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Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 705
(Serie B)

KD, KE 705

(Serie B)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 705

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie B)

B—01 brood
B-02 ..
B-01 boter
B-02 boter
B-03 boter
B—01 melk
B-03. B-05 melk
B—01 vlees
B-02 .,
B-01 alg.
B—02 alg.
B—03 alg.

B-04 alg.
B-05 alg.
B-06 alg.

B—03 res.
B—06 res.

B-11 brood
B—11 boter
B-12 ..
B-13. B-15 melk
B-11, B-12vlees
B—11 alg
B—12 alg
B-13 alg

B—13 res
B—14 res

B-18 res.

B—21 brood
B—21 boter
B-22 ..
B—21 melk
B—21 vlees
B—22 vlees
B—21 kaas
B—21 eieren

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. v«t
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
200 gram kaas
l ei
100 gr. bloem of zelfr. bak-

mccl of kindermeel (niet
uit rijst bereid)

125 gram koffie
50 gram thee
250 gr. waspoeder en 250 gr'

soda.
1600 gram brood
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
l ei
250 gr. waspoeder en 250
gram soda.
800 gram brood
100 gr. bloem of zelfr. bak-

meel of kindermeel (niet
uit rijst bereid).

600 gr. bloem of kindermeel
(niet uit rijst bereid) of
zelfr. bakmeel.

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr. vel
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas
5 eieren

Op 3 Mei zullen bonnen worden aangewezen voor
suiker, versnaperingen, cacao en tabak.
Op de bonnen B-06 en B-13 is 250 gram waspoeder
benevens 250 gram soda verkrijgbaar.
De niet-aangewezen bonnen van de Serie 4 kunnen
worden vernietigd.

De geldigheidsduur van de voor 100 gram zuidvruch-
ten aangewezen bonnen 67-E Res. en 68-T Reserve,
die op 19 April afloopt, is verlengd tot en met 3 Mei.

Voor het halen van Bonkaarten Tabak, Ver-

snaperingen en Combinatie-kaarten, tevens

Brandstoffenkaarten moet worden medegebracht;
Stamkaart MET INLEGVEL.

Tevens Bonkaart 707 waaraan inleveringsbon 707 en

Kolenkaart T 606 met volledig ingevulde formulier

M D 323-15. Distributiedienst Hengelo (Gld)

Raadsvergadering. In de Woensdag gehouden ver-
gadering van de raad werd mededeling gedaan van het
besluit van Gedep. Staten, tot vaststelling van de jaar-
wedde der wethouders op £350.—, met ingang van l
Dec. 1946.

Ontslag keuringsveearts. Naar aanleiding van in
de vorige raadsvergadering geoefende aandrang hebben
B. en W. zich tot den Minister van Binnenl. Zaken
gericht, met het verzoek, het aan den heer T. C. van
Soest ingevolge het Zuiveringsbesluit verleend ontslag

,,/De Wereld is een speel toneel,"
Sprak Vondel, de oude vader.
„Elk speelt zijn rol en 'krijgt zijn deel",
Dit weten we altegader.

(W. Bilderdijk.)

Euroop, ige zijt ontheiligd in mijine ogen;
Wat roemt 'ge als recht? Veiïglimping van 't geweld!
'>k Zag vrijen voor de willekeur gebogen
En eedlen door het 'beulenzwaard geveld.

(A. Winikler Prins.)

Aanvragen woonruimte
Zij die in aanmerking willen komen voor beschikbaar-
stelling van woonruimte, kunnen daartoe een schrifte-
lijke aanvraag doen, waarvoor een formulier ter secre-
tarie verkrijgbaar is.
Alle tot nu toe gedane aanvragen worden als vervallen
beschouwd.

Hengelo (Gld). 25 April 1947.
De Burgemeester van Hengelo (Gld).

VLEESKEURINGSDIENST
Met ingang van l Mei a.s. zal het bureau van den
Vleeskeuringsdienst gevestigd zijn in het kantoor van
den gemeente-ontvanger (Gemeentehuis kamer 5).
Voor het doen van kennisgevingen van voorgenomen
slachting, van het sterven of in nood slachten van vee
en voor het betalen van keurloon, zal het kantoor ge-
opend zijn alle werkdagen van 9-10 uur.

Hengelo (Gld), 25 April 1947.
Gemeentebestuur van Hengelo (Gld),

als keuringsveearts alsnog in voor hem gunstige zin te
herzien. Aanleiding tot dit verzoek was dé door de
plaatselijke landbouworganisaties ten behoeve van ge-
noemden ambtenaar gevoerde actie,

Van den Minister is bericht ingekomen, dat waar
een nader onderzoek geen nieuwe feiten aan het licht
heeft gebracht, er reeds op die grond voor herziening
van het ontslag geen aanleiding bestaat. Daar boven-
dien bij de inzending van het herzieningsverzoek on-
juiste inlichtingen zijn verstrekt en ontoelaatbare prak-
tijken zijn toegepast, beschouwt de Minister deze zaak
als definitief afgedaan.

De voorz. zegt, dat het hem gewenst voorkwam een
en ander in de openbare raadsvergadering mee te delen,
omdat daardoor een eind kan worden gemaakt aan ge-
ruchten als zou door hem en den secretaris het ontslag
van den heer Van Soest in de hand zijn gewerkt, een
gerucht dat volstrekt onjuist is.

De heer Tijdink zegt, dat thans aan de voorziening
in de vacature van keuringsveearts kan worden door-
gewerkt, terwijl de heer Heerink betreurt, dat de ge-
meenteraad nimmer in kennis is gesteld met de feiten
die den heer Van Soest zijn ten laste gelegd,

Toelating lid van de raad. Daar de heer B. J.
Melgers wegens het aanvaarden van een gemeente-

S.I.t.t.
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betrekking heeft opgehouden lid van de raad te zijn,
is in zijn plaats benoemd de heer M. W. H. Weverink.
De geloofsbrief van het nieuwbenoemde lid worden
door een commissie, bestaande uit de heren Weenink,
Otten en Ruesink, onderzocht, waarna tot toelating
wordt besloten.

Benoeming gemeenteontvanger. De aanbeveling
voor benoeming van een gemeenteontvanger luidt als
volgt: 1. W. J. A. C. de Vries, commies ter secretarie
alhier. 2. S. S. Schaafsma, ontvanger der gemeente
Dantumadeel.

B. en W. delen mede, dat zij het in verband met
het aan de betrekking van ontvanger verbonden salaris
gewenst achten, dat deze betrekking wordt gecombi-
neerd met die van ambtenaar ter secretarie, omdat
alleen door deze combinatie een salaris kan worden
betaald dat aan redelijke eisen voldoet en waarvoor
een vakkundig ambtenaar kan worden verlangd.

Zij stellen de raad dan ook voor tot deze combinatie
te besluiten en tevens te bepalen, dat het salaris van
den ambtenaar ter secretarie, die tevens ontvanger is,
zal bedragen 75° o van het normale aan eerstgenoemde
functie verbonden salaris. Nadat de voorz. deze kor-
ting nog nader heeft toegelicht en de raad zijn instem-
ming met de voorgestelde regeling heeft betuigd, wordt
overeenkomstig het voorstel besloten. Vervolgens wordt
de heer de Vries, no. l der aanbeveling, met alg.
stemmen benoemd.

De heer de Vries verschijnt in de vergadering, legt
in handen van den voorz. de voorgeschreven eden af.
De voorz. wenst hem daarna geluk met zijn benoeming
en spreekt de hoopt uit, dat hij zich spoedig met zijn
nieuwe werkkring vertrouwd zal maken en dat deze
hem veel voldoening zal geven.

De heer de Vries heeft daarna de gelukwensen van
alle leden in ontvangst te nemen, waarna hij de raad,
den voorz. en den secr. dankt voor het in hem ge-
stelde vertrouwen en de medewerking aan zijn benoe-
ming. Hij hoopt dit vertrouwen niet te beschamen.

Rondvraag. De heer Bobbink bepleit het plaatsen
van een richtingwijzer op de hoek bij het Hoogenkamp,
waarop de richtingen Hengelo en Keijenburg worden
aangewezen.

De heer Weenink dringt aan op herstelling van de
pomp op de paardenmarkt en op het aanbrengen van
een drinkbak bij die pomp.

De heer Ruesink vraagt bespoediging van het op-
maken van een plan voor verbetering van de Riefeler-
dijk. Bij het begin is de helling zo groot, dat wagens
er vrijwel niet tegenop kunnen rijden.

De heer Tijdink vraagt naar de stand van de plannen
voor de bouw der nieuwe woningen. Hij zou het be-
treuren, dat door vertraging dit jaar van uitvoering
niets zou kunnen komen. Spreker heeft gehoord, dat
Burgemeester en Wethouders het aangeboden terrein
te Keijenburg minder geschikt achten wegens zijn lig-
ging aan een weg, waarvan verharding in de toekomst
uitgesloten is. Het betreft hier echter kleine woningen
en spreker acht het geen bezwaar, dat deze worden
gebouwd op een terrein, dat enigszins achteraf ligt,
wanneer het verlangde terrein voor een betere bestem-
ming gereserveerd wordt.

De heer Luesink zegt, dat inderdaad het bedoelde
terrein niet kan worden aanvaard, omdat tegen het
bouwen aan wegen, die niet verhard zullen worden,
bezwaar ontmoet.

De heer Heerink meent, dat moeilijkheden bij de
verkrijging van terrein te Keijenburg aan de uitvoering
der bouwplannen voor Hengelo en Varssel niet in de
weg behoeven te staan, terwijl de heer Ruesink in over-
weging geeft, wanneer te Keijenburg geen terrein be-
schikbaar is, de voor die plaats bestemde woningen
ook te Hengelo te bouwen.

De heer Harwig dringt erop aan de los- en laad-
plaats aan het begin van de Zelhemse weg te verbe-
teren. Dit kan met eenvoudige middelen geschieden,
o.m. door het verwijderen van twee boompjes en het
aanbrengen van enige verharding. Deze oplossing lijkt
hem beter dan het maken van een los- en laadplaats
op het parkeerterrein.

De heer Heerink dringt aan op het kappen van de
acacia's langs de Aaltense weg. De afwaaiende takken
leveren gevaar op voor rijwielbanden.

De heer Luesink zegt, dat reeds tot het vellen van

deze bomen is besloten, maar dat dit besluit nog niet
is uitgevoerd.

Hierna sluiting.

De consultatiebureau's voor zuigelingen van het Wit

Gele Kruis te Keyenburg zullen voortaan gehouden

worden op de 1e en 3e Woensdag
van iedere maand, i. p. v. Donderdag, te beginnen

Woensdag 7 Mei. De tijden blijven onveranderd:

2.45—3.45 uur Dr. Dwars; 3.45—4.15 Dr. ter Bals.

Hei besuur der afd. Keyenburg v. h. Wit Gele Kruis.

Marktvereniging. Maandagavond hield de markt-
vereniging een ledenvergadering. Behalve het bestuur
en één lid drt verslag uit moest brengen van de con-
trole kas en boeken waren geen leden opgekomen.
Het geheel leek hierdoor meer op een bestuursver-
gadering dan op een ledenvergadering. Het bestuur
sprak er z'n misnoegen over uit dat zelfs de pers ver-
stek had laten gaan en besloot geen verdere mede-
deling over de vergadering aan de pers te verstrekken.

Gemeenteavond Vrijz. Hervormden. Onder goede
belangstelling sprak Ds. v. Linschoten op de laatste
wintergemeenteavond van de Vrijzinnig Hervormden
over de Opstandingsgedachte gezien van verschillende
geloofsovertuigingen. Na enige gedachtenwisseling over
dit onderwerp las Ds. van Linschoten nog een ernstig
Paasverhaal voor.
De heer Wemes sprak aan het slot enkele dankwoor-
den tot hen die het mogelijk hadden gemaakt dat de
band van de Vrijzinnnige leden onderling was verterkt
door het houden van deze gemeente-avonden. Met het
zingen van de Avondzang werd de avond gesloten.

Ledenvergadering Partij van de Arbeid. Maan-
dagavond werd in de kleine zaal van „Concordia"
een ledenvergadering gehouden van de Partij van de
Partij van de Arbeid, afd. Hengelo (G.)
Het voornaamste punt dat behandeld werd, was het
komende congres te A'dam. Omdat er een tekort in
kas was werd besloten geen afgevaardigde naar A'dam
te zenden. Een punt van bespreking was ook de ko-
mende wethoudersverkiezing.
Over huisvestingsproblemen ontspon zich een levendige
discussie.
Men besloot de l-Meidag niet officieel te vieren.

Uitvoering Concordia. Donderdag- en Zaterdag-
avond gaf de muziekvereniging Concordia in de zaal
Langeler haar tweede uitvoering in dit seizoen.
De avonden werden door de heer Lenderink geopend.
Onder de beproefde leiding van de dirigent werden
een zestal ouvertures en de fantasie ,,Een schone Mei-
morgen" ten gehore gebracht,
Na de pauze werd een humoristisch stuk „Juffrouw
Eva" opgevoerd. Hoewel een stuk zonder veel inhoud
vermaakte het publiek zich wel, gezien de uitbundige
lachsalvo's welke steeds in de zaal weerklonken.
Zaterdagavond was de zaal uitverkocht, wat van in-
vloed scheen zowel op de muzikanten als op de spelers
van het toneelstuk.

Geslaagd. Onze plaatsgenoot I. Ie Feber slaagde te
Amsterdam voor het diploma machineschrijven met een
snelheid van 252 aanslagen per minuut.

PAX-nieuws

De elftallen hadden Zondag allen een goede dag. Zo-
wel het Ie, het 2e en het 3e elftal behaalde de volle
buit.
Pax I speelde tegen Oeken I een wedstrijd van ge-
miste kansen. Tot een kwartier voor het einde was de
stand nog 0—0. Toen was het Michels die één van
de vele kansen benutte even later gevolgd door no. 2
van dezelfde speler. Pax miste nog 2 strafschoppen,
De keeper van Pax was uitstekend op dreef.
Pax 2 speelde thuis tegen de Hoven 3 en behaalde
een 5—2 overwinning. Voor de rust speelde Pax 2
met de wind in de rug en bebaalde een 5—0 voor-
sprong. Na de rust toen de Hoven het windvoordeel
had, haalde zij de achterstand in tot 5—2, waarmede
het einde kwam.
Pax 3 speelde een prachtige wedstrijd tegen KI. Doch'

terense Boys I. De jongens waren een klasse beter
dan hun tegenstanders. Doordat ze ook hier niet de
kansen wisten te benutten was de overwinning niet
zeker voor het cindsignaal. Vijf minuten voor het einde
kwam er een dulpunt van de voet van middenvoor
Wullink. nadat KI. Do^hteren even tevoren een straf-
schop gemist had.
Zondag a.s. speelt Pax I in Steenderen tegen Steen-
deren. Dit beloofd een zware wedstrijd te worden daar
Steenderen alles op alles zal zetten Pax een nederlaag
toe te brengen.
Pax 2 en Pax 3 spelen resp. tegen Be-Quik 4 en Wit-
kampers 2. Ook hier zijn overwinningen niet uitgeslo-
ten mits er goed aangepakt wordt.

Zondagdienst Doktoren. Dr ter Bals en Dr Wester-
beek van Eerten.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
AifcENDUM

26 April Toneeluitvoering ten bate van de Niwin.

15 Mei. Turndag. Turnkring „de Graafschap".

17 Mei. Motorsportdag.

7 Mei. Bioscoopvoorstelling in zaal Langeler.

MEDEDELINGEN Coöp. Landbouw-Vor. „DE VOLHARDING"
Alle soorten kunstmeststoffen ruim voorradig.

Wij hebben chilisalpeter, kalksalpeter, kalkammonsalpe-
ter, zwavelzure ammoniak en kalkstikstof. Verder kali
50%, kali 20°/o, superfosfaat en drie soorten landbouw-
kalk. Voor onkruidbestrijding in haver het sproeimid-
del D.N.C, in voorraad.
Gebruiksaanwijzing worden ten kantore verstrekt.
Voor bestrijding van Emelten, giftzemelen in voorraad.
Nog af te geven enkele zakken Zege en Adelaar zaai-
baver en nog een paar zakken van Hoek's zomer-
zaaitarwe.
Degenen die kolenbonnen hebben ingeleverd voor de
opfok van kuikens kunnen uit voorraad ophalen. Voor
iet inkuilen van groenvoer in de herfst zal vermoede-
ijk geen A.I.V. zuur beschikbaar zijn. Wij geven U

in overweging hiervoor bij de P.B.H, een aanvrage te
doen voor gedenatureerde melasse. Dit kan A.I.V.
zeer goed vervangen.

Lezing B.O.G. over fruitteelt. Voor de bond van
oud-leerlingen Gelderland werd Donderdag door de
heer H. B. Jansen een lezing gehouden over fruitteelt.
Spreker gaf zowel technische als economische aanwij-
zingen om tot een intensieve fruitcultuur te geraken.
JsJaa-J aanleiding van het gesprokene ontspon zich een
levendige discusie.
De heer H. Haaring werd tot contact-bestuurslid tus-
sen de Geld. Mij. van Landbouw en de B.O.G, benoemd.

Mooi succes. De heer B. de Graaf wist met zijn beide
St Barnardshonden op de internationale tentoonstelling
te Amsterdam ïwee tweede prijzen te behalen met de
vermelding uitstekend en zeer goed.

Toegelaten tot de school voor opleiding van onder-
wijzers voor hoefsmeden, de heer G. Lubbers.

Nieuws in het kort
De Kamer op excursie: Ongeveer 60 Leden dier T w ede
Kamer zullen 2 Mei a.s. een excursie door die Wierin-
germeer maken, teneinde zich op de ihoogte te stellen
van de .moeilijkheden bij de wederopbouw.

Onze vloot uitgebreid: Op de marine werf te Chat l ia in
beeft kiiteraant-adimiraal' Helfrieh im naam der K o n i n -
gin de „Beachy Head" va/n de Royal Navy onder de
na<am Hr. Ms. „Vulkaan" overgenomen.

Tóch geknipt: J. Kloosterboer, groen te-expediteur uit
St. Pancnas, een der hoofdfiguren in de 'grote spion
nage-affaire in Noard-Holland) en Groningen — in
Augustus verleden jaar uit de strafgevangenis ,in Sche-
ve mingen ontsnapt — is in B'dlgië gearresteerd.

Zestig jaar in Nederland: Hemelvaartsdag zal thet xes-
tig jaar 'geleden zijn, dat de Bloed- en Vuurvlag van
het Leger des Heils in ons land werd ontplooid.

„De Ontmoeting": Tijdens een lunch in ihet Amstelho-
tf ' l te Amsterdam, waaraan de auteurs aanzaten, die
aan de prijsvraag voor de boekenwee'k hadden deelge-
nomen, werd 'bekend gemaakt, dat Anton Gooien de
schrijver was van de „Ontmoeting".

Vry voor eigen rekening: De centrale werkgevers-or-
ganisaties hebben er geen ibezwaar tegen op l Mei vrij
te geven, mits de arbeiders deze vrije dag als snipper-
dag opnemen.

Ernstige tegenslag: lm de afgelopen strenge winter is
25 % van ,het aantal bijenvolken gestorven.

NELLE
•-EEN KLASSE OP ZICHZELF

13 Mei
Hollandse bloemen naar F ATI M A
Propaganda Fatima, Hobbemakade 51, Amsterdam,
belast zich gaarne met 't inzamelen van giften, Pater
P. v. d. Scheer, postgiro 197172, Amsterdam.

Gevaagd

Net meisje
J. Sueters - Spalstr. 1 6a

Te koop

Jonge witte keesjes
ouders pri. bunzing vangers

H. J. Wissink B 58
Hengelo (G.)

Te koop

radiotoestel

G. J. Kuipers, Spalstraat 51

Te koop

peppelen poten
bevr. Klooken, kweeker

Els Keyenburg

Te koop een

partij mangels
witte groenkraag

l paar nieuwe schoenen
maat 38

Th. B. Loskamp D 102

Hengelo

Staat ter dekking

goedgekeurde volbloed

S T I E R
met hoge productie

Dekgeld f 5.-

H. Olthof, - Wichmond

Te koop

Jonge drag. koe
(beslist eerlijk) bijna uitgeteld

B. Harmsen, „Bruil"
Hengelo (G.)

Te koop

r. b. Eenwinter
t.b.c.-vrij, ingespoten tegen
mond- en klauwzeer.

A. J. v. d. Berg B 62

knolzaad
verkrijgbaar

Th. v. d. Mondt Ruurl.w. 52

Te koop

dragende koe
aan de telling, ook ruil. voor

gust vee
W. J. Waenink,

C 40 Keyenburg

Adverteren doet verkopen

Kerkdiensten

ZONDAG 27 APRIL 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Heer te Winkel.
10.15 u. Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

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.

Te koop een

schaap met ooilam
gust schaap
voederbieten

J. B. Stcyntjcs, D 49 Baak

Aan komen lopen
klein geel hondje

tegen adv.kosten terug te be~
komen. H. Hiddink D 121

Te koop

een guste schot en
6 stuks biggen

L Wossink Dunsborg B 24

Te koop

jonge guste koe en

een r.b. éénwinter
H. A. Booltink

C 37 Keyenburg

Gevraagd

Flink dagmeisje of werkvrouw
voor 2 a 3 dagen per week
in boerengezin

Brieven onder No. 38

Te koop

een dragende koe
a.s. Mei aan de telling

G. W. Reugebrink

Dunsborg B 34

Te koop een

drag, B B zeug
bijna aan de telling

B. Dickmann D 133

Te koop een

dragende maal
2 Mei aan de telling

B. KOK D 109 Lankhorst-
straat HENGELO (G.)

Te koop

Roodbonte pink
gedekt 7 Februari

en een kleine pink
9 maanden oud

G. J. Loman, Bekveld
Hengelo (G.)

Te koop

een toom biggen
Wed. Maalderink „Tjoonk"

Dunsborg

Te koop

een guste Koe,
bij T. Onstenk

Hofstr. 26 - Hengelo (Gld)

Binnenkort ontvangen wij een

mooie sortering Jongens- en

Mei.jeiboeken ARNOLD



Jeugd van Hengelo (G.)

mee!!
aan de grote

CENTRA prijsvraag
van 1—7 Mei

Prachtige prijzen.

De post zal jullie Woensdag een folder brengen,

waarop de prijsvraag, alsmede de voorwaarden en de

prijzen vermeld zijn.

„CENTRA" Raadhuisstr.

DeMuec

H a a s t U!

oogstgaren aan te vragen bij
de P.B.H, voor l Mei. Nieuwe
binderdoeken zijn vrij te leve-

l ren, laat uw oude door ons
repareren.

Zo juist een partij zwepen ontvangen.

Aanbevelend, LUIMES' ZADELMAKERIJ

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 30 April

(Melmarkt)

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

aanleg
voor onderhoud en

spitwerk van
moes- en siertuinen

IS steeds het adres A. C. A D E L E R H O F

Hummeloseweg 18 ~ HENGELO (Gld)

30 April (verjaardag Prinses Juliana)

Aanvang 7 uur

Orkest Masseling

Voor prima IJS naar Tijdink.

IJsschotels en ijspuddingen vanaf f 3.—.

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

listaart of IJspolonaise?
Heeft U al eens
kennis gemaakt
met het nieuwste ?

Kom eens praten !

voor de b.st. kwaliteit TIJDINK handhaa f t MM \
een geringe suiker-inlevering —__—_______^_

Gezocht een vrije

werkplaats of
min. ruimte 5x5

winkel

Brieven onder No. 25 Bureau „De Reclame"

mmmmmmmmmnmmmsmnmnmmmmmmmamÊF. i

Voorlopig programma
30 April Om 9 uur een grote openlucht-

filmvertoning op het tramemplace-
ment, in sameswerking met Ere-
schuld en dankbaarheid

3 Mei Om 7.30 uur dodenherdenking met
bloemenhulde op de graven.

5 Mei Om 2 uur Singelloop ,,de Ronde
van Hengelo". Om 4 uur gecostt
meerde voetbalwedstrijd, Paxterr; JL

Zie verder nadere aankondigingen

MEIMARKT

Hengelo (G.)

Dansmuziek
in verschillende gelegenheden

Aanvang 's morgens 10 uur

Zadelmakerij Luxe lederwaren
Heden ontvangen

getaande leidsels met knippen,

losse leidselknippen,

katoenen leidsels,

paardestangen,

gebroken gebitten,

vilten borsten

Koffers, beugeltassen, portemonnaies etc.

Beleefd aanbevelend ARNOLD BOERMAN

ONTSPANNINGSAVONDEN .
Bezoekt heden Zaterdag

de Voorjaarsfeesten te Vorden
Verschillende attracties aanwezig

Aanbevelend, GIGENGACK

ii

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA1

geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. DE V R I E S


