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Belangrijk
In verband met de Kerstdagen en Nieuwjaar ver-

schijnt het volgend no. van De Reclame als gecombi-
neerd Kerst- en Nieuwjaarsnummer op 24 Dec. a.s.

Zij die een Nieuwjaarswens willen plaatsen, kunnen
dat dan in dit no. doen.

Advertenties kunnen worden aangenomen tot Vrij-

dag 20 Dec., voorin. 10 uur.

Het daarop volgend no. verschijnt dus op 4 Januari.
De Uitgever

Aanvulling Bonnenlijst
8 t.m. 21 Dec. 1946

Bonkaarten Geldige bonnen

KA, KB, KC 612
(strook no. 4) *

KD, KE 612
(strook no. 4)

Tabakskaart enz.

51—4 alg.

51—5 alg.

51—6 alg.

51—7 alg.

51—8 ak|.

51—9 alg.

51-1A,51-5B|

en 51—4C res. j

52-5 alg.

52—6 alg.

52—7 aiy.
52 8 alg.

52 -3D res.

T 62

Rantsoen

100 gram bloem of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)
200 gr. gedr. zuidvruchten
250 gram waspoeder
500 gram jam
125 gram koffie
100 gram thee

l kg appelen of peren

200 gr. gedr. zuidvruchten
250 gram waspoeder
500 gram jam
1 kg appelen of peren
100 gram bloem of kinder-
meel (niet uit rijsf bereid)

2 rants. tabaksartikelen .

PUBLICATIE

Dezer dagen vindt de uitreiking plaats van nieuwe
bonkaarten. Uitgereikt zullen worden:

bonkaarten KA t/m KE aan niet-zelfverzorgers,
LA-LB-LC aan zelfverz. melk en vlees,
OA-OB-OC aan zelfverzorgers vlees,
PA-PB-PC aan zelfverzorgers melk.

De leeftijdsgrens is wederom een jaar verschoven,
zodat de volgende indeling wordt aangehouden:

bonkaarten A aan personen geboren in 1926 of eerder
B „ „ „ „ 1927 t/m 1932
C „ „ ,, „ 1933 t/m 1942
D „ ,, „ „ 1943 t/m 1945
E „ „ „ „ 1946.

Kinderen geboren in 1943 of later vallen met ingang
van heden niet meer onder de zelfverzorging en ont-
vangen dus een volledige kaart.

Zelfverzorgers worden per kennisgeving opgeroepen.
Niet-zelfverzorgers moeten hun kaarten in ontvangst

nemen op 19 December 1946 in Café Demming van
9—12 en van 2—4 uur.

Een bon voor uitsluitend jam

Het is noodzakelijk, de betrekkelijk grote voorraad
jam bij de groothandel en de winkeliers te verminderen
en meer in overeenstemming te brengen met de huidige
omzet.

Daarom zal voor eenmaal, en wel in deze week, een
bon worden aangewezen, welke uitsluitend recht geeft
op het kopen van 500 gram jam. Op deze bon mag
dus geen ander boterhamsmeersel of -strooisel en even-
min suiker worden afgeleverd.

Deze hoeveelheid jam zal eerst na de feestdagen in
mindering van het suikerrantsoen worden gebracht. Op
3 Januari zal derhalve in plaats van een bon voor 750
graÉi suiker een bon voor 500 gram suiker worden
aangewezen.

Wetdadiqk&id
Voor de Ruiten-is-troef-actie wilde iemand
een stelletje jampotten inleveren; voor
onze jongens in Indië werden oude tele-
foongidsen „afgestaan".

Geen land, zo wordt er vaak beweerd,
Waar zoveel wordt gecollecteerd

Als in ons kleine landje.
De offervaardigheid is groot;
Is een provincie soms in nood,

Men helpt direct een handje.

Toen Zuid nog zonder ruiten was,
Hielp Noord direct met hout en glas,

Zodat toen ruiten troef was.
Terwijl men zelf daar helpen ging . . .
Toen bleek het, dat de Noordeling

Toch heus nog niet zo stroef was.

De Niwin vraagt; ook zij moet voort,
Ook deze roepstem werd verhoord,

De boeken bleven stromen.
Maar een ding moet er toch betreurd:
Men moet niet, zoals is gebeurd,

Met oude rommel komen.

Doe niet, zoals die zot, zottin,
En stuur voor glas geen jampot in,

Dat is een daad van schoften.
Wees blij maar, dat uw huis nog staat,
En dat er bij u in de straat

Geen projectiel ontplofte.

Wanneer de Niwin boeken vraagt.
Dan hoopt ze, dat u helpt en schraagt

Met één boek o f . . . met ritsen.
Geef dan ook met een gulle hand.
Wat heeft men aan een oude krant,

Of aan wat oude gidsen ?

't Is vaak voor u een kleinigheid,
Maar blijf uw offervaardigheid

Aan medemensen tonen.
Help waar u kunt, maar met verstand
En 't blijke, dat in Nederland

Nog goede mensen wonen.

(Nadruk verboden)

Kapverbod van bomen

Het is verboden, bomen en andere houtopstanden te
vellen of te rooien zonder kapvergunning.

Deze vergunning kan worden aangevraagd bij den
directeur van het Staatsbosbeheer, te Utrecht, Museum-

^laan 2. Vruchtbomen — met uitzondering van note-
bomen — en knotwilgen mogen zonder vergunning
worden gekapt of gerooid.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



UITREIKING SCHOENENBONNEN

De uitreiking van de schoenenbonnen aan hen wiens
laatste cijfer van het tweede distributiestamkaartnummer
een 2 is en die sinds Jan. 1945 geen schoenenbon heb-
ben ontvangen, vindt plaats als volgt: Donderdag 19
Dec. aan hen wiens geslachtsnaam begint met de letters
A t/m K, en Vrijdag 20 Dec. aan hen wiens geslachts-
naam begint met de letters L t/m Z; telkens van 9— 12 u.
Wij maken er nogmaals op attent dat het distributie-
kantoor Woensdags uitsluitend voor winkeliers
is geopend en Zaterdags gesloten is.

Distributiedienst Hengelo (Gld)

Plaatselijk Nieuws *
•Het bezoek van Sint Nicolaas. Sint Nicolaas was
dit jaar laat met zijn officieel bezoek aan Hengelo. Na-
dat hij Donderdag de r.k. school in 't dorp had bezocht
op zijn reis door de Achterhoek, kwam hij pas Zaterdag-
middag terug. In „Concordia" vond hij de leerlingen
van de kleuterschool bijeen, waarmee hij zich enige tijd
bezig hield, „onderwijl het kleine volkje ruim onthaald
werd. Daarna begaf hij zich, met zijn zwarte knecht
naar de zaal Langeler, waar de leerlingen der openbare
school zijn komst reeds met ongeduld zaten af te wachten.

Bij zijn aankomst werden natuurlijk welkomstliederen
gezongen. Nadat de Sint, gezeten op zijn grote stoel
een gemoedelijk praatje tot klein en groot had gericht,
werd het grote boek geopend en ontbood hij verschil-
lende jongens en meisjes bij zich. Sommigen verzocht
hij voor hem te zingen, anderen kregen een vermaning
of prees hij om hun gedrag, doch voor allen diepte
Piet iets uit zijn zak op.

Op verzoek van de Sint deelde de oudercommissie
overvloedig lekkernijen uit, waarna de kindervriend
afscheid nam met de belofte 't volgend jaar terug te
komen.

Daarna verscheen de poppenkast op 't toneel, waarin
een aardig sprookje voor de kinderen werd vertoond.
Behalve bij de allerkleinsten, die door de moeders waren
meegenomen, vond dit sprookje van de betoverde
prinses een dankbaar publiek, dat volkomen meeleefde.

Leesgezelschap. De tweede aanschrijving van het
bestuur aan de leden van het leesgezelschap om ter
vergadering te komen, heeft doel getroffen. Van de 18
leden waren er Maandagavond in hotel Langeler 16
opgekomen. De rekening van den penningmeester werd
in orde bevonden. De inkomsten over de beide laatste
boekjaren bedroegen f 279.— tegen de uitgaven f 332.29.
Het tekort van f 53.29 werd weggewerkt door de ver-
koop van gelezen boeken, welke f 63.— opbracht. Bo-
vendien zijn er nog tal van boeken en tijdschriften in
circulatie, zodat de financiën er niet al te somber uitzien.

Toch vond het bestuur 't gewenst de contributie te
verhogen van f 9 . — tot f 12.50 en de leden te ver-
plichten bij de boekverkoop voor minstens f 1.— te
kopen, waarmee ieder accoord ging.

De lijst der te lezen tijdschriften werd hierna vast-
gesteld. De portefeuilles zullen voor 't komende jaar
de volgende tijdschriften bevatten : Ons vrije Nederland,
Wereldkroniek, De Spiegel, De Prins, 't Kompas, Kie-
keboe, Panorama, Libelle, Gelderland in Woord en
Beeld, Moeder, Historia, Erica, De Vrouw en haar
Huis, De Kern en Op de Uitkijk. Bovendien ontvan-
gen de leden om de 3 weken een boekwerk.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren J. C.
Geertsma, voorz., H. B. Vrugtman, secr. en J. H. Wan-
sink, penningm. herkozen.

„De Zigeunerprinses". Liefhebbers van een komische
film kunnen Dinsdagavond hun hart ophalen. Dan draait
n.l. in zaal Langeler de film „De Zigeunerprinses" met
in de hoofdrollen het onovertroffen humoristische duo
Stan Laurel en Oliver Hardy. Het is misschien onnodig
te vermelden, dat zij meer dan ooit daverende lach-
salvo's verwekken. In deze film komen vele nieuwe
oer-komische scène s voor, die het publiek boeien van
het begin tot het einde.

Coöp. Zuivelfabriek. In de Maandag gehouden ver-
gadering van de CoÖp. Zuivelfabriek werden de af-
tredende bestuursleden, de henen Th. Lankhorst, G.
Lenselink en J. C. Wesselink, herkozen. Tot lid van
de commissie voor het nazien der jaarrekening werd
benoemd de heer G. J. J. Niesink.

De heer J. C. Geertsma, directeur, deelde mede dat
door de Bond van Coöp. Zuivelfabrieken een commissie
was ingesteld, welke dient na te gaan, of het wenselijk
is, dat de fabrieken gezamenlijk andere producten dan
boter gaan maken. Men is n.l. van mening door het
fabriceren van maar één product te kwetsbaar te zijn.

Mutaties. Door den inspecteur-generaal der rijkspolitie
zijn met ingang van l Jan. 1946 bevorderd: de wacht-
meester post-commandant der rijkspolitie te Keyenburg,
H. G. van Suntenmaartensdijk, tot wachtmeester Ie
klasse; de wachtmeester post-commandant der rijks-
politie te Hengelo (Gld), A. W. Bakker, tot wacht-
meester Ie klasse; tot wachtmeester Ie klasse der rijks-
politie te Hengelo (Gld) C. v. d. Scheur en G. J. H.
Weideman; tot wachtmeester A. v. d. Brink, eveneens
te Hengelo (Gld)>

„A's de Poorten open gaan". De afd. Hengelo (G.)
van het N.V.V. houdt op Zaterdag 25 Januari a.s. een
toneelavond, waar door een toneelvereniging uit Brum-
men het prachtige stuk „Als de Poorten open gaan"
zal worden opgevoerd.

Onderwijzeres kleuterschool. Wegens bedanken van
mej. Bruggink—Warringa als onderwijzeres aan de
kleuterschool is tegen l Jan. 1947 als haar opvolgster
benoemd mej. R. Jansen, alhier.

Geslaagd. Aan de rijksuniversiteit te Utrecht slaagde
voor het candidaatsexamen rechtsgeleerdheid mej. W.
H. Arends, alhier.

Benoemd. Tot kapelaan te Etten (Gld) werd benoemd
de weleerw. heer Van Batenburg, die hier ter plaatse
deze functie 2 ' /2 jaar heeft vervuld gedurende de ziekte
van pastoor Verheuvel.

Zondagsdienst doktoren. Dr ter Bals en Dr Buurke.

Sloopt de taaimuren: leert Esperanto!

Nieuws voor boer en boerderij
Een zeer groot deel van de telers is nog niet op de

hoogte met de voorschriften omtrent de te leveren hoe-
veelheden tarwe en gerst. Telers die 25 are of minder
van deze producten (gerekend per product) hebben ver-
bouwd, mogen de opbrengsten van deze oppervlakten
geheel in eigen bedrijf aanwenden.

De opbrengsten van de oppervlakten, groter dan 25
are (per product) moeten volledig worden ingeleverd,
met uitzondering van die hoeveelheden waarvoor een
„toewijzing uit eigen oogst" voor consumptie, zaaizaad
en/of veevoeder is verstrekt. Aan deze voorschriften
moet streng de hand worden gehouden.

In ons vorig artikel werd o.a. medegedeeld, dat voor
partijen rogge en haver, welke na 23 Nov. 1946 aan
ingeschakelde graanhandelaren of aan erkende zaaizaad-
handelaren wordt geleverd, geen inleveringspremie meer
zal worden betaald.

Het zal de aandachtige lezers reeds zijn opgevallen,
dat in deze mededeling een fout is geslopen. Voor rogge
en haver moet n.l. gelezen worden: rogge en tarwe.

Teneinde de aardappelvoorziening veilig te stellen,
is het vervoederen van consumptie-waardige aardappe-
len niet meer geoorloofd. Voor alle partijen, die als
veevoeder worden gebruikt, moet een veevoederver-
klaring aanwezig zijn, met uitzondering van partijen
kriel tot 35 mm, met hoogstens 10 °/« boven deze maat.

De ruimere aanvoer van mestcontractvarkens heeft
er toe geleid, dat de overnamemarkten Hengelo (G.)
en Nijkerk wederom wekelijks worden gehouden. De
data dezer markten zijn voor Hengelo: 19 en 27 Dec.

Ook het schema van overnamemarkten voor slacht-
vee ondergaat als gevolg van de a.s. feestdagen enige
belangrijke wijzigingen. Voor h«t tijdvak tot 4 Jan. a.s.
zijn de volgende data vastgesteld: Doetinchem 17, 23
en 31 Dec.; Borculo 27 Dec.; Lochem 18 Dec.; Zut-
fen 19 Dec. en 2 Jan.

Wij maken de geregistreerden er op attent, dat aan-
vragen voor het leveren van rogge inplaats van haver
tot l Jan. 1947 kan plaats hebben. Hen die zulks reeds
hebben aangevraagd, verzoeken wij voor bovenstaande
datum ten kantore te komen, voor het plaatsen van hun
handtekening, dat dergelijke aanvragen zonder hand-
tekening niet geldig zijn.

PAX-nieuws

Zondag j.l. leverden Pax II en Pax III beiden een
uitstekende prestatie, door resp. met 7—0 en 4—O van
Be Quick IV en Ratti III te winnen. Pax II bezet thans
de derde plaats met 3 punten achterstand op de leiders
Vorden I. Pax III is door haar overwinning twee plaat-
sen op de ranglijst gestegen.

Zondag a.s. speelt Pax III uit tegen het sterke Lochem
UI en zal heel goed uit de hoek moeten komen om een
enigszins dragelijk resultaat te behalen. Pax II heeft
geen wedstrijd. Pax I speelt Zondag a.s. een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen V.V.G. uit Gaanderen,
welke laatste ploeg de leiding heeft in de 4e klasse I
van de K.N.V.B.

Programma voor Zondag 22 Dec. a.s.:
Eerbeekse Boys I — Pax I, aanvang 2 uur,
Pax II—de Hoven III, aanvang 2 uur,
Lochem IV—Pax III, aanvang 12 uur.

Programma voor Zondag 29 Dec. a.s.:
Pax I—Loenermark I, aanvang 2 uur,
Pax II en Pax III nog niet bekend.

Zaterdag 21 Dec. a.s.:
Vorden A—Pax A, aanvang 2.30 uur.

De prijs van het brood

Maximum- en minimumprijzen per 23 Dec.

Voor brood bestaat tot nu toe een vaste prijs, waar-
van noch naar beneden, noch naar boven, mag worden
afgeweken. Deze prijzen zijn vastgelegd in de Ver-
ordening Broodprijzen 1942.

Aangezien de werkelijke kostprijs van brood tesamen
met een redelijke winst voor den bakker een prijs nood-
zakelijk maken, die ver boven de vastgestelde prijs ligt,
geeft de regering via de bakkers een subsidie aan de
verbruikers van 6 cent per brood van 800 gram.

Deze subsidie, welke uit het Landbouwcrisisfonds
wordt betaald, is met ingang van Maandag 9 Dec. j.l.
met l cent verminderd.

In verband hiermede wordt per 23 Dec. a.s. de prijs
voor brood met l cent per 800 gram verhoogd, ter-
wijl tevens de vaste prijs wordt afgeschaft en vervangen
door een maximumprijs. Bovendien is een minimumprijs
gesteld, die 2 cent per broodkbeneden de maximumprijs
ligt. Een en ander overeenkomstig de regeringsverkla-
ring van 4 Oct. 1946.

Zo zal b.v. in die plaatsen waar tot nd toe de vaste
prijs van 20 et gold voor afgehaald brood van 800
gram en 21 et voor bezorgd, de maximumprijs per 23
Dec. 21 et afgehaald en 22 et bezorgd worden. De
minimumprijzen worden resp. 19 en 20 et.

Drinkglazen voor een dubbeltje

Teneinde in de allerergste huishoudelijke glasnood
te voorzien is een van de grootste glasindustrieën in
ons land, de N.V. Glasfabriek Leerdam, er toe over-
gegaan'drinkglazen in bekermodel in grote hoeveelheid
tegen lage prijs in de handel te brengen. Besprekingen
inzake de toepassing van het door de overheid ge-
wenste utility-systeem hebben tot resultaat gehad, dat
deze industrie in staat is een aantal van ongeveer 9
millioen glazen per jaar tegen een publieksprijs van 10
cent te produceren. De prijs is in de bodem geperst.
Vanzelfsprekend is de verkoop hiervan niet aan distri-
butiebepalingen gebonden. Koppelverkoop, met welk
ander artikel ook, is in geen geval toegestaan.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
A G E N D U M

IQ Der. l'ropaganda»Toneelavond Gelderse Blinden ver.
'20 Dec. Feestavond B.O.L.H. en B.O.G.

4 Jan. Toneelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).
9 en 10 Jan. Uitvoering [onflellngsver. Dorp.

14 en 15 Jan. Uitvoering Zang» en Tonedver. „Hxcelsior".
16 en 17 Jan. Uitvoering Jeugdver. Bekveld.
23 en 24 Jan. Uitvoering Korfbalclub T .C) . l ' .
25 Jan. Toneelavond N.V.V. (Hengelose Besturenbond).
28 en 30 Jan. Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles".

6 en 7 Febr. Uitvoering Jeugdver. Varsel.

Verkrijgbaar: ULFERS

Prifs gebonden f 8.50 ARNOLD

Kerstbomen in alle maten
Kerstbakjes, hulst, tulpen,
hyacinten, azalea's, cy-
clamen en andere bloeiende
planten, alles tegen concur-
rerende prijs. Aanbevelend

M. Wijnbergen

Te koop een beste

jonge waakhond
bij Th. J. Nieuwenhuis

,/Honnekink"

Te koop een

afgekalfde maal,
met 13 1. melk per dag,

bij J. W. Menkveld

„Groot Sessink"

Te koop 2 zware

b,b, zeugen
bij G. J. Starink

Bekveld D 3

Te koop

een varken,
i 80 kg, geschikt voor
huisslachting,

bij E. J. Meenink

Els Hengelo

Staat ter dekking
de grove donkerrode
goedgekeurde

volbloed stier LEO
M. gaf als 3-jarige 3839 kg
melk, 3.62 °b vet in 335 d.

Dekgeld f 5.—

G. J. Klein Gotink
Bekveld

Kerkdiensten
ZONDAG 15 DECEMBER 1946

f Ned. Herv. Kerk

l O u. Ds Kwint, 7 u. de hr te Winkel.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.
Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

B.O.G. - B.O.L.H. - afd. Hengelo-Vorden

op Vrijdag 20 December 1946

aanvang 7 uur precies
in het Feestgebouw „Concordia"

Programma : Spreker: de Weled Heer J. Roseboom,
burgemeester van Nederhemert (Betuwe)

Onderwerp: De taak en toekomst

~ • van onze jongerenorganisatie.

Pauze

Opvoering van het blijspel in 3 bedr.

„Haar laatste wil"

van H. Bakker.

Entree f 1.— (incl. bel.). Voorverkoop aan de zaal.

Zondag a.s.

Pax l - V.V.G. l
(Gaanderen)

Entree 35 et,

beneden 16 jaar 10 et

Terrein Kastanjelaan

Het nieuwe belastingjaar
begint l Januari ^a.s. Voor ieder die nog
geen boekhouding heeft is het noodzake-
lijk er nu mee te beginnen.
Vraagt inlichtingen bij

Administratiekantoor TH. J. SLOOT
lid N.I.v.B. - ' E 2, Hengelo (Gld)

Zondag a.s.

Keyenb. Boys III - Oosseld III
aanvang 12 uur

Keyenb. Boys l • Oosseld II
aanvang 2 uur

Entree 25 et

Te koop

2 drag. malen,
uitgeteld 24 Dec. en Febr.,
ook genegen te ruilen voor
gust vee,

bij D. M. Wullink

op „Huizink" — Hengelo

Te koop

een zeug,
zeer geschikt voor
huisslachting, en een

drag. slamboekschaap
bij K. Booltink

Keyenburg

Te koop of te ruil

een melkkoe
met 10 1. per dag,

een drag. vaars,
bijna aan de telling,

en neur. vaarzen
bij B. Boers, Bekveld, of
bij H. Weevers, Hengelo.

Te koop off te ruil een

2-jar, guste maal
bij H. J. Haverkamp

B 25 — Hengelo

Voor de slacht
prima gezouten varkens- en
runderdarmen, lever-, bloed-,
metworstkruiden en peper.
Tevens gemengd meel en
aardappelmeel.

Beleefd aanbevelend

G. J. ten Arve

Abonnementen en
advertenties

worden gaarne
aangenomen

door G. J. LIJFTOGT
Toldijk

Scheurkalenders
ARNOLD



. ... -

Bioscoopzaal LANGELER Hengelo
Exploitatie Jac. Miedema, Deventer

DINSDAG 17 DECEMBER, 8 uur, vertonen 'wij

De Zigeunerprinses
(The Bohémien Girl)

met: STAN LAUREL erf OLIVER HARDY

De Dikke en de Dunne zijn twee zorgeloze leden van een zigeuner-
kamp. De vrouw van „de dikke" wordt verliefd en dan beginnen
de moeilijkheden

LAUREL en HARDY verwekken meer dan ooit DAVERENDE LACHSALVO'S
Toegang 14 jaar. Plaatsbespreken en voorverkoop als gewoon.

Zak- en kantoor-agenda's
Boekhandel ARNOLD

te geven door de

GELDERSE BLINDENVERENIGING

met welwillende medewerking van de

Toneelver. „Onder Ons" uit Oosterbeek
op Donderdag 19 December
in zaal Langeler te Hengelo (Gld)

*Opening 7.30 uur precies
door den Voorzitter der Gelderse Blindenvereniging
den Heer R. Koops.

Opgevoerd wordt:

een wespennest
Een vrolijk spel van vacantiegeneugten
in 3 bedrijven.

Gedurende de pauze zal blindenarbeid
gedemonstreerd en verkocht worden.

Toegangsprijs f 0.60.
Kaarten verkrijgbaar bij de hoofden der scholen en
bij Boekhandel Arnold.

J.B.T.B. Hengelo 1G.) - Keyenburg
Op Maandag 16 Dec. 1946, 7 uur,
zal de Weled. Heer F. Verheij uit Didam
in de zaal Maresch komen spreken over:
„De toekomst der kleine boeren".

Leden van A.B.T.B. en J.B.T.B. toont Uw
belangstelling door een trouwe opkomst !

Namens de besturen der J.B.T.B.,
J. Hilderink, secr.

De Bond van Fokverenigingen te Hengelo (Gld)
nodigt haar leden uit tot het bijwonen der

LEZING
op Dinsdag 17 Dec. 's avonds 7 uur
in de zaal van Maresch.

Spreker: Ir W. C. Hoogland, rijks-veeteeltconsulent.

Onderwerp: f.ctueie problemen in de rundveefokkerij
Het Bestuur

Te koop

4 drag, malen,
ook te ruilen voor gust vee,

bij W. J. Weenink

C 40 Keyenburg

H.H. Pluimveehouders!
Vanaf heden worden weer
bestellingen van

Eéndagskuikens

W.L., R.I.R. en Kruising
(P.L.XW.L.) aangenomen.

Beleefd aanbevelend
H. J. Jolink

B 75 - Hengelo (Gld)

Te koop een zware

dragende koe,
volbl. Fokv. met hoge pro-
ductie, t.b.c.-vrij,

bij H. Langeler

Noordink

Verkrijgbaar:

Un mens vindt zien weg
door Herm. v. Velzen

Prijs ff 3.— Arnold

MET DE
FEESTDAGEN

KOFFIE

Te koop
een partij

oude holle pannen

en estrikken
B. Wullink

Ruurlose weg 37

Een advertentie in
„de Reclame" heeft
altijd succes.

f MOEDERCURSUSl
Begint Woensdag 8 Jan. 1947
's middags 2 uur
in een lokaal der o.l. school

Aangifte bij de Zuster,
wijkgebouw Groene Kruis.

Fokvereniging „Ons Belang" stelt hare

stier Adelbert 8593 S
ter dekking, voor niet-leden f 6.—.
Donkerrode extra grove diepe stier, stamt
af uit de lijn van Johan van Rebekka 8.
Zon- en feestdagen 's morgens voor 9 uur

s avonds van 5—6 uur.en
Stierenhouder B. Enzerink, „'t Stapelbroek".


