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Officiële Bonnehlijst
voor het tijdvak van 11 t/m 24 Jan. 1948
Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, B 113 Algemeen 750 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of J, 500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gram versnaperingen

112 ., 250 gram waspoeder
109 .. l ei
110 < 1600 gram brood (geldig t.in.

17 jan. a.s.)
111 „ 400 gram brood of l rant-

soen gebak (geldig t.m. 7
Febr. a.s.)

105 Reserve 800 gram brood (geldig t.m.
17 Jan, a,s.)

108 ,, 400 gram brood (geldig t.m.
17 Jan. a.s.)

115 ,, 500 gram sinaasappelen
(voor l inleveringsbon)

813, 814 Algem. 250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gr.
jam, stroop enz. of 250
gr. versnaperingen.

812 Algemeen 500 gram waspoeder
608 > l ei
810 „ 400 gram brood (geldig t.m.

17 Jan, a.s.)
811 ., 400 gram brood of l rant-

soen gebak (geldig t,m. 7
Febr a.s.)

604 Reserve 400 gram brood (geldig t.m.
17 Jan. a.s.)

808 ., 500 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

815 Algemeen 500 gram sinaasappelen
(voorinleveringsbon)

1035 suiker 250 gram suiker," boterham-
strooisel enz. of 500 gr.
jam, stroop enz. of 250
gr. versnaperingen

V-01, V-02 tabak l rantsoen sigaretten of
kerftabak

V-03 tabak 2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

V-01 versnap. 200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

V-03 versnap. 100 gram versnaperingen of
100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

Tabak 04 reserve 50 gram scheerzeep of 100
gram scheercrême of 400
gram snelscheercrême

De bonnen 115 en 615 Algemeen voor sinaasappelen
moeten uiterlijk op 17 Januari a.s. bij een handelaar in
groente en/of fruit worden ingeleverd. De bon voor
scheerzeep blijft voorlopig geldig.
Een rantsoen gebak bedraagt: ongeveer 280 gram be-
schuit (2 hele rollen), of 300 gram biscuits, ongevulde
wafels, crackers, matzes, toast, of 400 gram speculaas,
koekjes of 560 gram ontbijtkoek, taai-taai, Amsterdamse
korstjes of 600 gram stroopwafels of een hoeveelheid
gebak, waarin 280 gram bloem en/of zetmeel is ver-
werkt, met uitzondering van poffertjes, verse Hollandse
en Parijse wafels en oliebollen.
Men doet verstandig bovenstaande gegevens uit te knip-
pen en te bewaren.
Niet aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden de
bonnen 049, 051, 549, 551, 554, Algemeen, 040, 041,
042, 048, 547, 548, 070, 071, 072, 077, 576, 577 Res.
032, 033, 533, 062, 063, 563 Melk.

Distributiedienst - Hengelo (Gld)
Collectieve aanvragen Werkkleding.

. het tijdvak van 8 tot en met 23 Januari bestaat er

MA, MB, MC, MD,
MH 801
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken

Tabakskaartra etc.
QB, QC Zll

na 6e Reis
Hart'lijk welkom, Excellenties,
In het oude moederland!
Na dit warm, vermoeiend reisje
Schud ik hartelijk Uw hand.

Koning Winter heeft nog even
Onze straten wit gekleurd
Voor het ov'rige mijne heren
Is hier heus niet veel gebeurd.

Naar ik hoorde, Excellenties,
Heeft U wél succes gehad,
't Deet ons allen veel genoegen
Op het land én in de stad.

Saten wij nu vurig hopen,
(Wees niet boos, dat ik het zeg)
Dat U weldra kunt verklaren:
„Nu gaat ook het leger weg."

Vrede heerst in Insulinde
't Vuren is voor goed gestaakt"

Dan heeft U dat Indië-reisje
Zeker niet voor niets gemaakt!

(Nadruk verboden)

wederom gelegenheid tot het collectief aanvragen
van werkkleding voor alle werkkleding dragende ar-
beiders(sters) in bedrijven met 5 of meer werknemers,
ongeacht de laatste verstrekking. De aanvragen moeten
worden ingediend bij de Distributiekring, waar het be-
drijf gevestigd is. Uniformdragend of administratief
personeel komt niet in aanmerking. Voor personen
werkzaam in D.U.W. enz. kunnen geen aanvragen
worden ingediend.

Distributiekringbureau Doetinchem.

Aanvragen rijwielbanden vervanging, Rij-
wielen, transportbanden, schoenenbonnen.
Zij, die in een der maanden Februari tot en met Juni 1947
voor de laatste maal één of twee bonnen voor een toerbui»
tenband hebben ontvangen, kunnen een aanvraag indienen
voor een bewijs van inschrijving rijwielbanden van 12 tot
11 Januari a.s. Ook diegenen, die in het tijdvak l Jan. 1945
tot 31 Jan. 1947 een bon voor een toerbuitenband ontvingen,
doch tot dusver verzuimden een bewijs van inschrijving af
te halen, kunnen dit vóór 11 Januari alsnog doen.
Een na-uitreiking vindt niet plaats.
Eveneens bestaat er van 12 tot 22'Januari de gelegenheid
tot het aanvragen van r ij w i e l e n. De afstandsnormen zijn
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Zondaqsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten.

verlaagd van 20 tot 12 K.M. Tevens kunnen van 12 tot 22
Januari t r a n s p o r t b a n d e n voor transportrijwielen en
carriers aangevraagd worden, voor diegenen, die deze moe»
ten gebruiken voor de uitoefening van hun beroep.
N a 22 Januar i kunnen tot nader order geen rijwielen nog
transportbanden worden aangevraagd. Zowel voor rijwielen
als bewijzen van inschrijving stamkaarten medebrengen.
Het kantoor te Hengelo is op de bekende dagen en uren
geopend.
üe na»ui t re ik ing van schoenenbonnen, brandstoffen voor
grote ge/innen vindt u i t s l u i t e n d te Doetinchcm plaats,
en wel op de e e r s t e D i n s d a g van iedere maand. Bij
wijze van ui tzondering kunnen de stamkaarten waarin zie h
een C, 1), of 1: inlegvel bevindt, met liet nummer 604 (ver«
Jaardags-schoenenbon), waarvoor dus nog geen schoenenbon
is afgehaald, alsnog aangeboden worden op D i n s d a g 13
J a n u a r i . Na deze datum zijn de bonnen 604 van de
inlegvellen ongeldig.

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

27 en 23 Jan. 1948 Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles"
5 en 7 Febr. Uitvoering Zang. en Toneelver. „Excelsior"
25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"

Plaatselijk Nieuws.
Burgerlijke Stand over de maand December 1947

Bevallen: G. J. Ankersmit-Kooijers zn. J. Schepers-
Lievestro d. H. J. Teunissen-Lansink zn. M. B. Vink-
Rondeel d. H. Groot Roessink-Oldenhave zn. R. A.
M. Kohier-Wissink zn. J. Wentink-Radstake zn. J. W.
Harmsen-Radstake zn. J. Ch. Hoksbergen-Horstink d.

Ondertrouwd: R. J. Lamers en J. M. Roordink,

Gehuwd: L. G. Vierdag en H. R. Denkers.

W. H. Evers en H. Wassink
Overleden: G. Nijman, oud 80 j, weduwn. van J. W.
Hess, A. ten Have, oud 62 j. echtgen. v. Chr. Wentink.
Weekmarkt. Op de Dinsdag j.l. gehouden weekmarkt
waren 15 biggen aangevoerd. Prijzen : 20 tot 30 gld.
per week; Handel vlug,
Overzicht Markten. Op de 16 grote jaarmarkten
welke gedurende het jaar 1947 werden gehouden wer-
den 6317 stuks paarden aangevoerd, of gemiddeld 395
stuks per markt. Vooral was vooruitgang te bespeu-
ren in de kwaliteit die werd aangevoerd. Alle markten
kenmerkten zich door een vlotte handel, waarbij goede
prijzen werden gemaakt. Verder werden aangevoerd
15 runderen, 22 schapen en 498 biggen. Tijdens de
markten werden 695 kramen, enz. geplaatst. Alle mark-
ten trokken veel bezoekers.
Collecte Armenbus. De collecten in de armenbus,
die tijdens het voltrekken van huwelijken in de trouw-
zaal staat, hebben gedurende het tweede halfjaar de
som van f 73.46 opgebracht.
N.T.F. Over de maand December 1947, werd door de
Ned. Therm. dienst te Nijverdal, uit deze gemeente
de cadavers opgehaald van: l graskalf, 24 nuchtere
kalveren, 15 varkens, waaronder l beer en 3 biggen.
Benoemd. Met ingang van l Januari is onze plaats-
genoot de heer T. Dorgelo benoemd als opzichter
2e klas bij de Ned. Heide Mij. te Middelburg.

PAX-nieuws

Het was een herboren Pax«elftal dat Zondag j.l. de strijd
aanbond tegen Oeken de m'ede«candidaat voor de onderste
plaats. Het elftal was gewijzigd wat o.i. een verbetering ge=
noemd kan worden, doch belangrijker was de vechtlust die
de spelers aan de dag gelegd hebben, hierbij kwam dat ook
het plaatsen van de bal veel beter verzorgd was dan de
laatste wedstrijden het geval is ge\vcest, ook het v r i j lopen
was goed te noemen. Wij mogen echter niet vergeten dat
Oeken \vel de /wakste ploeg is uit deze afdeling. Wij zien
met belangstelling u i t naar de v e r r i c h t i n g e n van Pax I a.s.
Zondag tegen I .nchem. Moge het e l f t a l met de/elfde gccst =
drift bezield / i j n dan is succes lang niet uitgesloten.
Doordat er veel deelniimc is Pax naar Lochem te vergezellen
heeft liet I U - s i i n i . 1 gemeend twee auto's te laten lopen. Zij
die nog mede wensee ie gaan kunnen zich hiervoor opgeven
bij H. Demming.
Over de wedstrijd Pax I—Oeken I nog het volgende :
Pax wint de toss en Oeken trapt tegen de wind af. Mede

door de sterke wind in de rug is Pax direct in de aanval,
maar door goed keepwerk van de Oeken doelman blijft
succes voorlopig uit . Pas in de 33e minuut lukt het Michels
met een hard schot Pax de leiding te geven. Hoewel het
Oeken doel nog herhaalde malen in gevaar komt gaat de
rust in met een 1—0 voorsprong.
Na rust hoewel tegen wind in spelend is toch Pax de aan*
vallende partij. De middenlinie doet prachtig werk zowel
verdedigend als aanvallend en het is joop Klem die met een
schitterende kopbal de voorsprong vergroot. Hierna komt
Oeken verwoed opzetten maar de Pax-keper is in een uit=
stekende vorm. En als Michels met een goed schot de stand
op 3—O brengt is aan alle onzekerheid een einde. De leiding
die bij de heer Plucker berustte was in prima handen.
Pax 1 stelde teleur door in een harde wedstrijd met 1—O
van Warnsveldse Boys te verliezen. Pax 3 ging tegen Ratti
met 5—2 ten onder.
Het programma voor a.s. Zaterdag lu id t :
Pax 2 - S.S.S. l aanvang 2.30
Keijenb. Boys B - Pax A aanvang 2.30 uur.
Voor Zondag a.s. Lochem l - Pax l 2 uur.
Het programma voor Zaterdag 17 en Zondag 18 Jan. luidt :
Steenderen A - Pax A. Pax B - Ratt i A.
Pax I l.oenermark I, K.D.C. 3 - Pax 3.
Voor de „Voetbalfilm" zie de advertentie in dit blad.
Het Ajax clubblad zegt o.a. over deze f i l m : Deze film is
intressant en uitermate leerzaam. Wij kunnen deze film alle
verenigingen warm aan bevelen, daar zij veel kan bijdragen
tot verbetering van het Hollandse spelpeil.

Aanbesteding. Door de Directeur van het Bureau Wederopbouw
Boerderijen te Zwolle, werd Dinsdagmiddag onder architect G. K.
Veeze te Ruurlo aanbesteed de herbouw van de Boerderij van de
heer G. Nijland te Varssel. De inschrijving is als volgt :
D. J. Bel. Barchem f 39.900, ]. H. ten Have, Hengelo f 33.025,
Gebr. Wuetenenk, Hengelo f 32.640. W. H. Heneriks. Zelhem
f 32.581, B. Wullink, Hengelo f 32,069, Besselink-Reugebrink. Hen-
gelo f 32.040, O. J. H. Cuppers, Hengelo f 31.370. Wed. Linden-
schot. Ruurlo f 28.960, Gebr. Weevers, Hengelo f 24.495.

Nieuws voor boer en boerderij

Belangrijk voor veehouders en veehandelaren.

Overnamemarkten slachtvee 5 Januari — 27 Maart.
Zutphen 8—15-22—29 Januari, 5-12— 19—26 Febr.,
4_U_18~25 Maart.
Doetinchem 6-13-20-27 Jan., 3-10-17-24 Febr.,
2—9—16—23 Maart.

De P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink. (Hengelo Gld)
District 31, H. Meutstege,

Steenderen.

Gemeente STEENDEREN.

Raadsvergadering op 30 December 1 947.

Voorlopige vaststelling gemeenterekening over 1946.
Verhoging tarief der wegenbelasting.

Afwezig de heren Mr Dr W. B. Helmich en G. J.
Massink, beide met kennisgeving.
1. De voorzitter opent de vergadering met het uit-
spreken van het formuliergebed. Hierna worden de
notulen van de vergadering van 16 Oct. 1947
door de secretaris voorgelezen en onveranderd vastge-
steld.
2. , De volgende ingekomen stukken worden vervol-
gens voor kennisgeving aangenomen: a. besluit van
Ged^ Staten tot goedkeuring van de raadsbesluiten dd.
19 September 1947 en 16 October 1947 tot aankoop
van enige percelen bouwterrein; b. alsvoren tot goed-
keuri/ng vun het raadsbesluit dd. 19 September 1947
houdende verlening van subsidie aan de bewaarscholen
in deize gemeente; c, alsvoren tot goedkeuring van het
raadsjbesl. dd. 19 September 1947 strekkende tot het
verlenen van een gratificatie aan het personeej der
gemeente; alsvoren tot goedkeuring van het raadsbesl.
dd. 1(9 September tot deelneming in de stichting „ Werk-
inrichting voor minderbruikbare arbeidskrachten" te
Zutphen; e. alsvoren tot goedkeuring van het raads-
besl. dd. 19 September 1947 waarbij tot aanstelling
van nog 2 wegwerkers in vaste dienst der gemeente
werd overgegaan; f. verslag van de commissie tot
wering van schoolverzuim over 1945 en 1946.
Vervolgens wordt op een verzoek van de Gelderse
Maatschappij van Landbouw en van het bestuur van
de AlB.T.B. beide gevestigd te Arnhem tot het nodig
verklaren van een cursus van landbouwhuishoudkunde
resp. Oe Bronkhorst en Baak gunstig beschikt.
Ten aanzien van een adres van de Kringcommissie van

de Stichting voor de Landbouw alhier wordt besloten
hierop nader terug te komen in een der volgende
raadsvergaderingen, waarin het onderwerp „beplanting
van wegen" opnieuw aan de orde zal worden gesteld.
Verder wordt nog voor kennisgeving aangenomen een
mededeling van de voorzitter, dat in verband met een
circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken de
kantooruren der secretarie van 38 op 41 ' /2 uur per
week zijn gebracht.
In verband met een wijziging van de Leerplichtwet
wordt vervolgens op voorstel van Burg. en Weth.
besloten een verordening vast te stellen betreffende
het bij wijze van dwang naar school brengen van leer-
plichtige kinderen.
Als punt 3 van de agenda wordt de gemeenterekening
over 1946 voorlopig vastgeteld voor wat betreft de
gewone dienst in ontvangst op f 167,274.18 en uit-
gaaf op f 151.310.94, alzo met een batig saldo van
f 15.963.24 en voor wat betreft de Kapitaaldienst in
ontvangst op f 238.109.41 en in uitgaaf op f 356.930.2e
alzo met een nadelig saldo van f 118.820.80. •
Op voorstel van Burg. en Weth. wordt de begroting
voor het dienstjaar 1947 overeenkomstig het aangebo-
den ontwerp gewijzigd. Ten aanzien van het voorstel
van Burg. en Weth. tot het toekennen van een jaar-
lijkse subsidie van f 100.— aan het Economisch Tech-
nologisch Instituut te Arnhem, informeert de heer
Reichman naar de belangen welke dit Instituut voor
deze gemeente heeft. De voorzitter wijst op de be-
tekenis van de adviezen welke deze instantie geeft o.a.
met betrekking tot het vestigen van industriën e.d.
Meerdere leden iouden de subsidie slechts voor een
jaar willen toekeÉhen en voor volgende jaren de questie
opnieuw onder o^en willen zien. Op voorstel van de
heer Remmelink wordt hierna besloten voor 1948 een
subsidie te verlenen van f 100.—.
6. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten
wordt vervolgens de in de raadsvergadering van 16
October 1947 vastgestelde verordening tot wijziging
van de Legesverordening, met een kleine redactionele
wijziging, betreffende navordering wegens ambtelijke
fouten, opnieuw vastgesteld.
7. Overeenkomstig het voorstel van Burg. en Weth.
wordt hierna besloten tot het aangaan van een geld-
lening met de Coöperatieve Boerenleenbank te Steen-
deren ter fieanciering van de bouw van 14 arbeiders-
woningen.
8. In ^rband met de te verwachten wijziging van de
financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten
wordt vervolgens, naar aanleiding van een ministeriële
circulaire van 2 December 1947 besloten het tarief
voor de wegenbelasting op te voeren tot het normale
tarief, dat voor noodlijdende gemeenten reeds eerder
was voorgeschreven, van 6°/o voor gebouwde en 3°/o
voor ongebouwde eigendommen. Afwijking van deze
minimum-norm zou voor de gemeente te grote nadelige
gevolgen hebben.
9. Ter voldoening van art. 4 der woonruimtewet 1947
worden vervolgens op voorstel van Burg. en Weth.
regelen vastgesteld omtrent de toepassing van art. l
dier wet omtrent het verlenen van vergunningen voor
het in gebruik nemen van woongelegenheid.
10. Op voorstel van Burg. en Weth. besluit de raad
aan de heer J. Kuperij, eervol ontslag te verlenen als
onderwijzer aan de openbare lagere school alhier, in-
gaande l Januari 1948, zulks wegens opheffing van
diens betrekking als gevolg van daling van het aantal
leerlingen beneden de wettelijke normen.
11. Bij de rondvraag informeert de heer Moll hoe het
staat met de t.b.c.-bestrijding. De heer Hendriksen
wijst op de afwatering van de Baakse weg, en vraagt
of de in aanbouw zijnde woningen bij Schoenmaker al
zijn toegewezen.
De voorzitter deelt naar aanleiding van de gestelde
vragen mede, dat aanvankelijk aan de schoolartsen-
dienst Kring Zutphen was gevraagd de schoolkinderen
op t.b.c. te laten onderzoeken. Daar hierop geen spoe-
dig antwoord werd ontvangen is besloten dit onder-
zoek door de gemeente-geneesheer te laten verrichten.
Tot op heden zijn ongeveer 300 kinderen onderzocht
waarvan er 9 reargeerden. Deze 9 werden verder
onderzocht, waarbij bleek, dat slechts l hiervan een
kleine afwijking vertoonde. Ten aanzien van de afwa-
tering van de Baakse weg en ook van andere wegen,
is riolering de beste oplossing, maar dit is voorlopig
te duur. Vooralsnog wordt de oplossing gezocht in

het maken van zinkputten. De bedoelde woningen zijn
grotendeels toegezegd. Overigens is dit de taak van
Burg. en Weth.
Ten slotte wenst de voorzitter in deze laatste verga-
dering van het jaar 1947 de leden het beste toe voor
1948 en sluit hierna de vergadering.

VOETBAILIEFHEBBERS,
Op Woensdag 14 Januari a.s. wordt in
zaal Langeler vertoont de

„Instrutieve Voetbalfilm"
Met medewerking van vele beroemde Engelse Profs
en toegelicht door de heer Groenteman, oud-scheids-
rechter der K.N.V.B.

Aanvang 8 uur. Entree f 0.75 p.p.
Kaarten verkrijgbaar bij kapper Weustenenk vanaf
Dinsdag a.s. en eventueel 's avonds aan de zaal.
Leden van PAX en Keijenburgse Boys kunnen reductie-
kaarten op Maandag 11 Jan. a.s. afhalen in Café
Demming van 6—8 uur a 50 cent (Junioren 25 cent)
Niemand verzuime deze leerzame film te zien.
Plaatsbespreking Woensdagmiddag 2 uur aan de zaal.

Het bestuur V. en A.V. „PAX"

Rekeningen voor de Diaconie der Ned.
Hervormde Gemeente van Hengelo (Gld),
worden gaarne vóór 20 Januari a.s. inge-

wacht bij de administraterende diaken
G. LENSELINK, de Nieuwe Wissel, Varssel,
Hengelo (Gld).

Chr. Hist. Kiesvereniging
te Hengelo (Gld)

Openbare Vergader ing
op VRIJDAG 16'jANüARI a.s., 19 uur
in het verenigingslokaal achter de Ds.
J. L. Piersonschool
Spreker de heer P. JOUWSMA, hoofd
ener school te Enschede, lid der Prov. Staten
van Overijssel

Onderwerp: „Wat is Chr. Hist. Politiek?"
Leden en belangstellenden, ook jongeren,

komt allen. Het Bestuur.

H.H. Pluimveehouders.

GEMENGD G R A A N
wordt niet meer of bijna niet toegewezen, het is daar-
om van het grootste belang te zorgen dat ge produc-
tieve hennen hebt. Laat ze daarom vakkundig sellecteren
tevens kunt U bestellingen doen op kuikens W.L.
R.I.R., Pat. L. en Barn. afkomstig van zeer goede af-
stamming, worden gebroed in de nieuwste machines
welke aan alle gestelde eisen voldoen. Bestel nu reeds,
[J bent dan verzekerd ze tijdig te ontvangen.

Beleefd aanbevelend,

G. W. JANSEN Molen
Hummeloseweg 39

Kerkdiensten
ZONDAG 11 JAN. 1947

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel,
Voorber. H. A.

0.30 uur Ds Kwint, Voorber. H.A.
Veldhoek 10 uur Ds Wiersma,

pred. te Zelhem.
Vrijz. Herv. Kerk.

5 u. de heer Mengering, Eibergen

Parochie St. Willibrordus
Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Te koop

een nieuwe geëmaill.

Vulkachel
en kolenkitten
bij A. H. Besselink
Lankhorstèrstraat
Wichmond.

CLOSETPAPIER ARHOID

Het Rusthuis Kastanjelaan
vraagt

Net Meisje
inwonend, of voor enige
dagen in de week.

Soldaat Ie klas
DIK BLANKVOORT

wenst van uit Karangpansan
vooral zijn buren en vrien-
den een gelukkig Nieuwjaar
en bedankt de burgerij van
Steenderen en allen die er
aan meegeholpen hebben
voor mijn fijn Kerstpakket.

Te koop een toom

beste biggen
bij G. J. Hiddink

Noordink.

KUIKENS.
Wie straks kuikens wenst
moet nu bij de P.B.H, een
formulier halen. Wij hopen
U straks weer te kunnen
leveren in de bekende rassen
ook geleewiekt.

Joh. Luimes
K.B. 10155 Electr. Broederij

Lankhorsterstraat

Te koop een beste r.b.

dragende maal
t.b.c. vrij 20 Jan. a/d telling

bij Wed. H. J. Bosman

Lankhorsterstraat E 19
Hengelo (Gld)

Te koop een

r.b. dr. maal
bijna aan de telling

bij P. Kasteel
Varssel.

Nog af te geven:

Prima W. Leghorn br. '47
pracht dieren) a. en t. de
leg a f 8.— p. 'st. Camb.
Eenden br. '47 a f 5.50 p.
stuk. Hoenderbedrijf
„Sumatra" Veenendaal.

Gevonden een

handschoen
Tegen adv. kosten terug te
sekomen bij

J. Messing

B 94 Hengelo (Gld)

Te koop 4 zware

biggen
bij B. Maalderink
C 91 Toldijk



De Korporaal der Mari-
niers Henk Dimmedaal,
wenst familie, vrienden, en
vriendinnen en bekenden
een gelukkig 1948 toe, en
tot spoedig weerzien.
Java, 1947.

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor uw betoond medeleven
en vriendelijkheid onder-
vonden ter gelegenheid onzer
25-jarige Echtvereniging.

E. J. Lubbers-
Jansen.

H. A. J. Besselink
Electr. Installatie-Bureau

Z.N.

Th. van der Mondt
wenst vrienden en clientèle

een Zalig Nieuwjaar.

H. Bretveld
Gemeentewerker
Wichm. weg 21

Aan de ingezetenen een
Gelukkig Nieuwjaar

H. Hiddink
Groentekweker

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

B.z.a. aan

net meisje
voor halve dagen, liefst in
winkel.

Adres bur. v.d. blad.

Gevraagd tegen l Mei a.s.
wegens huwelijk der tegen-
woordige een flinke

Boerenknecht
bij J. Walgemoed

E 21 Hengelo (Gld)

Te koop een

grote Vulkachel
zo goed als nieuw, zeer ge-
schikt voor feestzaaltje grote
keuken of werkplaats, te
bevragen bij H. J. Woerts,

Dunsborg B 54
Hengelo (Gld)

Weer in voorraad

nieuwe lange

Lerenjassen
G. Jansen

Zadelmaker Hengelo (Gld)

Te koop

berken bezems
H. W. Hueskes,

Frederink, Dunsborg
Hengelo (Gld)

Te koop aangeboden

een Gierpomp
bijna nieuw lang 3.40 M.
en een groene

Kamerkachel
als nieuw bij

W. Wisselink

Smid - Steenderen

Te koop

Biggen
bij H. J. Hissink

Noordink E 51

Ondergetekende beveelt
zich beleefd aan voor

Iniisslachtinp
Joh. ENGBERS,

a/d Bleek Hengelo (Gld)

Te koop
een z. g. als nieuwe

Gierpomp
wegens aanschaffing van
motorpomp, en 2' 2 duims

karwielen met as
bij W. Boenink,

„de Leenhorst" Baak D 77

Voor diegenen, die «nog

verzuimden de Kerkel.

belasting, huur of zitgeld

over 1947 te voldoen, zal

de ontvanger nog zitting

houden op

Woensdag U Jan,
1948, in de Consistorie

De adm. Kerkv.

J. Meulenbrugge

VERLOREN
één linker herenschoen
(zwart), gaande van Stende-
rink, Eulink handwijzer naar
Bekveld.
Tegen beloning terug te
bezorgen bij E. Harmsen,

D 59.

Te koop een

Bietensnijder
model Vleeshouwer no. 5
zo goed als nieuw en een
goed onderhouden

Kamerkachel
bij B. A. Sueters,

Smederij — Keijenburg

De stier staat niet

meer ter Dekking

J. Woerts B 59

Ter gelegenheid van mijn Ambtsjubileum
op a.s. Zondag 11 Januari 1948, is de
gehele dag gesteld tot feliciteren.

VAN SUNTENMAARTENSDIJK.

Groene Kruis
HENGELO (GLD)

*Met ingang van l Januari 1948 heeft het
Groene Kruis, alhier voor haar leden de
gelegenheid geopend voor

Kraamhulp
zonodig met inbegrip van algehele

Gezinsverzorging
Leden, die hiervan gebruik willen maken,
gelieven zich te vervoegen bij Mej. Ruesink,
Kastanjelaan, alhier, waar alle inlichtingen
verstrekt worden.
Vroegtijdige opgave is zeer gewenst.

Liefhebbers van Accordeonmuziek
bezoekt hedenavond de uitvoering

van de

Accordeon Ver, „Concordia"
uit Lochem. Dir. D. Bleumink.

Met medewerking van het Amusements-

Accordeon-orkest.

In de Feestzaal van de heer Langeler.

Entree 11.— Aanvang 8 uur

Zaal open 7.30 uur

ARTIKELEN
waar we goedkoop mee zijn

Een goed SCHEERAPPARAAT, koper ver-
chroomd (kan dus niet roesten) samen met
een prima scheerkwast van zuiver haar voor

f 2.50

Houten wasknippen met veer 50 st. voor f 1.-
De beste beukenhouten knippen van grote

maat, 35 stuks voor f 1.—

Bij hevige regen hebt U een paar been-
pijpen nodig, wij hebben ze laten maken
van legerdekzeiltjes. waterdicht en goedkoop

per paar f 3.95.

Een grote boodschappentas, waar een vracht
in kan. Is bijna niet kapot te krijgen! f 2.25

Stevord
Fokver. „Ons Belang"

STAAT TER DEKKING

de Stier Adelbert No. 8593 S, bij B. Enzerinlc,

,,Stapelbroek". Zonder bewijs van de veearts worden
geen koeien toegelaten.


