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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 27 Febr. t/m 1 2 Mrt 1 949

Geldige bonnen Rantsoen

Bonnen voor 021, 023 vlees 100 gram vlees
200 gram vleesVlees 022

Alle bonkaarten 025 Algemeen.

Bonkaazten KA, KB
903

Bonkaarten KD 903

Tabak-en diversen-
kaarten Q A, QC 903

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 903
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

026 algemeen

027

028
032

*) 008 „ (reeds
aangewezen)

034 algemeen

035

*) 016 „ (reeds
aangewezen)

64. 66 Tabak

250 gram boter, margarine of
vet

500 gram boter of marga-
rine of vet

400 gram kaas of 500 gram
korstloze kaas.

125 gram koffie
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas
500 gram sinaasappelen

250 gram boter, margarine
of vet

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas

l kg sinaasappelen

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook F.

Deze bonnen zijn H dagen
geldig.

*) De reeds aangewezen bonnen 008 algemeen (500
gram sinaasappelen) en 016 algemeen (l kg sinaasappelen)
moeten uiterlijk op 26 Febr. a.s. bij de handelaar wor-
den ingeleverd.

De oude tabaks-, versnaperingen- en diversenkaarten
QA, QB en QC 901 kunnen vernietigd worden, even-
als de bonnen 004, 009, 010, 011, 013, 017, 018
en 019 algemeen der bonkaarten voor voedingsmiddelen.

Plaatselijk Nieuws
Ontslag nachtwacht. Wegens het bereiken van de
65-jarige leeftijd heeft A. Kroesen, nachtwacht, ontslag
aangevraagd. B. en W. stellen de raad voor, hem met
ingang van l April 1949 eervol ontslag te verlenen
en hem dank te betuigen voor de diensten die hij 35
jaar als zodanig de gemeente heeft bewezen.
Verder menen zij, dat nu het rijkspolitiekorps uitbrei-
ding heeft ondergaan, het geen doel meer heeft de
functie van nachtwacht in stand te houden. In verband
hiermede stellen zij tevens voor om met ingang van l
April 1949 tot opheffing van de functie van nachtwacht
te besluiten.

Aanwijzing waarnemend gemeente-ontvanger.
B. en W. delen de raad mede, dat, nu de ziekte van
de heer W. J. A. C. de Vries meer dan een maand
duurt, ingevolge zijn instructie een waarnemend ont-
vanger door hun college moet worden aangewezen.
Aangezien de heer A. Oerlemans, commies ter secre-
tarie, met hun toestemming thans het ontvangerschap
uitoefent, stellen zij daarom voor, hem aan te wijzen
als waarnemend gemeente-ontvanger, welke aanwijzing
dan ook voor andere gevallen zal kunnen gelden.

Verhoging bijdrage kostgeld zoon van Th. J. T.
d. Mond. Bij besluit van de raad van 5 Sept. 1947
werd aan Th. J. van de Mond alhier een bijdrage ad
f 250.— per jaar toegekend in het verschuldigde kost-
geld van zijn zoon in het R. K. Blindeninstistituut „St
Henricus" te Grave.
Van der Mond deelt mede, dat het bedoelde kostgeld
thans van f500.— op f600.— per jaar is gebracht en
verzoekt nu om ook de helft van het verhoogde kost-
geld voor rekening van de gemeente te nemen.
Gezien de lasten die dit gezin bovendien nog heeft en
dat de financiële omstandigheden van die aard zijn dat

lof öeR zotheiö
Af en toe dan lijkt mijn krantje
Een gezellig moppenblad;
Waarvan steeds ons kleine landje
Talloos velen er bezat.
Lees maar, hoe de kamerleden
Somtijds hikken van de pret;
Speeches van die heren zijn vaak
Zeer geschikt voor 't cabaret.
Niet alleen in ons klein landje
Viert de dwaasheid dikwijls feest,
In Amerika is altijd
Groter dwaasheid nog geweest.
Wat ik nu weer las, dat vond ik
Werkelijk wat al te grijs:
Voor zijn Nazi-propaganda
Krijgt een dichter daar een prijs.
Zélf kan hij die prijs niet innen,
't Is met zijn hersens nóg niet pluis;
Want meneer zit al sinds jaren
In een heel groot gekkenhuis.
De heren die de prijs hem gaven
Zijn nog ééns zo gek als hij;
Berg die heren ook maar op en
Laat de dichter dan maar vrij.
Nederland moet nu maar volgen;
Trouwens, 't scheelt zo veel niet meer:
Schreieder is weer vrijgesproken,
Nu al voor de tweede keer . . . .
Laat nu Rauter ook genieten
Van zijn vrijheidsparadijs,
En beloon hem voor zijn daden
Dan maar met de Nobelprijs!

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

al deze kosten reeds bezwarend zijn, stellen B. en W.
daarom voor, het besluit van 5 Sept. 1947 in die zin
te wijzigen, dat vanaf l Jan. 1949 een maximum van
f 300.— per jaar in het kostgeld zal worden bijgedragen.

Subsidie landbouwschool Zelhem. Door het bestuur
van de chr. landbouwschool te Zelhem is wederom als
vorige jaren om toekenning van een subsidie in het
exploitatietekort gevraagd. Waar ook deze school door
leeringen uit Hengelo wordt bezocht, stellen B. en W.
voor, om voor het jaar 1948/1949 een bedrag van
f 6.37 per leerling te verlenen.
Aangezien reeds over vele jaren deze subsidie is ver-
leend, menen zij thans dat het overbodig is telken jare
een beslissing van die aard te nemen. Zij stellen daar-
om voor, een besluit tot het verlenen van subsidie tot
wederopzegging te verlenen en dat het juiste bedrag
dan jaarlijks door hen zal worden vastgesteld, echter
tot een maximum bedrag per leerling, zoals dat jaarlijks
in de gemeentebegroting zal zijn opgenomen.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren.

Dr Dwars, Dr Westerbeek v. Herten.

„Steeds Sneller" vierde feest. De postduivenvereni-
ging „Steeds Sneller" vierde dezer dagen haar 1-jarig
bestaan in het Patronaatsgebouw te Keyenburg. De
feestavond werd met een gezellig bal besloten. Leden
en donateurs kunnen op een geslaagde avond terugzien.

Gait Jan Kruudmoes kump. De Hengelose Be-
stuurdersbond (N.V.V.) geeft op Zaterdag 19 Maart
een cabaretavond in het feestgebouw „Concordia".
Het programma zal worden verzorgd door het gezel-
schap Kees Schilperoort uit Apeldoorn, bekend door
zijn optreden als Gait Jan Kruudmoes voor VARA en
KRO. Voor nadere bijzonderheden zie men t.z.t. de
adv. en de raambiljetten.

Pax onder de schijnwerper. In verband met de
training van Pax wordt het terrein electrisch verlicht,
zodat 's avonds getraind kan worden.

Wij gaan verhuizen! Het distributiekantoor zal met
ingang van l April a.s, worden overgebracht naar de
lokalen achter in de o.l. school aan de Ruurlose weg.
De tegenwoordige localiteit zal weer in zijn oude be-
stemming van raadszaal hersteld worden.

Gekraakt. Aan de Hummelose weg werd bij het kap-
pen van bomen een uit Lochem komende auto door
een vallende boom getroffen en zwaar beschadigd. Per-
soonlijke ongelukken kwamen niet voor.

Gevaar geweken. Onze plaatsgenoot A. Hulstijn, die
enige tijd geleden in Indonesië gewond werd, is van
de lijst der ernstige zieken afgevoerd.

„De Huwelijksreis" van de Residentiespelers. In
Concordia kwamen Zaterdagavond de Residentiespelers
voor het voetlicht met het toneelstuk „De Huwelijks-
reis". Het stuk werd voortreffelijk gespeeld en de aan-
wezigen hebben een genotvolle avond gehad.

Kiezerslijst 1949 1950. Op de dezer dagen door B.
en W. dezer gemeente vastgestelde kiezerslijst komen
3130 kiezers voor.

Beloning vakonderwijzeres. Ingevolge art. 101 der
l.o.-wet 1920, zoals dit nog in zijn ongewijzigde vorm
voor 1948 moet worden toegepast, moet het gemiddelde
bedrag dat per leerling aan de o.l. school wegens be-
loning voor een vakonderwijzeres is uitgegeven, door
de raad worden vastgesteld. Het uitgegeven bedrag
voor de vakonderwijzeres aan de o.l. school Ruurlose
weg, zijnde f 261. —, komt als grondslag voor de be-
rekening in aanmerking. Waar het gemiddeld aantal
leerlingen aan die school 1052/3 over 1948 bedroeg,
stellen B. en W. de raad voor, het bedrag dat per
leerling over 1948 is uitgegeven vast te stellen op
f261.- : 1052/3 = f2.47.

Subsidie t uinb o u wonder wij s. Door het bestuur van
de r.k. tuinbouwschool „Drietelaar" te Borculo is ver-
zocht om over 1948 wegens het bezoek van een leer-
ling uit deze gemeente in het genot te worden gesteld
van een bijdrage van f 20.—. Waar het een praktijk-
opleiding betreft waarvoor het rijk geen subsidie ver-
leent en reeds meerdere onderwijsinstellingen op land-
en tuinbouwgebied subsidie ontvangen, stellen B. en W.
aan de raad voor, met ingang van 1948 tot weder-
opzeggings toe een bijdrage van f 20.— voor elke
leerling uit deze gemeente die bedoelde school bezoekt
te verlenen.

Verhoging subsidie stichting „Streekbelangen
Oostelijk Gelderland". Het bestuur van de stichting
„Streekbelangen Oostelijk Gelderland" heeft gevraagd
de subsidie voor 1948 te verhogen tot 3 et en met
ingang van l Jan. 1949 tot 5 et per inwoner.
Bij toekenning van deze verhoogde subsidie zou de
begroting 1948 met f5000.— en die van 1949 met
f 10000.— worden bezwaard. Alhoewel, zeggen B. en W.,
zij, gezien de doelstelling: de bevordering en ontwikke-
ling van de samenleving en de welvaartsbronnen van
Oostelijk Gelderland waarvan onze gemeente deel uit-
maakt, geenszins afwijzend tegenover het verlenen van
de verhoogde bijdrage staan, menen zij in het onder-
havige geval de begrotingen niet te mogen belasten
met uitgaven die in het belang van de gemeente niet
dringend noodzakelijk zijn. Zij stellen daarom de raad
voor, afwijzend op het verzoek te beschikken.

De secretarie deelt mede: dat een fout is geslopen
in de loop der bevolking over 1948. Het aantal Ned.
Herv. op l Jan. j.l. moet niet zijn 3987 maar 3387.

N.V.EV. De bijeenkomst van de N.V.E.V. op Dins-
dagmiddag 22 Febr. was slechts matig bezocht, wat
heel jammer was. Na een kort huishoudelijk begin,
waarbij o.a. een schemerlampje werd aangeboden aan
Mevr. Bruil voor het aanbrengen van de meeste niewe
leden, vertelde de heer Schortinghuis van de P.G.E.M.
te Arnhem, een en ander over de huidige situatie van
het electriciteitsbedrijf. Helaas zal er de komende winter
ook nog de nodige zuinigheid met stroomverbruik in
acht moeten worden genomen, maar daar tegenover
gaf de heer Schortinghuis uitzicht op het kopen van
allerlei apparaten over een paar jaar.
Daarna werd een film gedraaid van het electr. flat,
welke is opgenomen op de tentoonstelling ,,de Vrouw".
Na de thee volgde een vooroorlogse film over electri-
citeit op de boerderij. Zeker hebben allen met genoe-
gen alles gevolgd.
De volgende maand staat een kookdemonstratie met
speciale Paasgerechten op het programma.

Steenderen
Kleuterschool Toldijk. Ter versterking van de geld-
middelen was Donderdag aan „De Bremer" te Toldijk
een avond belegd ten bate van de Kleuterschool.
Ofschoon het bezoek beter had kunnen zijn werd toch
van de gelegenheid tot sjoelen, balgoien, de grabbelton
enz. een druk gebruik gemaakt. Ook werd een kleine
verloting gehouden.
Dit alles leverde als resultaat op een behoorlijk bedrag
voor de instandhouding van de Kleuterschool, zodat
het damescomité hetwelk zich voor deze avond veel
moeite had getroost, met voldoening daarop terug
kan zien.
Ook Burgemeester en Mevr. Heersink gaven van hun
belangstelling en steun blijk door hun aanwezigheid.

Jubileum-uitvoering „De Lofstem". Zaterdagavond
gaf de Chr. Gem. Zangver. „De Lofstem" te Steen-
deren een goed bezochte Jubileum-uitvoering in „Con-
cordia" ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan.
De voorz. der vereniging de heer J. Bos te Bronkhorst,
memoreerde in vogelvlucht de voornaamste gebeurte-
nissen in die 30 jaar, en bood de dames van Asselt-
Loman en van Asselt, die vanaf de oprichting lid waren
geweest, bloemen aan benevens een zilveren lepeltje
met inscriptie.
Hierop werd het uit 15 zangnummers bestaande pro-
gramma op voortreffelijke wijze afgewerkt, waarbij
bleek dat de ver. over goede krachten beschikt.
De zang van het koor werd afgewisseld door twee
solonummers, gezongen door de dames van Asselt-Loman
en Remmelink-Heezen, waarbij aan elk een dankbaar
applaus ten deel viel.
Na de pauze werd opgevoerd een blijspel in 3 bedrij-
ven van Joh. van der Baven get. „Huwelijksdroom".
waarbij de rolverdeling in goede handen was en voor-
treffelijk spel werd gegeven.
Door de Chr. Zangver. „Excelsior" te Toldijk werd
een muziekstuk aangeboden naar keuze, terwijl de Gem.
Zangver. „Zanglust" en de muziekver. „D.S.S." bloe-
men offreerden.

Jaarverg. Bedrijfsver. De ver. voor Bedrijfsvoor-
lichting hield een goed bezochte ledenvergadering
onder leiding van de heer H. Wagenvoort.
Uit het jaarverslag van de secr.-penningm. vermelden
wij dat het ledental is gestegen tot 94 en er bij een
uitgave van f 109.82 nog een belangrijk batig saldo is.
De assistent der ver. de heer Voortman gaf een over-
zicht over de bedrijfsvoering in 1948. Door hem zijn
14 praatavonden gehouden waarvoor flinke belang-
stelling was.
In totaal werden opgezonden 182 grondmonsters.
Bij de Bestuursverkiezing werd ter vervanging van de
heer G. J. Massink, die zich niet herkiesbaar stelde
gekozen verklaard de heer A. Willemsen Azn.
Door de Hoofd-assistent de heer Scharringa te Zutphen
werd gesproken over: „Moderne Bedrijfsvoering.

Jaarverg. Fruitteeltver. Onder leiding van de heer
H. B. Jansen Keyenburg vergaderde Dinsdagavond aan
,,De Bremer" te Toldijk, de afd. Steenderen en Omstr.
van de N. F. O.



De ingekomen stukken vermelden een subsidie toezeg-
ging voor de Fruitteeltschool van f 475.—, en voor
de afd. van de Zutphense Fruitveiling van f 100.—
Uit het jaarverslag van de secr. bleek dat de activiteit
der afdeling. Zij telt 120 leden. Grote aandacht werd
besteed aan het onderwijs, boomgaardkeuring en een

fruitbewaarplaats.
Het financieel verslog van de penningm. de heer B.
Breukink vermeldde, dank zij de verschillende ontvan-
gen subsidies, een behoorlijk batig saldo.
De kascommissie gevormd door de heren L. Weenink
Hummelo en J. Remmelink Steenderen bevond alles

in de beste orde.
Bij de Bestuursverkiezing werd de heer M. J. Spekkink
herkozen, en ter vervanging van de heer F. J. H.
Giesen (niet herkiesbaar) de heer H. J. Horstink, Luur,
gekozen.
Door de assistent de heer J. B. Rasink te Baak werd
behandeld het snoeien en omenten van vruchtbomen.
De snoei is een voornaam onderdeel in de fruitteelt
en moet oordeelkundig en regelmatig gebeuren, en
voorkomt ziekte en vroegtijdig afsterven.
Snoeien maakt de boom direct onvruchtbaar, maar
indirect echter niet.
Het doel is te kweken vruchtbomen van goede kwa-
liteit, bevordering van assimilatie, en het verwijderen
van ziekte en afgedragen takken.
Bij niet snoeien meer vruchten, doch bij snoeien betere
vruchten en langere levensduur van de boom.
Het snoeien moet gebeuren in de rustperiode van eind
October tot eind Maart. Hoe dichter gesnoeid wordt
voor het begin van de hergroei der boom hoe beter.
Pruim en kers maken hierop een uitzondering.
Ter voorkoming van loodglansziekte snoeit men deze
in Juli-Augustus.
Het omenten is een noodzakelijk kwaad
De reden van omenten kan zijn ter vervanging van
een soort die te weinig draagt, vruchten van mindere
kwaliteit, het erg vatbaar zijn voor verschillende ziek-
ten en een te dichte stand.
Men stelt» zich vooraf echter de vraag is de boom
het nog waard.
Voor het omenten is nodig enthout, entwas en raffia.
Vooral de Present van Engeland kan aanbevolen wor-
den voor enthout.
Een uitvoerige bespreking volgde, vooral betreffende
het omenten.
Bij de rondvraag werden besproken de boongaard-
keuring en een excursie.

D G 70 O l/1
 allen

 hedenavond de uitvoering
U u t, u u M der Chr. Jongelingsver, in het

Feestgebouw „Concordia".
Aanvang 6.45 uur.

Dam-nieuws.
Het naspel-valletje.

Dat ook voor zwart in het begin gevaren dreigen
blijkt uit het z.g.n. naspel-valletje waarin zwart de-
zelfde zetten doet als wit.
Men spele uit de begin stand:

Wit 18—23 Zwart
12—18
7-12

20-25
23-29
18X29
19X30

33-28
39-33
44-39
31-26 fout
34X23
33X24
35X24

17 — 21 en wint 3 schijven.

Tot slot een stukje tot ..Leringhe ende vermaek".
Het was in de eerste jaren onzer club, dat tijdens een
wedstrijd op ,,De Zandheuvel" legen Borculo de
volgende eindstand ontstond:
Borculo-speler, Zwart 2 dammen op 14 en 45.
Hengelo-speler l dam op 35.
Doodgewoon remise, maar zwart beweerde dat hij deze
partij nog kon winnen en het spel verliep als volgt:

Wit 35—2 Zwart 45—23 lokzet!
2—19 fout 23—46 fout!!

19*X5 en de puntjes bleven in Hengelo (G.)
Zwart had nu kunnen winnen door 23—41.
En hierbij nemen wij naar we hopen tijdelijk afscheid
van de lezers dezer rubriek. Andere problemen vragen
thans onze aandacht. De Dammers

Nieuws voor boer en boerderij j

Bestelbonnen zaaizaad. Belanghebbenden wordt
medegedeeld dat de uitgegeven bestelbonnen voor zaai-
wintertarwe met ingang van 27 Febr. a.s. zijn vervallen.
Tevens wordt medegedeeld dat voor zaaimais geen
bestelbonnen meer zijn vereist. Uitsluitend voor zaai-
zomertarwe en zaailijnzaad dienen thans nog bestel-
bonnen bij de P.B.H, te worden aangevraagd.

Overnamemarkten slachtvee Maart 1949

Nijmegen 28/2nk 7 14nk 21 28nk
Tiel 28/2 7nk 14nk 21nk 28
Ede 28/2nk * 7nk 14nk 21. 28nk
Nijkerk 28/2 7nk 14 21nk 28
Lichten voorde l x 29x
Doetinchem l
Apeldoorn 2 nk
Borculo 2 x
Lochem
Nunspeet 2
rtst 3 nk
Zutphen
Nijkerk 4 nk

nk is alleen nuchtere kalveren.
x is alleen runderen. *

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

8

9

9x

9nk

10

lOnk

link

15

lonk

16x

lonk

17nk

17

18nk

22

23

23x

23nk

24

24nk

25nk

29

30nk

30x

30

31nk

31nk

l/4nk

Vergeet niet de

sinaasappelbonnen 008 - 016
in te leveren tot uiterlijk 2 Maart. Afhalen sinaasappels
van de 3e inlevering. Aanbevelend, M. Wijnbergen

In onze etalage

* moderne Damestassen
Uitsluitend in zuiver leer en . . . . goedkoop!

STEVORD

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
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".

30 Maart Uitvoering Chr. Jongens» en Meisiesclub Dorp.

8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"'

16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Nieuwe leden
Zij die lid wensen te worden van de

R.K. Toneelclub Keyenburg
kunnen zich opgeven vóór 5 Maart

bij een der leden. Het Bestuur

Uitvoering. Houdt Zaterdag 5 Maart vrij voor de
uitvoering van de Lochemse Accordeonvereniging
„Concordia" in zaal Langeler.

Hog is het tijd pootaardappelen te bestellen.
Ook voorgekiemde Eigenheimers en Eersteling, maat

28—35 A. Aanbevelend,

M. WIJNBERGEN

Kinder ledikant j e ter overname gevraagd.
Aanbiedingen bureau dezes.

N.C.R.V. Steravond
Zij die de Steravond van de N.C.R.V. te

Doetinchem op Donderdag 3 Maart willen

bezoeken, gelieven zich zo spoedig mogelijk

op te geven aan het bureau van dit blad.



NYLON KOUSEN
Regelmatig beperkt lever-
baar.Normaleprijs en punten.
Alle maten en kleuren. Geeft
Uw adres op onder toezen-
ding postzegel 10 et. Brieven
no 211 bureau dezes.

Met ingang van l Maart a.s.

verhuisd

van Kerkstraat A 107

naar Ruurloseweg D 33

„Groot-Veldkamp"

Chr. Eggink
Vorden

Aangeboden

net kosthuis
met gezellig huiselijk

verkeer.

Adres bureau dezes.

Gevraagd bekwaam

electro-montsur
of vergevorderd leerling.

Techn. bur. DEKKER
Zutph. weg HO- — Vorden

Gevonden

een vulpen
Tegen advertentiekos-
ten terug te bekomen

bij K. Kuipers
Prins Bernhardlaan 9

Te koop een partij

mangels
„Barres"

bij J. Klein Gotink
Steenderense weg D 5

Te koop een

drag. r.b. maal,
l O Maart aan de telling,
t.b.c.-vrije stal,

bij G. A. Disveld
Gooi C 74 — Hengelo

Te koop 2 zware

dragende varkens
N.L., bijna a. d. telling,

bij J. ten Have
E 91 Hengelo

Te koop een

r.b.drag.maal,
4 Maart aan de telling,
t.b.c.-vrije stal,

bij D. J. Cortumme
Toldijk C 104, Steenderen

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Zo de Heer wil en zij leven hopen op Dinsdag

l Maart a.s. onze geliefde Ouders

H. ESKES
en

J. ESKES-LENDERINK

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in de

echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons mogen

gespaard blijven is de wens van hun kinderen.

Hengelo (Gld), Februari 1949.

^^ "̂ j**"

op Maandag 28 Februari

en Dinsdag T Maart

in „Concordia"

door de R.K. Gemengde Zangvereniging

„SANCTA CAECILIA"

o.l.v. de Heer Th. van Langen

Een goed verzorgd zangprogramma bevat o.a. de

concoursnummers, waarmede promotie naar de.

superieure afdeling werd gemaakt.

Verder hebben wij medewerking van de bekende

bariton WILLY KöSTER, Etten

Na het zangprogramma volgt opvoering

van het blijspel

„EEN EEUW ACHTER?

Aanvang 7.30 uur

Entree f 1.— plus belasting

Voorverkoop van plaatskaarten bij J. Tijdink,

Spalstraat, en Kapsalon „Ondula". Raadhuisstraat.

Ook telefonisch onder no 292.

Plaatsbespreken op de dag van de uitvoering van

2 tot 3 uur aan de zaal, waar ook de donateurs-

kaarten uitgereikt zullen worden.

Te koop een ijzeren weidehek met duimen f 40.— ;
een bascule, weegvermogen 300 kg, f 57.50; een
bossen stro snijder MO.— ; een electr. kunstmoe-
der voor 200 kuikens, compleet met lampen enz. f 35.—.

Alles nieuw en prima kwaliteit

A. H. BESSELINK — Smederij — WICHMOND

ORANJE-COMMISSIE
HENGELO (GLD)

* Jaarvergadering
op Vrijdag 4 Maart

's avonds 8 uur

zaal Concordia

Financieel verslag jubileumfeesten 1948.

Bespreking viering a.s. Koninginnedag 30 April 1949.

Gelegenheids-aanbieding
Partij GEMOFFELDE dames-, heren- en

kinderrijwielen, reeds in prijzen van

X f 70.- af.

Alle rijwielen zijn in staat van nieuw.

W. LUIMES
Raadhuisstraat 27 — Hengelo (G.)

l- EN 2- PERS.

PRIMA KWALITEIT

STERKE /AATRAS

OOKMETANOOie

OAABOUW.

Woninginrichting iOHJEERINK
Tel. 93 — VORDEN

i»»„Stevprd1

hef te koop

'n varkenszomp
met zönnie, deure met poste

en ziedstukken.

Te koop

3 schapen
w.o. 2 genummerd,
l jaar oud,

bij W. Wolters
Bakker — Wichmond

Te koop

een toom bi
A. Menkveld

bij de Gooise school, Hengelo

Kerkdiensten
ZONDAG 27 FEBR. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds J. R. Wolfensbergen

pred. te Amsterdam

Woensdag 2 Maart 7 uur

Bijbellezing te Bekveld en Varssel

Vrijz. Herv. Kerk.

Zondag 5 uur de Heer Mengerink
van Eibergen.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu»

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 zware dragende vaars
2 Maart aan de telling, en

afgekalfde vaarzen,
met 14 liter melk,

alles van t.b.c.-vrije stal.

H. WEEVERS

Te koop enkele percelen

zwaar lang hout
voor rik- en brandhout, en
•en partij zware takken-
bossen en befcemberk

bij G. Peters, Baak en bij

A. Witkamp, Koekoek-

straat, Vierakker.


