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Nieuws voor boer

en boerderij

Belangrijk voor Pluimveehouders.

Pluim veehouders worden er op attent gemaakt dat
uiterlijk 1 7 September de zegels geplakt moeten
zijn en bij de P.B.H, zijn ingeleverd.

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

De Mechanisatie in de landbouw
Het enorme tekort aan arbeidskrachten tijdens en na
de oorlogsjaren heeft het toenemend gebruik van machi-
nes in de landbouw in de hand gewerkt. Op dezelfde
gronden heeft de mechanisatie ook in de Nederlandse
landbouw een belangrijke ontwikkeling ondergaan.
Naast de voordelen — men denke alleen maar aan de
economische aspecten, welke de mechanisatie voor het
landbouwbedrijf biedt — zijn aan deze ontwikkeling
echter ook nog vele problemen verbonden, welke in de
bedrijfsvoering vooral tot ui t ing komen. In hoeverre
men aan deze moeilijkheden het hoofd zal kunnen bie-
den, zal de Heer Ir C. S. Knottnerus, Directeur van
het Bureau Grondstoffen van'het Ministerie van Land-
bouw. Visserij en Voedselvoorziening in een radio-
lezing, welke hij op Maandag 19 Sept. a.s. van 19.45 -
19.55 uur voor de zender Hilversum I zal houden, in
een algemene beschouwing uiteenzetten. De titel van
de desbetreffende voordracht luidt:

„De Mechanisatie in de Landbouw".
In deze uitzending, welke is voorbereid in samenwer-
king met de Afdeling Voorlichting van het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, zullen
tevens nog enkele aanwijzingen worden gegeven in het
belang van de dagelijkse landbouwpractijk.

aai*
van de Muziekver. „Concordia"

op 14 en 15 October.

Plaatselijk Nieuws
Ze gaan toch. Volgens een adv. in dit no. gaat de
autotocht voor Ouden van dagen dit jaar wel door.
Door omstandigheden wordt deze tocht wel wat later
gehouden als andere jaren, maar het kan toch nog.
Ditmaal gaat de tocht naar Arnhem, waar Burgers
Dierenpark met een bezoek zal worden vereerd en
verder kunnen de oudjes zich overtuigen met welk een
stukje Duits (thans Hollands) natuurschoon Nederland
er heeft bijgekregen n.l. Elten.
Dringend wordt verzocht zich stipt te houden aan de
datum van opgave. Nadien kan men zich niet meer
aanmelden.

Hallo, Hallo Luisteraars! Wij verwijzen onze lezers
de adv. in dit no betreffende de radiotoespraak

ie Alg. voorzitter van de Bond van Staatspension-
op Maandagavond a.s.

marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
249 paarden en 124 biggen aangevoerd. Z*-O
Prijzen : Werkpaarden 500—700 gld, l'/2-J

ar
- paarden

350—650 gld. Betere soorten werden boven notering
verkocht. Biggen 30—40 gld per stuk.
Vlugge handel. Prijzen vast.

Damnieuws. Damclub D.C.H, hield in zaal Wolbrink
haar jaarlijkse vergadering. Na bespreking der bonds-

HET MOOISTE

Nieuwsberichten zijn geen nieuws meer
Wat is eig'lijk van belang?
Elke keer hetzelfde liedje
Nu al vele maanden lang
Tito's naam komt alle dagen
In de nieuwsberichten voor,
En in nette woorden zegt-ie
Nou, oom Jozef, 'k heb je dóór.
Duitsland krijgt weer verse groenten
Plus een nieuwe president
En er heerst nog dollarschaarste
Op ons oude continent.
Daarna komen wéér-berichten
Plus 't een of ander sportverslag,
En we gaan gewoon weer over
Tot de orde van de dag.
Als er nu eens in de wereld
Niet meer van die nieuwtjes zijn
Als de aarde eens verlost van
Alle leugens, valse schijn,
Slechts tot opbouwen bereid was,
Dan werd eerst iets goeds verricht.
Als het zover eens zou komen
Dèt was pas een NIEUWSBERICHT!

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

competitie in de 2e klasse en de onderlinge competitie,
ging men over tot bestuursverkiezing, welke als volgt
werd gekozen: B. A. Jansen, voorz.; J. W. Heijink,
secr.; D. Langeler, penn.J; B. Keiholt, bestuurslid; M.
Momberg, tientalleider. In de vacature Joh. Luimes
werd gekozen B. A. Jansen. Verder werd besloten een
simultaanwedstrijd te organiseren, waar pi.m. 100 dam-
mers uit de omtrek aan kunnen deel nemen. Donder-
dagavond worden met de oefeningen een aanvang
gemaakt, waarbij nog nieuwe leden kunnen worden
geplaatst in het 2e tiental.

Burgerlijke Stand oyer het tijdvak l — H Sept. 1949.
Geboren: Zoon van H. F. P. Schröder en A. M. J.
Sloot, zoon van A. Bijenhof en A. Bosch, zoon van
Th. Boerman en H. M. Radstake, zoon van Th. A.
Tankink en R. A. Otten, dochter van P. M. Joling
en B. W. Goossens, zoon van A. J. Oldenhave en
H. Bruil.
Ondertrouwd: H. M. Bannink en E. F. Roelofszen,
A. H. Memelink en M. R. Kornegoor.
Gehuwd: J. Th. G. Mentink en B. G. Kok. D. J.
Maalderink en B. J. Engbers.
Overleden: J. H, Keunen, oud 68 jaar, echtgenote
van G. Jansen.

Een reuze krentenbrood. De 80 vrouwen van .'t
..Zelle" schonken Baron en Baronnesse van Dorth tot
Medler ter gelegenheid van de geboorte van hun doch-
ter een krentewegge van 1.54 mtr.

Steenderen

Wethouder Gebbing Burgemeester. De heer Geb-
bing, wethouder en loco-burgemeester dezer gemeente
is bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgemees-
ter der gemeente Appeltern in de Betuwe. De heer
Gebbing bekleed in het R.K. verenigingsleven een
vooraanstaande plaats, is voorzitter van de plaatselijke
afdelingen „Stichting 1940—1945" en „Steun Wettig
Gezag". Hoewel het vertrek van de heer G. onge-



twijfeld als een zwaar verlies wordt aangemerkt, is

hem deze promotie toch van harte gegund.

Hervormde Jeugddag. Zondag j.l. werd alhier een

Jeugddag gehouden, georganiseerd door de gezamen-

lijke Herv. Jeugdraden in deze omgeving, die goed
bezocht waren. De samenkomsten hadden plaats in het

kerkgebouw, waar om 10.30 u. een Juegddienst plaats

had, die geleid werd door Ds A. M. Nortier, terwijl

des namiddags door Ds van Voorst Vader te Eefde

gesproken werd ovear: „Wat doen wij in de kerk ?
Naar aanleiding van» dit onderwerp kwamen een groot

aantal schriftelijke: vragen binnen, die Ds Voorst Vader
ruimschoots gelegenheid gaven dieper op het gespro-

kene in te gaart.

Welkom Thuis. Uit de tropen keerde na een ver-

blijf van 11 jar^n met verlof terug Serg,-Maj. D. Gar-
ritsen met echtgenote en kind te Toldijk en soldaat

H. J. Harms'm te Bronkhorst. Door buurtgenoten en

familieleden, werd hen een hartelijk „welkom thuis'

bereid.

Excur&ie. Dinsdag maakte de Jonge C.B.T.B afd.
Toldijk per bus van de fa. Morren te Didam een ex-

cursie naar de Jaarbeurs te Utrecht. Op de terugweg
werd depyramide van Austerlitz bij Zeist aangedaan.

Leden en hun echtgenoten van de Coöp. Landbver.

Steenderen bezochten Woensdag het Centraal
te Rotterdam. Daarna werd een boottocht gemaakt

en de Maastunnel bezichtigd.

Verkort Raadsverslag Steenderen.

Alle leden waren aanwezig behalve Mr Dr W. B. Helmich

met kennisgeving.
Na opening door de voorz. met het formulierengebed, legden
alle leden in handen van de voorz. de volgens art. 45 der
gemeentewet voorgeschreven eden af.
Tot weth. werden gekozen H. Gebbing met 9 stemmen en
G. J. Massink met 6 stemmen. De beide herkozen weth.
verklaarden hun benoeming aan te nemen.
Hierna verkreeg de heer Gebbing het woord. Hij rekende
het zich tot taak de raad dank te brengen voor het in hein

gestelde vertrouwen.
De weth., aldus spr., zijn immers de vertrouwensmannen
bij uitnemendheid. Daar zij het dagelijks bestuurder gemeente
vormen hebben zij een zeer voorname taak, welke een
zware verantwoordelijkheid op hun schouders legt.
Dit geldt te meer waar de raad is samengesteld uit vertegen*
woordigers van diverse politieke richtingen. Spr. was er zich
van bewust, dat bij het uitvoeren van het dagelijks bestuur
der gemeente steeds htt algemeen belang moet prevaleren.
Hij verklaarde zich dan ook gaarne bereid ook steeds de
belangen van de andere vertegenwoordigers te aanhoren en
zonodig en mogelijk te verdedigen.
„De geest regeert" aldus spr. Hij hoopte, dat de goede
geest, die tot heden zowel in het dagelijks bestuur als in de
vergaderingen van de raad heeft geheerst, ook in de toe»

komst bestendigd zal blijven.
Wanneer men zich gezamenlijk en eendrachtig aan de be«
stuurstaak wijdt, is spr. ervan overtuigt dat met Gods zegen
veel goeds in het belang der gemeente kan worden gedaan.
De heer Massink sloot zich aan bij de woorden van de
heer Gebbing en zegde toe met Gods hulp en bijstand steeds
zijn beste krachten te zullen geven om de belangen van de
gehele gemeente steeds naar overtuiging en bette weten te

zullen dienen.
Hierna memoreerde de voorz. de belangrijkste besluiten van
de raad, zoals die na de bevrijding voor het eerst weer op

democratische wijze tot stand kwam.
Vervolgens richtte hij een woord van hulde aan de heren
Moll en Bennink, die niet meer in de nieuwe raad zijn terug-
gekeerd, en die in hun functie van raadslid en als lid van
diverse commissies, de egrste sinds 1931 en laatste slechts
gedurende kortere tijd, ook hun krachten aan het belang
der gemeente hebben gewijd. De heren Offenbergen Smeenk,
waarvan de eerste voor de raad geen onbekende is, daar
daar hij voor de oorlog ook al eens als raadslid zitting had,
heet de spr. bijzonder welkom en hij sprak de hoop en het
vertrouwen uit, dat zij zich gauw zouden aanpassen aan de
sfeer van vertrouwen welke in de raadsvergadering pleegt

te heersen.
De weth. feliciteerde voorz. met hun herbenoeming, terwijl
hij de woorden van de heer Gebbing aanhaalde: „De geest

regeert."
Spr. uitte de wens, dat dezelfde prettige en aangename sfeer
van vertrouwen en samenwerking zou blijven bestaan, die
de vergaderingen van het dagelijks bestuur steeds heeft ge

kenmerkt.
Vervolgens noemde spr. enkele punten welke onder de wer
kingsfeer van de heden beëdigde raad behandeld zouden
dienen te worden. Met de woningbouw zal, voor zover het
toegewezen bouwvolume niet aan particulieren kan worden

gegeven, moeten worden voortgegaan. Het onderwijs en de
zorg voor de jeugd, die 45% van ons Nederlandse volk uit-
maakt, zal de bijzondere aandacht blijven eisen. Ook aan
het landbouwonderwijs zal gedacht moeten worden.
Voorts zal aandacht geschonken moeten worden aan de
waterleiding, speciaal in Olburgen waar moeilijk water en
goed water zeer moeilijk te krijgen is.
Ook zal deze raad wellicht de beslissing krijgen over de

de uitvoering van het rioleringsplan.
De wegenaanleg en «verbetering zal de zorg van het ge»
meentebestuur blijven vragen; spr. dacht hier aan de ver»
harding van de diverse zandwegen.
Aandacht zal moeten worden geschonken aan de eventuele
oprichting van een zwembad en van een sportterrein.
In verband met de vaststelling van een uitbreidingsplan zal
eventuele industrialisatie onder ogen moeten worden gezien,
waarbij ook over de aanwijzing van industrieterrein beslist
zal moeten worden. Spr. meende deze voorbeelden naar
voren te moeten brengen, om hiermede aan Ie tonen, dat
nog zeer veel tot stand kan worden gebracht in het belang

der gememeente.
De notulen der vorige vergadering werden onveranderd

vastgesteld.
Onder de ingekomen stukken was een verzoek van de Bond
tegen het schenden door het vloeken van Gods Heilige
Naam, werd op voorstel van B. en W. besloten een sub»

sidie toe te kennen van f 10.—.
Op voorstel van B. en W. werd besloten de gemeenschap
pelijke regeling met Zutphen met ingang van l januari 1950

op te heffen.
Hierna werd zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming
besloten B. en W. te machtigen tot vaststelling van een
besluit, om aan de ambtenaren ter secretarie, de gemeente»
architect en de wegwerkers in vaste en losse dienst voor
1949 een gratificatie te verlenen van 2°/o van de bezoldiging

met een maximum van f 50.—.
In verband met het feit, dat de bestaande politie»verordening
van zo oude datum is (1909), dat zij in het geheel niet meer
aansluit op de eisen en begrippen van de tegenwoordige
tijd, werd voorgesteld overeenkomstig 197 der gemeente-
wet een commissie te benoemen die de vaststelling ener
nieuwe verordening voorbereiden zal.
Aldus werd besloten, terwijl tot lid der commissie werden
benoemd de heren D. T. Camperman, Mr Dr W. B. Hel»

mich en H. F. W. Hendriksen.
In verband met de ingebruikname van de electr. luldinstal»
latie der klok, werd voorgesteld om de heer Th. W. H.
Eerligh met ingang van l Oct. 1949 eervol ontslag te ver»
lenen als klokluider onder dankbetuiging voor de gedurende
lange jaren door hem bewezen diensten.
Zonder beraadslaging en stemming werd dit voorstel aange-

nomen.
Het voorstel van B. en W. tot verhoging van het subsidie
aan de stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland tot 5
cent per inwoner voor 1949 werd zonder stemming aange-

nomen.
Vervolgens werd op voorstel van B. en W. de begroting
voor 1949 overeenkomstig de aangeboden ontwerpen gewijzigd
De geraeente*rekening 1948 werd vervolgens vastgesteld
De inkomsten van de gewone dienst bedroegen f 245.826.60
de uitgaven f 244.839.05 zodat het batig slot van de ge-
wone dienst bedroeg f 987.55. De uitgaven van de kapitaal
dienst bedoegen f 715.908.84, de inkomsten f 568.801.33,
zodat het nadelig slot van de kapitaaldienst bedroeg f 147.107.51.
Vervolgens werd de gemeentebegroting voor 1950 aangeboden.
Tot leden van de commissie van onderzoek dier begroting
werden benoemd de heren G. Remmelink, H. Smeenk en

J. A. S. Offenberg.
Bij de rondvraag merkte de heer Schut op, dat de geplaatste
trottoirbanden in Baak eerder een gevaar dan een verbe-

tering betekenden.
De heer Remmelink vroeg hoe het plaatsen van trottoir-
banden en de betegeling van trotoirs in het dorp financieel

geregeld was.
De heer Smeenk informeerde naar de verharding van de

Bronkhorsterweg en van de Molenkolk.
De heer Hendriksen merkte op, dat de straatverlichting aan
de Baakseweg niet in orde was en vroeg wie hiervan de

schuld droeg.
De heer Uenk maakte dezelfde opmerking als de heer Smeek
en informeerde verder naar de mogelijkheid van het ver-
meerderen van het aantal brandputten.
De voorz. deelde hierop mede, dat het bezwaar van de
trottoirbanden slechts van tijdelijke aard is, daar de ver»
harding enigszins verbreed wordt en de laagte dan opgevuld

zal worden.
In de kosten van het aanbrengen van trottoirbanden in het
dorp wordt door belanghebbenden bijgedragen.
De heer Smeenk deelde de voorz. mede, dat de afwerking
van de Bronkhorsterweg vastzit op de aanvoer van stenen,
doch dat spoedig hierin zal zijn voorzien. Dat de Molenkolk
nog niet verhard is staat in verband met het rioleringsplan,
aldus de voorz. omdat bij de uitvoering van dit plan door
deze weg een riolering zal moeten worden aangebracht.
Ten aanzien van de straatverlichting deelde de voorz. tneck

dat deze wordt verzorgt door de P.(i.!
:
. \! . , doch dat de

opmerking zal worden doorgegeven.
De kwestie der brandputten heeft de aandacht van het dage-
lijks bestuur. Natuur l i jk kan , aldus de voorz. niet voor elke
woning of voor elke paar woningen een brandput worden
aangelegd. Zouden echter belanghebbenden met een voor-
stel komen om in de kosten bij te dragen, dan zal zeker
uitbreiding in welwillende overweging worden genomen.
Mogelijk is met gesloten leidingen ook een goedkopere op-
lossing mogelijk.
De voorz. sloot hierna de vergadering.

Kraamverzorgstersople id ing
te ZUTPHEN.

Aanvang nituwe cursus : 1 November a.s.

Spoedige aaamelding is gewenst.

In aanmerkng komen jonge meisjes en vrouwen van

20-— 40 jaai ongehuwd, met goede gezondheid, normaal

goed verstacl, en grondige kennis van huishoudelijk werk.

Voor inlickingen en aanmelding als leerling wende

men zich tt de leidster van het Centrum v. Kraam-

zorg, Prooldijsteeg l te Zutphen.

Spreekuren Woensdag en Vrijdag van 2-3 uur.

Jongeman zekt

nel Kosthuis
n of bij Htgelo.

Adrq Bureau dezes.

Advertereiloet verkopen

Gevraagd
een flink

R.K. Meisje
voor dag en nacht door

Mej. Jansen

Burgemeester Galeestraat

t/o Boterfabriek Vorden.

Heden f Sept. zijn onze geliefde Ouders, Be-

huwd- e Grootouders

J. W. LANGWERDEN en

G. LANGWERDEN-PASMAN

40 j aar Betrouwd.

Nog vel^elukkige jaren worden

l hen toegewenst door

G. Langwerden

D. Langwerden-Hekkelman

Gerrie en Willie

A. }. Teerink

L. M. Teerink-Langwerden

Gerrie

Hengelof d, 17 Sept. 1949.

Heden jaagde het de Heere, na een ziekte van

slechts <kele weken, uit ons midden weg te ne-

men, onzinnig geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd-

en Grooboeder

JOHNNA HENDRIKA KEUNEN,
echtgenote van G. H. JANSEN,

in de oderdom van 60 jaren.

Dat har heengaan vrede was, troost ons in dit

smartel' verlies.
T
engelo-Gld : G. H. Jansen

y
 hem : G. W. Abbink — Jansen

G. J. Abbink

?lo-Gld: H. Jansen

J. H. Jansen — Zweverink

•.-m : G. Beeftink — Jansen

A. Beeftink

Hengelo-Gld: E. J. Jansen en Verloofde

en Kleinkinderen.

HengcUGld, H September 1949.

Varss F 33.

Cursus Kraamverzorgster.
Evenals vorige jaren zal binnenkort wederom een
cursus fot opleiding van kraajn verzorgsters gegeven
worden bij het Centrum voor Kraamzorg te Zutphen.

Het steeds toenemend aantal aanvragen om kraamhulp

toont wel aan, welk een grote behoefte er bestaat aan

deskundig opgeleide kraam verzorgsters. Zoals vermoe-
delijk bekend is, helpt de kraamverzorgster de dok-

ter of de vroedvrouw bij de bevalling, verzorgt de
kraamvrouw en pasgeborene en neemt daarnaast de

huishouding waar. Hiertoe is zij gedurende 10—14

dagen in het gezin werkzaam. Zij heeft een verant-
woordelijke taak, die liefde en toewijding vereist, maar

ook grote voldoening schenkt. Zeker zullen zich vele
jonge vrouwen tot dit mooie zelfstandige beroep aan-

getrokken voelen. Voor nadere bijzonderheden omtrent

de cursus verwijzen wij naar de advertentie in dit blad.

Heden behaagde het de Heere, na een ziekte van

slechts enkele weken van onze zijde weg te nemen,

onze innig geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante

JOHANNA HENDRIKA KEUNEN,
echtgenote van G. H. Jansen,

in de ouderdomjvai? 60 jaren.

Diep betreufrd door ons allen:

R. Hukker-Keunen
B. G. Hukker

Vorden: L. Visschers

J W. Visschers-Jansen

D. W/ Dimmendaal-Keunen

Joh. Dimmendaal
en Kinderen.

Hengelo-Gld, 14 Sept. 1949.

Ruime sortering Japonnen, Wintermantels,

Winterjassen, Jongenscostuums

Wollen en Zijden stoffen.

Fa. A. JACOBS

The Samba Frühlings-bode

Dansliefhebbers(sters)
voor beter Dansonderwijs

TIlBODansschool

D 121a - VORDEN
Dagelijkse opgave voor nieuwe* leerlingen en gevor-
derden tot en met 21 Sept. Hotel Langeler, Hotel

Maresch en bovengenoemd adres.

Wij vragen vooral nog Dames. Kom dames aarzel
niet, geeft U spoedig op anders zijn wij de avond be-

zet dié U graag wenst. Wij leren U moderne en oude
dansen, speciale figuurdans. Elke leerling of oud-leerling
kan deelnemen aan wedstrijd-dansen z.g. voor Medaille-

test met insigne. Dus neem Uw kans bij de vriend
van Uw dans. Wij leren U alles op gebied van dansen,

in correcte en beschaafde stijl.

Slow Foxtrot Valeta Tango

Weggelopen

een varken
i 60 pond

J. W. Zeevallcink,

C 71 Hengelo-Gld

Te koop een toom

BIGGEN
bij Joh. Berenpas,

„Horstink" Hengelo-Gld.

Zomer- en

Heidehoning

te koop

bij G. J. Hissink

Wij hebben weer enige

gebruikte DAMES- en

HEREN-

te koop van prima kwaliteit

W. Luimes
Hengelo-Gld.

Te ruil

goedgekeurde Ie nabouw

Pettk. Zaairogge
bij B. Enzerink,

,,Stapelbroek"

Te koop een

Kolenfornuis
96 x 72 cm.

Te bevragen Spalstraat 38.

Kerkdiensten
ZONDAG 18 SEPT. 1949

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur de heer te Winkel

7 uur Ds J. P. Simoons, Pred.
te Dieren (Jeugddi

Vrije. Herv. Kerk.
5 uur Ds van Linschoten

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

Parochie St. Willibrordu»
Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
rris om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Te koop

mooie biggen

bij W. Wasseveld
Hengelo-Gld

Te koop een roodbonte

dragende maal,
Oct.a/d telling, t.b.c.-vrij,

bij B. Scheller

Varssel F 52

C. L. VAN RIJN

Magnetiseur

Houtmarkt 58 Zutphen

Eventueel aan huis te ontbieden.

Te koop een toorn

BIGGEN
en een Jachtgeweer

bij G. J. Schieven

Vordenseweg 4

Alle modellen

Wilca-Rijwielen
zijn uit voorraad of op

korte termijn leverbaar

W. Luimes
Hengelo-Gld

Bent U Foto-Amateur?
Ontwikkelt U zelf?
Drukt U zelf af?
Wij kunnen U ook op dit

gebied weer veel leveren.

Fotohandel ARNOLD.



Het Comité voor

Ouden van Dagen

wenst een A U T O T O C H T
te organiseren op Dinsdag 27 Sept.

Reisroute: Hengelo—Hummelo—Doesburg—Arnhem-

(bezoek aan Burgers Dierenpark)—Wester-

voort—Zevenaar—Elten en terug over

Doetinchem naar Hengelo-Gld.

Autobezitters daarvoor is Uw steun onmisbaar.

Laat dankbaarheid der oudjes Uw beloning zijn en

help ons met dit mooie werk.

Leeftijdsgrens der oudjes 65 jaar.

Deelnemers gelieven zich op te geven tot uiterlijk 20

September bij een der comitéleden: J. H. Tijdink,

A. H. Arnold, A. G. Leemreis, A. Gasseling Keijen-

burg, L. Vingerling en bij de dames van U.V.V.

Mevr. van Hoogstraten, T. Ruesink Kastanjelaan,

Zuster Agnes Keijenburg en Zuster Fokkens Hengelo.

Inleggeld f 4.00 per persoon.

Het Comité.

Mosquiïo
De Koning der rijwielhulpmotoren.

• Grote trekkracht

• Uiterst betrouwbaar

• Lange levensduur

• Regelbaar in snelheid

Prijs f 295.00, montage f 5 extra,

past op elk Rijwiel

Agenten voor Hengelo-Gld en Omstreken

B, J, Hulsiiof W, Luimes
Vordense weg Raadhuisstraat

Gemeente HENGELO-GId.

Ter secretarie van Hengelo-Gld kan worden geplaatst

een typist(e)
Enige vaardigheid in machineschrijven vereist. Bezit

m.u.l.o. diploma en diploma typen strekken tot aanbeveling

Salaris nader te regelen.

Schriftelijke aanmelding bij de Burgemeester vóór 24

September a.s.

Zondag a.s. 2 uur

Pax II - Zutphen III
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.

A.s. Maandagavond
Spreekt de Alg. Voorzitter van de Bond voor

STAATSPENSIONNERING
voor de radio

over Hilversum II (V.A.R.A.) van 19.20-19.35 uur

D*TF* Luistert allen naar deze belangrijke toespraak.

In DAMESHOEDEN
steeds de nieuwste kleuren en modellen.

Vervormen en Moderniseren

van oude hoeden
op eigen atelier.

Zo nodig met enkele dagen gereed

Kroneman-Jörissen

Speciaalzaak Dameshoeden

VORDEN - Tel. 201

Bloedarmoede-Zenuwzwakte
Snelle vermeerdering rode bloedlichaömp'es

én opbouw n-euwe. zenuwcellen door

SARCOGLOBINE - Het ton.sch Krachtpreparaat
apothekers en erkende Drogisten

Heren- en Jongenstruien,

Damesvesten, Trainingspakjes,

Kindermantels, Wollen Sjaals,

Ruime sortering Wol.

Fa A. JACOBS

Ontvangen:

Voor d* a.s. Schoonmaak

Prima Zeemleerlappen

„STEVORD

H,H, LANDBOUWERS
De regentijd is weer in aantocht ; voorziet

U tijdig van oersterke en waterdichte kleding.

Wij hebben voorradig :

Lange Oliejassen, Jekkers, Olie-broe-

ken, Olie-pijpen.

Ook leveren wij

Zware dekkleden, Koedekken, Koe-

halsbanden, enz. enz.

De Zadelmaker van Hengelo-Gld

Arn. Boerman

Wil S.V.p. Kali-bonnen zo spoedig mo-

gelijk inleveren.

Verder a.s. week Eierkolen ophalen.

Dagelijks gelegenheid om rogge te laten Schonen.

(Kan ook direct ontsmet worden)

Verder pootaardappels voor Herfstle vering

bestellen.

A.s. voorjaar niet alle soorten aanwezig.

B. Kelderman.


