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De prijs van het Levensmiddelenpakket

Plannen in voorbereiding tot sanering van de
tussenhandel in verschillende takken van de
voedselvoorziening.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening, de heer S. L. Mansholt, zou de toeslag
op het levensmiddelenpakket gaarne zien verdwijnen.
Op het huidige ogenblik kan daartoe echter nog niet
worden overgegaan. Aldus luidt de memorie van ant-
woord aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal in-
zake de begroting 1947 van het desbetreffende Depar-
tement en het Landbouw-Crisisfonds.

De Minister acht het wenselijk, dat binnen niet te
lange tijd de toestand wordt bereikt, dat aan den con-
sument de kosten in rekening worden gebracht tot het
peil, waarop — naar mag worden aangenomen — in
de toekomst de productiekosten van de agrarische pro-
ducten zullen komen te liggen.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag heeft
de Minister doen nagaan, in welke verhouding de ver-
schillende delen van het huishoudelijk budget sinds 1940
zijn gestegen. Berekend op basis 1938/1939 blijken deze
in Augustus 1946 te zijn gestegen tot het volgende niveau:

voeding . . . . . 198
kleding . . . . . 313
schoeisel . . . . . 3 2 6
reiniging . . . . . 3 0 4
woninginrichting en huisraad . 297
overige uitgaven . . . 131
totaal 181

Deze indexcijfers zijn gebaseerd op de consumenten-
prijzen van de artikelen.

In 1940 was het indexcijfer voor voeding 113, terwijl
thans dit indexcijfer op 198 ligt. Het indexcijfer voor
de landbouwprijzen bedroeg in Juli 1940 76 en in het
eerste halfjaar 1946 156, zodat men kan zeggen, dat
de prijzen der landbouwproducten sinds 1940 rond
100 °/o gestegen zijn.

Uit de beschikbare gegevens omtrent de binnenlandse
handel blijkt, dat de marges voor handel, transport en
verwerking der voedingsmiddelen in verhouding tot de
prijzen der grondstoffen in het merendeel geen en in
enkele gevallen slechts een geringe stijging nebben on-
dergaan.

Minister Mansholt is van oordeel, dat de uitspraak
van sommige Eerste Kamer-leden, dat de tussenhandel
te veel verdient, in haar algemeenheid niet juist is, Aan
de marges van de tussenhandel wordt bij voortduring
de nodige aandacht geschonken, waartoe regelmatig
door de accountantsdienst van het Ministerie uitgebreide
onderzoeken plaats vinden. Voor producten, die niet
aan een prijsregeling zijn onderworpen, worden somtijds
door de tussenhandel hoge marges bedongen. Bij de
producten, ten aanzien waarvan prijsregelingen bestaan,
is dit niet het geval; integendeel is gebleken, dat er
artikelen zijn, waarvoor de handelsmarge zeer krap is.
Niet te ontkennen valt echter, dat de tussenhandel in
verschillende takken van de voedselvoorziening onvol-
doende efficiënt werkt. Plannen zijn in voorbereiding
om hier een sanering te bereiken.

De werknemersvakverenigingen zullen in de gelegen-
heid worden gesteld mede te spreken over de prijs-
vorming ; daartoe zullen deze, waar dit nodig is, worden
ingeschakeld. Ook op het gebied van de cultuurtech-
nische werken wordt door overleg met de organisaties
van werkgevers en werknemers getracht tot meer coör-
dinatie van de arbeid van de op dat terrein werkzame
instellingen te komen.

O zeg dat niet, o zeg dat nooit: ,,'k Ben maar een mens!"
Daar is gtfen hoger titel toch, die ik u wens!

G. Waalncr

Als een heel klein stukje Noordpool
Ligt daar Urk in ijs en sneeuw. \
Door de kille vrieslucht vliegt er
Even een verdwaalde meeuw.

Koning Winter zwaait z n scepter
En regeert met strenge hand;
En zijn Oostenwinden waaien
Gierend over 't Urker-land.

't Is of Koning Winter uitroept:
„'t Is mijn kracht, die hier regeert."
Door zijn macht'ge vuisten wordt
't Urker-land geïsoleerd.

Koude kwam de mens bedreigen;
Urk zat zonder meel en brood.
Maar wanneer een dorp in nood is,
Dan wordt 't kleine Neêrland groot!

Handen gaan dan uit de mouwen;
Iedereen kent dan zijn plicht.
Auto's worden volgeladen —
Dan wordt er iets groots verricht.

Over spiegelgladde dijken
Rijden auto's, volgelaan,
't Zijn die stoere, sterke kerels,
Die een ander helpen gaan.

Met gevaar voor eigen leven
Rijdt men daar door sneeuw en ijs.
Nederland bezit nog kerels . . . .
Deze tocht is het bewijs!

(Nadruk verboden)

Voorkoming van afkeuring van met vis e.d. ge-
meste slachtvarkens

De Stichting Centraal Bureau Slachtveeverzekeringen
te Utrecht schrijft ons:

Het is in de practijk gebleken, dat slachtvarkens, die
zijn gemest met vis, vismeel en etensresten waarin zich
visafval bevindt, door de keuringsdiensten na slachting
voor de consumptie worden afgekeurd of voorwaarde-
lijk goedgekeurd, op grond van reuk en smaak. Na af-
keuring worden deze dieren naar de destructor ver-
wezen. Op deze wijze gaat dit vlees voor de consumptie
verloren. De hierdoor ontstane schade betekent een
verliespost voor den leverancier van deze varkens, daar
de verzekering dergelijke schade niet vergoedt. De
schade kan worden voorkomen, indien zes weken vóór
aflevering en slachting der dieren ander voedsel, dat
geen visbestanddelen bevat, wordt toegediend. Hierdoor
bespaart men zich zelf een geldelijk verlies en wordt
geen vlees aan de voedselvoorziening onttrokken.

FRANKERINC BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 2 t m 15 Mrt 1947
Bonkaarten | Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 703
( s t r o o k no. 2)

63—1 brood
63 2 ..
83—1 boter
83 -2 „
83—1 melk
63—2.63—3 melk
83—1 vlees
63-2 ..
63-1 alg.
63 2
63-3
63-4

63-5
63-6
63—D res.
63—K res.

64—1 brood
64—1 boter
64-2 „
64 2, 64-3 melk
64-1,64-2vlees
64-1 alg.
64-2 .,
64-3 „
64—R res.
64—S res.

64-U res.

64 V res.

MA, MB, MC, MD, 63-4 brood

KD, KE 703
(s t rook no. 2)

ME, MF, MG 703
( s t rook no. 2)

63_4 boter
63—4 margarine
63—4 melk
63-4 vlees
63—5 vlees
63—4 kaas
63—4 eieren

800 gram brood
400 gram brood
250 boter
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
250 gram kaas
l ei
500 gr. sinaasapp. (vóórinl.)
100 gr. bloem of kindermeel
(n^iet uit rijst bereid)
125 gram koffie
50 gram thee
1600 gram brood
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
l ei
l kg sinaasapp. (vóórinl.)
800 gram brood
100 gr. bloem of kindermeel
(niet uit rijst bereid).
600 gr. bloem of kindermeel
(niet uit rijst bereid),
pi.m. 90 gr. Deense toilet-
zeep (vóórinlevering).

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas
5 eieren

Minder margarine maar meer boter
De grondstoffen-aanvoer in het binnenland voor de

margarine-industrie is op het ogenblik door de weers-
omstandigheden moeilijk, aangezien dit vervoer in nood-
zaak per binnenschip geschiedt. Daarom ligt het in de
bedoeling in het totale vetrantsoen voor de periode van
2 tot 15 Maart 125 gram margarine te vervangen door
eenzelfde hoeveelheid boter. Het rantsoen van 500 gram
bestaat dan voor de helft uit boter en voor de helft
uit margarine voor de houders van een A-, B- of C-
kaart. De kinderen met een D- of E-kaart behouden
het gebruikelijke rantsoen van 125 gram margarine en
250 gram boter.

De voor genoemde periode meer verstrekte boter zal
later worden ingehaald door tijdelijke vergroting van
het deel margarine.

Plaatselijk nieuws
Lezing over Rembrandt. Op uitnodiging van de Jong
Hervormden hield de heer Abelskamp uit Zelhem in
de kleine zaal van Concordia zijn 2e lezing over Rem-
brandt. Aan de hand van een serie lichtbeelden welke
ieder afzonderlijk werden toegelicht, kreeg men een
duidelijk beeld van de glorietijd uit Rembrandts leven.

In zijn dankwoord namens de Jong Hervormden liet
de heer J. W. de Vries uitkomen, dat Rembrandt steeds
werd geïnspireerd door het Gods-idee en dit tot uiting
bracht op zijn doeken.

De vele uitvoeringen zullen er wel schuld aan zijn,
dat de zaal maar matig was bezet, doch zij die waren
gekomen hebben een leerzame avond gehad.
Contractteelt bloemzaden. Dinsdagmiddag verga-
derde de Tuinbouwver. „Hengelo en omstreken" in
café Winkelman te Keyenburg.

De voorz., de heer G. Hendriks, opende de verga-
dering en wees op het doel hiervan, n.l. te komen tot
het op contract telen van bloemzaden.

Hierna verkreeg de heer Van Loenen uit Wilp het
woord, die over deze teelt enige nadere bijzonderheden
gaf. Spr. was van mening, dat deze teelt vooral op het
kleinere boerenbedrijf heel goed uit te voeren is. Aan-
geraden werd, niet te beginnen met de fijnste soorten
en tevens ook niet direct te beginnen met een grote
oppervlakte. Wanneer men in de omgeving meer met

deze teelt bekend is, kan tot uitbreiding hiervan wor-
den overgegaan.

Van de aanwezigen gaven zich 23 leden op voor de
teelt van bloemzaden op contract, in de soorten Violen,
Leeuwenbekken en Phlox, terwijl zich tevens nog enkele
leden opgaven voor de zaadteelt van tuinbonen, even-
eens op contract. Deze contracten zullen worden af-
gesloten met de firma Van Loenen, zaadteelt en zaad-
handel te Wilp (bij Deventer).

„Onder één dak". De datum van de toneelavond der
afd. Hengelo van de Bond voor Staatspensionnering is
thans bepaald op Zaterdag 15 Maart.

De toneelver. K.D.O. die aldaar zal optreden, heeft
met haar opvoeringen een zeer groot succes. Zo lazen
wij dezer dagen in een verslag in het Zutphens Dag-
blad o.a.: „De toneelver. K.D.O. die zich in de loop
der jaren een klinkende naam heeft verworven, bracht
voor het voetlicht „Onder één dak", het bekende to-
neelstuk van Joh. Fabricius. Ditmaal overtrof K.D.O.
aller verwachtingen. Onder regie van den heer Han
de Vos werd subliem gespeeld. Zonder enige uitzon-
dering waren alle rollen in uitstekende handen. Vol
spanning werden de diverse verwikkelingen door het
publiek gevolgd en na elk bedrijf klonk een storm-
achtig applaus. '

Het belooft dus weer een zeer mooie avond te worden
waar de toneelliefhebbers hun hart weer eens kunnen
ophalen. Men zie voor nadere bijzonderheden de adv.
in het volgend no. en de raambiljetten.

Kiezerslijst. De door B. en W. vastgestelde kiezers-
lijst bevat 3197 namen.

Keuring lichting 1944. Van de 54 dienstplichtigen
der lichting 1944 zijn er 12 ongeschikt bevonden.

Vergadering A.R. Kiesver. Dinsdagav. hield de a.r.
kiesver. in de chr. school een algemene vergadering.

De voorz., de heer G. J. Hiddink, memoreerde het
vele werk dat de afd. in het afgelopen jaar heeft ver-
richt in verband met de verkiezingen. Hij brengt nog
een woord van dank aan het vertrokken lid, den heer
Potman, voor al het werk dat hij voor de afd. deed.
Vervolgens gaf hij het woord aan den heer Weenink
uit Dinxperlo, die een causerie hield over ,,De staat-
kundige betekenis van Sovjet-Rusland.

Spr. schetste de geweldige prestaties die Rusland in
de afgelopen oorlogsjaren heeft verricht. Wanneer zij
er niet waren geweest, zou het er hopeloos hebben
uitgezien. Het heeft de Duitse legers over zijn grenzen
teruggeslagen en is doorgedrongen tot in Berlijn. Zo
komt dit grote rijk dichter bij. Spr. schetste de hierdoor
ontstane situatie. Rusland is Aziatisch en Europees en
dit heeft voor ons een eigenaardig karakter. Ze voelen
zich machtig en geheel zelfstandig. Hij schetste ver-
volgens de tegenstelling West Europa en Amerika
tegenover Rusland. Vervolgens behandelde hij de staats-
inrichting en het maatschappelijk leven van dit grote
rijk, dat met zijn oppervlakte van 21 millioen km2 een
oppervlakte van ' / e van Europa bestrijkt.

Na de lezing werd het financieel verslag der afd. uitge-
bracht, dat een nadelig saldo aangaf. In de vacatures
Potman (wegens vertrek) en Bobbink (periodiek af-
tredend) werd de heer Bobbink herkozen en in de va-
cature Potman kwam de heer G. Harmsen Jr.

Zondagsdienst doktoren. Dr ter Bals en dr Wester-
beek van Eerten.

Uitvoering „Looft den Heer". De chr. zangver.
„Looft den Heer" gaf Woensdagav. in „Concordia"
voor een volle zaal haar jaarlijkse uitvoering. Na het
openingswoord door ds Barbas werd een 8-tal zang-
nummers ten gehore gebracht, afgewisseld door enige
accordeonsoli van den heer Eggink, die op vlotte wijze
werden uitgevoerd.

Hierna werd opgevoerd het blijspel in 3 bedrijven
„Gebroeders Kalkoen", dat op zeer goede wijze door
de spelers werd vertolkt en de aanwezigen een paar
uren van vrolijkheid heeft bezorgd. Het applaus na elk
bedrijf was dan ook ten volle verdiend.

Deze zeer geslaagde uitvoering werd door ds Kwint
met dankzegging gesloten.

Benoemd. Ingaande l April is tot onderwijzeres
aan de chr. school te Varssel benoemd mej. B. M.
Riemersma uit Schiedam.

Aanvragen voor rijwielen en rijwielbanden
Tussen l en 5 Maart 1947 kunnen wederom aan-

vragen voor rijwielbanden en rijwielen worden ingediend.
Bij de individuele aanvragen voor rijwielbanden dient

steeds een werkgeversverklaring te worden overgelegd.
Aanvragen voor een rijwiel moeten worden ingediend

onder overlegging van alle stamkaarten van het gezin.

Speciale voorziening handelaren in rijwielbanden
Aan alle grossiers en detaillisten in rijwielbanden, in-

geschreven bij het Rijksbureau voor Metalen, zal een
compleet stel banden voor eigen gebruik ter beschikking
worden gesteld, mits de wachttijd van 12 maanden
sinds de laatste uitreiking verstreken is.

In het tijkvak van l tot en met 5 Maart moeten
genoemde personen, ter verkrijging van de hun toe-
komende bonnen, onder overlegging van de T.D. van
den grossier, detaillist of een der firmanten en van het
bewijs van inschrijving van genoemd Rijksbureau, een
aanvraag indienen bij de plaatselijke distributiedienst.

Uitreiking schoenenbonnen
Op de hieronder aangegeven dagen kunnen diegenen,

wier laatste cijfer van de stamkaart een 3, 9 of 6 is
en die tussen Januari 1946 en April 1946 geen schoenen-
bon hebben ontvangen, een bon in ontvangst nemen
tegen overlegging van de stamkaart met inlegvel waar-
aan zich de bonnen 612 en 614 nog bevinden. Dit is
de z.g. overgangsregeling 1947.

Degenen wier laatste cijfer van de stamkaart eindigt
op een 3 en die na April 1946 reeds een schoenenbon
ontvingen, zullen op een nader bekend te maken datum
een bon in ontvangst kunnen nemen.

Kinderen, die in het bezit zijn van een inlegvel GC,
GD of GE en derhalve geboren zijn in de maand Fe-
bruari van een der jaren 1932 t/m 1946 komen even-
eens in aanmerking voor een schoenenbon (doch niet
naar keuze) tegen inneming van de inlegvelbon 604.

Te Hengelo (G.) op 6 Maart 1947 de letters A t/m
K en op 7 Maart 1947 de letters L t/m Z, telkens
van 9—12 uur.

Het Prov. Bestuur van Gelderland maakt bekend, dat
in verband met de huidige moeilijke brandstoffenpositie
het Provinciehuis te Arnhem aan de Eusebiusbuiten-
singel Nr 4 t/m 9, alsmede het gebouw van de Prov.
Waterstaat, Angerenstein, te Arnhem, tot nadere aan-
kondiging des Zaterdags voor het publiek gesloten
zullen zijn.

Nieuws voor boer en boerderij
Tuinbouw. Houders van een tuinbouwteeltvergunning

A kunnen voor het teeltjaar 1947 een bijzondere tuin-
bouwteeltvergunning voor bewaarkool aanvragen bij
het Bureau van den Prov. Voedselcommissaris voor
Gelderland, afd. Tuinbouw, Velperweg 55 te Arnhem.

Deze vergunningen worden alleen afgegeven voor de
oppervlakte, die boven de in 1946 met bewaarkool be-
plante oppervlakte wordt beteeld, terwijl de gehele
oogst eerst in Januari 1948 ter veiling mag worden
aangeboden. De gegevens die bij het indienen der aan-
vragen moeten worden verstrekt, zijn aangegeven op
de aanplakbiljetten in het district. Aanvragen, waarop
deze gegevens niet voorkomen, worden niet behandeld.

Inscharen van vee. Van de Grondkamer voor Gel-
derland vernamen wij dat het verboden is om zonder
haar toestemming vee ter inscharing aan te nemen.

Zij, die vee ter inscharing willen aannemen, kunnen
zich voor inlichtingen wenden tot de Grondkamer,
Bothaplein l, Arnhem.

De schaarprijzen worden door de Grondkamer vast-
gesteld. Overtreding van deze voorschriften zal streng
worden gestraft.

De P.B.H. van distr. 30. G. W. Weenink.

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

5 Maart F i l m a v o n d Comité „Hivsrhuld en Dankbaarheid".
12 Maart B.O.L.H., lezing door Mevr. Bazelier-Esselink.
13 en 14 Mrt Ui tv . Chr. Zan^v. „Soli Deo Gloria", Bekveld.
15 Maart Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
20 en 21 Maart U i tvocnno „Crescendo".
16 en 17 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".

Wij verkopen onze restanten

Amerikaanse schoenen
tegen sterk verlaagde prijzen

Voorraad beperkt n » 1 1 II A r II

JANSENHaast U!

Uitsluitend a contant Schoenhandel

BELANGRIJKE

Film- en Propaganda-avond
op Woensdag 5 Maart
's avonds 8 uur
in „Concordia.'

Propagandist de heer Kroes uit Haarlem.

De legerfilmdienst presenteert:
1. Titanenstrijd (1941 — 1945).
2. Geheime wapen.
3. Bevrijding van Nederland.

Appèl oud-strijders en belangstellenden.

Toegang vrij boven 18 jaar.

Oud-strijders die zich nog niet hebben opgegeven
voor een insigne, kunnen dit alsnog doen, uiterlijk
tot 5 Maart, bij een der bestuursleden.

Het bestuur

NIEUWS IN HET KORT
Onze culturele banden. In het kader van het cultu-
rele accoord tussen Nederland en Frankrijk vindt reeds
op kleine schaal een uitwisseling plaats van hoogleraren
en studenten.
Kunst en vermaak. Terwijl het museumbezoek van
1938 tot 1945 van 1.4 tot l millioen daalde, steeg het
aantal bezoeken aan vermakelijkheidsinstellingen van
57 tot 84 millioen.
„Bloemenpracht". In Mei zal te Amsterdam een bloemen-
tentoonstelling worden gehouden, die haar weerga nauwe-
lijks zal kennen.
Nieuwe regeling. De tot nu toe geldende norm van
5 km om voor een rijwielband in aanmerking te komen,
is tot 3 km teruggebracht.
De knoei-maar-raak-ziekte. Op het kantoor Noord-
Holland van de K.N.V.B, zijn onregelmatigheden ont-
dekt, terwijl de administrateur voortvluchtig is.
Voor een koopje er af. De N.S.B.-advocaat, opper-
baljuw en gemachtigde van Mussert, J. A. van Vessem,
werd tot 6 jaar internering veroordeeld.
Niet gewaardeerd. De gouverneur van Suriname heeft
medegedeeld, dat de Staten van Suriname toestemming
hebben verleend tot vestiging van Europese joden, doch
deze bedanken voor de eer.
Koeien-drieling. Te Brakel in Gelderland heeft een
8-jarige koe het leven aan 3 kalveren geschonken.
Weer een brokje van de buit. Nederland heeft thans
weer eens een toewijzing gekregen van Duitse machines
als herstelbetaling, en wel een deel van de dynamiet-
fabriek Ebenhausen bij Ingolstadt.
Vandaar die kou! Een werkman te De Bilt heeft
kans gezien bonnen ter waarde van 647 eenheden brand-
stoffen te ontvreemden.
Gielen ontslaat Gielen. De minister van O.K.W. J.
Gielen heeft dezer dagen zichzelf eervol ontslagen als
lid van de Commissie van Advies, inzake de eisen voor
het toelatingsexamen voor de H.B.S.
De eersten zullen de laatsten zijn. Toen Oostburg
in Zeeland op de dag der blijde gebeurtenis reeds vóór
zeven uur de klok wilde luiden, brak de klepel en waren
de Oostburgers de laatsten in Zeeland, die werden
gewekt.

Verloren Donderdag in Zelhemse Enk of Noordink

een rubber kneegrip van motor, Dr ter Bals

Maandag 3 Maart

hervatting van
het onderwijs
op alle scholen

Krijgt U kuikens?
Er zijn weer

verwarmingslampen
voor electr. kunstmoeders

beperkt te krijgen bij

STEVORD

Te koop

een maalkalf
bij B. Rondeel
Kervelse weg 15

Te koop

een drag, maal,
begin Maart aan de
telling, ook ruilen voor
gust vee,

bij H. Riefel
Fokkinkweg l — Hengelo

Te koop een

rl neur, maal,
uitgeteld 4 Maart, ook ge-
negen te ruilen voor gust vee

en een partij peppelen poten
bij D. M. Wulllnk
„Huizink"
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Te koop een nieuwmelkte
vaars, 2 drag. koeien en
een koe met 8 liter melk,
6 weken gedekt, ook wel
ruilen tegen gust vee.

H. Rietman
De Pol, D 75, Wichmond



Voor de vele gelukwensen,

ontvangen bij ons 25-jarig

huwelijksfeest, betuigen wij

door deze onze hartelijke

dank.

D. J. Besselink

A. H. Besselink —
Nijkamp

Hengelo (Gld), Febr. 1947.

Voor de vele blijken van

belangstelling, tijdens ziekte
en overlijden van onzen ge-

liefden Vader, betuigen wij

bij deze onze hartelijke dank.

H. Wee vers

J. M. Weevers —
Husink

Hengelo (Gld), Febr. 1947.
Raadhuisstraat

Biedt zich aan

r,k, meisje
voor enige dagen per week.

Te bevr. bureau dezes.

Te koop

een drag, maal,
t.b.c.-vrij,

10 Maart a/d telling,

bij A. W. Enzerink
F l Hengelo

Te koop een

r,b, drag, maal,
7 Maart aan de telling,

en roggestro
bij Gebr. Hissink
D 8 — N.o.Z.

Te koop
een kachelkunstmoeder
met scherm,

en

i ijzeren eggen
bij G. Bultman

F 66 — Hengelo

Te koop

zware
bij B. Harmsen
„Bruil" — Hengelo

Te koop 2 neurende

r,b, vaarzen
bij H. J. Wentink
Wichmondse weg E 5

Adverteren doet verkopen

Ook voor Speelgoed en Huishoudelijke arti-
kelen gelden van hogerhand vastgestelde prijzen.

Een beperkt aantal artikelen gaan we

komende week echter verkopen voor

JLr de helft van de
vastgestelde prijzen.

Sommige nog lager!

In onze etalage kunt U er meer van zien.

STEVORD

Ü<>eke*vweek 1-8 Maart
Ieder die voor f 2.50 aan boeken
besteedt, ontvangt het Geschenk
„Een Ontmoeting" cadeau.

Aangezien wij hiervan slechts een beperkt aantal
hebben ontvangen, haaste men zich !

Boekhandel ARNOLD

LÖWENHARDT & FUTSELAAR
Belastingconsulenten — Lid Ned. Coii. v. Bel.

Hofstraat 6 - DEVENTER - Tel. 3125

Aangiftes Vermogensaanwasbelasting. Admi-
nistraties, controles van boekhoudingen enz.

Spreekuur te Hengelo (G), Kastanjelaan 9

Zaterdagsmiddags van 3—5

, en volgens afspraak.

Thans kunnen wij weer leveren

prima rijzadels

LUIMES Zadelmakerij
N.B. We hebben ook nog motorjassencream

NEDERLAND -INDIË
Leden en geestverwanten van
de A. R. en C.H. kiesverenigingen
en andere belangstellenden !

Bezoekt de

grote voorlichtingsvergadering
op Vrijdag 7 Maart
n. m. 7 uur
in „Irene" te Vorden

Sprekers de heren :
TJ. KROL te Haren, C.H. lid der 2de Kamer.

Onderwerp : De houding der C.H. t.o.v.
Ned. Indië.

H. W. J. A. MEYERINK te Arnhem, A.R. lid

der 2de Kamer.

Onderwerp: Indië in nood.

Toegang vrij.

Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Besturen der A.R. en C.H.
kiesver. te Hengelo (Gld).

Kerkdiensten
ZONDAG 2 MAART 1947

Ned. Herv. Kerk
10 u. Ds Kwint, H. Doop ; 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.

ROODMERK

Te koop een

witte keeshond
bij Wed. Megens
D 58

Te koop

een grote mand,
geschikt voor

kruidenier of slager,

bij H. Niesink
Banninkstraat

Aan hetzelfde adres
gevonden f 1 O.—.

Voordrachtenboekjes
Boekhandel Arnold

.


