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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 4 Mei t.m. 1 7 Mei 1 947

Bonkaarten

KA, KB, KC 705
(Serie B)

KD, KE 705
(Serie B)

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

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 703

Geldige bonnen

B—07 alg.

B-08 alg.

B—14 alg.
B—15 alg.

B-16 alg.

B—21 suiker

71—1 tabak
71-2. 71 3 tabak
71—1 versnap.

71 —3 versnap.

Rantsoen

750 gram suiker, boterham-
strooisel of 1500 gram jam.
stroop enz. of 750 gram
chocolade of suikerwerk.
50 gram cacao

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

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.

PUBLICATIE
Uitreiking bonkaarten

Dezer dagen wordt een aanvang gemaakt met de uit-
reiking van nieuwe bonkaarten. Uitgereikt zullen worden:

KA t/m KE 707 voor niet-zelfverzorgers,
QA 707 tabak,
QB 707 versnaperingen,
QC 707 tabak/versnaperingen,
TA 707 brandstoffen seizoen 1947 (1948).
Medebrengen stamkaarten MET INLEG VEL-

LEN en het restant van de bonkaarten 705.
Losse inwisselingsbonnen worden niet aan-

genomen.
Voor het verkrijgen van een brandstoffenkaart TA

707 dient het aanvraagformulier M D 323-15 voor vaste
brandstoffen, hetwelk in het tijdvak van 16 Febr. t/m
12 April 1947 werd uitgereikt, volledig ingevuld en
ondertekend wederom te .worden ingediend. Tevens
moet hierbij worden overgelegd het restant van de
brandstoffenkaart T 606, waaraan zich de bon
72 BV nog bevindt.

Mannelijke personen, geboren in 1929 en vroeger
ontvangen naar keuze een tabaks-, een versnaperingen-
of een gemengde kaart; vrouwelijke personen, geboren
in 1929 en vroeger ontvangen naar keuze een versna-
peringen- of een gemengde kaart; de overigen hebben
uitsluitend recht op een versnaperingenkaart.

Zelfverzorgers worden evenals voorheen per kennis-
geving opgeroepen. Niet-zelfverzorgers moeten op onder-
staande datum hun kaarten in ontvangst komen nemen.

Voor Hengelo (G.) op 6 en 7 Mei 1947 in café Dem-
ming van 9—12 en van 2—4 uur. (Dinsdag de letters
A t/m M. Woensdag N t/m Z.)

Distributiedienst Hengelo (GId)

Daar ons kantoor op Maandag 5 Mei a.s. is geslo-
ten, bestaat er gelegenheid voor het aanvragen van
rijwielbanden tot uiterlijk Vrijdag 9 Mei (uitgezon-
derd op Woensdag 7 Mei).

Schoenenbon.

Zij, die nog in het bezit zijn van inlegvellen waaraan

De
PRO

Zeg ennetjc, 'k beken 't je
Ik zal je niet zo(o) missen.
'k Zal nu niet meer
Zo(o) menig keer
Mij in de taal vergissen.
Ik was helaas nooit zulk een Baas
In onze moedertale.
m' Ervan bewust
Dat ik gerust
Mijn schoolgeld weer kon halen.
Mijn le(e)raar zei :
„Heus(ch), jongen, jij
Raakt nooit met taal vertrouwlijk )
Hij had gelijk ; ik had geen kijk
Op man'lijk of op vrouw'lijk.
Gelukkig zeg, nu ga je weg,
Na heel veel wikken, wegen.
Ik krijg weer moed.
Verdwijn voor«goed.
Adieu ? Je hebt mijn zegen.

CONTRA
Zeg ennetje, 'k beken 't je :
Ik zal je vrees'lijk missen.
Wat zal ik mij,
Oh, „n" nu jij
Verdwijnt, me vaak vergissen.
Want beste N, ik was en ben
Gewend je daar te schrijven
Waar jij moest staan.
Zal 'k nu voortaan
Van : Aan „de" man gaan schrijven ?
Mijn le(e)raar sprak:
„Taal is als vak
Het schoonst) houdt dat voor o(ogen."
En „n" nu jij verdwijnt, is 't mij
Of ik de(n) man verloochen.
't Is vrees'lijk zeg, nu moet je weg
Wc gaan je nu verliezen.
't Is héél erg toch,
Maar 't ergst is 't nog
Voor Groningers en Friezen )

(Nadruk verboden.)

zich de bonnetjes 612 en 614 bevinden en die in 1946
nog geen schoenenbon hebben ontvangen, kunnen deze
alsnog afhalen op Donderdag 8 Mei a.s., des voor-
middags van 9—12 uur.

Plaatselijk nieuws
N.I.W.I.N.-avond. Door het U.V.V. comité was
Zaterdagavond voor een volle zaal van den heer
Langeler een toneelavond georganiseerd, waarvan het
saldo geheel ten goede kwam van het NI WIN-comité
De avond werd geopend door Mevrouw van Hoog-
straten met een welkomstwoord, waarbij zij de wens
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Zondagdienst Doktoren. Dr Dwars en Dr Buurke.

uitsprak, dat deze avond zou slagen, zodat hierdoor
zou blijken dat ook de Achterhoek niet achter wil
blijven in het steunen van het NlWIN-werk en de
slagzin: ,.Oké, zij leven mee, met de jongens over zee",
zou worden bewaarheid.
Hierna werd door de toneelvereniging ,,Onder Ons"
uit Oosterbeek opgevoerd: ,,De Mijnklauw" van Otto
Zeegers, een spel van liefde en hartstocht, achterdocht,
jalouzie en wraak. Het stuk werd heel goed gespeeld.
In de pauze speelde een Hawaiïan-band enige nummers
waarvan het publiek kennelijk genoot.
Aan het slot van deze avond dankte Mevrouw van
Hoogstraten al degene die belangeloos hadden mede-
gewerkt om deze NIWIN-avond tot zulk een groot
succes te maken.
Met een gezellig en zeer geanimeerd bal werd deze
avond besloten.
Er kon een bedrag van f 256,61 aan het Niwin-comite
worden overgedragen.

Het zittingsuur van de ass. bij de Rijkslandbouw
voorlichtingsdienst de heer Luiten is in het vervolg
elke Dinsdagmorgen van half elf tot half twaalf op
het gemeentehuis kamer 5.

ACHILLES-nieuws

Meer en meer blijkt hè: dat ,,Achilles" op een druk
bezoek kan rekenen bij de turnwedstrijden op Hemel-
vaartsdag. Bij de j.l. gehouden vergadering te Doetin-
chem bleek dat op een na alle aangesloten verenigingen
van de Turnkring de „Graafschap" hebben ingeschreven.

Turndag op Hemelvaartsdag. De inschrijvingen voor
de grote Turndag alhier zijn nu allen binnen.
Het blijkt dat de navolgende 22 verenigingen deel-
nemen: Achilles Hengelo (G.), - Pr. Beatrix Gaanderen, -
D.G.V. Doetinchem, - S.V.D. Dinxperlo, - Achilles
Aalten, - N.G.V. Neede - V.G.V. Varsseveld - R.G.
V. Ratum. - S.G.V. Steenderen, - K.G.V. Kotten -
Sparta Vorden, - Pr. Juliana Terborg, - S.S.S. Zel-
hem, - Eendracht Doesburg, - Brinio Lochem, - W.G.
V. Woold, M.G.V. Meddo, - de Sperwer Hum-
melo en Keppel, W.I.K. Doetinchem, R.G.V. Ruurlo -
W.G.V. Winterswijk en E.G.V. Eibergen.
's Morgens worden algemene vrije oefeningen voor
dames, heren, meisjes en jongens gehouden.
Om 13 uur heeft de officieele ontvangst ten gemeente-
huize plaats door de burgemeester; van het Kring-
bestuur, de technische commissie, jury en één bestuurs-
lid der deelnemende verenigingen.
Daarna volgt een optocht van alle deelnemende ver-
enjgingen langs de volgende route: Zelhemseweg,
Kastanjelaan, Banninkstraat, Raadhuisstraat, Vordense-
weg, Kerkstraat, Ruurloseweg, Spalstraat naar het
terrein.
Om 14 uur heeft de openbare uitvoering van de turn=
kring ,,de Graafschap" plaats.
De beste turnsters en turners uit de Achterhoek zullen
oefeningen aan de ringen, de brug, paardspringen met
veerplank enz. ten beste geven.
Het aantal deelnemers(sters) bedraagt meer dan 1600.

Luchtvaartverloting. Evenals voor de oorlog heeft
de Minister van Justitie wederom vergunning verleend
tot het aanleggen van een verloting waarvan het batig
saldo is bestemd voor de ontwikkeling van de Vakafd.
Zweefvliegen van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart.
De K.N.V.v.L. is er in geslaagd de hand te leggen
op een keurcollectie prijzen bij de keuze waarvan uiter-
aard de gedachte heeft voorgezeten „een elck wat wils".
Als hoofdprijs telt deze luchtvaartverloting een retour-
vlucht per K.L.M. v. 2 pers. van Schiphol naar Rio de
Janeiro, een huisinr. van f 6000.— waarde, veestapel
bontmantels, zilvervossen, ameublementen, e.d. grote
vliegtochten, vacantietrips, etc. De Luva-Loten zijn o.a.
verkrijgbaar bij de K.L.M., bij de verschillende Lucht-
vaartclubs overal in den lande, bij boekh. Arnold en
kapper E. J. Wuestenenk. Zie verder adv. en raam-
biljetten.

Jubil a op de Hengelose paardenmarkt. Op de
zeer druk bezochte paardenmarkt, de z.g. Meimarkt,
welke hedenmorgen werd gehouden, werd enigszins
officieel herdacht, dat de zeer bekende paardenhande-

Zondag a.s.

Pax l - R1D.Ï1I
Aanvang 1.30 uur.

Entree 35 et,

beneden 1 6 jaar 1 O et.

Terrein Kastanjelaan.

laren Hoogland uit Zeddam 40 jaar en Binsbergen
uit Lochem 25 jaar deze markt geregeld bezochten.
Dit feit gaf de burgemeester aanleiding om vergezeld
van het bestuur van de Marktvereniging en de markt-
meester, namens het gemeentebestuur deze heren met
dit jubileum te complimenteren in de zaal van de heer
Leemreis, voor wiens café zij hun vaste standplaats
hebben.
De burgemeester zei o.m., onder het aanbieden van
een feestdronk, dat het [gemeentebestuur natuurlijk ten
zeerste hun belangstelling voor de paardenmarkten
alhier die bijna 300 jaar bestaan, apprecieert.
Aanvankelijk werd gevreesd dat door de gedwongen
stopzetting van de vrije paardenmarkten tijdens de be-
zetting de markt hier haar terugslag in zou onder-
vinden, maar gelukkig is dit niet het geval geweest.
In 1946 werden zelfs het recordaantal van ruim 7000
paarden aangevoerd, zodat gebleken is, dat zowel aan-
voerders als koopliedan hier op de Hengelose markt
gaarne komen.
Ook de heer Walgemoed, secretaris van de markt-
vereniging, sprak beide jubilarissen nog met een kort
woord van gelukwens toe.
Hij sprak de hoop uit, dat beiden het vergund zou
mogen zijn de Hengelose paardemnarkt nog vele jaren
te bezoeken en er goede zaken te doen.
De heren Binsbergen en Hoogland en ook diens zoon
verhaalden tot slot nog enkele aardige episoden uit
hun veeljarige ondervinding, waarna men nog enige
tijd gezellig bijeen bleef.

Grote terreinrit op 1 7 Mei a.s. Evenals het vorig
jaar organiseren de gezamenlijke K.N.M.V. groepen:
Borculo-Doetinchem-Hengelo (G.) en Zutphen weer een
terreinrit op het prachtige landgoed ,, 't Zand" gelegen
te Hengelo (G.).
De wedstrijd wordt in het nieuwe competitie-verband
gereden, zodat in het vervolg het landskampioenschap
niet meer aan de uitslag van één enkele wedstrijd zal
afhangen. Voortaan zullen alleen die rijders klasse-
<ampioen worden, die het hoogste geklasseerd zijn in
een serie van daartoe aan te wijzen wedstrijden. In
dit systeem wordt inderdaad de beste rijder over de
geheele linie kampioen van Nederland en niet de rijder
die toevallig in vroegere kampioenswedstrijden meer
geluk had dan een ander. De wedstrijd, die op 17 Mei
a.s. wordt gehouden, is één van deze competitie, zodat
het starten van de meest prominente rijders in het
land verzekerd is. Het belooft dan ook een zeer inte-
ressante strijd te worden, ook omdat de organisatoren
een geheel nieuw parcours hebben uitgezet, dat nog
meer mogelijkheden biedt dan dat van het vorig jaar
en het publiek thans ook veel beter de wedstrijd kan
volgen.
De toegangswegen en de terrein-accomodatie zijn veel
verbeterd. De parkeergelegenheid, welke vorig jaar een
ernstig bezwaar voor de bezoekers opleverde, is thans
direct bij het circuit gelegen, zodat het publiek geen
lange wandeling meer behoeft te maken.
Er worden nog pogingen in het werk gesteld om de
wedstrijden internationaal erkend te krijgen, in welk
geval men reeds dit jaar op rijders uit België en
Engeland zou kunnen rekenen.

Afscheidsmiddag van de gemeente-ontvanger

Vrijdagmiddag kwamen in de trouwzaal Burgemeester,
Wethouder, Secretaris, het secretariepersoneel en ver-
dere genodigden bijeen om officieel afscheid te nemen
van de heer Ruesink als gemeente-ontvanger wegens
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De
trouwzaal was feestelijk aangekleed door de vele bloemen
en planten, welke al direct een feestelijke stemming
wisten op te wekken. De heer Ruesink werd door de

heer Kuipers per auto van zijn woning gehaald en door
de burgemeester bij het binnentreden van de trouw-
zaal verwelkomt. De burgemeester roemde in zijn speech
de nauwgezetheid en het plichtsbesef van de scheiden-
de ontvanger.
Hoewel hij niet gedurende de ' 28 jaren dat de heer
Ruesink ontvanger is geweest, steeds het voorrecht had
genoten door deze aan het eind van elke maand te
worden betaald, omdat hij pas van 1937 in Hengelo
(Gld) was, toch was gedurende deze 10 jaren steeds
een prettige samenwerking tussen het College van
B. en W. en de ontvanger aanwezig geweest.
Spreker haalde herinneringen op uit de beginjaren toen
de kascontrole nog door B. en W. geschiedde. Na het
gebruik van enige verversingen kreeg de gemeente-
secretaris het woord, welke in een gevoelvolle en tevens
geestige speech de scheidende functionaris toesprak.
Spreker ging wat dieper in op de vele veranderingen
welke zich gedurende de ambtsperiode van de heer
Ruesink hadden voltrokken. Hij schetste de geweldige
toename van de financiële voorschriften waaraan een
gemeenle-ontvanger tegenwoordig moet voldoen. Spreker
roemde ook de accuratesse waarmee de heer Ruesink
steeds zijn taak had verricht.
Namens Burgemeester, Wethouder en ambtenaren werd
hierna de heer Ruesink een standaardwerk over de
Landbouw aangeboden.
De secretaris betrok in zijn dankwoord tot de heer
Ruesink ook diens zuster Mejuffrouw Ruesink, welke
hem steeds zo trouw had bijgestaan en waaraan ook
het gemeentebestuur de prettigste herinneringen behoudt
Hij bood hierna mejuffrouw Ruesink een prachtige
azalea aan.
Hierna kreeg een der ambtenaren, welke het langst met
de ontvanger had samengewerkt, de heer Morsink het
woord. Deze was door de lange jaren dat hij de heer
Ruesink gekend had, in staat enkele komische voor-
vallen op te halen. Aan het slot van zijn speech ver-
zocht hij de aanwezigen een afscheidslied, door onbe-
kende rijmelaars gemaakt, te zingen op de wijs van
het Hengelose Volkslied. Door de geestige inhoud sloeg
dit zeer in en werd dit lied deze middag nog vele
malen gezongen.
De heer Westerbeek van Eerten wist met zijn harmo-
nica de stemming er in te houden en menig voorbij-
ganger langs het gemeentehuis, zal zich afgevraagd
hebben, wat daar wel te doen zou zijn.
De heer Ruesink dankte aan het slot van deze gezellige
middag voor de steun welke hij gedurende zijn ambts-
periode steeds van allen had mogen ontvangen en zei
diep getroffen te zijn door de gevoelige woorden welke
hedenmiddag waren gesproken.

PAX-nieuws
Zondag Jl. kwamen wederom alle elftallen met de volle
buit uit de strijd.
Pax l behaalde in Steenderen een 2-1 overwinning op
de club van die naam.
Voor de rust met de wind in de rug behaalde Pax een
l — O voorsprong door een prachtschot van de links-
buiten Notten.
Gezien de grote veldmeerderheid en het technisch beter
spel van Pax, hadden onze jongens een grotere voor-
sprong verdiend.
Nauwelijks waren enkele minuten in de 2e helft gespeeld
toen Michels onverwachts een fraai doelpunt maakte
2—0. Geleidelijk werd Steenderen, gesteund door de
wind nu sterker. Een doelpunt zat dan ook in de lucht.
Het duurde echter nog tot 15 minuten voor het einde
voor dit doelpunt kwam 2—1. Met deze stand kwam
onder grote spanning het einde. De scheidrechter leidde
zeer slecht.
Pax 2 behaalde een regelmatige 7—2 overwinning op
Be Quick 4 in Zutphen, terwijl de 3e editie op Wit-
kampers 2 een 3—2 overwinning uit het vuur sleepte,
na met rust een 2—O achterstand te hebben.

Zondag a.s. Pax l—R.K.D.V.V. l 1.30 uur.
Ratti l—Pax 2 l uur. K.D.C 4—Pax 3 12 uur.

„Nou, tabeh dan!"

klonk het een vijftien jaren geleden vol valse roman-
tiek. Die tijd is, gelukkig, voorbij. We gaan niet nartr
Indië om een ongelukkige liefde te vergeten of om van
het alternatief „Indië" of „galg en rad" het minst pijn-
lijke te kiezen.

We igaan naar Indië, omdat het Vaderland onze hulp
daarginds, nodig -heeft. Dat schept verplicht i ini^ou van
het volk ten opzichte van zijin soldaten en de NIWIN
is er om die verplichinigien gestalte te geven. Bij die
bemiddelaarsrol hoeft de NIWIN echter meer nodii;
dan vriendelijke belangstelling alken. Die 'be langs te l
iling .moet uitgroeien tot waardering en die waardering-
te t daadwerkelijke steun.
Om aan het doel en de werkwijze van de NIWIN gro-
tere bekendheid te geven en daardoor de verzorging
van on/e jongens in Indië des te i n t e n s i e v e r Ie doen
xijn, 'belegt het L,andelij'k Comité van de X I W l N < ; i
provinciale bijeenkomsten, waartoe, behalve de B u i ,
meesters uit de betreffende provincie, v e r t e g e n w o o r d i -
gers van alle organisaties, die w e r k z a a m zijn voor die
jongens overzee, en afgevaardigden .van de p l a a t s e l i j k e
NIWIN Comité's worden uitgenodigd.
Op 2 Mei a.s. wordt een dergelijke .bijeenkomst gehou-
den voor de provincie Gelderland, en wel te Araiheni in
M u s i s Sacrum, aanvangende om 2 uur, welke zal u
den geopend dioor Arnhem's Bm ! e r , de h et-r Ch.
G. Matzer. Na het zakelijke gedeel te , w a a r v a n men
hoopt, dat een vruchtbare gedachtenwisseling er het
gevolg van zal zijn, is het ipn»t;ra.nvniïi gewijd aan de
v e r t o n i n g van -enige leger- en mar ine f i lmis en het op-
treden van vooraanstaande artisten, die b i n n e n k o r t in
N l WIN-verband naar Indië zullen vertrekken voor een
tournee bij de soldaten; wij noemen de violist J < > | u < k i
en het cabaretgezekschap van Rol) Mi l ton .

De besturen der Winkeliersver, te Hengelo (Gld) en
de R.K. Middenstandsvereniging te Keijenburg stellen

hun leden voor op de

(e&stdag,
5 Mei te sluiten

's middags om 12 uur

NATIONALE
F E E S T D A G

Dansmuziek
na afloop van het feestprogramma

in verschillende gelegenheden

Coöp, Landbver, „De Volharding"
Nationale Feestdag Maandag 5 Mei

na 12 uur GESLOTEN.

Kerkdiensten

ZONDAG 4 MEI 1947

Ned. Herv. Kerk

10.15 u. Ds Kwint. H. Doop.

7 u. Ds H. J. Talens, pred. te
Warnsveld, Jeugddienst.

Vrijz. Herv. Kerk.

10 u. Ds Wagenvoorde van Neede.

Herdenkingsdienst.

Parochie St. Willibrordu»

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.

v ó ó r

Donderdagmorgen
10 uur.

Te koop
een best roodbont

maalkall
bij J. KI. Gotink
Steend. weg D 5 Bekveld.



Het Rusthuis Ned. Herv.

Kerk Hengelo (Gld)

vraagt

net Meisje
voor dag en nacht.

Verloren

2 witte boorden.
Gaande van Herwers

tot Antink.

Te.rug te bezorgen bij

G. J. Antink, Spalstr. 35

5 Mei, na 12 uur,

gesloten.
Herm. Corn. Jansen,

F 67a Varsel.

Te koop

een omgewaaide

noteboom.
Inlichtingen en aanwijzing:

G. J. Dijkman,
Kinderkamp, Noordink,

Hengelo (Gld).

Te koop een
goed onderhouden 1-paards

[naaimachine,
Bij B. Eelderink
smederij

VeldhoekFlOS Hengelo (G.)

Geldcredieten f 800.— 5%
Zonder borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. SCHIJF ALLEN

Br. porto antw. Spaarcred. Inst.
Mathenesserweg 11O - R'dam-W-

Te koop een

r.b. drag maal,
t.b.c.-vrij. 10 Mei a.d. telling.

B. Momberg

Noordink — Hengelo (G.)

Te koop een beste

r.b. drag. maal,
t.b.c.-vrij. H Mei a. d. telling

bij A. Lebbink

Noordink E 32 Hengelo (G.)

Het bestuur der Gymn.ver. ..Achilles"

wenst te verpachten de

op het terrein van de V.V ...Pax"

Hemelvaartsdag 15 Mei 1947,

gedurende de turnwedstrijden.

Briefjes inleveren, Dinsdag 6 Mei 's avonds 8 uur in

het gebouw „Concordia"

te Keijenburg

Zondag 4 April

4 uur Plechtig Lof v. Requiem, waarna
herdenking van de gevallenen op

het R.K. kerkhof.

Maandag 5 April

2 uur Vogelschieten

3 uur Ringrijden voor dames en heren.

4 uur Touwtrekken

5 uur Stoelendans voor dames en heren

5.30 uur Prijsuitdeling in het parochiehuis
waarna dansmuziek

De Oranjecommissie

Maandag 5 Mei a.s.
nationale feestdag

vanaf 6 uur

j. A. wmkelman kerjenBimq

6 JUNI TREKT LUYA LOTEN f 1-
Keuze2 P Kl^M A'd-Rlo Janeiro.
Huis tot f 6000, Huisinr. f6000,
2 Koeien f 3000,2 Paarden f 3000,
Bruynzeelkeukens, Bontmantel»
Zilvervossen. &8O Prachtprijzen.
Just 1116 Kon. Ned. Ver. v. Luchtv. Postwissel BOX 809 's-Hage
KOOPT b/d KLM., KRANTKIOSKEN, LISSONE, SIGM, GIRO 241.000

LU VA-LOTEN f 1.- te Hengelo: Boekh. Arnold,
sigarenm. Wuestenenk & Zn. Steenderen: coif. Eymans.

Te koop een

roodb. pink,
bij R. Besselink
B 64 Hengelo (Gld)

Te koop
een r.b. dragende

maal
uitgeteld 18 Mei, t.b.c.-vrij,

bij H. Luesink
N.o.Z. in de Scharf.

Te koop

mooie biggen,
bij G. J. Harmsen

(Esselenbroek)

Te koop

een drag. Maal,
12 Mei a.d. telling, t.b.c.-vrij.

H. Haaring,

KI. Zelle - Hengelo (Gld)

Te koop

3 zware biggen,
bij B. Besselink

D 37 Bekveld Hengelo (Gld)

Te koop

biggen
bij H. Garritsen,

Lankh.str. D 60 Wichmond

Te koop

beste biggen,
w.o. B.B. zeugjes

bij A. Gr. Roessink,

B 4 Dunsborg.

Te koop

een toom biggen,
bij H. Homan,
B H Hengelo (G.)

Te koop

een r.b. drag. koe,
aan de telling.

Bij G. J .Schlüter ,C65

Adverteren doet verkopen

Moederdag
Zondag 11 Mei.

Het heerlijkste wat gij Uw Moeder

geven kunt is

een Taart vao bakkerij v, d, Weer,

de nieuwe staalboeken voor behangselpapier
Verder verkrijgbaar carboleum en bruine
teer,

Aanbevelend W. J. DERKSEN - Bekveld

Schoonmaaktijd is Behangerstijd

Ve rwa rm ingslampen
voor Kunstmoeders ruim voorradig.

Lampekappen in verschillende modellen

B. W. BERGERVOET
Installateur Velswijk.


