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Officiële Bonnenlijst

KA, KB, KC 804

voor het tijdvak van 21 Mrt t m 3 April 1948
Bonkaarien Geldige bonnen Rantsoen

225 gram huishoudzeep of
180 gram toiletzeep

100 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kindermeel

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

1600 gram brood (geldig t.m.
27 Maart a.s)

200 gram brood (geldig t/m
27 Maart a.s.
eieren

750 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gram versnaperingen

800 gram brood (geldig t/m

KD KE 804

Tabakskaarten etc.
en T*rsaapeiings-
kaazten

QA, QB, QC 802

259 Algemeen

280

261

282

283

284
265

264 reserve

258

270 Algem.

769 Algemeen

760

761

782

763

764

765

755 Reserve

758

770 algemeen

25 26, 29 tabak

27 versnap.

30 versnap.

27 Maart a.s.)
400 gram brood (geldig t/m

27 Maart a.s.)
500 gram sinaasappelen

(voorinlevering)

pi.m. 450 gram huishoudzeep
of 360 gram toiletzeep

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

400 gram brood (geldig t.m
27 Maart a.s.)

200 gram brood (geldig t/m
27 Maart a,s.)

4 eieren
500 gram suiker, boterham -

strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen

400 gram brood (geldig t/m
27 Maart a.s)

500 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

1 kg sinaasappelen (voorin-
levering)

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

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

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

De bonnen 270 en 770 algemeen (sinaasappelen), welke
op de bonkaarten voorkomen b o v e n a a n d e k a a r t,
moeten uiterlijk op 27 Maart bij een handelaar in
groente en/of fruit worden ingeleverd.

Nieuws
Gewijzigd

Nijkerk
Nijmegen
Tiel
Ede
Doetinchem
L'voorde

Apeldoorn

Borculo
Lochem/Nunsp.
Eist
Zutphen
N.K. Is alken

voor boer en boerderij
schema overnamemarkten en

slachtvee.
Maart April
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nuchter* kalveren.

de GRAP.

Ik moet tóch zo af en toe eens
Lachen, of ik wil of niet,
Over al die dolle dwaasheid,
Die er in ons land geschiedt.

Nauw'lijks is er een schandaaltje,
Gloeiend heet nog van de naald,
Of het wordt weer door een ander
Groter, dwazer, achterhaald,

't Blijkt dat er verpleegsters waren,
In ons kleine Nederland,
Die hier werkten, naar men meende
In een militair verband.

Rangen had je, uniformen —
Zelfs misschien paradepas.
En nu bleek het voor de Krijgsraad
Dat het slechts „een schetscorps" was.

Vele jaren had dit corps al
Hier in Nederland gewerkt,
Dat het niets dan „flauwe kul" was
Had men zelfs nog niet bemerkt.

Pas na drie jaar wordt dit zaakje
door een toeval achterhaald
Zo iets kost helaas wel tonnen,
Maar de kleine man betaalt.

(Nadruk verboden)

Gewijzigd schema overname-bedrijven nuchtere
kalveren.

Bedo-Nijkerkerveen, Maandag, Dinsdag, Woensdag
en Vrijdag; Linthorst-Wilp, Maandag, Woensdag en
Vrijdag; Zendijk-Twello, Maandag, Dinsdag, Woens-
dag, Donderdag en Vrijdag ; Moll-Barneveld, Maandag
en Vrijdag; de Heus en Langendijk-Geldermalsen,
Dinsdag en Vrijdag; De Haas-Winterswijk, Maandag,
Dinsdag en Donderdag; Vos en Pothof-Lichtenvoorde
en Stroomberg-Ede, Maandag en Donderdag ; Welling-
Borculo, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag.

P.B.H, van district 30
G. W. Weenink. (Hengelo Gld)

Graanlevering.

Aan de telers, aan wie voor de producten tarwe, rogge,
gerst en/of peulvruchten geen aanslag is opgelegd, dus
die voor één of meer der genoemde producten onder
de z.g. dorsregeling ressorteren, wordt op grond van
artikel 9 van de Verordening Granen, Zaden en Peul-
vruchen 1947 de verplichting opgelegd deze producten
vóór 18 April 1948 af te dorsen. Telers, die om be-
paalde redenen niet aan deze verplichting kunnen vol-
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doen, kunnen bij hun P.B.H, een verzoek tot uitstel
van dorsing indienen, naar aanleiding waarvan in
noodzakelijke gevallen schriftelijk uitstel van dorsing
zal worden verleend. Het bovenstaande betekent, dat
de telers van de hiervorenbedoelde producten, ressor-
terende onder de z.g. dorsregeling, uiterlijk voor 16
Mei 1948 aan de geldende leverinsverplichting moeten
hebben voldaan. Vanzelfsprekend blijft, ongeacht het
tijdstip der dorsing de verplichting bestaan om binnen
4 weken na afloop der dorsing tot aflevering over te
gaan. De P.B.H, van district 30,

G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Wijziging in de Bonaanwijzing voor brood.

Destijds werd een der middelen om tot bezuiniging
voor het ruk te komen gevonden in het aanwijzen
van bonnen voor een grotere hoeveelheid brood per
bon dan tot dan toe gebruikelijk was. Deze reeds lang
voorbereide maatregel zou geen moeilijkheden hebben
veroorzaakt, indien niet korte tijd na de invoering de
keuzebonnen voor brood/gebak en brood/vermicelli
waren ingevoerd. Toen deze keuzebonnen ingevoerd
moesten worden zijn moeilijkheden ontstaan door
de vele soorten bonnen, welke in omloop kwamen.

De vraag of tot wijziging van het systeem van
bonaanwijzing moest worden overgegaan heeft nadien tot
verschillende besprekingen aanleidig gegeven, o.a. met
een Werkcommissie uit de bakkerij.
Het Centraal Distributiekantoor deelt thans mede, dat
beslist is, dat bij handhaving van de keuzebon van 4
Juli 1948 af bonnen voor 200, 400 eö 800 gram zullen
worden aangewezen. Deze bonnen zullen gedurende
één week geldig zijn. De aanduiding „Brood" zal
wederom op de bonnen voorkomen, terwijl de bonnen
van alle kaarten zoveel mogelijk dezelfde nummers
zullen dragen.

Plaatselijk Nieuws.
Mooi succes. Men deelt ons mede dat een bedrag
groot f 200.— kon worden afgedragen aan de U.V.V.
zijnde de netto opbrengst van de gehouden uitvoering
op Vrijdag 5 Maart j.l.

Gelderse Blindenvereniging. Door genoemde ver.
werd Donderdagavond j.l. in zaal Langeler een pro-
pagandaverg. gehouden. De directeur de heer Coops
opende, heette de aanwezigen, alsmede het toneelge-
zelschap „GrE.T.A" uit Arnhem, hartelijk welkom en
hoopte dat het een genoegelijke avond voor de aan-
wezigen zal zijn. Spr. schetste de toestand waarin de
blinden in vroeger jaren verkeerden. Gelukkig is hierin
een verandering ten goede gekomen. Mede door de
oprichting der Geld. Blindenver. wordt het lot der
blinden zeer veel verzacht. Zij vinden daar een tehuis
waar zij zich volkomen thuis voelen en tevens nog
nuttig werk kunnen verrichten. Dankbaar was spr. dat
er ook in Hengelo mensen gevonden worden die de
wet der naastenliefde in de praktijk van het leven wil-
len brengen en het werk der blindenver. willen steunen.
Spr. hoopte dat, wanneer de colporteur der Gelderse
Blindenver. in de loop der volgende week in Hengelo
komt, er velen zullen gevonden worden, die bereid zijn
als lid toe te treden tegen een wekelijkse, maandelijkse,
halfjaarlijkse of jaarlijkse bijdrage, en als we dan een
volgend jaar weer hier komen, de zaal tot in de uiterste
hoeken bezet zal zijn.
De amusementsclub uit Arnhem bracht hierna het to-
neelstuk „Levensschaduwen" voor het voetlicht.
Volop hebben de aanwezigen genoten van het keurige
spel van genoemde club. Zonder onderscheid werden
de rollen goed weergegeven en de spelers oogsten dan
ook een dankbaar applaus.
Tussen het tweede en derde bedrijf was er gelegen-
heid de blinden aan het werk te zien. We stonden ver-
baasd dat de blinden zulk mooi en degelijk werk kun-
nen vervaardigen, en merkten dat zij, ondanks het ge-
mis ener voornaamste zintuigen, nog werkzaam kunnen
zijn tot heil der naasten.
Tevens werden er degelijke artikelen verkocht, door de
blinden vervaardigd, terwijl de directeur de samenzang
begeleide met de zingende zaag.
Aan het slot dankte de Voorz. allen die hadden mede-
gewerkt tot het welslagen van deze avond en deelde
mede dat 18 n/euwe leden zich hadden opgegeven.

Walvis inzicht. Dit is de titel der bioscoop-film die
a.s. Woensdag in zaal Langerler draait.
De eerste grote Nederlandse film vervaardigd na de
bevrijding. Een film-epos van de hernieuwde Neder-
landse Walvisvaart. Een symbool van Neerlands wils-
kracht en kunnen. Een belangrijk filmwerk dat iedere
Nederlander moet gezien hebben.
Ook de kinderen moeten hiervan op de hoogte ge-
bracht worden, en daarom kunnen ook zij' 's middags
hét volledige programma zien, terwijl tevens de kleu-
renfilm het huwelijk van Prinses Elisabeth van Engeland
zal worden vertoond.
De film Walvis in zich begint met een overzicht van
de walvisvaarder de Willem Barendsz uit Amsterdam.
Dan volgt de tocht overzee, het innemen van proviand
in Engeland enz. enz. Naast en achter de Willem
Barendsz dartelen enige jagers. Men ziet verder wat
er alzo op het schip gebeurd, hoe het verblijf er is en
welke ontspanning de bemanning ten deel valt. Verder
de spannende momenten wanneer er walvissen in zicht
zijn. Met welke moeite de zware kolossen van 80000
kilo aan boord worden gesleept, en de verdere be-
handeling.
Het zou ons te ver voeren om alles weer te geven,
wat de film te zien geeft. Het is de moeite waard om
zich te overtuigen van de enorme wilskracht en uit-
houdingsvermogen van de bemanning van de Willem
Barendsz en daarom raden wij aan deze film te gaan
zien en de ouders willen wij aansporen, stuurt uw
kinderen naar die middagvoorstelling, want zoals ge-
zegd ook de kinderen krijgen het volledige programma.
Men leze verder de advertentie in dit nummer.

uit Indonesië.
Ik heb U in mijn laatste schrijven Batavia laten zien,
nu zullen we dan eens een tochtje gaan maken naar
de Pontiak. Een berg even achter Buitenzorg met een
hoogte van 2460 m. Verschillende malen ben ik zelf
hier met de auto bovenop geweest. De weg vanaf
Batavia via Mr. Cornelis, Kramat Djati, Depok, Buiten-
zorg naar Tjipanas op de hoogste top van de Pontiak
is nu aardig goed, alleen 't laatste gedeelte vanaf
Buitenzorg de berg op is minder goed. Begin vorig
jaar waren deze wegen vanaf Kramat Djati al zeer
slecht, maar 't afgelopen jaar is er hard gewerkt en
nu zijn ze vrij goed al is 't dan nog niet 't neusje van
de zalm. De weg vanaf Buitenzorg de Pontiak op is
betrekkelijk smal, je kunt elkaar vlot passeren, maar
er moet ook niets anders tussen zitten. Vorig jaar
gebeurden hier nogal veel ongelukken en is er menige
auto de ravijn in gestort. Vooral van de colonnes der
A.A.T. Deze jongens hadden steeds lange ritten en
dikwijls waren ze oververmoeid en gingen onverwachts
een uithaal maken en verdwenen in de diepte om nooit
meer terug te keren. De ravijnen en de grijparmen
van de bergen, menigeen is hier ook in een hinderlaag
gevallen van de terroristen en werden neergeschoten
of gingen door een kogel getroffen de ravijn in. De
Pontiak evenals de andere bergen bieden een schitte-
rende dekking voor een sluipschutter, gelukkig is dit
alles nu voorbij, en de ondertekening op de Renville
overeenkomst een einde gekomen aan daze geurillastrijd,
hoewel er zich nog wel gevallen voordoen van scher-
fhutselingen. Het zou jammer zijn van de mooie schone
natuur als er nog eens weer gevochten zou worden.
Als we de berg opgaan zien we de mooiste land-
schappen. We zien tegen de glooiing der bergen de
mooie rijstvelden, met de schitterende bevloeiingswer-
ken. En daar tussen doorheen geweven de echte woeste
begroeiing aan Indië eigen. De wegen ze kronkelen
naar alle zijden d.w.z. zig-zag naar boven. Zijn we
zo wat boven aan de top dan tekent zich aan onze
linkerhand de steile rotsachtige massa af en gaan we
als 't ware om de top heen naar boven. Een mooi
gezicht en een diepe indruk van Gods machtige schep-
ping. De Pontiak is in de natte moesson 's morgens
om elf uur in een dikke mist gehuld, wat juist de berg
zo gevaarlijk maakt. Deze berg hebt U nu ook gezien,
alleen nog dit, alle eer aan de jongens van de A.A.T.,
die zo menigmaal deze berg beklommen en waaraan menig
wapenbroeder zijn grootste offer heeft gegeven voor
God, Koningin en Vaderland, want hij deed zijn plicht
voor velen van zijn kameraden, die op hen stonden
te wachten voor Munitie Welfare en kleding.

Sold. Ie klas A. J. Ankersmid.



VERLOOFD:

ALI DORGELO

GERRIT MEULENBRUGGE

Raadhuisstr. 34
Ruurloseweg 4

LEIDA DORGELO

GERRIT SMEITINK

Raadhuisstr. 34
Kastanielaan 11

Hengelo (Gld), 29 Maart 1948.

Receptie 3.30-5 uur in het Verenigingsgeb.

Dinsdag 23 Maart a.s. hopen onze geliefde
ouders

Frederik Pelgrum
en

Wilhelmina Hendrika Menkveld

de dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in
de echt zijn verbonden.

Hun dankbare kinderen
F. J. Harmsen-Pelgrum

"J. Harmsen en kinderen
Riek, Peter, Willemien en
Harmien.

Hengelo (Gld), Maart 1948
, .Branderhorst'

M

Chr. Muziekver. „Crescendo
2e Paasdag

U I T V O E R I N G
in „Concordia". Kaarten verkrijgbaar bij
de leden.

Zie de advertentie in het volgend no.

H,H, Graanmaaiers
Laat .nu Uw Binderdoeken door on» repareren,

thans de geschikste tijd. Aan het zelfde adres

een flinke aank. of halfwas

Zadelmakersknecht gevraagd.
G. W, LUIMES - - Zadelmakerij

VORDEN ~ HENGELO (GLD)

De QUICK Sportschoenfabriek

te Hengelo (Gld)

*
vraagt voor direct enige
Flinke jongens van 15-17 jaar

en enige Flinke meisjes

Aan te melden bij:

Gebr. JANSEN, Raadhuissttaat 25

1. Staat ter Dekking.
bij H. Scheffer bij de Varsselse
molen te Hengelo (Gld), de overal

zo beroemde vosbles St. premie
Hengst met witte staart en manen.

Montretout du Marais K 1828
KI. m. prachtdier. Ontving op één na de
meeste premies van alle Hengsten uit Gel-
derland voor afstammelingen in 1945 van
2 tot 8 jaar f 460.— premie, en in 1946
werd een dochter van hem Kampioen van
Gelderland en stond zelf meermalen No. 1.
DEKGELD f 41.—

2. De overbekende kleine grove bruine
St. Premie Hengst

Geert van Heenwerf K 1701
Bijna al de volbloed veulens door hem ver-
wekt werden in 't Stamboek opgenomen.
DEKGELD f 36.—

Beide hengsten dekken en bevruchten uitstekend.
Gust vorig jaar f 10.— minder en twee paarden van
één eigenaar reductie.

BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

Woensdag 24 Maart 's middags 2.30 en 's avonds 8 uur:

(twee voorstellingen)

WALVIS IN ZICHT
Met de Willem Barendsz „NAAR DE ZUIDPOOL".

DE SCHITTERENDE KLEURENFILM (duur een half uur)

E X T R A : Het Huwelijk van Prinses

Elisabeth van Engeland
Alle pracht- en praal tot in uiterste finesses verfilmd.
Entree f 0.90 (Bel. inbegr.)

Woensdagmiddag 2.30 uur

Speciale Kindervoorstelling
met gehele Avondprogramma

Kinderen (t/m H jaar f 0.30 (bel. inbegr.) Ouderen avondprijs.

Te koop een partijtje

MANGELS
bij Wed. G. J. Bannink,

Bekveld D 138

Het adres voor

Wrak vee
is J. Meijers

Regelingstr. 15
TeVens in- en verkoop van
Guste- en Dr. Schapen

en Geiten.

Te koop

Roggesto en

Voederbieten
(Groenkraag)

Joh. Tolkamp Bekveld

Te koop 1000 kg

MANGELS
bij G. Steege

B 29 Hengelo (Gld)



N.V.E.V. Hengelo (Gld)

Maandag 22 Maart 's avonds half

acht, zaal Demming.

Spr. Mevr. Koppeschaar-Ooms uit den Haag

Onderwerp: Wat ik zag en

hoorde in Zweden.
In de pauze thee met verrassingen.
Verzuimt niet deze interessante lezing te gaan
horen. Entree niet-leden f 0.50.

R.K. Zangver. „Sancta Ceacilia"
HENGELO (Gld.)

Directeur de heer Th. van Langen

Uitvoering
op Maandag 29 Maart 2e Paasdag
en Dinsdag 30 Maart a.s. f

Zaal Langeler Aanvang 6.30 uur precies.

Zaal open 6 uur.

Na een keurig verzorgd

ZANGPROGRAMMA
volgt het toneelspel in 4 bedrijven

DE VIER JAARGETIJDEN
van A. Gooien.

Entree f 1.— p. p. Kaarten in voorverkoop verbrijgb.
bij J. Tijdink, Spalstr. en Kapsalon „Ondula" Raadh.str.

Plaatsbespreken a 10 cent aan de zaal op 2e Paasdag
van 11 —12 uur en op 30 Maart van 4—5 uur.

Donateurs kunnen hun plaatskaarten afhalen op 2e
Paasdag van 11—12 uur aan zaal Langeler.

PASSIESPEL
te KEUENBURG

„DE KRUISWEG
LANGS DE STAD"

op Zaterdag 20 en Zondag 21 Maart a.s.

Aanvang 7 uur.

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering
van l—2 uur.

Netto winst wordt besteed ten bate van het
Wit-Gele-Kruis voor T.B.C, bestrijding.

Laat op Uw Bruidsfoto voortaan
't Foto Modern als waarborg staan

Voor Uw Bruidsfoto's dus naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 1 4 Tel. 1 337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

; Gemeente HENGELO (Gld)

HET GEMEENTEBESTUUR VAN HENGELO
(GLD) wenst te verkopen :
het tophout van de gehakte lindebomen aan de Hum-
meloseweg.
Inschrijvingsbiljetten met vermelding van de verlangde
percelen in te leveren ter secretarie vóór 25 Maart a.s.

Aan het geachte publiek van
Hengelo en Omstreken

Ondergetekende maakt hiermede bekend
dat hij MAANDAG 22 MAART zijn zadel-
makerij en winkel verplaatst heeft naar het
nieuwe gedeelte van hetzelfde pand,

Spalstraat 10 Hengelo (Gld)

Tevens wil hij de aandacht nog eens ves-
tigen op zijn talrijke artikelen in-de wii ^el
aanwezig waaronder:

Damestassen, Visitetassen, Rit -

boodschaptassen, Dames-en Heren-
•

portefeuilles, Portemonnais, Enz.

Voor H.H. Landbouwers heeft hij voorradig
alle soorten Touwwerk, Paardetulgen «n

alles wat U maar nodig heeft.

Voor H.H. Loondorsers, Coöp., en Dorsver.

altijd Papierdorsgaren aanwezig

voor de Rogge- en Haveroogst levert h

1e klas Cical Bindertwijn

Tevens houdt hij zich aanbevolen voor alle
voorkomende reparaties aan

Paardetuigen en alle soorten Tassen

Hoogachtend,

De Zadelmaker van Hengelo

Arnold B O E R M A N

Bomenhakkers gevraagd,
Gevraagd ervaren bomenhakkers

voor een grote partij bomen staande onder
Wichmond. Aanmelding bij:

A. Ordelman,
Noordink E 81 — Hengelo (Gld)

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

24 Maart Bioscoopvoorstelling.
29 Maart Uitvoering Crescendo.

29 Maart (2e Paasdag) 30 Maart Uitvoering R.K. Zang-
vereniging „Sancta Cecilia".

2 en 3 April Uitvoering Muziekver. „Concordia"

5 April Vergadering Chr. Jonge Boeren en Tuinders.

9 April Kunstgenot De Residentiespelers.

13 April V.V.V. Uitvoering Doet. Mannenkoor met Solozang



+ +
^ Op veelvuldig verzoek en ^

^ om teleurstelling te voor- ^

komen

Derde Opvoering
van het

4 Passiespel t
4 î ^^a^^^^^^^^ 4
| „De Kruisweg langs de Stad" |

in het parochiehuis te Keijenburg op

Maandag 22 Maart. *Aanvang 8 uur.

Leeftijdsgrenzen voor alle personen
^^ .. . _i ^^
A gewijzigd. A

Leeftijd 16 jaar.



Bijvoegsel van de Reclame.

van 20 Maart 1948

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Maait '48.
Bevallen: J. Mullink-Meijer d. J. B. Dimmendaal-Nij-
land d. J. Peters-Willemsen d. G. E. Lenderink-Huk-
ker d.
Ondertrouwd : H. Korten en W. te Sla. W. J. Nieu-
wenhuis en H. A. Limbeek. W. de Vos en G. H. Vels.
Gehuwd : Gene.
Overleden : Gene.
Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd 210 paarden en 20 biggen. Geplaatst waren
40 kramerijen, enz.
Prijzen weikpaarden f400 tot f 800; betere soorten bo-
ven notering ; 2-j. paarden f 300 tot f 400 ;merries f 350
tot f 500 en l-jarigen f 100 tot f 250.
Biggen van f 30 tot f 45.
Handel redelijk. Prijzen vast. Vrij goed bezoek.
Onze sportieve politie. Naar wij vernemen zal a.s.
Dinsdagmiddag te half drie op het Pax-terrein een
voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen de elftallen
van de Rijkspolitie afd. Doetinchem en Rijkspolite afd.
Zwolle. Dit is een wedstrijd voor de tweede ronde
om de „District Oost-beker" van de N.P.S.B.
Jeugdcorps Bekveld. Door genoemd corps werd in
de Chr. School een jeugdavond gehouden waar de
heer Neut uit Doetinchem, een vertelling deed over
de Zuidpool-expeditie, en de jongens en meisjes de
aanwezigen, waaronder ook Burgemeester van Hoog-
straten, vergastte op de vrolijke stukjes „Kampavon-
tuur", „Taart van tante Charlotte" en „op eigen wegen".
Op een goed geslaagde avond kan de jeugdclub terug-
zien. De avond stond onder leiding van de heer van
Beek.

Lezing Partij van de Arbeid.

Maandagavond j.l. vergaderde bovengenoemde partij, als
spreker trad op de heer van der Grijn, wethouder van
Doetinchem.
Spr. gaf een overzicht van de artieve elementen der partij
in onze regering en zeide dat de geleverde critiek door andere
partijen en hun bladen vaak sterk overdreven.
Tot slot gaf spr. enkele richtlijnen voor de te voeren propa»
ganda bij de a.s. verkiezingen.
Hierna dankte de voorz. de spr. en de leden voor hun op»
komst.

Ledenvergadering Zuivelfabriek.
In hotel Langeler vond Maandagavond een ledenvergadering
plaats van de CoÖp. Zuivelfabriek. De voorz. de heer G. ).
Langeler heette de aanwezigen welkom, 'waarna de Directeur
rekening en verantwoording deed over het boekjaar 1947.
Het voorstel de bestrijding der T.B.C, bestrijding verplich-
tend te stellen in het belang der volksgezondheid werd aan«
genomen. Hierna sloot de voorz. de vergadering.

Verbetering der Kerkstraat.
De gemeente is begonnen met de verbreding der Kerkstraat.
Reeds nu kan men zien welke enorme verbetering hierdoor
tot stand komt. Terzijncr tijd komen we op een en ander
terug.

Zondagsdienst doktoren:

Dr. ter Bals en Dr. Westerbeek van Herten-

STEENDEREN.

Het Kleine Boerenvraagstuk.

De G.J.B.T.-Org. te Toldijk vergaderde aan de Bremer
onder voorzitterschap van de heer A. Reesink.
Na opening en welkom aan leden en spreker, werd
het woord gegeven aan c e heer A. J. Zeevalkink,
Landbouwonderwijzer. Na uiteenzetting en een goede
geannimeerde vergadering werd deze, nadat de voor-
zitter de spreker dank had gebracht, gesloten.

Nieuws voor boer en boerderij.

Binderdoek. Aanvraagformulieren voor binderdoek
t.b.v. graanmaaier-zelfbinders zijn bij de P.B.H, ver-
krijgbaar. Zij moeten volledig ingevuld en ondertekend
vóór 1 April a.s. bij de P.B.H, worden ingediend.
Voorzien van een advies van de P.V.C, ontvangen de
aanvragers deze formulieren terug, waarna zij deze ze4f
aan de leverancier ter hand moeten stellen.

De Plaatselijk Bureauhouder.

Heden af te geven
een klein partijtje

Rode-v Spits-, Bloemkool- en

Kropslaplanten.

Sinaasappels op de 4e ingeleverde

bon 199 en 699 afhalen.
Aanbevelend,

M. Wijnbergen.

G.O.S. afd. Hengelo (Gld)
Goede Vrijdag en Paasmaandag worden

géén Nuchter-kalveren ontvangen.

De Secr.-Penningm.

Kerkdiensten
ZONDAG 21 MAART 1948

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur Ds Kwint, Bevestiging
van lidmaten

7 uur de heer te Winkel, Jeugdd.
Goede Vrijdag 26 Maart
9.30 uur Ds Kwint. Bed. H. A.
2.30 uur Ds Kwint, Bed. H. A.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier

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

Wasmachine
met Wringer

en een kippenhok
Te bevragen

Kerkstraat 8 Keijenburg

DE NIEUWSTE

Haak-, Brei- en

Knippatronen

Boekhandel ARNOLD



Geld. Overijsselse Slachterijen GOS
Afd. Hengelo (Gld)

Vraagt voor haar afdeling een

Plaatselijke Vertegenwoordiger
die de Leveringen, Aan- en Verkoop van
Rundvee en Varkens kan verzorgen.
Gegadigden moeten in Hengelo wonen.
Aanmelden voor 28 Maart ten kantore der
Coöp. Landbouw Ver. ,,De Volharding" te
Hengelo.

IN VOORRAAD: nn
f 2.70 p. 1 00 (afgehaald)

EIERKOLEN (ook op bonnen voor

Kuikenkachels)
Verder alle soorten Kunstmest als:

Kali 20°.'o - 40°' en 60°o
Superfosfaat 18°', Kalkammon, Kalksal-

peter, Chilisalpeter.

Fertiphos, Kensica en Silica kalk.

Dezer dagen weer Slakkenmeel verwacht.

Levert direct Uw bonnen in bij

B. BBINK
AARDAPPELTELERS!

Inzamelen van aardappels ten be-
hoeve van onze hongerige landge-
noten in Duitsland.
Steunt allen deze belangrijke actie
door aardappels te brengen op Maan-
dag 22 of Dinsdag 23 Maart a.s. te
Hengelo bij Coöp. de Volharding en
A. B. T. B. en te Keijenburg bij Wed.
A. Hilderink. Gelieve kaartjes aan
de zakken te doen.

Landbouw Jongeren-Organisaties van
Hengelo en Keijenburg.

Te koop 2000 K.G.

Mangelwortels
r* P T n 800.- 5%. Zonder
\JdLjLJ n . i

borgen voor elk doel.
Vrijbl. voorw. Schrijft ALLEN
Spaarcred. Inst. Mathen.w. 110
H'dnm-W. Wij verleenden in ruim een

jaar plm. f 150.000 in contanten.

bij B. Hendriks

Keijenburg

Te koop

Voederbieten
bij J. A. Ankersmit

Bekveld D 81
Hengelo (Gld)

Staat ter dekking
de nieuw aangekochte

Stamboek stier

DONALD
opgen. met 79 punten.
Prod. van 3.61 tot 4.42% vet

Dekgeld f 5.~~

ingeschreven koeien f7.50

bij H. Momberg

Linde - Vorden

Te koop gevraagd
elke hoeveelheid

Consumptie-

aardappelen
door

H. Franken
Pluimveehandel - Hengelo

Te koop een partij

Aardappelen
F. J. Ehringfeld

„Klooster"

Te koop een beste

r.b. Pink
l jaar oud bij

H. Berendsen,

E 90 Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

dr. Maal
uitgeteld 27 Maart t.b.c. vrij

bij J. Maalderink

„Runneboom" Hengelo (G.)

Te koop een partij

MANGELS
bij T. Roenhorst

D 38 Hengelo (Gld)

Te koop een toom

zware
bij H. Bargeman

Veldhoek F 101

Hengelo (Gld)

Biedt zich aan een

ïerstelnaaister
voor enige dagen in de week
Brieven onder No. 5 bur.
van dit blad.

Te koop

Mangels en

en Roggestro
bij B. Besselink

Bekveld D 37 Hengelo (G.)

Mevr. Kerkhofs vraagt per
l Mei net

Dapeisje
Niet beneden 16 jaar.

Mevr. d'Aumerie Zutfensc-
weg Vorden, vraagt wegens
Huwelijk der tegenwoordige
per l Mei een

Dienstmeisje
voor dag en nacht.

Ondergetekende houdt zich
beleefd aanbevolen voor het
bespuiten van

Vruchtbomen,

Aardappelen

en Granen.

Erkend loonsproeier.

J. B. Heuskes
Reigersvoort C 97
Steenderen

\jkiLilJ verkrijgbaar zonder
borg, voor alle doeleinden, door
ons spaarcredietsysteem. Vraagt
inlichtingen. >Samenwerking«
Verstolkstraat 31 Leeuwarden.


