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Bonnen voor Geldige bonnen

Vlees 361 A. B. D.

Algemeen

362 A. B.
363 D.

364 A. B. D.
366 A. B.

374 D.

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram rijst
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas

ZA, ZB, ZC, ZD, ZF, MF, MH 912 bijzondere arbeid en a.s.
moeders en zieken.
Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter C.

De niet-aangewezen bonnen 344, 345, 348, 349,
350, 351, 353, 355, 356, 357, 358 en 359 Algemeen
kunnen worden vernietigd.

Plaatselijk Nieuws

Een 80-jarige. Zaterdag j.l. was het een onver-
getelijke dag voor de heer M. Nijland, die onafgebro-
ken 65 jaar lang op Huize Zelle in dienst is geweest.
Als verdienste hiervoor ontving hij de Zilveren Ere-
mecLil'e van de Orde van Oranje Nassau, welke hem
door burgemeester van Hoogstraten op de borst werd
gespeld. Ondanks zijn hoge leeftijd, gaat hij nog steeds
met de baron op jacht. We feliciteren hem ook van
deze plaats en wensen hem toe een ka"lme en rustige
levensavond.
C. B. T. B. Dinsdagavond vergaderde genoemde Bond
in de Chr. school dorp. De voorz. H. B. Jansen, opende
op gebruikelijke wijze, heette de aanwezigen en de
spreker B. Nijenhuis uit Vierakker hartelijk welkom
en gaf het woord aan genoemde spr. die tal van land-
bouwmachines met kennis van zaken behandelde.
Een vruchtbare bespreking volgde op deze inleiding.
Nadat de Voorz. spr. dank zegde voor zijn leerzame
uiteenzetting en de aanwezigen opwekte de kringver-
gadering te Vorden op a.s. Dinsdag 25 October te
bezoeken werd de vergadering met dank aan God
gesloten.

Keuring van schapen. Bij de gehouden najaars-
inspectie vanwege het Gelderse Schapenstamboek in
deze gemeente werden van de navolgende eigenaren
ingeschreven in het stamboek: Keurmeesters waren de
heren A. Blikman en J. H. Oortgiesen, Arnhem en B.
H. Luesink, Zelhem. Algemene indruk der jury: het aan-
gevoerde materiaal was zeer goed.
l ram van A. Gr. Roessink, Dunsborg, definitief;
1 ram van wed. B. Stoltenborg, Keijenburg, definitief
2 ooien van H. J. Jolink, Dunsborg; l ooi van B. J.
Harmsen, Bekveld; 2 ooien van H. Waarlo, Dunsborg
l ooi van wed. A. Maalderink. Dunsborg; l ooi van
G. J. M. Wissink, Keijenburg; l ooi van H. Pelskamp,
Bekveld; l ooi van J. Jolink, Keijenburg; l ooi van Th.
F. Jansen, Velswijk-Zelhem; 3 ooien van J. A. Breu-
kink, Brummen; l ooi van wed. J. Wassink, Brummen
l l

/2-}aTige ram (voorlopig) van J. H. Demming, Dorp,
met premie, l '/2-JariQe ram (voorlopig) van B. J. Harm-
sen, Bekveld; l '/2-jarige ram (voorlopig) van Joh.
Jolink, Keyenburg.

Circus. Dinsdag had Circus Boltini haar 4-master
opgeslagen op het Tramplein alhier. Des middags ge-
noten de kinderen van een speciale kindervoorstelling,
terwijl des avonds de ouderen de tent vrij goed be-
zochten. We stonden verbaasd over de paardendressuur,
menig frappant staaltje werd zeer correct ten uitvoer
gebracht. Daarom alleen al was een bezoek aan dit
circus de moeite waard. Wanneer we dan nog ver-

SNOEPJES
't Zal je toch maar weer gebeuren,
Dat j'als eerzaam ambtenaar
Plotseling wordt opgedragen:
„Maak uw koffertje maar klaar
Morgen gaat U met z'n drietjes
Naar het mooie Zwitserland.
U gaat daar wat onderzoeken,
Want er is wat aan de hand".
Als de grote heren reizen,
Is het heus niet zo verkeerd,
Als er óók eens voor de kleintjes
Een reisje wordt gereserveerd.
Maar als de hoge heren reizen
Staan er altijd wel een paar
Grote buitenlandse pieten
Met een leuk boeketje klaar.
Maar de kleine ambtenaartjes
Kwamen tot hun grote schrik
(Plus hun koffertje deviezen)
Met hun drietjes in de lik.
De minister kijkt reeds somber.
Er komt straks weer gekrakeel
En . . . . men kan ze hier niet missen
Want er zijn er niet zoveel.
Gerrit krijgt nu ook een baantje
Gerrit de Stotteraar
Wordt benoemd bij 't ministerie
Tot leraar-uitbreek-ambtenaar.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

melden de kunstjes van de gedresseerde en de aange-
klede hondjes, het trapeziewerk en de acrobatiek der
amazone, dit alles gekruid met de humor der clowns,
dan zeggen we niet te veel dat genoemd circus aan
hoge eisen voldoet.

Weekmarlct. Op de heden gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 88 biggen. Prijzen 25 tot 35 gld. per stuk.
Handel traag.

Fancy-fair „Concordia". Het waren goede dagen
voor de muziekver. Concordia Vrijdag en Zaterdag j.l.
De gehouden Bazar is in alle opzichten een succes ge-
weest. Als de netto-opbrengst nu maar voldoende is
om de hoognodige nieuwe instrumenten aan te schaffen,
dan is al het vele werk dat Bestuur, leden, helpers en
helpsters hebben gedaan, niet te vergeefs geweest en
kunnen ook Geerte en Aornt met voldoening op hun
werk terugzien. Of het nu kwam van het draaien aan
het pierement of anderszins. Een ding is zeker Aornt
heeft vooral zijn best gedaan, men kon dit het beste
aan zijn transpirerend gezicht zien.

Jaarvergadering. V.V.V. Een zeer gering aantal
leden van genoemde Ver. was Woensdag aanwezig in
zaal Langeler, toen de voorz. opende en mede de Bur-
gemeester en weth. Tijdink welkom heette. De voorz.
Dr Dwars, sprak zijn vreugde uit over de aanwezig-
heid van genoemde heren en zag hierin een bewijs,
dat het college van B. en W. een open oog heeft voor
de belangen van V.V.V.
Uit het verslag van de Secr. bleek dat het ledental
121 bedraagt. De kas sloot per l Mei '49 met een
batig saldo van f311.24, welk bedrag thans is veran-
derd in een nadelig saldo van f 12.10, zulks vanwege
uitgaven van propagandistische aard. De heer J. L.
Simon werd bij acclamatie herkozen.
Besproken werden de middelen om de propaganda
krachtig ter hand te nemen. De zeer geannimeerde
verg werd hierna door de voorz. gesloten.



Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
22 Oct. D.C.H, houdt een grote Simultaanseance.
11 Nov. uitvoering Kinderkoor „Zanglust" Bekveld
16 Nov. Uitvoering Zang* en Toneelver. „Excelsior*.
19 Nov. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
23 en 26 Nov. Uitvoering Muziekver. „ Concordiau.
30 Nov. Uitvoering Chr. Jongens- en Meisjesclub
1 Dec. Uitvoering ,,Soli Deo Gloria" te Bekveld.
2 Dec. Uitvoering „Soli Deo Gloria" te Hengelo
8 en 9 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

Paxnieuws. A.Z.C. 4 - Pax l (0-4).
De eerste aanvallen zijn voor A.Z.C., maar al spoedig
neemt Pax het spel in handen. Het is midvoor Lende-
rink, die uit een voorzet van rechtsbuiten Meyer, met
een schitterend schot een goal maakt (O - l).
10 min. voor de rust is het dezelfde speler, die de stand
op 0-2 brengt. Na de rust proberen de Zutfenaren
tevergeefs de achterstand in te lopen. Door ver op-
dringen der A.Z.C, achterhoede weet linksbinnen M.
handig te doelpunten (O - 3). even later door no 4 van
de voet van dezelfde speler (0-4), met welke stand
het einde komt.
Pax 2 - St. Wal burg is 1.
De Zutfenaren waren technisch beter, maar de Henge-
lo-ers zaten veel feller op de bal, zodat de strijd gelijk
opging. De eerste helft waren de Zutfenaren, gestuwd
door de straffe wind, in de meerderheid, maar de
Hengelosche backs lieten zich ook niet kennen.
Na 15 min. kwam Pax in de aanval maar de achter-
hoede van de overkant weerde zich best. Een kwar-
tier voor de rust brengt rechtsbuiten B. Kroeze de bal
goed op, maar voor het Z. doel gekomen schiet hij
net naast. Ook de Zutfenaren schieten uitstekend, maar
keeper Maartensdijk weet echter wel raad. Na de rust
ziet men hetzelfde spelbeeld. Door goed doorzetten van
linksbuiten Momberg krijgt midvoor Harmsen een pracht
kans, maar de Z. doelman grijpt uitstekend in. De
wedstrijd eindigt zoals ze begonnen is.

De wedstrijd Pax 4 - Vorden 3 eindigde in een ge-
lijk spel 2-2.
Dat Pax l dit jaar sterk van plan is te proberen haar
verloren plaats in de K.N.V.B, terug te winnen blijkt
wel uit de plaats die Pax l inneemt in onderstaande
competitie stand :

gesp. gew. gel. verl. punt. voor tegen

PAX l 6 5 O l 10 19-7
A.Z.C. 3 5 4 0 1 8 24-9
Warnsv. Boys 1 5 3 0 2 6 16—12
Vorden l 5 3 0 2 6 16—16
Zutphen 2 5 3 0 2 6 9-11
D e Hoven 2 4 2 0 2 4 14-10
Ruurlo l 5 2 0 3 4 11-18
Be-Quick 3 5 1 0 4 2 7-21
A.Z.C. 4 5 0 0 5 0 3-15

Dansliefhebbers en zij die de Damsport willen be-
oefenen worden opgewekt, deel te nemen aan de Simul-
taanseance, welke hedenavond in Feestgebouw „Con-
cordia wordt gegeven.

STEENBEKEN.

Vergadering. De Coöp. Zuivelfabrjek „Steenderen"
hield Maandag een buitengewone algemene vergade-
ring in Concordia onder leiding van de hr J. H. Sloot,
ter regeling van het afvalwater der fabriek en bespre-
king van diverse mogelijkheden tot oplossing.
Per 4 Juni j.l. is door het Polderbestuur der D.O.H.O.
dijken opgezegd de vergunning tot afvoer van het afval-
water door de bestaande leiding. Eerst is getracht
samen met de gemeente tot een oplossing te komen
door het leggen van een riolering. De kosten hiervan
kwamen echter te hoog.
Het aanleggen van 1700 mtr riolering met zuiverings-
installatie is begroot op f161.000. — , waarvan 2/3 zou
komen voor rekening van de fabriek. Naderhand is
de zuiveringsinstallatie komen te vervallen, waardoor
dit bedrag met f35.000.— kan worden vermindert,
zodat uiteindelijk de kosten voor de fabriek zouden
bedragen f80.000.—. Hierop is een plan opgemaakt
voor het aanleggen van een vloeiweide. De kosten
hiervan zijn begroot op rond f30.000. — , terwijl daar-
naast nog gezorgd moet worden voor de afvoer van
het schone water door middel van een leiding. Na uit-
voerige bespreking worden bestuur en commissarissen.

gemachtigd tot verdere afwikkeling van deze aange-
legenheid mogelijk in overleg met gemeente- en polder-
bestuur. Ten behoeve van de veraf liggende leveranciers
speciaal Leesten, stelt het bestuur voor tot aankoop
over te gaan van een vrachtauto en de ritten te laten
vervallen. De aanschaffingskosten bedragen f 10-800—.
Alles inbegrepen zullen de vervoerkosten per auto per
jaar ongeveer f2.000.— goedkoper zijn dan het tegen-
woordige vervoer. Met enkele stemmen tegen wordt
het voorstel aanvaard.

De „Vergeet Hen Niet Postzegels". De opbrengst,
boven de frankeerwaarde, van de z.g. Vergeet hen
niet postzegels bedroeg ruim f160.000, een bedrag,
dat ten goede komt aan het Nederlandse Rode Kruis,
de Niwin en de Stichting ,,Nederland helpt Indië".

Raadsverslag Steenderen.
Raad nam afscheid van de heer Gebbing.

Nieuwe Wethouder benoemd.

De raad der gemeente Steenderen kwam op Donderdag in
openbare zitting bijeen. Het was slechts een korte agenda
want er waren slechts 3 punten aan de orde, n.l. de beëdi»
ging van het nieuw benoemde raadslid, de heer Horstink,
de verkiezing van een wethouder vacature Gebbing en het
officiële afscheid van Wethouder Gebbing in verband met
diens benoeming tot burgemeester der gemeente Appeltern.
De heer Remmelink was met kennisgeving afwezig.
Nadat de Voorz. de verg. had geopend met het uitspreken
van het formuliergebed, legde de heer Horstink in handen
van de Voorz. de bij. de wet vereiste eden af. De Voorz.
heette de heer Horstink welkom als raadslid en sprak de
hoop uit, dat het nieuw benoemde lid spoedig in de sfeer
van vertrouwen, welke er in de raadsvergadering heerst, zal
worden opgnomen. Het verheugde de Voorz., dat Olburgen
nu ook weer in de raad is vertegenwoordigd.
De heer Horstink dankte de Voorz. voor zijn woorden en
zeide het een moeilijke opdracht te vinden. Op de candi»
datenlijst kwam hij voor als reserve, van een reserve, aldus
spr., mag geen 100% verwacht worden. Hij zal evenwel
zijn beste krachten aan de hem opgedragen taak wijden.

Benoeming Wethouder

Hierna werd overgegaan tot de stemming voor de benoe»
ming van een wethouder in de vacature Gebbing.
Er bleken 9 stemmen te zijn uitgebracht op de heer Th. A.
Schut (K.V.P.) en l stem op de heer Mr Dr W. B. Helmich.
De heer Schut werd derhalve verkozen tot wethouder, en
verklaarde deze benoeming aan te nemen. De Voorz. wenste
hem geluk met zijn benoeming en sprak de hoop uit, dat
er, nu de heer Gebbing door de heer Schut wordt vervan*
gen in het dagelijks bestuur, dezelfde prettige en goede
verstandhouding zal blijven heersen. De heer Schut zeide
zich gesteld te zien voor een moeilijke taak. Het zal niet
mogelijk zijn om op dezelfde wijze de taak te vervullen als
de heer Gebbing, doch hij zal trachten zoveel mogelijk in
dezelfde geest te handelen.

Afscheid wethouder Gebbing.

De Voorz. zeide, dat de raad gaarne op officiële wijze af«
scheid wil nemen van de heer Gebbing. Dit gebeurd even»
wel met verschillende gevoelens. Enerzijds wordt het heengaan
van de heer Gebbing gevoeld als een verlies voor de ge«
meente, anderzijds verheugt de raad zich in de benoeming
van de heer Gebbing tot burgemeester van Appeltern. De
Voorz. laat dan in het kort de reveu passeren op welke
wijze de heer Gebbing in de afgelopen jaren de gemeente
heeft gediend en hoe de benoeming is tot stand gekomen.
Het eerste contact van de heer Gebbing met de gemeente
dateert uit de oorlogswinter 1944/1945. toen de heer Gebbing
hoofd was van het Évacuatiebureau. Toen het gemeentebe»
stuur geleidelijk weer in normale banen kwam, moest worden
voorzien in de vacature, ontstaan door het overlijden van
de heer Helmich. In deze benoeming moest worden voorzien
door de Commissaris der Koningin, aangezien nog geen raad
in functie was. Het ,zal wel niemand hebben verwonderd,
dat de keus op U viel, aldus de Voorz. De noodgemeente»
raad, die hierna optrad, verlengde het mandaat, eveneens
als de raden van 1946 en 1949. Dit mag gezien worden
als een bewijs, dat het vertrouwen in de heer Gebbing ge»
steld, niet ten onrechte was gegeven. De Voorz. dankt de
heer Gebbing voor datgene wat hij in het belang van 'de
gemeente, maar ook voor de gehele gemeenschap heeft ge»
daan, persoonlijk dankt de Voorz. de heer Gebbing voor
de samenwerking in hel college van B. en W. In dit college
heeft steeds een prettige geest geheerst, een geest van samen»
werking in het belang van het geheel.
Vanzelfsprekend zullen alle besluiten van het college of
voorstellen aan de raad niet steeds door dengene die er bij
betrokken zijn als „de beste oplossing" zijn gekwalificeerd.
Het dragen van verantwoordelijkheid brengt dit nu eenmaal
mee. Het is een van de beste eigenschappen van de heer

Gebbing geweest, dat hij verantwoordelijkheid durfde te
dragen, ook wanneer de weg van de minste weerstand ge-
makkeli jk en dus verlijdelijk was. U hebt getoond karakter
te bezitten, aldus de Voorz., steeds wist U zich in gedachten
van anderen te verplaatsen, en het gemeentebelang niet uit
het oog te verliezen. De Voorz. dankt de heer Gebbing voor
de ondervonden medewerking en zegt, dat het hem spijt, dat
hij weggaat.
Nadat de Voorz. er zijn vreugde over heeft uitgesproken
dat de heer Gebbing door de Koninkli jke benoeming in de
gelegenheid wordt gesteld nog meer zijn sociaal gevoel in
daden om te zetten, zegt hij, dat hij daarbij wel moet be-
denken dat de volksgunst, waarvan de Romeinen reeds zei»
den, dat zij wuft is, geen barometer is voor het slagen.
Namens de raad wenst de Voorz. de heer Gebbing tenslotte
toe, dat hij vele jaren vruchtdragend werk mag verrichten
in het belang van de gemeente Appeltern, en biedt als bli jk
van waardering voor het werk in het belang van de gemeente
Steenderen gedaan, namens het gemeentebestuur het gedenk*
boek „50 jaren" aan, in de hoop, dat dit boek de herinne-
ring aan onze samenwerking levendig zal houden.
Weth. Massink wil gaarne van de gelegenheid gebruik maken
om een enkel woord te zeggen. In de eerste plaats sluit hij
zich volledig aan bij de woorden van de Voorz. Vervolgens
wil hij hieraan toevoegen dat hij in de periode van het
wethouderschap de heer Gebbing heeft leren kennen en
waarderen, juist daarom omdat alle dingen zo openhartig
werden besproken, ook wanneer er verschil van mening
bestond. Hij wil hieraan niet meer toevoffgen, omdat hij
anders in herhaling zou vervallen. Er is wel eens gezegd,
dat de verschillende partijen elkander slechts weten te waar-
deren, nadat zij in het concentratiekamp hebben gezeten. Uit
de samenwerking met de heer Gebbing is gebleken, dat
zulks niet nodig is. Tenslotte wenst de heer Massink de
l i ee r ( ï e h b i n g veel voldoening in zijn nieuwe werkkring en
vooral Gods zegen toe op zijn werk.
De heer Schut wil nog enkele woorden zeggen als opvolger
van de hr Gebbing. Enerzijds is het de zorg om het werk van
de heer Gebbing over te nemen, anderzijds geeft de uitslag
van de stemming een gevoel van geruststelling. De heer
Gtbbing had het vertrouwen reeds verdiend, terwijl spr. dit
vertrouwen nog verdienen moet. De grote deugden en kwa»
liteiten van de heer Gebbing zullen evenwel een voorbeeld
voor hem zijn. Het spijt spr. dat de heer Gebbing gaat
scheiden na de vele jaren van prettige samenwerking waar=
aan steeds teruggedacht zal worden.
De secr., de heer Bouwens, is de Voorz. dankbaar, dat hem
in een openbare verg. de gelegenheid wordt gegeven enige
woorden te zeggen. Hij refereert zich aan de woorden door
Voorz , Weth. Massink en de heer Schut gesproken. Toch
wil hij nog gaarne zijn persoonlijke dank betuigen voor de
aangename verhouding die de heer Gebbing in de verg.
van B. en W. en bij ander contact wist te scheppen. Dit
heeft het werk van de secr. vergemakkelijkt.
Ook de secr. wenst de heer Gebbing veel goeds toe in zijn
nieuwe gemeente, en Gods zegen op zijn werk. Namens de
Burgemeester, de gemeente=architect, het gemeente»personeel
de gemeente«ontvanger en hem/elf, biedt de secretaris de
heer Gebbing tenslotte het boekwerk „Koningin Juliana" aan.
Hij spreekt hierbij de hoop uit, dat dit boekwerk een plaats
zal vinden in de nieuwe woning te Appeltern en dat de
heer Gebbing bij het inzien van dit boek terug zou denken
aan de aangename sfeer van vertrouwen en samenwerking,
welke bestond tussen de heer Gebbing en zijn vrienden in
Steenderen.
De heer Gebbing zegt, dat het voor hem een pijnlijk moment
is om de banden, welke hem rnet de gemeenschap en met
het bestuurslichaam van Steenderen verbonden, te moeten
verbreken. Hij hoopt een kleine fractie te hebben bijgedra-
gen tot het algemeen welzijn.
Als men deel heeft uitgemaakt van het dagelijks bestuur,
valt het afscheid nog des te moeilijker. Het vertrouwen van
de gehele raad en de goede geest van samenwerking, welke
het gemeentelijk bestuur steeds kenmerkten, deden de heer
Gebbing zijn taak met liefde en vreugde vervullen. Hij is
er zich evenwel van bewust, dat hij in de uitoefening van
zijn functie vele tekortkomingen heeft gehad.
De heer Gebbing dankt de Voorz. en de heer Massink voor
de samenwerking en hoopt, dat de scheiding geen scheiding
in de vriendschap zal betekenen.
Ook de secr., als vierde man van het college van B. en W.
brengt de heer Gebbing dank voor datgene, wat hij per»
soonlijk voor de heer Gebbing is geweest.
Ten slotte dankt de heer Gebbing voor de hem aangeboden
geschenken, de raad voor het boekwerk „50 jaren" en de
Burgemeester, de secretaris, de ontvanger en het secretarie»
personeel voor „Koningin Juliana". Ook het secretarie=perso»
neel wordt betrokken in de dank voor de wijze, waarop het
steeds de heer Gcbbing is tegemoet getreden.
Hiarna sluit de Voorz. de openbare vergadering.
Rest nog te vermelden, dat de gemeente«architect, de ge»
meente'Ontvanger en het secretarie«personeel bij dit afscheid
tegenwoordig waren.
Na afloop bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

Zondagsdienst doktoren :

Dr Dwars en Dr' Augustijn.

HE ERIIJKE

speculaas

Och, wij zijn allemaal zo gek geweest.

Waarom zou juist U anders zijn ?

Maar als U dan toch met alle geweld

de misere in «rilt, kan het geval nog

een verstandige kant hebben, en wel door Uw

Trouw- of Verlovingsringen
te kopen bij Frans Roes Hengelo-G

Goedkoop, Mooi en Voegloos

De „QUICK" Sportschoenfabriek

vraagt voor direct enige

flinke jongens
voor diverse afdelingen, liefst beneden 18 jaar.

Fa Gebr. Jansen - Hengelo-Gld
Raadhuisstraat 25*— 33a.

Vandaag en a.s. Maandag
ontvangen wij voor het laatst

Amer ikaanse Eikeis
en betalen 9 et per kilo

B. J. LEBBINK

JAN VAN RIEMSDIJK
komt Zaterdag 5 Nov. in Concordia

met een Feestprogramma,

want hij is 40 jaar op de planken ! !
Ie rang f 1.50, 2e rang f 1.— pi. bel.
Kaarten vanaf Maandag verkrijgbaar.

Ie Geld. Vleeswarenfabriek n.v.

Vorden

WERKLIEDEN gevraagd
geschoold of ongeschoold.

Leeftijd vanaf 16 jaar.

Aanmelden tot Maandagavond

DAMCLUB - HENGELO-GLD
Heden Zaterdagavond (22 Oct.)

7.30 uur, in zaal Concordia

Grote Simultaanwedstr i jd
De heren Meeuwissen en Busch zullen
trachten plm. 80 dammers te bekampen.

Aan deze Simultaan-seance kan iedereen
deelnemen, ook niet-leden. We rekenen
erop dat velen hieraan deel zullen nemen.

Wordt LID of DONATEUR van D.C.H.

Het Bestuur.



Theodoor Johan Harmsen

en

Alieda Lena Gosselink

hebben de eer U kennis te geven van hun
voorgenomen Huwelijk, op Donderdag 27
Oct. a.s.. 11 uur, ten gemeentehuize te
Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Kerk
te Hengelo-Gld, des v.m. 11.30 uur, door
de Weleerw. Heer Ds K. G. Kwint.

Hengelo-Gld, Raadhuisstraat 17,
Steenderen, Reigers voort C 102,

Oct. 1949

:>ocx3
A

Maandag 24 Oct. hopen mijn geliefde Ouders ^

Antonius Marinus Garritsen

en
Antonia Aalderink

de dag te herdenken dat ze voor 25 jaar in de
echt zijn verbonden.
Dat ze nog vele jaren voor elkaar en voor mij gespaard
mogen blijven is de wens van hun zoon

REINT.

+

•

•

+

+

•

+

+

•

G E V E S T I G D :
FRANS BAARTMAN
Gediplomeerd Electriciën

Kerkstraat 8 — KEYENBURG
p a H. A. TOLKAMP.

Handel en Reparatie van alle

Electrische Artikelen
Voortaan dus met al Uw Electr. werkzaam-
heden naar bovenstaand adres.

Vlugge en nette bediening.

Al wat door ons is gerepareerd

Wordt ten volle gegarandeerd

+

•
+

•

•

+

Leden van A.V.R.O. en N.C.R.V.

tekent voo* l Nov. in op de

KUNSTKALENDER
door genoemde omroepver. uitgegeven.

Prijs A.V.R.O.-Kalender f 2.—
Prijs N.C.R.V.-kalender f 2.50

ARNOLD

Langs deze weg betuigen
wij onze hartel i jke dank
Voor de vele blijken van
belangstelling en trouwe
hulp ons betoond tijdens de
ziekte en bij het overlijden
van onze geliefde Broer en
Oom

Gerrit te Kulve,

in het bijzonder aan zuster
Fokkens en Dr Dwars.

H. J. te Kulve
Fam. Cortumme

Hengelo-Gld, D HO,
Oct. 1949

Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank aan de UW
voor het aan mij gezonden
pakket.

Sold. H. Harmsen
Leger no 270517230

Semarang.

van ouds bekend

WIJERS, HOLTERMAN EN TEN HOVE - DEVENTER

Te koop

een kruiwagen
met zijplanken,
bij Wed. Bovenkerk,
Spalstraat 50.

Gevraagd

Grond werker(s)

voor het uitmaken van Pep-
pelen-stompen door
H. J. Zemmelink, E 52

Hengelo-Gld

KOFFERS echt Fiber
ARNOLD

Firma H. W. E. RAAT
Matrassenfabriek VORDEN

vraagt flinke jongens
H— 18 jaar, voor lichte werkzaamheden,

met gelegenheid voor prima Vakopleiding

H.H. PLUIMVEEHOUDERS
Bij deze laten wij U weten dat de Broederij

in 1950 wordt voortgezet. Dus vergeet niet

•Uw Kuikenbonnen tijdig aan te vragen en

dan naar het bekende adres te brengen.

Minzaam aanbevelend

LUIMES Hengelo-Gld
Lankhorsterstraat D 122

Firma B. H. GROOI MAMEL 8 Zonen VODDEN
Meubelfabriek - Houtzagerij - Houthandel

Wij hebben plaats voor :

-¥> Eén aankomend Houtdraaier of leerling

-¥> Eén aankomend fineerder off leerling

-¥- Jongens voor licht werk in de beitserij

en Meubelmakerij

-¥> Flinke arbeiders voor de Houtzagerij

Gunstige loonvoorwaarden

Goede sociale voorzieningen

Aanmelden dagelijks

Zondag a.s. 2 uur

PAX3-Keyenb,B,2
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 26 October

te Hengelo-Gld

Marktvereniging Henge!o-Gld



Te koop een nieuw

Manchester Pak
(zonder punten) maat 52

f 50.—, bij de Lange,

Banninkstr. 20a Hengelo-G.

Foto-Lijsten
Ruime sortering

Foto-Albums
ARNOLD

Te koop gevraagd
mooie

tamme kastanjes
50 et per kilo

H. J. BOBBINK,
D 74 Hengelo-Gld.

ïraapt ook H A Z E L N O T E N

Te koop

r.b. maalkalf
5 maand

bij W. E. Notten,

D 101 Hengelo-Gld

te koop een beste

r.b. dr. vaars
t.b.c. vrij, 30 Oct. a'd telling
G.H.Jansen, Varssel F 33

VULPENNEN met gouden pen
vanaf f 10.—

met l of 2 jaar garantie.
ARNOLD

Te koop

Stamboek- en

Premiemerrie
8 jaar, mak en eerlijk in en
bij alles, bij H. Riefel

„op Riefel" D 82.

Te koop

zware
bij H. Memelink
D 127 - Hengelo-Gld

Te koop

een r.b. maalkalf,
3 maand oud,
bij H. A. Bosman
Ruurloseweg B 103

Te koop een guste

volbloed pink,
l ' / 2 lr oud, van hoge prod.,
t. b. c. vrij en een r.b. maal,

A. L. Ellenkamp
Bekveld D 31 - Hengelo

Te koop

een r.b. vaarskalf,
keuze uit 2, van 2 weken
of 2 ' / 2 mnd, t.b.c.-vrije stal,

J. Groot Roessink

,.Nieuwe Mettemaat"

Ballpoint-pennen
een halfjaar garantie

van f 4.90 en f 6.90

ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 23 OCT. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur mej. M. C. Barbas,
hulppredikante te Utrecht.

Jeugddienst.
10.15 uur de heer te Winkel
Veldhoek 9.30 uur Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. Nortier.

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.

Zo juist ontvangen :
Pracht Collectie Religieuze Beelden,
Corpussen, Kerkboeken, Rozekranzen,
enz. Tevens Serviesgoed, Beugels en
Klemmen voor de nieuwste Weckflessen

Deze week zijn we nog te verwachten een partij
diepe en platte borden.

Ook op het gebied van Meubelen kunnen wij U alles leveren.
Reparaties aan Meubelen worden direct uitgevoerd.

H. A. Tolkamp Kerkstraat 8 Keyenburg

„Helaminto" Hengelo-Gld
Zij die prijzen hebben gewonnen in
de afd. Paarden en Varkens, kunnen
deze gelden voor l Nov. in ontvangst
nemen ten kantore der Coöp. Boeren-
leenbank „Landbouwbelang" Hengelo-G

Geen eetlust... de veel voorkomende klacht

vooral bij kinderen Dat betekent dubbele scha-
de in de groeiperiode. Verhelp het direct met
„Sarcoglobine Speciaal" Geheel ingesteld op groei
en ontwikkeling van het kind, bevat de juiste
stoffen tot opbouw van het jonge lichaam.

Bij apoth. en erkende drogisten.

Te koop een toom

zware biggen
D. Walgemoed,

E 21 Hengelo-Gld

Te koop

3 tomen gekruiste Yorkshire

biggen
F. D. Bosman

de Noppenhof - Keyenburg

Te koop 2 dekrijpe

B.B. Zeugjes
en twee toom

zware biggen

bij H. Klein Gotink,
D 22 Wichmond

SIGAREN-AANSTEKERS
Boekhandel ARNOLD

GELD verkrijgbaar
tegen 3% voor iedereen,
niet beneden f 1500. — .Ge-
makkelijke voorwaarden.
Vraagt inlichtingen
L. Dijkstra Verstolkstraat 31
Leeuwarden.

Te koop twee

guste koeien
± 13 en 8 liter

tevens een z.g.a.n.
Stortkar

D. Schuerink,

D 118 Hengelo-Gld

Te koop een toom

beste biggen
w.o. b.b. zeugjes

bij G. F. Wiecherink,

Kroezerijweg 3 Keyenburg.

Adverteren doet verkopen

Bijvoegsel behorende bij „De Reclame" van 22 October 1949.


