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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 9 t/m 22 Mei 1948

Bonkaarten Geldige bonnen
KA, KB, KC 806

KD, KE 806

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MG,

MH 806

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

361 melk
363 melk
366 vlees
367 ..
368, 369 boter

388 algemeen

386

384

373 reserve

374

376

863 melk
866, 867 vlees
868 boter

869 „

888 Algemeen

886

884

873 reserve

Rantsoen
5 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet
250 gram kaas of 312'/2 gr.

korstloze kaas
400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-
rnicelli e.d.

1600 gram brood (geldig l/m
15 Mei)

800 gram brood (geldig t/m
15 Mei)

200 gram kaas of 250 % ram
korstloze kaas.

400 gram brood (geldig t/m
15 Mei)

12 liter melk
100 gram vlees
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
125 gram boter of marga-

rine of 100 gr. vet
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-
micell e.d.

400 gram brood (geldig t/m
15 Mei)

400 gram brood (geldig t/m
15 Mei)

Geldig zijn de bonnen van
strook E.

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

Op de bonnen voor melk mag eerst op Maandag 10
Mei worden gekocht.

Na het feest komt de ernst.
Nu wij gezamelijk het feest van de herdenking van
onze bevrijding gevierd hebben, is het de juiste tijd
om ernst te maken met de gezamenlijke zorg voor de
nabestaanden van de verzetsslachtoffers. Daarom houdt
de Stichting 1940—1945 de komende week over het
land een grote actie ten bate van die zwaar getroffen
landgenoten. Ook in de gemeente Hengelo (Gld) zal
deze actie starten. En wat zal het resultaat zijn? Dat
hangt van ons zelf af, Om U te helpen bij U steun
aan de Stichting '40—'45 hebben zich in onze gemeente
een aantal medewerkers opgegeven, die in de komende
week iedereen zullen bezoeken (behalve degenen die
al contribuant zijn of hun gift voor dit jaar al afge-
dragen hebben). Deze medewerkers zullen een groot
deel van hun vrije tijd en energie hieraan geven,
maakt U het hen daarom gemakkelijk door nu alvast
te overleggen hoeveel Uw jaarlijkse bijdrage zal zijn
of hoeveel Uw gift ineens zal bedragen. En legt U
a.u.b. het geld vast klaar. Denkt daarbij aan de ge-
vallen verzetstrijders,

zij gaven alles, ....wat geeft U ?
Namens de afdeling Hengelo (Gld) van de Stichting
1940—1945,

W. J. A. C. de Vries
J. H. Tijdink
A. Keijzer-de Jong
M. ten Haye-Nijhof
B. J. ter Bals

Te veel van het

Het is toch wel een beetje gek,
Er is een overschot aan shag
't Is eigenlijk een wonder
Ik rook toch werkelijk niet zo veel,
Maar na een week kijk ik al scheel,
Dan zit ik al weer zonder.
Wat doet men met dit overschot,
Wordt dit nu rustig opgepot,
Of heeft men and're plannen ?
Sigaren zijn al zonder bon,
'k Wou dat 't hiermee ook zo kon
Tot heil van alle mannen.
De zwarte handel kreeg een klap;
Dat was dan toch al weer een stap,
Een sprong in goede richting
Het distributie-apparaat,
Het duurste deel van onze staat,
Kreeg ook wat meer verlichting.
En Piet, de zwarte handelaar,
Was daardoor zelf dan de sigaar.
Men had er veel gemak van:
Die distributie aan de kant, 4
Want ied're roker in ons land
Heeft er lang.. . tabak van.

(Nadruk verboden)

Dankbare klanken uit Indië.
„Zo langzamerhand weten ze wat een soldaat in de tropen
nodig heeft, het Paaspakket was weer in de puntjes verzorgd
en U begrijpt dat we in onze sas waren! Het medeleven
van de burgerij van Hengelo met ons, jongens over zee, is
een morele steun voor ons. Hengelo slaat een zéér goed
figuur, om trots op te zijn!" - Ziehier een citaat uit een
van de vele brieven, die de U.V.V. mocht ontvangen [naar
aanleiding van de zending Paaspakketten. Ook deze pakjes
zijn, op enkele beschadigingen na, goed overgekomen. Voor
velen was dit Paaspakket een volkomen verrassing, een der
jongens schreef: „Men zingt wel eens: „vol verwachting
klopt ons hart", doch bij mij was dat niet het geval: „zonder
verwachting" werd ik door de postbode midden in de Pen«
dopo aangehouden en.... daar was de grote verrassing: „Een
pak uit Hengelo!" — De inhoud van de pakjes was: 3 pak»
jes sigaretten, 3 rollen pepermunt, l doosje scheermesjes,
Scheerzeep, gedroogde appeltjes en een fotokaart van Hen-
gelo. Over de sigaretten waren allen enthousiast, luistert U
maar naar de volgende ontboezemingen van de jongens:
— „Ze zijn als pudding na het eten!"-
— „De heerlijke sigaretten deden de „Higway" of „Noway"
een merk, dat in Indië in de handel is spoedig vergeten,
die kunnen beter met „Lowway" of „Noway" betiteld wor«
den}"— „Zoo'n „Old Mac" is tussen de heimwee sigaretten,
waaruit ons gehele rantsoen bijna bestaat, nog weer eens
echt pittig!"—
Ook de reactie op de gedroogde appeltjes was aardig, „'t
Was de éérste keer, dat ik gedroogde vruchten ontving, en
't was gelijk een Stem uit de familiekring". Er is hier geen
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gebrek aan heerlijke tropische vruchten, maar we verlangen
wel eens naar iets typisoh Hollands en dat waren deze ge-
droogde appels. Thuis droogden we ook altijd appels en dan
midden in de winter, toverde moeder die gedroogde dingen
om in lekkere zoete.sappige appeltjes. Bij het zien van zo
iets denk je plotseling héél erg aan huis en het leven daar,
hoe het was en hoe het straks zal zijn, als we weer thuis
mogen komen.
PC pepermunt viel ook in de smaak. — In de hitte werkt
niets zo verfrissend als pepermunt.—
Als er een patrouille uitrukt, gaat er een rolletje King mee
en dan wordt er met de rust een rondje gegeven.
Ook de fotokaarten werden zéér op prijs gesteld. Vele jon=
gens schreven: „Hi j hangt al boven m'n bed". Anderen:
„Fijn, zoo'n levensteken uit Hengelo]" „Wat aardig die foto-
kaart van de Aaltenseweg, ik beb er lang naar zitten kijken,
oude bekende dingen van ons mooie dorpje in de Graaf,
schap, waar het goed en vredig is te wonen."
Behalve pakjes, zendt de U.V.V. ook geregeld lectuur aan
de jongens, lectuur, waar zóó'n behoefte aan is, en waar
de militairen zó dankbaar vjor zijn. Nog één citaat uit de
brief van een jongen, die in het hospitaal lag: „Als dan het
echt ziek zijn weer voorbij is en men knapt langzaam op,
dan probeert men de lange dagen op bed zoek te brengen
met lectuur. Ik lag ook zo op een middag, de andere jon-
gens en ik hadden het laatste tijdschrift van a tot z uitge-
lezen en we lagen wat verveeld rond te kijken. Toen 'smid-
dags werd ineens een pakje gebracht van de U.V.V. uit
Hengelo en wat zat daarin? een boek! Ik begon direct te
lezen en 's avonds vond ik het jammer, dat de lichten op
de zaal uitgingen, want ik had het nog niet uit en 't was
zó mooi! Nu, het boek heeft, zolang ik in het hospitaal
was, geen rust gehad, het ging van bed tot bed en allen
waren vol lof. Hiervoor wil ik de U.V.V. dan ook nog
hartelijk dank zeggen, mede namens de jongens in het hos-
pitaal, waar het bock nu nog is en dus volkomen aan zijn
doel beantwoordt."
Vindt U het ook niet jammer, dat we nog niet véél meer
goede lectuur kunnen zenden bij gebrek aan tijdschriften
en boeke.r ? Och, ki jk t U de boekenkast nog eens na en
sta een g o e d boek af door onze jongens, géén prul lectuur
maar een T)Oek, dat U óók mooi vindt, het moet een offer
voor U zijn. Geeft boeken en geïllustreerde tijdschriften aan
%e U.V. V., wij zorgen dat alles naar de jongens komt. Geld
en bonnen kunnen we steeds gebruiken, dat weet U wel.
Ten slotte nog het volgende: Een der jongens schreef: „Ik
neem aan, dat 't lang niet meevalt, om van zoo'n hoop
soldaten er niet een te vergeten." Nee, dat valt zeker niet
mee, maar als w ij alle adressen ontvangen, zullen wij trach«
ten er niet één te vergeten. Ik zal de namen noemen van
alle jongens, waarvan wij de adressen hebben, geeft U dan
de adressen van jongens (voornamelijk van hen, die na
Sept. '47 in dienst zijn gegaan die vergeten mochten zijn.
Gaarne bericht hiervan aan Mevr. van Hoogstraten, Pres.
U.V.V. of aan een der leden van de U.V.V.
G. J. Bannink - H. Berkelder - J. Klein Haneveld - B.
Lenselink - L. Meulenbrugge - H. W. Momberg - H. L.
Wassink - J. W. Wullink - H. F. van Hoogstraten - D. J.
Hesselink - A. Halfman - G. Pelskamp - E. van de Kolk-
B. A. Derksen - B. Onstenk - G. J. Stegeman - G. Woerts-
J. Lenselink - G. J. Bosman - H. Sixma Baron v. Heem-
stra - J. W. Dickmann - G. H. Kaak - A. J. Cuppers -
E. J. Ankersmid - G. Lanters - Fr. Hollander•- G. Tijdink-
B. L. Kaak - Th. A. Rondeel - Th. .J. Nijenhuis - A. Hoks*
bergen - P. A. Kuipers - J. Veenendaal - B. Goossens -
A. Gasselink - G. A. Goossens - W. Jansen - M. Elsman-
W. Hillebrand - H. J. Harmsen - W. A. Limbeek - E. J.
Heerink - A. J. Rietman - G. Maalderink - D. W. Hoek.
man - W. M. Berentsen • H. Oldenhave • G. J. Rietman •
G. J. Lubbers * J. Groot Roessink • H. Hissink • Le Febre.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

Nieuws voor Boer en Boerderij.

INLEVEREN REGISTRATIEKAART.

De geregistreerden worden er op attent gemaakt, dat
de registratiekaart van 9 Mei op tijd, n.l. vóór 15
Mei, dient te worden ingeleverd. Hoewel de daarop
te plakken eierzegels nog tot 3 Juli 1948 geldig blijven,
is het voor het verkrijgen van de juiste voedertoe-
wijzing van belang om de reeds ontvangen eierzegels
op deze kaart te plakken.

De P.B.H, van district $0,
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

De prijs van het krentenbrood.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening heeft bepaald, dat de prijs van het krenten-
brood wordt gesteld op f 1.— per 800 gram en op

8 cent per bolletje van tenminste 50 gram. Voorts is
bepaald, dat het krentenbrood tenminste 20% krenten,
rozijnen of sucade moet bevatten.
Het publiek dient er rekening mede te houden, dat
de hoeveelheid aan de bakkers gedistribueerde krenten
en rozijnen betrekkelijk gering is, zodat zij hun klanten
slechts „mondjesmaat" van krentenbrood kunnen voor-
zien.

Kippenvoer vooralsnog niet vrij van Distributie.

Door verkeerde interpretatie in de dagbladpers van
een door Ir J. P. Tukker, Directeur van het Bedrijf-
schap voor Pluimvee en Eieren, te Deventer gehouden
lezing, is de verwachting gewekt, dat het artikel kip-
penvoer binnenkort zal worden vrijgesteld van distri-
butie.
Met nadruk zij erop gewezen, dat dit vooralsnog zeker
niet in het voornemen ligt.

Het onderscheid tussen Mergbeenderen en

platte beenderen.

Werd enige maanden geleden een slager door het
Centraal College in hoger beroep veroordeeld wegens
het zich onttrekken aan de inleveringsplicht van been-
deren, thans veroordeelde deze instantie in een dergelijk
geval een aanvankelijk door de Tuchtrechter voor de
Voedselvoorziening vrijgesproken slager, tegen welke
vrijspraak de Ambtenaar voor de Tuchtrechtspraak voor
de Voedselvoorziening beroep had aangetekend, tot
f 75. — boete.
Laatstgenoemde slager was door de Tuchtrechter te
Breda vrijgesproken op grond van de suggestie, dat
het in de Verordening Verkoop Beenderen 1946 ge-
maakte onderscheid tussen mergbeende«.en en platte
beenderen niet reëel zou zijn, aangezien de meeste
platte beenderen ook merg bevatten.
Het Centraal College kan zich met deze zienswijze
niet verenigen. Het is van oordeel, dat de genoemde
verordening ten aanzien van haar terminologie zich
kennelijk aansluit bij de terzake onder de betrokkenen
heersende opvattingen, welke een duidelijk onderscheid
kennen tussen de genoemde beenderensoorten. De
wetenschappelijke vaststelling, dat ook in de z.g. platte
beenderen in het algemeen wel enig merg voorkomt,
mag hier niet beslissend zijn.

Plaatselijk Nieuws.
Burgerlijke Stand over het tijdvak 16 t/m 30 April 1948.

Bevallen: J. M. Kaak-Tiemessen zn. M. H. Dickmann-
Besselink zn., (wonende te Doetinchem). W. Bruggink-
v. d. Velde zn. A. W. Berendsen-Brunsveld zn. M.
Th. Beening-Egbers zn. J. H. Veenhuis-Winkelman d.
Ondertrouwd: G. J. Harmsen en T. H. Oosterink.
B. Hukker en B. J. Jolink. H. B. Ploeg en H. J. Bult-
man. G. Lenselink en H. W. Groot Roessink
Gehuwd: J. Th. Pruijn en A. H. R. Nijenhuis. R. G.
Krijt en H. J. Wesselink. J. W. Bobbink en B. Wesselink.
Overleden: Hendrika Booltink, oud 80 j. wed. van
J. J. Elsebroek. Derk M. Bosch, oud twee weken.
Bernardus H. Giesen, oud 16 j. ongeh. Grada H. Rex-
winkel, oud 57 j. echtgen. v. B. Jansen. Bernardus J.
H. Willink, oud 28 j. echtgen. v. J. M. Cornelissen.

Gevonden en verloren voorwerpen.

Gevonden: een gouden ring, diverse portemonnaies
met inhoud, zakmes, houtketting, dames leren hand-
schoenen, huissleutel, alsmede diverse andere artikelen.

Verloren: damesschoen, nikkel horloge, aktetas met
inhoud, portemonnaie, polshorloge, gouden speld, en
diverse andere artikelen.

N.T.F. Over de maand April 1.1. werd door de Ned.
Thermo. Chem. dienst te N ij verdal uit deze gemeente
de cadavers van: 4 Veulens; 3 koeien, l pink, 14
nuchtere kalveren, 7 varkens waaronder 2 biggen, 2
schapen waaronder l ooilam, opgehaald.

Week ma r kt. Op de gehouden weekmarkt waren 19
biggen aangevoerd. Prijzen 40 tot 45 gld per stuk.
Handel goed.

Bond v. Oudstrijders. Men deelt ons mede dat de
1 Oe Mei des avonds 7.30 uur door de Bond van
Oudstrijders afd. Hengelo (Gld) op de graven der ge-
vallen militairen, uit de Meidagen van 1940, bloemen
zullen worden gelegd.



STEENDEREN.
Alg. Verg. Paardenverzekering. Vorige week ver-
gaderde de Paardenverzekering „Steenderen" in café
Heezen aldaar.
De voorz. de heer A. Susebeek herdacht in waarde-
rende woorden de overleden adviseur der vereniging
de heer A. F. Reichman.
Het overzicht van de secr.-pennm. de heer G. Vlemingh
vermelde dat aangesloten zijn 235 leden met 372 ver-
zekerde paarden. Hiervoor werd aan premie's geind
f 6616.38 en uitbetaald voor 16 overgenomen paarden
f 9411.25 welke opbrachten f 1786.03.
Doordat de uitgaven de ontvangsten overtroffen daalde
het reservefonds van f 13557.51 tot f 11847.77.
De aftredende Bestuursleden de heren H. Garritsen,
Emmer en R. Krijt, te Wichmond, evenals de Taxa-
teur H. Harenberg te Toldijk werden herkozen ver-
klaard, en tot leden der financieële commissie aange-
wezen de heren J. Loman en Joh. de Greeff, beiden
te Vierakker.

Herdenking gevallenen. Bij de herdenking der ge-
vallenen aan de vooravond van de bevrijdingsdag
werden bezoeken gebracht aan de begraafplaatsen van
hen die tengevolge van oorlogshandelingen het leven
hebben gelaten, en had een kranslegging plaats aan
de voet van het gedenkteken bij het Gemeentehuis.
Nadien verenigden allen zich in de Ned. Herv. Kerk
om te luisteren naar de toespraken van Pastoor Mer-
tens te Baak en Ds Nortier te Steenderen, afgewisseld
door koraal-muziek van een dubbel blaaskwartet.
Bij de uitgang had een collecte plaats voor de nage-
laten betrekkingen van hen die vielen.

Diamanten bruiloft. Onder grote belangstelling her-
dacht Dinsdag het echtpaar Wolters-Veldhorst te Tol-
dijk hun 60-jarig huwelijk.
De Muziekver. D.S.S. bracht hen een serenade, terwijl
ook de buren zich niet onbetuigd lieten.
Het krasse echtpaar, waarvan de man 19 Mei 89 jaar
hoopt te worden en de vrouw 84 jaar is, geniet nog
een voortreffelijke gezondheid en zijn beiden nog steeds
dag op dag in de weer.

De- feestcok
Nu de tijd nadert dat ons volk het 50-jarig jubileum
van haar geliefde Vorstin gaat herdenken, willen wij
gaarne nog eens de aandacht vestigen op hetgeen de
vrouwen in deze 50 jaar hebben gedaan.
Hiertoe zal in Den Haag op Houtrust een grote ten-
toonstelling gehouden worden, uitbeeldende het leven
en werken van De Vrouw gedurende deze halve eeuw.
Deze tentoonstelling wordt geheel belangeloos door
vrouwen georganiseerde evenals alles wat er zo al bij
te pas komt, b.v. demonstraties, defilé's muziek, uitvoe-
ringen, enz. enz. Het batig saldo zal aan Hare Maje-
steit ter hand worden gesteld. /

In dit verband willen wij U nog eens vertellen van
de Nationale Feestrok ontworpen en gepropageerd
door Mevrouw Boissevain-van Lennep, in de jaren
dat zij in de gevangenissen en concentratiekampen
zat en in de tijd daarna, toen zij in Zweden herstel-
lende was voor het doorgestane leed. De rok of het
schortje is een symbool van hoe ons leven moet wor-
den opgebouwd. Op een sterke soliede ondergrond
wordt met een grote verscheidenheid van lapjes en
kleuren een harmonisch geheel opgebouwd. Juist zo is
het in ons leven. Vele verschillende mensen moeten
met haar verschillende aanleg en verschil in levens-
ervaring en levensopvatting tesamen een harmonisch
geheel vormen en dit kan alleen op een degelijk hecht
fundament. De punten onderaan symboliseren de op-
en neergaande tijden in ons leven. De rokken kunnen
door mevrouw Boissevain gestempeld worden en worden
ingeschreven in het nationale rokkenregister. De kosten
hiervan bedragen f 1.50. De bedoeling hiervan is, dat
men ook in latere jaren zal weten wie een bepaalde
rok heeft toebehoord, terwijl tevens een band gevormd
wordt tussen de verschillende rokken-dames.
Als bijzondere attractie zal in de loop van de tentoon-
stelling een bepaalde dag gewijd zijn aan de feestrok.
Op het programma staat een rokken-defilé voor het
Vorstelijk Gezin, het zingen van het Rokkenlied, ge-
maakt door Elisabeth van Maasdijk en .tenslotte een

volkslied door alle rokkendames, speciaal ontworpen
op het rokkenlied.
Verder zijn er nog andere demonstraties in klederdracht,
zang door diverse dameskoren en nog veel meer.
De datum is nog niet definitief vastgesteld, doch valt
vermoedelijk op 25 Aug.
Wie wil mee doen aan het defilé en/of de volksdans-
demonstratie in feestrok, geve zich zo spoedig mogelijk
op bij Mej. Vorkink, Stationsstraat 20 Tiel. In elk
geval moet dit voor 15 Juni a.s. geschieden, daar anders
de nodige aanwijzingen, entree-béVijzen enz. niet tijdig
in het bezit van de deelnemers, die op minstens 3000
geschat worden, kunnen zijn.
Laat dit een massale rokkenoptocht uit het gehele land
worden en zegt het voort.

Bond van Plattelandsvrouwen.

Nieuws voor boer en boerderij.

Voedertoewijzing voor jonge hennen.
Geregistreerden, die op de hun toegewezen kuikenbon
kuikens hebben betrokken, welke vóór 7 Maart 1948
zijn geboren, kunnen op vertoon van het vervoersdo-
cument bij hun P.B.H, voor de verdere opfok van
deze kuikens een voedertoewijzing in ontvangst nemen.

De P.B.H, van district 30 en 31.

Nieuws in het kort

Omlaag.... omhoog. De prijs van eierkolen werd
met 40 cent per hl verlaagd, doch die van de meest
gevraagde anthracietsoorten werd te zelfder tijd met
35 cent per hl verhoogd.

Regering en Grondwet. Oud-minister Gerbrandy
diende bij de Tweede Kamer een adres in met het
verzoek, de procureur-generaal bij de hoge Raad op-
dracht te geven een vervolging in te stellen tegen
leden der regering, die zich z.i. schuldig hebben ge-
maakt aan overtreding van de Grondwet.

Reizigers in rok. Met het K.L.M.-vliegtuig uit Jo-
tiannesburg kwamen vier pinguins mee, bestemd voor
Artis.

In de loop der volgende week zal de

B R A N D W E E R S I R E N E
beproefd worden. Definitieve beproeving
zal nader worden bekend gemaakt.

Levert zo spoedig mogelijk Uw

BRANDSTOFBONNEN IN
en zeg meteen wat U het liefst
hierop wilt hebben. Zij, die bij ons
inleveren krijgen in de loop der
zomer ook

BRUINKOOLBRIKETTEN zonder bon.
Verder krijgen wij deze zomer ook weer
aanmaakturf en Friese baggerturf.
RIIQ Direct met de bonnen naar de han-
UUÖ delaar die steeds voorraad heeft,

B. J. LEBBINK.
Turfstrooisel is weer voorradig.

Te koop een paar
bruine hoge Schoenen
zo goed als nieuw, (maat 42)

Adres bureau dezes.

KOLENBONNEN 01 en 02
inleveren vóór of uiterlijk 15 Mei

B. Kelderman.



Algemene Ledenvergadering

u. u. i/.
op Woensdag 1 2 Mei 1 948, 's avonds

8 uur, bij P. Michels.

Agenda : ,

1. Opening, Notulen

2. Jaarverslag Secretaris
3. Jaarverslag Penningmeester
4. Verkiezing Bestuurslid wegens periodieke

aftr. van de heer Arnold (herkiesbaar)

5. Verkiezing nieuw bestuurslid wegens vertrek
van de heer Harwig

6. Reclamecampagne

7. Rondvraag, sluiting
Het Bestuur.

Een welkom geschenk voor

MOEDERDAG
een TAART of GEBAK

van R. KREUNEN

Loa! bloemen VOOF Moederdag
hebben wij aardige

Snijbloemen en

Potplantjes

vanaf 50 cent

Aanbevelend,

M. WIJNBERGEN

„HET BINNENHUIS"
t Meubileer-inrichting t

+
•
•
•

VORDEN - Tel. No. 55

A. POLMAN

Grote voorraad

BEANGSELPAPIEREN

•
+

•

•

Staat ter dekking
bij B. H. Harmsen Bekveld de

St. Stier Bartje 10338 S
afstamming bekend tot in 4 [geslachten. Prod. Moeder

3.4 j. 3056 KG 3.66 °/o 321 dagen
5 j. 3286 KG -h 15°/o 3.38"<o 197 dagen,
afgebroken .ijst oorlogsomstandigheden

Moeders Moeder: ve tgeha l t e van 3.42°/o - 3.94%
Vaders „ „ ,. 3.49% - 3.60%

Het is een grove stier met donkerrode kleur.

DEKGELD f 5.~

Dr Dwars
Arts

Afwezig vanaf
15 t.m. 20 Mei

Gevraagd in gezin van 2

personen een flink

R.K, meisje
voor dag en nacht, enigs-

zins bekend met koken

v.g.g.v., wordt opgenomen

als huisgenote. Goed loon.

Brieven No. 20 bur. dezes.

Gevraagd een

R.K. Meisje
J. A. Ankersmit

D 81 Hengelo (Gld)

Gevraagd

flinke jongens
Firma lansen en Heuvelink
Hout- en Metaalwarenfabriek

Vorclen, Tel. 112.

Te koop een

dr. Maal
T.B.C, vrij, bij

Wed. J. A. Mullink

Reigersvoort C 84

Tegen adv. kosten verkrijg-

baar prima jonge

Waakhonden
bij J. W. Keijzer

Toldijk - Steenderen C 113

Te koop

BIGGEN
bij G. te Brak*

Dunsborg B 90

Hengelo (Gld)

Te koop
een partijtje

Bonenstaken
bij Th. Wienholst

> Toldijk

De echte Bruejère Rook- en
vanaf i l-

ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 9 MEI 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint.

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.

De leden van het Groene Kruis die nog
Magazijn-artikelen in hun bezit hebben, en
NIET meer gebruiken, worden vriendelijk
verzocht deze zo spoedig mogelijk terug
te bezorgen.
Het magazijn is geopend van 12.30-1.30.

Gevraagd:

Een handige jongeman
om opgeleid Ie worden voor Perser.
Na voldoende ervaring goede

toekomst-positie gewaarborgd.

Kleding-lndiistrie SEESING i Zn
KEUENBURG

Binnenkort verschijnt het boek:

„De beste jaren van ons leven"
gebonden f 4.90
Bestel dit prachtwerk bij ARNOLD.


