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Distributiedienst Doetinchem.

Openstelling kantoren. De distributiedienst Doetinchem
houdt uitsluitend zitting te Doetinchem kantoor Ter-
borgseweg 19. Geopend iedere voormiddag van 9-12
Alle aanvragen voor buitengemeenten kunnen schrifte-
lijk geschieden.
Indiening rekeningen. Ieder, die nog iets van de
Distributiedienst Doetinchem te vorderen heeft, wordt
verzocht omgaand, in ieder geval vóór l December
1949, de rekening in te dienen.

Nieuws voor boer

en boerderij
Overnameprijs Exportschapen verhoogd.

Met ingang van 14 November 1949 wordt de prijs,
die het Vee- en Vleesaankoopbureau aan de slachte-
rijen betaalt voor lams- en schapenvlees bestemd voor
export naar Engeland wederom met 7 cent per kg
verhoogd en vastgesteld op f 1.82 per kg.
Zoals reeds is medegedeeld beoogt het Bedrijfschap

* voor Vee en Vlees met deze prijs-verhogingen het *
aanbod van lammeren en schapen voor export te sprei-
den, door de slachterijen in staat te stellen een zeker
bewaarloon voor de schapenhouders in de inkoopprijs
té verrekenen.

Voeding van de varkensstapel.

In het landbouwkwartier van de afdeling Voorlichting
van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening, op Maandag 14 November a.s. zal de
heer Dr Ir P. C. Labouchere, Rijksveeteeltconsulent,
een radiocauserie houden, waarin met betrekding tot
de voeding van de varkensstapel enkele belangrijke
mededelingen zullen worden gedaan. Deze causerie zal
worden uitgezonden van 19.45—19.55 uur via dezen-
der Hilversum I.
Daarna zullen enkele aanwijzingen worden gegeven in
het belang van de dagelijkse landbouwpractijk.

Plaatselijk Nieuws
„ Zonnebrand en blaren." Door teleurstelling met
een der hoofdrolspelers, kan de opvoering „Achter de
wolken" voor de Bond van Staatspensionnering, niet
plaats vinden. De toneelavond gaat echter wél door,
daar de Toneelgroep van de afd. Vorden deze avond
zal opvoeren het blijspel „Zonnebrand en blaren", een
zoet-zure zomeridylle in 3 bedrijven, door J. W. v/d
Heiden en Henk Bakker. De korte inhoud is als volgt:
De fam. v/d Sluis is aan zee gaan logeren. In het
dagelijkse leven staan zij met hun haringkarren in
Amsterdam. Van der Sluis geeft zich hier uit voor groot-
industrieel en zijn dochter Daatje knoopt connecties aan
met een Jonkheer. In het stuk doen zich de dolste
situaties voor. Meer willen wij U niet verklappen.
De rest laten wij over aan de medespelenden van deze
avond, die U, daar zijn wij van overtuigd, een kost-
lijke avond zullen bezorgen, gezien het grote succes
dat met deze opvoering in Vorden werd geoogst.

Marktbericht. Op de heden gehouden Kolde-markt
waren aangevoerd: 290 paarden en 100 biggen.
Geplaatst waren 90 kramerijen, enz. Prijzen: werk-
paarden 500—800 gulden per stuk; 2-jarige paarden
350—650 gulden per stuk; biggen 20—30 gulden per
stuk. Handel goed, veel marktbezoek.

Jan van Riemsdijk en de Vrouwe. Voor een
stampvolle zaal gaf de 70-jarige Jan van Riemsdijk j.l.
Zaterdag in Feestgebouw „Concordia" een jubileum-
uitvoering Het publiek genoot van hetgeen hij die
avond gaf en niet alleen z ij n voordrachten, maar ook
het optreden van Mr Tojada sloeg bij het publiek in.
De talrijke aanwezigen hebben een genotvolle avond
gehad.

INTERNATIONALE

NARIGHEID

Eng'lands fiscus ligt al weken
Met de heren over hoop,
Die de eigenaren zijn van
Studio en bioscoop.

Blijkbaar heeft men daar gelezen,
Wat in Gouda is geschied:
Ook zij w i l l e n wel betalen,
Maar zó veel natuurlijk niet.

d'Heren dreigen nu met sluiting
Van hun grote studio's
Blijkbaar maakt de Britse Fiscus
Ook de Britse burgers boos.

Europese samenwerking
Zelfs al in belastinggeld!
„Fiscus, Fiscus über alles,

Uber alles in der Welt!"

Dus je merkt wel, brave Britten,
Jullie liggen niet in dons
Het is daar in Groot Brittanje
Net zo prettig als bij ons.

„Je maintiendrai", zegt onze Fiscus,
Maar in Nederlandse taal
Is 't voor onze kleine burgers:
Fiscus handhaaft IK betaal!

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

R.K. Middenstand. Het was stampvol toen Maan-
dagavond voorz. Tijdink de vergadering opende van
de gecombineerde R.K. Middenstandsver. Hengelo-
Keyenburg in café „De Klok". De voorz. sprak zijn
vreugde hierover uit en schreef deze opkomst toe aan
de propaganda, die hiervoor gemaakt is. De Geestelijke
Adviseur, de Eerw. Heer Pastoor Alferink wees op de
taak, die de R.K. Middenstand te vervullen had.
Niet alleen de stoffelijke belangen moesten worden be-
hartigd, maar ook de Kath. levensbeschouwing moest
worden uitgedragen.
Hierna verkreeg de heer Hettema, lid van het Hoofd-
bestuur van de R.K. Middenstandsorganisatie, het
woord, die in een goed gedocumenteerde rede, het
bestaan der Vakgroepen hekelde en de nauwe samen-
werking bepleitte tussen R.K., Christelijke en Kon.
Middenstandsver. Spreker deelde mede, dat de Minister
heeft toegezegd dat zodra mogelijk de vakgroepen
zullen verdwijnen. Met verontwaardiging gewaagde spr.
dat de Middenstand wordt uitgeknepen als een citroen.
Spr. prees de totstandkoming van de Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie. De vele vragen die hierna aan de
orde kwamen werden tot volle tevredenheid door de
spr. beantwoord.
In het dank- en slotwoord door de voorz. wekte deze
op om ook de vergaderingen van V.V.V. te bezoeken
en deze vereniging te steunen en verder deel te nemen
aan de St. Nicolaasactie. Hierna sluiting.

Mooi resultaat! Op het gehouden schietconcours te
Westendorp behaalde de schietver. „Beatrix" in de Ie
klasse A. een Ie prijs met 474 punten een Beker.
Tevens werd het Ie en 2e vijftal hoogste schutters met
927 pnt. een krans beschikbaar gesteld door de schiet-
ver. „Oost Gelderland. '



nebrand en blaren
Zaterdag 19 Nov. in zaal Langeler. Aanvang 7 uur. Zaal open half 7.

Varssel Voetbal. Zaterdagmiddag werd op het ter-
rein Scheffer de wedstrijd tussen de C.J.M.V.'s Vars-
sel en Gaanderen gespeeld, die in een sprekende 5-0
overwinning voor Varssel eindigde. Hoewel Gaanderen
niet tegenviel, werden ze overrompeld door het enorme
vlotte samenspel der Varsselaren.

De competitie-stand is thans:

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

Langerak
Yzevoorde
Varssel
Gaanderen
Doetinchem

7-2
6-3
9-5
0-9
1—4

Per abuis pas heden geplaatst.

Damnieuws. De onderlinge competitie om het dam-
kampioenschap van Hengelo is weer begonnen en we
zijn benieuwd wie er dit jaar bovenaan zal komen.
De volgende wedstrijden werden reeds gespeeld.
D.C.H. I : A. J. Heijink —B. Momberg 0-2, B. A. Jansen—
T. Onsrenk 2-0, T. Onstenk—B. A. Jansen 0-2.
D.C.H. II: J. Boers—D. Meenink 0-2, D. Meenink—
J. Boers 2-0, H.

v
 Steenkamp—J. Boers 0-2, H. Steen-

kamp—L. Arendsen 0-2, L. Arendsen—J. Boers 0-2.
Donderdagavond 17 Nov. begint de Bondscompetitie
in zaal Wolbrink. D.C.H, welke Z.D.V. uit Zutfen
op bezoek krijgt zal de handen vol krijgen aangezien
2 sterke spelers uitgevallen zijn en Zutphen een ver-
sterkte opstelling heeft.
We houden het op een overwinning voor Zutfen.
Het zal ons benieuwen wat of D.C.H, in de 2e klas
zal presteren. Te oordelen naar het prachtige kampi-
oenschap van het vorige seizoen kan D.C.H, de onder-
ste plaats wel ontlopen.
Het zal 17 Nov. wel niet aan belangstelling ontbreken.

(Ingezonden Mededelingen)

van ouds bekend

WIJERS, HOLTERMAN EN TEN HOVE - DEVENTER

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
19 Nov. Toneelavond Bond voor Staatspensionnerin^.
23 en 26 Nov. Uitvoering, Muziek ver. „ Concordia".
30 Nov. Uitvoering Chr. jongens» en Meisjesclub
l Dec.,Ouderavond Ds ). L. Piersonschool „Concordia".
1 Dec. Uitvoering ,,Soli Deo Gloria" te Bckveld.
2 Dec. Uitvoering „Soli Deo Gloria" te Hengelo
8 en 9 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
H Dec. Propaganda-Feestavond Volksonderwijs
20 Dec. Blindenavond in gebouw Concordia.
11 Jan. Uitvoering Zang* en Toneelver. „Excelsior".
23 Febr. Film „Geen grenzen meer" van Het Bijb. Gen.

„Concordia".

Zondagsdienst doktoren :

Dr Beems, Dr Buurke en Dr Augustijn

STEENDEREN.

Winkeliersvergadering. De winkeliersvereniging
vergaderde onder leiding van de heer G. H. Weijers
ter bespreking van de St Nicolaas-actie.
Besloten werd weer een etalage-wedstrijd te houden
en bij aankoop van goederen weer bonnen te geven
voor het ballero-spel. De goede Sint zal uitgenodigd
worden Zaterdag 3 Dec. ons dorp te bezoeken.
Uit het financieel verslag van de penningm. de heer
Hulshof bleek, dat er bij een nadelig saldo van f 20.87
nog een bezit is van f 760.10.
De contributie werd wederom vastgesteld op f 5.—
per lid.

Vergadering Muziekvereniging. In de vergadering

der Muziekver. D.S.S. onder leiding van de heer W.
J. ten Hoopen, werd verslag uitgebracht over de finan-
ciële resultaten van het in de afgelopen zomer gehou-
den festival die zeer gunstig waren.
Aan de secr.-penn. H. A. Rikkert en A. Harmsen werd
onder dank voor het vele werk hetwelk zij hadden
gedaan om het festival te doen slagen een kistje sigaren
aangeboden.
Besloten werd in December een uitvoering te geven
in het dorp en later in het seizoen te Toldijk.

Verg. Jonge C.B.T.B. Deze vereniging verg. in de
Chr. school te Toldijk onder leiding van de heer G.
J. Schieven.
Door de heer A. H. Gosselink werd een inleiding ge-
geven over de aanleg van electr. weideafrastering
terwijl de voorz. ,de belangrijkste gebeurtenissen der
laatste maand de reveu liet passeren.
Voor een demonstratie in het verzorgen van melkvee,
te geven door de Zuivelconculent op het bedrijf van
de heer J. Reesink te Toldijk, gaven zich 9 leden op.
Ten slotte werd besproken de Ringvergadering te
Vorden op 30 Nov. a.s.

Najaarsinspectie Ned. Rundvee Stamboek. De
heer Lucassen, inspecteur van het Ned. Rundvee Stam-
boek heeft de volgende dieren opgenomen in het Stam-
boek :
Diesje, eig. W. J. Boogman, Steenderen, met 77.2;
Nellij, eig. H. Garritsen, Emmer, met 78.3; Uline van
Spaensweert, eig. G. Remmelink, Spaensweert, met 79.6
(K.S.); Jan, eig. H. J. Vlemingh, Steenderen, met bc-f-
(voorl.); Sophie, eig. J. H. Sloot, Covik. met 78.7;
Piet van de Buitenkamp, eig. B. J. Veenhuis, Covik,
met 76.2 (def.); Lotje, eig. G. H. Ruessink, Toldijk,
met 78.4; Floortje, eig. G. Joh. Kets, Toldijk, met

79.5; Frits, eig. dezelfde met bc-f- (voorl.);
Dirkje, eig. H. Kets, Lamstraat, met 77.3;
Geesje, eig. dezelfde, met 78.5; Jeanette, eig.
A. Melling, Lamstraat, met 77.9; Metha, eig.
H. Kets, Baak, met 76.9; Elza II, eig. B. R.
Jansen, Baak, met 76.6; Laura van School-
wijk, eig. Gebr. Veenhuis. Baak, met 78.1 (K S.)
Hubertha van Schoolwijk, eig. dezelfde, met
76.2; Trui van Schoolwijk, eig. dezelfde, met
78.6; Emma, eig. B. G. Ruessink, Toldijk met

76.1; Jacobine, eig. dezelfde, met 80.3; Jannij, eig.
dezelfde, met 78.8 (K.S.); Piëta's Johan, eig. J. Schieven,
Toldijk, met 78.- (def.).

Indien de Here wil en zij leven,

hopen onze geliefde ouders

H. J. Teunissen

en

J. W. Teunissen*Bulten

op Zaterdag 12 Nov. hun 40-jarig Huwelijks-

feest te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar gespaard mogen

blijven is de wens van hun dankbare kinderen

en kleinkinderen.

Hengelo-Gld, November 1949.
„'t Meestershuis"

OVERHEMDEN
in de moderne kleuren

Mode- en Manufacturenmagazijn

H. J. BUUNK, v/h Bannink-Brinkgreve

Adverteren doel verkopen

Hengelo-Gld, Nov. 1949.

De Burgemeester van Hengelo-Gld dankt, mede

namens zijn echtgenote, hartelijk voor de vele

gelukwensen, geschenken en andere blijken van

medeleven, ontvangen ter gelegenheid van zijn

30-jarig ambtsjubileum op l Nov 1949.

F. VAN HOOGSTRATEN.

Sinterklaas kan voor

Jspeelgoed
^bij Stevord terecht. A

Grotere keus en veel lagere

prijzen dan verleden jaar. A

A Volgende week nader nieuws. A

Stevord

A

A

Mooie sortering

Jago sjaals en hoofddoeken
Fa A. Jacobs

Centrale Huisslachting
Degenen, die Centraal wensen te slachten

kunnen dit laten doen bij de

Hengelose Engros Slachterij
v/h D. J. Jansen te Hengelo-Gld

A.s. W o e n s d a g 16 Nov. 1949
wordt er Centraal geslacht. Aanvang 7.30 uur v.m.

Aangiften voor huisslachtingen moeten ge-

schieden ten minste 4 dagen te voren met

betaling van het keurloon ad f. 4.— ten

Gemeentehuize.

Slachtvergunning medebrengen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt aan de Slachterij

of Woonhuis.

Wij hebben weer een ruime sortering

Gymnastiekschoenen
in de maten 28 t/m 40.

Zie onze etalage.

Firma Gebr. JANSEN - Hengelo-Gld
Raadhuisstraat 25

Wegens familie omstandigheden Dinsdag

1 5 Nov. de gehele dag

GESLOTEN.

Smederij B. A. SUETERS.

Eskey Werkmansgoederen
garanderen kwaliteit

Mode- en Manufacturenmagazijn

H. J. BUUNK, v/h Bannink-Brinkgreve

Slagerij STAPELBROEK
alle dagen verkrijgbaar

Vers Rundvlees
Mooi braadvlees z.b.

Rib, Rosbief en Lende z.b.
Ossenhaas en Biefstuk

Klapstuk en schinkel m. b.
Leverworst

f 1.25 per pond

f 1.30 „ „

f 1.40 „ „

f 1.10 „ „

f 0.50 „ „

Nuchtere Stierkalveren kunnen net als voor-

heen 's Maandags gebracht worden.

Beleefd aanbevelend,

J. Stapelbroek

•
+

+

+

+

+

+

•

Grote najaars-verkoop van
KUIPEN
te Hengelo-Gld, op Maandag

14 Nov. a.s., n.rti. van 1.30 -

3.30 uur bij Maalderij

B. J. LEBBINK.

Kuipen van 50 tot 100 liter
tegen uiterst lage prijzen.

Ijzeren vaten, Vlees vaten, Houten

vaten, Inmaakvaatjes, Meelvaten,

Bussen en Regentonnen.

•

•
•

•

Gevraagd

een meisje
voor halve of hele dagen

bij H. J. Sloot,

E 2 Hengelo-Gld

Wi'j hebt

inmaakglazen
ekregen. Aj d'r wat neudig

hebt moj neet wachten, want

et geet had.

STEVORD

Door onvoorziene om-

standigheden wordt de

Uitvoering van

„EXCELSIOR"
uitgesteld tot

11 J A N U A R I
Het Bestuur.

H,H, Landbouwers
Wij blijven steeds

Donderdagsmorgens

tot 8 uur

nuchtere kalveren
ontvangen tegen marktprijs.

G. F. Wicherink,
Kroezerijweg 3 Keyenburg

Te koop
twee l ' / z jarige

guste pinken
t.b.c. vrije-stal

G. Bultman, F 66 Hengelo

Te koop een r.b.

dr, maal
22 Nov. a/d telling

bij J. Berendsen,

Klompenfabriek Keyenburg

Terugkeer uit Indonesië. Met het troepentransport-,
schip de „Volendam" zal, vermoedelijk op 28 Nov.
a,s., uit Indonesië terugkeren onze plaatsgenoot A. Th.
Hoksbergen, St Janstraat 19 te Keijenburg.

Kerkdiensten
ZONDAG 13 NOV. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint

Bediening H. Doop

Woensdag 16 7 uur Bijbellezing

te Bekveld en Varssel

Vrijz. Herv. Kerk.

10 uur Eerw. Heer v/d Berg
uit Ruurlo

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu»

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.

In voorraad

Voeraardappelen
Ook leveren we ze gestoomd

bij afname van 4000 KG.

B. J. Lebbink

Komen aanlopen

een pink
tegen adv. kosten terug te

bekomen bij W. Freericks

C 76

Te koop r.b.

dragende malen
waaronder ^volbloed, kalf-
tijd Dec. Jan. Febr.. ook te
ruilen voor

GUST VEE

bij D. M. Wullink,

„Op Huizink" Hengelo-Gld

Te koop een r.b.

maalkalf
D. Spelhofen,

Varsselseweg Hengelo-Gld

Te koop een r.b.

dr. maal
25 Nov. a/d telling en een

1*2 jarige pink
t.b.c.- vrij bij

J. W.Silvold, Varssel F 51

Te koop een r.b.

dr. maal
uitgeteld eind Dec.

Bij G. W. Weenink

Beatrixlaan l

te koop

zware biggen
J. C. Wesselink,

„Op de Bargel" Hengelo-G.

Te koop 2 toom

mooie biggen
bij G. J. Harmsen,

Esselenbroek.

Te koop

zware biggen
WEIJERS, Heeckerens Kolk

Steenderen



Maandag 14 Nov. hopen onze lieve ouders

Gart Klein Lenderink

en

Berendje Klein Lenderink-Hilferink

de dag te herdenken dat ze voor 25 jaar in de

echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun dank-

bare kinderen.
Jan en Hentje

Hendrik en Verloofde

Gerrie en Betsy

Baak, November 1949.

Hiermede vervullen wij de droeve plicht U kennis
te geven, dat God, nameen korte ongesteldheid
van slechts enkele uren, uit ons midden weg nam,
onze geliefde Zoon, Broeder, Verloofde en Oom

JAN WILLEM WISSINK,

in de leeftijd van 35 jaar.

Hengelo-Gld, B. Woerts
A. J. W. Woerts-Koopman

Dieren, D. Kersten (Verloofde)

Velswijk, H. J. Scheffer-Wissink
W. Scheffer

en kinderen

Hengelo-Gld, A. B. Wissink
en Verloofde

Halle, L. Woerts
J. H. Woerts-Wassink

en kinderen

Hengelo-Gld, J. Woerts
F. G. Woerts-Silvold

en kinderen

Hengelo-Gld, Reigersvoort C 88, 7 Nov. 1949.

De begrafenis heeft plaats gehad Donderdag 10
Nov., nam. om l uur, op de Alg. Begraafplaats
te Hengelo-Gld.

Na ruim 19-jarige dienst in de drukkerij, ont-

viel ons na een zeer korte ongesteldheid, onze

trouwe medewerker

JAN WILLEM WISSINK,

in de leeftijd van 35 jaar.

Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering

bij ons blijven voortleven.

Fam. Arnold.

Hengelo-Gld, 7 Npv. 1949.

Heden overleed plotseling, onze trouwe vriend en

collega

JAN WILLEM WISSINK,

in de ouderdom van 35 jaar.

Zijn nagedachtenis zullen wij steeds in hoge ere

houden.
H. G. Theijssen

G. B. Tijdink
Hengelo-Gld, Nov. 1949.

Zondag a.s. 2 uur

PAX t - Zutptien 2
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.

Voor kaarten voor de wedstrijd Holland-Denemarken
kan men zich opgeven bij G. -Bruggink, Raadhuistraat
alhier.

Coöp. Stoomzuivelfabriek

Hengelo-Gld

*
Woensdag 16 November 1949,

's namiddags 5 uur, in zaal Langeler :

a. Spoeling-verkoop

b. Aanbesteding

melkritten 1950.

Rittenlijsten en voorwaarden liggen ter inzage

ten kantore van de fabriek.

Het Bestuur.

Heren Vilthoeden en Petten
in de nieuwste dessins

Mode- en Manufacturenmagazijn

H. J. BU.UNK, v/h Bannink-Brinkgreve

Het vrouwtje gaat de kopjes pakken:
De klok staat immers op half elf!
Ze hoort haar manlief houtjes hakken
En lacht tevreden in zichzelf . . .

•
Maar Piggelmee heeft iets geroken
En komt fluks naar zijn Keulse pot.
Het werk wordt even onderbroken:
VAN NELLE'S KOFFIE! Een genot!

Huishoudelijk werk is óók

vermoeiend. Neem er < '

om eens een kwartiertje af

om Uzelf te tracteren.ojj

pittig bakje Van Nel lc 'c

K o f f i e .

U heeft er récht op en de

tijd is er wél aan i

VAN NELLE'S KOFFIE
V O O R G E U R E M S 11

IHIIIIIII/L

Dames-en Heren-ondergoederen
in diverse kwaliteiten

Mode- en Manufacturenmagazijn

H. J. BUUNK, v h Bannink-Brinkii


