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Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 612

(strook no. l )

KD, KE 612

(strook no. 1)

Tabakskaart enz.

45—4 alg.
45—5 alg.

46—4 alg.
46 5. 46 -6 alg.

T 56

250 gram waspoeder
500 gr. suiker, boterham-
strooisel of 1000 gr. jam,
stroop enz. of 740 gram (2
potjes) pindakaas.

250 gram waspoeder
250 gr. suiker, boterham-
strooisel, of 500 gr. jam,
stroop enz. of 370 gram (l
potje) pindakaas.

2 rants. tabaksartikelen

Het suikerrantsoen
In November zullen de suikerbonnen weer in de

eerste week van een 14-daagse periode worden aan-
gewezen, zodat de huidige maatregel, waarbij aanwijzing
van deze bonnen in de tweede week van een periode
plaats heeft, geen rantsoenverlaging inhoudt.

De huidige situatie is een gevolg van de verstrek-
king van het extra kg suiker, die in de loop van Sept.
heeft plaats gehad en waardoor aan de bevoorrading
van de detaillisten hoge eisen zijn gesteld. Thans worden
de handelsvoorraden weer geleidelijk aangevuld.

Plaatselijk nieuws
Levering varkens. Aan de gemeentewaag alhier wer-
den Maandag j.l. 140 varkens voor de Centrale ge-
leverd.

Aangetsteld. Onze plaatsgenoot de heer J. F. Harwig
is met ingang van l Nov. te werk gesteld ten kantore
van den Ontvanger der belastingen en accijnzen te
Zutphen.

„De Dief van Bagdad". Blijkens adv. in dit no. zal
Dinsdag 5 Nov. a.s. in de zaal Langeler de film „De
Dief van Bagdad" worden vertoond. Door de toepas-
sing van de nieuwste vindingen op het gebied der
kleurenfilmtechniek, is deze film een Oosters sprookje
geworden, waarin de fantasie in de realiteit geen "be-
perkingen schijnt te hebben gevonden. Een film, vol
van romantiek en Oosterse geheimzinnigheid.

Schapeninspectie. Bij de in deze gemeente gehouden
schapeninspectie, uitgaande van het Gelderse schapen-
stamboek te Arnhem, werden van de navolgende eige-
naren opgenomen in het stamboek: van G. Wissink,
Keyenburg, 2 ooien; G. Looman, Bekveld, l ooi; B. J.
Harmsen, Bekveld, l ooi; F. Pelgrum, Gooi, l ooi;
Fokver. „Hengelo", l ram; G. Derksen, Bekveld, l
ram (voorwaardelijk); W. J. Harmsen, Bekveld, l ooi;
D. J. Harmsen, Bekveld, l ooi; H. Weevers, Dorp,
4 ooien en l ram; G. H. Maalderink, Gooi, l ooi;
H. J. Jolink, Dunsborg, 2 ooien; Th. F. Jansen, Keyen-
burg, l ooi; A. Weustenenk, Noordink, l ooi; G. J.
Langeler, Bekveld, l ooi; J. H. Demming, Dorp, l ooi;
Joh. Jolink, Gooi, 3 ooien en 2 rammen.

De algemene indruk was goed. Keurmeesters waren
de heren A. Blikman. Velp; D. J. W. Remmelink,
Doetinchem en H. J. Oortgiesen, Vorden.

Consumentencrediet. Zoals bekend, heeft de regering
een z.g. Consumentencrediet ingesteld, een maatregel
die beoogt het Ned. volk over de moeilijkheden bij de
aankoop van noodzakelijke gebruiksgoederen heen te
helpen. Het wil door het verstrekken van voorschotten
tijdelijk in dringende gevallen het betalen van aankopen
van kleding, schoeisel, huishoudelijk linnengoed, keuken-
gerei, serviesgoed, fietsbanden e.d. vergemakkelijken.

In het algemeen zal een Consumentencrediet kunnen
worden verleend, wanneer het inkomen per week lager

Wie had dat nu kunnen dromen:
Aclolf Hitler zeker niet.
't Zal er nu toch nog van komen,
Meerland annexeert gebied.

We krijgen nu wat extra mijnen,
Dat valt wel een beetje mee.
Misschien zal men ook nog

vinden
Het aan ons ontstolen vee.

Heinrich, die als oud=SS«man
Onze nieuwe fietsen stal,
Wordt als Nederlandse burger
Behandeld als een licht geval.

Gretchen, einmal Wehrmachts=
model,

Komt in onze maatschappij;
En men kri jgt er als presentje
Wat verwoeste steden bij.

Straks houdt men hier nog col»
lecten

Voor 't geannexeerde land.
De regering geeft een voorbeeld:
Help den Mof met gulle hand!

Arnhem kan dan nog wat
wdc h ten ;

Zeelands opbouw gaat niet door;

Want het „Nederlandse" Aken

Dat j^aat dan n a t u u r l i j k voor.

't Wordt voor Schacht een
buitenkansje

Dat hij vast niet schieten laa t .

Let maar op, dat hij zo strakjes

Nog in Bentheim wonen i^aat .

Willen we meer land bewonen,

'k ( i,i ,K cooid met dat idee.

Maar laat men dat als Ne

lander

Weer ontworst'len aan de zee.

Zo'n stuk Duitsland is als

biefs tuk :

't Lijkt de meesten naar de z in ;

Maar ' t is moe i l i j k k le in te kr i jgen

lin men s t i k t er wel eens in!

Auteursrechten voorbehouden.

(Nadruk verboden)

is dan: van een alleenstaand persoon f21 . - ; van een
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. f69.-; van 8 pers. f 76.-; van 9 pers. f 83.-;
van 10 pers. f89.-; van 11 pers. f95.- ; van 12 pers. f 101.-.

Het toe te kennen crediet bedraagt ten hoogste : voor
een op zich zelf staand persoon f 100.-; voor eengezin
van 2 pers. f 300.-; van 3 pers. f 400.-; van 4 pers.
f 500.- en voor grotere gezinnen steeds p.p. f 125.- meer.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de
advertentie in dit blad.

Marktbericht. Op de Woensdag gehouden markt
waren aangevoerd 417 paarden. De prijzen bedroegen
voor werkpaarden f 500.— tot f 1000.—, terwijl voor
de l ' 2-jangen f400.— tot f600.— werd betaald. De
handel was matig. Verder waren er veel kramerijen
aanwezig.

Prijzen graszaden en groenvoedergewassen

De wnd. prov. Voedselcommissaris voor Gelderland
maakt bekend, dat het Directoraat-Generaal voor de
Prijzen zich ermede heeft kunnen verenigen dat voor
de graszaden en de groenvoedergewassen, beide oogst
1946, t.w.: voederwortelen, mergkool, koolraapzaad,
herfstraapzaad, boterzaad, spurrie, lupinen en wikken,
geen prijzen meer zullen worden vastgesteld.

Voor voeder- en suikerbietenzaad oogst 1946 zullen
evenwel t.z.t. nog prijzen worden bekend gemaakt.

Verbod tot het voorhanden hebben
van rundvee en/of schapen

Personen die hun hoofdberoep niet in de land- of
tuinbouw hebben, mogen geen rundvee en/of schapen
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Voor inwoners der gem. Hengelo (Gld), die
gebruik wensen te maken van het consumenten-
crediet, bestaat de gelegenheid de aanvraag-
formulieren daartoe in te leveren

ten Gemeentehuize,

loket Gemeente-ontvanger

op Dinsdag 5 en

Donderdag 7 November a.s.

telkens van 2—5 uur n.m.

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

Aanvraagformulieren verkrijgbaar ten post-
kantore alhier a 5 et per stuk.

Inlichtingen ten Gemeentehuize en bij den
Voorz. v/d Districtsraad te Hengelo (Gld)

J. W. HARWIG

aanhouden, als zij niet in het bezit zijn van een daartoe
door het Bureau van den Voedselcommissaris uitge-
reikte schriftelijke vergunning.

Tegen hen, die rundvee of schapen voorhanden heb-
ben zonder daartoe gerechtigd te zijn, worden maat-
regelen getroffen.

Degenen die in 1943 of 1944 in het bezit werden
gesteld van een Bedrijfsmaximum voor rundvee of
schapen, worden geacht ook thans gerechtigd te zijn
deze diersoorten voorhanden te hebben.

Personen die hun hoofdberoep in de land- of tuin-
bouw hebben, alsmede erkende rundvee- en schapen-
handelaren, hebben geen afzonderlijke vergunning nodig.

De VOEDSELVOORZIENING in de komende winter

Hoewel de stand van de voedselvoorziening in ons
land betrekkelijk gunstig is, zullen ook nu nog heel wat
moeilijkheden te overwinnen zijn alvorens ons huidig
rantsoen tot het voorjaar 1947 is verzekerd.

Men bedenke, dat wij voor vele belangrijke voedings-
middelen voor een groot deel afhankelijk zijn van im-
port. Niet slechts het voedseltekort, dat op de gehele
wereld bestaat en waarvoor het vele internationale
overleg nog geen afdoende oplossing heeft kunnen
brengen, beperkt onze mogelijkheden tot importeren,
ook onze financiële positie legt ons in dit opzicht be-
perkingen op. Voorts hebben in het afgelopen jaar de
stakingen in binnen- en buitenland ons dikwijls voor
onverwachte moeilijkheden geplaatst en deze laatste
doen ook thans nog haar invloed op de aanvoeren gelden.

Wanneer wij de voornaamste voedingsmiddelen achter-
eenvolgens aan een beschouwing onderwerpen en dan
beginnen met ons dagelijks brood, kan worden opge-
merkt, dat onze binnenlandse graanoogst, hoewel be-
vredigend, slechts voor '/e deel in onze broodgraan-
behoefte zal kunnen voorzien. Een belangrijke import
zal dus noodzakelijk zijn. Hoewel wij uit de Ver. Staten
en Canada nog aanzienlijke hoeveelheden graan en bloem
te wachten zijn, is de aanvoer tengevolge van de reeds
eerder genoemde stakingen, welke ook thans nog niet
geheel beëindigd zijn — tenzij de allerlaatste berichten
juist blijken te zijn — vertraagd. Ook met verschepings-
moeilijkheden tengevolge van de opeenhoping van te
verschepen producten in de havenplaatsen moet reke-
ning worden gehouden.

Een geruststelling vormt onze gunstige aardappel-
positie, waardoor dan ook tot opheffing van de aard-
appeldistributieregeling kon worden overgegaan. Afge-
zien van de mogelijkheid, dat tijdens een langdurige
vorstperiode moeilijkheden met de aanvoer naar de
grote steden zouden kunnen ontstaan, kan worden aan-
genomen, dat de aardappelvoorziening gedurende de
winter verzekerd is.

De oogst van fijnere peulvruchten is tegengevallen;
slechts groene erwten en spliterwten zullen in ruime
mate verkrijgbaar zijn.

Hoewel op het moment, tegen het aanbreken van de
stalperiode, het aanbod van slachtvee ruim is en de

extra vleesbonnen, welke enige weken lang werden
aangewezen, bij velen een optimistische kijk op onze
vleespositie zullen hebben veroorzaakt, zal het aanbod
van slachtvee gedurende de winter gering zijn en zal
het huidige vleesrantsoen slechts kunnen worden ge-
handhaafd indien import van vee of vlees kan geschie-
den. De varkensstapel, welke in het verleden van zo
groot belang was voor onze vleesvoorziening, heeft
zich door het tekort aan voedergranen nog niet kunnen
herstellen. Ook thans zijn de vooruitzichten voor de
import van voedergranen en bijgevolg voor de varkens-
houderij weinig gunstig.

Daar 'de melkproductie gedurende de wintermaanden
op haar laagst is, is gezorgd voor het vormen van een
wintervoorraad boter, kaas en melkpoeder, waarmede
men rekent de voorziening met deze producten be-
vredigend te kunnen doen verlopen.

De vetvoorziening heeft de laatste tijd vele zorgen
gebaard. De stagnatie in de aanvoer van grondstoffen
voor de margarine-industrie, welke mede een gevolg
was van de stakingen in het buitenland, heeft het nood-
zakelijk gemaakt de voor de winter gevormde boter-
voorraad aan te spreken. Afgezien van nieuwe moei-
lijkheden bij de aanvoer, zullen echter over het gehele
jaar gezien de te importeren hoeveelheden grondstoffen
welke mogen worden verwacht, voldoende zijn om het
margarinerantsoen op het huidige peil te handhaven.
De directe moeilijkheden op dit gebied zijn echter nog
niet overwonnen.

Omtrent onze suikerbietenoogst bestaan goede ver-
wachtingen. De eigen oogst kan echter niet geheel in
onze suikerbehoefte voorzien, zodat wij ook hier voor
een deel afhankelijk zijn van import, hetgeen altijd een
factor van onzekerheid medebrengt. In verband hier-
mede zullen ook versnaperingen voorlopig gerantsoeneerd
blijven.

Verwacht wordt, dat het mogelijk zal zijn de eieren-
distributie het vroege voorjaar op te heffen. Opheffing
van de cacao-, thee- en kofBedistributie kan binnen
afzienbare tijd niet worden verwacht. Wel bestaat het
plan een keuzebon voor koffie-thee in te voeren, terwijl
het niet uitgesloten is, dat een enkele maal een extra-
rantsoen kan worden verstrekt.

Uit het bovenstaande moge blijken, dat de zorg voor
de voedselvoorziening nog steeds veel inspanning en
grote waakzaamheid eist en dat, zolang de vorming
van ruimere voorraden niet mogelijk is, zeer voorzichtige
voedselvoorzieningspolitiek dient te worden gevoerd. In
dit licht dient ook de jongste maatregel tot opschorting
van de distributie van bloem te worden beschouwd.
Voor de broodgraanvoorziening is het noodzakelijk, dat
de voorraadposititie tarwe en bloem zo goed mogelijk
wordt ontzien.

Inhouden-van machtigingen huis slachting

De geregistreerden die hun mestcontractvarken niet
tijdig leveren of hebben geleverd, ontvangen geen
machtiging voor het slachten van een varken in de
periode l Nov. 1946—1 April 1947.

Dezelfde maatregel wordt genomen indien het ge-
wicht van het geleverde mestcontractvarken, in verband
met de looptijd van het mestcontract, te laag moet
worden geacht.

Het boek van Stalin

Dezer dagen was het 8 jaar geleden, dat generalis-
simus Stalin zijn beroemde werk „Kort overzicht der
geschiedenis van de Communistische Partij in de Sovjet-
Unie" uitgaf.

Geen ander werk der gehele marxistische literatuur
verwierf zo'n grote bekendheid als dit. Het verscheen
in 31.317 millioen exemplaren en het werd vertaald in
de 61 talen die in de UdSSR worden gesproken. Voorts
werd het in 16 vreemde talen vertaald.

Wij geloven dat zelfs „Mein Kampf' van Hitler het
zo ver niet heeft gebracht.

Benzine uit turf

Als laboratorium-experiment is het procédé: uit turf
benzine te verkrijgen, niet nieuw. In Sovjet-Rusland is
men er echter in geslaagd, langs deze weg grote hoe-
veelheden benzine te winnen, die als brandstof in geen
enkel opzicht onderdoet voor uit ruwe olie vervaardigde
benzine.

Verhoging posttarieven

Ingaande l Nov. zijn de posttarieven als volgt:

Binnenland.

Brieven tot 20 gram 10 et, locaal 6 et.
20—100 graai 15 et, locaal 10 et.

100—300 gram 20 et, locaal 20 et.
300—500 gram 25 et, locaal 25 et.
500—1000 gram 35 et, locaal 35 et.

1000—2000 gram 50 et. locaal 50 et.
Briefkaarten 7 ' /2 et, locaal 5 et.
Drukwerken 2 et per 50 gram of gedeelte van 50

gram (tot 500 gram).
500—750 gram 25 et.
750—1000 gram 35 et.

1000—2000 gram 50 et.
Monsters 2 ' /2 et per 50 gram, minimum 5 et.
Aantekenrecht 15 et per stuk.
Postwissels t ' m f 12.50 10 et.

f 12.50-f25.- 15 et.
£25. f50.— 20 et.
f50. f200.— per f50 .— of gedeelte hier-

van 10 et meer.
Porti van onvoldoend of niet gefrankeerde stukken be-
draagt minstens 5 et.
Frankeerzegels worden van het publiek niet omgeruild;
de buiten gebruik gestelde moeten worden opgebruikt
door bijplakken.

Buitenland.

Brieven t/m 20 gram 20 et, voor elke 20 gr. meer 12'/2 et.
Voor Ned. Indië (per iandmail en per zeepost), Cura-
cao en Suriname en in het gr^nsverkeer met Duitsland
tot 20 gram 10 et.
Voor België 10 et per 20 gram.
Per luchtpost Indië: brieven 30 et per 10 gram, brief-
kaarten 20 et.
Briefkaarten per kaart 12'/2 et.
Voor Ned. Indië, Curagao en Suriname en in het grens-
verkeer met Duitsland 7' /2 et, voor België eveneens 7 ' /2 et.
Drukwerken per 50 gram of gedeelte hiervan 4 et.
Inklaringsrèth^ jft^.brieven 35 et, van pakketten 40 et.

PAX-nieuws.
Zaterdag j.l^peelden Pax A en Pax B resp. thuis

en uit tegen K#yenb. Boys A en Ruurlo A. Pax A
behield de twee'de plaats op de ranglijst, door met niet
minder dan &?—&Je winnen, terwijl Pax B met 14—O de
vlag moest -strijl^J^

Ondanks ze^r {plgoanstige weersomstandigheden gingen
de vastgestelde competitiewedstrijden van Pax III en
Pax I tegen Witkampers II en Oeken I door. Pax III
verloor, met 8 man spelende, met 5 — l , terwijl Pax I
na met 3—O achter te hebben gestaan een gelijk spel
(3—3) behaalde, ofschoon een 3—1 uitslag voor Pax I
de verhouding ongetwijfeld beter zou hebben weer-
gegeven. Vrouwe Fortuna schijnt het eerste elftal van
Pax de laatste tijd geheel in de steek te laten.

Zondag a.s. speelt Pax I thuis tegen Steenderen, die
in tegenstelling met andere jaren, thans een redelijke
kans maakt om de leiding in de 4e klasse E te nemen.
Steenderen toch heeft slechts l verliespunt meer dan
de leiders Eerbeekse Boys, en zal a.s. Zondag alle
moeite doen, zich op deze eervolle plaats te handhaven.
Een uitermate spannende ontmoeting staat ons dus
waarschijnlijk te wachten. Wij zijn erg benieuwd, of
het eerste elftal van Pax er in zal slagen Steenderen
één of meer puntjes afhandig te maken. Van deze plaats
af doen wij een beroep op het publiek, onze jongens
niet in de steek te laten maar ze luide aan te moedi-
gen. Een eerste overwinning in deze competitie en dan
op Steenderen zou veel goed maken.

Pax II en Pax III spelen Zondag a.s. beide uit en
wel tegen Zutphen II en Ratti II. Indien beide elftallen
volledig uitkomen, kunnen Pax II en Pax III zeer zeker
ieder minstens met een gelijk spel terugkeren.

Hedenmiddag zal Pax B tegen Pax A spelen
om 3.45 uur, terwijl vóór die tijd op het Pax-terrein
de junioren van- Ruurlo en Steenderen elkaar zullen
bekampen.

Programma voor Zaterdag 9 en Zondag 10 Nov. a.s.
Ratti A—Pax B, aanvang 3 uur.
R.K.D.V.V. I—Pax I, aanvang 2 uur.
Pax II—Warnsveldse Boys II, aanvang 2 uur.
Pax A, Pax C en Pax III geen wedstrijd.

Zondag a.s.

competitie-

wedstrijd

Pax l -

Steenderen l
Terrein Kastanjelaan
Entree 35 et, beneden 1 6 jaar 10 et

BEKENDMAKING

De ondergetekenden, D. Wemes, cand.-notaris, be-
heerder over de smederij, winkel, enz. in de Veldhoek
te Hengelo (Gld) (vroeger eigendom van J. H. Alfers,
wiens bezittingen tot Staatseigendom zijn geworden),
en B. Eelderink, smid te Hengelo (Gld), Veldhoek F
108, maken bekend dat deze smederij, winkel enz. door
de Staat der Nederlanden zijn overgedragen aan den
ondergetekende B. Eelderink en dat de ondergetekende
B. Eelderink deze smederij, winkel enz. dus thans

geheel voor eigen rekening drijft

als definitief eigenaar.

Hengelo (Gld), 31 Oct. 1946.
D. WEMES

B. EELDERINK

Binnen enkele weken te wachten

f kolen zonder bon j

Bestellingen worden gaarne aangenomen.

Wed. D. J. HARMSEN
Brandstoffenhandel

Veiling te Hengelo (G.)
Deurwaarder D. C. Schultz, wonende te Warnsveld,

is voornemens ten verzoeke van den heer Versluis e.a.
op Woensdag 6 November a.s. ten huize van den
heer Boerman, feestgebouw „Concordia", Hengelo (G.),
des middags l uur

publiek è contant te verkopen:
diverse ameublementen, kasten, dressoirs, tafels, stoelen,
ledikanten, haarden, fornuizen, schilderijen enz.

Te zien des morgens vóór de verkoop van 9— l uur.
Betaling op schadeboekje toegestaan.

J. Jansen, Veilinghouder
Oranjestraat 35, Velp (G.)
Telefoon 386

Wij kunnen weer

uit voorraad leveren
drijfkoppen voor Torpedo (nieuw), velgen,

spatborden, zadels, pompen, pompslang (om-

woeld), pedalen, kettingen, jasbeschermers,

sturen, bandremmen, bellen, Orion olie, ket-

tingkasten (nog beperkt), rubber spatlappen,

stuurtassen, handvatten.

Opruiming: voetrusten, pompslangen m. nippels,

partij zadels enz.

H. J. Groot Wassink
Hengelose straat 1 3

Zondagsdienst doktoren

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ondervonden tij-
dens de ziekte en bij het
overlijden van onzen ge-
liefden Man en Vader

J. H. OORTGIEZEN,

betuigen wij onze hartelijke
dank, in het bijzonder aan
Dr Dwars en Zr Fokkr

J. A. Oortgiezen-Bosman
en kinderen

Hengelo (Gld), Nov. 1946.
Ruurlose weg B 103

A G E N D U M
9 Nov. Toncclavond „Kunstgenot".

14 en 15 Nov. Filmavond Gymnastiekver. „Achilles"

Te koop

een drag, maal,
bijna aan de telling, t.b.c.-
vrij, ingeënt tegen mond
en klauwzeer,

bij T. Hiddink
bij 't Kervel

Te koop een

toom biggen
en een

eerlijk werkpaard
3 jaar, ras,

bij H. Buunk

„Lindeboom" — B 88

Te koop een

r.b. vaarskalf
Tevens gevraagd een

dag huurder,
b.v. 2 a 3 dagen per week,

of een jongen
van 16-18 jr, voor alle dagen,

bij J. W. Luiten
D 117

Kerkdiensten
ZONDAG 3 NOVEMBER 1946

Ned. Herv. Kerk

«S.30 en 10.15 u. Ds Kwint , H.A
Woensdagav. 7 u. Ds Kwint, dank
stond voor het gev.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen die

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vron / u.,
hoogmis om 10 u., lof om } u.
Door de week communie ui t re iken
om 7 u., H. Mis om
Vrijdagavond om 7 u. lof.
Biechthoren 10—11 u. kind.
3.30—7 u. overigen.

Overnamemarkten var-
kens. Tengevolge van de
stijgende aanvoer van mest-
contractvarkens zullen de
overnamemarkten Zelhem en
Ruurlo wederom wekelijks
plaatsvinden.
In verband hiermede wordt
de markt Hengelo (G.) op
Donderdag \ ld.

De data der overname
markten te Hengelo (G.) z i jn :
Donderdag 7 en 21 Nov.,
5 en 19 Dec. a.s.

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.



Gevraagd een

net dagmeisje
of voor enkele dagen p. week.

Adres bureau dezes.

Gevraagd

een flink meisje
Bakkerij Kreunen

Verloren
in de Spalstraat

een portemonnaie
met geld en enige bonnen.

Tegen beloning

terug te bezorgen

bij W. A. Tolkamp
Bekveld D 83

Gevonden

een parapluie
Tegen adv.-kosten te-

rug te bekomen

bij H. Regelink

„Wassink"

en een

Te koop een partij

roggestro

vet schaap
bij G. Menting
C 23

Te koop een toom

zware biggen
en een beste

r.b. drag. maal,
t.b.c.-vrij en ingeënt tegen

mond- en klauwzeer,

bij Wed. H. J. Bosman
Lankhorsterstraat E 19

Te koop

een r,b, maalkalf
bij H. J. Tankink

C 120

Te koop

zware biggen
en een

foxhond
bij W. Bruil

Lankhorsterstraat D 119

Te koop

10 biggen
bij H. Rieffel
op „Riefel", Bekveld D 82

Dansschool TH. A. HOUTMAN
VORDEN
Erkend gedipl. Dansleraar

~/\.om bij onze gezellige aansclnbs

Een wekelijks terugkerend genoegen

De cursus voor beginners, groep 2, begint
Maandag 4 Nov. a. s. om 8.45 uur in
Hotel Langeler. Hiervoor kunnen zich nog
dames en heren opgeven.

Voor hen die zich hadden opgegeven in
zaal J. B. Maresch wordt verzet op
Woensdag 6 Nov. om 6.45 uur en gaat
door. Voor deze groep kunnen zich ook nog
dames en heren opgeven. Inschrijving op
Zondag 3 Nov. tot 12 uur in café J. B. Maresch.
Geeft U alsnog op! Inschrijfgeld f 1.50.

Beleefd aanbevelend

Voor prima Dansmuziek
zijn beschikbaar:

* 1
in elke gewenste bezetting.

Inlichtingen: G. Waamelink, Keyenburg.

Bioscoopzaal LANGELER, Hengelo
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

Dinsdag 5 November, 8 uur

film met een wereldsucces
!: /

De Dief
van Bagdad
met: SABU, de jonge Oosterse heldenspeler

CONRADT VEIDT

JUNE DUPREZ

Een feeëriek schouwspel, vol adembenemende

avonturen, dat U de schoonheid van het

Arabische Oosten in zijn fantastische kleuren-

rijkdom voor ogen tovert.

Toegang H jaar.

Plaatsbespreken en voorverkoop als gewoon.

Geheel in schitterende kleuren opgenomen

Drijfriemen en

Huishoudkachels uit voorraad
leverbaar

Fa H. J. Harmsen
Banninkstraat 4

Wij hebben nog voorradig een mooie partij

BLOEMBOLLEN
Perktulpen, Narcissen, Hyacinthen

Zaadhandel — Keyenburg

De gezamenlijkehuisslachters

delen hierbij mee dat het

tarief voor

huisslachtinger.
bedraagt

<5.- ,f6.-enf7 50

Wij ontvangen tegen de

hoogste waarde elke hoe-

veelheid

wild en gevogelte,
bunzings enz,

Aanbevelend

H. FRANKEN
Pluimveehandel

Tel. 295 - Hengelo (G'.

Te koop

2 geiten '46
2 bokken '46
1 schaap '44
1 schapenbok '46

2 zware schottelingen
Gevraagd

paard off dubbele hit,
zo mogelijk m. tuig en karretje,

en 10 kippen,
R.I.R. of Barnevelders.

Adres:

't Kervel - Hengelo (G.)

Te koop

electromotor
met kabel, Heemaf, 15

pk, in zeer goede staat.

C.D.V. „De Vooruitgang" U
Vordense weg I

Hengelo (G.)

Te koop

een r.b. maal,
uitgeteld 15 Nov., ook ruilen

voor melkgevende guste koe.

H. Franken
Hengelo (Gld)

Inkoop van

bunzings

en

konijnenvellen.

Tevens het adres voor

vette schapen

en

kalveren

J. MEIJERS

Regelinkstr. 15

Te koop een toom

zware biggen
bij A. H. Verstege
Ruurlose weg E 77


