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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 20 April t.m. 3 Mei 1 947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 705
(Serie A)

KD, KE 705
(Serie A)

MA, MD 705
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(Serie A)

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 703

A—02 alg.

A—03 alg.

A—12 alg.
A—13 alg.

A-14 alg.
A—17 res.

A—21 suiker

69—1 tabak
69 2, 69-3 tabak
69—1 versnap.

69—3 versnap.

500 gram suiker, boterham-
strooisel of 1000 gram jam,
stroop enz. of 500 gram
chocolade of suikerwerk.
250 gram zachte zeep

250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.
250 gram zachte zeep
250 gram zachte zeep

250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.

3 rants. tabaksartikelen
2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerwerk
of 200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400 gram
jam, stroop enz.

100 gr. choc. of suikerwerk
of 100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200 gram
jam, stroop enz.

Bon 2 res. van de Tabakskaart is geldig verklaard
ter verkrijging van scheerzeep.

Distributiedienst — Hengelo (Gld)

Hierbij delen wij U mede dat er gelegenheid bestaat
voor het aanvragen van werkschoenen en wel op Maan-

dag 21 en Dinsdag 22 April a.s., telkens van

9—1 2 uur v.m.

Zeep voor vullen arbeid.

Zij die in aanmerking komen voor zeep voor vuilen

arbeid, kunnen de aanvraagformulieren hiervoor afha-
len op Maandag 21 en Dinsdag 22 April a.s.

telkens van 9 tot 1 2 uur v.m.

Inlevering der formulieren moet geschieden op Maan-

dag 28 en Dinsdag 29 April en op Maandag 5

en Dinsdag 6 Mei, telkens van 9—12 v.m.

De stamkaarten van betrokkenen moeten worden mede-

gebracht, waarna verstrekking zal plaats vinden.

Maandag 21 April begint de uitreiking van bon-

kaarten 707 tabak, versnaperingen, gecombineerde kaar-

ten 707 en brandstoffenkaarten TA 707 voor zelfver-
zorgers in café Demming.

Medegebracht dienen te worden alle 2de distributie-
stamkaarten met inlegvellen, inleveringsbonnen 705

met de lopende bonkaart, restant brandstoffenkaart T

606 waaraan bon 72 BV en het nauwkeurig ingevulde
formulier MD 323—15.

Kom B.v.p. op het opgegeven uur.

Zondagdienst Doktoren. Dr Dwars en Dr Wester-

beek van Eerten.

Gold-rush
Op de Veluwe werd goud gevonden

Opgeschrikt door krantberichten
Had ik gouden droomgezichten

En de kolder in de kop
Zijn het daar dan ook geen staven,
Als een dolle ben 'k gaan graven

Met een grote kolenschop.
M'n boven- en m'n overburen
Stonden lachende te gluren

Naar m'n druk en dol gedoe.
Maar ik wist natuurlijk beter - -
Groef een gat van zeven meter - -

Voelde me gekraakt en moe.
Want, nietwaar, je kunt nooit weten;
Ik vergat m'n thee en - - 't eten.

Liet me zelfs volkomen koud.

'k Transpireerde tot m'n kruintje
En ik hoopte, dat mijn tuintje

Ook zo'n schat bevat van goud.
Het werd donker - - het werd later
En de kuil kwam vol met water - - - -

Met een zeer bedroefd gezicht,
Met een neus, waar 'n druppel aanhing
En een laatste krachtsinspanning

Gooide ik de kuil weer dicht

Deze moeite deed me leren,
Zo iets nooit meer te proberen,

Want ik heb toch altijd pech.
'k Zou het toch maar op gaan potten
En mijn tuintje leek ten slotte:
Op de - - - - „Nieuwe waterweg".

(Nadruk verboden)

Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld) brengt ter

kennis, dat zij, die wenschen of klachten hebben over

wegen en andere gemeentewerken, zich kunnen ver-

voegen bij den gemeenteopzichter, den Heer B. J. Mei-

gers, des Maandags tusschen 9 en 10 uur, ten gemeen-

tehuize, kamer 9.

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

19 April Uitvoering Muziekvcr. „Concordia".

23 April Bioscoopvoorstelling in zaal Langeler.

26 April Toneeluitvoering ten bate van de Niwin.

15 Mei. Turndag. Turnkring „de Graafschap".
17 Mei. Motorsportdag.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.1.1.

Aan

HENGELO (GLD)



Plaatselijk nieuws;
Raadsvacature. In de vacature B. J. Melgers, is door
den Voorzitter van het Hoofdstembureau tot lid van
den Raad benoemd de heer J. F. D. Roes.
Naar wij nader vernemen heeft de heer Roes intussen

voor deze benoeming bedankt.

Burgerlijke Stand over het tijdvak l t/m 15 April 1947.

Bevallen: W. J. Baakman-Derksen d. H. J. v. d. Weer-
Goorkate d. W, G. A. Slotboom-Steenberge d. J. B.
Otten-Wigman, d. A. Sueters-Lejeune, zn. B. G. Len-
selink-Berendsen, zn. G. Norde-Steenblik, zn.
Overleden: H. Heerink, 72 j. wed. v. J. Scheurink. G.
Bannink,

1
, 79 j. wed. v. B. Overkamp. J. Enzerink,

71 j, wed. v. H. Maalderink.
Ondertrouwd: D. J. Harmsen en St. A. Mennink. H.
Maalderink en G. H. Regelink. D. J. Pardijs en H.
Harmsen, H. G. Wentink en B. J. te Kulve.
Gehuwd: B. J. van Bree en J. Natrop. G. J. Regelink
en A. Onstenk. B. J. H. Willink en J. M. A. Cor-
nelissen. C. Kuipers en W. H. van der Beek.

PAX-nieuws

Talrijke toeschouwers waren j. 1. Zondag getuige van
de wedstrijd .Pax l—B. I. C. 1. Deze wedstrijd kan, zo
niet de beste, dan toch als één der beste welke Pax
tot dusver gespeeld heeft worden beschouwd.
Het zwakke punt in de Pax-ploeg was de keeper.
De ploeg vergastte ons op een entousiast en open spel.
Langen tijd was het nog onzeker wie als winnaar te
voorschijn zou komen. Toen iedier dacht dat elk mo-
ment de gelijkmaker zou komen viel een doelpunt aan
de andere kant en hiermede was het pleit beslecht.
Pax 2 behaalde een nuttige 2—O overwinning op Zut-
phania 3, terwijl de 3e editie met 7—2 aan het kortste
eind trok tegen K. D. C. 3.
De adspiranten A en Bieden resp. tegen Ruurlol 9—l
en Keijenburgse Boys 2—O nederlagen.
Het programma voor Zondag luidt:

Oeken I^-Pax I. Pax II—de Hoven III.
KI. Dochterense Boys I—Pax III.

Zaterdag 26 April zal ten bate van de „Niwin"
een toneelvoorstelling gegeven worden door de toneel-
ver. „Onder Ons" te Oosterbeek. Deze doet dit belan-
geloos, de opbrengst van deze avond komt, na aftrek
van kleine onkosten, geheel ten bate van de „Niwin",
Ieder van ons kent nu de „Niwin" wel: het Comité
„Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië." Hen-
gelo (G.) bezit nog geen afdeling en nu is aan de U.V.V.
gevraagd mede te helpen om deze avond te doen sla-
gen. Dames van de U.V.V. zullen U programma's,
tevens toegangsbewijs a f 1.— komen aanbieden.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de kappers Lurvink
te Hengelo en Keijenburg van Onna, Wuestenenk,
kapsolon „Ondula" alsmede bij de boekh. Wolters en

Arnold.
Wij spreken de wens uit dat de „Niwin"-actie alhier
een succes zal zijn, dat er een flink bedrag kan afge-
dragen worden voor de cantinewagen, die de Achter-
hoek naar Indië zal zenden voor onze jongens. Laat
't ook van Hengelo gezegd kunnen worden:

„O ké, zij leven mee
met de jongens over zee".

Betreffende het toneelstuk dat opgevoerd wordt, hier-
van kan gezegd worden dat dit zeer gunstig is gere-
censeerd.

„Groot Arnhem" . . . . De Mijnklauw, suggesstief
van inhoud, werd eveneens suggestief gespeeld. Meer-
malen werd het spel, dat een zuiver beeld geeft van
het mijnwerkersleven, opgevoerd tot meer dan het mid-
delmatige.

„Hoog en Laag" .Onder Ons" heeft voornaam
spel geleverd, dat uitmunt in beschaafdheid, kleur en
dictie. „Onder Ons" heeft een gezelschap van goede
spelers en liet zich van een uitstekende zijde zien.

„Arh. courant" . . . . en we hebben slechts dit te con-
stateren : tien zaal die in gespannen aandacht de op-
voering volgde en spelers, die het juiste begrip van
hun rolllen bezaten en die, én door hun persoonlijk
spel én door hun samenspel, een voor diletanten waar-
dige vertolking gaven.

Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.

De afd. Hengelo van voornoemde (Bond. die onlangs
met haar toneelavond zo'n groot succes had, hield [j. 1.
Vrijdagavond op veelvuldig verzoek een tweede op-
voering voor een goed bezette zaal.
De voorzitter, de heer Harwig opende met een woord
van welkom aan de toneelvereniging K. D. O., den
spreker (de heer J. van Ernst uit Apeldoorn) en de tal-
rijke aanwezigen, deze avond, en sprak er zijn vreugde
over uit dat ook in Hengelo zo'n grote belangstelling
bestaat voor de idee van het Staatspensioen.
De heer J. van Ernst wees in een gloedvolle rede op
het mooie en belangrijke doel van de Bond: de strijd
oud-en-arm. Het is, zegt de spreker, een schande voor
het Nederlandse volk, dat na een 45-jarige strijd van
de Bond, de ouden van dagen nog steeds overlevert
aan armoede of hen de hand doet ophouden om steun
van burgerlijke of kerkelijke liefdadigheid. De Bond
stelt daartegenover haar eis: premie v rij staatspensioen
voor ieder die zijn leven lang gewerkt heeft. Een on-
bezorgde levensavond is een eis van Christelijke naasten-
liefde en sociale gerechtigheid. Het mag niet in onze
samenleving voorkomen, dat het laatste station voor
het einde der reis het armenhuis is! De Bond voor
Staatspensionnering telt thans meer dan 100.000 leden,
maar dat moet veel groter worden. In ons aantal ligt
onze kracht. De Bond is neutraal en vrij van elke
politieke invloed. Onder de plaatselijke besturen vinden
wij dominé's en pastoors, zowel als onderwijzers van
openbare en bizondere scholen. En zo moet het ook;
het is een algemeen belang. Spreker wekte hen die
nog geen lid zijn op, zich alsnog op te geven en de
leden vraagt hij ook anderen lid te maken.
Vervolgens bracht de toneelver. K. D. O. uit Brummen
weer het toneelstuk „Onder één dak" voor het voet-
licht. Door de prachtige uitbeelding der verschillende
rollen werd dit oude en toch nog maar al te actuele
stuk op realistische wijze opgevoerd. Onder ademloze
stilte werd dit stuk gevolgd en maakte op de aan-
wezigen een diepe indruk. Het daverende applaus aan
het einde was dan ook ten volle verdiend. De toneel-
vereniging K. D. O. heeft zich met deze opvoering in
Hengelo vele enthousiaste vrienden verworven en de
regisseur, de heer Han de Vos, komt zeer zeker een
woord van lof toe voor zijn prachtige regie, In zijn
slotwoord riep de voorzitter hen dan ook een „tot
weerziens" toe in het volgend seizoen.
In de pauze werd een 25-tal nieuwe leden ingeschreven,
zodat ook deze avond voor de afd. weer als zeer
geslaagd mag worden beschouwd.

Ouderdomsverzorging •

geen AALMOES maar RECHT •

Wordt lid van de BOND VOOR STAATSPENSIONNERIHG
dan helpt U dit doel verwezenlijken.
Lidmaatschap f 1.— per jaar, huisgenoten f 0.50.

Geeft U op bij het bestuur: J. W. Harwig, voorz.;
G. Langwerden, secr.; H. Oldenhave, penningm.; J. W.
Langwerden; D. Spelhofen.

Turndag »Achilles«. Woensdagavond werd een ge-
combineerde vergadering gehouden door het bestuur
van de voetbal ver. „Pax" en de regelingscommissie
voor de turndag op Hemelvaartsdag a.s.
Het voornaamste punt van bespreking was het gebruik
maken van het terrein Pax voor de turn wedstrijden.
Uit de voorstellen van het bestuur van Pax bleek dat
zij alles in het werk stelde om Achilles ter wille te zijn.
Na een korte bespreking kon men dan ook tot een
volledig accoord komen.

Geslaagd. Onze plaatsgenote Mej. M. Nijenhuis
slaagde te Heerlen aan de vroedvrouwenschool voor
het diploma vroedvrouw.

Motorclub H.A.M.O.V.E. Onder voorzitterschap van
Dr Dwars kwam genoemde club bijeen. Na enkele huis-
houdelijke zaken kwam als voornaamste onderwerp de
a.s. terreinrit op 17 Mei ter sprake.
Men besloot om op 20 April a.s. deel te nemen aan
de sterrit te Gemert (N.Br.) en om op Hemelvaartsdag

in groepsverband een gezelligheidsrit te maken.
Bij de bestuursverkiezing werd in de vacature J. Jan-
sen te Baak gekozen de heer A. Limburg te Vorden.

Nieuws voor boer en boerderij
De eerte periode van de eierenlevering is thans ver-
streken. De aandacht wordt er op gevestigd, dat pluim-
veehouders de door hen in de eerste helft van Maart
ontvangen leveringskaart voor eieren op 12 April bij
hun P. B. H. moesten inleveren, na daarop alle van
de verzamelaars ontvangen zegels voor de door hen
tussen 2 Maart en 13 April geleverde eieren te hebben
geplakt. Zo spoedig mogelijk zullen de nieuwe kaarten
voor de volgende periode worden uitgereikt. Zoals
bekend, zal de voedertoewijzing in de toekomst af-
hankelijk zijn van het voldoen aan de leveringsplicht
en van het op tijd inleveren van deze kaarten.
Bezitters van graanmaaiers-zelfbinders die nieuwe bin-
derdoeken nodig hebben, kunnen een formulier aanvra-
gen bij het Bureau van den Prov. Voedselcommissaris
Afd. Grondstoffen, Velperweg 55, Arnhem.
Na invulling moet dit worden ingediend bij de Plaat-
selijke Bureauhouder die het bij accoordbevinding van
zijn advies zal voorzien.
De aanvragers dienen er zelf voor zorg te dragen dat
de aldus geadviseerde formulieren voor 1 Mei a.s.
bij hun leverancier zijn ingeleverd, daar latere indiening
onvermijdelijk tot teleurstelling leidt.
De reclames betreffende de definitieve toewijzing Stik-
stof en Kali Bemestingsjaar 1946-1947 moeten uiterlijk
24 April a.s. in het bezit van den P. B. H. zijn.
Na die datum ingezonden reclames zullen zonder meer
ter zijde worden gelegd.
Voor geregistreerden die voor 3 Aug. 1947 in een
vaste silo gras en andere eiwitrijke groenvoeders willen
inkuilen, wordt gedenatureerde importmelasse beschik-
baar gesteld.
Aanvraagformulieren en nadere bijzonderheden worden
verstrekt door de plaatselijk bureauhouder.

De P. B. H. van district 30 G. W. W eenink

Nieuwe prijzen voor chocolade.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening heeft nieuwe prijzen voor chocolade goedge-
keurd. De prijs van geimporteerde cacaobonen, waar-
op oorspronkelijk de verbruikersprijs hier te lande was
gebaseerd, is den laatsten tijd met meer dan 100°/o
gestegen. Desondanks wordt de verbruikersprijs van
cacaopoeder gehandhaafd. De chocolade-artikelen moe-
ten daarentegen duurder worden. De reep van 8 cent
kost nu 10 cent; de gevulde reep van 8 cent: 9 cent.
Chocolade aan stukjes kost voortaan 35 cent, gevulde
stukjes (bonbons enz.) 32 cent, en los strooisel 22 cent
per 100 gram. Voorts zullen ook bij deze nieuwe prijs-
regeling voor een beperkt deel van de productie speci-
ale kwaliteitsartikelen tegen hogere prijzen mogen wor-
den verkocht en wel chocolade aan stukjes voor ten
hoogste 50 cent en bonbons voor ten hoogste 60 cent
per ons. In dit geval moeten de artikelen echter ver-
pakt worden verkocht met vermelding van de prijs en
van de naam van den fabrikant op de verpakking.
Bovenstaande prijzen zijn vastgesteld in de prijzenver-
ordening Cacao- en Chocoladeproducten 1947 I, van het
Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, wel-
ke is afgekondigd in het Voedselvoorzieningsblad no.24
van 11 April 1947.

Met grote blijdschap geven

wij U kennis van de ge-

boorte van onzen Zoon

S/errit.
G. Lenselink
B. G. Lenselink-Berendsen.

Hengelo (Gld), 13 April '47

Kerkstraat 1.

Gevaagd

tegen l Juni a.s. een

flinke dienstbode
voor dag en nacht bij

Firma J. W. Albers

Hengelosew. A 304, Vorden

Te koop

eet-aardappelen
Rode Star bij: B. ScheHer

F 52 Varsel. Hengelo (G.)

Te koop

toom biggen
bij H. Haaring - Hofstr. 5

Deze week kregen we een

kleine voorraad

voerbakken en

drinkbakken
voor kippen en kuikens

Vooroorlogse kwalieit!

STEVORD

Te koop

Mangels
H. Broekman Coldeweij

Hengelo (G.)

Heden overleed na een kortstondige ziekte, in Haar
Heer en Heiland, onze geliefde Moeder, Groot-
en Overgrootmoeder,

Garritdina Bannink,
Wed. van B. Overkamp,

in de ouderdom van 79 jaar.

W. G. Regelink-Overkamp
G. Regelink en kinderen.

B. Overkamp

J. Regelink en kinderen

Hengelo (Gld), 12 April 1947.

Heden werd plotseling van ons weggenomen, onze

geliefde Tante

Wilhelmina Oortgiezen,

in de ouderdom van bijna 89 jaar.

Uit aller naam:

G. te Veldhuis.
Hengelo (Gld), 16 April 1947.

Vereniging tot bevordering van het Marktwezen

en andere Openbare Belangen

in de Gemeente Hengelo (Gld)

te Hengelo (Gld)

Algemene Ledenvergadering
op Maandag 21 April 1947,

's avonds 8 uur, in de zaal van J. B. Maresch.

AGENDA:
l Opening. 2 Notulen. 3 Jaarverslag

van den Secretaris. 4 Jaarverslag van den

Penningmeester. 5 Rapport van de contro-

le-commissie. 6 Benoeming commissie 1947.

7 Bestuursverkiezing, aftr. de Heren A.

Meinders, Th. J. Kaak en H. W. Wullink

(herkiesbaar.) 8 Rondvraag. 9 Sluiting.
Het Bestuur.

Te koop een

kippenhok
3.50 x 4.50 meter

J. W. Vlemingh E 63

ERFHUIS
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo (Gld)

verkoopt publiek a contant op Donderdag 24 April

1947, om half twee precies, in het feestgebouw

„Concordia" aan de Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld),

ten verzoeke van de erven van den heer A. M. Helmich,

gewoond hebbende op huize „'t Meenink" te Hengelo(Gld):

diverse meubilaire goederen,
als stoelen, tafels, wastafels, kasten, kachels, spiegels

en wat verder ten verkoop wordt aangeboden.

Te bezichtigen l uur voor de verkoop.

Te koop een

Roodbont maalkalf

4 weken oud, en

vers gedorst roggestro

D. J. Walgemoed E 40

Kerkdiensten

ZONDAG 20 APRIL 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Heer te Winkel.
10.15 u. de Heer Ha verman van

Apeldoorn.

Vrijz. Herv. Kerk.

4 uur Ds. Burger van Lochem.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

„Quick" Sportschoenlabriek
te Hengelo (Gld)

vraagt voor direct

enige flinke werknemers,
.. liefst beneden 25 jaar.

Gebr. Jansen, Raadhuisstr.

Zondag a.s.

Pax 2 -de Hoven 3
Aanvang 2 uur.

Entree 25 et,

beneden 1 6 jaar 1 O et.

Terrein Kastanjelaan.

Voor prima IJS naar Tijdink.

IJsschotels es ijspuddingen vanaf f 3. — .

Eet ijs en geniet er van bij Uw ww diner bruiloft of partijtje,

IMaartofllspolonaise?
handhaaft kwaliteit!

S^Kom eens praten !

voor de be.te kwaliteit
een geringe suiker-inlevering



Heden overleed na een korte ongesteldheid zacht

en kalm, tot onze diepe droefheid, onze innig ge-

liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

JOHANNA ENZERINK
Wed. van H. Maalderink,

in de ouderdom van ruim 71 jaar.

De hoop op een zalig wederzien troost ons in

dit smartelijk verlies.

B. Maalderink

G. Maalderink-Hiddink

E. G. Maalderink

en kleinkinderen.

Hengelo (Gld), 12 April 1947.

„Doekkelenborg."

Onze zaken zijn

Vrijdag 25 April

den gehelen dag

gesloten
Wullink's Schoenhandel

Ruurloseweg - Vordenseweg

Openbare Uitvoering
ten bate van de Niwin

door de Toneelvereniging

„Otodet Om"
uit Oosterbeek

op Zaterdag 26 April

in zaal Langeler

Aanvang 7 u. - zaal open 6.30 u.

99
Opgevoerd wordt:

„De Mijnklauw
Spel van hartstocht in 3 bedrijven door Otto Zeegers

Kaarten verkrijgbaar bij:

H. J. C. Bruil en P. J. van Neck, — Noordink

Door het bezoek aan deze uitvoering verlicht

U het werk van onze jongens in Indië

Na afloop Bal

Cursussen
voor Hengelo (G.) en omstreken

a. Met Mei zullen beginnen de cursussen voor
vrouwen en meisjes boven H jaar. voor
knippen, naaien, verstellen enz. van alle

boven- en onderkleding.

b. Voor schoolgaande meisjes zullen lessen ge-
geven worden in breien haken, stoppen,
naaien, verstellen enz., na 4 u. namiddags.

c. Opl. Staatsexamen nuttige handwerken.

Aangifte van leerlingen vóór 30 April bij

Heüy,
Gedipl. Coupeuse Lerares
Tramstraat 2 — HENGELO (GLD)

Te koop

een toom biggen,
w.o. b.b. zeugjes

bij G. Bultman F 66.

Te koop

partij Mangels.

H. J. Heerink B 26

Te koop
1000 pond

Mangels
bij T. Brus

Dijenborgsestraat 4.

Te koop

een Spinnewiel,
zo goed als nieuw.

Wed.G. J . teSlaa

D 124 Hengelo (Gld)

Te koop

een Kindertafeltje
met stoeltje,

bij Bouman. HummelosewegZB

Te koop

een toom biggen
bij G. KI. Lenderink

Haakse Broek D 58

Bioscoopzaal Langeler - Hengelo

Exploitatie Jac. Miedema, Deventer

Woensdag 23 April, 8 uur

De sensationele avonturenfilm

Xand zonder Wet
(Captain Fury)

met: De Ierse reus Victor Mc. Laglen - Brian Aherne June - Lang.

Kolonisten en dwangarbeiders verenigen zich in hun vrijheidsstrijd

om het woeste Australië tot een bewoonbaar land te maken.

SENSATIE OP SENSATIE
Toegang 1 4 jaar - Prijzen en voorverkoop als gewoon

Gevraagd

eennetDagmeisje
bij Gebr. Meenink

Raadhuisstraat 42.

Gevraagd

l of 15 Mei, voor klein gezin,

woning
of ged. woning,

buiten, omgeving Hengelo

(Gld), Vorden, of omstreken,

voor langdurig verblijf.

Brieven met opgave en

prijs onder No. 75 bureau
Reclame.

Aangeboden:

Degelijk Kosthuis
(geen beroeps)

desgewenst met vrije zitka-
mer. Brieven onder No. 35
bureau Reclame.

Te koop een

drag. Koe en een
guste Maal.
Bij Joh. Berenpas

„Horstink" Hengelo

Te koop
3 dragende

b.b. zeugjes
Mei a.d. telling.

Staat ter dekking

de goedgekeurde

volbloed stier.
Moeder melklijsten boven

4% vet. Dekgeld 1 5 . — .

Bij D. M. Wullink

op Huizink Hengelo (G.)

Te koop een

Graskalf

bij de Wed. G, l. Poorterman
C 109 Toldijk - Reigersvoort

Adverteren doet verkopen



Nieuws in het kort
De lieve jeugd. In het jaar 1943 is door baldadigheid
en vernielzucht in Amsterdam voor f 1.030.703 schade
aangericht en men kan veilig aannemen, dat dit bedrag
voor 1944 aanmerkelijk hoger ligt.

Geen devaluatie. Bij de maatregelen, welke de re-
gering binnenkort in de nota van minister Lieftinck
zal nemen, zal geen sprake zijn van devaluatie van de
gulden.

De eerste steen. Op de 2de verjaardag van Puttens
bevrijding zullen vrouwen uit Heemstede de eerste steen
leggen van het eerste huis, dat in Putten zal worden
herbouwd.

Eminent Nederlands belang ? Een aantal Neder-
landse kunstenaars, o.a. Eduard van Beinum, hebben
de Centrale Ereraad verzocht, Willem Mengelberg van
elke blaam te zuiveren.

Boekenweek 1 948. De vereniging ter bevordering
van de belangen des boekhandels heeft ter gelegenheid
van de boekenweek 1948, die van 28 Februari tot 6
Maart zal worden gehouden, opnieuw een prijsvraag
uitgeschreven voor een novelle.

Een strop. Doordat kinderen met lucifers speelden, is
een opslagplaats met ongeveer 10,000 bossen riet in
de Blijkpolder bij Abcoude in vlammen opgegaan.

Gevraagd een

Pakhuisknecht,
bij J. Krijt

Graanhandel Wichmond,

Gevonden een dames

Polshorloge,
Tegen adv.-kosten terug te

bekomen bij H. Eijerkamp.

Aaltense weg 6.

Te koop een beste r.b.

drag, Volbl, Maal,
met goede prod. cijfers.

T.B.C. vrij. Uitget. 29 Apr.

Joh. JolinkKeijenburg

Sfaat ter dekking

de donkerrode goedgek.

VOLBLOED STIER
Leo. - M. gaf als 3 jarige
3839 m. 3.62 v. 335 dagen
dekt en bevrucht uitstekend.
Dekgeld f 5. bij

G. J. Klein Gotink, Bekveld

Te koop een

roodb. maalkalf.
7 weken oud.

Bij E. J. Meenink Els

C 96 Hengelo (G.)

Te koop 8 mooie

biggen,
H. S. J. V/issink

C 5 — Hengelo

+

+

•

•

•

•

•

Maak eens kennis met
onze verschillende soorten
Het is voedzaam, gezond, verfrissend en lekker!

IJS
en U zegt het ook:

geen dag zonder ijs
TIJDINK
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•
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Vanaf heden

geen dekstier.
H. Denkers

Noordink E 10

Gevonden een

zilveren ring
in het Patronaatsgebouw.

Tegen adv.-kosten terug te
bekomen bij A. van Aken,

St Janstr. 13

Te koop

een pink
bij D. J. Elsman B 43

Te koop een partij

mangels,
bij B. R. Otten
C 48 - Hengelo

Wederom voorradig:

Sproei stoffen
voor bestrijding van

onkruid en

koolzaadglanskever.

Waamelink's
zaadhandel

K E I J E N B U R G

Te koop een toom

mooie biggen,
bij B. Harmsen

„Bruil" - Bekveld

Te koop 5 zware

biggen,
bij G. J. Olthof
Lankhorsterstaat.

Ter overname aangeboden:
2-persoons ledikant

met toebehoren,

2 persoons wastafel,

nachtkastje en 2 stoelen.

Tevens een grote

eikenhouten spiegel

en een kachel.

Te bevragen:

J. Kolenbrander

Ruurlose weg 24.

Te koop

2 Eenwinters
en een onderstel van

een Carpion,

bij H. Hulstijn

Reigersvoort - Steenderen.


