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Nieuws voor boer en boerderij
Mais voor de pluimveebedrijven. Aangezien nog een
beperkte hoeveelheid Plata-mais, welke niet voor brood-
graan geschikt is, voor voerdoeleinden beschikbaar kan
worden gesteld, is besloten om van deze mais een ge-
deelte te bestemmen voor pluimveehouders, die een toe-
wijzing voor meer dan 50 kippen hebben en door hen
zelf geteelde rogge boven de aanslag leveren, na 2
Maart 1947, doch voor 6 April 1947 en tevens aan de
aanslag voor het product haver hebben voldaan.

Pluimveehouders die tot vorengenoemde categorie
behoren, kunnen een bestelbon voor mais bij hun plaatse-
lijken bureauhouder aanvragen. Bestelbonnen zullen der-
halve worden verstrekt tot hoeveelheden welke aan-
vragers aan rogge boven de aanslag hebben geleverd
in de periode 2 Maart—6 April 1947.

De maisbestelbonnen kunnen worden ingeleverd bij
een erkenden graanhandelaar. Aangezien deze handelaren
de mais eerst na ontvangst van de bonnen zullen kun-
nen betrekken, zal met de levering enkele weken ge-
moeid zijn.

De pluimveehouders zullen voor deze mais ca f 24.—
tot f25.— per 100 kg franco moeten betalen.

Verdere inlichtingen worden verstrekt door de plaatse-
lijke bureauhouders

Eierenlevering 1947/48, Een dezer dagen zullen de
pluimveehouders een leveringskaart van hun p.b.h. ont-
vangen, waarbij wordt medegedeeld, dat zij voor de
periode van 3 Maart tot 27 Sept. verplicht zijn een
bepaald aantal kippeneieren af te leveren aan een er-
kenden verzamelaar.

Voor ieder stuk pluimvee (inclusief hanen), dat blijkens
de Decembertelling 1946 boven de l O stuks werd aan-
gehouden, moeten 85 eieren worden geleverd. Per aan-
geslagen dier moeten daarvan 12 April 21 eieren, op
10 Mei 35 eieren, op 7 Juni 49 eieren, op 5 Juli 61
eieren, op 2 Aug. 71 eieren, op 30 Aug. 79 eieren en
op 27 Sept, 85 eieren geleverd zijn.

De pluimveehouders moeten, bij aflevering van eieren
aan een verzamelaar, zegels in ontvangst nemen voor
een waarde, gelijk aan het aantal afgeleverde eieren.
Deze zegels, die uitgevoerd zijn in waarden van 10,
20, 50, 100, 500 en 1000 eieren, moeten worden op-
geplakt op de van den p.b.h. ontvangen kaart. Op de
op deze kaarten aangegeven datum moet de kaart, met
de daarop geplakte zegels, bij den p.b.h. worden in-
geleverd, waarna deze voor de volgende periode een
nieuwe kaart zal uitreiken.

Alleen zij die hun kaarten regelmatig inleveren
en volgens de opgeplakte zegels aan de minimum'
leveringsplicht voldoen, zullen voor voeder toe wij-
zingen en een kuikentoewijzing 194S in aanmerking
komen. Tevens zal bij de grootte der voedertoewijzing
rekening worden gehouden met boven de minimum-
leveringsplicht ingeleverde eieren.

Het is daarom voor de pluimveehouders van belang
dat zij zoveel mogelijk eieren leveren, voor alle eieren
zegels ontvangen en deze op de kaart plakken.

Voor zover de opgelegde minimum-leveringsplicht
onjuist mocht zijn vastgesteld, of om andere gegronde
redenen een te hoge aanslag mocht aangeven, kan be-
langhebbende tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst der
eerste leveringskaart zijn bezwaren daartegen naar
voren brengen bij den p.b.h.

Doen zich in de loop van de leveringsperiode bij-
zondere omstandigheden van ernstige aard voor met
betrekking tot de pluim veestapel, waardoor het on-
mogelijk wordt om aan de leveringsplicht te voldoen,
dan moet daarvan, binnen 4 dagen na het optreden
dezer bijzondere omstandigheden, bij den p.b.h. ken-
nis worden gegeven.

Tenslotte werd ons medegedeeld, dat de pluimvee-
houders hun eieren kunnen afleveren aan eiken erken-

De beperkt

Radio, wat is dat nou?
Komt dat óók al door de kou,
Dat je nu blijft zwijgen ?
Ik heb in de krant gezien,
Men kan pas om kwart voor tien
Iets te horen krijgen.

Nu geen ochtendgymnastiek \

Zelfs geen prettige muziek
Klinkt meer in m'n oren.
Zwijg niet langer, radio —
Weerbericht, ik mis je zo —
Laat je gauw weer horen !

Als ik jou had afgezet,
Kon 'k me in m'n warme bed
Lekker toe gaan dekken.
'k Heb me nooit in jou vergist,
Daar ik altijd zeker wist,
Dat jij me weer zou wekken.

Maar nu geef jje geen gehoor
En ik slaap nu rustig door,
Ook al is dat lekker.
Eén keer kwam ik reeds te laat?
je begrijpt, dat dit niet gaat,
Want jij was m'n wekker.

'k Weet, je hebt geen kolen meer}

Maar kom toch maar spoedig weer
En verbreek het zwijgen,
'k Zit er zelf niet warm meer bij,
Maar als 't moet, kun jij van mij
Wel twee briketten krijgen.

(Nadruk verboden)

den verzamelaar. Men is dus niet meer gebonden aan
een bepaalden verzamelaar. Wel dient men voor de
geleverde eieren zegels in ontvangst te nemen.

Met ingang van 3 Maart j.l. zijn nieuwe maximum-
prijzen voor kippeneieren vastgesteld. De pluimvee-
houders ontvangen thans ten hoogste : f l .96 per kg bij
levering in het pakhuis van den verzamelaar; f l .95 per
kg indien de verzamelaar de eieren op het bedrijf van
den pluimveehouder afhaalt.

Belangrijk. Geregistreerden welke in het seizoen 1946/47
een of meer machtigingen voor huisslachting hebben
ontvangen, kunnen volgens onderstaand schema voor
1947/48 wederom huisslachting aanvragen. Staalkaarten
van alle gezinsleden geboren vóór l Jan. 1944 moe-
ten worden getoond.

Zij die in het afgelopen seizoen een Octobermachtiging
ontvingen, kunnen van l Apil t/m l Mei a.s. aanvragen.

Org. no. l t/m 125 op Maandag 17 Maart a s.
126 „ 250 „ Dinsdag 18
251 „ 375 „ Woensdag 19
376 „ 500 „ Donderdag 20
501 „ 666 ,, Vrijdag 21

Org no. 200001 t/m 200300 op alle hierboven ge-
noemde dagen.

Houders van een fokzeugtoewijzing, welke in aan-
merking denken te komen voor het aanhouden van een
b.b. opfokzeug en geen erkende stamboekfokker zijn,
kunnen hiervoor aanvragen bij den p.b.h. t/m 21 Mrt a.s.

Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat er
voor landbouwers een beperkt aantal Franse rijwielen,
alsmede een partij rubberlaarzen beschikbaar zijn. Aan-
vragen hiervoor vóór Donderdag a.s. bij den p.b.h.
Later binnengekomen aanvragen worden niet meer in
behandeling genomen.

De p.b.h. van district 30: G. W. Weenink.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (CLD)

s.s.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 16 t/m 29 Mrt 1947

Bonkaarten ; Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 703

(strook no. 3)

KD, KE 703

(strook no. 3)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 704

(strook no. 3)

65—1 brood
65 2 .,
85—1 boter
65 -2 ..
65-3 ..
65—1 melk
85—2,65—3 melk
65—1 vlees
65-2 „
65-1 alg.
85—D res.
65-E res.
65—K res.

66—1 brood

66—1 boter

66-2 ..

66 2. 66-3 melk

66—1,86—2vlees

66-1 alg.
66—R res.
66—U res.

66—S res.
66 V res.

65—4 brood
65—4 boter
65—4 margarine
65-4
65-4
65-5
65-4
65-4

melk
vlees
vlees
kaas
eieren

vet

800 gram brood
400 gram brood
125 boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr.
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
200 gram kaas
1600 gram brood
200 gram kaas
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
800 gram brood
500 gr. rijst of kindermeel (uit
rijst bereid) of kinderbiscuits
1000 gr. sinaasapp. (vóórinl.)
1500 gr. sinaasapp. (vóórinl.)

800 gram brood
250 gram boter
"^O gr. margar. of 200 gr. vet

liter melk
gram vlees
gram vlees
gram kaas

eieren

*._»v M

250 gr
5 Ht
300
100
200

Uitreiking bonkaarten 705, niet-zelfverzorgcrs

De uitreiking van de bonkaarten 705, alsmede van
de textielkaarten V.A. 705 aan niet-zelfverzorgers
vindt plaats in Café Demming te Hengelo (G.) op
Maandag 1 7 Maart a.s. van 9—1 2 uur v.m. en
van 2—4 uur n.m. Meebrengen stamkaart zonder in-
legvel en inleveringsbon 703 van de bonkaart.

Distributiedienst Hengelo (Gld)

Plaatselijk nieuws
Nummerbewijzen. Tengevolge van oorlogshandelingen
in Sept. 1944 zijn o.m. ten Provinciehuize te Arnhem
ook de registers vermeldende de afgegeven nummer-
bewijzen voor motorvoertuigen M 63016 tot en met
64000 verloren gegaan.

Houders van een nummerbewijs met een dezer num-
mers kunnen hiervan ter secretarie mededeling doen.

Dienstplicht. Voor de lichtingen 1941, 1942, 1943 en
1948 zijn in deze gemeente resp. 39, 38, 47 en 53 per-
sonen ingeschreven.

Voor de lichtingen 1941 t/m 1943 bestaat het voor-
nemen — tenzij de omstandigheden zich belangrijk
zullen wijzigen — geen algemene keuring te houden.
Enkele categorieën, als b.v. studerenden voor arts, tand-
arts, apotheker of ingenieur, of deze studie reeds hebben
volbracht, zullen tot gewoon dienstplichtige worden
bestemd. Verreweg het grootste gedeelte van deze lich-
tingen zal derhalve tot buitengewoon dienstplichtige
worden bestemd.

De keuring van de dienstplichtigen der lichting 1948
zal een aanvang nemen dadelijk of althans kort nadat
de keuring voor de lichting 1944 zal zijn geëindigd.

Jaarvergadering B.O.G. De afd. Hengelo van de
B.O.G. hield Zaterdagav. in café Demming haar jaar-
vergadering. Het jaarverslag van den penningmeester
gaf een behoorlijk batig saldo aan, terwijl de secretaris
in zijn verslag mededeelde dat het aantal leden thans,
vergeleken bij het begin, bijna is verdubbeld.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren Wullink
en Ruesink (Varsel) herkozen.

Een proefveldenplan werd besproken en goedgekeurd,
terwijl velen zich opgaven voor één of meerdere ge-
wassen voor de in afdelingsverband te organiseren ge-
wassenkeuring.

Besloten werd, op verzoek van het hoofdbestuur,
mede te werken aan een rapport over „Stalmestbewa-
ring en aanwending in onze streek".

De heer L. W. Harmsen bracht verslag uit van zijn
bezoek aan de Volkshogeschool te Bakkeveen (Fr.). Na

Hedenav. 7.30 u. in „Concordia"

onöeR één öak
Toneelspel in 3 bedrijven door Jan Fabricius

op Ie voeren door K.D.O. - regie: Kan de Vos
De pers schrijft: De toneelver. K.D.O. die zich in de loop der
jaren een klinkende naam heeft verworven, overtrof met dit
stuk aller verwachtingen! (Zutph. Dagblad)

Entree f 1.— (belasting inbegrepen)

Zaal open 7 uur

Plaatsbespreken van 2—3 uur aan de zaal.

het besluit, dat de ver. lid zal worden van de Volks-
hogeschool-stichting, werd deze vergadering gesloten.

Ontwikkelingsavond N.V.V. De Hengelose Bestuur-
dersbond hield Dinsdagavond voor haar leden in de
kleine zaal van „Concordia" een ontwikkelingsavond.

De voorz., de heer H. Boonstra, opende de verga-
dering met een woord van welkom, inzonderheid tot
den spreker, de heer Van Arragon uit Zutfen.

De heer Van Arragon had tot onderwerp „Met het
N.V.V. naar groter welvaart". Spr. gaf op interes-
sante wijze een beschouwing over het enorme werk
dat de vakbeweging in het verleden heeft verricht om
de arbeiders te verheffen uit het proletarisch milieu,
waarin zij door het liberale kapitalisme waren geraakt,
tot volwaardige mensen. Hij wees verder op het be-
langrijke aandeel dat het N.V.V. in deze kentering der
tijden heeft bij de totstandkoming van een samenleving,
waarbij de productie niet ten goede komt aan een kleine
groep bezitters maar aan de gehele gemeenschap. In
dit verband wees spr. o.a. op het belang van sociali-
satie der mijnen, Ned. bank enz. terwijl hij tevens nog
een korte beschouwing gaf over het ontwerp-Vos be-
treffende de bedrijfschappen en de plan-economie.

Nadat nog enige vragen waren beantwoord, sloot
de voorz. deze geanimeerde vergadering.

Opheffing G.O.I.W. De afd. Hengelo (Gld) van de
G.O.I.W. besloot tot opheffing. Er was een groot batig
saldo. Ruim f 1300.— werd ter beschikking gesteld van
het comité voor oprichting van een oorlogsmonument
in deze gemeente.

De leden zullen de band liet geheel verliezen, daar
vrijwel allen lid zijn van de Stichting 1940-1945.

Straat- en wegenbelasting. De onlangs vastgestelde
verordening tot heffing van een straat- en wegenbelasting
in deze gemeente is bij koninklijk besluit goedgekeurd.
Deze belasting zal ook over 1946 nog worden geheven.

Sneeuwruimen. Wegens de langdurige vorst zijn ver-
schillende personen niet in staat hun gewone werk-
zaamheden te verrichten. Ongeveer 120 personen zijn
daardoor opgenomen in de vorstverletregeling.

Door den burgemeester werd een beroep op hen ge-
daan, zich vrijwillig beschikbaar te stellen om de wegen
weer begaanbaar te maken. Ruim 60 personen gaven
aan deze oproep gehoor en hebben in samenwerking
met de gemeentearbeiders de sneeuw op de vitale punten
van het dorp vlot geruimd. Een woord van lof komt
hen zeer zeker toe, alsmede aan wethouder Melgers,
welke zich op verzoek van den burgemeester dadelijk
beschikbaar stelde om het een en ander een vlot ver-
loop te doen hebben.

Snoeicursus. Op Woensdag 19 Maart a.s. des nam.
2 u. hoopt de telersver. Keyenburg en omstreken een
snoeicursus te houden onder leiding van den heer Rasink
uit Olburgen.

Brand. Bij G. W. Braakhekke in het dorp ontstond
een schoorsteenbrand, welke zich aanvankelijk nog al
ernstig liet aanzien, doch door tactvol optreden van
de buren spoedig geblust kon worden.

Ledenvergadering G.M.v.L. Maandag j.l. hield de
Geld. Mij van Landbouw een ledenvergadering.

De heer Geertsma, voorzitter, geeft na een kort
openingswoord, aan den heer D. Wemes, candidaat-
notaris alhier, het woord. Spreker heeft tot onderwerp
gekozen: „Algehele gemeenschap of huwelijkse voor-
waarden en Erven en boedelscheiding". Met talrijke

SCHOENENBONNEN

Degenen wiens Stamkaartnummer eindigen op een 1,
8, 4, O er van wien de bonnetjes 614 en 612 nog
niet van hè: inlegvel zijn verwijderd, kunnen alsnog
een schoenenbon afhalen op Donderdag 20 en Vrijdag
21 Maart a.s., telkens van 9 tot 12 uur v.m.

Tevens kunnen op bovenstaande dagen en uren
kinderen die geboren zijn in de maand Maart van een
der jaren 1932 t/m 1946, alsmede kinderen geboren in
de maand Mei 1 946 in aanmerking komen voor een
schoenenbon, echter niet naar keuze.

Distributiedienst Hengelo (Gld)

voorbeelden
hebbende vr

ichtte spreker de vele hierop betrekking
tagstukken toe en wist de vele vragen-

stellers op bevredigende wijze te antwoorden, waarvoor
de voorzitter spreker dank bracht.

Hierna volgde voorlezing en vaststelling notulen.
Uit het verslag van den penningmeester bleek dat

in kas aanwezig was f619.01. Tot leden van de com-
missie tot nazien van de rekening en verantwoording
over 1947 werden benoemd de heren Obbink en Jolink.
De heren G. Esselenbroek en H. Eijerkamp werden
bij acclamatie tot bestuursleden herkozen. Tot plv. lid
van de ledenraad van de Mij werden op voorstel van
den voorzitter de heren D. Ruesink (Noordink) en G.
Esselenbroek plaatsvervanger benoemd, terwijl tot leden
van de kringcommissie van de Stichting van de Land-

INGEZONDEN

De Doorbraak
Onmiddellijk na de oorlog was er een sterke drang naar

vernieuwing. Alles moest anders en beter. Er moest samen-
werking - eenheid - komen, ook op politiek gebied. De
schotjes moesten opgeruimd worden. Men verwachtte de
„doorbraak".

Nog geen twee jaar na de bevrijding is er van het ver-
nieuwingsideaal maar weinig over. Het is zo moeilijk, om met
vallen en opstaan nieuwe wegen te vinden. De samenwerking
tussen mensen van verschillende overtuiging en levenshouding
was niet gemakkelijk, en de krachten van het verleden waren
zo sterk. Zo zakte het grootste deel van ons volk weer in
het oude uitgesleten maar zo vertrouwde pad. Een pad dat
saai en vervelend, maar ook zo erg gemakkelijk is. De oude
partijen keerden onverzwakt terug en verklaarden de door-
braak voor mislukt.

Intussen was er een leidende groep in Nederland, die dui-
delijk besefte, dat dit oude pad naar de ondergang voeren
moest. Onder de bedreiging van het Russisch communisme
en het Amerikaans kapitalisme moeten we uit deze na-oorlogse
ruïne een nieuwe maatschappij opbouwen en een stervende
cultuur tot nieuw leven brengen. Dit is onmogelijk, als er
niet een geestelijke grondslag is, die door de overgrote meer-
derheid van ons volk aanvaard wordt. In de Partij van de
Arbeid is naar deze grondslag gezocht\ deze partij heeft zich
tot taak gesteld, de doorbraak te verwezenlijken.

Terwijl men hier echter overtuigd was van de noodzaak
van grotere politieke eenheid, wist men ook, dat het onmo-
gelijk en noodlottig zou zijn, wanneer men dit volk tot po-
litieke eenheidsworst trachtte te malen. Men heeft in de

P.v.d.A. gezocht naar een manier waarbij ieder, uitgaande
van zijn eigen levensbeschouwing, tot een zoveel mogelijk
gelijke politieke mening komt. Binnen de partij stichtte men
daartoe werkverbanden voor Humanisten, Protestanten en
Katholieken, waarin de leden zich bezinnen kunnen op het
verband tussen de practische politiek en hun diepste over»
tui^ing. Zo heeft men een weg gevonden naar grotere een-
heid, terwijl toch ieder ruim kan ademen, omdat hij de po-
litiek in volledige harmonie weet met zijn heiligste beginselen.

Intussen moest een berg van misverstanden en wantrouwen
- erfenis uit de vooroorlogse tijd - worden opgeruimd. Maar
voor hen die aan dit werk deelnamen was het een openbaring,
toen ze zagen, welke mogelijkheden plotseling openlagen. De
eenheid op politiek gebied was een feit. De P.v.d.A. - die
de partij van de ontbinding genoemd was - bleek een hechtere
eenheid, dan menige andere partij. Bovendien zal het voort-
durende principiële contact een zeer waardevolle bijdrage
leveren tot de geestelijke verdieping van ons volk.

Al betreft het dus nog maar een kleine groep, in beginsel
is de doorbraak een feit. En zij, die deze weg naar een vrucht-
bare samenwerking het eerst betreden hebben, zullen niet
rusten, voor heel vooruitstrevend Nederland hen volgt.

Op 20 Mrt belegt het Katholiek Werkverband in de P.v.d.A.
in Lichtenvoorde een bijeenkomst voor de Geld. Achterhoek.
Geert Ruygers - een van de katholieke pioniers van de
doorbraak - zal daar spreken over hetgeen reeds bereikt is,
en over het vele dat nog bereikt moet worden.

B. Brus - A 316 - Lichtenvoorde

Katholiek Werkverband

m de PARTIJ VAN DE ARBEID

afd. Lichtenvoorde

OPENBARE VERGADERING
op Donderdag 20 Maart om 8 uur

in Hotel „de Koppelpaarden"

te Lichtenvoorde

Spreker: GEERT RUYGERS,
Voorzitter van de P.v.d.A.

Lid van de Tweede Kamer

Toegang 25 et

Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond
tijdens de ziekte en het overlijden van onze geliefde
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

LAMMERDINA LOUISA WASSINK,
wed. van R. Mellendijk,

betuigen wij onze hartelijke dank.

Hengelo (G.), Maart 1947. Fam. Meulenbrugge
Ruurlose weg 4

Gevraagd een net dagmeisje

of voor dag en nacht.

P. Raaijmakers, Kastanjelaan 8

Te koop een prima huiskamerkachel.

Adres bureau dezes.

Verloren een paar blauwe wollen wanten,

Noors patroon, van 't Kervel naar Schiphorst.

Tegen beloning.terug te bezorgen bij J. H. ten Broek,

D 53, Baak.

bouw de heren G. Ruesink en G. Esselenbroek werden
benoemd. De bijdrage voor de kringcommissie van de
Stichting werd op f 0.50 per lid bepaald. Na een korte
bespreking besloot de vergadering, deze zomer een ex-
cursie naar de Noord-Oostpolder te maken, waaraan
ook de dames kunnen deelnemen. Men zal trachten
hiervoor de nodige autobussen te krijgen. Bij de rond-
vraag gaf de heer G. Ruesink een uitvoerig verslag
van de werkzaamheden van de pi. kringcommissie.

De voorz. wees op de noodzakelijkheid van leden-
werving. De boeren zijn in tegenstelling met de ar-
beiders te laks in het behartigen van hun belangen. Er
zal een ledenwerfactie gevoerd worden. Op een vraag
werd medegedeeld dat de afd. thans 101 leden telt. Na
nog enige onderwerpen besproken te hebben, sloot de
voorz. deze drukbezochte vergadering.

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

N.I.W.I.N. Bij de presidente van de afd. U.V.V. is een
dankbetuiging ingekomen van de Niwin, voor de bijdrage,
ingezameld op de feestavond van prinses Marijke's ge-
boorte. Inmiddels is ook aan gen. presidente afgedragen
een voor de Niwin bestemde, op een feestavond van
de chr. zangver, bijeengebrachte bijdrage, groot f 49.50,
dat evenals 't eerstgenoemde zal worden aangewend
voor de cantinewagen-actie.

Rectificatie. Men verzoekt ons er op te wijzen, dat in
het raadsverslag van 27 Febr. bij de behandeling van
de tegemoetkoming in de reiskosten van het kind van
H. A. J. Wesselink voor het bezoeken van de school
voor buitengewoon lager onderwijs te Zutphen een
onjuistheid voorkomt.

Bedoeld kind is niet achterlijk; als gevolg van een
ernstige ziekte is het echter niet in staat het gewoon
lager onderwijs met vrucht te volgen. Om deze reden
is het op de school te Zutphen geplaatst, waar bij het
onderwijs met de capaciteiten van iedere leerling af-
zonderlijk rekening wordt gehouden, wat op een ge-
wone lagere school niet steeds mogelijk is.

Gevonden een

zilveren armband
Tegen adv.-kosten te-
rug te bekomen

bij G. Derksen

Bekveld D 69, Hengelo

Verloren

een bruine

hanfechermer
met bontrand, vanaf de

Bremer tot Aalderink.

Terug te bezorgen bij

J. W. Keizer

Toldijk C 113

Te koop

een drag, varken,
b.b., uitgeteld 17 Mrt,

bij G. Bultman

Ruurlose weg B 85

Te koop

een z,b, maalkalf
bij J. G. Garritsen

B 44

Te koop

autobanden,
4 buiten- en 3 binnen-
banden, maat 750x120,
zo goed als nieuw,

bij H. Luesink

„De Scharf" N.o.Z.

Te koop een

vlotneur, vaars,
bijna aan de telling, en een

drag, stamb. zeug
uitgeteld 23 Maart,

bij H. Langeler

Noordink — Hengelo

Te koop een

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

bij H. J. Niesink

„Volman" — C 24

Te koop een paar

voetbalschoenen,
maat 40,

bij P. Pelgrum
C 68

Verkrijgbaar

Officieren tegen Killer
16.25 ARNOLD



Algemene ledenvergadering
van de Vereniging

>- „HET GROENE KRUIS"
op Vrijdag 21 Maart
's avonds 8 u., bij Demming

Agenda:

Opening. Notulen. Jaarverslag. Verslag wijkzuster.

Rekening en verantwoording. Controle-commissie. Be-

stuursverkiezing (2 nieuwe leden). Verhoging contribu-

tie). Rondvraag. Sluiting. Het Bestuur

Attentie!
H.H. Trek-

paardfokkers

Woensdag 19 Maart
half 9, opdepaar-

denmarkt

monstering

van de nieuw aan-

gekochte

7-jarige stamboek- en premiehengst

JOOP VAN TIENHOVEN K 2086
Vos bles, extra type, kleine maat. Behaalde dit

jaar 2de premie Centrale keuring Hummelo.

A. J. LUESINK - „Brunderink
if

Schietvereniging „Prinses Beatrix"

Vergadering
op Maandag 17 Maart, 's av. 8 unr,
bij H. G. v. d. Weer,
voor leden en toetredende leden.

11

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA1

geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. DE V R I E S

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

15 Maart Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
22 Maart Slotbal van Dansschool Houtman.
25 Maart Bioscoopvoorstelling in zaal Langeler.
27 en 29 Maart Uitvoering „Crescendo".
7 en 9 April Uitv. R.K. Gem. Zangv. „Sancta Caecilia".

16 en 17 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 19 Maart

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (G!d)

ULFERS Kinderbijbel

Th, A. Houtman - Vorden
geeft Zaterdag 22 Maart een

Balavond
in zaal Langeler - aanvang 7 uur

Voor leerlingen op vertoon van lid-

maatschapskaarten reductie.

In voorraad: Zaaihaver (Zege en Adelaar)
Zaaigerst (Saxonia)

Zij die reeds bestelden, verzoeken wij zo spoedig

mogelijk te halen, daar er geweldig gebrek komt aan

zaaigoed. Ook zij die haver willen ruilen verzoeken

wij dit a.s. week te doen.

B. J. LEBBINK

Brengt Uw

advertenties

vroegt i jd ig
Volgens overheidsbepaling

mogen wij slechts ' / 3 van
ons blad voor advertenties
gebruiken. Dit is dus een
beperkt gedeelte. Wacht
daarom niet tot het laatste
ogenblik met het opgeven
van Uw advertentie, want
het is mogelijk dat wij U
dan teleur zouden moeten
stellen. Bedenkt daarom :

wie 't eerst komt

't eerst maalt!

Bij de Heng. Engros-Slachterij
v/h D. J. Jansen

kunnen geplaatst worden

goede slagers,
l of 2 dagen per week.

Ook kunnen de varkens

aan de slagerij opgegeven

worden. Leveranciers kunnen

de makelaars opgeven. De

makelaars zijn K. Maalderink,

H. Vruggink, G. Hesselink.

Kerkdiensten
ZONDAG 16 MAART 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Hr te Winkel, l D. 15 u.
Ds Kwint.

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.

Adverteren doet verkopen

Te koop een

r,b, drag, maal,
uitgeteld 17 Maart,

bij Th. J. Wienholts

Toldijk — Steenderen

Te koop

een r,b, maalkalf
bij H. J. Tankink
C 120

Te koop een toom

zware biggen
bij H. Eijerkamp

Aaltense weg 6

Te koop een

kinderledikant
op wieltjes, (z.g.a.n.)

l m lang,

bij W. G. Winkelman

Schilder — Spalstr. 7

Te koop

4 volbl, zeugjes,
waarvan 2 dekrijp,

bij H. J. Willink

op Els, Velswijk, Zelhem

Te koop een toom

zware biggen,
opgenomen b.b., en een

drag. varken,
opgen. b.b., 6 Apr. a/d telling

bij A. D. Verstege

Oude Varsselse weg

B 74 — Hengelo

Te koop
een electrische

kunstmoeder
bij W. Schierboom
Wichm. weg 27, Hengelo

Opnieuw ontvangen

Hel en Hemel van Dachau
4e druk

Prijs f 4.50 ARNOLD


