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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 30 Jan. t/m 1 2 Febr. 1 949

Bonnen voor
Vlees

Alle bonkaarten 901

Bonkaarten

KA, KB, KC 901

KD KE 901

Geldige bonnen

601, 603 vlees
602

607 Algemeen.
608

611 algemeen

612

613
B 625

617 algemeen

618

31 Tabak
34 Diversen

Rantsoen

100 gram vlees
200 gram vlees

250 gram rijst
250 gram boter, margarine of

vet

500 gram boter of margarine
of vet

400 gram kaas of 500 gram
korstloze kaas

125 gram koffie
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas

250 gram boter of marga-
rine of vet

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook D.

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

Tabak en diversen-
kaaztenQA,QC901

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 902
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

De reeds aangewezen bonnen 573 algemeen (500
gram sinaasappelen) en 579 algemeen (l kg sinaas-
appelen) moeten uiterlijk op 29 Januari bij een handelaar
in groenten en/of fruit worden ingeleverd.

Tijdelijk minder vlees
Extra kaas als compensatie

De levering van slachtvee op de binnenlandse markten
alsmede de invoer uit het buitenland (met name Ar-
gentinië en Denemarken) blijven nog steeds beneden
de gestelde verwachtingen. Aangezien onder deze om-
standigheden het handhaven van het tegenwoordige
rantsoen vlees een te sterke aantastTng zou betekenen
van de voorraden, wordt met ingang van 28 Januari
het vleesrantsoen uitsluitend voor de A-, B- en C-
groepen tijdelijk verlaagd tot 300 gram per 14 dagen.

Ter compensatie zal aan dezelfde groepen een extra
kaasrantsoen van 200 gram per 14 dagen worden verstrekt.

In verband met de bevoorrading van de detailhandel
dient het publiek er op bedacht te zijn, dat niet overal
deze extra bon aanstonds volledig gehonoreerd zal
kunnen worden.

Plaatselijk Nieuws
Vergadering. Woensdagavond werd de maandelijkse
gecombineerde vergadering gehouden van de Chr.
Jeugdverenigingen te Varssel.
Spreker was de heer Pijl uit Zutfen, die als onder-
werp had : „Mijn wereldreis van 20.000 km naar
Amerika." Aan de hand van veel illustraties vertelde
spr. over verkeer, gezins- en kerkelijk leven, natuur
en cultuur in de Nieuwe Wereld.
Ademloos werd geluisterd naar het boeiend betoog.
De Heer Peters bedankte de spreker voor het interes-
sante referaat, waarna dhr te Winkel de vergadering,
die ook door andere belangstellenden bezocht werd,
sloot.

Loop der bevolking gedurende het jaar 1948.
Op l Jan. 1948 waren in de gemeente 2896 mannen
en 2729 vrouwen of in totaal 5625 zielen.
Door geboorte werd dit vermeerderd met 70 mannen
en 66 vtouwen, in totaal 136 zielen; door vestiging
kwamen er bij 86 mannen en 143 vrouwen, in totaal
229 zielen, zodat de totale vermeerdering bedroeg
156 mannen en 209 vrouwen, of 365 zielen.

Voorlichting o f . . . .

'k Luister altijd zeer aandachtig
Naar het daag'lijks nieuwsbericht,
Want ik word om zo te zeggen
Graag een beetje voorgelicht.

't Int'resseert me heus een beetje
Wat er elke dag geschiedt,
En 'k verwerk het dan ook dikwijls
In een versje 0f een lied.

Uit den Haag komt een berichtje,
Maar een dag of wat erna
Horen we weer heel iets anders
Uit Londen of Batavia.

Nauw'lijks heb je iets gelezen,
Weet je 't fijne van de zaak,
Of er volgt een dagje later
Door een nieuwsdienst tegenspraak.

«
'k Krijg de laatste tijd de indruk
Dat er 't een en ander schort,
Dat men ons niet langer voorlicht,
Maar . . . . dat men bedrogen wordt.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Door overlijden verminderde het zielental met 23 man-
nen en 16 vrouwen, in totaal 39 en door vertrek met
83 mannen en 136 vrouwen, in totaal 219. zodat de
totale vermindering 106 mannen en 152 vrouwen of
258 zielen bedroeg.
Dientengevolge telde de gemeente op l Januari 1949,
2946 mannen en 2786 vrouwen, of in totaal 5732
zielen, derhalve een stijging van 50 mannen en 57
vrouwen, of in totaal 107 zielen.
Deze vermeerdering is verkregen door een geboorteover-
schot van 97 zielen en meerdere vestiging dan vertrek
van 10 zielen.
Naar onderscheidene godsdienstige gezindheden is de
bevolking verdeeld als volgt: 3987 Ned. Herv.; 2198
R.K.; 9 Ev. Luth.; 2 Herst. Luth.; 8 Doopsgez.; 5
Remonstranten; 36 Gereformeerden; 25 Chr. Gerefor-
meerden; 6 Ned. Israëlieten; 19 H.A.Z.E.A.: l Dev.;
l W. Gem. en 35 geen godsdienst.
Gedurende het jaar 1948 werden 49 huwelijken vol-
trokken.

Uitvoering. Wij verwijzen naar de adv. van „Achil-
les", en leze vooral de regels betreffende plaatsbe-
spreking en tijd van aanvang.

N.V.E.V. Op de jaarvergadering van de N.V.E.V.
Woensdag 26 Jan. in de kleine caal van „Concordia"
is een 30-tal dames aanwezig. In het openingswoord
van*de voorz. wordt gezegd dat mej. Klapwijk uit
Apeldoorn verhinderd is haar lezing te houden. Ze
heeft echter voor een plaatsvervangster gezorgd.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)
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Uit het jaarverslag van de secr. blijkt, dat de ver.
tot aller tevredenheid heeft gewerkt. Het ledental is
toegenomen, de bijeenkomsten worden goed bezocht en
er heerst een prettige sfeer. Het bestuur heeft de reke-
ning en verantwoording van de penningm. reeds goed-
gekeurd en wordt de leden de stand van zaken mee-
gedeeld. Naar we hopen zal het ledental zich nog
uitbreiden, opdat er geregeld demonstraties, lezingen

enz. kunnen worden gegeven.
Het voorlopige bestuur wordt met applaus herkozen

als vast bestuur.
Na de thee spreekt mej. v d. Ward uit Doetinchem

over het onderwerp : Is enige warenkennis ook voor
de huisvrouw van belang ? Allen zullen het nut hier-
van hebben ingezien en met verschillende wenken op
dit gebied hun voordeel kunnen doen

Na een dankwoord aan de spr. sluit de presidente

deze bijeenkomst.

Bond van Oud-strijders. Maandagavond hield de
Bond van Oud-strijders alhier haar jaarvergadering in
„Concordia". Door afwezigheid met kennisgeving van
de Voorz. opende de Secr. H. J. Vruggink deze verg.
en heette allen hartelijk welkom. Na 't lezen der no-
tulen welke onveranderd werden goedgekeurd, kwam
het jaarverslag, waaruit bleek dat de ver. in 't afge-
lopen jaar niet stil heeft gezeten, o.a door het houden
van lezingen, medewerking verlenen aan de collecte
voor het Oorlogsmonument alhier, medewerking aan
't uitzenden van kinderen der Mil. Oorlogsweduwen,
waarvan ook een achttal kinderen hier zijn onderge-
bracht geweest, enz. Uit het jaarverslag v/d Penningm.
bleek, dat de kas nog een klein batig saldo bevat.
H 't bestuur kwam een kleine wijziging, in plaats van
H. J. Seesing en D. J. Langwerden werden gekozen
H. Bovenkerk, en C. Schoots.
Na de pauze werden de huishoudelijke zaken afge-
handeld en werd besloten om dit jaar weer een excur-
sie te maken n.l. naar Amsterdam en Schiphol.
Na de rondvraag sloot de Secr. deze vergadering.
Aanwezig waren 24 leden.

Zondagsdienst doktoren:
Dr Dwars en Dr Augustijn.

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

l en 1 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekver. „Achilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Caecilia".
10 en 11 Febr. Jaarfeest Chr. Jeugdver. Varssel
15 Febr. Bioscoop Langelcr.
15 Febr. Uitvoering Jeugdcorps Bekveld.
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.
24 en 26 Febr. Uitvoering Muziekver. „Concordia"
Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria" Uitvoering te Bekveld

25 Febr., Dorp l Maart.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmoes".
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"'
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Steenderen
Loop der bevolking over 1948. Het aantal in-
woners dezer gemeente vermeerderde gedurende 1948
met 61 en steeg daardoor tot 4101.
Het aantal geboorten bedroeg 115 en het aantal over-
ledenen 36. Er vestigden zich 176 personen, terwijl er
194 vertrokken.
De verdeling naar godsdienstige gezindte was als volgt:
Ned. Herv. 1944; R.K.' 1991; E vang. Luth. 6; Remon-
stranten 5; Gereformeerden 30; Chr. Geref. 49; Her-
steld Apostolisch 15; Oud. Geref. 18; H.A.Z.E.A. 4;
Ned. Israël. 5; Ged. Chr. l ; tot geen kerkelijk ge-
nootschap behorend 33.
Door de ambtenaar van de Burg. Stand werden op-
gemaakt 223 akten, verdeeld als volgt: Overlijdens-
akten 39: Geboorteakten 111; akten voor Huwelijks-
aangiften 39. 3 Akten werden opgemaakt voor perso-
nen die schriftelijk Huwelijkstoest? n ning wensten te
geven.

Jaarfeest Chr. Knapenver. Toldijk. Vrijdagavond
vierde deze vereniging het jaarfeest in de zaal aan
„De Bremer" te Toldijk onder leiding van de heer
W. Derksen.
Uit de, verslagen bleek dat de ver. 24 leden telde en
er in kas was een batig saldo van ruim f 12.—.
Verder werd de avond, waarvoor veel belangstelling

was, gevuld met voordrachten en samenspraak, waarbij
de jongens zich flink van hun taak kweten.
Ds Nortier sprak het slotwoord.

Feestavond Kleuterschool. In de zaal Concordia
was door de Kleuterschool in het Dorp een feestavond
belegd die onder leiding stond van de presidente Mevr.
v. d. Kolk-Schreurs, en waarvan dé geldelijke bate
diende voor de in standhouding der school.
Verschillende wedstrijden werden gehouden en tot slot
een verloting. De hoofdprijs een sprei werd gewonnen
door Anni Jebbink.

Landbouwavond. Door de Kringcommissie van de
Stichting voor de Landbouw was in Concordia een
Landbouwavond georganiseerd die behoorlijk bezocht
was. De heer Kalverkamp, Hoofd-assistent van het
Rijkslandbouwconsulentschap voor Landbouwwerktui-
gen te Wageningen besprak de perspectieven van
Mechanisatie in de Land- en Tuinbouw.
Spr. noemt voor mechanisatie der bedrijven 3 moge-
lijkheden: zelfaanschaffing, werktuigencoöperatie en loon-

trekkers.
Hierop besprak Ir L. R. Wentholt. Directeur van
de Noord-Ned. Suikerbietenfabriek te Vierverlaten (Gr.)
de teelt van suikerbieten, gevolgd door de vertoning
van de Mare-kleurenfilm.

Verg. Coöp. te Toldijk. De Coöp. Landb. Handels-
vereniging „Steenderen" kwam in alg. ledenverg. bij-
een in Concordia onder leiding van de hr J. W. Plan-
ten. Het aftredend Bestuurslid de heer G. J. Massink
en de aftr. Commissaris de heer B. H. Flamma werden
herkozen. Uit het verslag van de Directeur de heer
A. Willemsen Gzn. bleek dat over het afgelopen boek-
jaar de omzet met ruim 27°/0 was toegenomen en in
totaal bedragen heeft 3.645.006 kg.
Het overschot ten bedrage van f 589.06 werd gestort
in het reservefonds, waardoor dit stijgt tot f 47.292.76.
Wanneer de tijdsomstandigheden daarvoor wat gun-
stiger zijn zal worden overgegaan tot het bouwen van
een poterbewaarplaats en loodsen voor opslag waar
dringend behoefte aan is.

Vergadering G.O.S. Het verslag over het afge-
lopen boekjaar werd goedgekeurd en stemde tot te-

vredenheid.
Door de heer Hylarides, Directeur, van de G.O.S.,
werd gesproken over de vee-afzet der vereniging en
de ervaringen der laatste jaren opgedaan.

Damrubriek
Oplossing probleem No. 11

Wit 37-31 Zwart 26X48
33-28 48X19
23X1 21X23

1X49 en wint.

Probleem No. 12

Naar partij Keiholt—Luimes

1 2 3 4 5

6

16

26

36

46 m • • • •

15

25

35

45

Wit 3 schijven op 21—22—35 en dam op 4.

Zwart 3 schijven op 7—16—25 en dam op 48.

Wit speelt en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. }. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

De Damclub houdt thans haar wekelijkse speelavond
op Donderdag in het lokaal „Wolbrink" b/d Veemarkt.

Er bestaan verscheidene mensen die on-
zijn dan gij. Dit besef geeft U weliswaar

Toch wat
gelukkiger
geen dak boven het hoofd, maar wél is het een goede
gelegenheid om er onder te schuilen tegen een regenbui.

Voetbal
(iets overdreven)

Ik ben een Pax-supporter,
'k Heb langs de lijn gestaan;
't Publiek heeft staan te

juichen
En ik heb meegedaan.

'k Heb Tee'tje goals zien
maken,

Dat ging verbazend vlug.
Van zoiets heeft natuurlijk
Geen keeper weer terug.

'k Heb Reintje fors zien
trappen;

Nog altijd even fel.
't Gezegde ,,klein maar

dapper"
Dat past hier wonderwel.

'k Heb Jaap* zien „overhalen".
Hoe hij die kunst verstond!
't Publiek viel in verbazing
En Jaap viel op zijn k ...

'k Heb Kuiperij zien rennen.
Verbazend, wat een vaart!
Om naar zo iets te kijken,
Dat is de moeite waard.

En werd de bal gevaarlijk,
Gaf Hein 'm van katoen.
Wie dacht om door te breken,
Moest dat weer over doen.

'k Heb Herm de bal zien
grijpen

Zoals de kat een muis.
Juist als men dacht: daarzitie!
Gaf Herman weer: niet thuis.

Ik zag de andere spelers;
'k Noem al de namen niet.
Zij delen in de hulde
Die 'k hun bij deze bied.

Er rollen vele ballen.
Veel clubs zijn in de weer.
Zij die het spel verliezen
Die noemt men straks niet

meer.

Ik ben een Pax-supporter,
'k Heb langs de lijn gestaan.
Maar 'k heb het al bekeken ;
Ik weet hoe het zal gaan.

Aan 't eind der competitie
Dan noemt ons volk alleen
En in één adem samen:
De wijd vermaarde namen
Van Pax en Heerenveen!

X

Te koop

een toom biggen
bij G. Wissink

op „TBerkens" - Keyenburg

Door de heer Wentink te

Didam zal in de maand

Februari een

Cursus
worden gegeven over

opfok van kuikens
Deelnemers hiervoor kunnen

zich opgeven tot 31 Jan.

ten kantore van de C. A. V. V.

te Keyenburg.

Per troepentransportschip naar de tropen

4) DjampangkoeJon, Java.

Als we van boord gaan en weer vaste wal onder
de voeten hebben, staan we dan eindelijk op een stukje
Indië, al is het onze bestemming nog niet. Een van de
eerste dingen die je opvallen is het geweldig groot
aantal kinderen dat overal rondscharrelt. Van alle kan-
ten word je aangevallen met de vraag: „Toean bon-
bon ?" en als je dan wat pepermunt of chocolade geeft,
staat er in minder dan geen tijd een enorme schare om
je heen. Heel de stad Sabang lijkt niet zo heel veel
groter dan ons Hengelo. Je kunt het je het best voor-
stellen als b.v. de Spalstraat en nog iets met zijweg-
getjes als Tramstraat en Ikink, maar dan zand en geen
gewone huizen maar allemaal houten gebouwen, sommige
weinig meer dan krotten. Veel er van zijn winkels,
v^aar je zo in kunt lopen. Zon winkel lijkt veel op een
kleine houten garage» maar dan zonder deuren. Daar
hangt dan van alles aan de wand. Tegen elke deurpost
of elke paal een vrouw die een kindje sleept! Kleding
speelt slechts " een zeer kleine rol bij hen. De
mannen zitten gehurkt voor hun winkeltje of verkopen
druk pinda's, klappers en bananen; de laatste heb je
trouwens maar voor het plukken als je even de moeite
neemt om tot buiten de dorpsstraat te lopen.

Van prijsbeheersing merk je niets. Kinderen en nog
eens kinderen; honderd is maar één. De meesten ver-
wonderlijk knap, maar veel met zweren aan hun beentjes.
Ze maken zich schijnbaar nergens zorg over. Een heel
kleine peuter trapte in een glasscherf dat het bloed uit
zijn blote voetje droop. Hij peuterde het glas er uit en
slofte een paar maal flink met de wond door het zand.
Genezen! Schurftige honden en kippen dwarrelen rond
of vluchten haast-je rep-je voor een van de drie voor-
wereldlijke auto's die Sabang telt en er rond hobbelen.

U zult wel geen hoge dunk krijgen van het plaatsje,
er is ook weinig moois en ordelijks op te merken. Een
enkel vrij behoorlijk gebo'uw staat er hier en daar nog
tussen, als: het bureau van de Mij Nederland, een
schooltje, postkantoor en dergelijke. Het hele eiland
kun je in een halve dag omlopen. Meteen als je de
bewoonde plaats uit bent begint er de dichte bebossing
van alle mogelijke boomsoorten en planten.

Als 's middags alles weer aan boord is hebben we
allemaal een gezellige dag gehad en kunnen er weer
voor een paar dagen tegen. We gaan nu onze laatste
etappe in en zetten koers naar Tandjong Priok. Als
de kust van Java opdoemt is iedereen opgelucht dat de
reis er eindelijk op zit. Het is een mooi moment als
de eerste Hollandse jongens je in motorbootjes
tegemoet varen en de watervliegtuigen van de marine
over je hoofd scheren als groet. De kade staat vol met
soldaten en iedereen die bekenden denkt te ontmoeten
speurt zoekend rond. De kwartiermakers verwelkomen
ons onderdeel met een groot spandoek: Welkom 41
R.V!A. — Het is een vrolijke begroeting. We blijven
die dag nog aan boord en als we 's avonds voor het
laatst rustig aan dek zitten, halen we de hele reis nog
eens weer op. We komen tot de conclusie dat we een
maand lang in een luilekkerland hebben geleefd. Het is
een reis geweest, die je, als ze onder andere omstan-
digheden plaats had, niet graag zou willen missen.

Hoewel je daar op de boot nog weinig bij denkt,
eenmaal in Indië Hringt het meer en meer tot je door
waarvoor je eigenlijk de reis moet maken. Het belang-
rijke punt in de toekomst wordt nu de terugreis!

G. J. S.

Nieuws voor boer en boerderij
Overnamemarkten slachtvee Febr. 1 949

Nijkerk en Tiel
Nijmegen en Ede
Doetinchem
Lichtenvoorde
Borculo
Lochem
Apeldoorn
Nunspeet
Eist
Zutphen

nk is alleen nuchtere

31/1 7nk 14 21nk
31/lnk 7 14nk 21

l 8 15 22
1 8nk 15 22nk
2 9nk 16 23nk
- 9 - 23

. 2nk 9 16nk 23
2 9nk 16nk 23nk
3nk 10 17nk 24
3 lOnk 17 24nk

kalveren.

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

Kerkdiensten
ZONDAG 30 JAN. 1949

Ned. Herv. Kerk

V.m. 9 u. Ds Kwint, bediening
H.A., 10.30 u. Ds Kwint, bediening
H.A.
Woensdag 2 Febr. 7 u. Bijbellezing
te Bekveld en Varsel.

. Vrijz. Herv. Kerk.

5 u. Ds P. v. Arkel, Ruurlo.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. NortTer.

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.

Weer voorradig
de bekende

Lehman-

Rugsproeiers
aanbevelend

H. J. Horstink.

Rode Wortelen
prima kwaliteit

a f 4.- per 1 00 kg.

bij 5 ton franco boerderij

B. Kelderman

Sinaasappelen afhalen
op ingeleverde bon 414—420. Heden inleveren
bon 573—579. Zachte bellefleuren, goudrei-
netten, handperen, druiven enz. Aanbevelend

M. Wijnbergen

Hondenbelasting
Voor het doen van aangifte voor de hondenbelasting

bestaat nog gelegenheid op Maandag 31 Januari a.s.
van 9—12 uur ten kantore van de gemeente-ontvanger
(gemeentehuis). Bij verzuim is onherroepelijk dubbele
belasting verschuldigd.

Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld).

Wittebloem ook voor huishoudelijk ver-
bruik beschikbaar

Binnenkort zal - nu het toewijzingssysteem van witte
bloem voor het bakkersbedrijf gewijzigd is deze
wittebloem (W-bloem) ook voor huishoudelijk verbruik
beschikbaar komen, zij het dan dat per keer ten hoogste
twee kilogram aan een verbruiker mag worden ver-
kocht. Sedert de afschaffing van de bloembon kon het
publiek bij de kruidenier alleen tarweblo lezelfde
samenstelling als de voor het normale brood bestemde
bloem (z.g. A-bloem) betrekken.

Voor wittebloem gelden^ de volgende maximum-
verkoopprijzen : 42 et per leg (34) los uitgewogen, 17
et per zakje van 300 gram (15), 23 et per zakje van
400 gram (19) en 27 et per zakje van 500 gram (22).
Tussen haakjes de overeenkomende prijzen voor tarwe-
bloem van gewone samenstelling.

Hoeveel radio-luisteraars telt Nederland ?
Het aantal aangegeven radio-toestellen in Nederland

bedroeg op l Jan. j.l. 1.132.093 tegen 1.112.250 op 1.
December j.l.

Op l December waren er 502.806 aangeslotenen op
het Rijksradio-distributienet tegen 500.327 op l Nov.

Zeepost
Met het hieronder volgend schip kan zeepost naar

de Overzeese Gebiedsdelen worden verzonden.
Naar de Nederlandse Antillen op 3 Febr. a.s. per

Ms. „Haarlem". De correspondentie hiervoor moet op
31 Januari ter post zijn bezorgd.

De C.C.D. in December 1948
In Dec. 1948 maakten ambtenaren van de Centrale

Controle Dienst in totaal 2433 processen-verbaal op.
Hierbij waren 3571 verdachten besrokken, van wie er
171 in verzekerde bewaring werden gesteld.

De meeste overtredingen werden geconstateerd op het
gebied van vee en vlees, n.l 1251. Op zuivelgebied
werden 397 personen van fraudes verdacht; op het
gebied van de akkerbouwproducten 381.

In 4&1 gevallen werd tot inbeslagneming van goe-
deren overgegaan Onder meer werden in beslag ge-
nomen : 33.260 kg granen, zaden en peulvruchten,
5622 kg vlees en spek, 124.091 eieren, 20 runderen en
89 varkens.

Principieel. De meeste mensen handelen
niet naar hun principes, maar maken prin-

cipes in overeenstemming met hun daden.



Zo de Herc wil hopen onze geliefde Ouders

en Grootouders

GERUIT IAN LEBBINK

en

HENDRIKA GERDINA LEBBINK—MOL

op Donderdag 3 Febr. a.s. de' dag te herdenken

waarop zij voor 50 jaar in de echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun

kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

Hengelo (G.), „Wiemelink", Noordink E 35.

Gelegenheid tot feliciteren van 3—5 uur.

Heden overleed plotseling onze geliefde Oom

GERUIT WAARLO,

in de ouderdom van 68 jaar.

Uit aller naam,

H. Waarlo

Hengelo (Gld), 25 Januari 1949.

Gevraagd

een flink meisje
voor enige dagen per week.

Raadhuisstraat 34

Gevraagd

schilders
bij H. G. Rutgers
Toldijk

Gevonden

een wollen das
Tegen advertentiekosten te-

rug te bekomen

bij J. Jaaltink, Varsel

Gevonden
een eigengebreide

das,
in de Regelinklaan.

Tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen

bij G. J. Slotboom
E 79

Te koop 2 r.b.

maalkalveren

bij F. J. Eenink
op „Smeenk", Varsel

Te koop
een in goede staat verkerend

herenrijwiel
bij W. de Vrught
Keyenb rg

Te koop

roggestro
H. B. RonHeel

u rl >

Te koop

een winde, 3 zware hout-

B. Th. de Gier
Hengelo (Gld)

Te koop een g.o.h.

2-rijer harmonica
merk Hohner

bij H. Langwerden
B 68 — Hengelo (G.)

Te koop droge

takkenbossen
bij H. I. Tankink
C 120 — Hengelo

Te koop

rikposten, slieten en
bonestokken

op 't landgoed „Het Zand".

Aan de keet tussen 12-1 u.
of bij R. de Lange, Ban-
ninkstraat 20a alhier (na 6
uur 's avonds).

Donderdagmorgen

10 uur
is de uiterste tijd dat Uw
adv. binnen moeten zijn als
U van plaatsing verzekerd
wilt wezen.

risico, maar
brengt Uw adver-

tentie vroegtijdig

UITVOERING
der Gymnastiek- en Athletiekver.

..ACH l LIES"

op l en 2 Februari 1949

in het feestgebouw Concordia.

Aanvang precies 7 uur.

Plaatsbespreking voor beide dagen op l Febr. 1949 te

l uur, a 10 et, in de zaal.

Entree f 1.— excl. pi. belasting.

Tevens gelegenheid tot in ontvangst nemen

van entreebewijzen voor de donateurs.

Bespreekt allen in verband- met de enorme belangstel-

ling voor de gymnastiekuitvoeringen Uw plaatsen, en

. . . . komt op tijd.

Tijdens de uitvoering verboden te roken.

HET BESTUUR

KOSTELOZE INENTING
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld)

maken bekend, dat op Woensdag 2 Februari 1949, des

namiddags te Huur , ten huize van de drie doktoren:

A. Meinders, Raadhuisstraat 19; R. C. Dwars, Kastanje-

laan 7 en B. ]. ter Bals, Raadhuisstraat 40 gelegenheid

zal worden gegeven tot kosteloze inenting en herinenting.

Men wordt dringend verzocht geboortebewijs of

trouwboekje mede te brengen.

Hengelo (Gld), 22 Januari 1949.

AW&^-KLEURENFILM
op Maandag 31 Januari

's avonds 7 uur

in zaal Langeler

Deze film behandelt

het landbouw- en

pluimveebedrijf

in Amerika en Nederland

In de pauze gelegenheid tot vragen stellen

TOEGANG GRATIS

De gezamenlijke ha e* t

Koopt nu Uw schoenwerk
nog tegen onverhoogde prijs. Een prachtsor-

tering schoenen vindt U bij ons. De gehele Ro-

binson collectie. Schitterende keuze dames-

sportschoenen. Ruime voorraad kinderschoenen,

laarzen, klompsokken.

Schoenhandel J. Groot Bruinderink
KEYENBURG

R.K. Toneelclub Keyenburg komt met

D t
van ANTON COOLEN

op Zondag 6 en 13 Februari.

Voorverkoop, van kaarten bij de leden.


