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Plaatselijk nieuws
De Privé Verpleegster. De vereniging V.V.V. heeft
de ingezetenen Zaterdag weer eens een avond van
kunstgenot bezorgd, door in de zaal Langeler de A.O.T.
onder leiding van den heer J. Holtland te laten op-
treden met het blijspel in 4 bedrijven van A. den Hertog
„De Privé Verpleegster".

Zoals we het van dit gezelschap gewoon zijn, was
de vertolking tot in de puntjes verzorgd.

Het jeugdige verpleegstertje, dat er noodgedwongen
toe overging om zich hiervoor uit te geven, omdat zij
nergens anders aan de slag kon komen voor kantoor-
werk, waarvoor zij trouwens wegens haar luchtige
levensopvatting totaal ongeschikt bleek te zijn, vond in
mej. J. Rodenburg een énige vertolkster. Wat is er
gelachen om de manier waarop zij haar patiënten met
hun ingebeelde" kwalen behandelde. Want behalve de
brombeer John Burden, de oud-zeekapitein, dien zij op
haar manier verpleegde, kreeg zij er nog diens neef en
zijn vriend bij, die beide hun uiterste best deden om
zo ziek mogelijk te zijn, teneinde de meeste aanspraak
op haar nabijheid te kunnen doen gelden.

De boekhouder Markham was een prachttype, die
evenals de invalide zeekapitein, de hun toebedeelde
rollen op onverbeterlijke wijze vervulden.

Ook de andere spelers, die minder op de voorgrond
traden, voelden hun rollen zuiver aan en droegen er
hunne toe bij, om het geheel tot een waar succes te maken.

Dr Dwars opende de avond met een inleidend woord,
een welkom tot allen, waarbij hij den oud-voorzitter
van V.V.V., de heer R. Bronsema, in het bijzonder
welkom heette.

Aan het slot dankte de heer Arnold, secretaris, het
gezelschap voor de wijze, waarop dit mooie blijspel
voor het voetlicht werd gebracht en waarvan de aan-
wezigen zo bijzonder hebben genoten. Hij drong er
verder bij het publiek op aan, V.V.V. zoveel mogelijk
met hun lidmaatschap te steunen.

Uitslag verloting ten behoeve van het Jeugdwerk te
Keyenburg. (De vette cijfers zijn de prijsnummers.)
l 1406. 2 3109, |3 704, 4 378, 5 3332, 6 1704, 7 52,
8 2937, 9 3355, 10 2807, 11 1483, 12 3331, 13 1948,
14 2900, 15 410, 16 2578, 17 3648, 182598, 192723,
20 3441, 21 2513, 22 3808. 23 3627, 24 1801, 252205,
26 735, 27 3686, 28 435.

Karavaan. Liefhebbers van avonturen en sensatie kun-
nen Dinsdagavond hun hart weer ophalen. In zaal Lan-
geler draait dan de film „Karavaan", een machtig epos
van liefde, haat en misdaad. De hoofdrollen worden
vervuld door Stewart Granger, de bekende vechters-
baas, die in deze film zijn zwaarste gevecht levert;
Jean Kent met Spaanse en Zigeunerdansen, en Anne
Crawford als het meisje waarom de strijd gaat.

Voedselvoorziening en landbouwaangelegenheden
Over bovengenoemd onderwerp sprak Dinsdagav. in
de zaal Demming Ir W. Kooy, voedselcommissaris voor
Gelderland, voor de leden der afd. van de G.M.v.L.

Van de vele regeringsmaatregelen betreffende de
voedselvoorziening zijn er reeds vele opgeheven, aldus
spr. en ook veel nog bestaande hebben eigenlijk hun
betekenis verloren, doch die voor de vleesvoorziening
zullen nog wel geruime tijd blijven bestaan, daar onze
vleespositie er in de komende tijd nog lang niet roos-
kleurig uitziet.

Voor 1947 zal een veelevering van 120 kg per jaar
worden opgelegd voor rundvee. Van een voorlopige
aanslag van l Sept. tot l Mei van 180 kg hoopt de
regering echter geen gebruik te maken. Het voor-
naamste vleestekort zit bif de varkens. De burgerbe-
volking consumeert thans nog slechts een vijfde deel
van hetgeen er voor de corlog werd gebruikt.

Met lei
Zo, we zijn dan weer begonnen
Met een nieuwe, schone lei.
Ieder kan nu weer gaan schrijven,
Want de griffel ligt er bij.

Iedereen heeft zo zijn wensen
En verlangens, groot of klein.
Niemand zal 't ons kwalijk nemen.
Daar wij toch „slechts" mensen zijn.

Maar als we d' oude lei bekijken.
Vóór ze weer wordt neergelegd,
Merkt men toch: van al die wensen
Komt heel weinig vaak terecht.

Op de lei van de regering,
Daar komt bovenaan te staan:
Eerst een sluitende begroting —
Het tekort moet van de baan!

Bij 't bezien van al die nullen
Raakt de huisvrouw van de kook,
En zegt zachtjes: geen tekort meer ?
Op mijn leitje staat dat óók.

Meer deviezen — schrijft de bankman
Met grote letters op zijn lei.
Minder zwendel — zegt een ander,
En hij slaakt een zucht er bij.

Méér van dit en dat wat minder -
Dit omhoog en dat omlaag !
Komt dat alles tot vervulling ?
't Blijft voor u en mij een vraag.

Als wij allemaal maar willen,
Komen wij er heus wel door.
Maar zet bovenaan uw leitje:
'k Zet m'n beste beentje voor!

(Nadruk verboden)

Twee wegen kan men inslaan om weer op het oude
peil te komen, n.l. invoer van vlees, wat echter op
grote moeilijkheden stuit met deviezen, en ook kan
de eigen vleesvoorziening worden opgevoerd door de
varkensfokkerij geheel vrij te geven. Dit laatste heeft
weer het bezwaar, dat de fokkerij zich gaat verplaatsen
naar de grote bedrijven, daar die over meer voer be-
schikken, wat geenszins de bedoeling is. Men behoeft
er echter niet op te rekenen, dat nog dit jaar de distri-
butie van vlees zal worden opgeheven.

De boeren zijn met ingang van heden weer een stapje
verder doordat de levering der varkens thans recht-
streeks aan de vleeswarenfabrieken zal plaats hebben.
Er kan nu ter plaatse worden geslacht, het gewichts-
verlies wordt minder en men behoeft niet langer dan
een week op uitbetaling te wachten.

Het is thans nog niet veroorloofd, de toewijzing voor
fokzeugen op te heffen en ook werden weer de geleide-
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Aanvulling Bonnenlijst
5 t.m. 18 Jan. 1947

Bonkaarten

KA, KB, KC 701
• k no. 2)

KD, KE 702
(strook no. 2)

Tabakskaart enz.

Geldige bonnen

55—4 alg.

55—5 alg.
55—6 alg.
55—7 alg.
55—8 alg.
55—9 alg.

56—5 alg.
56—6 alg.
56-2D res.

56—2E res.

56-3D res.

T 66

Rantsoen

100 gram bloem of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)
l kg appels of peren
50 gram cacao
152 gram koffie
50 gram thee
pi.m. 225 gr. huishoudzeep
of 90 gram toiletzeep

1 kg appelen of peren
50 gram cacao
pi.m. 225 gr. huishoudzeep
of 90 gram toiletzeep
pi.m. 450 gr. huishoudzeep
of 180 gram toiletzeep
100 gram bloem of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)

2 rants. tabaksartikelen

DISTRIBUTIEDIENST HENGELO (GLD)

Uitreiking bonkaarten

aan niet-zelfverzorgers

op Donderdag 1 6 en Vrijdag 1 7 Jan.
van 9-1 2 en 2-4 u. in zaal Demming

Medebrengen alle stamkaarten en inleveringsbon
701 van de bonkaart 701 bovenhoek links. In-
legvellen niet medebrengen.

Zelfverzorgers worden nader opgeroepen.

biljetten en vervoerbewijzen voor biggen ingevoerd,
daar er zeer veel biggen clandestien naar de grote
steden verdwenen.

Aangaande de graanpositie van eigen oogst, welke
in het afgelopen jaar goed is geweest, meent de re-
gering toch dit jaar zuinig te moeten zijn, want in 1946
is aan broodgraan l millioen ton en aan veevoeder
zelfs nog meer moeten worden ingevoerd. Wat de prij-
zen van het ingeleverde graan betreft, meende spr. te
kunnen zeggen, dat deze iets lager zullen worden dan
het vorig jaar.

De kunstmesttoewijzing zal verhoogd worden. De
fosforhoudende en waarschijnlijk ook de stikstofhoudende
zullen vrij komen, doch met de kali staat het er nog
niet zo gunstig voor.

Wat de aardappelen betreft, zal er waarschijnlijk in-
ventarisatie worden gehouden, daar de regering moei-
lijkheden voorziet. De export is daarom voorlopig stop-
gezet en een beperking er van als veevoeder opgelegd.

Spr. behandelde vervolgens nog diverse andere land-
bouwproblemen terwijl hij daarna nog een aantal ge-
stelde vragen beantwoordde.

Stamboekkeuring. Bij de gehouden keuring op 7 en 8
Jan. door W. G. Lucassen, werden opgenomen koeien
van: B. Hebbink 78.3 en 76.7 p., W. KI. Winkel 77.6
en 76.7, H. Haring 76.9, A. Gr. Roessink 79.5, G.
Bannink 75.6, H. J. Hissink (stier) 78.2, J. W. Bruil,
Wichmond, 77.7, G. W. Stegerman 76.6, Th. J. Nieu-
wenhuis (stier) B-, G. J. Harmsen 80.8 en 79.2, H. Gr.
Roessink 76.6, J. W. Ruesink 77.9, H. W. L. Groot
Roessink 77.8, H. Denkers (stier) 76.6, W. Zents 78.2,
D. M. Wullink 78,2.

Ereschuld en Dankbaarheid. De onlangs gehouden
geldinzameling ten bate van de zware invaliden en de
nagelaten betrekkingen van hen die vielen in de Mei-
dagen van 1940, heeft in deze gemeente opgebracht de
prachtige som van f 2450.65. Hierdoor werden vele
zwaar getroffen gezinnen van een extra uitkering voor-
zien worden. Het plaatselijk comité brengt hierdoor
allen die tot het welslagen bijdroegen hartelijk dank.

Om meer bekendheid te geven aan haar doel, zal
E. en D. op Vrijdag 17 Jan. a.s. 's av. 7.30 u. in het
Feestgebouw „Concordia' een propaganda-av. houden.
Voor nadere bijzonderheden zie adv.

Toneelavond N.V.V. De Hengelose Bestuurdersbond
van de bij het N.V.V. aangesloten organisaties houdt
voor haar leden en verdere belangstellenden een toneel-
avond op Zaterdag 25 Januari in „Concordia". Opge-
voerd zal worden „Als de poorten open gaan". Het
wordt voor het voetlicht gebracht door de Brummense

Arbeiders Toneelvereniging, die dit stuk reeds op vele
plaatsen met enorm succes heeft opgevoerd. Voor de
toneelliefhebbers belooft dit een mooie avond te worden.
Men houde die avond vrij en zie de adv. in het volgend
nummer alsmede de reclamebiljetten.

Lezing fruitteelt. Uitgaande van het Kringbestuur der
Stichting van de Landbouw werd in de zaal Maresch
door den Rijkstuinbouwconsulent Ir Hennink een lezing
gehouden over fruitteelt,

Spreker behandelde de vraagstukken der rendabiliteit
van de kleine boerenbedrijven door de toepassing van
de tuinbouw. Hij gaf o.a. veel nuttige wenken bij de
behandeling van deze materie.

Na de rede gaven zich enige toehoorders op als lid
van de afd. „Steenderen en omstreken" van de Ned.
Fruittelers Org. (N.F.O.) terwijl er ook nog al animo
bestond voor een in deze maand te geven snoeicursus.

Is het zand in Hengelo op de bon ? Deze vraag
zal bij velen in onze gemeente gerezen zijn, toen ze
vandaag (9 Jan.) de straat op moesten om naar hun werk
te gaan, of toen ze de deur openden om hun kinderen
naar school te sturen. Want toen de torenklok 9 uur
geslagen had, was er op verschillende punten in ons
dorp nog geen schepje zand gestrooid ten gerieve van
de ingezetenen ! In een bepaald straatje was men echter
om kwart voor 9 wel aan het strooien! Was dit mis-
schien om de mensen die daar door komen „zand in
de ogen te strooien", opdat de ongestrooide straten
niet gezien zouden worden?

Het lijkt ons, dat het, in de gemeente Hengelo, niet
overbodig zou zijn een ietwat ruimer aantal straten te
bestrooien op een „iets" vroeger uur!

Er waren n.b. om 12 uur nog wegen, tot de kom
behorende — en die toch heus geen uitzondering maak-
ten, wat de gladheid betreft — die nog niet bestrooid
waren !

We zien hoopvol enige verbetering hierin tegemoet.
Namens vele ingezetenen, L. A. J. W.

Zondagsdienst doktoren. Dr Dwars en Dr Buurke.

PAX-nieuws

Alle wedstrijden voor Zaterdag 4 en Zondag 5 Jan.
j.l. werden afgelast. Het gehele programma is een week
opgeschoven, het luidt dus als volgt:

Zaterdag 11 Jan.:
Vorden A—Pax A, aanvang 2.30 uur.
Steenderen A—Pax C, aanvang 2.30 uur.

Zondag 12 Jan.:
Eerbeekse Boys I—Pax I, aanvang 2 uur.
Pax II—de Hoven III, aanvang 2 uur.
Lochem IV—Pax III, aanvang 12 uur.

Bij algehele afkeuring wordt het gehele programma
vanzelfsprekend wederom een week uitgesteld.

Clandestien vervoer van eieren
Ondanks het verbod tot het vervoeren van eieren

zö*nder geleidebiljet, waagt hier en daar nog wel eens
iemand clandestien het begeerde kippenproduct in kleine
of grote hoeveelheden te transporteren, in de hoop
daarbij niet opgemerkt te worden door de controleurs
van de C.C.D. Dat deze hoop veelal ijdel is, ontdekte
een wielrijder, die in de buurt van Ittervoort met twee
tassen vol eieren controleurs van de C.C.D. ontmoette.
De wielrijder negeerde het stopteken en reed zo hard
hij kon door, terwijl hij zijn tassen wegwierp, blijkbaar
om zich de controleurs daardoor van het lijf te houden.
De eieren bleken goed verpakt, want bij deze hard-
handige manoeuvre sneuvelden er slechts 54 van de
226. De wielrijder is ontkomen.

De omgeving van Barneveld bleek voor de controle
een vruchtbaar arbeidsveld. Tegen 7 clandestiene eieren-
vervoerders werd proces-verbaal opgemaakt. Hierbij
werden partijen van 1800 en 3600 eieren in beslag
genomen. In totaal was de oogst in beslag genomen
eieren in Barneveld 8045.

In de buurt van Nijmegen reed een automobilist, na
van de C.C.D. een stopteken te hebben gekregen, met
grote snelheid door. De achtervolgende controleurs
vonden den vluchteling spoedig in een zijweg terug,
waar hij juist een kist met 500 eieren achter een heg
verstopt had. Twee personen werden in verzekerde be-
waring gesteld en de auto en de eieren werden in
beslag genomen.

Kerstmis aan boord van de „Willem Barendsz"
De speciale verslaggever aan boord
van de „Willem Barendsz" seint ons:

Kerstmis aan de Zuidpool!
De telegrammen uit Holland hebben ons ervan ver-

wittigd, dat liet hard vriest in het vaderland, maar hier
is het ongetwijfeld kouder. In elk geval: de tempera-
tuur voor de echt-Hollandse Kerststemming is er wel!
Het sneeuwt en er raast een gierende wind. Dan doet
het goed om binnen te zijn en wie van de bemanning
verlangt er niet naar?

Reeds vroeg in de avond - eigenlijk laat in de mid-
dag - werd het werk „neergelegd", maar de messrooms,
die we voor deze gelegenheid feestelijk hebben versierd,
laten niet toe, dat we allen tegelijk bijeenkomen. We
moeten het in ploegen doen. Aan de broederlijke stem-
ming die er heerst, doet het niets af, dat de dominee
er niet is. We hopen, dat hij in Kaapstad al zover her-
steld is, dat hij zijn zegenrijk werk daar kan voortzetten.

Maar, wat nu op de „Willem Barendsz" ? Jan Strij-
bos neemt de taak van Ds Wriesters over. Hij spreekt
een wijdingswoord en doet het met gevoel en over-
tuiging. Hij leest in onze harten, als wij - natuurlijk -
denken aan thuis. Onze gedachten gaan ook uit naar
de nabestaanden van onzen vriend Kuiper, die bij het
ongeluk van de „Walrus" te Kaapstad om het leven is
gekomen. Donkelaar en Hoogenkamp zijn er betrekke-
lijk goed afgekomen, maar moesten toch in het zieken-
huis worden opgenomen. We zenden hun een Kerstgroet.

In de messroom wordt het al voller en de tempera-
tuur stijgt. Buiten is het ijzig koud. Hier wordt de
warme wijn rondgediend en worden sinaasappelen uit-
gedeeld. Er wordt accordeon gespeeld, afgewisseld door
orgelmuziek. De stoere zeelui wisselen geen woord, als
de wijdingsmuziek door het zaaltje ruist. De tongen
komen echter weer los, als Strijbos één zijner films ver-
toont en de binnengekomen Kersttelegrammen worden
uitgereikt.

Het hoogtepunt van deze Kerstviering is de verras-
sing van de vele Kerstpakketjes, die onbekenden ons
hebben gezonden. Soms is het alsof er een vergissing
in het spel is, want een gracieuze hand heeft op een
velletje postpapier geschreven, dat „ik bij jullie terug-
keer wat bananen zou willen hebben". Maar bananen
groeien er nu eenmaal niet aan de Zuidpool. Het is
aandoenlijk de briefjes van de onbekende geefsters te
lezen, zo vol belangstelling zijn zij voor ons wel en
wee. „Ik ben 19 en jij?" schrijft er één. „Ik houd van
alle zeelui" lees ik in sierlijk handschrift op een ander
velletje.

Al die onbekende geefsters danken wij allemaal recht
hartelijk.

Juist te middernacht wordt onze Kerstviering gestoord.
De sirene loeit. Dat is het teken, dat weer een walvis
door de slipway aan boord getrokken wordt. Nu is het
met de rust gedaan. Toch hebben we nog even tijd
om den kok op onze handen te dragen in letterlijke en
figuurlijke zin, want hij heeft gezorgd, dat we vandaag
op Kerstdag kip, plumpudding en likeur kregen!

Kerstmis op de „Willem Barendsz" zullen we nooit
vergeten!

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

22 Jan. Uitvoering Chr. Jongelingsver, en Jongensclub Dorp.

25 Jan. Toneelavond N.V.V. (Hengelose Bestuurdersbond).

28 en 30 Jan. Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles".

4 en 5 Febr. Uitvoering Korfbalclub T.O.P.

6 en 7 Febr. Uitvoering Jeugdver. Varscl.

13 en 14 Febr. Uitvoering Jeugdver. Bekveld.

14 Febr. Algemene ledenvergadering N.V.V.

20 en 21 Maart Uitvoering „Crescendo".

16 en 17 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".

Huizen van alluminium
De particuliere industrie in Amerika werkt plannen

uit voor de constructie van alluminium huizen. Vijf
getransformeerde vliegtuigfabrieken zullen in de naaste
toekomst de productie van deze huizen aan de lopende
band beginnen. Men hoopt volgend jaar op z'n minst
100.000 huizen af te leveren.

Dpi. sold. B. LENSELINK
25-03-26-124

3-III R. St. 2 pit. III Inf. Br.
7 Dec. devisie
Veldp. kant. Batavia

wenst familie, vrienden en
kennissen een

gezegend Nieuwjaar.

Tandjong Priok, Dec. 1946.

De burgemeester van Hen-
gelo (Gld) dankt een ieder,
die hem en zijn gezin een
Nieuwjaars wens toezond,
hartelijk voor deze vriende-
lijke attentie.

F. van Hoogstraten,
burgemeester.

Hengelo (Gld), 9 Jan. 1947.

Maandag 13 Jan.

de winkel, bakkerij en molen
gesloten

JANSEN — Varssel

Gevraagd een

schildersknecht
(contractloon)

W. G. Winkelman

Schilder
Spalstraat, Hengelo (Gld)

Gevraagd

dienstbode (f,G,)
voor dag of dag en nacht.

Brieven onder no. 14
bureau van dit blad.

Verloren
op l Januari een zilveren

schakelarmband
(aandenken), van Eulink-
handwijzer tot Jan Klein
Mentink. Tegen beloning
terug te bezorgen bij
Annie Blom — Gooi 77

Gevonden

een paar motor-

handschoenen
Tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen

bij J. Sueters

Spalstraat

Te koop een toom

zware biggen
bij D. J. Pelgrum

Noordink — Hengelo (G.)

Te koop

een toom biggen
bij G. J. Harmsen

Esselenbroek

Te koop een

prima glazenkast
Woninginrichting

JOH. HEERINK. Tel. SUordeii
Te koop

licht motorrijwiel
N.S.U., in prima staat,

bij A. B. Wolsink

Te koop

een warmbloed

hengstveulen
bij A. Meerbeek

Zelhemse weg 3, Hengelo

Staat ter dekking
de donkerrode

stamt), stier Frits
met hoge productie,

bij H. Denkers

Lankh.-straat, Hengelo (G.)
Dekgeld f 5.—,

met dekbewijs f6.—

Kerkdiensten
ZONDAG 12 JANUARI 1947

Ned. Herv. Kerk

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

Vrijz. Herv. Kerk.

5 u. Ds Linschoten, Laag-Keppel.

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.

Dn mens vindt zien weg
door Herm. v. Velzen

Prijs f 3.— Arnold

Sinaasappelen en

Citroenen
op ingeleverde bonnen
49-6 en 50-8, kunnen
worden afgehaald.

J. TAKEN

Wittebroodsweken
Dikwijls heb ik mij geërgerd,
Zaterdags op de vuilnisbelt
Komen we geregeld tegen
Brood — verschimmeld . . .
Wordt weggesmeten!
Zulks mag men daar toch

niet vinden;
Soms wel drie stuks tegelijk !
Men kent toch ook een

andere tijd.
Breng het dan aan buurmans

varken.
Als men het zelve soms niet

heeft,
Zodat het brood toch niet

als vuilnis
Maar als voeder wordt

besteedt.

Gemeente-arbeider

Sinaasappelen

en citroenen

afhalen
op ingeleverde bonnen
49-6 en 50-8
van groot en klein.

M. Wijnbergen

Weer ontvangen een wagon

bruinkolen i bon
B. J. LEBBINK

Op vergunningen
leveren wij weer onze prima eigengemaakte kapok-
matrassen in verschillende kwaliteiten en kleuren.
Uw oude matrassen worden door ons weer opnieuw
overtrokken en bijgevuld.

Ook maken wij alle soorten kinderledikant-, kin-
derwagen- en commode-matrasjes in alle maten.

Voor het betere werk

M. HEtllINK • ffoninprichtini - Tel. 33 - VODDEN

ERESCHULD EN DANKBAARHEID • aft Hengelo (Gldj
op Vrijdag 17 Januari a.s. 's avonds 7.30 u.

in het Feestgebouw „Concordia"

Spreker: de Weled. Heer M. KROES, Haarlem,
Propagandist E. en D.

Indien mogelijk zal tevens vertoond worden een geluids-
film uit de mobilisatie en de oorlog 1940.
Allen die belang stellen in de verzorging van de oor-
logsslachtoffers en in het doel en streven van „Ere-
schuld en Dankbaarheid", bijzonder alle oud-militairen
uit de Meidagen van 1940, zijn van harte welkom,

Toegang vrij



Bioscoopzaal Langeler, Hengelo
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

Dinsdag 14 Januari, 8 uur

de sensationele avonturenfilm

Karavaan
met: Stewart Granger, Jean Kent Anne Crawford

Achtervolgingen langs de afgronden van

het Spaanse hooggebergte.

Avontuur - Romantiek - Sensatie

De strijd om een vrouw, op leven en

dood uitgevochten door twee rivalen.

Oproep erfgenamen, enz.
Notaris van Ballegoijen de Jong, te Hengelo (Gld),

verzoekt opgave te zijnen kantore vóór l Februari a.s.:
a. van hen, die bloedverwanten zijn van wijlen Hen-

drika Johanna Berendina Breuijel (of Bruil), overleden
op 26 Dec. 1946 en gewoond hebbende op Bruil en
't Langeler, Noordink E 33 te Hengelo (Gld), en van
haar ouders Evert Breuijel (of Bruil) en Johanna Wille-
mina Momberg ;

b. van hen, die iets te vorderen hebben van-, ver-
schuldigd zijn aan- of zaken onder hun berusting heb-
ben, behorende tot de nalatenschap van voornoemde
H. J. B. Bruil.

NELLE
KOFFIE

ROOD
MERK

THANS
VERKRIJG BAAR

Pluimveehouders

Betrek Uw kuikens van een erkend eerste klas bedrijf
Gegar. prima kwaliteit. Levering franco.

Bestellingen worden aangenomen door W. Esselink,
p/a H. van Onna, Reigersvoort, Steenderen.

Verm. bedrijf 4241 - Electr. broederij 9036

W. J. VAESSEN, Ericaweg 121, Apeldoorn

Rekeningen voor de Diaconie
der Nederduits Hervormde Gemeente
te Hengelo (Gld)

en voor het Rusthuis
van deze Diaconie worden gaarne

vóór 20 Januari
ingewacht aan het Rusthuis.

G. Lenselink, administrerend diaken.

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA"
geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. DE V R I E S

Zondag a.s.

Paxll-deHovenlII
Aanvang 2 uur

Entree 25 et,

beneden 1 6 jaar 1 O et.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 15 Januari

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

Geregeld in voorraad losse en harde turf

Kan thuis bezorgd worden.

Aan hetzelfde adres te koop of te ruil voor lichter

een platte wagen op luchtbanden

met of zonder vee-opzet.

H. J. Steenkamp - D 146 - Hengelo (G.)

Coop. Boerenleenbank „LANDBOOWBELANG"
HENGELO (GLD)

Alle spaarbankboekjes met de daarbij

behorende inlegvellen van geblokkeerd geld

moeten voor rentebijschrijving worden in-

geleverd voor 20 Januari a.s.

Men dient te zorgen dat deze inlegvellen

liggen in de boekjes waarbij ze behoren.
De no's der boekjes dient men vooraf

thuis nauwkeurig te noteren.

Zij die nog rent» over 1946 verschuldigd

zijn van voorschotten of hypotheken dienen

dit eveneens voor 20 Januari te voldoen.

De spaarbank is gesloten van 20 Jan.

tot 20 Febr. a.s.
De Kassier


