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Bonkaarien Geldige bonnen

KA, KB, KC 705

(Serie D)

KD, KE 705

(Serie D)

NUL, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 706

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie'
ken.
(Serie D)

D—01 brood
D-02 ..
D-01 boter
D-02 boter
D—01 melk
D03,'D-05 melk
D—01 vlees
D-02 ..
D-01 alg.
D—02 alg.
D—03 alg.

D-04 alg.
D-05 alg.
D—06 alg.
D—01 res.
D—03 res.
D—04 res.
D—06 res.
D—07 res.
D-07 alg.

D—11 brood
D—11 boter
D-12 M

D-13. D-15 melk
D-11. D-12 vlees
D-11 alg.
D—12 alg.
D—13 alg.
D-13 res.
D-14 res.

D—16 res.

D-14 alg.

D—21 brood
D—21 boter
D-22 ,.
D-21 melk
D—21 vlees
D—22 vlees
D—21 kaas
D—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
l ei
100 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kindet-
meel (niet uit rijst bereid)

125 gram koffie
50 gram thee
fOO gram suikerwerk
125 gr. margar. of 100 gr. vet
1600 gram brood
125 gr. margar. of 100 gr. vet
800 gram brood
125 gram boter
120 gram spijsolie (voorin-

levering uiterlijk op 31
Mei a.s.)

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
l ei
100 gram suikerwerk
800 gram brood
100 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)

600 gram bloem of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)
of zelfrijzend bakmeel

120 gram spijsolie (voorin-
levering uiterlijk op 31
Mei a.s.)

800 gram brood
250 gram boter
"">0 gr. marg. of 200 gr. vet

liter melk
gram vlees
gram vlees
gram kaas

eieren

250
5 lit
300
100
200

Plaatselijk nieuws

Dankbetuiging. Het bestuur der Regelingscommissie
dankt, mede namens het bestuur van de Gvmnastiek-
en Atletiekvereniging „Achilles", allen, welke in meer-
dere of mindere mate hebben medegewerkt tot het doen
slagen van de Turndag. Zij biedt haar verontschuldi-
gingen aan voor het inkorten van de marswedstrijd,
waardoor de route niet geheel werd volbracht. In
verband met de tijd moesten wij voldoen aan de be-
slissing van de voorzitter der technische commissie,
welke hiertoe het besluit heeft genomen.
Tevens brengt zij dank aan allen, welke deze week
nog toezegging hebben gedaan voor het beschikbaar
stellen van een medaille.

Ieder die nog een rekening heeft in te dienen
voor uitgaven betreffende de turndag, wordt
verzocht deze voor Woensdag 28 Mei e. k. in
te dienen, daar na deze datum geen betaling
meer geschiedt en wordt aangenomen, dat deze
gelden de gymnastiekvereniging wordt geschon-
ken als bijdrage in de onkosten.

De Regelingscommissie A. W. Bakker, voorz.

Groente

De groente wordt weer doorgedraaid ;
Wij zijn wel te benijden.
Het lijkt gelukkig al weer
Op voorologs „goede tijden".

Dat eens ons west'lijk Nederland
De suikerbiet moest eten.
Dat zijn we nu na twee jaar tijd,
Gelukkig weer vergeten.

We denken nog met dankbaarheid
Aan 't Rode Kruis in Zweden.
Maar praat er ons niet verder van,
Dat is al lang geleden.

Rabarber gaat nu bij de mest,
Geen domme daad - - een wijze.
Dan maakt men hier in Nederland,
Zodoende goede prijzen.

Spinazie is er ook teveel
Vooruit dus, voor de koeien,
En zo wordt weer vernietigd, wat
De goede God liet groeien.

Na twee jaar opbouw zijn er dus
Vooroorlogs „goede tijden".
Alleen met dit verschil, dat nu
Millioenen honger lijden

(Nadruk verboden)

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

Bevallen: G. A. Fokkink-Wolsink d. H. Visschers-
Nijen Es d. G. J. Dijkman-Wolsink d. G. H. Wenneker-
Derksen z. J. W. van Aken-Vredegoor z. }. W. H.
ten Arve-Wiggers d.
Overleden H. Seinhorst, 79 j. echtg. v. D. J. Jansen. G.
J. Beening 9 mnd. H. Bruil, 75 j. wed. v. H. J. Wen-
tink G. A. M. Woerts, ongeh. 39 j.
Ondertrouwd: J. H. Besselink en J. H. Lubbers; P.
Klandermans en H. J. te Brake.
Gehuwd: G. Wesselink en G. W. Dijkman; G. E. J.
Berendsen en D. Stegeman; A. J. ten Have en
H. F. Stegeman; H. Wentink en F. Huurneman; H.
J. Kraaijvanger en ƒ. W. A. Freeriks; B. Heersink
en H. Harmsen.

Gevonden en verloren voorwerpen. Ter secretarie
zijn inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende
gevonden en verloren voorwerpen: gevonden een
shawl, bruin leren portemonnaie, verrekijker.
Zilveren ringetje met steentje, portemonnaie met geld,
ceintuur, schakelarmband (verm. zilver), lucifersdoosje
met geld, portemonnaie met geld en een kerkboek,
textielkaart, bedrag aan geld, regenjas, zilveren gulden,
kleine Engelse schroevensleutel en een pomptangetje.
Verloren: een aktetas, portemonaie met inhoud, hand-
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Distributiedienst - Hengelo (Gld)

Daar a.s. Maandag 2e Pinksterdag het distri-

butiekantoor is gesloten, is de inlevering door

Bakkers, Slagers en Textieldetaillisten bepaald op

Dinsdag 27 Mei des v.m.
De overige detaillisten leveren hun bonnen in op de

gewone voor hen vastgestelde tijd.

Op Dinsdag en Woensdag is het kan-

toor dan ook a l l e e n geopend voor

winkeliers en kunnen andere gevallen niet wor-

den geholpen.

beschermer, portefeuille met inhoud, gouden dames-
horloge en meerdere portefeuilles.

Turndag Turnkring de Graafschap. De turnwed-
strijden te Hengelo hebben ondankc het minder zachte
weer enorm veel belangstelling getrokken. Om één uur
werd het bestuur van de turnkring de Graafschap, de
technische commissie en het bestuur van de plaatse-
lijke gymnastiekver. „Achilles" die als gastvrouw op-
trad door de burgemeester namens het gemeentebestuur
van Hengelo officieel ontvangen.
De vrolijke muziek en de kleurige vaandels deden het
publiek het minder mooie weer vergeten. De wed-
strijden op het Pax-veld hadden daarna een vlot ver-
loop en men heeft kunnen genieten van het fraaie
werk aan de brug, ringen en de vrije oefeningen.

Geslaagd. Onze oud-plaatsgenote mejuffrouw Gerda
Lubbers slaagde te Deventer voor het examen kraam-
verpleegster.
De heer Jansen (Wezenhage) slaagde te Zutphen voor
het eerste deel van de acte tuinbouwvakonderwijs.

Schoolslagbalwedstrijden. Naar wij vernemen zal
op 13 Juni a.s. op het Pax-terrein door de scholen
uit deze gemeente schoolslagbal-wedstrijden worden
gehouden.
Het geheel zal onder leiding staan van de consulent
voor de lichamelijke opvoeding de heer Battenberg.
Elke wedstrijd duurt 30 minuten.
Door het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Weten-
schappen zijn fraai uitgevoerde schoolspeld-diploma's
beschikbaar gesteld voor de winnende ploegen.
Naar wij vernemen heeft de heer Weevers zijn weide
beschikbaar gesteld voor het geven van gymnastiek-
onderwijs van de scholen.
In de herfst hoopt men gebruik te kunnen maken van
het Pax-terrein.

Coloradokevers. Bij diverse landbouwers in deze ge-
meente werden reeds coloradokevers op de aardappel-
velden aangetroffen.
Aangeraden wordt het gewas te bespuiten met een
oplossing van calkiumarsenaat (l pond op 100 l water).

Terreinwedstrijden te Hengelo (Gld). Onder de
enorme belangstelling van naar schatting ruim 7000
toeschouwers vonden Zaterdagmiddag bij ideaal weer
de terreinwedstrijden voor motoren plaats.
Het bij uitstek geschikte terrein van bos en heuvels
bood het publiek de gelegenheid de renners langs het
gehele parcours te volgen.
Jammer was het dat in de 500 cc klasse Jan Veer
kwam te vallen, waardoor in de laatste ronden de
spanning verminderde.
Bovee, die op het laatst nog een lekke band kreeg
wist toch te winnen.
Tweede werd Koning uit Oosterwolde eveneens op
Triumph.
In de 350 cc klasse Senioren werd Jan van Rijn uit
den Haag eerste op Triumph, dadelijk gevolgd door
H. Veer uit Borculo, die doordat hij onderweg een
nieuwe bougie had moeten inzetten achter was geraakt,
doch op het laatst nog zoveel wist in te halen, dat
hij slechts met een verschil van enkele meters tweede
werd achter van Rijn.
Dick Renooy uit Soest, die eerst al onbetwist winnaar
werd in de 125 cc klasse Seniores, reed later nog mee
in de 500 cc klasse Seniores en wist hier de 3e plaats
te bezetten.

In de 250 cc klasse Seniores wist H. Vink uit Maas-
land op Velocette te winnen. Tweede werd J, Lent
eveneens uit Maasland op Eysink. Huybrechts uit
Middelburg werd derde op Triumph.
In de 350 cc klasse Junioren werd A. Heida uit Gor-
redijk op Matchless eerste. H. Rietman uit Doetinchem
op Ariël tweede en J. Hilbrandy uit den Haag derde
op Triumph.
In de 125 cc klasse Junioren werd P. van Docknm
uit Rotterdam op Eysink eerste en T. Kreuze uit Doe-
tinchem tweede.
In de zijspanklasse reden slechts de twee rijders H.
Zuur uit Voorburg op B.M.W. en C. van Rijssel uit
den Haag eveneens op B.M.W., waarbij Zuur op de
eerste plaats beslag wist te leggen.

PAX-nieuws

Op Hemelvaartsdag speelde Pax I haar laatste com-
petitie-wedstrijd van dit seizoen. Ook dit werd een
overwinning. De uitslag 5—3. De regen en wind in
aanmerking genomen werd er behoorlijk spel vertoond.
De stand is thans:

Gf»p. Gew. Gel. Verl. Doelp. pt.

B.I.C. I 16 13 l 2 64—19 27
Eerb. Boys 16 10 l 5 48—24 21
Pax I 16 8 2 6 41—37 18
Brumm. Boys I 14 7 2 5 45—35 16
Oeken I 14 5 5 4 38—33 15
Loenermark 16 6 3 7 43—53 15
Theothorne I 16 5 3 8 45—49 13 .
Steenderen I 16 4 l 11 26—48 9
R.K.D.V.V. I 14 l 2 1 1 12—64 4

Pax 2 speelde Zondag j.l. tegen Warnsveldse Boys 2
en wist een 3~~2 overwinning te behalen. Zij blijven
hierdoor de leiders volgen.
Pax l en 3 hebben met Pinksteren vrijaf, terwijl Pax
2, 2e Pinksterdag de strijd aanbindt met A.Z.C. 5.
Ook hier kan een overwinning worden behaald. Don-
derdagavond 29 Mei 7.30 uur speelt Pax 3 thuis tegen
Ratti 2. Door zich geheel te geven kunnen hier ook
de puntjes bemachtigd worden.

Winkeliersvergadering. Maandagavond vergaderde
de winkeliersver, in zaal Maresch. De opkomst was
slecht. De voorzitter, de heer Weevers, opende en
sprak zijn teleurstelling uit over de weinige belang-
stelling die de thuisblijvers toonden in het werk der
winkeliersver.
De voorzittershamer werd met een toepasselijk gedicht
van de secr., de heer Smeitink, aan de voorz. over-
handigd. Deze las daarna in dialect een Achterhoekse
schets voor, welke goed in de smaak viel. De aftr.
bestuursleden Weevers en Demming werden herkozen.
Besloten werd met 31 Aug. een etalagewedstrijd te
organiseren in samenwerking met het Oranje-comite.

Zondagdienst Doktoren. Ie Pinksterdag Dr ter Bals
2e Pinksterdag Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten.

Naar aanleiding van aan ons gedaan verzoek om een
rectificatie van het raadsverslag van Zaterdag 17 Mei
jl, vinden we geen termen aanwezig dit te doen. Onze
Verslaggever was correct en duidelijk en heeft een
objectieve weergave van het gesprokene verslagen.

3)

Indonesië.
Met verlof naar Bandoeng.

Als een soldaat bij een groot-Majoor wordt geroe-
pen, is er meestal iets nietin orde.

Toen het mij dan ook zo verging, was het
eerste wat ik mij afvroeg : ,,Wat zou ik hebben uit-
gehaald?" Maar toen we bij hem binnenstapten en
stuk voor stuk model in de houding sprongen, zagen
we het wel, dat het met overtredingen zo'n vaart niet
had gelopen. „Mannen, deze week kunnen er van ons
zes man naar Bandoeng naar het verlofcentrum ,,De
Rustende Strijder", en nu had ik jullie daarvoor uit-
gekozen, tenminste als jullie willen!" Het klonk als
een donderslag bij heldere hemel. Wat een buitenkansje.
Dat het dan ook grif geaccepteerd werd, behoeft geen
betoog, Er eens een week helemaal uit te zijn! Je
kende zoiets niet meer. Verlof dat was immers een

woord, dat alleen in Holland voorkwam. En dan hoe
vaker hoe liever.
De volgende avond om 5 uur werden we per

1
 eigen

wagen weggebracht naar Polonia (vlak bij Batavia),
waar de Staf van onze Brigade gelegerd is. En van-
daar zijn we 's avonds om 7 uur weer vertrokken (nu
in een convooi), naar Tjibinong, dat even voor Buiten-
zorg ligt. Het is onnodig, hier een relaas te geven
van de reis op die gammele drietonner over de wegen,
waar de gaten van de Jappen-tanks nog in zitten.
Genoeg zij, dat we 's avonds bestoven en moe te Tji-
binong aankwamen, vanwaar we dienzelfde nacht om
half vier verder zouden reizen. Die nacht in Tjibinong
zullen we niet licht vergeten. Op dat moment wensten
we, dat we maar thuis gebleven waren. We moesten
„slapen" in een legertent. Maar dat is toch niet erg,
zult u zeggen. Neen, dat is zeker niet erg, maar als je
met een deken om in het natte gras moet kruipen,
terwijl geen klamboe je beschermt tegen de muskieten,
dan is het wel erg. We waren dan ook blij toen het
sein: „Opbreken" klonk en we weer in de auto konden
kruipen. Niemand van ons had geslapen.
Full-speed suisden we daarop door de stad Buitenzorg.
Vanaf de hooggelegen weg zag men twinkelende licht-
jes in de benedenstad. Door de Chinese buurt en dan
het open terrein in. Hier, waar de huizen geen be-
scherming meer boden, voelde je dat het aanmerkelijk
kouder was geworden. De weg steeg voortdurend. Na
een half uur zaten we gewoon te rillen. De gascape's
werden voor de dag gehaald en aangetrokken. Ondanks
dat hadden we het kippenvel op onze armen.
Langzamerhand begon het lichter te worden. Als slak^
ken kropen onze auto's tegen de steile hellingen. Je
zag de contouren van de machtige bergen in de om-
geving, die anders slechts vanuit een wazig blauwe
verte kunnen worden waargenomen. En toen de zon
opkwam, zag je de omgeving in al haar grootheid.
Ravijnen, waarvan je de bodem bijna niet kon zien. Aan
de overzijde de wanden van de Gedeh, waartegen de
sawah-plateau's als geplakt zaten. De motoren gierden
nog eens een hoogte op en de top van de Poentjak
(een zijtak van de Gedeh) was bereikt. Wat een werk
moet het geweest zijn een dergelijke weg aan te leggen.
Hulde aan de Hollandse pioniers, die dit volbrachten.
Ondertussen kronkelden we alweer naar beneden en
bereikten na een uur het stadje Tjiandoer, waar werd
gerust. Hier werden enige boterhammen verorberd en
om elf uur werd weer gestart in de richting Bandoeng.
De rest van de reis verliep behoorlijk vlot, zodat we
tegen 2 uur de verlofstad bereikten, nadat we eerst
nog Tjimahi gepasseerd waren.

De rustende strijder.

Een heerlijk oord voor de mannen, die na 7 maanden
bijna niets dan rimboe gezïen te hebben, hier eens kon-
den bekomen. Want Bandoeng is de meest Europese
stad van het verre Oosten. Wat een heerlijk gevoel
was het, die buitenwijken te zien met op zijn Hollands
gebouwde woningen. Het doet denken aan Apeldoorn.
Ruim en open. Alles helder en schoon. Geen bedelaars
die de hele dag om een kamp heenzwerven. Geen bran-
card waar je op slapen moest, maar een heerlijk bed
met lakens en een dikke kapokmatras. Geen klamboe
nodig tegen de lastige muskieten.
Na ons opgefrist te hebben, zijn we eens lekker gaan,
eten (ook Hollands!) en daarna zijn we de stad eens
ingewandeld. Overal zag je lichtreclames, gezellige eta-
lages met een overvloed van spullen (duur !!). Restau-
rants, café's en hotels. Hier en daar dansmuziek! Het
deed je haast overdadadig aan: zo van'een militaire
buitenpost neergezet te worden in één van de mooiste
steden van ons Indië. We zijn eens gezellig met zijn
drieën in een* cafetje gaan zitten en hebben een lekker
flesje limonade gedronken. Wat een weelde zoiets.

G. L. Korp. II-Artillerie.

Aanvragen consumentencrediet
Van 19 Mei 1947 tot en met 7 Juni 1947 is er ge-
legenheid de ingevulde formulieren, zo nodig met een
door de werkgever getekende werkgevers-verklaring,
bij de distictsraden voor het consumentencrediet in te
leveren.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat na 7 Juni

onder geen enkele voorwaarde aanvraagformulieren
door de districtsraden worden geaccepteerd.
Ook na deze datum met de post binnengekomen aan-
vragen worden terzijde gelegd.

Consumentencrediet. Voor hen die alsnog willen
aanvragen voor een consumentencrediet bestaat hiertoe
gelegenheid een formulier te halen op het gemeente-
huis des morgens tussen 9 en 12 uur.
De formulieren moeten ten gemeentehuize worden in-
geleverd op Woensdagmiddag 4 Juni en Vrijdagmiddag
6 Juni a.s. tussen 3 en 5 uur.

Brooduitdeling bij de Muldersfluit op Hemel-
vnartsdag. Doordat het brood nog steeds ,.op de
bon" is, kon ook dit jaar helaas het 'traditionele
wegen van roggebroden op de „Muldersfluit" niet
plaats hebben, Allerminst werd dit vermoed dat dit
aloude gebruik twee jaar na de bevrijding nog niet
weer kon plaats vinden,
Evenals vorige jaren werd door diverse cijnsplichtigen
de waarde van het anders te leveren roggebrood in
geld gestort, zodat de Ned. Herv. Diac. van Hengelo
en Zelhem en de R.K. armbesturen van Hengelo en
Keyenborg er geen schade van ondervonden
Het is te hopen dat men het volgend jaar weer als
vanouds het traditionele broodwegen zal kunnen gade-
slaan.

De korfbal* „TOP"
te Hengelo (G.), aangesloten bij
de Christel. Korfbalbond C.K.B.

vraagt

Juniorleden
leeftijd 14—16 jaar. Ouderen ook
welkom. We spelen elke Dinsdag-
en Zaterdagavond op het Pax-
terrein. Kom eens kijken!

Wij kunnen uit voorraad alle rijwiel-

onderdelen leveren, ook torpedo-onder-

delen. Tevens te koop enige gebruikte

rijwielen, een jongens- en een trans-

portrijwiel. Breng uw rijwiel- en ban-

denbonnen bij ons, wij helpen u direct.

Beleefd aanbevelend,

H. J. GROOTWASSINK Rijwielhandel

Hengelosestraat 13 — Keyenborg bij Hengelo (Gld)

Kerkdiensten
ZONDAG 25 MEI 1947

Ned. Herv. Kerk

Ie Pinksterdag.

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

2e Pinksterdag.

8.45 uur. Pinksterdienst voor de
leerlingen der zondagscholen.
10 uur Ds Huistra. te Zelhem.

Vrijz. Herv. Kerk.

Ie Pinksterdag, 5 uur, Ds van Lin-
schoten.

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.

Te koop

4 beste biggen en
een schaap
(ongeschoren) met ooilam

G. J. Hiddink
op Hesselink.

Te koop
een partij oude holle

Pannen
A. J. Besselink

Raadhuisstraat 9

Te koop 350

cementpannen
K. Kuipers
Hummelosew, 18, Hengelo

Te koop een

schuurtje
bedekt met golfplaten en
pannen. - Te bevragen bij

J. W. Harwig
Postkantoor Hengelo (Gld)

Te koop

3 zware biggen
B. Maalderink

Toldijk

Gramofoonnaalden ARHOLD

_L



H. H. Landbouwers
Levert uw bon voor bindertouw in bij

ondergetekende.

Hij levert u eerste klas cical-bindertouw.

Uit voorraad te leveren.

B e l e e f d a a n b e v e l e n d

ARNOLD BOERMAN, Zadelmakerij, HENGELO (GId)

Met vreugde en dankbaar-

heid geven wij u kennis van
de geboorte van ons doch-

tertje,

johoanna

Mr. J. W. Bangle
Mrs. J. W. Bangle-Heesen

26 April 1947.

Walkerburn
Manitoba
Canada

De Heer en Mevrouw

Schuurman-Tideman

geven met grote blijdschap

kennis van de geboorte van

hun Dochter,

aren

30 April '47

Laan v. Meerdervoort

Den Haag.

89

De Heer en Mevrouw

Lettington-Tideman

geven met grote blijdschap
kennis van de geboorte van

hun Zoon,

8 Mei '47

Lipuburn
Alberta Canada

Te koop

2 paar kinderschoenen
zo goed als nieuw

Gevonden een

zilveren armband
tegen adv.k. terug te beko-
men. W. E. Notten, D 101

Hengelo (GId)

Gevonden

Herendas met
gouden speld

Tegen adv. k. terug te be-
komen.

G. W. Lijftogt
Bekveld D 137

Groene Kruis Hengelo (GId)
Heden Zaterdag 24 Mei, is er nogmaals gelegen-

heid de contributie te betalen, S p a l s t r a a t 31

's middags van 2—6 uur.
De penningmeester.

öansmuziek
op 2e Pinksterdag

Prima orkest

Café KRIJT - WICHMOND

Herplaatsing wegens
misstelling

stangen, gebroken snaffels,
leidselknippen, katoenenleid-
sels, repen, ploeglijntouw,
koetouwen, achtertouwen,
enz., enz. Nog enige zwe-
pen in voorraad.

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

Aanbevelend LUIMES ZADELMAKERIJ Hengelo (G.)

Heden ontvangen

2e Pinksterdag

2 uur: Pai II - Ut V
Entree 25 et,

beneden 1 6 jaar 1 O et.

Donderdag 29 Mei

7.30 uur :Pai III - Haïti II

mtl ƒ 1.-

TfMunq 6 Juni

LUVA JEEOUOTEH
Hoofdprijs w. 16OOO- 380 Prijzen

Laatste week l!%
b/d KLM, Sig:m.JOi«aon«.

'Kloeken. Giro 241 .OOO Just 1166

LUVA-LOTEN f 1.- te Hengelo: Boekh. Arnold.
sigarenm. Wuestenenk 6 Zn. Steenderen: coif. Eymans,

Spoed! Wilt u s.v.p. zo spoedig

mogelijk uw benodigde

TURF voor de a.s. winter opgeven?

A.s. Dinsdag restant kolen 1946-'47 ophalen.

B. KELDERMAN - HENGELO (G.)

Te koop een toom

beste biggen
J. KI. Hanev.ld

F 13 bij 'tZelle

Te koop
alle soorten

Koolplanten
Bcrtus Berendsen

Bekveld

Te koop

een eerlijke neurende koe
van het 3e kalf met beste
melklijsten. t.b.c. - vrij, «n

3 dragende b,b, zeugjes
uitgeteld 27 Mei.

D. M. Wullink Op Huizmk

Te koop

een bl geit
l Juni aan de telling

J. R.Weeninkbij 'tRegelink

Te koop

5 zware biggen
H. Gr. Roeslnk
F 88 Hengelo

Te koop

zware biggen
w. o. B.B. zeugjes

H. Verstege

B 15 Hengelo (G.)

Te koop

r.b. drag. maal
t.b.c.-vrij. 5 Juni a.d. telling

J. W. Silvold
Varsel F 51 Hengelo (G.)

Gelegenheid

tot het weiden
van 2 pinken.

B. ScheHer

F 52 Hengelo (G.)


