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Officiële bonaanwijzing voor KOFFIE.
Voor acht weken 250 gram voor alle

leeftijdsgroepen.

Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
heeft bon 384 Algemeen (voorkomende op alle voe-
dingsmiddelenkaarten 909) aangewezen voor het kopen
van 250 gram koffie. Deze bon kan met ingang
van Vrijdag 2 Dec. 1949 worden gebruikt. Deze ver-
strekking geldt voor een tijdvak van acht weken. De
eerstvolgende bonaanwijzing zal eerst per 26 Januari
1950 plaats hebben.
De geldigheidsduur van bon 384 Algemeen is voor
het kopen bij de winkelier op vier weken gesteld,
zodat 31 Dec. 1949 de laatste dag is, waarop de bon
aan de detaillist voor afgifte van koffie kan worden
aangeboden.
De vereenvoudiging van de uitvoering van de koffie-
distributie maakt het niet meer mogelijk onderscheid
in de leeftijdsgroepen maken, zodat thans alle groe-
pen in deze distributie te delen. Hiertegenover staat
dat het evenmin meer mogelijk is nieuwe bönkaarten
of bonnen uit te reiken voor nieuwgeborenen of voor
bepaalde familiefeesten e.d. extra bonnen ter beschik-
king te stellen.
De rantsoenwaarde van de in omloop zijnde rantsoen-
bonnen „H 16" en „BD één rantsoen" blijft onver-
anderd 125 gram koffie per bon.

Nieuws voor boer

en boerderij
Inleveren Registratiekaart.

De geregistreerden worden er op attent gemaakt, dat
zij de registratiekaa,rt per 4 Dec. 1949, volledig inge-
vuld en ondertekend, tussen 4 en 7 Dec. a.s. bij de
P.B.H, moeten inleveren. Deze cegistratiekaart dient
tevens als basis voor de wintertelling. Voorheen wer-
den de bedrijven voor deze telling door tellers bezocht.
Ter besparing van kosten is besloten gebruik te maken
van de gegevens der registratiekaart. Het is daarom
noodzakelijk dat men zich stipt aan bovengenoemde
.data van inlevering houdt.

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

(Ingezonden Mededelingen)

Voor de slacht:

WIJERS, HOLTERMAN & TEN HOVE - DEVENTER

Plaatselijk Nieuws
Terugkeer uit Indonesië. Met het troepentransport-
schip de „Johan van Oldenbarnevelt" zullen vermoede-
lijk op 8 Dec. a.s. in Amsterdam aankomen onze plaats-
genoten G. H. A. Lanters en J. T. Nijenhuis uit Keyerv
burg.

Kinderpostzegels. Het plaatelijke comité voor kinder-
postzegels zal de gehele maand Dec. in het postkan-
toor een stand houden voor de verkoop der kinder-
postzegels 1949. De sortering van prentbriefkaarten is
grooter dan de voorgaande jaren Behalve aantrekkelijke
Kerst-, en Nieuwjaars-, bloemen- en felicitatiekaarten,
zijn er nu ook kinderkaarten, als attractie, originele
sprookjeskaarten, die nu al niet meer na te bestellen
zijn! Door alle medewerking rekent het comité op een
ruim debiet.

't Blijde kinderfeest is komend
't avondje van Sinterklaas;
't feest van pakjes, rijmpjes, liedjes,
marsepein en speculaas. » %

Dag van angstige verwachting
in het kleine kinderhart:
zou het koek zijn en wat lekkers,
of een boze Piet met gard ?
Maar uiteind'lijk grote blijdschap
bij de ganse kinderschaar,
want ze weten het toch allen: •
Sint komt, ondanks al ' : elk jaar!
Blijde kind'ren, blijde ouders
(trots de lege port'monnaie!),
want al hoor je bij de „groten",
je doet toch wat graag nog mee !

Och, zet weg maar eens je zorgen
in dit bange tijdsbestek;
'k weet het ook wel. deze wereld
lijkt van tijd tot tijd haast gek. «
Alles wordt gedurig duurder,
en je zucht schier elke dag;
maar moet dit de oorzaak wezen,
dat het kind niet blij zijn mag ?
Laat het kind nog zorg'loos blijven,
Want zijn jeugd gaat snel voorbij ;
voor U 't goed en wel beseft heeft,
staat 't ook in de maatschappij,
't Heeft zo gauw z'n eigen zorgen,
als 't op eigen benen staat ;
't ziet zo gauw deez' harde wereld
in 't boosaardige gelaat

Daarom: wees kind met de kind'ren,
geef z' een blij Sint Nicolaasfeest,
Of bent U 't soms al verpeten,
dat U ook jong bent geweest ?
Nee? Vooruit, dan weg je zorgen,
morgen komt er weer een dag;
viert het feest saam met de kind'ren
en met blijde, gulle lach ?

(Nadruk verboden) JO SPIEGELS

Voor de oudjes. Evenals dit voorjaar organiseert
de U.V.V. een gezellig» middag voor Ouden van
Dagen op Zaterdagmiddag 10 Dec., 's middags 2 uur.
Vorige maal was het een groot succes, allen hadden
een gezellige middag, we twijfelen er niet aan of dit-
maal zal dat weer het geval zijn. Alle personen boven
65 jaar hebben gratis toegang en zijn hartelijk welkom.
Men zie de advertentie.

Afscheid Kapelaan Janssen. Onder grote belangstel-
ling nam kapelaan Janssen j.l. Zondag afscheid van
zijn parochianen te Keyenburg, wegens zijn

1
 benoeming

tot leraar aan het Klein Seminarie te Apeldoorn.
Pastoor Alferink en Emeritus Pastoor Thuis waren
mede aanwezig. Pastoor Alferink dankte in de eerste
plaats de scheidende kapelaan voor het vele werk dat
hij in deze parochie heeft gedaan en feliciteerde hem
met deze benoeming en hoopte dat hij daar met evenveel
vrucht zal mogen arbeiden als hier te Keyenburg.
Hierna werd de scheidende kapelaan nog toegesproken
door verschillende Bestuursleden van diverse ver-
enigingen. Hierna bedankte kapelaan Janssen voor de
goede woorden' aan zijn adres gesproken en zeide, dat
het hem zwaar viel van Keyenburg te scheiden. Deze
plaats was hem lief geworden. Dit is niet maar een
hol gezegde dat zo past bij een afscheid als dit, maar



dit komt mij uit het hart. Spr. drukte zijn spijt er over
uit dat hij niet persoonlijk van alle zieken afscheid kon
nemen en vroeg bij deze de groeten aan hen over te
brengen. Verder bedankte hij Zeer. eerw. Pastoor
Alferink voor de goede zorgen over hem en de Hoog-
eerw. Kanunnik Thuis voor zijn voorbeeld van Gods-
dienstzin, alsmede aan de Eerwaarde Zusters, waarna
hij tenslotte de priestelijke zegen gaf.
De muziekver. „St. Jan" speelde hierna een paar pit-
tige marsen en onder „Lang zal hij leven", werd hem
door genoemde muziekver. een kistje sigaren aangebo-
den. Aan het slot nam ieder persoonlijk afscheid van
kapelaan Janssen en zo was deze afscheidssamenkomst
ten einde.
Er stonden twee collectebussen in de zaal, welks in-
houd de kapelaan ter hand zal worden gesteld.

Weekmarkt. Op de heden gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 113 bigaen. Prijzen 30 tot 40 gld.
per stuk. Vlugge en levenaige handel.

Keuring dienstplicht. Van de 42 dienstplichtigen
(Ie gedeelte) van de lichting 1951 uit deze gemeente
zijn 34 geschikt, 2 voo* goed ongeschikt l tijdelijk on-
geschikt bevonden. Omtrent 5 dienstplichtigen werd
de uitspraak nog aangehouden.

Burgerlijke Stand over het tijdvak 15 t/m 30 Nov. 1949.

Bevallen: W. Th. Th. Burjink-Bolder, d ; G. J. Not-
ten-Sesing, zn. ; J. C. Hoksbergen-Horstink, d ; A. H.
R. Pruijn-Nijenhuis zn. ; G. Rietman-Klein Wentink d;

Overleden: J. W. ten Have, oud 61 j. echtgenote van
G. L. Wassink; Johanna G. Hissink, oud 60 j. over-

leden te Zutphen. B. Ordelman, oud 77 j. wedn. van
W. M. H. Ellenkamp (overl. te Zutfen); B. M. Eugelink
oud 48 j. echtgenote van C. Cuppers.

Gehuwd: D. J. Hesselink en J.H. Brinkman; H. Brug-
gink en M. H.»Hulstijn.

Ondertrouwd: H. Meijerman en J. Overveld.

Benoemd is met ingang van l Febr. 1950 als hoofd
der Chr. School te Andelst de heer J. J. van Beek,
hoofd van de Chr. School te Bekveld.
Gedurende een lange reeks jaren heeft de heer J. J.
van Beek als hoofd de Chr. School te Bekveld ge-
diend. Hij mocht zich de sympathie van geheel Bek-
veld deelachtig maken. Het zal daarom zwaar, vallen
om de heer van Beek te zien vertrekken. Wij felici-
teren hem met de benoeming en hopen dat hij met even-
veel vrucht zal mogen arbeiden te Andelst als hier te
Bekveld.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
13 Dec. Verg. Dr Grashuis. Moderne Veevoeding.
van de Stichting v. d. Landbouw.
15 en 16 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
14 Dec. Propaganda-Feestavond Volksonderwijs
20 Dec. Blindenavond in gebouw Concordia.
26 en 28 Dec. Uitvoering R. K. Zangver. ,,Sancta Ceacilia"
1 1 Jan. Uitvoering Zang- en Toneelver. „Excelsior"
13 Jan. Uitvoering Chr, Jongemannen en Meisjesver.
20 Jan. Uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer"
23 Febr. Film „Geen grenzen meer" van Het Bijb. Gen.

„Concordia".

OVERALL

3 x geslikt, alles

getrenst (versterkt),

gesanloriseerd.

OVERHEMD

mei vaste boord,

onberispelijke

afwerking, pas-

vorm en kwali-

teit.

STOFJAS.

keurige model

len, lang en

kort. In diverse

kleuren.

Arbeid. Vruchtdragende arbeid.
Lonende arbeid. Iedereen is
daartoe in staat. Als hij streeft
naar bekwaamheid. Als hij sterk
in zijn werk wil zijn.
Daarvoor is sterke vakkleding
onmisbaar. Daartoe is P.K. vak-
kleding onmisbaar.

P. K.
D E O E R S T E R K E
VAKKLEDING

Beperkt verkri jgbaar bij l, H. KLEM, Spalstraat 13 Hengelo

Te Koop

l ooilammeren
l foxhond
prima ongedierte vanger

l zandsteenvarkensbakken
3
/4 en l M lang, en een

stel karraderen met as
bij H. E. Schuerink,

E 11 Hengelo-Gld

Zo juist ontvangen

moltondekens
in verschillende maten

Wollen- en gestikte dekens
in diverse maten en prijzen

. Kapok- en Binneverings-
matrassen

M. van G e r v e n
Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania"

Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Wegens plaatsruimte te koop
een

Cilinderbureau
en een

Ladenkast
Adres te bevr. bur. dezes.

Adverteren doet verkopen
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Zaterdag 3 December hopen onze geliefde ouders
en Groot-ouders

Arend Groot-Roessink

en

Frederika Johanna Blom

de dag te herdenken, dat ze voor 40 jaar in de
echt zijn verbonden.

Dat zij nog voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven is de wens van hun dankbare kin-
deren en kleinkinderen.

Hengelo (Gld), Hofstraat 20

Slagerij STAPELBROEK
alle dagen verkrijgbaar

Vers Rundvlees

Mooi braadvlees z.b.

Rib, Rosbief en Lende z.b.
Ossenhaas en Biefstuk

Klap stuk en schinkel m. b.

Soepvlees z.b.
Leverworst

Beleefd aanbevelend,

f 1.25 per pond

f 1.30 „ „

f 1.40 „ „

f l— ,, „

f 1-15 „ „

f 0.50

J. Stapelbroek

Wij geven ook Ballerobonnen.

Zondag a.s. 2 uur

PAX1 - RUURL01
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.

Leden en Donateurs worden dringend verzocht hun

kaarten bij zich te hebben. Er zal scherpe controle

zijn.

H, Pluimveehouders en H. Jagers
Wij ontvangen steeds voor Export elke hoeveelheid

Kippen en Hanen, Kalkoenen en Eenden p. kg

en alle soorten Wild voor marktprijs. Vraagt voor

U verkoopt, ook in Uw belang prijs bij ona, bij

voorafgaand bericht wordt alles afgehaald.

Zaterdag 17 Dec. vanaf 8 tot 5 uur ontvangen wij

goede slachtkonijnen per kilo.

Aanbevelend H. FRANKEN & Zn.

Wild- en Pluimveehandel

Hengelo-Gld — Tel. 295

Fa A. JACOBS
Here-n- en Jongens- Winterjassen en

Costuums. Tweed- Egyptisch-linnen en

Gummi-Regenjassen.

Dames- en Meisjes Winter- en Regen-

mantels, Japonnen.

Zaterdagavond van half 6 lol 9 u. geopend Zondag tol 2 u.

Winteravondlectuur
Boekhandel ARNOLD

Half één ! De ta/el is beladen
Met brood en kaas en jam vandaag . . .
Het dwergje prijst zijn trouwe gade:
De weg naar 't hart gaat door zijn maag!

„Ik wil je enkel dït vertellen",
Zegt y rouwt je Piggelmee terstond,
.Dat, zonder KOFFIE van VAN NELLE.
Jt 't vast niet half to lekker vond!"

OF DE BOTERHAM U
goed smaakt, hangt óók af

van wat U er bij te drinken

krijgt! Met Van Nelle's Koffie

smaakt de boterham U béter,

want de stemming wordt, er

gezelliger door en de eetlust

verhoogd.

VAN NELLE'S KOFFIE
V O O R G E U R E N S M A A K

Koopt nu een

wollen deken
nog enkele tegen zomerprijs

H. J. BUUNK
v/h Bannink-Brinkgreve

Te koop

12 biggen
G. KI. Lenderinlc,

Baakse Broek

Te koop r.b.

maalkalf
bij J. W. Langwerden,

E 93 Hengelo-Gld

Verhuisd
van Spalstraat .7 naar

Veemarktstraat 2
W. G. Winkelman

SCHILDER

Kerkdiensten
ZONDAG 4 DEC. 1949

Ned. Herv. Kerk
9 uur v.m. M. J. Barbas, hulpre-

kante te Utrecht, Jeugddienst
10.15 uur Ds Kwint

Bediening H. Doop

Veldhoek 10 uur de heer
te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu.

Zondag vroegmis om 7.30 u. hoog-
mis om 10 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.

HUIS
te koop gevraagd
Brieven met opgave van
koopsom onder no. 50
bur. van dit blad.

Gratis verkrijgbaar

4 jonge hondjes
C. WolW, Vordenseweg 32

Biggen te koop.
w.o. b.b. zeugjes, bij

Th. B. Loskamp,

D 102 Hengelo-Gld

Te koop een

dr. varken
13 Dec. a/d telling, bij

J. Bruil, F 3 Hengelo-Gld

Te koop

maalkalf
bij J. H. Demming,

Hengelo-Gld

Te koop een toom

biggen

bij Wed. H. J. Bosman,

Lankh.str. „Nijhuis" E 19.



voor

Ouden van Dagen
op Zaterdag 10 December,

's middags 2 uur, in Hotel Langeler.

Alle personen boven 65 jaar zijn

Hartelijk Welkom.
U.V.V Hengelo-Gld

HOUTVERKOPING.

Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-Gld,

verkoopt publiek a Contant,
op Woensdag 7 Decembex 1949, '» middags om

2 uur, op het terrein bij café Maresch aan de Spal-

straat te Hengelo (G), voor de firma J. W. Nijenhuis

te Winterswijk, diverse percelen hout

w.o. gekantrechte planken, schroten, schalen, rikposten

en brandhout.

Bezichtiging l uur voor de verkoop.

Fa A. JACOBS

Horen Broeken en Borttrokken mot lange

mouwen f 3.78

Jongens-hemden korte mouw

f 2.45 — f 2.88.

Zaterdagavond open van half 6 lot 9 uur, Zondag tot 2 u,

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt

(St Nicolaasmarkt)

op Woensdag 7 December

te Hengelo-Gld

De prijzen, bestaande uit de levende have, worden op

de St Nicolaasmarkt aangekocht.

Marktvereniging Hengelo-Gld

Practische Geschenken
Erres-, Philips- «n

Waldorp-Radio
De drie fijnste Hollandse apparaten

Wilt U een z«er lichtlopend Rijwiel, neem dan

•en Simplex Cycloide
gemonteerd met kogellagers.

Weer ontvangen een partij lederen

Motor-jassen, Handschoenen, Kappen

Agent Mosquito-hulpmotoren

Voor goede reparatie naar het

Henli Rijwielmagaxijn

r B. J. HULSHOF
Vordenseweg 23

Hengelose Winkeliersver, waarbij aan-

gesloten de Winkeliers van Keyenburg

Zie de prachtige prijzen in de

Etalage van G. J. Kuipers.

WERPDAGEN :

Maandag 5 Dec. in het patro-

naatsgeb. te Keyenburg, aan-

vang 4 uur n. m.

Dinsdag 6 en Woensdag 7 Dec.

in zaal Langeler.

Donderdag 8 Dec. en Maandag

12 Dec. in feestgeb. Concordia.

6, 7 en 8 Dec. aanvang 4 uur,

12 Dec. aanvang 2 uur n. m.

Heden Zaterdag om 5 uur
•

inhalen van

Sint N ico laas
te Keyenburg en om 6 uur te

Hengelo-Gld, met medewerking

v.d. plaatselijke Muziekver.

Alle winkeliers zijn ruim gesorteerd in verschillende

Sint

Koopt bij de Hengelose en

Keyenburgse Winkeliers.

Het Bestuur

Hl. FRUITTELERS

*

Wij beginnen weer met

aanleg en onderhoud en inplan-
ting van Uw boomgaard.

Alleen een goedverzorgde boomgaard is een

bron van inkomsten voor U.
Wij leveren alle soorten

Bomen, Land- en Tuinbouwzaden
maar tegen de laagste prijs.

J. M. MESSING
Loonsproeibedrijf

ZAAL BEEFTINK
Steenderen

T U S S E N B A L
Zaterdagavond 7 uur.

Voor iedereen toegankelijk.



Bijvoegsel behorende bij De Reclame va» 3 December 1949.

F««stdag voor d« kinderen. De Winkeliersver,
heeft Woensdagmiddag voor de kinderen voor een
prettige middag gezorgd. Van alle scholen waren de
kinderen in • ' t Feestgebouw „Concordia ' en zaal Lan-
geler opgekomen om te genieten van Poppenkast en
Goochelaar. Bij het vertrek werden alle kinderen een
zakje met snoep uitgereikt. Des middags had dit kin-
derfeest te Keyenburg plaats in het Patronaatsgebouw.
Inderdaad een goede gedachte van de Winkeliers van
van Hengelo en Keyenburg om vooral de kinderen in
het Sint Nicolaasfeest te betrekken.

Na 10 jaar ontslagnama. De heer G. W. Wee-
nink gaat met l Febr. 1950 zijn functie als P.B.H, van
district 30 alhier neerleggen. Door zijn heengaan kun-
nen de jongere krachten nog blijven. Gedurende die
tijd heeft de heer Weenink zijn functie vervuld tot
volle tevredenheid, zowel van de zijde van het publiek
als van zijn superieuren

Damiuccas. Donderdagavond j . l . speelde D.C.H, haar
2e competitiewedstrijd tegen D.E.Z. II Laren, welke ge-
wonnen werd met 13—7. Het was een sportieve wed-
strijd, hoewel het niet vroeg «eer was, daar o» half
één nog hele partijen onderling geregeld moesten worden.
De uitslag is als volgt:
E. Hekkelman-W. Heijink l —l ; B. Romville-B. Mom-
berg 2—0: G. Slagman-A. Heijink l — 1; G. Loman-
W. Heijink 0—2; G. Arendsen B. Jansen 2—0^; H.
van Geenhuizen-D. Langeler 1 — 1; J. Gossink - H.
Huiskes 0—2; G. Gossink-M. Momberg O—2; W.
Schcggertman-T. Onstenk 0—2; J. Beuzel-L. te Sla
0—2; (7—13). Donderdag 8 Dec. speelt D.C.H, in
zaal Wolbrink haar 3e wedstrijd tegen Almen II Het
is de eerste maal dat Almen op bezoek komt, dus we
zullen maar niets voorspellen.

N.V.E.V. In de kleine zaal van Concordia werd Dins-
dag 21 Nov. door de leden van de N.V.E.V. een
avond belegd ter voorbereiding van de a.s. feestdagen.
Bijna ieder had iets gemaakt voor een huiselijk feest,
waardoor de zaal er gezellig en smakelijk uitzag. Aller-
eerst was aan de orde de verkiezing van een nieuw
bestuurslid wegens vertrek van Mevr. ter Bals. Geluk-
kig was dit punt gauw opgelost en werd Mevr. Dwars
met algemene stemmen tot haar opvolgster gekozen.
Namens de leden werd door het nieuwe bestuurslid in
een geestige speech hulde gebracht aan de vertrekkende
Presidente en een bos chrysanten aangeboden. Ver-
volgens werden door enkele juryleden de gemaakte
lekkernijen beoordeelt, waarbij 5 dames een prijs moch-
ten uitzoeken. In een vrolijke stemming werden de
overige artikelen verloot waardoor het geen droeve
afscheidsavond werd.
Mevr. van Hoogstraten bracht daarna de scheidende
Voorz. hartelijk dank voor het vele werk, dat zij in het
belang der Ver. heeft verricht en bood namens allen
een eltctr. verlichte maasbal aan.
Het slotwoord was nu aan Mevr. ter Bals, die schetste
hoe ze altijd met plezier voor deze ver. had gewerkt
en de aanwezigen nog eens nadrukkelijk opwekte om

leden te winnen, daar er iedere maand op een gezel-
lige manier steeds veel leerzaams wordt geboden.

Harkazan. De heren Hukker, Lubbers, Gr. Roessink
en Wullink zijn herkozen als notabelen aan de Ned.
Herv. Gemeente Alhier.

Gaslaagd. Voor het te Zutfen gehouden rijinstruc-
tuur examen slaagde onze plaatsgenoot J. Kaak.

Aanranding. Het 15-jarig dochtertje van S. werd
Zaterdagvoorm. door een zekere van D., toen ze alleen
thuis was aangerand. Zij wist echter te ontsnappen.
Later werd hij door de Rijkspolitie gearresteerd en
bekende. Hij is gevankelijk naar Zutphen overgebracht
vermoed wordt dat hij. nog meer op zijn kerfstok
heeft.

Stamboakkauring Op de gehouden najaarskeuring
voor het Ned. Rundveestamboek, werd door de heer
W. G. Lucassen te Wehl van de navolgende eigena-
ren, dieren in het N.R.S. ingeschreven.
Centa, eig. W. Zents 77.8 ; Betsie, eig. D. J. Besselink
77.7; Marie 3 en Hermien, eig, F. H. Pelgrum 77.4
en 78.5; Panta, eig. J. H. Nieuwenhuis 75.2; Emma,
eig, J. W. Menkveld 77.2 ; Werna, eig. H. Langeler
77.2; Riek, eig. J. Haaring 76.1 ; Hermien, eig. B.
Hebbink 76.7: Mina, eig. M. Eenink 79.6. Voorlopig
werd ingeschreven, de stier Nelly's Joost b-, eig. M.
Eenink. Def. ingeschreven b- Futures, eig. T. Nieuwen-
huis.

STEENDEREN.

Vargadaring C.B.T.B. De afd. Steenderen van ge-
noemde Bond vergaderde aan de Bremer te Toldijk
onder leiding van de geer H. Wagen voort.
De heer Scharringa, Hoofd van de Rijkslandbouw-
cons. te Zutphen, behandelde in een lezing de mo-
derne bedrijfsvoering die aangepast moet worden aan
de veranderde omstandigheden. Na deze interessante
en leerzame rede volgde een uitvoerige bespreking.
Hierna werden enkele zaken van huishoudelijke aard
besproken, o.a. verslag van de kringvergadering te
Vorden, om medewerking te verlenen bij het innen
van de bijdrage voor de financiering van de Stichting
voor de Landbouw. Verder werd de agenda bespro-
ken van de Alg. Verg. van de Gelderse Afd. van de
C.B.T.B. op heden Zaterdag 3 Dec. De heren B. G.
Ruessink en M. J. Spekkink, werden herkozen als
vertegenwoordigers der Kringcommissie v. d. Stichting
voor de Landbouw.

Jaarfaast Maiijatvar. Zaterdag vierde de Meisjes-
vereniging „Zonnebloem" te Toldijk in de zaal „De
Bremer haar derde jaarfeest.
Na de pauze volgde opvoering van het toneelstuk
„Monica's Wraak", dat op verdienstelijke wijze werd
weergegeven.
Het was voor de talrijke aanwezigen een genotvolle
avond.

Karkalijka varkiazing. Bij de Maandag j.l. plaats
gehad hebbende verkiezing in de Ned. Herv. Kerk
werden tot leden van het Kiescollege herkozen de



heren H. J. Aalderink, D. J. Hekkelman Jr., E. J. Beef-
tink, H. Maalderink en J. H. Uenk.
Tot Notabelen werden herkozen de heren D. Harm-
sen en J. H. Uenk, en tot Kerkvoogd de heer J. J.
C. Remmelink.
In de vacature, ontstaan door het overlijden van de
heer A. Susebeek werd tot Kerkvoogd gekozen de
heer D. J. Garritsen.

Jaarverg. Gymnastielcver. Deze verg. had plaats
in „De Zwaan" onder leiding van de heer D. J. Hek-
kelman. Uit de verslagen bleek dat de vereniging 98
leden teld, en er een klein nadelig saldo is. De zaal-
houder de heer A. Beeftink vond hierin aanleiding
de zaalhuur voor de oefeningen belangrijk te verlagen,
hetwelk in grote dank werd geaccepteerd.

Aanbesteding wegen. De aanbesteding van de ver-
betering en verharding van gemeentewege van de weg
over de Covik, de Hardsteestraat en de Beekstraat is
na loting gegund aan de fa te Siepe te Winterswijk
voor de som van f 69.110. Ook door de fa. H. Boe-
zewinkel te Nijmegen was voor een gelijk bedrag in-
geschreven.

Een laatste getuigenis.
Een Amerikaans document Uitgave van de Admini-
stratie van de vrije Amsterdammer. Officieel orgaan
van de Afdeling Amsterdam van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie.
Van bevriende zijde ontvingen wij bovenstaande bro-
chure geschreven door Amerikaanse journalisten die
behoren tot de meest onafhankelijke en openhartige
groepschrijvers in de wereld. Dit maakt hun oordeel
des te meer waardevol. De Pulitzer-prijswinnaar S.
Burton Heath en H andere journalisten reisden over-
eenkomstig de grote Amerikaanse krantentraditie naar
Z.O. Azië om de waarheid te leren kennen omtrent
de Indonesische crisis. Mr. Heath, Charles Gratke,
Nat. A. Barrows, William Newton, H. R. Knicker-
bocker, George Moorad en zeven andere vooraan-
staande schrijvers vonden bij de uitoefening van hun
taak de dood bij een vliegtuigongeluk te Bombay op
weg naar huis terug. Maar sommige van hun artike-
len, na hun dood gedrukt, waren van zo opzienbarend
karakter, dat zij grote groepen van het Amerikaanse
volk in beroering brachten.
Geen enkel woord van dit boekje is geschreven door
iemand, die ook maar enig belang heeft bij welke
groep ook in Indonesië: Republikeinen, Federalisten
of Nederlanders. Ongeacht ieders persoonlijk standpunt
behoort de laatste getuigenis van deze journalisten aan
het Amerikaanse volk door iedereen te worden gelezen.
Het is een Amerikaans document. Het is een historisch
getuigenis, dat een deel vormt van de Indonesische
geschiedenis en is uitgegeven in het algemeen belang.

\Vij zullen elke week een artikel uit deze belangrijke
brochure onze lezers voorleggen.

Blij weerzien. Het was voor de Fam. Meulenbrug-
ge, Ruurloseweg, alhier een blijde dag toen Donderdag-
middag hun zoon, na ruim 3 jaar in Indië te hebben

gediend, weer gezond en wel in de huiselijke kring
mocht terugkeren

Mede namens onze kinderen,

betuigen wij langs deze weg

onze hartelijke dank, voor

de vele blijken van belang-

stelling bij ons 40-jarig

huwelijksfeest ondervonden'

Fam. L. W. Harmsen-

Esselenbroek.

„Memelink".

Te koop

r,b, Maalkalf
bij Joh. Vruggink

Dunsborg B 8

Adverteren doet verkoper

Oorzaak
Wat zijn wij toch maar kleine mensen
Als ik alles zo bekijk.
Want niets kunnen wij verand'ren
In ons grote wereldrijk.

Als de hoge heien spreken
Zijn we, zeer bescheiden stil,
Want wij, kleine kriebelmensen
Hebben toch geen eigen wil.

Als de heren gaan beslissen
Over ons en zonder ons,
Zitten wij steeds op de planken
En zij liggen in het dons.

Ten hoogste worden wij betiteld
Als een lastig mopperaar,
Ook al mógen we wat zeggen .....
Luist'ren doe» ze er niet naar.

Soms hebben ze ons even nodig
Dan verbergen ze hun ergenis,
Doch dat is alleen in tijden
Als er gauw verkiezing is.

Zit men dan weer op het stoeltje
Drinkt men rustig weer een glas.
Heeft men maling aan het vulgus
Blijft de zaak zoals het was.

'k Ben wat in een somb're stemming
Maar U snapt toch zeker wel
Dat 'k geen lofgedicht kan schrijven
Na ontvangst van dwangbevel?

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Zondagsdienst doktoren :

Dr Dwars en Dr Buurke


