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MEDEDELING.
Ter besparing van incasso-kosten, worden abonné's

verzocht het abonnementsgeld nog deze week aan

ons bureau te voldoen.

Daarna worden de kwitanties afgegeven verhoogd

met 20 cent incasso-kosten.

Abonnementsprijs f 3.80 per jaar.

De Uitgever.

Nieuws voor boer

en boerderij

Pluimveeheffing.

De pluimveehouders zijn verplicht om over het tijdvak
van 25 September 1949 t/m 14 Januari 1950 een hef-
fing ad f 0.50 per kip te betalen voor het aantal jonge
hennen, vermeerderd met 50°/o van het aantal oude
kippen, dat bij de registratie van 4 September 1949
op hun bedrijf aanwezig was. Van deze betaling wordt
men vrijgesteld indien telkens het voor iedere periode
vastgestelde aantal eier-exportzegels tijdig bij de P.B.H,
wordt ingeleverd. Voor de periode 25/9 t/m 22/10*49
is dit aantal vastgesteld op 2 eieren per kip volgens
de nieuwe aanslagkaart die een dezer dagen wordt
toegezonden. Het vereiste aantal zegels moet vóór
22 October a.s. bij de P.B.H, worden ingeleverd.

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

Plaatselijk Nieuws
Jubileum. Heden l Oct. herdenkt de heer J. Mullink
te Velswijk het feit, dat hij voor 25 jaar geleden in
dienst trad bij Gebr. Sueters, Klompenfabriek, op Els,
Keyenburg.

Pax-nieuws. Pax l — Vorden 1.
Pax wint de toss en na ongeveer een kwartier spelen
wordt het

1
 eerste doelpunt gescoord in het voordeel

van Vorden in een buitenspelpositie. O—>1. Even later
was Vorden in de meerderheid en het tweede doel-
punt werd gescoord, O—2. Toen kwam er meer span-
ning in en Pax deed herhaaldelijke aanvallen, maar
allen waren tevergeefs. Hierna speelde de linksback de
bal met de hand in het beruchte gebied en de penalty
was onhoudbaar. O—3. Zo ging Pax met een achter-
stand van 3—O de rust in.
Na de rust beginnen ze weer met frisse moed. Na 5
min. spelen kwam de midvoor in botsing met de kee-
per en een andere moest invallen. Nu kwam er ver-
andering in het spel en het eerste doelpunt werd ge-
maakt door de rechtsbinnen l—3. Direct er na het
tweede doelpunt, die door de rechtsbuiten gelost werd
2—3. Het publiek juichte al maar door en het leek of
Pax er boven op zou komen, maar het bleef 2—3.

De wedstrijd Pax 4— Socië 2 werd door Pax 4 ge-
wonnen met 3—0,

Varssel Zaterdag-Voetbal. Een tiental C. J. V's
uit de omtrek besloot een Zaterdagmiddag voetbal-
competitie in te stellen. In dit verband had Zaterdag
op het terrein Stoltenborg de eerste wedstrijd plaats
tussen Lanperak en Varssel. Voor de rust was de
stand 2-0 voor Varssel. Het warme weer en het
grote veld bleken na de pauze een handicap voor de
Varsselaars te zijn, zodat Langerak de achterstand wist
in te halen en zelfs met 3-2 deze prettige wedstrijd won.

Benoemd. Mej. G. J. Jansen, werkzaam aan de chr.
school te Tonden, gem. Klarenbeek, is met ingang van
l Jan. 1950 benoemd als chr. onderwijzeres aan de
Ds. J. L. Piersonschool alhier, zulks in verband met
het eervol ontslag verleend aan Mej. A. A. Dorgelo.

DE GROTE

KLAP.
Eind'lijk is 't zover gekomen
Rusland splitst nu ook atomen
Truman heeft het zelf ontdekt.
Jozef had het stil gehouden
Maar nu is ie zwaar verkouden
Dat het tóch is uitgelekt.

Iedereen is er vervuld van
Straks krijgt Tito er de schuld van,
Maar geloof me, op m'n woord
Beste Jozef, 't is waarachies
Atomen splits je toch niet „zachies"
Ik heb zelf de knal gehoord.

Maar je mag nu wel verzinnen
Wat je verder wilt begirrhen,
Want, wat heb j'er eig'lijk aan?
Ieder heeft je in de gaten
Nu wordt al je .doen en laten
Heel nauwkeurig nagegaan.

Iedereen spitst nu z'n oren
Of ze weer zo'n knal-klap horen
Het vervolgt je als een spook.
Ga je nu de U.N.O. dreigen
Als je niet je zin kan krijgen
Door te zeggen 'k heb 'm ook?

'k Weet niet of j'eèn vredesman bent
Wat je verder nog van plan bent
Wat er meer wordt uitgekuurd.
Maar mocht je meer successen boeken
Wil ik één ding je verzoeken
„Blijf een beetje uit de buurt."

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Autotocht Ouden van Dagen. Onder begunstiging
van mooi herfstweer, werd Dinsdag de traditionele
auto-tocht voor Ouden van Dagen gehouden. Alle
deelnemers waren op tijd aanwezig, zodat om ruim
9 uur de stoet, bestaande uit 20 particuliere auto's en
2 grote bussen, kon vertrekken.
Na een prachtige rit over de Posbank werd gepau-
zeerd in Burgers Dierenpark, en na versterking van
de inwendige mens, een wandeling gemaakt onder des-
kundige leiding, langs de verschillende goed gekooide
dieren, al waren verschillende afgesloten ruimten zo
groot en zo natuur getrouw, dat het scheen als waren
zij in de vrije natuur. Door de oorlogshandelingen heeft
deze Dierentuin veel geleden. Met zeer veel moeite en
zelfs met groot levensgevaar, heeft de directie in de
bezettingstijd trachten te behouden wat zij konden.
Na de rondgang werden de auto's weer opgezocht en
ging men naar Elten, het stukje Duits gebied door
Holland geannexeerd. Hoe mooi het voor de oorlog
geweest is kan men nog waarnemen, ofschoon het thans
een troosteloze aanblik geeft. De verwoeste huizen en
kerk op de Elterberg getuigen hiervan. In hotel Wan-
ders werden daarna verversingen aangeboden, en de
stemming zat er goed in, zo zelfs dat een der deel-
nemers niet kon laten daar een gedicht, op de school-
banken geleerd,, voor te dragen. Daarna werd de terug-
tocht aanvaard en arriveerde de stoet om 7.15 uur te
Keyenburg, waar de Muziekver. St Jan met een vro-
lijke mars de oudjes verwelkomde en even daarna te



H«ngelo-Gld, waar „Concordia" haar opwachting
maakte.
Het was een goed geslaagde autotocht en het comité
is dankbaar gestemd, dat zij deze tocht voor de ouden
van dagen weer heeft kunnen organiseren, dank zij de
milde bijdragen der ingezetenen en de welwillende mede-
werking der autobezitters, zonder die steun zou een
dergelijke tocht niet te organiseren zijn. Wat deze
tocht nog meer veraangemaamde was de wijze waarop
de politie haar medewerking verleende. De verkeers-
politie en de ordonnans, J. Klem, zorgden dat de stoet
ongehinderd kruispunten en spoorwegovergangen kon-
den passeren.
Dat dan ook de voorz. aan het eind allen bedankte
voor de steun en medewerking was dan ook wel op
zijn plaats.
Het comité hoopt dat alle ouden van dagen die nu
de tocht hebben meegemaakt, het volgend jaar, bij
leven en welzijn, weer mogen doen.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt (St.
Michaelsmarkt) waren 422* paarden en 159 biggen
aangevoerd. Geplaatst waren 105 kramen, enz. Prijzen:
werkpaarden 500 - 700 gld, 2-jar. paarden 400 - 650gld,
veulens 150 — 200 gld., merrieveulens 200 — 300 gld,
Betere soorten werden boven notering verkocht. Kalme
handel, met trage vrij hoge prijzen. Goed marktbezoek.

Een ernstig ongeval overkwam de heer Th. }. van
Aken toen hij bezig was met het zagen van bomen
door met zijn hand onder de cirkelzaag te komen. Dr
Dwars, die de eerste geneeskundige hulp verleende,
oordeelde overbrenging naar het R.K. Ziekenhuis te
Doetinchem noodzakelijk. Gevreesd wordt, dat hij een
duim en enkele vingers zal moeten missen van zijn
rechterhand.

Voor de N.I.W.I.N. Voor onze jongens kwamen de
volgende huwelijksgiften binnen: Huwelijk Fleming—
Scheffer f 31.32, huwelijk Wentink—Lebbink f 24.38
huwelijk Bannink —Roelofsen f 23.44. Het destijds op-
gegeven bedrag van f 16.90 van het huwelijk ten Have-
Klein Winkel was foutief. Dit moet zijn f 21.90. Harte-
lijk dank aan alle gevers.

Zondagsdienst doktoren

Dr Beems, Dr Buurke en Dr Westerbeek v. Eerten.

op bevattelijke wijze van voorlichting dienden.

Elftalcommissie. Door de sportver. „Steenderen" is
een elftalcommissie benoemd bestaande uit de heren
G. van Zon, Chr. Knaake, Joh. de Moll, J. C. Keizer
en H. IJseldijk.

Coöp. Boerenleenbank „Baak". Onder leiding van
de heer Th. H. Veenhuis vergaderde bovengenoemde
vereniging in zaal „Condordia" aldaar.
Uit het verslag over het boekjaar 1948 blijkt, dat het
ledental vrijwel stationeer is en 281 bedraagt.
Op het eind van het jaar had de Bank 1201 Spaar-
rekeningen met een te goed van f 1.622.386.99.
Het saldo der verleende voorschotten steeg in de loop
van het jaar van f 137.835.83 tot f 156.618.69. Het
tegoed aan rekening-houders bedroeg op 31 Dec.
f 121.930.84.
Het saldo tegoed bij de Centrale Bank te Utrecht
liep gedurende 1948 terug van f 1.121.266.75 tot
f 1.OU.933.40.
De reserves der Bank bedroegen op 31 Dec. 1Q48
f 63.898.40 en f 3.711.17.
De rekening sloot met een eindbedrag van f 2.902,439.25
en de balans met f 1.602.682.47.
De gemaakte winst over 1948 bedroeg f 4.511,02.
Het verslag werd onder dank aan de kassier de heer
G. A. Franken voor het'gevoerde beheer, goedgekeurd.
Bij de verkiezingen werden de door het bestuur voor-
gedragen heren L. M. Veenhuis te Baak als bestuurs-
lid en Th. A. van Hal te Toldijk en H. J. Jansen te
Baak als leden van de Raad van Toezicht gekozen
verklaard.

Verg. Bond van Plattelandsvrouwen. Op een
ledenverg. van de plaatsel. afd. van deze Bond in
hotel De Zwaan werd als afgevaardigde naar de Kring-
verg, te Varsseveld aangewezen Mevr. Breukink-Nijhof,
eu naar de Provinciale verg. te Utrecht Mevr. v. d.
Kolk-Schreurs.
Besloten werd het 15 jarig bestaan der afd. op 26
October in een feestelijke samenkomst te herdenken.

Dat mag je niet missen !

De. l

*Lachen!

MH*
14 Oct. Vele buitengewone Attracties —Amusement—Sensatie.

1 5 Oct. Bovendien Groot Amusant Fancy-Fair-Bal

Kijk uit naar de volgende advertentie!

Spanning! Muziek!

STEENDEREN.

Fruitteeltvereniging. In de vergadering van de
Fruitteeltver. „Steenderen en Omstr." werd besproken
de opslag van bewaarfruit. Daar de bouw van een
fruitbewaarplaats door de Veiling te Zutphen geen
voortgang heeft gevonden werd besloten weer ge-
bruik te maken van de kelders van „Enghuizen".
Voor deze opslag werd hierop door de leden ruim
70.000 kg opgegeven.
Onder leiding van de heer Rasing, assistent van de
Rijkstuinbouwconsulent, zullen in het komende winter-
seizoen voor de leden praatavonden worden belegd.
De geannimeerde vergadering stond onder leiding van
de heer H. B. Jansen te Keyenburg.

Dichting Baakse Overlaat. Voorgaande week heeft
de Raad dezer femeente een bezoek gebracht aan de
in snel tempo vorderende werkzaamheden van de dijk-
aanleg tot dichting van de Baakse Overlaat van het
in uitvoering zijnde gedeelte tussen Bronkhorst en Drempt.
Zij werden hierbij voorgelicht door de heer Bensink,
Ingenieur van de Provinciale Waterstaat.
Ook de leerlingen der hoogste klassen van de ver-
schillende scholen in deze gemeente werden in de ge-
legenheid gesteld onder leiding van het onderwijzend
personeel de werkzaamheden te bezichtigen, waar een
dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Hierbij waren het de heren Harmsen en Klaver die

Raadsvergadering.

De Beekstraat, de Hardsteestraat en de
weg over de Covik worden verhard.

Op Donderdag 22 September 1949 kwarn de Raad in
openbare vergadering bijeen, nadat eerst een excursie
was gemaakt naar de werkzaamheden tot dichting van
de Baakse Overlaat.
Voorz. was Burgemeester J. Heersink.
Met kennisgeving afwezig de heren Th. A. Schut, G.
Remmelink, J. H. Uenk en weth. H. Gebbing.
Nadat de Voorz. de vergadering heeft geopend met
het uitspreken van het formuliergebed, wordt allereerst
overgegaan tot beëdiging van Mr. Dr. W. B. Helmich
aangezien deze in de vergadering van 6 Sept. j.l. niet
aanwezig was.
Vervolgens werden de notulen van de vergadering
van 6 Sept. 1949 onveranderd vastgesteld. Deze notulen
waren aan de raadsleden toegezonden.

Punt 3, ingekomen stukken, bevatte uitsluitend een
schrijven van de heer H. Gebbing, waarin hij zijn ont-
slag vraagt als raadslid, in verband met zijn benoeming
tot burgemeester der gemeente Appeltern.
In dit schrijven dankt heer Gebbing de Raad, de
Burgemeester en weth. Massink voor het vertrouwen
en de prettige wijze van samenwerking, waardoor het
mogelijk was veel in het belang van de gemeente tot
stand te brengen.

De Voorz. steit voor om in de eerstvolgende vergade-
ring op officiële wijze afscheid te nemen van de heer
Gebbing. Aldus besloten.
Nadat voor het onderzoek van de geloofsbrieven van
het nieuw benoemde lid. de heer E. H. Horstink. zijn
aangewezen : de leden }. A. S. Offenberg, H. Smeenk
en H. F. W. Hendriksen, wordt de vergadering ge-
schorst om de commissie in de gelegenheid te stellen
het onderzoek'Me verrichten.
Na heropening-wordt tot toelating van de heer Hors-
tink besloten.
Aan de orde is thans punt 5, het voorstel tot verhar-
ding van diverse zandwegen. In het voorstel zeggen
B. en W., dat reeds met diverse instanties besprekingen
zijn gevoerd over de plannen tot verharding van enige
zandwegen. Voorgesteld wordt om over te gaan tot
verharding van de Beekstraat, de Hardsteestraat en de
weg over de Covik.
Het ligt in het voornemen de ten laste van de ge-
meente blijvende kosten gedeeltelijk in de vorm van
een baatbelasting op de belanghebbenden te verhalen.
De verharding zal bestaan uit een gewalste puinlaag,
waarover teer. grint en split zal worden aangebracht.
Aangezien de wegen niet voor het grote verkeer be-
doeld zijn kan met een eenvoudige verharding van 3
meter breed, worden volstaan.
De totale lengte van de objecten bedraagt ruim 6 K.M.
terwijl de kosten worden geraamd op f 112.000,-.
Omtrent de te heffen baatbelasting kunnen in dit sta-
dium nog geen ^definitieve voorstellen worden gedaan.
Om de gedachten te bepalen kan evenwel worden mede-
gedeeld dat, wordt uitgegaan van een waardestijging van
gemiddeld f 50, per H.A., te rekenen over een strook
ter weerszijden van de betrokken wegen van ongeveer
400 è 500 mtr. De belasting kan over ten hoogste 30
jaar worden verdeeld.
Verder stellen B. en W. voor om een commissie uit
de Raad te benoemen om de heffing van de baatbe-
lasting voor te gereiden.
De Raad kan zith met het voorstel van B. en W. ver-
enigen, zodat hetpyoorstel zonder hoofdelijke stemming
wordt aangenon^n.
Tot leden van'«e commissie van voorbereiding voor
de baatbelasti. m^ worden benoemd de heren D. T.
Camperman, J. R.' S. Offenberg en H. Smeenk.
De begrotings\vkiging, betrekking hebbende op het
voorafgaande hKluit, wordt overeenkomstig het ont-
werp vastgestel^ Van de rondvraag wordt door geen
der leden geb'^ik gemaakt. Hierna sluit de Voorz.
de vergadering.

jandse gastvrijheid.

Aan de redacteur van de „Times".

M.H. — Als lm, van een groep personen, die vele
delen van het rmtse industriële en commerciële leven
vertegenwoordig^, heeft men mij verzocht mede te
delen, dat onzefcptvangst in Holland ter gelegenheid
van de Koninkjjke Nederlandse Jaarbeurs een diepe
indruk op ons heeft gemaakt. Wij werden uitgenodigd
door de Raad van Beheer van de Jaarbeurs en wensen
door middel van Uw kolommen zo veel als mogelijk
bekend te maken, op welk een hartelijke wijze wij zijn
ontvangen en hoe schitterend de Raad van Beheer en
de Kamers van Koophandel van Utrecht en te Amster-
dam ons hebben onthaald gedurende ons 5-d.aagse be-
zoek. Wij hebben inderdaad een dergelijke gastvrij-
heid en een persoonlijke verzorging genoten, dat zowel
onze gasten als het vriendelijke land, dat hen heeft
voortgebracht, de hoogste eer verdienen.

Hoogachtend E. F. CROWE.

De heer Crowe die deel uitmaakte van het Engelse
gezelschap, is directeur van Courtaulds Ltd, een van
de grote producenten van rayon te Londen. (Jb.)

Inschrijving voorjaarsbeurs sluit reeds op 4 Oct.

Nauwelijks zijn de goederen van de Jaarbeursterreinen
verdwenen of energiek wordt te Utrecht gewerkt aan
de organisatie van de komende Voorjaarsbeurs, die
op 21 Maart zal worden geopend.
Ongetwijfeld onder invloed van de gunstige resultaten,
die op de laatste jaarbeurs werden verkregen en in
het vooruitzicht van een koopkrachtige vraag in het
voorjaar, hebben reeds honderden zakenlieden hun aan-
vraagformulieren voor standruimte ingezonden. Dage-
lijks bereikt teiiminste een overstelpende stroom aan-
vragen het secretariaat.

Op 4 October zal deze toevloed worden gestuit en de
inschrijving worden gesloten. Na die datum zullen
derhalve geen aanvraagformulieren meer in behande-
ling worden genomen. (Jb.)

Nieuws in het kort
Het nieuwe spoorboekje. De nieuwe winterdienst-
regeling van de Nederlandse Spoorwegen, welke 2 Oct.
van kracht wordt, bevat slechts wijzigingen van regio-
nale betekenis.

Het laatste stukje. De laatste grenscorrectie, welke
Nederland een stukje grond bij Kleef met 10 bewoners
opleverde, was voor de ministerpresident van Noord
Rijnland—Westfalen aanleiding, bij de geallieerde hoge
commissarissen een protest in te dienen.

Noodweer. Ten gevolge van een hevig onweer wer-
den Zaterdag op verscheidene plaatsen grote branden
gemeld -- een jongen werd door de bliksem gedood
en de tent van circus Strassburger te Nieuwekerke in
Rotterdam, welke opeen laaggelegen terrein stond, kwam
in een meer te staan.

Zonder geld.- Een commissie van de Kajottersbewe-
ging zal een onderzoek instellen naar de ongunstige
financiële omstandigheden van de arbeidersjeugd.

Reuze pech. De eerste zending schapenvlees sinds
1926, afkomstig van 2043 schapen, kwam bedorven in
Engeland aan.

Geen schade door inenten. Reeds van de eerste
dag af zullen arbeiders, die zich laten herinenten tegen
pokken hun ziekteuitkejing van 80°/o van hun dagloon
kunnen ontvangen als zij door de vaccinatie ziek worden

Luchtvaartpionier geëerd. Ter ere van A. N. J.
Thomassen a Thuessink van der Hoop wordt Zater-
dag 2 Oct. te 's Gravenhage een luchtvaarttentoonstel-
ling geopend, terwijl die zelfde dag op Schiphol een
gedenkteken zal worden onthuld ter herinnering aan
de instelling van de geregelde luchtdienst Amsterdam-
Batavia.

Meer dan 100.000. De tentoonstelling „Jeugd van
Nederland", te Amsterdam, werd Zondag gesloten,
nadat er 104,500 bezoekers waren geweest.

DANKBETUIGING.

Namens de deelnemers aan de Autotocht voor

ouden van dagen, Dinsdag 27 Sept. 1949, betui-

gen ondergetekenden hun welgemeende dank

aan de Commissie, voor de gezellige dag hun aan-

geboden. F. J Eenink

G. Gr. Roessink

G. Lenselink
G. J. Scholten

„Wolsink"

Voor sneeuw en regen

Met schoenen van Jansen kunt U er tegen.

Wij hebben ruime voorraad :

Herenoverschoenen
Damesoverschoenen

Herenrubberlaarzen

Damesrubberlaarzen

Kinderrubberlaarzen

Ziet onze etalage.

Firma GEBR. JANSEN
Raadhuisstraat 25 — Hengelo-Gld.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
14 en 15 Oct. Fancy Fair Muziekver. ,Concordiaa

27 Oct. Uitvoering Zanguitv. „Soli Deo ( i lor ia" te Bekveld.
28 Oct. Uitvoering Zanguitv. „Soli Deo Gloria" te Hengelo
8 en 9 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

C. L. VAN RIJN

Magnetiseur

Houtmarkt 58

Spreekuur Dorul
van 10-12 uur.

Zutphen

Voorhanden
geplombeerde eerste nabouw

Pettk, zaairogge
van de zware grond.

B. Kelderman

Te koop

neurende en afgekalfde

VAARZEN
met goede melklijsten.

Weevers - Hengelo-G

Te koop

7 BIGGEK
bij B. Ordelman

Noordink

Te koop

r.b. Maalkalf
bij H. Harmsen,

B 45'Hengelo-Gld

Te koop een mooi

r.b. Vaarskalf
5 maand oud '
G. Lenselink,

Varssel F 80 Hengelo-Gld.

Kerkdiensten

ZONDAG 2 OCT. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint

bediening H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur de heer v. d. Beri). R u u r l o

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. NorHer.

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.
Vrijdaqavond om 7 u. lof

v o o r

Donderdagmorgen
10 uur.



Heden overleed, na een langdurig, smartelijk, doch
geduldig gedragen lijden, in de hope des eeuwige
levens, onze innig geliefde Broer en Oom

GERRIT TE KULVE,

in de ouderdom van 75 jaar.

H. J. te Kulve

B. H. Cortumme-te Kulve

A. Cortumme

en kind.

Hengelo-Gld, 23 Sept. 1949.

,,De Koppel"

De teraardebestelling heeft plaats gehad Maandag 26 Sept.
j.l. op de algemene begraafplaats te Hengelo-Gld.
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Leveren en repareren gaarne

Alle soorten tassen

Weekend tassen al voor f 9.75

Boodschaptassen „ „ f 4.75

Bagagedragertassen

Actemappen

Schooltassen

Koffers, echt vulcan fibre

Breukbanden

Bagageriemen

Padvindersriemen

Broekriemen

Klompenriemen enz. enz. ,
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•l BEZOEKT
tijdens de Kermis te BAAK

DE DANSSALONS

Schitterend
Orkest

Aanbevelend

A. J. G. Herfkens

J. A. Sesink

Mosqutto
De Koning der rijwielhulpmotoren.

• Grote trekkracht

• Uiterst betrouwbaar

• Lange levensduur

• Regelbaar in snelheid

• „Waldorp" product

Prijs f 295.00, Montage f 5 extra

(contant) Past op elk Rijwiel

Langdurige fabrieksgarantie

Agenten voor Eengelo-Gld en Omstreken

B. J. HULSHOF W. LUIMES

Voricnse weg Raadhuisstraat

Voor Steenderen Voor Baak

Garage WISSELINK SCHOOLTINK

B. J. ter- Bals
Arts

legt per l Oct. 1949 de

praktijk neer.

Deze zal aan hetzelfde adres

worden voortgezet door

R. K. Beems
Arts.

Mevr. Rombach te Vorden

vraagt wegens fam. omst.

der tegenw. hulp een

net Meisje
voor spoedige in dienst-

treding.

Biedt zich aan

net R.K. Meisje
als hulp in de huishouding,

2 a 3 dagen per week.

Brieven bureau dezer.

Te koop een r.b.

MAAL
t.b.c.-vrij, a/d telling H Oct.

bij H. Besseling,

Reigersvoort C 110, Toldijk.

Te koop

dr. Maal
18 Oct. a/d telling,

bij A. Maalderink,

F 62 Hengelo-Gld.

Ondergetekende dankt de

leden der U.V.V. hartelijk,

voor het ontvangen pakket.

Soldaat

H. Berkelder.

Buitenzorg, Sept. 1949.

Te koop

2 kachels
geschikt voor werkplaats,

bij J. Niesink,

op Els C 101

Verloren een

polshorloge
met bruin lederbandje.

Tegen beloning terug be-

zorgen bij

T. Assink,

D 112 Hengelo-Gld.

H,H, Landbouwers
De tijd breekt aan voor

Maalkalveren
bestel ze zo spoedig mogelijk

en ondergetekende zorgt

voor extra zware.

Tevens het adres voor

Wrak vee.
Lever geen zwaar model

stierkalverenaande centrale,

die koopt JAAP.

JAAP MEIJER Tel 352

Het Onderlinge Paardefonds
te Hengelo-Gld

De leden wordt hierbij medegedeeld,

dat over het tijdvak l Oct. '49 —

l April '50 GEEN P R E M I E zal

worden geheven.
Het Bestuur.

Maandag 3 October

wegens grote verzoendag

gesloten
Fa A. JACOBS

RUITERBAL
op Zaterdag l October,

in Zaal Langeler.

Entree f 1.— per persoon.

Aanvang 7 uur.

Wij kopen weer EIKELS,
Uitsluitend Amerikaanse en betalen

5 cent per kg. ledere Zaterdag

ontvangen wij vanaf 8 Oct. 1949.

B. J. Lebbink

> •



Nico ter Kuile 6 Zonen N*V.
is een confectie-atelier in HENGELO (G.), dat in

haar afdelingen nog een vrij groot aantal vrouwe-

lijke werkkrachten kan plaatsen.

En wat heel belangrijk is, dat voor GOEDE
werkkrachten ook GOEDE arbeidsvoorwaarden

gelden en dat voor UITSTEKENDE werkkrach-

ten, UITSTEKENDE arbeidsvoorwaarden gelden.

Bovendien zijn de sociale voorzieningen, spaar-

regeling e.d. zeer zeker de moeite van bestudering

waard. Dit bedrijf kan er op bogen, dat de sfeer

goed is en de moraal van haar personeel de toets

van iedere kritiek kan doorstaan.

Fabrikantc van
het bekende

Textielprodukt

Holland Flower

Wij stellen U graag in de gelegenheid eerst ons
bedrijf eens te komen bezichtigen.

Zowel jongeren als ouderen zullen zich zeer snel inge-
burgerd voelen.

Gaarne willen wij U thuis laten voorlichten.

Indien U dit wenst kunt U de strook onder aan dit

formulier zonder postzegel in de brievenbus werpen.

C Reiskosten worden VOLLEDIG vergoed.

Hierlangs afknippen

DRUKWERK.

Mijne Heren,

Gaarne zou ik inlichtingen ontvan-
gen over werkzaamheden in uw be-
drijf . Mijn adres is

te

Aan Nico ter Kuilc 6 Zn. N, V.

Confectie-Atelier

HENGELO (G.)


