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Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KG 705
(Serie C)

KD, KE 705
(Serie C)

MA, MD 706
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(Serie C)

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 703

C—04 alg.

C—05 alg.
C—06 alg.

C-14, C 15,
C-16 alg.

C-17 alg'.
C—18 alg.

C—21 suiker

73 1 tabak
73-2, 73-3 tabak
73—1 versnap.

73—3 versnap.

750 gram suiker, boterham-
strooisel of 1500 gram jam,
stroop enz. of 750 gram
chocolade of suikerwerk.
2 liter petroleum
1 ei

250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.
2 liter petroleum
1 ei

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-
hamst rooisel 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.

L

Plaatselijk nieuws
Jaarvergadering V.V.V. Dinsdagavond kwam ge-
noemde ver. in jaarverg. bijeen. Door omstandigheden
kon deze ledenverg. niet eerder gehouden worden.
Eerstgenoemde reden en het mooie weer, was zeker
cforzaak dat de opkomst niet zo groot was als vorig
jaar. Uit de verslagen van Secr. en Penningm. bleek
dat de ver. vooruitgegaan is. Het ledental steeg tot
141. De kas sloot met een batig saldo van f335.56.
In de vacature ontstaan dooi het vertrek van de heer
Bronsema, werd gekozen de heer ]. H. Keijzer, hoofd
der O.L.S. te Varsel, terwijl de heer A. Hoksbergen,
die periodiek moest aftreden, met alg. stemmen werd
herkozen.
Mededeling werd gedaan dat de zaak betreffende ver-
betering Riefelerdijk thans naar wens verloopt en de
verwachting werd uitgesproken, dat dit jaar nog de
Riefelerdijk in een goed begaanbare weg zal zijn herscha-
pen. Dank werd gebracht aan raad en B. en W. die
thans alles in het werk stellen om de Riefelerdijk te
verbeteren, alsmede de verbetering der rijwielpaden
met kracht ter hand te nemen.
Op verzoek der buurtver. „M.E.V.A." te Dunsborg
werd een bank geplaatst bij de Sletteringbrug.
Medegedeeld werd dat er pogingen worden aangewend
dit jaar een openluchtspel op te voeren, wanneer er
een geschikt terrein te krijgen is, het finantieel is ver-
antwoord en het op te voeren spel aan de verwach-
tingen beantwoord, terwijl tevens getracht zal worden
de Djiguiten Kozakken, die momenteel een tournee door
ons land maken, ook in Hengelo te doen optreden.
Hierna sloot' de vootz. Dr Dwars deze verg. om het
woord te geven aan 'de Heer A. Heijkamp te Otterlo,
die zou spreken over het onderwerp : „Met een oude
Veluwse schaapherder door de oerbossen en over de hei-
develden, zandverstuivingen van ons Veluweland, Sagen
en legenden." Met grote aandacht werd deze lezing,
verduidelijkt met een groot aantal zeer mooie platen,
gevolgd. Als liefhebber en bewonderaar der natuur,
wist hij door zijn bezielend woord, liefde voor de na-
tuur op te wekken en aan te moedigen, zodat het ver-
langen in ons opkwam eens met een groep leden van de
ver. een tocht over de Veluwe te maken, onder des-
kundige leiding van den heer Heijkamp, die ons dan

Uit de kou?
Voor de tóch weer komende winter werden 12
eenheden brandstof beschikbaar gesteld.
Wij laten een enthousiaste trampassagiere aan
het woord.

„Heeft u dat bericht gelezen ?
Het stond Maandag in de krant.
Nou, als dat eens waar zou wezen,
Mens, dan was ik uit de brand !

Ik heb wat een kou geleden ;
't Was niet uit te houden meer.
Ik had hele dikke hielen
En m'n winterteen deed zeer.

Nee, het was haast niet te harden.
't Leek de Noordpool bij me, heus !
Heel de winter was 'k verkouden,
Hingen druppels aan m'n neus.

Ja, misschien zult u wel denken :
Nou, die juf is ook niet fris ;
Ze prakkizeert al over kolen —
Nu het volop lente is.

Maar ik ben toch niet de een'ge !
't Heeft toch in de krant gestaan ?
En die kolenheren komen
Toch ook niet met smoesjes aan !

Ik ben werk'lijk in m'n nopjes;
't Is toch ook wel „kasjuweel".
Twaalf mud — mensen hoe bestaat 'j, l
'k Kreeg een brok haast in m'n keel.'

Maar m'n man, dat is zo'n kouwe —
Afijn, u kent hem wel misschien —
Toen 'k 'm dat bericht liet lezen,
Zei-die: ,,'k Moet ze eerst nog zien!"

Nou, wat zegt u van zó'n antwoord —
Vindt u dat niet vrees'lijk flauw ? . . . .
Lieve, tijd, hier is m'n halte —
Nou, het beste hoor, juffrouw !"

(Nadruk verboden)

zal brengen naar de mooiste plekjes van ons schone
Veluweland.
Een woord van hartelijke dank door de Voorz. aan
de xheer Heikamp was welverdiend, en die leden van

die er niet geweest zijn, hebben veel gemist.

p het terrein gelegen achter het
Joodse kerkhof raS^ ££n_Jieidebrand uit. Door snel in-
grijpen van de gemeentêvopzR&f*

r en
 arbeiders werd

voorkomen dat niet meer dan 3 HN^j afbrandde. Op
hetzelfde perceel herhaalde zich deze brark.

 en kon
 voor-

komen worden dat niet meer dan 70 M
2

De commandant van de bosbrandweer, de heer H.
sink, heeft last gegeven bij het bedoelde perceel brand-
wachten te plaatsen.

Benoemd. De heer J. Kolenbrander, hoofd der O.L.S.
alhier is benoemd tot examinator aan de examens voor
Middenstands-diploma te Hengelo (Ov.)

Heidebrand*

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Raadsverslag Hengelo (Gld)
In de Woensdag onder voorzitterschap van burg. van
Hoogstraten gehouden raadsverg. vond de beëdiging
plaats van het in de plaats van den heer B. J. Melgers
benoemde lid, de heer M. W. H. Weverink. De voorz.
verwelkomde hem en hoopte dat hij belangen van de
gehele gemeenfe zou behartigen en niet die alleen van
Keyenburg.
Vervolgens werd met 10 stemmen tot weth. benoemd
de hr J. H. Tijdink. Deze nam de benoeming aan en
zal trachten het vertrouwen van de raad te winnen,
en zeggende dat hij niet uit een misplaatst eergevoel
deze functie aanvaardt, maar dit doet in het belang
van de handel, de middenstand en de boerenbevolking.
De voorz. ve'rheugde zich over deze benoeming, en de
heer Tijdink zal ervaren dat er steeds een prettige
geest heerst, waarbij de politiek niet op de voorgrond
wordt geschoven.
De heer Tijdink heeft met de voorz. van „Keyenburg's
Belang" en met het kerkbestuur gesproken over het
terrein van de woningbouw. Wat het eerste onder-
houd betreft, heeft spr. niet de indruk gekregen, dat
daarvan veel succes is te verwachten. Met het kerk-
bestuur valt vermoedelijk wel te praten en daarom ge-
voelt spr. ervoor met dit bestuur in onderhandeling te
treden. Mocht ook dit overleg niet tot een resultaat
leiden, dan zullen B. en W. wel naar omstandigheden
weten te handelen, zulks naar aanleiding der notulen
van de vorige vergadering.
Ingekomen was de koninkl. goedgekeurde verordening
op de hondenbelasting.

B. en W. hebben met de Insp. van het Veeartsenij-
kundig staatstoezicht overleg gepleegd over de vervul-
ling van de vacature van keuringsveearts. Deze heeft
in overweging gegeven, zo mogelijk met de gemeente
Zutphen een overeenkomst te sluiten, volgens welke de
vleeskeuringsdienst door het gemeenteslachthuis van die
gemeente zal worden uitgevoerd. Aan deze raad hebben
B. en W. intussen gehoor gegeven; het resultaat zal
zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad komen.
De heer Weenink is van mening, dat een regeling met
Zutphen duurder zal uitkomen en acht het dan ook ge-
wenst een oproeping voor een eigen keuringsveearts te
plaatsen. Het door de voorz. geopperde bezwaar, dat
zich waarschijnlijk voor deze functie, die niet met een
particuliere practijk verbonden kan worden, geen gega-
digden zullen aanmelden en dat voor een dergelijk ambte-
naar geen woonruimte beschikbaar zal zijn, acht spr.
van minder belang. Een jonge dierenarts zal vermoedelijk
wel te krijgen zijn en in de behoefte aan woning zou
wel op een of andere wijze zijn te voorzien.
De heer Harwig meent, dat de heer Weenink de zaak
te optimistisch ziet; spr. zou de heer Weenink in de
huisvestingscommissie wensen, opdat deze van zijn opti-
mistische zienswijze zou kunnen profiteren. Wat cle •wo-
ningvoorziening betreft, acht spr. het noodzakelijk, dat
deze zaak krachtig wordt aangepakt.
De heer Tijdink informeert bij de rondrvFraag opnieuw
naar de stand van de woningboirötp'rannen. In verschil-
lende omliggende aem£&n.teflT'is men reeds met de bouw
begonnen. I s > J b £ T niet mogelijk tot aanbesteding over
te gaan. ^S*
De hee^ Harwig zegt dat de schoenfabriek van de
/^TffaJansen dringend behoefte heeft aan vaklieden.
Deze fabriek wordt geleidelijk een industrie van bete-
kenis voor Hengelo. Harmsen de smid, ziet uit naar
een woning voor een vakman op het gebied van de
vervaardiging van een onderdeel voor landbouwmachines,
waarmee dit bedrijf zich op grote schaal zal bezig houden.
Spr. complimenteerde Tijdink met zijn benoeming als
weth. die voor de belangen der Hengelose gemeenschap
zal opkomen.
De heer Tijdink dankt de heef Harwig voor zijn woor-
den. Hij wil deze overhevelen op de voorz., in deze
zin, dat hij deze dankbaar is, dat hij enigszins over zijn
bezwaar tegen woningvordering is heengestapt. Wan-
neer het gemeentebestuur niet op zijn qui vive is, aldus
spr., zal het geen drie maanden duren of alle minder
draagkachtige gezinnen in de gemeente zullen op straat
staan. Het moet niet zover komen, dat huiseigenaren
hun huurders willekeurig uit hun woningen gaan zetten.
Spr. noemt dit een schreeuwend schandaal. Het ver-
heugt spr. dat de burgemeester niet is teruggedeinsd

voor vordering, al betrof deze dan ook een noodgeval.
De indruk moet niet worden gewekt, dat men uit de
weg gaat voor bedreigingen van een advocaat, hij moge
dan De Jong, Dijstra, Koning of hoe dan ook heten.
Hét is nu de derde maal in enkele weken, dat zich
een noodgeval voordoet en het is de plicht van het
gemeentebestuur op te komen voor de belangen van
hen die bescherming nodig hebben.
De voorz. betreurt, dat sommige huiseigenaren zo wei-
nig sociaal gevoel blijken te bezitien, dat ze er geen
bezwaar in zien, gezinnen op straat te zetten. Daarom
heeft spr. niet geaarzeld, voor deze gezinnen woon-
ruimte vorderen en hij zal dit blijven doen. ondanks
het feit, dat velen, die ruimte over hebben, beweren,
niets beschikbaar te kunnen stellen.
De heer Tijdink geeft zijn misnoegen te kennen over
het feit, dat, toen spr. onlangs ten postkantore een ge-
sprek had met de heer Harwig, iemand hem toevoegde:
„zijn jullie weer bezig met het verdelen van woningen?
Tijdink dat is geen werk voor jou". Spr. heeft geant-
woord, dat de tijd lang voorbij is, waarin een winkelier
zijn mond niet kon opendoen, omdat hij een zaak had.
Spr. kan geen onrecht verdragen en zal zich daartegen
verzetten, ook al zal hij daardoor klanten moeten mis-
sen, hoe gaarne hij die ook behoudt.
De voorz. zegt, dat hij zich bewust was, toen hij hulp
vroeg bij de regeling der woningverdeling, een ondank-
bare taak op de schouders der commissieleden te leg-
gen. Tot nu toe zijn naar hij meent geen onrechtvaar-
digheden begaan.

De heer Harwig meent, dat het nodig zal zijn met
vordering door te gaan, nu blijkt, dat vrijwillig geen
woonruimte beschikbaar wordt gesteld.

De heer Stegerman dringt aan op het aankopen van
stenen voor het herstellen van straatwegen, nu deze
weer vrij zijn.
De heer Harwig bepleit nogmaals het verwijderen van
de tramrails uit de Raadhuisstr. en Spalstr., waarop de
voorz. mededeelt, dat de architect bezig is met het vra-
gen van prijsopgaaf. Ook vraagt de heer Harwig maat-
regelen ter voorziening in het gebrek aan personeel
op de secretarie ter voorkoming van verdere achter-
stand in de administratie. De voorz. zegt dat dit ge-
remd wordt door de onvoldoende salariëring. Nu dezer
dagen echter meer definitieve richtlijnen hierover zijn
ontvangen, koestert spr. de hoop, dat binnen niet 'al
te langen tijd het personeel zal ktfhnen worden aan-
gevuld.
De heer Hiddink zegt dat het denkbeeld van de heer
Stegeman zijn volle syrr^atnie heeft. Spr. geeft in over-
weging, na te graf» of misschien verharding van ver-
schillende in slechte staat verkerende weggedeelten mo-
gelijk is, eventueel met geldelijke bijdragen van be-
langrieobenden, evenals dit voorheen wel is geschied.
De voorz. zegt. dat uit verharding, de noodzaak van
onderhoud voortvloeit. De gemeente is financieel niet
vrij in haar bewegingen.
De heer Hiddink pleit voor verbetering van de zg.
Banninkstraat in 'het Nóordink. Langs deze weg, hoe-
wel feitelijk doodlopend, is tamelijk veel vereer, maar
hij is zeer smal en alleen door verharding in betere
toestand te brengen.
De heer Tijdink adviseert de heer Hiddink, deze aan-
gelegenheid met belanghebbenden te bespreken. Als deze
willen meewerken zal er misschien iets te bereiken zijn,
De heer Weenink gelooft niet dat voor verbetering
van dit onbelangrijke wegje goedkeuring verkregen zal
worden. Het zou verstandiger zijn, eerst de Baakse-
dijk en de Riefelderdijk in orde te maken. Deze wegen
zijn even slecht, zo niet slechter. Ook verharding van
de Zelhemseweg is van veel belang.
De heer Otten is van oordeel, -dat wanneer belang-
hebbenden een bijdrage van 50 a 60 pet. aanbieden,
zulk een aanbod ernstige overweging waard is
De heer Harwig stelt voor ter gelegenheid van de
Turndag die hier op Hemelvaartsdag zal worden ge-
houden, een medaille beschikbaar te stellen voor de
marswedstrijd, waaraan alle groepen zullen deelnemen.
Nadat de voorz. heeft opgemerkt, dat voor het uit-
geven van gelden voor dit doel machtiging van Ge-
dep. Staten vereist is in verband met de noodlijdend-
heid der gemeente, worden B. en W. gemachtigd een
bedrag van f 25,— beschikbaar te stellen, onder voor-
behoud van goedkeuring,

r

f

De heer Weenink brengt ter sprake een klacht van
een bewoner uit de omgeving van het woonwagen-
terrein over een hond van een woonwagenbewoner, die
zijn eenden heeft doodgebeten. Hij verzoekt maatregelen
te treffen opdat deze honden worden vastgehouden en
bij overtreding doodgeschoten. Hierna sluiting.
Terreinwedstrijden 1 7 Mei a.s. Het geheel nieuw
uitgezette circuit voor de terreinwedstrijden op Zater-
dag a.s. is door de K.N.M.V.-sportcommissie goed-
gekeurd.
Vooral het parcours voor de zijspanrijtfers kon de
goedkeuring wegdragen, daar men er hier in geslaagd
is, dit zo te kiezen dat de rijders over de gehele lengte
van het parcours gelegenheid hebben elkaar te passeren.
Ook voor deze race hebben de bekendste rijders in-
geschreven.

Uitslag tafeltenniswedstrijd. Door de tafeltennis-
club Keyenborg werd Dinsdagavond een competitie-
wedstrijd gehouden tegen de tafeltennisclub uit Kilder,
welke door de Keyenborg werd gewonnen met 10—1.

Veeziekten. Tegen de landbouwer A. M. te Keyen-
burg werd wegens overtreding van art. 4 van het
Runderhorzelbesluit proces-verbaal opgemaakt. Genoem-
de landbouwer had vee in de weide zonder dat dit
was behandeld.

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

A G E N D U M
17 Mei. Motorsportdag.

31 Mei. Betrouwbaarheidsrit H.A.M.O.V.K.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 21 Mei

(Pinkstermarkt)

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA"
geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. DE V R I E S

De Landbouw roept de Jeugd.
(De Nederlandse Jeug-dg'emeenschap schr i j f t ons:
Sinds ihet tijdstip van de bevrijding' is er in Nederland
veel veranderd en verbeterd. Hoewel ons voedsel nog
voor een igroot deel is gedistribueerd, zijn er grote
prestaties verricht in de agrarische sector. Hierbij den-
'ke men slechts aan het weer in cultuur brengen van
de geïnundeerde gronden, waarvan verreweg het
•grootste 'gedeelte in 1946 weer een bevredigende oogst
leverde. Velen denken, dat de Nederlandse landbouw
thans al normaal kan produceren. Zij ibeseffen echter
nie t , dat cle product ie wordt gereiml <door een tekort
aan arbeids'krachten. De 'voedselproductie is van /ó
groot belang, dat deze moeilijkheid moet worden over-
*wonnien, temeer daar land- en tuinbouwproducten vóór
de oorlog één >van de belangrijkste posten waren op de
Nederlandse uitvoerbalans. De waarde van deze pro-
ducten bedroeg een 'derde van de totale Nederlandse
vxpor t , die ruim één milliard gulden bedroeg.
Pootaardappelen vormden een belangrijk contingent
van de agrarische uitvoer. Zij zijn het „Zaad" voor de
volgende .oogst en meer dan driemaal zoo duur als
consumptieaardappek'ti. De opbrengst van een veld
pootaardappelen is echter veel iminder dan wanneer op
zoo'n perceel consumptieaardappelen zouden zijn uitge-
zet. Bovendien val t de oogsttijd zeer ongunstig. Poot-

aardappelen imoeten namelijk worden igerooid in een
tijd, waarin ook andere producten binnengehaald moe-
ten worden.
De vraag naar pootaardappelen in het buitenland is
/eer groot. Landen x.oals llelgië, l 'Yankri jk . l ' . ra. / . i l ië,
Zuid-Skivië en ze l f s Egy.pte vragen om Nede r l andse
poot aardappelen. Aan de/,e v r a a - nu HM. ind ien <
/ i ins mogelijk, worden voldaan.

Wordt vervolgd

Gevraagd

een net Meisje
voor halve dagen in de

huishouding.

Th. J. Sloot E 2 Hengelo

Gevraad

flink werkmeisja
voor 2 dagen per week

„STEVORD" Kastanjel 1*1

Gevraagd per 1 Juli

een flink meisje
voor huishouding en winkel

M. Wijnbergen
Kerkstraat 6

Te koop

partij Mangels
bij J. Klein Gotink,

Bek veld D 5, Steenderseweg

Te koop

een toom bi
D. J. Elsman
B 43 Hengelo (Gld)

Te koop

r. b. maalkalf
J. Lenderink

B 28 Hengelo (Gld)

Geldcredieten f 800.— 5" „

Zonder borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. SCHIJF ALLEN

Br. porto antw. Spaarcred. Inst.
Math«n*u*rw*g 11O - R'd«m-W.

Gevonden een

een portemnoaie
met inhoud

Terug te bekomenn bij
B. Dickmann D 1 33

Te koop

2 donkerrode
vaarskalveren

3 en 4 maand oud. Goed-

soortige grote kalveren.

Th. B. Hoe .mk
Ruurloseweg B 105b

Q
 van

 °*
e
 Turndag

U heden en van de

Motorwedstijden volgende
week verkrijgbaar.

Boekhandel ARNOLD

Kuikens
Door hoge uitkomsten nog

af te geven a.s. Maandag
19 Mei

W. L. kuikens
a 37 cent

op de bon of bij de kloek

Vooruit bestellen s.v.p.

Joh Luimes
K B 10155 Lankh. straat

Te koop

toom biggen
H. J. Wolsink

D 40 Hengelo (Gld)

Te koop

r. b. drag. maal
t.b.c. vrij. 23 Mei a.d. telling

bij B. Schefler

F 52 - Hengelo (Gld)

Te koop
3 Yorkshire

biggen
M. Eenink
Varsel F 78

en ruwe wol
Tevens wol gevraagd om
te spinnen. Mej. H. Winkels

bij CaféLettinkC151 Vorden

Kerkdiensten
ZONDAG 18 MEI 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur 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

Door de week communie

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

Vrijdagavond om 7 'lof.

Te koop een

bijna a.d.t., goede afstam-
ming, t.b.c.-vrij, en een toom

beste biggen
G. F. Wicherink
Kroezerijweg 3 Keyenborg



1922 1947

Op Maandag 19 Mei hopen onze geliefde Ouders,

Behuwd- en Grootouders

G. J. OLTHOF en

H. OLTHOF-

DENKERS

H. DENKERS en

H. DENKERS-

OLTHOF

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in de

Echt werden verbonden.

Dat ze nog lang voor elkander en voor^ ons cje-

spaard mogen blijven is de wens van hun

bare kinderen, behuwd- en kleinkind.

J o en Jan

Hentje

Gerrit

Jan

Mieneke
Jantje

Lankhorsterstraat, Hengelo (Gld)

H. J. Zeevalkink-Denkërs
J. W. Zeevalkink

Wimmie
Wichmond

Gerrit en Gerda

gebroken stangen, snaffels,

leidselknippen, katoenen leid-

sels, repen, ploeglijntouw,

Heden ontvangen koetouwen, achtertouwen,
enz. enz,

N.B. Geeft ons s.v.p. uw oogstgarenbon.

Aanbev. fa. Luimes Jansen Zadelmakerij Hengelo (G.)

A.s. Donderdag 22 Mei

heRopenmq
van onze moderne nieuw

verbouwde, door de oorlog

verwoeste Vivo winkel.

Ruime sortering kruidenierswaren.

Voor onze klanten steeds schaarse vrije
artikelen.

Steeds ruime sortering rookartikelen.

Wij nodigen u beleefd tot een bezoek uit.

R. j. sueteps
Keyenburg

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond
Gelegenheid voor het verzilveren van vacantiebons,

ook bons van Stichting van de Landbouw op 24 Mei

van 8—9 uur bij H. G. Bijenhof.

Namens het Bestuur.

6 JUNI TREKKING!!
GEL,' UITSTEL l

vliegen teeg 11
Koopt b/d K LM
en - Lissone

Sigmag. GlroSll.OOO
Postwissel BOX «09.

Pracht pr(/»en 's-Hape. Just. 1166.

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

Groene Kruis - Hengelo (Gld)
Opleiding tot

Kraamverzorgster.
Welke dames van 21 jaar en ouder stellen

zich beschikbaar om gratis opgeleid te

worden tot kraamverzorgster, teneinde

t.z.t. de wijkzuster te assisteren?

De cursus vangt waarschijnlijk l Juni a.s.
aan en duurt ruim l jaar.

ZicWzó spoedig mogelijk aan te melden bij
Mevn VAN HOOGSTRATEN,
Secretaresse Groene Kruis.

Heng. Winkeliers Ver.

De kaarten voor de vergadering a.s. Maan-

dag 8 uur zaal Maresch zijn verzonden.

Mocht een lid per abuis geen kaart hebben

ontvangen, laat hem dan toch komen en dit

op de verg. aan de Penningmeester mee-

delen. Ook niet leden kunnen zich vóór de

vergadering als lid opgeven.

Het Bestuur.

Meer dan 150
nieuwe leden mochten wij de laatste

tijd inschrijven. Wanneer mogen wij

U noteren?

Onze Bond strijdt ook voor u!

Ons doel is ook uw belang!

• Lidmaatschap slechts f 1.— per jaar.

Bond voor Staatspensionnering afd. Hengelo (G.)

Staat 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.—

Staat ter dekking de goedgekeurde

Volbloed stier ROBERT dekgeldf 5.-

Liefst dekken: 's morgens voor 9 uur, 's middags

voor 2 uur en 's avonds na 6 uur.

bij M. Eenink - Varsel F 78

DE SINGELLOOP
uitgeschr. door het Oranje-Comité,

is uitgesteld

tot 31 Aug.

Wij hebben ontvangen: beperkte voorraad

Vulpennen metgouden pen
met garantie. ARNOLD


