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Officiële Bonnenlijst
voor de eerste helft van de 1 2e periode 1946

(27 Oct. t m 9 Nov.)

Bonkaarten

KA, KB, KC 612
(strook no. 1 )

KD, KE 612
(strook no. 1)

Tabakskaart enz.

•

Geldige bonnen

45 1 brood
45 2
45 1 boter
45-2 „
45-3 .,
45 1 melk
45 — 1 vlees
45 2 .,
45-1 alg.
45 2 „
45— 4B res.
45 4C ..
45— 5B „ en

45 5C res.
45-6B res.

46 — 1 brood
46 1 boter
46-2 „
46-1 melk
46 1 vlees en

46—2 vlees
46-1 alg.
46 1D res.
46- IE res.
46-2D res.
46-2E res.

T 55
V 56
X 55
X 56

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
1 25 gr. margar. of 1 00 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
200 gram kaas
100 gram bloem
1600 gram brood
800 gram brood

3 liter melk
100 gram kaas

800 gram brood
250 gram boter
1 25 gr. margar. of 1 00 gr. vet
12 liter melk

100 gram vlees
100 gram kaas
800 gram brood
250 gram rijst
100 gram bloem
300 gram bloem

2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerw.
2 rants. tabaksartikelen
100 gr. choc. of suikerw.

Plaatselijk nieuws
Naamlijst van gesneuvelden. Bij de zovele ontvan-
gen dankbetuigingen in de laatste tijd, mochten ook de
ouders van den heer G. H. Wolsink te Bekveld alhier,
die, zoals men weet, op 3 Mei 1945 in het kamp Wö-
bilm Ludwigslust overleed, nadat hij door S.D. en Land-
wacht alhier was gearresteerd, een door Generaal
Eisenhower ondertekend schrijven ontvangen, waarin
wordt medegedeeld dat de naam van G. H. Wolsink
is geplaatst op de lijst van gesneuvelden van het hoofd-
kwartier van de geallieerde strijdkrachten, omdat hij
zich heeft onderscheiden door zijn dapper gedrag, ter-
wijl hij vocht voor de bevrijding van zijn land 1944/'45.

Schapenkeuring. Op Dinsdag 29 Oct. wordt er op
het Kerkplein een schapenkeuring gehouden voor op-
name in het stamboek. De keuring wordt georganiseerd
door de plaatselijke schapenfokvereniging en vangt aan
om half 11. Voor nadere bijzonderheden zie men de
adv. in dit blad.

Bevorderd. De heer C. H. Stunnenberg, assistent bij
de directe belastingen alhier, is met ingang van l Nov.
a.s. bevorderd tot hoofd-assistent ter standplaats Am-
sterdam.

Nader vernemen wij, dat de heer Stunnenberg voor
deze promotie heeft bedankt.

Grote bijzonderheid. Als een grote bijzonderheid in
de vogelwereld kunnen we melden, dat in een boom
op het erf van den landbouwer Groot Roessink op
„Sletterink" een houtduivenpaar nog een nest jongen
heeft. f
Buurtvereniging Kieftendorp. De buurtver. Kieften-
dorp heeft nog kunnen profiteren van het prachtige
najaarsweer bij haar uitstapjes, welke zij organiseerde
voor de buurtbewoners. De deelname was zo groot,
dat met de 2 beschikbare bussen niet allen op één dag
konden gaan en het daarom in 3 groepen, elk van ruim
60 personen geschiedde.

De reis ging van hier naar Arnhem, waar men zich

Af en toe moet men wel zeggen:
Heel de wereld lijkt wel dol!
Want van allerhande dingen
Staan de kranten al weer vol.

De Parijse Conferentie
Heeft nu al weer afgedaan ;
Er blijven slechts een paar illusies
Plus wat lege stoelen staan.

Nederland wenst annexatie
Van beperkt en klein gebied.
Arnold Meyer vraagt z'n vrijheid,
Maar die krijgt-ie lekker niet.

Zwarte handel tiert nog welig;
Zwarte Pieten in hun sas;
Schandalen bij de distributie
Zoals 't nooit tevoren was.

Ook de Nederlandse koeien
Kijken reuze eigenwijs,
Want de boter van die dieren
Wordt al gauw verhoogd in prijs.

Wapenstilstand in het Oosten —\
't Is een mooi en blij geluid —
Maar in 't verre grote China
Brak de oorlog hevig uit.

Door de vliegtuigongelukken
Wordt de mens in rouw gehuld;
Onervaren roekelozen
Hebben daaraan soms de schuld.

Dit is maar een klein gedeelte
Van wat in de kranten stond . . . .
Er gebeuren heel veel dingen
Op het wijde wereldrond.

Maar dat kan niet in de krant meer,
Dat doet me eig'lijk veel plezier,
Want er is nog in ons landje
Grote schaarste aan papier.

(Nadruk verboden)

overtuigde van de aangerichte verwoestingen en verder
een bezoek bracht aan het Dierenpark. Daarna werden
de graven van gevallen Engelse strijders in Oosterbeek
en ook die van onze Hollandse soldaten op de Grebbe-
berg bezocht. Op de terugreis over Apeldoorn Werd
nog een bezoek gebracht aan de echoput en Julianatoren.

Oprichting districtsraad. Naar wij vernemen is ook
in deze gemeente een districtsraad voor het consumen-
tencrediet ingesteld. Tot voorzitter werd gekozen de
heer J. W. Harwig, tot pi.v. voorzitter de heer G. J.
Harmsen en tot leden de heren A. Gasseling, B. Heerink
en J. M. Ruesink en de dames L. M. E. Jansen-Witte
en B. Stunnenberg-van de Hof.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.
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Successen der Gymn.-ver. „Achilles". De j.l . Zon-
dag te Doetinchem gehouden vaardigheidsproeven ter
verkrijging van het diploma Gymnastiek hebben voor
„Achilles" de volgende resultaten opgeleverd:

In totaal kon 47'/2 Punt worden behaald. De uitslag
is als volgt: dames: R. Demming 46 p., A. Weevers
43 p., J. Dikkeboer 41 p., J. Knol 40 p.; meisjes: H.
Fokkink 43 p.; heren: B. Harmsen 43 punten; zodat
alle deelnemers zijn geslaagd.

Tijdens het bekend maken der uitslag werd de heer
Broere in het bijzonder gecomplimenteerd door den
voorzitter der jury, voor het correcte werken der Hen-
gelose deelnemers.

Mej. R. Demming heeft door het behalen van 46
punten zich thans no. 2 geplaatst achter een der Doe-
tinchemse deelneemsters, welke 46'/4 punt behaalde.

Op 24 Nov. e.k. wordt door deze ploeg deelgenomen
aan de kampioenschappen der Turnkring „de Graaf-
schap", te Dinxperlo.

Consumentencrediet
Voor inwoners der gemeente Hengelo (Gld), die
gebruik wensen te maken van het consumenten-
crediet, bestaat de gelegenheid de aanvraagformu-
lieren daartoe, in te leveren

ten G E M E E N T E H U I Z E ,

loket Gemeente-ontvanger

op Dinsdag 29 October,

Dinsdag 5 November en

Donderdag 7 November a.s.

telkens van 2 — 5 uur n.m.

Na 9 November kunnen in geen geval aanvragen
meer in behandeling worden genomen.

Aanvraagformulieren verkrijgbaar ten postkantore
alhier a 5 et per stuk.

Inlichtingen ten Gemeentehuize en bij den

Voorz. v/d Districtsraad te Hengelo (Gld)

J. W. HARWIG

Sportnieuws

Pax. Zaterdag j.l. speelde Pax II tegen het nog on-
geslagen S.S.S. I te Zutphen en wist na een aanvanke-
lijke onverdiende 3—O achterstand een 4—4 gelijk spel
te behalen, een keurig resultaat, te meer daar Pax II
met een invaller uitkwam. De rechtsbinnen van Pax II
speelde een goede partij, evenals de spil en achterhoede.

Pax III en Pax I brachten het er minder goed af.
Pax III verloor van Vorden II met 6—O, terwijl Pax I
te Brummen van het sterke B.I.C. met 3—l klop kreeg.
Toch speelde Pax I in deze wedstrijd een behoorlijke
partij, het spel was zelfs beter als in de thuiswedstrijd
tegen Eerbeekse Boys I; met een beetje meer geluk
was de stand gelijk geweest, hetgeen de verhouding
ook ongetwijfeld beter had weergegeven. Indien Zondag
a.s. in de thuiswedstrijd tegen Oeken I, welk elftal nog
ongeslagen is, even goed wordt gespeeld, is er voor
Pax I een kansje de eerste overwinning in de wacht
te slepen. De spil van Pax I was in de wedstrijd tegen
B.I.C. de beste man van het veld.

Zaterdag a.s. speelt Pax A thuis tegen Keyenburgse
Boys A, terwijl Pax B bij Ruurlo A en Pax C bij
Steenderen A op bezoek gaan.

Pax III speelt a.s. Zondag thuis tegen Witkampers
II, Pax I ontvangt Oeken I. Pax II heeft Zondag a.s.
geen wedstrijd.

Programma voor Zaterdag 2 en Zondag 3 Nov. a.s.:
Pax B—Pax A, aanvang 3.45 u.
Pax I—Steenderen I, aanvang 2 u.
Zutphen II—Pax II, aanvang 2 u.
Ratti II—Pax III, aanvang 2 u.

Keyenburgse Boys. De onder grote belangstelling ge-
speelde wedstrijd Keyenb. Boys I—Viod I eindigde in
een gelijk spel 2—2. De Boys hebben zich met deze
uitslag een der sterksten van de afdeling getoond, daar

Viod, dat zeker een ernstige kampioens-candidaat ge-
noemd kan worden, niets ongedaan liet om deze wed-
strijd te winnen. Het resultaat hiervan waf. natuurlijk,
dat de wedstrijd in zijn geheel een zeer spannend ver-
loop had, met ongeveer gelijke kansen voor beide
ploegen. Na de rust kregen de Boys een kleine inzinking,
waarvan ze zich echter prachtig herstelden, terwijl kort
voor het einde door de linksbinnen de gelijkmaker werd
gescoord. De Boys bleven daarna in de aanval, maar
het mocht hun niet gelukken, het winnende doelpunt,
dat niet onverdiend was geweest, te scoren.

Met voldoening vermelden wij nog even, dat de in-
middels geheel van zijn ziekte herstelde rechtsbuiten
weer in de gelederen was.

Het tweede elftal heeft in een behoorlijke wedstrijd
tegen Doetinchem III verloren met 2—3. Het tweede
doelpunt van Doetinchem was echter een goal in buiten-
spelpositie gescoord; in verband hiermede is door
Keyenb. Boys II in overleg met den scheidsrechter ge-
protesteerd, waardoor de uiteindelijke uitslag een 2—2
gelijk spel zal opleveren.

Keyenb. Boys III heeft in Halle op Halle II de eerste
overwinning behaald met 2—O, terwijl Zaterdag j.l. de
A junioren, welke te gast waren bij Pax B, liefst met
10—l hebben gewonnen.

Zaterdag a.s. Pax A—Keyenb. Boys A, aan v. 3 u.
Programma voor Zondag 3 -Nov.: Concordia I —

Keyenb. Boys I ; Keyenb. Boys II—Zelhem I ; Keyenb.
Boys III-Viod III.

Melkprijs voor veehouders
De melkprijs voor veehouders wordt voor het a.s.

winterhalfjaar, ingaande 27 Oct. 1946 en eindigende
op 26 April 1947, met 3 et per kg verhoogd.

Om deze verhoging te bereiken wordt de z.g. melk-
prijstoeslag, welke de regering via de zuivelfabrieken
aan de veehouders uitkeert, met ingang van 27 Oct.
1946 van 1.25 et per °/o vet per kg melk verhoogd tot
2.20 et per °/o vet per kg melk.

Moderne nachtvorstbestrijding
Nachtvorsten vormen nog steeds een der grootste

bedreigingen van de fruitteelt. Deze schade treedt vooral
daar op, waar koude lucht blijft hangen of zich ver-
zamelt. In ons land zijn bij voorbeeld bepaalde plaatsen
in de Gelderse Vallei in dit opzicht berucht.

Nadat tal van primitieve middelen waren geprobeerd,
o.a. het ontsteken van rookvuren en het plaatsen van
petroleumbranders, komen thans de Amerikanen met
een verwarmingsapparaat, dat zichzelf bij een bepaalde
temperatuur inschakelt en dan infra-rode stralen uitzendt.
Deze stralen worden door reflectoren door de boom-
gaard verdeeld. De resultaten waren bijzonder bevredi-
gend, terwijl tevens groei en vruchtbaarheid der bomen
gunstig werden beïnvloed. Over de kosten van de in-
stallaties vonden we niets vermeld.

Het wonder van de wonderolie
Ook uit Amerika bereiken ons berichten over de toe-

nemende verwildering der jeugd.
In Edwardsville (Pennsylvanië) had de politie een

uitgangsverbod voor kinderen beneden de 14 jaren, na
9 uur 's avonds uitgevaardigd. De brutale jeugd stoorde
er zich nauwelijks aan.

Het werd anders, zodra de 's avonds patrouillerende
agenten een fles wonderolie meekregen. De kinderen
die zonder begeleiding na 9 uur op straat werden aan-
getroffen, moesten een flinke slok uit de fles nemen.

Het succes is verrassend geweest. De agenten krijgen
nauwelijks nog gelegenheid van de fles met wonderolie
gebruik te maken.

Nieuwe wereldwonderen
Volgens een bekenden Amerikaansen journalist blijven

van de oude wonderen slechts de Pyramiden met de
Sphinx gehandhaafd. De zeven wonderen der wereld,
zoals een Amerikaan zich die voorstelt, zijn: de „(jrand
Canon" in Colorado; de vulkaan Paracutin in Mexico,
die plotseling op een maisveld is ontstaan en intussen
reeds de helft van de hoogte van de Vesuvius heeft
bereikt; de „Empire State Building" te New York;
de Baai van Rio de Janeiro; de „Golden Gate" van
San Francisco en de ... atoombommenfabriek te Los
Alamos.

Consumentencrediet
Zoals bekend, heeft de regering een z.g. consumenten-

credfet ingesteld, een maatregel die beoogt het Ned.
volk over de moeilijkheden bij de aankoop van nood-
zakelijke gebruiksgoederen heen te helpen. Het beoogt
door het verstrekken van voorschotten tijdelijk in drin-
gende gevallen het betalen van aankopen van kleding,
schoeisel, huishoudelijk linnengoed, keukengerei, servies-
goed, fietsbanden e.d. te vergemakkelijken.

In het algemeen zal een Consumentencrediet kunnen
worden verleend, wanneer het inkomen per week lager
is dan: van een alleenstaand persoon f 2 1 . — ; vaneen
gezin van 2 personen f 35.— ; van 3 pers. f 42.— ; van
4 pers. f 49.'— ; van 5 pers. f 56.— ; van 6 pers. f 62.—;
van 7 pers. f 69.— ; van 8 pers. f 76.— ; van 9 pers.
f 83.— ; van 10 pers. f 89.— ; van 11 pers. f 95.— ; van
12 pers. f 101.-.

Het toe te kennen crediet bedraagt ten hoogste: voor een
op zich zelf staand persoon f 100.— ; voor een gezin
van 2 personen f300.— ; van 3 pers. f400. —, van 4
pers. f 500.— en voor grotere gezinnen steeds per pers.
f 125.— meer.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de
advertentie in dit no.

o tijö öie komt
ons AAö'men is 't geloof AAH u
ons leven is het Bouwen AAIT uw stAAt.
wij zijn het zelve, öie uw komst Beceiöen,
en toch zijt QIJ het, öie ons leven L\Ati

(C. S. Adama van Schelti-uui)

Zondagsdienst doktoren

Hengelo (Gld), Hummelo, en Steenderen.

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten.

Nederland helpt Indië
Het plaatselijk comité. Hengelo (Ci ld) ontving het volgende

schrijven : Van onze vertegenwoordiging in Imlic ontvingen
wij een brief over clc behoeften van de v r o u w e l i j k e bevolking
van Makassar op het gebied van de welfare. Aan de inhoud
hiervan ontlenen wij het vo lgende : „ l i e n tweede ver/oek bc =
treft handwerkmaterialen. \'<x h Inspectie Onderwijs, noch
Burger Welfare kunnen iets doen voor de opgroeiende Indo=
nesische tneisjcp in de r ich t ing van specifiek vrouwel i jke
arbeid, om de eenvoudige reilen dat het meest elementaire
materiaal ontbreekt. De vakonderwijzeressen x i jn er, maar het
is haar onmogelijk les te geven. In Sept. wordt de meisjes»
normaalschool weer geopend ; t evens is er opgericht een
sekolah poëten, dat is een school bestemd voor de Indo«
nesische meisjes uit de betere s tand. Hchter /al grotendeels
het onderwi js in naaien en handwerken achterwege moeten
bli jven, omdat het m a t e i i a i l o n t b r e e k t , l ien eigenaardige toe«
stand voor st holen, die speciaal ge r ich t xi jn op de meisjes»
opvoeding. Ik wend wij tot Uw comité, dat beoogt Indië te
helpen en doe een d r ingend beroep op U om een einde te
maken aan deze noodtoestand, t ïenoemde scholen vormen
een schakel met de v rouwen in de kampongs en door het
onderwijs op die scholen, ger ich t op de specif iek vrouweli jke
arbeid, bereiken we veel meer dan alleen de leer l ingen der
scholen en /.o zou Uw comi té d a a d w e r k e l i j k aandeel bvbben
aan de wederopbouw van Indonesië , indien het onfc in dit
k l e i n e onderdeel behulpzaam /on k . i n n e n xijn". U i t ^ f e / e br ief
blijkt het vertrouwen dat men in onze organisat ie heeft. Dit
ver t rouwej i is gewettigd, wan t dank / i j aller medewerking
hebben wij in de afgelopen maanden veel naa r - . l i t getroffen
land k u n n e n ver/enden.

Wij beseffen , d, dat In - t heel moei l i jk / j l zijn hancl--
werkmateriaal bijeen te brengen, wij zelf hebben UMT al jaren
gebrek aan en toch . . . miss i h i e n v i n d t U i e n k e l
strengetje borduur katoen, wat haakgaren haaknaald ,
alles is welkom en bedenk t als ieder heV' „ \ r l e k le in t jes
maken een grote". Jb^

Namens het plaatseli jk comité „Ne Ierland helpt Indië",
A. van l Hj hs t ra tcn~Wigman

(waar men nuHei taal kan inleveren.)

Eikels hebben grote waadde als veevoeder
De herfst van dit }anr heeft .een rijke oogst aan eikels

gebracht. De verwachting iat, gelet op het tekort
aan veevoeder, vele er op uit zouden trekken,
want de handel heeft voldoende belangstelling voor het
product van onze bossen, dat, gedroogd en gemalen,
een prima vartensvoer oplevert. Helaas wordt er nog
te weinig bijeengebrach;, waardoor veel verloren dreigt
te gaan. Rapen kunnen een behoorlijk daggeld verdienen.

Heden Zaterdag 26 Oct. hopen onze geliefde

Ouders, Behuwd- en Grootouders

ALBERTUS WILHELMUS JANSEN
en

MARIE JANSEN—BANDOW

de dag te herdenken waarop zij voor 40 jaar

in het huwelijk traden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-

spaard mogen blijven, is de wens van

hunne dankbare Kinderen,

Behuwd- en Kleinkinderen.

Hengelo (Gld), 23 October 1946.

D.V. hopen onze geliefde Ouders ^

K. SMIT
en

A. SMIT—HONIG

de 27e Oct. a.s. de dag te herdenken, waarop zij

25 jaar geleden in het huwelijk traden.

Hun dankbare kinderen

Roelie, Wim, Jan en Cor,

Annie, Ali.

Westerbork, 23 October 1946.

Gelegenheid tot feliciteren op Maandag 28 Oct. na 4 u. thuis.

Neem op Uw extra vleesbon ook eens zo'n

echte
Lekker vers en ... van Anton Hunink !

Bij CENTRA - Raadhuisstraat

B.O.G. - ald. Hengelo (Gld)

Voor de cursus Rundveeker.Yiïs
te geven door F. van Zadelhoft^oud-insp. N.R.S.,
kunnen zich nog enige cursj&tén opgeven. Opgave zo
spoedig mogelijk bij H. Mi-aalderink, D 17; H. J. Ruesinlc!
F 90 of H. Haaring,, Dorp.

Vanaf heden staat de

stamt],- en premiestier Alfa 8442 S voor f S.* Ier dekking
Stanrboekkoeien f 1.— hoger. De stier is in 1945 en
ï$46 hoog bekroond op de centrale keuring te Zutphen.
Bekend om zijn afstammelingen. M.: K.S., productie:
3-j. 4154 kg, 4.17% vet, 320 dagen.

H. E. HARMSEN

Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
A G E N D U M

9 Nov. Toncelavond „Kunstgenot".
14 en 15 Nov. Filmavond Ciyninastiekvcr. „Achil les ' ' .
22 Nov. (eventueel ook 23 Nov.) Toneelavond „ l ' c i x " .
28 en 29 Nov. Uitvoering Muziekver. „Concordia".
19 Dec. Propdganda»Toneelavond Gelderse Blindenver.
12 en 13 Dec. Uitvoering Muziekver. „Crescendo".
4 Jan. Toneelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).

16 en 17 Jan. Uitvoering Jeugdver. Hek veld.
23 en 24 Jan. Uitvoering Korfhalclub T.O.P.

Te koop een b.b. zeugje,
pi.m. 100 pond,

bij J. Klein Gotink

Bekveld 5, Steenderense weg, Hengelo (G.)

Voor de talrijke bewijzen
van vriendschap tijdens

25-jarig huwelijksfeest

ondervonden, zeggen wij
hartelijk dank.

Het Hoofd der
O.L.S. Dorp

J. Kolenbrander

S. Kolenbrander—
Bisschop

Er biedt zich aan

eennetdapeisje
R.K.
Adres te hev r .Kjen

bureau de:

Weggevlogen

een postduif,
ringno. 401952.

Gaarne t enuj ie beroicjen bij

R. C. Dwars

Te koop

3 zware
bij G. Weenink

Beatrixlaan — Hengelo

Te koop

jonge kippen
Pastoor Thuisstr. 16

Keyenburg

Te koop

consumptie- en

voerwortelen

Cyclostylepapier Boekli, Arnold

Vrijz. Herv. Kerk.

N.ni. 5 u. de Hr Menciennk
Etbergen.

Parochie St. Willibrordus
Zondag communie u i t r e i k e n om
6.30 en 9 u., vroe< / u.,
hoogmis om 10 u., lof om 5 u
Door de week communir
om 7 u., H. Mis om
Vrijdagavond om 7 u. lol.
Biechthoren 10—11 u. k i ru l .
3.30—7 u. overigen.

Te koop

een damesframe
bij K. Kuipers ,. D 5a

Te koop

een vet schaap
bij B. Momberg
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Zaal Concordia • Hengelo

Woensdag 30 October

brengen wij U

de grote Operettefilm

Waltz-time
'A

Een film uit het vrolijke oude

Wenen, met Richard Tauber

Heerlijke muziek.

Vrolijke avontuurtjes.

— Vooraf uitgebreid programma —

Plaatsbespreken en kaartverkgop aan de zaal

Vrijdag 1 Nov.
zijn onze zaken

wegens feestdag gesloten

Hengelo, Telef. 264

Keyenburg, Telef. 298

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA"
geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. D E Y R l E S

Zondag a.s.:

Fax III • Witkampers II
aanvang 12 uur

Pax l - Oeken l
aanvang 2 uur

Entree 35 et, ben. 16 jr 10 et

Terrein Kastanjelaan

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 30 October

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

Dansmuziek
op Zaterdag 26 Oct.

bij Café KRIJT . Wichmond

Aanvang 7 uur *

Rijwielstalling bij Joh. Zeevalkink

Zo juist ontvangen

prima paardestangen
Tevens leidselstoten a f 1.- per paar

Aanbevelend

G. W. LUIMES, Zadelmakerij, Hengelo (G.)

Schapenkeuring
voor opname in het stamboek

op Dinsdag 29 Oct., 10.30 uur,

op het Kerkplein te Hengelo

Aangeboden kunnen worden: '/j-jarige geregis-

treerde rammen en l'/2'Jarige en oudere geregis-

treerde en wilde ooien.

Bestuur Schapenfokver. Hengelo (Gld.)

Rijwielbanden f vulcaniseren

Ook draden inzetten

Alle rijwielreparaties - Lakken en biezen

W. LUIMES - Hengelo (G.)

kunstgenot
Hengelo (Gld)

Zaterdag 9 Nov. a.s.

in de zaal Langeler

opvoering van

het bekende toneelspel

van Jan van Ees en Henk Bakker

door

het Apeldoornse „Liefhebberij-toneel"

de keurtroep, onder leiding van Jan Holtland.

Aanvang 8 uur 's avonds

Kaartverkoop op Zaterdag 2 Nov. van 2—3.30

uur aan de zaal.

1 e rang f 2.—, 2e rang f 1.25 (excl. belasting)

Plaatsbesprekirrg op de dag der uitvoering aan

de zaal om 2 uur precies.

Voor de slacht
Prima gezouten darmen.

Tevens metworst-, leverworst- en

bloedworstkruiden. Geen surrogaat!

G. J J TEN ARVEBeleefd aanbevelend

Voorhanden: Pettkiiser zaairoggec

Mooie harde turf zonder bon
Thans wordt weer geregeld havermout gemaakt.

Elke dag gelegenheid om granen te laten malen.

Tevens kunt U nu voeraardappelen bestellen.

B. KELDERMAN
in 1947 verschijnt de 4e druk van

OOSTHOEK's Encyclopaedie
Zij die thans intekenen betalen f 15.75 per
deel. Na verschijnen van het eerste deel is
de prijs f 17.50 per deel.

U kunt intekenen bij Boekh. ARNOLD


