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Bonkaaxten

l, KB, KC 802

KD, KE 802

MA, MB, MC, MD,
MF, MO, MH 802

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

121 melk
124 melk
125 melk
126 vlees
127 „
128 boter

129 ..

146 algemeen

148

149

133 reserve

134

136

624 melk
625 ..
626, 627 vlees
628 boter

629 „
648 algemeen

649

633 reserve

635

1043 brood
1048 boter

1042 margarine
1044 kaas

1049 eieren
1047 melk
1041 vlees
1046

Rantsoen

4 liter melk
6 liter melk
6V2 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet
250 gram margarine of 200

gr. vet
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
1600 gram brood (geldig t.m.

24 Jan. a.s)
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d. (gel-
dig t.m. 24 Jan. a.s.)

200 gram kaas of 250 § ram
korstloze kaas.

800 gram brood (geldig t.m.
24 Jan, a,s.)

400 gram brood (geldig t.m.
24 Jan. a.s.)

10 liter melk
11 liter melk
100 gram vlees
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
125 gr. marg. of 100 gr. vet
400 gram brood (geldig t.m.

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

soen vermicelli e.d, (geldig
t.m, 24 Jan. a.s.

400 gram brood (geldig t.m.
24 Jan. a.s.)

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

800 gram brood
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet.
250 gr, marg, of 200 gr, vet
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
5 eieren
5 liter melk
300 gram vlees

i 200 gram vlees

Nieuws voor boer en boerderij

Levering granen oogst 1 947.

Nogmaals wordt medegedeeld dat tarwe, rogge, gerst
en gemengd gewas vóór l Februari en haver vóór
29 Februari a.s. moeten zijn geleverd.
Telers waarvan tarwe en/of rogge en/of gerst onder
de dorsregeling vallen, moeten indien dorsing na 28
December plaats vindt, binnen 4 weken na datum van
dorsing aan hun leveringsplicht voldoen.
Telers die peulvruchten na 30 November 1947 dorsen,
moeten eveneens binnen 4 weken na dorsing aan hun
leveringsplicht voldoen.
Kan om een of andere reden niet aan vorenstaande
verplichting worden voldaan, dan kan bij de P.B.H.
een schriftelijk verzoek om levering op een latere
datum, worden ingediend.
In alle overige gevallen wordt bij niet-nakoming der
leveringsplicht, tot inbezitneming ten behoeve van het
A.V.A. overgegaan.

P.B.H, van district 30,

G. W. Weenink. (Hengelo Gld)

District 31, H. Meutstege,

Steenderen.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

Onde rDAK gevraagd

Trygve Lie, de secretaris
Van deUNO is op reis,
Want hij zoekt hier in Europa
Naar een Europees paleis.

Acht en twintig-honderd kamers
Door elkaar, groot en klein,
Moeten er voor deze heren
Voor een jaar beschikbaar zijn.

Bijna duizend schrijfmachines,
Kasten, stoelen enzovoort;.
Plus, wat bij vergaderingen
Van de UNO méér behoort.

Nederland wil gastheer worden
En men ging direct van start,
't Zal wel weer deviezen geven,
Anders liep men niet zo hard.

Wordt de hoofdstad of het Haagje
Centrum, waar men samenkomt?
Waar het zaakje wordt beklonken,
Of de Rus zijn „Veto" bromt?

'k Weet het niet, want in voorspellen
Schiet ik hopeloos tekort.
Maar ik hoop, dat aan de Vrede
De toegang niet geweigerd wordt.

'k Hoop, dat Trygve Lie zal zeggen:
„Nederland is nummer één!
Doch gaan jullie ruzie maken,
Ga dan maar ergens anders heen".

(Nadruk verboden)

Brieven utt Indonesië.
We zullen thans eens gaan zien hoe de hoofdstad van
onze archipel eruit ziet, We kunnen onze stad »eigen-
lijk verdelen in drie delen, n.l. 't Europese gedeelte,
't Chinese gedeelte en de Handelsstad.
't Europese gedeelte. Hier zien we weer eens de
mooie Europese huizenbouw, de aanleg der parken en
de hele omgeving doet ons allen onwillekeurig terug-
denken aan 't geliefde Vaderland. Hier wonen ook niets
anders dan de Europeanen en de Indo-Europeanen.
De dienstmeiden (baboe's) zijn allen inlanders en de
meesten wonen bij hun meester in, d.w.z. in een apart
bij aangebouwde schuur of zo iets dergelijks. De men-
sen hier in normale tijd genomen zijn tevreden. Ten-
minste diegeen die bij een Europeaan werken. Naast
de baboe zien we dan de koelie (werkman) of de
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chopir (chauffeur). De koeli doet hetzelfde werk als bij
ons een tuinman of knecht. Hij zorgt voor 't water,
de tuin en alle andere bijkomstigheden. Een Chauffeur
heeft zowat iedere Europeaan, die een auto heeft. Nu
krijgen wij 't tweede gedeelte n.l. 't Chinese. Hier
zien we dan de typische woningbouw der Chinesen.
Een houten huis, meestal met een min of meer door-
gezakt dak uitlopend, om uit te drukken, in torentjes
aan de twee punten. Door dit gedeelte loopt ook nog
een kalie en excuseer me als ik U daar het volgende
van vertel. De kalie (beek) is een complete WC en
afwasbekken. Men ziet hier een man zitten die z'n
behoefte doet, een paar meter verder staat er zich een
te wassen, weer een eindje verder staat een moeder
de borden te wassen en daarbij worden ook de kleren
nog gewassen in diezelfde kalie. Zo fris uit Holland
trekt men wel eens de neus op, als men deze viezig-
heid ziet. En dan moeten we maar weer denken, och
het is 't Oosterse gebruik. Van de Chinezen valt verder
weinig te vertellen. Het zijn de handelslui bij uit-
stek. Een Chinees is nu eenmaal een geboren handels-
man en als de kinderen goed en wel Jopen kunnen,
zou ik zeggen, venten ze al met pinda's. Een Chinees
weet ook wel de prijs van z'n waren. Wil je goede
waren, ga naar de Chinees, maar kijk dan ook niet
naar 't geld, want anders krijg je een zuur gezicht.
Een Chinees is handig en weet van alles wat te fabri-
ceren. Een Chinees is ook zeer helder d.w.z. net op
z'n kleren, maar niet op z'n huis, want ze hebben geld
met hopen, 'maar hun huis is meestal een armoedig
krotje. Nu volgt 't laatste gedeelte : de Handelsstad.
Over dit gedeelte valt niet veel te vertellen. Hier zien
we vnl. de kantoren en banken, de goedangs (loodsen)
van allerlei maatschappijen. De werktijd, is van 8 t/m
4 uur en in deze tijd is 't hier een drukte van belang
vooral met de auto's. Na die tijd is dit gedeelte een
verlaten stad met zijn eenzame wachtposten. Nu tot
volgende keer, dan weer iets meer.

Sold. Ie klas E. Ankersmit.

Plaatselijk Nieuws.
Verg. Bijenver. »De Vooruitgang.» Genoemde Ver,
hield in café Demming haar ledenverg. De Voorz.
sprak de wens uit dat 1948 een goed bijenjaar mocht
worden. De contributie werd vastgesteld op f 2.75 per
lid per jaar, terwijl de penningm. mededeelde dat er
een batig saldo in kas is van ruim f 213. —. Vanwege
de hoge aanschaffingskosten van een waspers werd be-
sloten hiermede te wachten. Besloten werd de bijen-
volken naar de bloeiende boomgaarden of koolzaad-
velden te zenden, eveneens om de bijenvolken naar de
heide te zenden. De verg. was zeer ingenomen met
de gratis toegewezen bijenalmanak en de gratis verlo-
ting. Hierna sloot de Voorz. de goed bezochte verg.

Geslaagd. Onze plaatsgenoot de Heer A. M. Sanders
slaagde te Apeldoorn voor het Prakiijk-Diploma Ne-
derlandse Handelscorrespondentie.

Mooi succes. Op de Dinsdag gehouden premiekeu-
ring van trekpaardhengsten te Hummelo behaalde de
hengst Joop van Tienhoven K 2086 van A. ). Luesink
en G. J. Hiddink een 2e premie.

Accordeonconcert. Door de Lochemse accordeon ver.
werd voor een zeer matig bezette zaal een concert ge-
geven. Dit was zeer jammer, want zij die er niet ge-
weest zijn hebben zeer veel gemist, Hetgeen .de ge-
noemde ver. geboden heeft, was een volle zaal waard
geweest, vooral het jongste lid der ver. was een ware
vurtioos. We twijfelen niet of bij een volgende gele-
genheid komt er meer publiek, de ver. verdient het.

Opbrengst vermakelijlcheidsbelasting 1 947. Deze
bracht op in totaal f4572.— waarvan voor filmvoor-
stellingen f301.—, sportuitvoeringen f1550,—, toneel-
voorstellingen f696.—, concerten f586.—, overige uit-
voeringen f76. —, mechanische muziek f90. — .vergun-
ningen voor dansen f 1273. — .
Door het publiek werd aan vermakelijkheden in 1947
uitgegeven: voor film f791 .—, sport f8712.—.toneel
f3986.—, concerten f3220.—*, overige uitvoeringen
f259.—, is in totaal f17968. —, hetgeen neerkomt op
f3.19 per jaar per inwoner.
Het aantal in 1947 van gemeentewege uitgegeven toe-
gai.-gsbewijzen bedroeg voor film 1928, sport 9429,

'^83, concerten 3505, overige concerten 542, in

totaal 19487. Hiervan werden 5449 toegangsbewijzen
afgegeven in de periode Januari tot en met April;
9177 in de periode Mei tot en met Aug. (alleen sport)
4861 in de periode Sept. 'tot en met December.
Door de burgemeester werd in 1947 65 maal een ver-
gunning afgegeven voor dansen.

Dienstplicht. Ingevolge een nader getroffen regeling
van de Minister van Oorlog is het mogelijk, dat een
dienstplichtige der lichting 1948 tot buitengewoon
dienstplichtige wordt aangewezen.
De dienstplichtige van die lichting die daarvoor meent
in aanmerking te komen, moet twee broers hebben die
reeds dienen of hebben gediend.
Eventuele meerdere inlichtingen kunnen ter secretarie
worden verkregen, alwaar de aanvragen ook moeten
worden ingediend.

Toneeluitvoering. Naar wij vernemen zijn de alhier
zeer in trek zijnde „Residentiespelers" voornemens in
Februari weer voor het voetlicht te treden met het
toneelspel „De twee Weezen", naar het gelijknamige
beroemde boek. Dit prachtige diep-ontroerende verhaal
zal door genoemd select gezelschap vertolkt worden.
Deze uitvoering belooft wel iets zeer bijzonders te wor-
den en wij zijn er dan ook van overtuigd dat Concor-
dia die avond weer vol zal worden.
Alhoewel na het buitengewone succesvolle optreden op
2e Kerstdag in Concordia door velen en vooral voor
degenen die geen toegang konden krijgen, aandrang
werd uitgeoefend spoedig weer op te treden, is dit
met het feit dat deze weken reeds druk bezet zijn met
plaatselijke verenigingen, uitgesteld tot midden Febr.

Zilveren Politie-jubileum. De heer van Suntenmaar-
tensdijk, die 11 Jan. zijn 25-jarige politieloopbaan mocht
herdenken, ontving bij deze gelegenheid vele felicitaties.
De muziekver. „Concordia" bracht een serenade, wat
door de jubilaris op zeer hoge prijs werd gesteld.

Ledenvergadering N.C.B. In café Demming werd
door de afd. Hengelo van de Ned. Chr. Bouwarbei-
dersbond een ledenvergadering gehouden. In deze ver-
gadering trad als spreker op de Bondssecretaris, de
heer C. A. Bakker uit Utrecht. Deze had tot onder-
werp gekozen: „Hoe staat het met onze loonactie".
In een uitvoerige rede zette spr. uiteen het ontstaan
en de waarde van het sedert l Nov. in werking ge-
treden risicofonds. Dit risicofonds is niet alleen een
vorstverletfonds, doch tracht in meerdere gevallen,
waarin de arbeider in overmacht werkloos wordt, een
uitkering te verstrekken van90°/o van het contractloon.
Naar aanleiding van zijn rede werden vele vragen ge-
steld, die door spreker werden beantwoord.
Door spr. werd medegedeeld dat de Bond dit jaar zijn
40-jarig bestaan hoopt te vieren.
Naast de feestviering, die te Utrecht zal worden ge-
houden, zal dit feit ook in de afdelingen worden her-
dacht.

Zanguitvoering „Soli Deo Gloria". Vrijdagavond
werd in „Concordia" voor een goed gevulde zaal,
door de Chr. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" te
Bekveld, een uitvoering gegeven.
Ds. Kwint opende de avond, en wees op de grote
waarde van het lied, dat nu aan het begin van 1948.
het jaar dat somber voor ons ligt, ons opheffen kan,
uit de diepte van het dagelijkse leven. Vooral het
Chr. lied, heeft hierin zijn grote waarde, n.l. de ver-
heerlijking van God, de schepper der kunst.
Hierna werd onder leiding van de heer G. J. Scheffer,
uit Zelhem een zevental liederen, op zeer bijzondere
wijze vertolkt. Dit programma werd door enkele voor-
drachten afgewisseld, Na de pauze werd het 3 bedrij-
vige dramatische stuk „Opoffering" van Joh. v. Gogh
en Jac. Braun, opgevoerd. Dit zeer zware stuk werd
bijzonder goed gespeeld. Enkele rollen werden door
de spelers zelfs op uitnemende wijze vertolkt.
Ds. Kwint dankte de Ver. voor de genotvolle avond
door hen bereid, en sloot met het zingen van een
Gez. deze bijeenkomst.

PAX-nieuws

Zondag j.l. speelde Pax I in Lochem een wedstrijd
tegen de club van die naam. Het is een uitermate span-
nende en, ondanks de slechte weersomstandigheiden,
een goede wedstrijd met' een sensationeel einde.
Lochem wint de toss en Pax trapt af. De eerste aan-
vallen zijn voor Pax én spoedig worden er enkele cor-

rceerd die echter*op niets uitlopen.



De aanvallen blijken zeer gevaarlijk te zijn mede door-
dat het spel goed open wordt gehouden. Dan trekt
Lochem ten aanval maar door tekort spel kan de Pax
achterhoede het voorlopig wel klaren. Het spel gaat
snel op en neer met Lochem iets in de meerderheid.
Er zijn 24 minuten gespeeld als Geurtsen de bal voor-
zet, de L*backs missen en de toegelopen Hulshof jaagt
het leer in de touwen (0-1). In de 32e minuut is het
de L.-binnen die de gelijkmaker in het doel deponeert.
Hierna is het rusten. Na de thee is het weer Lochem
die het meeste aanvalt en is het doel van Pax her-
haaldelijk in gevaar. Maar ook de Pax-voorhoede zit
niet stil en met snelle aanvallen ontstaan er hachelijke
momenten voor het L. doel. Er zijn 36 minuten in de
tweede helft gespeeld als Joop Klem de bal prachtig
vrijmaakt. Hij rent in de richting van het L. doel, de
doelman loopt uit doch Klem geeft de bal tactisch aan
de vrijstaande G. v. Ne'ck, die de bal in het doel knalt
en Pax wederom de leiding geeft (1-2).
Lochem valt thans verwoed aan en 6 minuten voor
het einde is het de L. rechtsbinnen die met een mooie
kopbal de stand wederom gelijk maakt.
Het is Hulshof die even voor het einde met een ge-
weldig schot van ongeveer 40 meter onder geweldig
enthousiasme van de ongeveer 150 man sterke Pax-
kolonie het winnende doelpunt scoord, en nam de feest-
stemming die de gehele avond duurde een aanvang.
Er werd in een zeer prettige verstandhouding gespeeld.
Zaterdag speelde 2 Pax een thuiswedstrijd tegen S.S.S.
uit Zutphen welke wedstrijd eindigde in een gelijk
spel (1-1).
De A-junioren behielden hun kans op het kampioen-
schap door een 5-2 overwinning op Keijenb. Boys B.
Zaterdag speelt Pax A tegen Steenderen A. Pax B
tegen Ratti A.
Zondag Pax l tegen Loenermark en Pax 3-K.D.C. 3.
Programma voor Zaterdag 24 Jan.: Pax B-Vorden B.

„ „ Zondag 25 Jan.: Pax I nog niet be-
kend. Pax 2-Be-Quick 4. Witkampers 2-Pax 3. Pax 4-
Be-Quick 5.

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

23 januari 1948 Uitvoering Chr. Jongel. Ver. Dorp.

27 en 29 Jan. 1948 Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles"

5 en 7 Febr. Uitvoering Zang» en Toneel ver. „Excelsior"

14 Febr. Toneeluitvoering „Residentiespelers".

25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"

3 Maart Ontspanningsavond Ned. Chr. Radiover.

2 en 3 April Uitvoering Muziekver. „Concordia"

Zondagsdienst en Kraamverzorging.

Vorden. Evenals in omliggende plaatsen is thans ook
in Vorden een Zondagsdienst ingesteld door de artsen.
Deze dienst, die uitsluitend is bedoeld voor spoedge-
vallen, gaat in des Zaterdagsmiddags om 5 uur en
duurt tot Zondagsavonds 12 uur. De patiënten der
Vordense doktoren worden dus verzocht bij een der-
gelijk spoedgeval de boodschap direct bij de dienst-
doende arts te doen, ook als dat toevallig niet hun
huisarts is.
In de Reclame zal steeds bekend gemaakt worden welke
arts op Zon- of Feestdag dienst heeft.
Een tweede plan van de doktoren en Groene Kruis te
Vorden is, om voortaan te bereiken, dat bij elke be-
valling een kraamtijd opgeleide hulp aanwezig zal zijn.
Het kraam centrum van het Groene Kruis in Zutphen
is thans zover, dat kraamverzorgsters in voldoend
aantal beschikbaar zijn om de omliggende gemeenten
te kunnen voorzien. De van te voren besproken kraam-
verzorgsters worden gewaarschuwd via de huisarts.
Het is dus de bedoeling, de huisarts bericht te zenden
bij het allereerste teken, dat de bevalling begonnen is
opdat de verzorgster uit Zutphen tijdig bij de patiënt
aanwezig kan zijn.
In de regel is het verkieslijk dat de verzorgster de
tien dagen kraamtijd bij de patiënt aan huis slaapt,
echter is dit niet absoluut noodzakelijk; zij kan ook
's morgens vroeg komen en tot 's avonds laat blijven.
Behalve verzorging van moeder en kind behoort tot
haar werk ook het doen van huishoudelijk werk ver-
zorging van de was en zorg voor de kinderen en
oudere gezinsleden. De kosten varieren, al naar het

inkomen, f 3.50 tot f 4.50 per dag. Enige tijd vóór de
bevalling komt de verzorgster eens kennis maken en
nazien of alle nodige voorzorgs-maatregelen genomen
zijn. Hopelijk zal het dan ook niet meer voorkomen
dat men geen wagen, wieg of kinderbedje klaar heeft
staan op de dag der bevalling, zodat men niet weet
hoe het kind een warm plaatsje te moeten geven, aan-
gezien de oude gewoonte om het kind de eerste dagen
bij de moeder in bed te leggen, volkomen ongeschikt
is, zowel voor moeder als voor kind.
Tenslotte nog een wens voor de dagelijkse praktijk,
speciaal gericht tot de verder van het dorp afwonende
patiënten. Wilt U vooral in deze drukke wintertijd
allen zoveel mogelijk de boodschappen 's morgens
vroeg dus vóór half tien doen, hetzij op 't spreekuur,
hetzij per telefoon. Als u 's morgens in twijfel bent of
u in de loop van de dag soms de dokter nodig mocht
hebben, doe dan de boodschap dan toch maar liever
direct. Meestal worden de verschijnselen later op de
dag erger en 's avonds durft u dan de nacht niet in,
de dokter moet een extra rit maken, de apotheek zit
dan dicht, allemaal extra ongemak dat had kunnen
voorkomen door de boodschap tijdig te doen. Er zit
ook nog een economische kant aan een tijdige bood-
schap want voor avond en nacht visite's is het ge-
bruikelijk dubbeltarief te berekenen.

Zondagsdienst doktoren voor Vorden:

Zaterdag 17 Jan. (na 5 uur) en Zondags 18 Jan.:

Dr Lulofs.

Nieuws in het kort
Goed nieuws. Doordat in 1948 een niet onbelangrijke
stijging van de binnenlandse kolenproductie wordt ver-
wacht, zal voor het stookseizoen 1948/49 naar een be-
tere voorziening van huisbrand worden gestreefd.

Nieuwe stichting. Opgericht is het „Nederlands-Indo-
nesisch Vriendschaps- en Opbouwfonds (NIVO), dat
zich ten doel stelt, langs particuliere, cultureel-sociale
weg, direct contact tot stand te brengen tussen Neder-
land en Indonesië.

Het Nederlandse Trekpaard. De Nationale tentoon-
stelling van „Het Nederlandse Trekpaard" zal 15 en
16 Juli te 's-Hertogenbosch worden gehouden.

Zij doen niet mee. De gemeenteraad der Limburgse
gemeente Brunssum heeft het voorstel van de minister,
om de vermakelijkheidsbelasting te verhogen, met alge-
mene stemmen verworpen.

Gedenkteken te Arnhem. Van de opbrengst der nati-
onale monumentenactie zal f 50.000.— worden beschik-
baar gesteld voor de oprichting van een groot gedenk-
teken te Arnhem.

Heden overleed te Hengelo (O.), zacht en kalm. na een

langdurig lijden in de hope des Eeuwige Levens, onze ge-

liefde Zuster, Behuwdzuster en Tante

Aaltje Garritsen

in de ouderdom van ruim 60 jaar.

Fam. Garritsen

Hengelo (Gld). 15 Jan. 1948.

De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 19 Jan.

op de Algem. Begraafplaats te Hengelo (Gld), des middags 2 u.

Vertrek vanaf het Ouderlijkhuis 11A^ uur.

Voor onkruidbestrijding
in HAVER en ROGGE

Kleurstoffen in voorraad.
Rugsproeiers voor verhuur aanwezig.

B. J. LEBBINK

Te koop z. g. n. G IE R P O M P
Bij H. S. J. Wissink, C 5, Keijenburg

Te koop een goede Kamerkachel

Regelinkstraat 1, Hengelo (Gld



I308OIC

Op Maandag 19 Januari a.s. hopen onze ge-

liefde ouders

D. Spelhofen

G. Spelhofen-Schieven

hun 25-jarige Echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de

wens van
WIM
DIEN
HERMAN

Hengelo, (Gld), 17 Jan. '48.

Uitvoering
van de Chr. Jongel. Ver.

„Pred. 1 2 : 1 a"

te HENGELO (Gld) Dorp

*met medewerking van

de Jongensclub

op Vrijdag 23 Jan. 's avonds

7 uur precies in „Concordia".

Opgevoerd zal worden o.a. het toneelstuk in

4 bedrijven :

„'T VERLEDEN SPREEKT"
door Jos. Smits.

Dit spannende toneelspel werd in verschillende plaatsen

in onze omgeving met groot succes opgevoerd.

Entree f 1. — (bel. inbegr.)

ZONDAG a.s.

AANVANG 2 UUR

P A X I
LOENERMARK l

Entree 35 cent

Beneden 16 jaar 10 cent
Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart

vrije toegang.

Enkele van onze goedkope

Artikelen.

Damestassen, goede kwal. en gevoerd,
zwart, geen rommel l 2.65

Schoudertassen, gekl. en gevoerd geen

papier 98 et. en f 1.65

Withouten waslcnippen, 50 st. voor f 1.

Beukenhouten „ gr. maat 35 st. 1 1 . —

De Waterdichte beenpijpen a f 3.95 p.p.

waren even uitverkocht, maar zijn nu weer
in voorraad.

l Prima Scheerapperaat met beste haren

Scheerkwast samen voor f 2.50

STEVORD

Hiermede betuig ik U mijn

hartelijke dank, voor de be-

toonde belangstelling onder-

vonden bij mijn

90-ver j aar dag.

Mede namens de familie

J. ONSTENK.

Hengelo (Gld), 18 Jan. '48.

Nog Zakagenda's
en enkele

Almanakken.
ARNOLD

Voederbieten
te koop of te ruil voor

Stro
bij B. Blom

Gooi C 77 Hengelo (Gld)

Gezellige
middag op Woensdag

21 Jan. in de zaal

Langeler, 's middags 2 uur

ter kennismaking met de

N. V. E. V. (Ned. Vrouwen

Electr. Ver.) o.a. demon-

stratie Electr. Naaimachine

Het Bestuur

Gevonden

portemonnaie
met inhoud, met Kerstfeest

te Varssel, tegen adv. kosten

terug te bekomen bij

Korenblik F 77

Hengelo (Gld)

Gevonden een

z.g.n. Overall
Tegen adv. kosten terug te

bekomen bij

W. J. Gotink

Schuttershof B 32 Hengelo

Te koop een

best maalkalf
en een Kunstmoeder bij

A. Meerbeek

Zelhemseweg 3

Hengelo (Gld)

Mevr. ter Bals vraagt c

tweede Meis
van 8 tot 2 uur

Gevonden GELD m

TEXTIELPUNTE
Tegen adv. kosten terug

bekomen bij

J. Stapelbroek, Slar

Gelegenheid voor

Wolspinn
Te bevragen Bur. deze;

Tot a.s. Woensd

nog Spie»

en Moed*
betalen, na die datum >

den kwitantie's verzon

2e halfjaar 1947.

Boekhandel ARNO

Boekweitmeel
bij B. J. Lebbii

Te koop een

r.b. Maaike
bij G. Hulstijn

Bek veld.

Te koop een

r.b. dr. M<
t.b.c. vrij, 26 Jan. a/d tel

A. Menkv.

Gooi

Kerkdiensten
ZONDAG 18 JAN. 1948

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds Kwint H. A.

10.30 uur Ds Kwint, H.A.

Woensdag 21 Jan. 7 uur Bijh
lezing te Bekveld en Vars

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Padt van Zutphen.

Parochie St. Willibrordns
Zondag vroegmis om 7 u. hoc
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Do
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Het Bestuur van de Fokver. „De Noordink'

vraagt een

M O N S T E R N E M E R
voor haar vereniging, aanmelding vóór l Febr,

bij de Secr. H, Broekman, „Coldeweij"

Hengelo (Gld)

Wederom ontvangen:

Dameswinterpantoffels 36-42

Herenwinterpantoffels 40-46

Kinderknippantoffels 20-35

Gebrs. JANSEN - Schoenhande!


