Voor het kind

kleuterschool Kranenburg-Vorden

op 3, 5 en 6 September a.s.

Opening Zaterdag 3 Sept. a.s.

des n.m. 6 uur.
De andere dagen is de Fanci-fair open

vanaf 7 uur n.m.

Zeer bijzondere vermakelijkheden en wedstrijden,

o. m. op Zaterdag 3 Sept. te 6.15 uur Vendel-

zwaaien, door een deputatie van de vendeliers,

Huissen (Gld). Muziek van Concordia uit Vorden.

Te 8.15 uur Vordense Boerendansers.

Maandag 5 Sept., 8 uur Gemengde Zangclub

en Mannenkoor Kranenburg.

Dinsdag 6 Sept., 8 u. Slotconcert van Harmonie

„Alverna".

De Fancy-fair is een bezoek alleszins waard.

]MF* Entree vrij ""^ffi

Terrein gelegen naast zaal „Schoenaker".

Geleerden hebben we niet nodig!
Lagere school ontwikkeling is voldoende,

mits U d'r zin in hebt,
om in 1950 of '51 het Vestigingsdiploma

te halen.

Meld U direct aan :

voor Hengelo-Gld: bij' J. Kolenbrander

voor Keyenburg: bij S. H. Schrijner

voor Toldijk: bij G. Smeenk.


