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Nieuw aangewezen bonnen
Voor het tijdvak van 3 t/m 16 October 1 948 zijn

van de Tabaks- en Versnaperingskaarten enz. QA, QC

808, aangewezen de bonnen:

109, 110, 113 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak,

Voorts is tot nader order geldig:
Reserve H Tabak, 50 gram scheerzeep of 100

gr. scheercrême of 400 gr.
snelscheercrême.

Voor het tijdvak van 27 Sept. t/m 9 Oct. is reeds
de volgende bon voor vlees aangewezen:

224 Vlees 100 gram vlees.

Distributiekring - Doetinchem.
Uitreiking Brandstoffen grote gezinnen.

Gezinnen, welke op l October uit 8 of meer personen
bestaan komen in aanmerking voor 2 eenheden brand-
stoffen. Meebrengen de stamkaarten van alle gezins-
leden.
De uitreiking vindt plaats te Hengelo op Maandag
4 Oct. van 9—12 en van 1 — 3 uur.

Te Steenderen op Maandag 18 Oct. van 10—12
en van 1—3 uur.

Brandstoffenbonnen voor kamerbewoners
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat van
de Brandstoffenkaart TB 806, welke aan kamerbewo-
ners wordt uitgereikt, de bonnen 01 en 03 zijn aan-
gewezen voor het kopen van drie eenhed|n vaste brand-
stoffen per bon.

Naar herstel van het vleesrantsoen.

Bon voor 1 00 gram vlees aangewezen.

Als overgang naar het normale vleesrantsoen van 200
gram per week * is met onmiddellijke ingang aange-
wezen de bon 244 Vlees voor het kopen van 100 graai
vlees en vleeswaren. Deze bon is geldig tot en met
9 October 1948.
De verbeterde aanvoer op de slachtveemarkten maakt
deze aanvullende verstrekking van vlees mogelijk.

Nieuws voor boer en boerderij

Schema overnamemarkten slachtvee Oct. 1 948
Nijkerk en Nijmegen
Tiel
Ede
Didam
Doetinchem
Lichtenvoorde *
Nunspeet
Apeldoorn
Lochem
Borculo
Eist, Zutphen
Wijchen
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—De P.B.H, van district 30 en 31.

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.

Onder zeer grote belangstelling werd j.l. Maandag-
middag, op het bedrijf van H. Denkers aan de Lank-
horsterstraat, de mestverspreider gedemonstreerd.
De werking van deze machine was zeer goed, zowel
met oude verteerde, als met verse stro rijke stalmest.
De aanwezigen gaven dan ook te kennen dat dit werk
met de hand niet verbeterd kon worden. En dat het
een geweldige arbeidsbesparing geeft, heeft deze demon-
stratie duidelijk laten zien.
Wij hopen dat op dit enigste mechanisatieproefbedrijf
in de Achterhoek, dat door bovengenoemde dienst als
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TE HENGELO (Gld)
georganiseerd door de Vereniging

„Prinses Beatrix"

op 9,10,16,17,23,

24 en 25 October

in de Zaal van de heer Langeler.

Corpswedstrijd

en Vrije-Baan Wedstrijd

om prachtige prijzen

Prijzen vanaf heden te bezichtigen

bij H. G. v. d. Weer.

Het Bestuur.
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proefbedrijf zal dienen, meerdere demonstratie's zullen
volgen, die van groot belang zullen zijn voor grote
en kleine bedrijven.

Plaatselijk Nieuws.
Damnieuws. De Damclub is weer actief aan het
werk. Verschillende wedstrijden voor de onderlinge
competitie werden reeds gespeeld, waarin aardige ver-
rassingen voorkwamen.
4 Nieuwe leden werden bijgeschreven, misschien volgen
er nog meer liefhebbers om dit mooie spel te beoefenen.

50 Jaar Voorzitter, der Marktver. Dit feit werd
j.l. Maandag in intieme kring herdacht, onder aanbie-
ding van een aquarel aan de Heer A. Meinders,

Kraamverzorgster. Met ingang van l Nov. a.s.
zal opnieuw een cursus te Zutphen aanvangen voor
de opleiding van kraam verzorgsters. Leeftijd tenminste
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S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



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

Zaterdag 2 Oct. Toneelavond Chr. van Meeteren.

12 en 13 Nov. vermoedelijk Uitv. Muziek ver. „Concordia".

16 Nov. Kunstgenot „Pierre Balledux."

20 Nov. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.

23 en 24 Nov. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"

10 en 11 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

20 jaar, opleiding geschiedt kosteloos. Meisjes die
hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich ver-
voegen aan het \vijkgebouw, Proostdijsteeg l, op Woens-
dag en Vrijdag telkens van 2 tot 3 uur, of bij het
secretariaat, IJsselkade 16a, te Zutphen.
De opleiding duurt 15 maanden, waarvan 3 maanden
theoretisch en 12 maanden praktijk. Gedurende de
theoretische opleiding zal het mogelijk zijn dat de
leerlingen op en neer reizen. Tijdens de practische
opleiding zijn zij te Zutphen werkzaam. Een garantie
van f 25.— moet gestort worden, welk bedrag weer
wordt terugbetaald na geslaagd examen. Gedurende
het prachtische gedeelte van de opleiding ontvangen
de meisjes per verpleegdag beginnende met f 1.— en
oplopende tot f 3.—. Nadat zij gediplomeerd zijn ont-
vangen zij een salaris van f 4.— per verpleegdag,
welk bedrag kans -heeft verhoogd te worden. Na be-
haald diploma kunnen de meisjes in eigen plaats te
werk worden gesteld.

Tentoonstelling 1949. Uit het voorlopig comité,
samengesteld uit verschillende organisaties is een dage-
lijks Bestuur gekozen. De functies zijn als volgt ver-
deeld : Ie Voorz. J. H. Tijdink, 2e Voorz. G. Esselen-
broek, Ie Secr. A. H. Arnold, 2e Secr. J. Seesing,
Ie Pen. H. C. Arends, 2e Pen. D. Walgemoed. Dit
Bestuur zal nog met meerdere leden worden aangevuld.
Verder kunnen we mededelen dat een voorlopige ver-
gunning is verkregen tot het houden van een Land-
bouw-, Middenstands- en Industrie-tentoonstelling in
Sept' 1949, zulks naar aanleiding van het persoonlijk
onderhoud op het Ministerie van Landbouw.

Zuigelingenverzorging. Volgens een adv. in dit no.
organiseert het Groene Kruis te Varssel een Cursus
in Zuigelingen verz. Er zullen l O lessen worden gegeven
van l uur. Na het einde der lessen een filmvertoning.
Deelname geheel kosteloos. Men zie verder de adv.

Pax-nieuw. In een zeer matig gespeelde wedstrijd,
wist Zondag het eerste elftal van Pax het niet verder
:e brengen, dan een gelijkspel O—O, tegen het toch al
liet sterke Brumm. Boys.
Na de uitslagen van de afgelopen Zondagen hadden
we een beter resultaat van onze jongens verwacht;
iet heeft echter niet zo mogen zijn. Over het alge-
neen is Pax in deze wedstrijd iets in de meerderheid
jeweest, hetgeen zij echter niet in doelpunten uit heeft
cunnen drukken.
hïet 2e elftal van Pax speelde Zaterdag j.l. tegen
5.S.S. l uit Zutphen. Ook deze match was een matige
vertoning. S.S.S. bleek de beste papieren in handen te
e hebben en won dan ook verdiend met 2—0.
riet 3e behaalde een 4—2 overwinning op Pax 4,
:odat deze uit jeugdige spelers bestaande ploeg haar
>ngeslagen record handhaafde.
Dok de junioren A konden j.l. Zaterdag hun over-
vinningsreeks voortzetten, door met 4— l van Vorden
\ de meerdere te blijven. Het B elftal deed het niet
:o best en verloor mét 5—l van Ratti A.
\.s. Zondag gaat Pax l bij het sterke Eib. Boys op
>ezoek, we hopen, dat onze jongens dan uit een ander
raatje zullen tappen, dan j.l. Zondag,
•iet 2e ontvangt Ratti thuis en zal eveneens haar
>este beentje voor moeten zetten, wil het nog een
enigszins behoorlijk resultaat boeken.
-Iet 3e ontvangt eveneens thuis Ratti 2, terwijl het 4e
vrijaf heeft. Pax A heeft Zaterdag vrij, en het B elf-
al ontvangt Vorden A.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
tangevoerd: 615 paarden, 71 biggen en er waren ge-
kaatst 75 kramen enz.
Drijzen werkpaarden 400—650 gld, l ' / z J- paarden
100—400 gld, veulens 100—200 gld, merrieveulens
100—300 gld, betere soorten boven notering.
3iggen 40—50 gld per stuk. Goede handel, veel bezoek.

Achilles-nieuws. Tot slot van de zomersporten zijn
door de Turnkring „de Graafschap" Zaterdag en Zon-
dag j.l. te Doetinchem, Neede en Winterswijk de
examens gehouden ter verkrijging van het Athletiek-
diploma. Deze eisen waren door haar veelzijdiheid bij-
zonder zwaar en bestonden uit de nummers 100 en 200
M hardlopen, kogelstoten, speerwerpen, discuswerpen,
hoogspringen, verspringen en hink-stop-sprong. Op
het terrein achter' de Kweekschool te Doetinchem,
werden de proeven, waaraan ook de Athletiekplcjegen
van Achilles deelnamen, door de Technische Comm.
onder Voorzitterschap van de heer Bijlsma, afgenomen.
Ook ditmaal kon Achilles weder met genoegen op deze
dag terug zien. De navolgende leden legden met gun-
stig gevolg het examen af:
l Mej. G. Lebbink, met lof der* jury en hoogst ge-
plaatse athlete van die dag. 2 Mej. Jos. Knol. 3 Hr
M. Kuiperij. 4 Mej. L. Dieperink. 5 Hr H. Stunnenberg.
Het grootste struikelblok voor de dames was wel de
100 M hardlopen. De loopbanen waren niet van het
beste gehalte en verre van vlak. Twee der Hengelose
dames werden afgewezen, omdat zij ' / io e° 2 / io sec-
te lang werk hadden over de 100 M, zeer terecht,
maar wel jammer.
Binnenkort hebben de examens voor het Gymn. diplo-
ma plaats.

STEENDEREN.

Excursie Rotterdam. Begunstigd door prachtig
herfstweer maakte de Coöp. Landb. Handelsvereniging
„Steenderen" met haar leden een excursie naar Rot-
terdam. In 3 bussen van Vlaswinkel uit Zutphen werd
met 130 deelnemers de reis ondernomen.
Een bezoek werd gebracht aan het Centraal Bureau
die de excursisten een boottocht door de havens deed
maken. Ook de Maastunnel werd bezichtigd.
Om ongeveer 11 uur kwam het talrijke gezelschap
dankbaar en voldaan voor het gebodene, weer in deze
gemeente aan.

De Oranjefilm die Maandag in „de Zwaan" werd
vertoond trok een talrijk publiek.
Des daags werden de kinderen der verschillende scho-
len in de gelegenheid gesteld de film te zien, terwijl
in de avonduren tweemaal gedraaid werd voor vol-
wassenen. Ook de film %an de Olympische spelen werd
op het doek gebracht.

Brand. Maandagavond branden twee bergen af van
de landbouwer E. J. Heutink op de Molenkolk, ge-
vuld met stro en hooi. De brandweer die spoedig ter
plaatse was wist erger te voorkomen. Waarschijnlijke
oorzaak: met lucifers spelende kinderen.

De Jubileumspeldjes ten bate van het fonds voor
Kankerbestrijding hebben in deze gemeente opgebracht
f 596.—. Verkocht werden 1147 speldjes.

Wegens plaatsgebrek moest het artikel over de Fruit-
teeltschool in de Achterhoek overstaan tot volgend no.

VOORLICHTINGSBUREAU

VAN OEN VOEDINGSRAAD

Eet Beukenootjes
met mate,

Dit jaar geeft ons weer
een rijke oogst aan
beukenootjes. Overal
worden ze dan ook al

druk verzameld. Hoewel zij niet, zoals in de oorlogs-
tijd, gebruikt zullen worden als een aanvulling van het
voedsel, moet toch tegen een overmatig gebruik ervan
gewaarschuwd worden.
Er kunnen zich n.l. bij het eten ven grote hoeveel-
heden beukenoten vergiftigingsverschijnselen voor-
doen, meestal bestaande uit hoofdpijn, misselijkheid,
braken, darmstoornissen en in ernstige gevallen zelfs uit
krampen en bewusteloosheid.
Omtrent de aard van de giftige stof lopen de menin-
gen uiteen. Deze stof is in water oplosbaar en komt niet
voor in de olie, die uit de nootjes geperst wordt. Ge-
bleken is, dat bereiding van de nootjes géén invloed
heeft op de gittige stof. zodat deze niet vernietigd wordt
door het bakken of poffen der beukenootjes.
Al is niet ieder even gevoelig voor het vergif, toch
is het raadzaam, niet meer dan een handjevol (i 50
stuks) beukenootjes na elkaar te gebruiken.

JO STRUIK

HERMAN VAN SOEST
Med. Vet. Stud

Receptie : Zondag 3 Oct. van 3.30—5 uur in Hotel
„'t Wapen van Gelderland"

Iedere Zaterdag en de volgende

Joodse Feestdagen

gesloten
4 en 5 Oct., 13 Oct., 18 en 19 Oct.

25 en 26 Oct.

Firma JACOBS, Hengelo (Gld)

GROENE KRUIS - Hengelo (Gld)

Cursus in Zuigelingenverzorging.
te Varssel en Omgeving.

Aanvang der lessen Dinsdag 5 Oct., n.m.

3.30 uur, in de School te Varssel.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mevr.

Keyzer en Mfevr. Peters, of op de dag van

de aanvang der lessen. Het Bestuur.

Vereniging „Groene Kruis"
afd. Kraamzorg te Hengelo (Gld)

Aanstaande Moeders, die hulp wensen van de Kraam-

verzorgsterof Wijkzuster, dienen dit vroegtijdig op

te geven bij

Mej. Ruesink, Kastanjelaan 1.

TE KOOP
Koninginnen, kleine bijenvolkjes
en volledige Simplexkas'ten, tevens
is het nu de tijd om Plantsoen-
en Vruchtbomen te bestellen, om
voor de winter nog te ontvangen.

Beleefd aanbevelend,

G. J. Halfman, Hofstr. 7, Hengelo (Gld)

Nog is het tijd
om Friese Pootaardappelen te bestellen voor Herfts-

of Voorjaarslevering. Vraagt prijsopgaaf.

Voorradig diverse soorten Bloembollen, zoals Tulpen,

Hyacinthen, Crocus, Narcis§en enz.

Aanbevelend,

M. Wijnbergen

VOOR

BRUIDS-REPORTAGE'S

FOTO „MODERN"
NieuwsSad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Buurke

Nuts-Tekenschool - Vorden

Inschrijving van Leerlingen alleen voor Lijn-

en Bouwkundig-tekenen, vóór a.s. Woensdag
6 Oct. a.s. ten Huize van de heer M. Terpstra,

Zutphense weg A 199c.

De lessen worden gegeven elke Donderdagavond

Cursusgeld f 15.—.

Leerlingen van vorige cursus hebben voorrang.

Voor de hartelijke bewijzen
van medeleven, ondervon-
bij ons 50-jarig Hijwelijks-
feest, brengen wij hierdoor
onze beste dank aan allen,
inzonderheid aan de beide
plaatselijke muziekvereni-
gingen, buren, vrienden en
kennissen.

H. Lubbers .

W. Lubbers-Cornelissen

Te koop prima

inmaaklcool
bij T. Roenhorst,

Bekveld D 38

Te koop

een Drijfgelt
wegende ruim 100 kilo

Opfokvergunning bij

J. G. Garritsen,

Dunsborg B 44
Hengelo (Gld)

Dagelijks gelegenheid om

Rogge te schonen
voor Zaairogge

Wie de kunstznestbon-
nen nog niet heeft inge-
leverd, kan dit deze week
nog doen.

B. Kelderman

Te koop een r.b.

dr. Maal
bijna uitgeteld

bij B. J. Eeninlc,

F 96 Hengelo (Gld)

Te koop

Savoye- en

Witte kool
bij Sloot, Kwaderdijk,

Steenderen

Te koop een toom

BIGGEN
bij H. G. Megens,

Bekveld D 58

Hengelo (Gld)

Te koop
een goed onderhouden

FORNUIS
70x47 cM.

bij T. Brus,

Dijenborgsestr. 4

Radio-Lezing
Donderdag 7 Oct.
's av. 8.05 uur houdt
voor Hilversum I in
het AVRO-progr., de
heer

J. van Ernst,
lid van het Hoofdbe-
stuur, een propaganda-
rede voor

de Bondvan Staatspensionnering
Luistert allen naar deze
belangrijke toespraak i

Te koop gevraagd
een i.g.st. verk.

Kuikenhok
2.50 x 2 m.

Adres: Wagenvoort D 64

Heden Zaterdag

GROTE DANSAVOND
in het Nutsgebouw te Vorden

Aanvang 7.30 uur

KOMT ALLEN
PRIMA DANSORKEST

Toegang niet beneden 16 jaar.

Voor de

droge

WINTER

KLOMPEN
Steeds voorradig, alle soor-
ten klompen, geschuurd, zo-
wel laag als hoog model,
van de grootste tot de
kleinste maten.

Aanbevelend,
G. Garritsen,

bij Dorp

. vrl
bi

J J^f- Wicherinl
erijweg 3 Keijenburg

Te koop een dekrijp

B.B. zeugje
G. J. Olthof

D 113 Hengelo (Gld)

Wij ontvingen weer iets in

Haaimadiinenaalib
STEVORD

Ondergetekende houdt

zich beleefd aanbevolen
voor de

aanleg en onderhoud

van tuin- en grafplaatsen

Snoeien en

bespuiten
van Vrucht- en

Sierbomen

En het inplanten van jonge

bomen, Hoogstam, Half-

stam, Struik 2 j, Struik 1 j.

NAK gekeurd

Opgaaf hiervan vóór l Nov.

J. M. Messing
B 94 Hengelo (Gld)

Ondergetekende beveelt

zich aan voor het

ploegen en

scheuren
van alle gronden

G. Menting

C 23 Hengelo.

Kerkdiensten
ZONDAG 3 OCT. 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds Kwint, Bedk-mtui

H. l
Veldhoek 10 uur de hejer

te Winkel.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.
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Meubelmagazijn „DE KARPER"

Huiskamers bestaande uit 2 anrtstoelen en vier stoelen met sterke bekleding
van f ISO tot f 35O.

ft Bijpassende tafels van f 28 tof f 95.

Bankstellen van f tot f

Eiken SlddpkdmerS bestaande uit 3-deurs kast, 2-pers. ledikant, 2 nacht-
kastjes, tafel en 2 stoelen, in blank eiken, midden kleur, old
finish en mahonie in prijzen van

f 26O. f 39O. f 42O. f 495. l 525. f

benvOUuige SlddpkdmerS bestaande uit 2-pers. ledikant, waskast met
spiegel, nachtkastje, 2 stoelen en een tafel in eiken of old finish
gespoten vanaf f

2-pers. ledikanten vanaf f

+

J

Haardstoelen mooie bekleding vanaf f

Toilet-tafels met spiegel vanaf f 97 •

*Eiken gebeits en Old finish wastafels met spiegel ^
2 deurs en 2 of 4 laden in prijzen vanaf f 1 2O tot f 19O ^

Theemeubels vanaf f 58 ^

Prachtige Dressoirs 1.60 m lang met glas in lood vanaf f 147 +

in Old finish eiken

Zware halfwollen dekens vanaf f 14.25

Zuiver wollen Zaalberg- en Aa Be dekens vanaf f 16.75

Fijne Wolvlok-y Kapok- en Binnenvering matrassen, 2 persoons

Stroomatrassen vanaf f 13.9O

J. H. Klem i


