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Redactie en administratie :

Drukkerij ARNOLD - Hengelo (Gld)

Telef. 251, Girono 126415

Distributiedienst Doetinchem.
Na-uitreiking werkkledingbonnen.

De bedrijven of personen, die verzuimd hebben werk-
kleding aan te vragen kunnen dit alsnog doen en wel
van 4 t/m 14 April a.s. (laatste mogelijkheid). Stam-
kaarten medebrengen en werkgeversverklaring • ia» late»
vullen. De bonnen kunnen direct worden medegeno-
men. Personen, die iot dusverre in een bedrijf werk-
zaam waren, waarvoor een collectieve verstrekking
heeft plaatsgevonden en thans in een zelfstandig be-
roep] of een bebrijf met minder dan 5 personen wer-
ken, kunnen individueel aanvragen. Tsvrfsitasn/i

Het ] DistributiekaritooT is voortaan in de Openbare
Lagqre School, Ruurloseweg en geopend iedere Maan-

iVan 9—12 uur.

Nieuws voor boer

Rode peen bestemd voor veevoeder.

De teelt van rode peen soort „Flakkeese" is zonder
teelt vergunning toegestaan, mits deze op eigen bedrijf
op een rijen-afstand van 30 cm. wordt geteeld. Ook
de teelt van stoppel-peen is vrij. Deze mag breedwerpig
worden gezaaid, terwijl men in de keuze van de soort
vrij is. Beide producten mogen uitsluitend in eigen
bedrijf worden vervoederd.

Levering consumptie-erwten.

Nogmaals wordt de aandacht van de peulvruchtenver-
bouwers gevestigd op het verbod erwten voor vee-
voeder te bestemmen zonder toestemming van de P.B.H.
De minder goede kwaliteit heeft er toe geleid, dat
partijen werden vervoederd. Teneinde moeilijkheden
met de C.C.D. te voorkomen wordt er op gewezen
dat alle erwten moeten worden geleverd. Zijn zij vol-
gens de teler ongeschikt voor consumptie dan dient
hij zijn P.B.H, hiervan in kennis te stellen. Pas nadat
de teler in het bezit is van een verklaring van onge-
schiktheid, mag tot vervoedering worden overgegaan.

Belangrijk voor pluimveehouders.

Het eerste zegelblad uit het toegezonden zegelboekje
kan i.p.v. 26 Maart uiterlijk 8 April worden ingeleverd.
Tot l April zijn de zegels bij de handel verkrijgbaar.
De aanslag exporteieren over de huidige periode be-
draagt 6 x het aantal stuks pluimvee dat op de voor-
zijde van de toegezonden aanslagstamkaart staat ver-
meld. Het bij vermenigvuldiging verkregen eindcijfer
wordt als volgt afgerond : 4 of minder naar beneden
op een tienvoud, 5 of meer naar boven op een tien-
voud. Geregistreerden, die buiten hun schuld over de
periode 16 Januari tot 12 Maart te weinig exportzegels
inleverden en dientengevolge geen voedertoewijzing
ontvangen, kunnen bij uitzondering hun "achterstand
tijdens de lopende periode inhalen. Zij krijgen, bij vol-
doening daaraan, in April weer de normale voeder-
toewijzing. Betrokkenen zullen dit van hun P.B.H, ver-
nemen,

Varkens.

Het komt herhaaldelijk voor dat geregistreerden zich
een big aanschaffen, zonder dat zij hiervoor van hun
P.B.H, toestemming hebben ontvangen. Het gevolg
hiervan is dat men bij zijn P.B.H, komt en vraagt om
een contract of een huisslachtingsvergunning en de
P.B.H, hun moet mededelen dat zij daarvoor niet in-
aanmerking komen en geen varken hadden mogen aan-
schaffen. Een dergelijk dier moet dan worden geleverd,
hetgeen voor de betrokkenen vaak schade betekent.
Geregistreerden denkt er dus aan, alvorens een varken
op te leggen, bij de P.B.H, te informeren of dit ge-
oorloofd is.

Waarom

O, wat zijn de heren woedend
In 't geannexeerd gebied.
Blijkbaar brengt die annexatie
Voor die mensen veel verdriet.

Dertien duizend lieve Duitsers
Zijn nu plots'ling Duitser af.
Ik zou wel eens willen weten
Waarom vinden ze 't zo'n straf?

'k Ben eens wezen informeren
Aan de and're kant der grens
'k trof er daar een dikke Duitser
Zo gezegd; „ein tüchtig Mensch"

„Hör's mal an, mein lieber Junge,
Sprak hij met commandostem,
„Door die tolle annexatie
Kom ik lelijk in de klem".

„Unsere Tabak ist ohne Bonne,
'k Heb mijn 't paradijs gewaand.
Maar nu ik geannexeerd word,
Krijg 'k acht pakjes in de maand

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Balertwine.

De* houders van een pick-up-baler moeten hun aan-
vragen voor „balertwine" bij de P.B.H, indienen. Zulks
in tegenstelling met vorig jaar.

Aanvragen voor Binderdoek.

Bezitters van graanmaaiers-zelfbinders kunnen bij de
P.B.H.'s een formulier bekomen voor het aanvragen
van binderdoek. Na volledige invulling en onderteke-
ning moet dit vóór l Mei a.s. wederom bij de P.B.H,
worden ingediend.

Vezelbindtouw.

Geregistreerden, die voor het binden of laten binden
van hun oogst 1949 met behulp van een graanmaaier-
zelfbinder vezèlbindtouw nodig hebben, moeten vóór
l Mei a.s. een aanvrage hiertoe bij de P.B.H, indienen.
Formulieren zijn van heden af aldaar verkrijgbaar.

Overnamemarkten slachtvee April 1949

N ij kerk
Nijmegen
Tiel
Ede
Lichtenvoorde
Doetinchem
Apeldoorn
Borculo
Lochem
Nunspeet
Eist
Zutphen

„NK" is alleen nuchtere kalveren, „RS" is alleen
runderen (grootvee, pinken en graskalveren) en schapen.
Op de overige data worden nuchtere kalveren, schapen
en runderen overgenomen. Daar 2e Paasdag op 18
April valt, worden de markten Nijkerk, Nijmegen,
Tiel en Ede op dé 19e gehouden.

De P.B.H, van district 30 en 31.
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Zondagsdienst doktoren.
Dr ter Bals Dr Buurke Dr Augustijn.

Plaatselijk Nieuws
Verbouwing Hotel Langeler. De ontwerper en
uitvoerder de heer H. Lindner. deelde ons mede, dat
hij voor een probleem kwam te staan, een oud Gotisch
pand te vermoorden of in aansluiting hiervan t<Jt mo-
dernisering over te gaan. Tot het laatste is besloten,
door in Oud-Hollandse stijl een mooi geheel te krijgen.
Dank zij de medewer^jng van de Burgemeester en
Weth. Tijdink, en de goede medewerking van weder-
opbouw te Doetinchem en omstr. is het aan L. gelukt
met de aannemers Harmsen uit Vorden, Monasso uit
Doetinchem, Winters en Winkelman en de smeden
Harmsen en Lubbers uit Hengelo de heer Langeler
een geheel verbouwd en naar de eisen des tijds gemo-
derniseerd Restaurant aan te bieden.
Deze vernieuwde zaak is een aanwinst voor Hengelo.
De ingezetenen en de vreemdelingen zullen er een
aangename ontspanning worden geboden.

Ouderavond O.L. School Varssel. Op Donderdag
24 Maart was er een ouderavond in de O.L. School
te Varssel.
Het programma was opgesteld door de leerlingen van
de school en werd ook geheel door hen verzorgd.
Begonnen werd met een paar gedichtjes die
. l a r ü u j werden voorgedragen. Daarna volgde de muzi-
kale prestaties van een tweetal meisjes en een gedra-
matiseerd gedicht van Adama van Scheltema „De Wil-
gen". Toen was het woord aan „E)e Boer uit Zwit-
serland" wiens gehoorzame ezel de toeschouwers deden
schateren. Even later werden de ouders teruggevoerd
naar hun eigen jeugd, toen het oude sprookje Asse-
poester voor het voetlicht verscheen. Het daverend
applaus aan het einde beloonde de kleine acteurs en
actrices.
Na de pauze kwamen er een paar volksdansjes. Sierlijk
en rap dansten de lichte kinderfi^uurtjes, beschenen
door wisselend rood, geel en groen licht, over het toneel.
Bijzonder aardig was het oude Engelse volksdansje
„Chistmas bells".
Het slot van de avond was nog een verrassing. Het
hoofd van de school deelde n.l. mede, dat de ouder-
commissie een naaimachine had gekocht en deze in
bruikleen afstond.
Na dank aan allen, die hadden meegewerkt om het
aanschaffen van dit kostbare leermiddel mogelijk te
maken werd de avond gesloten.
N.V.E.V. Hoewel in de schoonmaaktijd een bijeen-
komst van huisvrouwen een gewaagde onderneming is
was er nog een flinke opkomst bij de kook- en bak-
demonstratie van verschillende Paasgerechten gehouden
door 2 leraressen van de K.E.MA. Er werd een vari-
ërend menu bereid, zodat alle aanwezigen zeker voor
een feestelijke Paastafel zullen kunnen zorgen.
Als gewoonlijk was er een prettige sfeer en de dames
Kluwenkamp en Bloemsma Hebben zeker het hunne er
toe bijgedragen om deze middag te doen slagen.
Een hartelijk woord van dank aan het slot door Mevr.
ter Bals was dan ook zeker op zijn plaats.

Sport. De leerlingen van de Chr. scholen van het
Dorp, Varssel en Veldhoek hielden in de afgelopen
week enige wedstrijden op het Varsselse terrein.
De uitslagen waren als volgt:
Voetballen Dorp-Varssel 0-8, Veldhoek-Varssel 0-8.
Handballen meisjes : Dorp-Varssel 5-12.
Alle wedstrijden werden door prachtig weer begunstigd.

Vergadering. Woensdagavond werd in de school
met de Bijbel te Varsel de laatste gecombineerde ver-
gadering in dit winterseizoen gehouden van de Chr.
Jeugdverenigingen,
Als spreker was uitgenodigd de heer Jansen Klomp
uit Apeldoorn, secr. van het Ned. Jongel. Verbond.
Spreker had tot onderwerp: „Wat bezielt ons?"
Wat bemerken we in ons verenigingsleven vaak wei-
nig spanning, weinig worsteling en dikwijls een geest
van 't wel geloven, zonder enige bezorgdheid, aldus
spr. We moeten proberen een oplossing te vinden voor
de vraag, hoe we de geestelijke krachten vinden om
er nu, in 1949 door te komen. Er is slechts de keuze
tussen God of chaos. Een middenweg is er niet. 't Gaat
er om of we de overtuiging bezitten dat Jezus Christus

onze Heer is, dit zal de koers aangeven hoe we ver-
der, moeten. De passieve geest moet uitgebannen worden,
we zijn om te dienen en te helpen, samen meisjes en
jongens op elk terrein van het leven. Dan is er tijd
en liefde voor alles wat in Gods Koninkrijk te doen is.
Deze toespraak werd door alle aanwezigen met grote
aandacht gevolgd.

Officiële Erkenning. Van het Ministerie van Land-
bouw is bij het Bestuur van de te Hengelo te houden
Landbouw-, Middenstand- en Industrie-tentoonstelling
de officiële erkenning binnengekomen om bovenge-
noemde tentoonstelling te houden op 18, 19 en 20
Aug. a.s.
Thans „full speed" aan de slag benoemde comité s ! ! !

Steenderen
Zendingsfilm. In Concordia had de vertoning plaats
van de zendingfilm „Bali", het eiland der demonen, die
goed bezocht was. De film werd toegelicht door de
heer Nieuwenhuizen van Oegstgeest.
Ds Nortier wekte op tot offervaardigheid voor de
Zending.
Gymnastiekver. De Steenderense Gymnastiekver.
vergaderde onder leiding van de heer J. Hekkelman.
Uit de jaarverslagen bleek dat de vereniging 95 leden
telt en er een klein voordelig saldo is.
De aftredende bestuursleden de dames J. Engbers en
L. Dokter en de heer H. Boogman werden herkozen.
Besloten werd in de tweede helft van Juli een zomer-
uitvoering te organiseren op het hoge Wuselink, en
verder om medewerking te verlenen aan een wandel-
dag te Vorden en aan de Jeugddag te Terborg.
Ook zal deelgenomen worden aan een turndag te Win-
terswijk ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van
de turnkring „de Graafschap".
Bond van Plattelandsvrouwen. Voor de afdeling
Steenderen van deze bond hield Mevr. Klein Nagel-
voort-Braam te Enschede een lezing met lichtbeelden
over Borneo en Tarakan, waar met aandacht naar
werd geluisterd.
Voor een bezoek aan de Provinciale vergadering op
3 Mei te Ingen gaven zich een aantal der aanwezige
leden op. De presidente van de afd., Mevr. Tjeenk
Willink-Meinders, zag zich als zodanig herkozen.
Opnieuw brand. Maandagmiddag brak andermaal
brand uit. Thans werd de z.g. „oude school" bewoond
door de gezinnen Roordink en Thuis, en eigendom van
„Huize Baak" in-de as gelegd.
Een pink en een varken kwamen in de vlammen om.
De inhoedel kon voor het grootste deel gered worden.
Een nabijstaande schuur bleef behouden. Oorzaak ver-
moedelijk kortsluiting.
Fokver. Toldijk. Op de jaarverg van deze Fokver.
in café „De Zonnebrug" werd tot bestuurslid herkozen
de heer A. H. J. Messing. Het jaarverslag luidde gun-
stig en werd goedgekeurd. De verenigingsstier werd
aangenomen door H. A. Booltink tegen een vergoeding
van f3 .— per dag. Het dekgeld werd bepaald op f 8.50.
De vergoeding voor de werkzaamheden verbonden aan
het secretariaat werd vastgesteld op f 150.— per jaar
en voor de monsternemer op f2.50 per dag.
Besloten werd het 30-jarig bestaan der ver. de a.s.
herfst op feestelijke wijze te herdenken.
De heer B. Memelink die 25 jaar als Voorz. had ge-
fungeerd werd daarvoor gehuldigd.
Verg. Oranjevêr. De Oranjever. Steenderen verga-
derde onder leiding van Notaris Smalbraak. De jaar-
verslagen van de Secr.esse Mej. Remmelink en van de
Penn. de heer J. Gebbing warden goedgekeurd. Er is
een voordelig saldo, terwijl het aantal leden der ver.
245 bedraagt.
Besproken werden de feestelijkheden ter gelegenheid
van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana op 30
April a.s.

DRINK MELK, in goed voor elk!
Van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad
ontvingen wij een interessante brochure met boven-
staande titel, waarin niet minder dan 23 recepten en
raadgevingen zijn afgedrukt, wat men zo al van melk
kan bereiden.
Voor 3 cent plus porto kan men aan'ons bureau zich
een exemplaar aanschaffen.

Beknopt Raadsverslag Steenderen.
De Raad der gemeente Steenderen kwam Dinsdag f.1. in ver*
gadering bijeen. De Voorz. opende met h i t uitspreken van
het formuliergebed, heette alle leden \ < m harte welkom op
deze eerste verg. in 1949 en sprak de hoop ui t , dat de sa«
menwerking in dit jaar even aangenaam en vruchtbaar zou
zijn als in vorige jaren. De Notulen van de verg. van 31
Dec. '48 werden goedgekeurd. Vervolgens passeerden een
7«tal ingekomen stukken de revue.
Daarna werd behandeld het voorstel van B. en W. tot ver-
koop van een gedeelte van de tu in achter hel gemeentehuis
ter grootte van plm 70 M2 aan de Coöp. Aan» en Verkoop-
ver. „Steenderen«Olburgen" voor de bouw van een garage.
Dit voorstel werd z.h.s. aangenomen. Hierna werd overeen»
komstig htt voorstel van B. en W. besloten de nieuw aan-
gelegde we* in de Reigersvoort de bestemming te geven van
openbare w«gi teneinde daardoor de plaatsing op de wegen-
legger mogejijk te maken.
Tot leden van de Commissie tot wering van schoolverzuim
werden herbenoemd de h.h. Th. J. Giesen, A. A. Olden-
menger, J. F. van der Poort, Th. E. Roerink en G. Smeenk.
In de plaats van de h.h. H. M. Mulder en R. Z\veverink,
die geen kinderen meer op de lagere school hebben, werden
benoemd de h.h. H. J. Beeftink, A 169 en G. H. Wijers, A 25.
Daarna werd overeenkomstig het voorstel van B. en W.
besloten de vaststelling van de pensioensgrondslagen, voor
zover dit een taak is van de Raad, op te dragen aan het
College van B. en W., waardoor een adminis t ra t ieve ver«
eenvoudiging bereikt wordt. Een regeling werd vastgesteld
aangaande het verlenen van een vergoeding bij vri jwill ige
beschikbaar stellen van woonruimte. Een voorstel tot wijzi-
ging van de gemeentebegroting voor 1943 werd overeen»
komstig het aangeboden ontwerp vastgesteld. Op verzoek
van de Voorz. werd een voorstel gedaan tot het verkopen
van een gedeelte van het perc., sectie O, nr 503, groot plm.
390 M2 aan H. A. Donderwinkel, A 146 alhier. Vervolgens
bracht spr. in deze openbare vergadering een s p e c i a a l
c o m p l i m e n t aan de vrijwill ige brandweer, die bij de
2 laatste branden haar paraatheid nog eens duidel i jk heeft
bewezen. Dat binnen 3 min. na de alarmering reeds kon
worden uitgerukt is een prestatie, die moeilijk te verbeteren is.
Spr. betreurde het dan ook in hoge mate dat in het blad
„Huis aan Huis" van 25 Maart jl. het stuk is opgenomen
waarin de brandweer op minder loffelijke wij/.e werd be-
sproken.
De Heer de Moll opperde de vraag of het niet wensel i jk
zou zijn, het lezen van „Van Huis tot Huis" zoveel mogelijk
te ontraden.
Op verzoek van de heer Remmelink gaf de voorz. daarna
voorlezing van een brief van de Hoofdingenieur-Directeur
van de Rijkswaterstaat, beteffende de openstelling van de
veren te Olborgen en Bronkhorst. Na de rondvraag sloot
de voorzitter de vergadering.

Nieuws in het kort.
De ••rste. Prinses Beatrix verrichtte bij de opening
van de 52ste Jaarbeurs te Utrecht haar eerste officiële
daad, door in de naar haar genoemde hal een plaquette
te onthullen.
De Handel-Maatschappij. Het was 125 jaar geleden,
dat de Nederlandse Handelsmaatschappij door Koning
Willem I werd gesticht.
't Blijft duur. Voorlopig kan er nog geen sprake
zijn van herinvoering van weekendretours voor de
spoorwegen.

Geen film op Urk. Het plan van een caféhouder
op Urk om op het eiland een bioscooptheater in te
richten, ondervindt grote tegenstand bij gemeenteraad
en burgemeester.

Nieuwe consul van nieuwe staat. * De nieuwe staat
Israël hoopt spoedig een consulaat te Amsterdam te
vestigen.

Welkom vreemdeling. Van de minister-president
van Luxemburg werd een broek gestolen, toen hij hier
de Beneluxbesprekingen bijwoonde.

Uit Canada. Mrg. Duroy, aartsbisschop van Quebec,
bezocht te Bergen op Zoom de Canadese oorlogsgraven.

Erg. Ten gevolge van het eten van de knol van de
waterschering is een drie-jarig meisje overleden.

Naar de Bollenvelden.
Hebt ge U reeds opgegeven bij M. Heij voor de tocht
naar de Bloembollenvelden ?

Doe het dan nu!
Het wordt een interessante tocht met veel verrassingen.

Gewassen, gestoomde en gemalen

A a r d a p p e l e n
Franco Boerderij bij 5 ton i f 4.50 per
100 kilo. Met Rijks-subsidie.

Wie hiervan gebruik wil maken, moet zich vóór of op
Maandag 3 April opgeven.

B. KELDERMAN

STAAT TER DEKKING
alle werkdagen bij A. J. LUESINK,

„Brunderink", Tel. 261, Hengelo (Gld).
de Vosbles Stamb. en Premiehengst

Joop van Tienhoven K 2086
Zeer typische en grove hengst van de kleine
maat. Fokt extra goed wat o.a. is bewezen

op de Lamito te Zelhem, waar 10 afstam-
melingen werden bekroond.

Ook te Ruurlo op de Premiekeuring staan
zijn Dochters steeds in de A en B premies.

Dekt en bevrucht uitstekend.

Dekgeld f 41.— of f 26.— contant en f 20.—

veulengeld. Gust reductie.

Beleefd aanbevelend.

A.s. Zondag 2 uur

PAX l - LOCHEM l
Entree als gewoon
Terrein Kastanjelaan

Kaarten voor de wedstrijd Nederland—Frankrijk, kun-
nen worden afgehaald op Donderdag 7 April in zaal
Demming. Leden 7.30 uur Donateurs 8 uur n.m.
Zij die zich hiervoor hebben opgegeven en zonder
kennisgeving afwezig zijn, worden geacht niet voor
een kaart in aanmerking te willen komen.

U komt toch ook Woensdag

6 April op het

OPENINGSBAL
in zaal Langeler

Aanvang 1 uur.

Fi. UISEI i
Hout- en Metaalwarenfabriek Vorden

enige flinke jongens
gevraagd van H tot 17 jaar.

Aanmelding dagelijks bij de fabriek.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
I April Cabaretavond zaal Concordia.
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"'
I 1 April Vergadering Steun Wettig Gezag in Concordia.

Gevraagd
voor direct flinke

timmerlieden
voor Nieuwbouw.

Goede loonvoorwaarden.

Fa Gebr. Wevers,

Veldhoek F 113, Hengelo G.

Denkt U er aan ?

Volop Brandt's
zaden voorradig

Beleefd aanbevelend

R. J. Lubbers
Raadhuisstraat 33

Te koop

5 zware biggen
bij G. J. Olthof

Lankhorsterstr. D 113

Kerkdiensten
ZONDAG 3 APRIL 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint , bediening
H. Doop

Veldhoek 10 uur Ds J. Wiersma,
pred. 11- Zelhem.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Riphagen, Zutphen

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu.
Zondag vroeymis 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

zware
J. W. Zeevalkink

C 71 Hengelo

Te koop een

partijtje mangels
bij H. J. Kremer F 47

Te koop

biggen en een
lichte boerenwagen

E. B. Hendriksen, Dekkers-
huis, E 64 Hengelo (Gld).

Te koop
beste biggen
en een weide Pink,

t.b.c. vrij, bij Wed. H. Stol-
tenborg F 89 Varssel,

Hengelo (Gld)

Kastpapier
Kastranden

ARNOLD



Rijwielfabriek E M P O Vorden

heeft werk
voor bekwame Framebouwers, Vijlers*

en Monteurs en voor flinke Leer-

jongens ia alle afdelingen, ook in de

Smederij. .Q

Aanmelding per brief of bij de fabrieksportier.

e Kruis Hengelo (Gld)

heer H. J. Vruggink,

Leden, die de contributie voor 't Ie halfjaar
1949 of voor 't gehele jaar willen voldoen,
zullen daarvoor gelegenheid hebben^ "|-

Vrijdag en Zaterdag 8 en 9 April a.s.
ten huize van de
Wichm. weg 25.

Na die tijd wordt de contributie geïnd met ver-

hoging van de incassokosten.

Het Bestuur._^ _

UITVOERING
der Chr. Muziekvereniging

„CRESCENDO"
op Vrijdag 8 April a.s., in Feestgeb.

Concordia.

*Na een zevental Muzieknummers, afgewisseld door

Gewijde Muziek en Declamatie, wordt opgevoerd het

toneelspel in twee bedrijven

"„ONSCHULDIG
door J. Bosveld.

Aanvang 7.30 uur.

Entree voor Donateurs f 0.20

Niet-Donateurs f 1. — (bel. inbegr.)

Plaatsbespreken op Woensdag 6 April van 9 — 1 2 uur,
in zaal Concordia. Donateurs voorrang van 9— l O uur.

Vereniging Jet Groene Kruis" Hengelo

Agenda

Algemene Vergadering
op Dinsdag 5 April 1949, des avonds 8 uur,

in hotel „Langeler".

¥

Opening — Notulen — Jaarverslag — Ver-

slag Wijkverpleegster —Rekening en Verant-

woording — Rapport Controle Commissie —

Benoeming Commissie 1948 — Bestuurs-

verkiezing: aftr. L. J. Geurts, Mej. Ruesink

en Dr R. C. Dwars —Rondvraag — Sluiting.

Het Bestuur.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 6 April
te Hengelo (Gld)

Marktvereniging Hengelo (Gld)

De weekznarkten worden voorlopig nog op Dins-
dag gehouden.

__

V I S H A N D E L B . J . P R I N S
Telefoon 245

Mevrouw.
Wij leveren U bij geregel-
de aanvoer dagelijks, ook
gedurende de zomermaanden
alle soortOff A ItTO '

verse zeevis
(tegen dagprijs)

Wij noteren voor Zure
Haring los en in flessen
9 cent per stuk.

Beleefd aanbevelend.

•

Te koop een toom

biggen
bij D. J. Pelgrum

Noordink Hengelo (Gld).

Kalkoen
broedeieren

bij Wesselink „de Ba r gel"

Te koop een toom

biggen

en verst gedorst

bij Wed. B. Stoltenborg,

Keyenburg C 122

Te koop een toorn

biggen
bij F. W. Menkveld,

Groot Sessink C 67

Te koop een partij

Mangels en Roggestro
bij D. J. Menkveld,
't Germe, Bekveld, Hengelo

Te koop

l zware guste jonge koeien
bij R. H. J. Zents

F 73 Hengelo (Gld)

tf >*'^': r r £•;:.;,*

t (4 aan
BU DE ALGEHEELÊ..,^

Laaf f/tv oude f/tts door on\

moffelen, ver chromen, vtrnikktlm !

Weer al& nieuw terug f

W. LUIMES

Hengelo (Gld)

C. L. VAN RIJN

Houtmarkt 58 - Zutphen

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S
Te koop

een l persoons ledikant
met spiraal en matrassen bij

H. J. Rietman, E 30
Hengelo (Gld)

Woninginrichting JOH. HEERINK
Tel. 93 — VORDEN

Staat ter dekking
alle werkdagen bij Gebr. Regelink, Groot

Venhorstink, Delden, Vorden, de Belg. vos

stamb.- en premiehengst

Audeux K 2030
typische grove korte-brede en diepe hengst

met extra gangen, kl. maat; werd meermalen

hoog bekroond, waaronder met Ie prijzen

in Zeeland.

Audeux is bekend om zijn buitengewone beste afstam-

melingen, dat werd ook weer bewezen op de grote

najaarskeuring 1948 van l ' / 2 jarigen uit de gehele om-

trek te Lochem, waar zijn dochters de Ie, 2e en 4e

plaats innamen. Dekt en bevrucht uitstekend.

Dekgeld f 41.— of f 26.— en f 20.— veulengeld.

Gust 1948 f 10.— reductie.


