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Beakaarte»

KA, KB, KC 106
(Serie C)

ED, KB 105

(Serie C) „

MA, MB, MC, MD,
ME, MT, MO 108

bijzondere arbeid en
a.i. moeders en zie-
ken.
(Serie C)

Geldig* bonnen

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

C-01 res.
C-03 res.
C-04 res.
C-05 res.
C-06 res.
C-07 res.

C-11 brood
C-11 boter
C-12 ,
C-13. C- 15 melk
C-11. C-12 vlees
C-11 alg.
C-12 alg.
C— 18 alg.

C-13 res.
C-̂ 18 res.

C-17 res.

C— 21 brood
C— 21 boter
C-22 „
C— 21 melk
C— 21 vlees
C— 22 vlees
C-21 kaas
G— 21 eieren

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
200 gram kaas
2 eieren
ong. 225 gram huishoudzeep

of 90 gram toiletzeep
125 gr. margar. of 100 gr. vet
1600 gram brood
125 gr. margar. of 100 gr. vet
200 gram kaas
800 gram brood
125 gram boter

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
2 eieren
ong. 225 gram huishoudzeep

of 90 gr. toiletzeep.
800 gram brood
500 gr. rijst of kindermeel

(uit rijst bereid) of kinder-
biscuits.

ong. 225 gram huishoudzeep
of 90 gram toiletzeep.

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

Plaatselijk nieuws
Burgelijkc stand van 16 t/m 30 April 1947.

Bevallen: B. Harmsen-Maalderink z. M. C. Sueters-
Messink z, en d. J. Hartelman-Ordelman z.
Overleden: W. Oortgiezen. 89 j. ongeh. A. M. Kleve
echtg. v. G. H. M. Tersteeg. H. Momberg echtg. v.
M. G. Hagen, B. M. Berendsen, ongeh. 85 j.
Ondertrouwd: H. W. Ellenkamp en A. Ch. Heerink
B. Heersink en H. Harmsen.
Gehuwd: H. B. Spiekker en W. J. B Nieuwenhuis.

N. T. F. Door de Ned. Therm. Dienst werden in de
maand April uit deze gemeente opgehaald de cadavers
van 2 paarden. 3 koeien, H nuchtere kalveren, 6 var-
kens, 2 schapen en l geit.

Zondagdlonst Doktoren. Dr Dwars en Dr Buurke.

Hemelvaartsdag. Dr Dwars en Dr Westerbeek van
Eerten.

PAX-nieuwt

Pax l ontving jl. Zondag R.K.D.V.V. l op visite. Pax
toonde zich in deze wedstrijd een klasse beter dan haar
tegenstander. Nadat de rust was ingegaan met een stand
van 3—1 in het voordeel van Pax, wisten zij na de
thee nog 4 doelpunten aan de score toe te voegen,
terwijl R.K.D.V.V. slechts l X het net kon vinden,
zodat het einde met een 7—2 overwinning kwam.
Het goede spel van de rechtsbuiten van Pax viel op.
Pax 2 speelde uit tegen Ratti I en wist met 1—0 de
meerdere te blijven. Hiermede neemt Pax 2 de derde
plaats in met 3 punten achterstand op de leiders.

Linea-recta

Zo l— we kunnen weer naar 't Zuiden
Met die goeie ouwe spoor;
Overstappen is niet nodig,
We rijden weer aan een stuk door.

T oen ons kleine land bevrijd was,
Pakte ook de spoor weer aan I
Men begreep, dat juist de spoorman
Dubbel-hard aan 't werk moest gaan.

Overal verwoeste lijnen.
Weg was 't rollend mat'riaal.
Twee jaar vroeger was ons land als
Een geplukte kip zo kaal.

Weggevoerd aan goed'renwagens
Was ruim negentig procent.
Maar nu zou eerst spoedig blijken,
Wat men kan en wat men kent!

Neêrlands beste koppen werkten —
Hebben zich weer echt geweerd —
Nieuwe wagens gingen rijden;
Bruggen zijn gerestaureerd.

Noord en Zuid direct bereikbaar,
Zoals het in de spoorgids staat.
Gelukgewenst, hoor stoere spoorlui,
Met dit prachtig resultaat!

(Nadruk verboden.)

Zondag a.s.

12 uur: Pax |||-Vonlen II

2 uur: Pax l-loenennark l
Entree 35 et,

bonaden 16 jaar 10 et.

Terrein Kastanjelaan.

Pax 3 wist een gelijk spel te bemachtigen tegen K.D.C.
4 in Lochem. Hadden de jongens niet met zo'n pech
te kampen gehad, zeer zeker waren dan beide puntjes
mee naar huis genomen.
Op Hemelvaartsdag speelt Pax I haar laatste compe-
titie-wedstrijd en wel tegen Brummense Boys in Brum-
men. Pogingen van het Pax-Bestuur deze wedstrijd uit-
gesteld te krijgen, faalden.

Contralo Stloronkouring to Zutphen. De heer H.
E. Harmsen behaalde met zijn stier „Albion" een 3e
prijs; de fokv. Hengelo (Gld) met „Emma's Roland"
een 2e prijs.

FRANKERINC BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.l.t.t.

HENGELO (GLD)



I Bloemenöaq

Voor Moederdag hebben wij een mooie

collectie snijbloemen en potplanten vanaf

50 cent per pot

Gevraagd flink meisje voor de
huishouding en voor de winkel

m. wijrmeRQen keRkstRAAt 6 ]

Betrouwbaarheidsrit. Door de Hengelosche Auto-
en motorvereniging H.A.M.O.V.E. wordt op 31 Mei
a.s. een betrouwbaarheidsrit gehouden.
Aan deze rit kunnen deelnemen automobilisten en mo-
torrijders, verdeeld in 2 klassen A en B van resp, HO
en 125 km.
De gemiddelde snelheid zal bepaald worden voor klasse
A op 40 km per uur en voor klasse B op 35 km
per uur.
Deelnemers moeten hun inschrijvingsbiljet voor 29 Mei
a.s. inzenden bij de heer H. J. Willems, Vordenseweg
8, alhier.
Het inschrijvingsgeld bedraagt f 1.—.
Het doel van deze rit is het bevorderen van rijvaar-
digheid en het oriënteringsvermogen.
Er zullen mooie prijzen beschikbaar worden gesteld.

Dodenherdenking op 3 Mei. Evenals vorig jaar
werd ook thans door een groot aantal belangstellenden
onder wie ook de naaste familieleden, deelgenomen
aan de ,,stille rondgang" bij de dodenherdenking.
Om half acht 's avonds trok de stoet, voorafgegaan
door de Oranje-commissie en de burgemeester, naar
de begraafplaats, alwaar, nadat eerst op de graven
der gesneuvelden, oorlogsslachtoffers en de 5 gevallen
Engelse piloten, witte tulpen waren gedeponeerd, alle
aanwezigen langs de graven defileerden.
Daarna ging de stoet naar het R.K. kerkhof, waar
eveneens witte tulpen werden neergelegd, terwijl ook
anderen door het meebrengen van bloemen toonde de
gevallenen niet *te zijn vergeten.

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

15 Mei. Turnda^. Turnkring „de Graafschap".
17 Mei. Motorsportdag.
31 Mei. Betrouwbaarheidsrit H.A.M.O.V.E.

Kerkdiensten
ZONDAG 11 MEI 1947

Ned. Herv. Kerk

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

Hemelvaartsdag. 10 u. Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordui

Zondag communie uitreiken om

6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,

hoogmis om 10 u., lof om i u.

Door de week communie uitreiken

om 7 u., H. Mis om 8 u.

Vrijdagavond om 7 u. lof.

Feestelijkheden Nationale feestdag. Door de weers-
omstandigheden kon het programma van het Oranje-
Comité niet geheel worden afgewerkt. De singelloop
moest worden afgelast en zal waarschijnlijk 2e Pinkster-
dag worden gehouden.
De voetbalwedstrijd, veteranen-contra veteranen, die
met 5—3 eindigde had veel bekijks.
Toen later het weer wat opklaarde, organiseerde de
muziekverenigingen een rondgang door het dorp.
Te Keijenburg werd ijverig vogelgeschoten. Ook de
burgemeester werd verzocht een schot te willen lossen.
Koning werd dit jaar de heer J. Ankersmit, Velswijk.
De vleugels werden afgeschoten door de heren C. Nie-
sink en J. Hilderink, Velswijk.
De kop werd door H. Hermans en de staart door B.
Niesink afgeschoten.

daarvan plus minus

daarvan plus minus

daarvan plus minus

daarvan pinas minus

daairvan plus minus

daarvan- plus minus

's Avonds was er op verschillende plaatsen gelegenheid
om een dansje te maken, waarvan door velen, ook van
buitenaf, een druk gebruik weard gemaakt.

Ledenvergadering V.V.V. A.s. Dinsdag komt de Ver.
voor Vreemdelingenverkeer in jaarverg, bijeen. Niet
alleen de belangrijke agenda-punten zijn oorzaak dat
de leden verzocht worden alle aanwezig te zijn, maar
ook dat na afloop der ledenverg. de heer Heikamp uit
Otterlo een buitengewoon interessante lezing zal houden
over het onderwerp : „Met een oude Veluwse schaap-
herder door de oerbossen en over de heidevelden en
zandverstuivingen van ons Veluweland." Sagen en le-
genden. Ongeveer 100 natuuropnamen verduidelijken
de voordracht.

Arbeidsvraagstukken In de Landbouw.
Het vorige jaar heeft men in vele streken door gebrek
aan arbeidskrachten ibij .het oogsten 'grote moeilijkhe-
dfen ondervonden. Alleen in de Biesbos .ging ongeveer
5 mililioen kg. suiker verloren, doordat de rooiers der
suikerbieten ontbraken. Eind November zaten daar nog
honderden ha. suikerbieten in de grond. In andere 'Stre-
ken en ook met andere gewassen was het al net zo.
En diat, terwijl duizenden arbeiders voor D.U.W.-werk
staan ingeschreven of overbruiggingssteun genieten.
De landarbeid is dus wel érg weinig in trek.
Merkwaardig is, wat de statistiek-en leren. In afgeron-
de cijfers telde ons land in:
1849: 3 millioen inwoners
200.000 landarbeiders;
1889: 4£ millioen inwoners
363.000 landarbeiders;
1899: 5 millioen inwoners
388.000 landarbeiders;
1909: 6 millioen inwoners
395.000 landanbeiders;
1920: 7 millioen inwoners
424.000 landarbeiders;
1930: &i mililioen inwoners
384.000 landarbeiders;
terwijl het aantal landarbeiders sindsdien weinig of niet
meer toenaim. Terwijl de bevolking' dus sinds 1889 meer
dan verdubbelde, bleef het aantal landarbeiders gelijk.
Procentsigwijs daalde het tot meer dan de helft.
Vier technische oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen:
a. de relatief geringe b ode-m uitbreiding;
b. die gestegen individuele arbeidsprestatie;
c. ratonaliisatie van het 'bedrijf;
d. (mechanisatie;
terwijl de extensieve teelten Kier en daar ook nog moe-
ten worden gerekend.
Deze factoren bepaalden de arbeidsbehoefte.
Thans is het echter zo ver, dat op het land aan de
arbeidisbehoefte niet meer kan worden voldaan. ,,De
werkkrachten worden van het land wegge zogen", is
de algemene .klacht. Tot voor kort, en bij uitzondering
nog wel, 'kon die geringere 'geldelijke 'beloning van de
landarbeid hiervan de oorzaak zijn. Maar er zijn ook
andere oorzaken te noemen:
1. de verhouding, boer—arbeider, laat soms te wensen
over;
2. landarbeid is harder en zwaarder dan vee-l ander
werk;
3. op landarbeid rust een „steTmpel" van minderwaar-
digheid, l i e t wordt door velen niet als een ,,vak" be-
schouwd, zodat diploma's schaars zijn en weinig wor-
den gewaardeerd.
Over het eerste punt behoeven wij niet uit te weiden.
H-et t wede heeft als tegenwicht, dat het gezonde en
n i ' M > i e airbeid is, terwijl de juiste werktuigen veel ver-
l icht ing kunnen brengen. Het derde punt is -het voor-
naamste : ook de boer, méér de tuinder, is hierbij be-
trokken.
De oplossing ligt voor de hand, doch is veelomvattend,
/ond'er te vervallen in de zoetelijke idylle van platte-
landsromai.itiek, dient de bodemproductie de belanig-
sU-Hin-g, die zij* verdient, in pers en radio te krijtgen,
maar dan ook zó, dat buitenstaanders er belangstel-
ling voor krijgen. Er dienen landarbeider s scholen te
komen met speciale diploma's, die recht op beter -loon
waarborgen. Voor de ouderen zullen de Volkshoge-
scholen nuttig werk kunnen doen, mits de kosten laag
zijn. De landbouworganisaties höbben op dit terrein

Gevraagd
zo spoedig mogelijk

een huishoudster
p. G.

B. H. Overkamp D 149

Gevraagd een

Net meisje
voor 3 a 4 dagen per week

Hoog loon.

Adres bureau dezes

Te koop

r. b. neurende

maal en een af-

gekalfde
geeft 1 5 L melk per dag

Gebr. Hissink D 8
Hengelo (G.), niet op Zond.

Te koop

r, b, maalkalf
D. WULLINK

Ruurloseweg 33 - Hengelo

Te koop

Biggen
S. J. Langeler op „Groot

Holte" ~ Bekveld D 26

Te koop
in g. s. z.
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drager voor 2-paards gras-

machine • bij H. Haaring

Klein Selle, Hengelo
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;, Keyenburg

Heden werd van onze zijde weggenomen, na een
korte ongesteldheid, in volle verzekerdheid des
geloofs, onze geliefde Echtgenote, Moeder, Be-
huwd-, Groot- en Pleegmoeder

HENDRIKA SEINHORST
Echtgenote van D. J. Jansen.
Eerder weduwe van B. Rosier.

in de ouderdam van 79 jaar.
Dat haar heengaan vrede was, troost ons in dit
zware verlies.

Hengelo (G.)
Arnhem;

Hengelo (G.)

Hengelo (G.), 5 Mei 1947.
Spalstraat 26.

D. J. Jansen

W. F, Jansen
Dies Nöthorn

D. J. Kamperman
C. M. Weustenenk-

Kampermam
H. Weustenenk

Heden nam de Heere van onze zijde weg, na een

kortstondig doch smartelijk lijden, onze innig

geliefde zorgzame Moeder, Groot- en Overgroot-
moeder,

HARMINA BRUIL

Weduwe van H. J. Wentink

in de ouderdom van 75 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Uit aller naam: E. J. Wentink

,,Slagboom"

Hengelo (Gld.), 8 Mei 1947.

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden

tijdens de ziekte en het overlijden van onze geliefde

Moeder, Behuwd- Groot- en Overgrootmoeder

Gerritdina Bannink

betuig ik aan vrienden, buren, Dr. Dwars en Zuster

Fokkens, mijn hartelijke dank.

Hengelo (Gld), Mei 1947. B. H. Overkamp.

nog een girote taak. Als voorbeeld wijzen wij op de
,/Académie d'Agrioulture de France", die in Frankrijk
concoursen in landarbeid! orgjaniseerde, b.v. oogsten
van bieten, aardappelen en hieraan een diploma ver-
bond, dat bij contract werk -grote voordelen gaf. Met
deze en andere 'hulpmiddelen kan de landarbeid weer
a a.n t rekkelijk worden gemaakt. .
En verder? Het „retour a la tenre" - terug naar de
aarde — behoeft geen holle leus te zijn. Geeft men
er zich wel rekenschap van, dat in de steden duizen-
den jonge mensen vegeteren, voor wie geen betere
a r beids therapie ibestaat, dan die in de vrije natuur en
dat velen van hen dit ook wel willen, maar geen op-
leidingsmoge lijkheden zien? Deze mensen georgani-
seerd een opleiding geven, via boerenscholen en plaat-
sing op boerderijen, is een levensbelang voor ons volk.
Want hoe men het ook bekijkt, de stiroom van het
land naar de stad, moet worden beperkt of voor een
deel worden teruggeleid. Boer en tuinder moeten dit
werk via hun organisaties voorbereiden en uitvoeren
en de overheid dient het op allerlei wijze te steunen.
Gebeurt dit niet en wordt de landarbeid nog meer ver-
acht-, dan zullen de gevolgen noodlottig zijn, direct
voor de personeelsvoorziening der agrarische bedrij-
ven -- indirect voor 'het gehele volksleven. De eerste
les hebben wij intussen al geleerd

Duitschers zyn duur : Van het einde van de
oorlog af tot en met 1946 beliep de waardie van de
door Amerika aan Duitsland verstrekte hulp in de
vorm vao voedsel en andere voorraden in totaal bijna
500 millioen dollar.

In voorraad
Turfstrooisel (fijn), Carbolineum, Kool-
teer en Creoline.

Deze week ontvangen we een wagon turf, bestel

hiervan tijdig. Ook kunt u harde turf bestellen,
die we deze zomer leveren.

Eerstdaags worden er weer kolenbonnen geldig,

levert deze direct in, wij hebben Eierkolen en

Cokes in voorraad. Anthraciet verwachten we
spoedig.

B. J. LEBBINK

Wensch2pers. p.
KLM A'dam-Rlo
Janeiro tot t aooo
Huls, Huisinr.
f 6000, Ameublem,

Koeien f 3000, Tr«-L«
2 Paarden f 3000, '
Bruynz. keukens. *>
B o n t m a n t e l s . Juni
Z l l v e r v o s s e n , Just
SSOPrachtprUzen 1166

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

Voorradig

electr. comforen, petroleum-vergassers, electr.
weide-afrastering; slechts een draad nodig

Va deel minder palen en geen hek. Vraagt
inlichtingen.

B. W. Bergervoet - Installateur - Velswijk

Telefoon 317 Hengelo (G.)

Kwekersver. Keyenburg en Omstr.

Telers van witlof op contract worden verzocht het
zaaizaad op te halen Maandag 12 Mei van 12-2 uur

bij G. Hendriks Els Keyenburg.

Pootbonen te koop (Stoksnijbonen)

B. Woerts, Reigersvoort

Alleen de voedsel rekening voor het tijdvak vam l
Augustus 1945 af tot en met 31 December 1946 ten
•behoeve van (Duitsers en verplaatste personen 'bedroeg
$ 395.461.000. Bovendien hebben de Amerikaanse le-
gerdepótis en directe importen voorzien in miljoenen
tonnen andere voorraden, varieerende van medicamen-
ten tot olie, tot een bedrag van m^maals $ 65.—
mililioen.

Ten slo-tte hebben de Amerikaanse staatsburgers ten
behoeve van individuele Duitsers enorme vrijwillige
bijdragen geleverd in de vorm van pesctoeokpafcfcetten.

Een plastic praatje: De productie van plastic heeft een
grote omvainig .gekregen. Dat bleek onlangs op een
tentoonstelling, die onder auspiciën van de B r i t s e
Plastic Federatie werd gehouden.
Meer dan 500 afzonderlijke producten, variërende van
booixkk'noopjes af tot plastic badkamers toe, werden
hier geëxpooseerd. Men zag er o.m. p l a s t i c b!
eierdopjes, gootstenen, wiegen, ont'bijtsi-rvicx.en,
di jnen, kleren, sieraden, stoelen, tafels, etalagepoppen,
deurknoppen, radiokasiten, (kunst-tanden en chirurgi-
sche instrumenten.
Het nieuwe materiaal heeft zijn 'bruikbaarheid <>p ver-
schillend gebied bewezen. Niet alleen is 'lKM goedkoop

- wat in dezen tijd een belangrijke factor is - maar
het is ook pra-ctisch. Plastics zijn sterk, l i ch t en
hygiënisch — zij zijn bestand tegen chemicaliën en
ze geleiden electrkiteit. Br bestaat geen ander m a t e -
riaal, dat al deze voordelen bezit. Ten slot t e - het
oog wil ook wat hebben! — plastics zien er aantrek-
kelijk uit.



Zondag 11 Mei hopen onze geliefde Ouders Be-

huwd- en Grootouders,

B. Onstenk

en

M. B. Onstenk-Kranenberg

de dag te herdenken dat zij voor 30 jaar in de

Echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkander en voor ons ge-

spaard blijven is de wens van hun dankbare kinde-

ren behuwd- en kleinkind.

Hengelo (G.), Kervelseweg 12

Mappen Postpapier Arnold
Te koop

complete

kunstm, kachel
met 2 voederbakken

Kervelseweg 19

Te koop

1 lange en 2 korte

achterdeuren, ijzer-
werk zo goed als nieuw.

1 grote houten voer-
bak, 1 broodsnijder

1 deur met kozijn

2 kleine raampjes

1 gr. kacheltje m. p.

Bevragen:

Banninkstr. 8. Hengelo (G.)

Adverteren doet verkopen

Dr. Dwars zoekt een

tuinknectit
voor l dag in de week,

niet ouder dan 18 jaar

Te koop «en beste

dragende maal
Wed. H. Momberfl

B i l — Hengelo (G.)

Te koop

2 r.b. drag. malen
t.b.c. vrij

bij H. J. Berkelder

B 95 ~ Hengelo (G.)

Kastpapler met rand

Arnold

Groene Kruis Hengelo (Gld)
Bij besluit van de Algemene ledenvergadering bedraagt
de halfjaarlijkse contributie f 2.50.
De penningmeester geeft gelegenheid om deze contri-
butie te betalen. Zaterdagmiddag 17 Mei van 2-6 uur,
Spalstraat 31.
Na die datum wordt de kwitantie aangeboden met
verhoging van 1 5 cent incassokosten.

Het Bestuur.

Hemelvaartsdag

Hengelo (G.)

Na afloop der turnwedstrijden

öansmuziek
in verschillende gelegenheden

Slaat ter dekking
bij B. Blom Gooi C 77 Hengelo (G.)

de prachtige vosbonte Shell, Pony
Hengst aangekocht In Limburg. Dekt

voor rijk en stamboek.

Dekt bij de hengst met het mooie haar.'

Dekgeld f 32.-

+
+

•
voor de grote Turnwedstrijden en Demonstraties
op Donderdag 15 Mei, georganiseerd door de G. V. „Achilles" 1926, Hengelo (G)

*

•

+

+

9 uur Aanvang der morgen wedstrijden. 11.30 u. Generale repetitie.

1 uur Officiële ontvangst ten gemeentehuize door de Heer Burgemeester van

Hengelo (G.), van Kringbestuur, Jury en afgevaardigden der verenigingen.

1.15 uur Opstellen op de Zelhemseweg voor de mars wedstrijd.

1.30 uur Afmars. Te volgen route: Kastanjelaan, Banninkstraat, Vordenseweg,

Kerkstraat, Ruurloseweg, Spalstraat naar het terrein.

2 uur Aanvang der middaguitvoering, bestaande uit massale demonstratie

H—1600 deelnemers(sters), piramidebouw op twee bruggen door de

jeugdklassen, demonstratie keurturners(sters) enz.

Entree:
Dagkaarten l 1.00

Morgenkaarten - 0.40

Middagkaarten - 0.60

Entreeprijs plus pi. belasting

Kinderen beneden de leeftijd van 15 jaar half geld. Bondsleden op vertoon van

bondsdiploraa 50 pet. reductie. Donateurs der Gymn. Ver. eveneens 50 pet. re-

duciie voor 2 kaarten. De kaarten moeten worden 'afgehaald op Maandag 12

Mei tussen 7-8 uur n.m., in het feestgebouw „Concordia". Nadien wordt geen

reductie meer verleend.

Voorverkoop der entreekaarten op dezelfde avond van 8-9 uur in ..Concordia"

Ingezetenen van Hengelo, toont nw medeleven met dit grote sportfestijn
door een massaal bezoek aan het Pax-terrein. Laat ome gasten «ien dat
het op prijs wordt gesteld dat een dergelijk gebeuren thans in Hengelo
plaats vind en toont «w medeleven door die dag de vlag uit te steken.

De regelingscoHuaissie

•

•

+


