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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 3 Mrt t/m 26 Mrt 1 949

| Geldige bonnen Rantsoen
Bonnen voor

Alle bonkaarten

Bonkaarten KA, KB
903

Bonkaarten KD 903

Tabak en diversen-
kaarten O A, QC 903

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 904
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

024 algemeen
041, 043 vlees
042

045 Algemeen.

046 algemeen

047

052

054

055

67 Tabak

69 Tabak

50 gram vlees t/m 12 Mrt
100 gram vlees
300 gram vlees

250 gram boter, margarine ot
vet

250 gram boter of marga-
rine of vet

200 gram kaas of 250 §ram
korstloze kaas.

500 gram boter, margarine
of vet

125 gram boter, margarine
of vet

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

l rants. sigarett. of kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook G

Deze bonnen zijn M dagen
geldig.

Dc niet aangewezen bonnen 029, 030, 031, 033, 036,
037, 038 en 039 kunnen worden vernietigd.

Plaatselijk Nieuws
Ouderavond bijr. school Bekveld. Vrijdagav. j . l .
werd in de school Bekveld een druk bezochte ouder-
avond gehouden.
Na opening door ds Kwint, voorzitter van het school-
bestuur, werd door de leerlingen der laagste klassen
opgevoerd: „Hoe kabouter Deugniet genezen werd".
De grotere meisjes kwamen hierna op de planken met
het stuk: „Wees tevreden met Uw lot".
Beide stukjes werden met een hartelijk applaus beloond.
Nadat gelegenheid was gegeven het werk der leerlin-
gen te bezichtigen, hield het hoofd der school, de heer
van Beek, een causerie over: „Het gebed in onze
school". Ds Kwint dankte aan het einde alle mede-
werkers en sloot hierna deze geslaagde avond.

Uitvoering accordeonvereniging. Voor een matig
bezette zaal gaf de Lochemse accordeonvereniging j.l.
Zaterdagavond een uitvoering in zaal Langeler. De
vereniging gaf onder de leiding van haar dirigent, de
heer A. Bruggeman uit Doetinchem, een gevarieerd
en goed gespeeld programma, waarvan „Die lustige
Wittwe" van Franz Léhar wel tot de bete behoorde.
Het was een prachtige avond en een groter bezoek
waard geweest.

Jaarvergadering B.O.G. De afdeling Hengelo .(Gld)
van de B.O.G. hield haar jaarvergadering in café
Demming. Na opening door de voorzitter, de heer D.
M. Wullink, volgden de jaarverslagen van secretaris
en penningmeester, waaruit bleek dat de vereniging er
goed voor staat.
Hierna deed de heer D. Regelink verslag over het
aardappelproefveld.
Bij de bestuursverkiezing, aftredend de heren D. M.
Wullink, werden gekozen de heren J. Hanskamp en
G. Hissink.
Van het hoofdbestuur was een schrijven ingekomen
met het voorstel een nieuwe ring te vormen. Hiermee
kon de vergadering zich verenigen.
Nadat nog verschillende vragen waren behandeld, sloot
de voorzitter deze geanimeerde vergadering.

Vergadering K.V.P. In verband met de a.s. gemeente-
raadsverkiezingen hield de K.V.P. Maandagavond j.l.
een vergadering in café Leemreis. Medegedeeld werd
dat met de afd. Keyenburg was overeengekomen om
bij de raadsverkiezing met een gezamenlijke lijst uit te

(c

in de

't Is toch soms nog wel gezellig
Op dit grote wereldrond;
Maar wat zou 't droefgeestig worden
Als vriend Amor niet bestond.

't Is nu pas weer voorgekomen
Dat die tijdens het debat
Van wat heren in de Kamer
Stil op de tribune zat.
Die Amerikaanse heren
('t Is natuurlijk daar gebeurd)
Werden tijdens de debatten
Door vriend Amor goedgekeurd.
Er zat ook een lieve dame
Plus een leuke vrijgezel —
Amor had ze in de gaten,
Vond het wel een aardig spel. •
Tijdens de begrotingsrede
Kwam het aapje uit de mouw:
Zo maar tussen neus en lippen;
Vroeg meneer juffrouw tot vrouw.
Onder het applaus der leden
En een luid, spontaan „hoera"
Sprak het lieve meisje blozend
Maar toch goed verstaanbaar: „ja".

Nuchter Holland glimlacht even
Over zoveel malligheid.
Maar het is toch heus zo gek niet;
Het is toch een heug'lijk feit.
Dat de heren Kamerleden
Toch geen saaie Pieten zijn.
Vindt men 't aantal Kamerleden
Daarom soms hier veel te klein ?
Veel meer dames in de Kamer
En wat minder politiek,
In de wandelgang een kusje,
In de Kamer . . . . romantiek.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

komen. Op 10 April zal de stemming voor de groslijst
plaats hebben.

„Looft den Heer" naar het concours. De chr. zang-
vereniging „Looft den Heer" neemt deel aan het op
29 en 30 Juni a.s. te Toldijk te houden concours. Dit
concours wordt georganiseerd door de ring Achterhoek
van chr. zang- en oratoriumverenigingen.

Koninginnefeest. Voor het koninginnefeest op 30
April a.s. is door de plaatselijke Oranjecommissie een
voorlopig programma samengesteld. Dit vermeldt o.a.
een oriënteringsrit voor rijwielen en diverse volksspelen.
's Avonds zal een lampionoptocht worden gehouden.

Voor de balie. Voor de rechtbank te Zutfen werd

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

s.s.t.t.

Kan

HENGELO (GLC)



Zonclagsdienst doktoren.
Dr Dwars en Dr Westerbeek v. Eerten

bij verstek veroordeeld B., landbouwer te Roermond,
vroeger wonende te Hengelo (G.). Hij had, als agent
van de fa van Loenen, gelden geïnd en deze niet af-
gedragen. Eis : 3 maanden gevangenisstraf voorwaarde-
lijk met een proeftijd van 3 jaar.

Steenderen
Onderzoek van het L. E. I. Het gemeentebestuur
alhier heeft in overeenstemming met het plaatselijk
kringbestuur van de Stichting voor de Landbouw aan
het Landbouw Economisch Instituut opdracht gegeven
een onderzoek in te stellen naar de positie van de
landbouw in deze gemeente.
Dit onderzoek moet van groot belang worden geacht
omdat aan de hand daarvan door het gemeentebestuur
kan worden bepaald welke gedragslijnen in verschil-
lende aangelegenheden moeten worden gevolgd.
In verband met dit onderzoek zijn aan de landbouwers
uitvoerige vragenlijsten ter beantwoording toegezonden.

Ouderavond. In een ouderavond van de Openbare
school alhier besprak de heer P. van Strijen te Zut-
phen de beroepskeuze en de beroepsvoorlichting. Bij
het arbeidsbureau te Zutphen kan men het kind laten
testen om daardoor te bereiken het in de maatschappij
op de juiste plaats te krijgen.
In het tweede deel der samenkomst werd het werk
der leerlingen bezichtigd en werden door het Hoofd
der School de heer A. Oldenmenger lichtbeelden ver-
toond *o ver Java.

Varkenshouderij. In een vergadering van de Var-
kensfokvereniging „Steenderen" belegd aan „DeBremer"
te Toldijk besprak de heer A. Blikman, assistent Rijks-
veeteeltconsulent te Arnhem de problemen rond de
Varkenshouderij in de naaste toekomst.
Aan de hand van verschillende statistieken werd aan-
getoond de stand van de fokkerij en mesterij, die nog
voor uitbreiding vatbaar is, wil Nederland in eigen
vleesbehoefte kunnen voorzien.
Een probleem vormt echter de voederpositie wegens
de schaarse graan-import, zodat uitbreiding van de
verbouw van voederaardappelen gewenst is.
Tevens moet gestreefd worden naar verlaging van de
kostprijs om het varkensvlees te brengen onder het
bereik van de consument.

Graslandverbetering. Onder leiding van de heer
H. E. Harmsen te Hummelo, vergaderden aan „De
Bremer" te Toldijk de Jongeren-afd. van de C.B.T.B.
en van de A.B.T.B.
De heer Weustenenk, assistent Rijkslandbouwconsulent
te Vorden besprak de middelen tot verbetering van
grasland waarvan de productiviteit nog belangrijk kan
worden opgevoerd. In het bijzonder wees hij op het

nut van graslandkeuringen die door de Stii.nnig voor
de Landbouw in handen is gesteld van de Jongeren-
Organisaties, en stimulerend werken in de goede richting.

40-Jarig Priester jubileum. Op 15 Aug. e.k. hoopt
Pastoor A. H. Mertens te Baak zijn veertig jarig
priester jubileum te herdenken.
Naar aanleiding hiervan heeft zich een comité gevormd
bestaande uit de heren Mr Dr W. B. Helmich, H.
Niks, J. F. v. d. Poort, A. Herfkens, W. Th. Manders,
H. A. Smale, F. J. H. Giesen, A. H. Schut. B. W.
Janssen, M. Maas en mej. M. Koekoek.

Teruggekeerd. Met vervroegd verlof keerde Dins-
dag uit de tropen terug soldaat G. J. Massink te Toldijk.
Familieleden en bekenden maakten hem hun opwachting.

Voor onze militairen. Op het jaarfeest van de
Meisjesvereniging en de Jeugdclub te Toldijk gehouden
aan de Bremer is een verloting gehouden ten bate
van de militairen in Indonesië
Het resultaat is geweest dat voor dit doel kon wor-
den afgedragen f 81.31.

Biljartcompetitie. Aan Keyenburg werd als winnaar
van de biljartcompetitie van clubs uit de omliggende
plaatsen de beker uitgereikt.
Deze uitreiking had plaats in café Rutten bij monde
van de heer R. Krijt Jr. te Wichmond.

Tussentijdse bonaanwijzing voor vlees
De iets ruimere aanvoer van slachtvee maakt het mo-
gelijk, tussentijds een aanvullende bon voor vlees aan
te wijzen. Dienovereenkomstig geeft bon 024 algemeen
met onmiddellijke ingang recht op het kopen van 50
gram vlees. Deze bon heeft een geldigheidsduur van
een week, zodat ze op 12 Maart afloopt.
Door onderlinge verschuivingen in de aanvoer bevatten
de slagersvoorraden naar verhouding grote hoeveel-
heden spek en vet varkensvlees. Het publiek zal in het
bijzonder voor de bovengenoemde bon genoegen moeten
nemen met de vleessoorten welke de slager op het
moment van aankoop in voorraad heeft.
Onafhankelijk van deze tussentijdse bonaanwijzing die
voor alle leeftijdsgroepen geldt, zijn in de bonnenlijst
van deze week voor de leeftijdsgroepen A en B weer
bonnen voor 400 gram vlees aangewezen, waar-
door voorshands het vleesrantsoen op het oude peil
wordt gebracht. Het kaasrantsoen voor deze leeftijds-
groepen wordt teruggebracht tot 200 gram per 14 dagen.

Subsidie herbebossing en herbeplanting
De directeur van het Staatsbosbeheer te Utrecht brengt
nogmaals ter kennis van belanghebbenden, dat aan-
vragen tot het verkrijgen van subsidie in de kosten van
herbebossing en herbeplanting uiterlijk op l Mei 1949
bij hem moeten zijn ingediend om nog in behandeling
te kunnen worden genomen.

Nieuws voor boer

en boerderij
Aanslag exporteieren. De pluimveehouders worden
er op gewezen dat de exportaanslag voor de komende
periode, 13 Maart—10 April 1949, is vastgesteld op 6
eieren per kip, waarvoor een voedertoewijzing mag
worden verstrekt. •
Zoals is aangegeven op het eerste inlegvel uit het
exportaanslagboekje, moet het vereiste aantal zegels
voor 26 Maart a.s. bij de P.B.H, worden ingeleverd.
Men vergete vooral niet, naam, adres en registratie-
nummer duidelijk op dit inlegvel te vermelden en de
zegels goed vast te plakken, zodat er geen verloren
kan gaan.

De kalivoorziening in het lopende bemestings-
jaar. De kalitoewijzingen, die voor het thans lopende
bemestingsjaar 1948/'49 (l Juli 1948—30 Juni 1949)
aan verbruikers zijn uitgereikt, zijn in totaal even groot
als in het vorig seizoen; dit betekent, dat ruim 100.000
ton zuivere kali (K 20) nodig is om alle uitgereikte
bonnen te kunnen honoreren.
De voorraden, inbegrepen derhalve de invoer in het
tijdvak l Juli 1948—1 Maart 1949, zijn reeds voldoende
om een zeer groot gedeelte van de voor 1948/'49 uit-
gereikte bonnen vóór het einde van het verbruiks-
seizoen te honoreren.

De verbruikers moeten echter rekening houden met
het feit, dat het tempo van de import dit seizoen achter-
blijft bij de oorspronkelijk gekoesterde verwachtingen,
aangezien een aantal factoren (vervoers- en onderhan-
delingsmoeilijkheden bij de aankoop van dit product)
belemmerend werkt op een regelmatige snelle aanvoer
van kali. Het valt dan ook te verwachten, dat een
gering gedeelte van de voor dit jaar bestemde kali-
meststofFen op sommige plaatsen eerst laat in het ver-
bruiksseizoen zal worden aangevoerd. Onvoorziene om-
standigheden voorbehouden mag niettemin worden aan-
genomen, dat vóór het einde van dif bemestingsjaar
(30 Juni 1949) voldoende kali beschikbaar zal zijn om
alle aan verbruikers verstrekte kalitoewijzingen te kun-
nen honoreren.

Huisslachtingsseizoen 1948/49 eindigt op
31 Maart 1949

Belanghebbenden worden eraan herinnerd, dat op 31
Maart a.s. het huisslachtingsseizoen 1948/49 eindigt.
Zij, die nog een varken of een schaap voorhanden
hebben, hetwelk zij gedurende dit seizoen in huisslach-
ting mogen slachten, dienen tijdig de vereiste machti-
ging bij de plaatselijke bureauhouder aan te vragen.
Alleen instellingen met een liefdadig karakter, die in
de zelfverzorging voor vlees zijn opgenomen, worden
in de gelegenheid gesteld ook na 31 Maart a.s. een
huisslachting te verrichten.



Bedoelde subsidie kan alleen worden verleend t.a.v.
herbebossing of herbeplanting, die nodig is in verband
met vellingen of vernielingen, welke tussen l October
1940 en l October 1945 hebben plaats gehad.

Room weer verkrijgbaar
Tot dusver bestaat in ons land een algemeen verbod
tot het bereiden en afleveren van room. Blijkens de
publicatie van de desbetreffende verordeningen van het
Bedrijfschap voor Zuivel in het VoedselVoorzienings-
blad van Zaterdag 5 Maart 1949 zijn thans de beper-
kende bepalingen ingetrokken, zodat room, bereid uit
volle melk (koffieroom met tenminste 20° o vet en slag-
room met tenminste 40°/c vet) evenals voor de oorlog
weer vrij verkrijgbaar zal zijn. Ook het verbod tot
verwerking van room in ijs, zgn. ijscompositie of ijsmix,
is ingetrokken.
De beschikbaarstelling van room is mogelijk geworden
door de gunstige melkpositie, waarbij tevens van in-
vloed is, dat thans het laagste peil in de productie van
melk in de winter voorbij is. Door deze maatregelen
kan tevens een einde komen aan het ongewenste ver-
werken van boter tot „room".

Hengelose Bestuurdersbond N.V.V.

CABARETAVOND
Zaterdag 19 Maart in „Concordia"

Aanvang 7.30 uur - zaal open 7 uur

Optreden van de bekende Radio-artist

GAIT JAN KRUUDMOES
(Kees Schilperoort) en zijn gezelschap

in het vrolijke programma:

We zetten de bloemetjes buiten
Entree 11.25, belasting inbegrepen

Kaarten in voorverkoop bij H. Boonstra,

J. Krale, H. Kraassenberg en aan de zaal.

Een leerling van de School met de Bijbelte Varssel schrijft ons :

Voetbalwedstrijd Varssel—Kranenburg l—2.
Dinsdag 8 Maart hebben we gevoetbald tegen de
jongens van de Kranenburgse school. Om 4 uur kwamen
ze en toen begon het. Het ging zeer goed tegen elkaar
op. Ik moest voor spelen en moest de ballen dus op
de goal schieten. En het gelukte me dan ook, om er
een te zetten. Maar de tegenpartij maakte twee goals.
We moesten ons goed verdedigen. Het ging heel anders
dan de vorige keer, toen hebben we met 7-0 verloren.
Hier ging het beter, het veld was een stuk kleiner
dan daar ginds. Het laatste kwartier ging het heel
goed en ik dacht ook vast dat we gelijkspel konden
maken, maar het ging niet. Een jongen van onze partij
schoot er op 't laatste moment nog een vlak langs.
Dat was jammer ! Maar ja, niets aan te te doen.
Het duurde nog even en de fluit van de meester liet
een kreet horen en het was tijd om op te houden.
We verloren dus met 2-1, maar 't was een mooie
wedstrijd.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmocs".
26 Maart De Residentiespelers zaal Concordia.
30 Maart Uitvoering Chr. Jongens» en Meisjesclub Dorp.
2 April Cabaretavond zaal Concordia.
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"'

Een vordering van f 100.000.—
Dr J. Samuels, inrichting voor korte-golven bestraling,
bericht ons dat hij zijn advocaat opdracht heeft ge-
geven, dr Brutel de la Rivière strafrechtelijk te ver-
volgen en hem in schade aan te spreken voor een
bedrag van f 100.000.—, wegens de bewering, „dat
geen enkele patiënt, bij wie de diagnose kanker met
vqlldoende zekerheid is gesteld, genezen is". Deze
bewering is een gevolg van het feit, dat genezen pa-
tiënten weigerden zich door hem te laten onderzoeken.

Nieuws in het kort.
Rotterdam havenstad. Het gemeentebestuur van
Rotterdam vraagt de Raad een crediet van f 2.500.000
voor de aankoop van 12 nieuwe wipkranen met een
vlucht van 30 meter.

Gevels behouden. Op het Prinseneiland te Amster-
dam brandden vier pakhuizen uit, doch de mooie oude
gevels bleven behouden.

Zij die vielen. Volgens de cijfers van het ministerie
van Overzeese Gebiedsdelen zijn er van 15 Oct 1946
tot en met 5 Maart 1949 in totaal 1608 leden van de
Nederlandse Strijdkrachten in Indonesië gevallen.

Ingerekend. De dader van de brutale roofoverval
op het postkantoor te Schagen werd gearresteerd.

De moderne deken. Een kindje van 2 maanden
verbrandde te Arnhem doordien een electrische deken
niet goed werkte.

Opheffing hangt nog. Minister van den Brink
deelde mede, dat er nog geen beslissing is genomen
ten aanzien van het opheffen der rantsoenering van
de huisbrand.

De oudste. Pieter Kooy te Badhoevedorp — thans
de oudste inwoner van Nederland — werd 104 jaar

Eindelijk terug. De eerste twee trailers, die in
opdracht van de bezettingsautoriteiten uit Duitsland
naar Nederland zullen terugkeren, vertrokken uit Cux-
haven.

De oorlogsschade. Verwacht wordt, dat het wel
Mei zal worden, voor de Tweede Kamer het wetsont-
werp op de materiele oorlogsschade zal behandelen.

Komt Garry? De afdeling Nederland van de Bond
van Wereldburgers richtte een telegrafisch verzoek tot
de Nederlandse regering om Wereldburger No l,
Garry Davis, voor de maand April een verblijfsver-
gunning voor ons land te verstrekken.

Coöp. Landbouw-Ver. „De Volharding"
HENGELO (GLD)

Uit voorraad af te geven Ie nabouw Zege, Marre %

en Zonne zaaihaver. Verder voorradig voldoende

bietenzaad (Barres en Groenkraag).

De veevoederbonnen voor de tweede en derde peri-

ode verliezen heden hun geldigheid. Indien men die

nog invoorraad heeft, inleveren voor hedenmiddag l uur.

Afd. G.O.S. — Hengelo (Gld)
Nuchtere kalveren worden voortaan iedere Maandag

en Donderdagmorgen om 8 uur ontvangen aan de Waag.

Te koop een r.b. maalkalf
H. HENDRIKS, Bekveld D 50

Dames- en Herenrijwielen
in gewone en luxe uitvoering

Alle onderdelen en banden

Reparaties vlug en goed

Prijzen è contant

STEVORD

Denkt aan de uitvoering van de Chr. gem.
zangvereniging „SOLI DEO GLORIA" van
Bekveld

hedenavond in „Concordia"

Aanvang 7.30 uur



Een prettige werkkring aan-
geboden aan

meisje
dat zelfstandig kan werken,
(dag en nacht) klein gezin.
Aanmelding na 5 uur bij

Mevr. Vögtlander
„De Witte"

Zutf. weg A 199b, Vorden

Verloren in dorp

•en dekzeil
met riempjes.

Wordt dagelijks gebruikt.

Tegen beloning terug te be-

zorgen bij Th. T. d. Mond
Ruurlose weg

Te koop een toom

zware
bij H. Riefel
Fokkinkweg l

Voor de broed

kalkoeneieren
B. Woerts
Reigersvoort

Te koop een partij

dennen tophout
Te berr. bij J. Suet«rs
Banninkstr. 17 — Hengelo

Te koop

een toom bi
bij B. Hanskamp
D 66 — Hengelo

Te koop

een r,b, maalkalf
bij D. Schuerink

Lankhorsterstraat, Hengelo

Te koop vers gedorst

roggestro
bijA.HiddinkTzn
bij het Kervel, Hengelo

Te koop
een beste solide

boerenwagen,
4-duims beslag, z.g.a.n.

bij Th. Laxners
Toldijk C 92 — Steenderen

ii

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de VRIES

Heden overleed in het Algem. Ziekenhuis te
Zutfen, na een geduldig gedragen lijden, geheel
onverwachts, onze innig geliefde Man, Vader,
Behuwd-, Groot- en Overgrootvader

G. J. GROOT WASSINK,
echtgenoot van M. Woerts,

in de ouderdom van bijna 77 jaar.

Hengelo (Gld), M. Woerts

Ruurlo, H. J. Groot Wassink
H. Groot Wassink—Oudenampsen

Hengelo (Gld), H. Groot Wassink—Bruil
H. J. Bruil

G. J. Groot Wassink
D. Groot Wassink—Bosch

Vorden, M. Groot Wassink
A. Groot Wassink—Waarlo

kleinkinderen en achterkleinkind.

Varssel, Hengelo (Gld). 9 Maart 1949.

Buurtvereniging Kieftendorp
Hedenavond 12 Maart, 7.30 uur
bij A. D. Verstege

algemene ledenvergadering
1 Rekening en verantwoording van 1948.

2 Verkiezing bestuursleden.

3 Bespreking reisplan 1949.

Trouwe opkomst dringend gewenst.

• Het bestuur

A.s. Woensdag met de markt
weer

verkoopvan
legergoed

LeoerHedina in prima slaat en tenen ongekend lape prijs

broeken f6.90

windjacks f6.90

overjassen, de bekende
onverslijtbare kwaliteit f 19.75

waterdichte regenjassen f6.90

De verkoop wordt gehouden in de zaak
van de firma SMEITINK

„STEVORD"
Kastanjelaan — HENGELO

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 16 Maart

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

STRIJKPATRONEN
Boekhandel ARNOLD

VERRUKKELIJKE 86P-

D€N,6£P5T6LL€N

EN WOLLEN D£K€N£

IN DIVERSE PRIJZEN L

Woninginrichting JOH. HEERINK
Tel. 93 — VORDEN

Drinkbakken en

voerbakken

voor kippen en kuikens

STEVORD

Kerkdiensten
ZONDAG 13 MAART 1949

Ned. H«rv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint,

Vrijx. H«rr. K«rk.
4.30 u. de Hr Mengerink van Ei-
bergen, Gezinsdienst.

Ned. Herv. Kerk Steendezen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Wfflibrordua
Zondag vroegmis om 7 u. hoog
nis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
Ie week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Te koop
vers gedorst

roggestro
bij D. J. Hanusen

op „de Veerman"

D 42 — Hengelo

VULPOTLODEN Arnold

Te koop
een goed onderhouden

kunstmoeder
bij B. Scheffer - F 52

Te koop een

ri maalkalf,
t.b.c.-vrije stal,

bij Wed. L. Besselink
E 95

Te koop een

partij mangels
bij A. D. Verstege

Oude Varsselse weg, B 74

Een advertentie In

„de Reclame" heeft

altijd succes.


