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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 t/m 1 4 Juni 1 947.
Bonkaarten

KA, KB, KC 705
(Serie D)

KD, KE 705
(Serie D)

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

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 703

Geldige bonnen

D-08 alg.

D-02, D-05. D-08
res.
D-02. D-04, D-06
melk

D-15, D-18, alg.

D—17 alg.
D-18 alg.
D-17 res.

D—18 res.

D—21 suiker

Rantsoen

500 gram suiker, boterham-
strooisel of 1000 gram jam,
stroop enz. of 500 gram
chocolade of suikerwerk.
250 gram zachte zeep

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

250 gram suiker, boterham-
*c cr\f\ i

chocolade
l ei
250 gram zachte zeep
90 gram Deense toiletzeep

(voorinlevering).
250 gram zachte zeep

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

75—1 tabak 3 rants. tabaksartikelen
75-2, 75-3 tabak 2 rants. tabaksartikelen
75—1 versnap. 200 gr. choc. of suikerwerk

of 200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of400 gram
jam, stroop enz.

75—3 versnap. 100 gr. choc. of suikerwerk
of l 00 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200 gram
jam, stroop enz.

De bonnen D-17 reserve moeten uiterlijk op 7 Juni
a.s. bij een detaillist worden ingeleverd. De aflevering
zal zo spoedig mogelijk plaats vinden.
In verband met het feit, dat van de D-strook op de
KA, KB, en C-kaarten alle bonnen „algemeen" zijn
aangewezen, moest voor de aanwijzing van de bonnen
voor zachte zeep gebruik gemaakt worden van de res-
terende Reserve-bonnen, terwijl de niet gebruikte melk-
bon ditmaal is geldig verklaard voor een ei.
Ter tegemoetkoming aan de handelaren kan echter wor-
den toegestaan, dat de bonnen voor zachte zeep niet
op afzonderlijke opplakvellen worden geplakt. Hetzelfde
geldt eveneens voor de handelaren in eieren t.a.v. de
bonnen D-02, D-04, D-06 Melk en D-17 alg. voor l ei.

In Juli en Augustus de bonnenlijst eenmaal in

de twee weken.

Teneinde de winkeliers in de gelegenheid te stellen
hun zaken enige tijd voor vacantie te sluiten zal van
6 Juli t/m 30 Augustus a.s. inplaats van iedere week
éénmaal per H dagen een bonnenlijst worden gepu-
bliceerd. De bonnen, | welke normaliter verdeeld over
twee weken worden aangewezen, zullen dan in één
lijst bekend worden gemaakt.
In de tijdstippen, waarop de detaillisten de bonnen bij
de distributiediensten moeten inleveren, wordt geen
wijziging gebracht. Detaillisten, die dus hun zaak we-
gens vacantie willen sluiten, dienen maatregelen te
nemen om op de voor hen vastgestelde dagen de bon-
nen te doen inleveren.
Het publiek moet er rekening mede houden, dat het
als gevolg van deze regeling een week eerder de be-
schikking krijgt over de artikelen, welke gewoonlijk
in de tweede week worden aangewezen. Aan het einde
van de periode, waarvoor deze regeling geldt, zal men
echter een week langer moeten wachten.
De bonaanwijzing voor tabak valt niet onder deze re-
geling. Deze zal telkens normaal in de tweede week
plaats vinden.

Wij worden geteld

Zo straks op 31 Mei,
Dan telt men u,
Dan telt men mij,
Voor 't eerst na vele jaren.
Dan zwermt er door het hele land,
Papier en potlood in de hand,
Een leger ambtenaren.

Ondanks de schaarste aan papier,
Krijgt u een lijvig formulier
Met allerhande vragen :
Waar u geboren bent, wanneer,
Of u een dame bent of heer,
Nog jong of oud van dagen.

De vader, hoofd van het gezin,
Vult heel precies de namen in
Van vrouwlief en de peuters.
Hij haalt het trouwboek er nog bij
En voor securiteit telt hij
Nog even gauw zijn kleuters.

Als alle mensen zijn geteld,
En in de boeken staan vermeld,
Dus, als ze alles weten,
Dan, is 't gebeurd, geloof me, hoor,
Er wordt geen enkel mens meer door
de fiscus nog vergeten.

(Nadruk verboden)

PUBLICATIE

Distributiedienst - Hengelo (Gld)
Brandstoffen voor bedrijfsruimten.

Zij die verleden jaar een toewijzing Brandstoffen heb-

ben ontvangen voor Kantoor, Winkel, of Werkplaats

en voor het a.s. stookseizoen nog geen aanvraagfor-

mulier hebben ingediend, kunnen hiervoor alsnog een

formulier afhalen op Maandag en Dinsdag a.s. van

9—12 uur.

Werkkleding.

In het tijdvak van 2 tot en met 21 Juni 1947, telkens

van 9—12 uur v.m. bestaat er gelegenheid tot het in-

dienen van individuele aanvragen voor werkkleding

door personen, werkzaam in een zelfstandig beroep of

in een bedrijf met minder dan 10 werkkleding-dragende

arbeiders.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Hondenbelasting
Aangifte van honden en betaling der hondenbelasting
volgens gewoon tarief kan nog geschieden
van 2—6 Juni a.s., telkens tussen 14 en 1 7 uur

ten kantore van de gemeente-ontvanger (gemeente-
huis.) Daarna is onherroepelijk dubbele belasting

verschuldigd.
Het gemeentebestuur.

Plaatselijk nieuws
Genootschap tot Onderlinge Waarborg van
Runderen. Op Dinsdag j.l. vergaderde genoemd co-
mité in Hotel Langeler.
De voorzitter de heer T. C. van Soest opende de
vergadering, waarna de administrateur D. J. Walge-
moed verslag uitbracht van de rekening en verant-
woording over het afdelopen boekjaar. Hieraan ont-
lenen wij het volgende:
De ontvangsten bedroegen f 6680.54 en de uitgaven
f 5694.35 zodat de meerdere ontvangsten bedroegen
f 986.19. In het afgelopen jaar werden er 15 koeien
uitbetaald voor f 5230. —, terwijl hiervoor ontvangen
werd f 1213.11. Het aantal 'deelnemers bedraagt thans
269, die tezamen 783 koeien verzekerd hebben voor
f 259875.—.De boeken en bescheiden werden door
de heren A. W. Enzerink en D. Walgemoed nagezien
en in orde bevonden. Besloten werd om over het
eerste halfjaar een half procent premie te heffen.

Brand. Maandagavond sloeg de bliksem in de zaad-
berg van de heer B. Taken aan de Tramstraat. Door
de gunstige windrichting werd alleen de berg een
prooi der vlammen.

T.O.P. De korfbalclub T.O.P. nam Pinkstermaandag
deel aan de ,,Gelderlanddag" van het C.K.B, te Ooster-
beek. Zij wist van de 4 wedstrijden er 2 te winnen.
Op l Sept. zal zij deelnemen aan de bondsdag te
Doetinchem welke tweede Paasdag wegens het slechte
weer werd uitgesteld.

Concordia. De muziekvereniging ..Concordia" trok
op 2e Pinksterdag naar Westervoort, waar zij deel-
nam aan het aldaar uitgeschreven festival. Bij loting
werd haar de Ie prijs toegekend en tevens een prijs
voor de verstkomende vereniging.

Merriekeuringen. De Ver. ,,Het Nederlandse Trek-
paard" hield op 28 Mei te half vier de jaarlijkse
merriekeuringen voor inschrijvingen in K. 1947.
Ingeschreven werden de volgende merriën:
1. Rozette eig. G. Versteege Noordink; 2. Alwine v.
Baak eig. G. J. Hiddink, Noordink; 3. Lona eig. G.
J. Messink, Keyenborg; 4. Ada v.d. Nieuwe Scholte eig.
D. Mulderije Wiersse Vorden; 5. Jenny eig. H. J.
Wenneker Noordink; 6. Clarette v. Dunsborg eig.
A. F. Hiddink Hengelo (G.); 7. Nellie v. Holte eig.
Wed. D. Ruesink Varsel; 8. Nellie eig. D. Ruesink
Vorden; 9. Brillanta v. Velswijk eig. G. Bolsenbroek
Zelhem; 10. Roza v, 't Spittaal eig. J. W. Ruesink
Noordink; 11. Nellie eig. Th. W. Lankhorst Meeninks-
hoeve; 12. Mariane v. 't Meerbrink eig. G. A. Dies-
veld Hengelo (G.); 13. Bertha v. 't Memelink eig. L.
W. Harmsen Noordink.

Crescendo. De muziekvereniging „Crescendo" nam
deel aan het concours te Zelhem uitgaande van de
Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarecorpsen.
Zij behaalde in de derde afdeling marswedstrijd de 2e
prijs en in de vierde afdeling concert de 3e prijs.

Ongeval. De Pax-speler P. Pelgrum kreeg in de
wedstrijd Pax 2-A.Z.C. 5 Zutphen een trap tegen het
hoofd, waardoor hij zich onder doktersbehandeling
moest stellen. Dr. ter Bals verleende de eerste hulp en
liet hem naar zijn woning vervoeren.

PAX-nieuws
Zondag j.l. speelde Pax 2 tegen A.Z.C. 5 uit Zutphen
In een slecht gespeelde wedstrijd wisten zij een 1—0
overwinning te behalen.
Het winnende doelpunt werd in de laatste minuten
gescoord.
Zaterdag 1.1. behaalde Pax A een 10—2 overwinning
op de Keyenborgse Boys, terwijl Pax B en Pax C een

3—l en l — O nederlaag leden tegen resp. Vorden A
en Steenderen A.
Vandaag hebben de Junioren allen vrijaf. Zondag gaat
Pax I N.V.G. in Gaanderen bezoeken. Thuis leden de
Pax-mensen een 5—2 nederlaag. Het belooft dus een
zware wedstrijd te worden.
Programma voor Zondag l Juni 1947; N.V.G. I —
Pax I, 2 uur; Pax II—Zutphen II, 2 uur; Pax III — Lo-
chem III, 12 uur.
Programma voor Woensdag 4 Juni 1947: Vorden I —
Pax II, 7.30 uur; Pax III—Lochem IV 7.30 uur.

6 Juni trekking der Luva-Loten. De campagne voor
de Luva-Verloting gaat naar wens. De laatst gehou-
den verloting in 1940 verliep in enkele weken, ook
thans in 1947, zal de Luva-Verloting binnen zeer korte
tijd trekken. De trekkingslijsten zullen direct disponibel
zijn voor het publiek.

De 12e Volkstelling
Een volkstelling is niet een uitvinding van de huidige
tijd of een nieuw staaltje van ambtelijke bemoeizucht
Het is een gebeurtenis, die periodiek in alle beschaaf-
de landen plaats vindt en thans in ons land reeds
voor de 12e maal zal worden gehouden. De volks-
tellingen zijn gegroeid tot een onderdeel van de
organisatorische arbeid van de overheid en zij vormen
de grondslag voor het beleid van hogere en lagere
overheden, een richtsnoer voor de activiteit van het
bedrijfsleven en een uitgangspunt voor wetenschap-
pelijke onderzoekingen op velerlei gebied.
Het gaat bij de huidige volkstelling om verzameling
van gegevens over de samenstelling der bevolking
in de meest uitgebreide zin, zoals: leeftijd, geslacht,
burgerlijke staat, geboorteplaats, kerkelijke gezindte,
enz. Voorts de beroepstelling, waarbij het aankomt
op de aard van het beroep der geleiden, alsmede op
de aard van het bedrijf, waarin zij werkzaam zijn.
Verder de gezinstelling, waarbij niet het individu,
doch het gezin, de kleinste en belangrijkste groep in
onze samenleving het uitganpspunt vormt. En tenslotte
de, ditmaal aan de volkstelling verbonden speciale
woningtelling, welke zich zal uitstrekken over alle
woningen en andere bewoonde ruimten en de wijze
waarop zij worden gebruikt, zulks ter fundering van
een weloverwogen woningpolitiek en een goed door-
dacht bouwprogramma.
Niet minder zal het te verzamelen materiaal dienstbaar
zijn aan het marktanalytisch onderzoek van nijverheid
en handel en de arbeid van particuliere organisaties
en instellingen op sociaal en cultureel gebied.
De a.s. Volkstelling moet dan ook worden gezien als
een zaak van groot belang voor ons gehele Neder-
landse volk. als een nationale zaak.
Het is een onderneming, die geen uitstel meer duldt
en onmisbaar is voor de verdere wederopbouw van
ons land en volk, als grondslag voor e_en nieuwe
ontplooiing van ons volksbestaan onder de door de
oorlog zo zeer gewijzigde nationale en internationale
verhoudingen en bij onze strijd om een plaats in de
wereldhuishouding.
Van Zaterdag 24 t/m Zaterdag 31 Mei zal de radio
als 't ware geïnfiltreerd zijn met de alsdan in volle
actie zijnde Volkstelling. Dank zij de medewerking
van alle omroepverenigingen zullen in de normale pro-
gramma's telkens speciale kanten der telling worden
belicht voor de meest verschillende bevolkingsgroepen;
voor jongeren en ouderen, voor zieken en gezonden,
voor onze huisvrouwen en de vrouwen die buitenshuis
werken, voor onze plattelandsbevolking en de arbeiders
in fabrieken en werkplaatsen, voor onze Nederlandse
strijdkrachten, enz.' waarbij het komisch aspect niet
zal ontbreken. Tenslotte zal op 31 Mei, wanneer de
gehele bevolking in het bezit der telformulieren is ge-
steld, 's avonds tussen kwart vóór acht en kwart over
acht, over beide zenders, gemeenschappelijke invulling
der formulieren plaats vinden onder leiding van de
radio-voordrachtkunstenaar Koos Koen.
Wanneer het Nederlandse volk overtuigd is, dat de
12de Volkstelling onder de huidige omstandigheden
een lands- en volksbelang is van de eerste orde, dan
zullen burgerplicht en gemeenschapszin ongetwijfeld
een ieder aan het welslagen van deze nationale zaak
doen medewerken.

10 geboden voor de 12e volkstelling
1. Ontvangt de teller welwillend. Hij komt niet

voor zichzelf, doch in het algemeen belang.
2. Verstrekt de door de teller over uw woning ge-

vraagde inlichtingen zo nauwkdurig mogelijk.
Deze inlichtingen zijn niet bestemd voor woning-
vordering of inkwartiering doch als grondslag
voor algemene verbetering der volkshuisvesting
in ons land.

3. Bewaart de door de teller voor u en uw gezins-
leden afgegeven telformulieren zorgvuldig en laat
ze niet vuil worden.

4. Vult de formulieren duidelijk leesbaar in.
5. Raadpleegt bij de invulling de toelichting, welke

op de binnenzijde van de gezinsomslag bij iedere
vraag is gegeven.

6. Verzuimt vooral niet de aard van uw beroep
nauwkeurig te vermelden, alsmede aard, naam
en adres van het bedrijf waarin gij werkzaam zijt.

7. Zorgt, dat de ingevulde formulieren gereed liggen,
zodat de teller niet behoeft te wachten, wanneer
hij ze terug komt halen.

8. Vraagt de teller raad indien u twijfelt of uw be-
antwoording van bepaalde vragen wel juist is.

9. Luistert op Zaterdag 31 Mei naar de radio-
uitzending van kwart voor acht tot kwart over
acht over beide zenders. Dan zal een gemeen-
schappelijke invulling der formulieren plaats vinden.

10. Beseft, dat deze 12e Volkstelling een lands- en
volksbelang is van de eerste orde. Werkt dus
mee om haa^r te doen slagen.

4)

uu Indonesië.
Terugblik.

2 Mei 1946.. .

Op alle grote stations in Nederland ziet men jongelui
met handkoffertjes. Er heerst een geest onder allen,
die men onder de gewone reizigers niet aantreft. Zij
zoeken elkaar en vragen: „Waar moet jij naar toe?"
En als ze er één treffen, die naar dezelfde plaats moet,
wordt de kennismaking verstevigd.
Wat is er dan toch aan de hand?
Wel, de eerste dienstplichtigen na de bevrijding moeten
opkomen om weer een leger te gaan vormen. Extra
treinen zijn ingelast naar alle delen van het land, waar
kazernes gevestigd zijn. Deze dag komen al deze ge-
bouwen weer vol te zitten met jonge kerels, die nu in
de naaste toekomst het weerbare deel van ons volk
gaan vormen.
Enkele weken later treft ge ze weer op de stations,
maar nu allen in uniform gestoken, terwijl ze voor de
eerste keer met verlof gaan. Het beeld in de treinen
is weer bijna vooroorlogs, al is nu dan het vroegere
uniform vervangen door khaki Engelse of Canadese
kleding.
Ze ploffen neer in de coupé's op de houten banken
met de zucht: „Die hebben we weer gehaald."
En dan denken za aan de stralende gezichten van Va-
der, Moeder en Meisje, die hen straks zullen zien als
soldaat. Om zo door eigen woonplaats te flaneren,
terwijl de l^ ^ing bewijst, dat ze in die paar weken
„militair" zill worden.
Maar zijn z« .-er terug van verlof, dan wordt er weer
aangepakt.
De training gi at verder. Ze leren schieten, carrier-rijden,
handgranaten gooien. Waarom toch dit alles en waarom
toch zo'n sn« Me opleiding? En het antwoord staat in
de dagorder an de generaal; om klaar te zijn,
voor een me 'ijke, doch grootse taak in het verre
Oosten . . . ." i

2 Mei 194;
Ergens in eei
we hem weei
Hij, die een
met het solde
bruind gezicl
aan het afgel
een half jaai
hij terug aan

kamponghuisje op een buitenpost vinden

>ar geleden opkwam om kennis te maken
;enleven. Op zijn door de tropenzon ge-
t komt een glimlach bij de herinnering
>pen jaar. Er is veel gebeurd. Meer dan

zit hij r.u al in de Oost. En dan denkt
de woorden van de dagorder; „Een moei-

lijke, doch grootse taak in het verre Oosten".
Moeilijk? Ja !
Moeilijk voor allen, omdat zij alles wat hun dierbaar
was moesten achter laten.
Moeilijk voor degenen, die» een vrouw en één of meer
kinderen achterlieten, en het nu zonder steun van man
of vader moeten stellen.
Moeilijk voor degenen die hadden gedacht om daad-
werkelijk te kunnen voortgaan met het scheppen van
een eigen levenspositie.
Moeilijk ook voor degenen, die achterbleven, daar zij
vaak hun liefste bezit, in man, zoon of verloofde zagen
vertrekken naar den vreemde, waar ontelbare gevaren
hun zouden wachten.
Moeilijk, ja hard en wreed, was het voor degenen, die
achterbleven, toen zij, na slechts enkele maanden van
afwezigheid, het bericht ontvingen, dat hun geliefde
zijn leven had moeten geven bij de uitoefening van
plicht.
Laten wij in eerbied hen gedenken, die het grootste
offer brachten, dat van hen gevraagd kan worden.
Maar stond er in de dagorder ook niet woord : groots ?
Is dit woord dan ijdel gebruikt ?
Neen, zeer zeker n i e t lezer(es).
Want overal in dit mooie land, waar de Nederlandse
soldaat komt, herstelt zich het normale leven.
De boer spant zijn karbouw weer voor de ploeg en
bebouwt weer zijn sawah's die straks zijn rijke rijstoogst
zal opleveren.
De rubberfabrieken, beginnen weer te draaien en zul-
len aanstonds weer de producten afleveren op de we-
reldmarkt, waar nog zulke grote tekorten gedekt zul-
len moeten worden.
De irrigatie-werken worden hersteld, de wegen weer
berijdbaar gemaakt. De vrouwen batikken weer hun
wereldberoemde sarongs.
Zij verrichten hun werk weer met ambitie, omdat zij
weten, dat er nu weer hoop is voor de toekomst.
Groots ook voor ons ? Ja!
Omdat wij het mogen zijn, aan wie het gegeven is
mede te werken aan dit herstel.
Wie zo de taak van de soldaat in Indië ziet, zal toe
moeten geven, dat -het toch niet „voor niets" is, dat
wij hier naar toe moesten gaan.
Tot volgende keer.

G. L. Korp. II Artillerie.

Waarom het borstelwerk zo duur was.

Omdat veel klachten er aanleiding toe gaven, heeft
de Prijscontrole een onderzoek ingesteld bij fabrikanten
en grossiers in borstelwaren.
Het resultaat was niet opwekkend: het merendeel had
zich schuldig gemaakt aan prijsovertredingen, terwijl
bij enkelen bovendien grove knoeierij werd ontdekt,
zowel met de kwaliteiten als met de administratieve
verantwoording.
De prijzen, welke door de fabrikanten werden bere-
kend, waren meer dan 100°/o te hoog. Eén van hen
was in overtreding voor een bedrag van f 143,000.—
een ander voor f 61.000,— op een omzet van f 95.000,—.
In dit laatste geval betekende dit een verhoging van
I80°,o boven de toelaatbare prijs.
Tegen fabrikanten en grossiers werden 26 processen-
verbaal opgemaakt. Het spreekt vanzelf, dat de winkel-
prijzen naar verhouding de ongunstige invloed van deze
prijsknoeierijen hebben ondervonden. De juiste prijzen
staan in het ..Prijzenboekje 1947" vermeld. Dit boekje
is verkrijgbaar op bestelling bij boekhandel Arnold.

Zondagdienst Doktoren. Dr Dwars en Dr Buurke.

Chr. Meisjesvereniging
Wichmond

Opvoering van

Het van

Zondag l Juni en Zaterdag 7
Juni in de zaal achter de N. H.
Kerk. Aanvang 7 uur.

Kaarten verkrijgbaar a f l, — bij Mej. A, Hulshof
Wichmond en Mej. H. Tjoonk Vierakker.

Mevr. H. Koning-Reijsen-
bach, tandarts te Vorden
vraagt zo spoedig 'mogelijk
een

assistente
voor de praktijk.
Ongeschoold geen bezwaar.

Zaterdags vrij

Te koop

herenrijwiel
met prima banden

Bij wie zegt uitgever dezes.

Te koop
alle soorten

Koolplanten

Bertus Berendsen

Gevonden een

herenportemonnaie
met inhoud

tegen adv.-kosten terug te
bekomen bij H. v. d. Brink

Wichmond

Te koop

zware biggen
Wed, G. Vruggink
B 61 Hengelo (G.)

Te koop een toom

beste biggen
H. Enserink Loman
Varsel

Geldcredieten f 800.— 5 „
Zonder borgen voor elk doel.
Vrijbl. voorw. SCHIJF ALLEN

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

Kerkdiensten
ZONDAG l JUNI 1947

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur de Heer te Winkel.

7 u. Mej. M. C. Barbas, hulppred.
te Utrecht. Jeugddienst.

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.

Gevraagd

Haakwerk
gordijnen, kleedjes,
slipovers, jurkjes.

Kousen en sokken stoppen,
Inlichtingen bij
G. J. Kuipers

Groentehandel Raadhuistr. 2
Hengelo (Gld)
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Op l Juni a.s. hopen onze geliefde ouders

W. Th. LAMERS
en

G. B. LAMERS-MENTINK

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in het

huwelijk zijn getreden.

De gezongen H. Mis der dankbaarheid zal op-

gedragen worden in de parochiekerk van de H.

Johannes de Doper.
Dat zij nog vele jaren gespaard mogen blijven

is de wens van hun dankbare kinderen.

Annie en Theo
Henk en Doortje
Marinus
Wim en Opoe

Keyenburg, Mei 1947
„de Horst" C 117

Coloradokever-gevaar ?

Waarschuw ons even, en wij besproeien uw aard-

appelveld. Ook verhuren wij een rugsproeier. Calcium-

arsenaat ruim voorradig.

B. J. Lebbink

A.s. Zondag:

12 uur: Pax 3 - Lochem 3

2 uur: Pax 2 - Z u t p b 2
Entree 25 cent. Kinderen

1 O cent. Terrein Kastanjel.

Mededelingen Coöp. Landb.Ver, Je Volharding" Hengelo-Gld
Wij vragen zo spoedig mogelijk bestellingen op Slak-
kenmeel voor zomer- en herfstlevering, zo mogelijk de
maand van levering mede opgeven, aan de verkoop
van Slakkenmeel moet tevens een partijtje Superfosfaat
worden gekoppeld. Nadere inlichtingen ten kantore.

Alle ingeleverde kunstmestzegels zijn geldig verklaard
voor dit seizoen.
Wij kunnen uit voorraad afgeven, Ammonsalpeter,
Chilisalpeter, Zw. Ammoniak, Kali 20 en Kali 50%.

Voor het nieuwe kolenjaar zijn reeds twee bonnen gel-
dig verklaard de nos 74 en 75, wij verzoeken beleefd
die vooral direct in te leveren, dit bespoedigd de le-
vering.
Wij kunnen uit voorraad leveren Eierkolen en Cokes
en voor Juni verwachten wij Anthraciet en Esskolen.

Wij hebben een flinke partij turf in het veen kunnen
kopen, hiervoor worden bestellingen aangenomen om
bij aankomst direct af te halen.
Verder worden bestellingen aangenomen op Org. en
Ie nb. Petküzer zaairogge, de hoeveelheid Origineel-
zaad is klein, dus spoedig opgeven is gewenst.
Ook worden bestellingen aangenomen op herfstknolzaad,
(Deens zaad), Dit zaad is reeds in voorraad, er zijn al
een paar veldjes uitgezaaid, om het soort te bezich-
tigen voor de uitrooi in de herfst.

Het lang verwachte puntdraad is aangekomen, ieder
lid kan hiervan een bos afhalen voor zover dit nog
niet is gedaan, aan enkele grote bedrijven kunnen wij
2 bos afgeven.
Wij kunnen op bestelling binnen 2 dagen leveren: ijzeren
posten a f 1,55 per stuk. Wie hiervan wenst geve dit op.

Voor het bespuiten van vruchtbomen tegen rupsen:
Geserol en Loodarresenaat in voorraad.

Wij hebben een grote voorraad Touwwerk als: Leid-
sels, Repen, Koetouwen, Voor- en Achterbinten, Hal-
sters enz.

Carboleum, Creoline, Smeerolie, Uierzalf en ontsmet-
tingspillen, voldoende voorradig.

H.H. Landbouwers! !
Uit voorraad leverbaar:
1-paards maaimachines, geheel oliebad, gierpomp met

velverpakking, handkracht, zig-zag eggen 4-balks.
Zeisen, zichten, zeisbomen, grepen, spaden, batsen,

harken, schoffels, enz.
Huishoudelijke artikelen: pannen, melkkokers, enz.

Stalen manden.

2-paards maai-machine, goed onderhouden voor lage

prijs. Kachels uit voorraad leverbaar. Fornuizen en

haarden op bestelling.

J. H. JANSEN Smederij - Keijenburg

A.B.T.B.
Keyenborg

Volgende week kolen-

afhalen op oude bonnen.

Thans weer voorradig:

Klompsandalen met hak,
voorzien van prima lederen riemen.

bij de Fa. J. B. de Vrught & Zonen
Klompenfabriek — Keijenburg

H a a r * -

?t
ak. Kammen

S t o f
Arnold

Tabaksplanten
G. Bosman
Hofstr. 17 - Hengelo

Kolenbonnen
spoedig inleveren

Turfbalen
voorhanden

B. Kelderman

Te koop
een zwaar dragende

vaars
half Juni aan de telling

Ook wel ruilen tegen gust-

vee. G. J. Rietman

de Poll - Wichmond

Te koop een toom

beste biggen
H. J. Wenneker

Ruurloseweg Hengelo

Te koop een toom

mooie biggen
N.L.

E. J. Broekman

Noordink E 47 Hengelo (G.)

Vordenseweg

Te koop

4 zware
H. J. Lenderink

B 28 Hengelo

Te koop
een zware jonge guste volbl.

Koe
met 13 liter melk.

H. Langeler - E 37

Te koop

4 zware biggen
J. W. Weenink

C 40 Hengelo

Gramofoonnaalden ARNOLD


