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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 15 t m 28 Juni 1947.

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 707
(Serie E)

KD KE 707,
(Serie E)

MA, MD 707
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(Serie E)

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 707

E—03 alg.

E-04 alg.

E-05 alg.

E-13, E-14, alg.

E-15 alg.

E—16 alg.

E—21 suiker

E-31 tabak

E-32 E-35 tabak

E-33 versnap.

E-36 versnap.

750 gram suiker, boterham-
strooisel of 1500 gram jam,
stroop enz. of 750 gram
chocolade of suikerwerk.
250 gram waspoeder en 250

gram soda.
l ei

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

gram soda.
l ei

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

1 rantsoen sigaretten of kerf-
tabak (geen sigaren)

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak (geen sigaren).

200 gr. choc. of suikerwerk
of 200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400 gram
jam, stroop enz.
100 gr. choc. of suikerwerk
of l OU gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200 gram
jam, stroop enz.

De bonnen E—04 en E—15 alg. geven recht op 250
waspoeder benevens 250 gram soda.
Op de bonnen E—31, E—32 en E—35 tabak zijn uit-
sluitend sigaretten of kerftabak verkrijgbaar. Op deze
bonnen mogen geen sigaren worden afgeleverd.

Distributiedienst - Hengelo (GId)

Uitreiking Schoenenbonnen.
Op de hieronder aangegeven dagen kunnen degenen,
wier laatste cijfer van de stamkaart een 3 is, en die
nog in het bezit zijn van een inlegvel, waaraan zich
de bon 612 bevindt, een schoenenbon afhalen.
Kinderen, die geboren zijn in de maand Juni van een
der jaren 1932 tot en met 1945, alsmede kinderen,
geboren in de maand Augustus 1946 komen eveneens
voor een schoenenbon in aanmerking.
Hier is echter geen sprake van een keuzebon.
Te Hengelo (GId) op 16 en 17 Juni 1947, tel-
kens van 9—1 2 uur.

Zeep voor vuil en arbeid.
Zij die voor de 7e en 8e periode in aanmerking ko-
men voor zeep voor vuilen arbeid, kunnen hiervoor
een aanvraagformulier afhalen op Maandag 16 en
Dinsdag 17 Juni a.s. telkens van 9—12 uur v.m.
Inlevering dezer formulieren moet geschieden op Maan-
dag 23 en Dinsdag 24 Juni a.s. onder overlegging
van de stamkaarten van betrokkenen, waarna verstrek-
king zal plaats vinden.

Moeilijke vleespositie maakt verplichte levering

van vee noodzakelijk.

Daar de aanvoer van slachtvee thans een dieptepunt
heeft bereikt en de voorraad vlees in de koelhuizen
is verbruikt, zijn voor enige tijd bijzondere maatregelen
nodig om het tijdelijk met 100 gr. tot 300 gr. in de
veertien dagen verlaagde vleesrantsoen te kunnen ver-
schaffen.

Nederland
In ruil voor hout levert Nederland

o.a. textiel aan Finland.

(Krantenbericht)

Men ging met wat Finse heren
Aangenaam aan 't confereren
- Die niet waagt, die ook niet wint -
Men deelde aan die heren mede,
Welke grote moeilijkheden
Nederland nog ondervindt.

Hoe er hier, wat toch te gek is.
Nog een groot papiergebrek is,
Wat weer komt door 't houttekort.
Want het zou toch vrees'lijk wezen,
Als ons land niet meer kon lezen,
Hoe er hier.. . . gezwendeld wordt.

Gelukkig maar, de Finnen zouden
Uit hun grote Finse wouden
Hout gaan leev'ren aan ons land.
Als we 't zelf maar komen halen
En dan moeten we 't betalen,
Indien moog'lijk, a contant.

Nu, de heren konden kiezen,
Neêrland heeft nog als deviezen
't Goede Nederlands product.
En na heel veel confereren
Is het aan de acht'bre heren
Tóch gelukkig nog gelukt.

Wij gaan met textiel betalen;
Daarvoor krijgt men hout en palen,
Bent u niet geweldig blij?
Straks loopt er het Fins papaatje
Keurig met een C & A'tje —
U loopt er. ... als Adam bii.

(Nadruk verboden)

In opdracht van de Minister van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening zullen de Provinciale Voedsel-
comraissarissen, namens het Bedrijfschap voor Vee en
Vlees, dat daartoe krachtens bestaande verordening de
bevoegdheid bezit, ingaande 16 Juni 1947 de veehou-
ders wekelijks belasten met een verplichte levering
van vee.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening, die deze maatregel slechts node neemt, ver-
wacht de medewerking van de veehouders om het
mogelijk te maken de bevolking het zo bescheiden
vleesrantsoen te kunnen blijven verstrekken.
In voorbereiding is verder, afgezien van de reeds aan-
gekondigde invoering van twee vleesloze dagen, een
regeling tot sterke vermindering van het vleesverbruik
in hotels, restaurants en dergelijke inrichtingen.

s.s.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



hun loon.
öit is het loon öec
tien pegels in 't qeschieöenisBoek,
een kuil m een vepqeten hoek
en hiep en ÖAAR hecöenkingstRanen.

(A. 0611 ÖOOlAARÖ)

Zondagsdienst doktoren: Dr Dwars en Dr Buurke.

TARIEF POSTPAKKETTEN.

Tot en met l kg f 0.30
Van l t/m 3 „ „ 0.45
Van 3 t/m 5 „ „ 0,60

Plaatselijk nieuws
Door de N.F.F, werden gedurende de maand Mei de
cadavers van 3 paarden, 10 runderen, 3 pinken, 8 kal'
veren en 4 schapen opgehaald.

Dienstplichtigen van de lichting 1947 zullen worden
gekeurd op 23 en 24 Juni a.s.

Eindles huishoudcursus C.B.T.B. De bijeenkomst
werd geopend door de voorzitter de heer J. W. Lui-
ten , welke wees op de taak welke de C.B.T.B. nu
weer kon verrichten voor het Chr. onderwijs in tegen-
stelling tot de tijd van de Landstand. Hij bracht dank
aan mejuffrouw Baars uit Ede, voor de wijze waarop
zij de cursus had geleid en de heren Dijkman en van
Blaak voor het geven van de land- en tuinbouwlessen.
Mej. Baars zette hierna nogmaals het doel en de in-
houd van de cursus uiteen. Hierna ging zij over tot
het uitreiken der diploma's
De cursisten mochten nog de gelukwensen in ontvangst
nemen van de wethouder Tijdink namens het gemeen-
tebestuur en de heer Wissink namens de centrale com-
missie van het landbouw-huishoudonderwijs.
De avond werd daarna besloten met de opvoering van
enkele stukjes door de cursisten.

Vergadering B.O.L.H. Woensdagavond vergaderde
in café Demming de bond B.O.L.H. en andere platte-
landsmeisjes. Na het zingen van het bondslied kreeg
de secretaresse het woord voor het verslag van de
voorjaarsvergadering te Vorden. Opgewekt werd deel
te nemen aan de bondslanddag te Lochem \an de
B.O.G. en de B.O.L.H. welke op 4 September zal
worden gehouden.
Op 12 Juli zal een excursie worden gemaakt naar de
Oostpolder en Giethoorn. Verschillende leden gaven
zich op voor een abonnement op het landbouwblad.

(Bericht C.B.T.B. en B.O.L.H. telaat voor vorig no. ontvangen)

Nieuws voor boer en boerderij

Graanregeling 1947/1948.

Het tijdstip van oogsten van de verbouwde granen,
zaden en peulvruchten ligt niet ver meer in het ver-
schiet, zodat de beantwoording van de vraag: „Op
welke grondslag is de graanregeling oogst 1947 geba-
seerd" zeer zeker op zijn plaats is.
In tegenstelling met het voorgaande jaar, toen aan de
telers van rogge en haver uitsluitend een aanslag werd
medegedeeld en zodoende bij taxatie geen rekening
kon worden gehouden met toewijzingen, zal dit jaar
wederom het bekende classificatie systeem worden toe-
gepast.
Het classificatie-systeem deelt de verbouwde producten
in productie-klassen in, waarbij rekening wordt gehou-
den met de grondsoort, de cultuurtoestand, de stand
der gewassen en dergelijke omstandigheden.
Van de pi. Bureauhouder ontvangt de teler een ken-
nisgeving, waarin wordt medegedeeld in welke pro-
ductie-klasse^) zijn producten, tarwe en/of rogge en/of
gerst, voorzover hiervan niet minder dan 20 are en
niet meer dan 4 ha is verbouwd, en de producten
haver en/of gem. gewas, voor zover meer dan 20 are
is verbouwd, zijn ingedeeld.
De bovengenoemde producten waarvan, voor ieder
district afzonderlijk een gemiddelde opbrengst wordt
verwacht, zijn ingedeeld in klasse 10.

Gewassen waarvan een grotere opbrengst wordt ver-
wacht, zijn in hogere klasse ingedeeld (dit is een lagere
nummer 9, 8, 7 enz.), terwijl de gewassen waarvan
een lagere opbrengst wordt verwacht, ook in een lagere
klasse zijn ingedeeld (dit is een lagere nummer volg-
orde 11, 12, 13 enz.).
Ten opzichte van het cijfer 10 zullen derhalve de lagere
cijfers een hogere opbrengst en de hogere cijfers een
lagere opbrengst aangeven. Het verschil tussen de op-
eenvolgende productie-klassen bedraagt 200 kg gedorst
product per ha.
Bij de pi. Bureauhouder of op een zittingsdag kan de
teler nadat de kennisgeving van classificatie in zijn be-
zit is gekomen, inzage verkrijgen van de classificatie
lijsten, waardoor hij in staat is door vergelijking met
andere telers in zijn district te beoordelen of hij,
voor zijn producten in een te hoge productie-klasse is
geclassificeerd.
Meent hij dat dit inderdaad het geval is, dan kan hij
bij de pi. Bureauhouder een aanvraag om herclassifica-
tie indienen.
Het is dan noodzakelijk dat per ha of gedeelte hiervan
een waarborgsom wordt gestort van f 10. —. Kan hier-
aan niet worden voldaan, dan kan worden volstaan
met een bewijs van onvermogen afgegeven door de
burgemeester van de gemeente van inwoning. Deze
waarborgsom wordt gerestitueerd indien het gewas,
in een lagere productie-klasse wordt ingedeeld, dan
oorspronkelijk het geval was.
Het is mogelijk, dat zowel voor één product als voor
meerdere producten herclassificatie wordt aangevraagd.
Onderscheid tussen percelen van een product kan echter
niet worden gemaakt. Voor zover de verbouwde granen,
in een productie-klasse zijn ingedeeld, behoeven hier-
voor t.z.t. geen dorsbriefjes te worden ingevuld en
ingezonden.
Voor alle andere verbouwde granen, groene erwten,
schokkers, capucijners, grauwe erwten en stambonen,
indien en voor zover meer dan 20 are per product
met deze gewassen werd beteeld, alsmede voor kool-
zaad, blauwmaanzaad en lijnzaad is men krachtens
art. 7 van de Verordening Granen, Zaden en Peul-
vruchten 1947 verplicht van iedere gedorste hoeveel-
heid opgave te doen aan de P.B.H, op een dorsbrief.
Zodra de eerste dorsresultaten bekend zijn en een in-
druk is verkregen van de opbrengsten van de diverse
producten oogst 1947, zal voor die producten, waar-
voor een productie-klasse is vastgesteld, worden mede-
gedeeld welke hoeveelheid tenminste moet worden ge-
leverd aan een erkend graanhandelaar en/of zaaizaad-
handelaar. Bij het bepalen van deze minimaal te leveren
hoeveelheid, de aanslag, zal rekening worden gehouden
met:
Ie de productie klasse, waarin het betreffende product

is ingedeeld;
2e de oppervlakte, welke met het product is beteeld;
3e bepaalde vrijstellingen van levering voor gezins-

verbruik, veevoederdoeleinden en zaaizaad.
De opbrengst van de producten, welke niet in een
productie-klasse zijn ingedeeld, moet op een dorsbrief
worden verantwoord, ook hierbij zullen vrijstellingen
van levering worden verleend.
Tot slot van dit eerste artikel kan worden medege-
deeld, dat onder deze rubriek regelmatig mededelingen
inzake de graanregeling zullen worden opgenomen.

De P.B.H, van District 30
G. W. Weenink

ATTENTIE.
Geregistreerden welke meer als 25 are grasland, hebben,

worden verzocht de Stikstofbonnen zoo spoedig mo-

gelijk ten kantore van de P.B.H, af te halen.

De onderhandelingen over de goederenruil met

Duitsland.

De bespreking met de geallieerde autoriteiten in de
Brits-Amerikaanse zone van Duitsland over een goe-
derenuitwisseling, waarbij van Nederlandse zijde groenten
en aardappelen geleverd zouden kunnen worden, gaan
nog steeds voort. Wederzijds worden thans de details
van de voorstellen bestudeerd. Een definitieve over-
eenkomst is in de eerste dagen nog niet te verwachten.



Maximumprijs voor Mie vastgesteld.

De bestaande prijsregeling voor vermicelli en macaroni
is thans aangevuld met een maximumprijs voor mie,
welke voor de consument op f l .60 per kg is bepaald.
De maximumprijs per kg aan de winkelier bedraagt
f 1.25 en aan de grossier f 1.10.
Mie is een soortgelijk product als vermicelli en maca-
roni en wordt veel in kleine Chinese bedrijfjes ver-
vaardigd. De buitensporig hoge prijzen, welke tot nu
toe werden gevraagd, maakten een prijsregeling ge-
wenst. De nieuwe prijs is gebaseerd op een kostprijs-
onderzoek bij de voornaamste fabrikanten.
De „Wijziging III van de Prijzenverordening vermicelli
en Macaroni" is opgenomen in het Voedselvoorzienings-
blad No. 39 van 7 Juni 1947.

Clandestiene Tarwe voor Politieke Dilinquenten.

Ambtenaren van de C.C.D. hielden kortgeleden onder
de gemeente Amersfoort een militaire vrachtauto aan,
welke bestuurd werd door een burger chauffeur van
van het autobedrijf J. J. te Jutfaas. Behalve deze chauf-
feur bevond zich ook een sergeant in de cabine. In de
auto troffen de controleurs 20 zakken tarwe, in totaal
1000 kg aan. Een onmiddellijk ingesteld onderzoek
bracht aan het licht, dat de tarwe door de chauffeur
en de sergeant zwart was gekocht in de omstreken
van Nijmegen. De bedoeling was de tarwe in Laren
bij een molenaar te doen vermalen om er daarna brood
van te laten bakken, welk brood bestemd was voor
die politieke gedetineerden in de bewaringskampen te
Laren, Naarden en Rhijnauwen, die te werk zijn ge-
steld in het genoemde autobedrijf van J. J. Deze ge-
detineerden ontvangen namelijk in tegenstelling tot de
gewone arbeiders in soortgelijke bedrijven geen extra-
rantsoenen voor zware arbeid.
Het onderzoek wees verder uit, dat reeds maanden
lang o.a. brood, melk, vleeswaren en tabaksartikelen
In vrij grote hoeveelheden door deze firma werden
aangekocht en aan de gedetineerden werden uitgereikt.
Enkele arrestaties vonden reeds plaats; het onderzoek
duurt voort.

Nieuws in het kort
Ter herdenking. Onder grote belangstelling is te
Gemert een door de beeldhouwer Charles Eyk ont-
worpen monument ter herdenking van gevallen militai-
ren en burgers onthuld.

Naar eigen haven. De Russische autoriteiten hebben
thans de eerste groep van 37 Nederlandse schepen, die
zich nog in de Sovjet-zone van Duitsland bevinden,
vrijgegeven.

Een best-seller. De eerste honderdduizend exemplaren
van het Prijzenboekje 1947 zijn verkocht, de twede
druk is verschenen.

Per electrische trein, l October a.s. hoopt men de
eerste electrische trein van den Haag, via Utrecht,
naar Arnhem te kunnen laten rijden.

Toch niet potig genoeg. Aan de Zuiderstraat te
Helmond is een kuiken met vier poten en drie vleu-
geltjes geboren; het diertje stierf na enige uren.

Een commissie rijker. Opgericht is een Ned. Com-
missie voor Internationale Samenwerking op het gebied
van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De grootste van Europa. In Zandvoort zullen van
12 Juni af dagelijks 1200 mensen vertier kunnen zoeken
in een enorme danstent op de boulevard.

Gezinshereniging. O 26 Aug. a.s. zal het m.s. Johan
van Oldebarneveldt met 1300 vrouwen en kinderen
naar Indonesië vertrekken.

In Juli opkomen. Enige duizenden jongelieden van
de lichting 1944 zullen vermoedelijk voor het meeren-
deel in Juli a.s. moeten opkomen.

In het huwelijksbootje. Mej. L. C. Schermerhorn,
dochter van de oud-ministerpresident is te Amsterdam
in het huwelijk getreden met de secretaris van minister
Mansholt, Ir. van Dam,

In het Nederlands. De „Memoiries van Winston
ChurciH" over de twede wereldoorlog zullen in het
Nederlands verschijnen.

Bioscoop op wielen. Het ligt in het voornemen om
nog een acht a tiental wagons te verbouwen tot
„Spoorbio" en deze op de grote stations neer te zetten.

Toch veroordeeld. De commissie voor hoger beroep
van de Ned. Hervormde Synode heeft ds R. H. Oldeman
uit Santpoort als predikant afgezet.

Een monument voor de vrede. De burgemeesters
van Arnhem en Coventry hebben een bezoek gebracht
aan de burgemeester van Caen (Fr.) om plannen te
bespreken voor de oprichting van een vredesmonument.

Academici. De ministers van O. K. en W. en van
Sociale Zaken hebben er geen bezwaar tegen om de
examens voor tandarts in de toekomst in het acade-
misch statuut op te nemen.

Recordproductie. In 1946 heeft de ruwe-olieproductie
der Koninklijke Shell-groep die van 1945 met 10%
overtroffen en thans het hoogste in de geschiedenis
der groep voorkomende cijfer van 32.702.000 kg ton
bereikt.

Sparen doet prijzen dalen. Minister Lieftinck is van
mening, dat, als het publiek op grote schaal betrekkelijk
kortstondig spaart, daarvan een gunstige invloed zal
uitgaan op het prijspijl van consumptiegoederen.

De nieuwe vinding. Philips en Werkspoor voerden
besprekingen over de vervaardiging. van hete lucht-
motoren, waarvan de fabricage te Dordrecht zou ge-
schieden.

Klokken* Peter veroordeeld. Tegen Peter Meulen-
berg, die de Duitsers assisteerde bij hun kerkklokken-
roof en daarbij in 2 jaar tijds bijna een millioen gulden
„verdiende", werd 20 jaar gevangenisstraf gevraagd.

Hij heeft er genoeg van. De bekende schrijver
Antoon Coolen bedankte uit protest als lid van de
Eindhovense Kamer bij het Bossche tribunaal.

Uitbreiding busvervoer. De Nederlandse Spoor-
wegen bestelden bij de D.A.F, te Eindhoven 80 auto-
bussen, bestemd om over landwegen te rijden.

Voor ons karig vleesrantsoen. Veehouders worden
verplicht vee te leveren om de regering in staat te
stellen, de vleesbon te honoreren.

Hadden wij ze maar vast. Verwacht wordt, dat
voor kersen maximum-prijzen van f 0.60 per pond
zullen worden vastgesteld.

Met grote blijdschap en

dankbaarheid geven wij U

kennis van de geboorte van

ons dochtertje

JLammegien ^/lentje

G. Bruggink

G. Bruggink-Warringa

Hengelo (Gld), 6 Juni '47.

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden
ter gelegenheid van de
25-jarige Echtver. betuigen
wij bij deze onze hartelijke
dank.

Fam. Denkers

Fam. Olthof

Hengelo (Gld), Juni 1947

Jongeman 23 j. vraagt per
l Juli

net kosthuis
met huiselijk verkeer, in dorp
Hengelo.
Br. met verlangd kostgeld
met of zonder was aan druk-
kerij Arnold.

Passende

werkkring
gezocht in omgeving
van Hengelo (Gld)
door Jongedame

4 jaar kantoorervaring.
Brieven onder No. 15
bureau v.d. blad.

Te koop 1 paar

voetbalschoenen
maat 43

Adres: Drukkerij Arnold.

Gramofoonnaalden ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 8 JUNI 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de Heer te Winkel.

10.15 u. Ds Kwint,

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds. Padt.

Parochie St. Willibrordua
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.



Vergunning bosbessenpluk
„Huize Zelle"

Het plukken van bosbessen op het terrein ,van Huize
Zelle zal dit jaar alléén mogen geschieden op vergun-

ning. Iedere plukker dient in het bezit te zijn van een
weekkaart, ingaande des Maandags van iedere week.
Deze kaarten zijn te verkrijgen bij de jachtopziener op
Huize Zelle. De kosten bedragen f 1.50 en afdracht
op elke kaart van l k.g. bosbessen. te leveren op
Huize Zelle.

In voorraad

Calciumarsenaat, Gesarol (om droog te
verstuiven) tegen vliegen, muggen e. d.
Gesarol, nat sproeimiddel tegen rupsen.
Carbolineum, Teer en Creoline.

B. J. Lebbink, Molenaar

Oude en Nieuwe
Eetaardappelen

te koop gevraagd

Wijnbergen Kerkstr. 6

Dagelijks verkrijgbaar

vers geplukte

K e r s e n
bij J. KI. GOTINK

Bekveld D 5

Te koop

2 gebruikte kasten
l tafel
6 stoelen

R. G. Krijt - Wichmond

Zij die mee willen kunnen
zich opgeven vóór 27 Juni

bij G. Papen,
Wichmondseweg 9

Te koop
een goed onderhouden

2 paards

grasmaaimachine
bij W. A. Jansen

Bloemendaal Toldijk

Te koop

Waschmachine
en een

Uzeren Ploeg
bij G. LENSELINK

.Nieuw Wisselt" Varssel.

Te koop

Witte-, Savoje- en

Spruitkoolplanten

Wed. G. J. BANNINK

Bekveld

Adverteren doet verkopen

Wenst gij uw

Aardappelen

tegen Coloradokever en
ziekte te besproeien, geeft U
zich dan spoedig op.

Kunt U zelf sproeien :
steeds voorradig

Caicium-ar senaat

en Kopersulfaat

R. G. KRIJT
Tel. 202 Wichmond

Te koop

3 legg. Ganzen

en 1 Gent
bij D. J. Jansen Spalstr. 26

Te koop

enige beste

BIGGEN
bij L. J. WAGENVOORT

D 64 Hengelo

Te koop een toom

beste BIGGEN
bij A. H. VERSTEGE

Ruurloseweg E 77

Te koop een toom

zware Biggen
bij Joh. JOLINK
Keyenburg.

Te koop een toom

zware Biggen
w. o. b. b. zeugjes

bij Th. LANKHORST

Meeninkhoeve Hengelo (G)

Te koop

3 BIGGEN
en een

Damesframe
bij D. POORTERMAN

Varssel F 2

Houtbedrijf „De Nieuwe Oogst"
voorheen te Velswijk
thans Hengelosestr. 7 Keyenburg

Als voorheen de bekende O O G S I C E R E E D S C H A P P E H
Speciaal de Zichtsnade uit één stuk

Aanbevelend F. Röeling.

M

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA'
geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. D E V R l E S

der Kermiscommissie

op Maandag 16 Juni a.s.

's avonds 8 uur in Concordia

1 Opening
2 Financieel Verslag
3 Bestuursverkiezing
4 Bespreking volksspelen
5 Rondvraag
6 Sluiting

Na afloop der vergadering verpachting der bleek

BEKENDMAKING!
Weinig vlees

•
Meer vis

Wij hebben (mits bij voldoende aanvoer) van-
af elke Dinsdagmiddag 4 uur, tot Vrijdag-
morgens Verse Zeevis.

Dagelijks verse aanvoer. A.s. week ook
weer de nieuwe maatjesharing.

Aanbevelend,
N.B. Onze zaak is Maan- »% »» » mr «
dagmorgens gesloten. Vishandel PRINS

DENK aan de BALAVOND
heden Zaterdagavond

in zaal LANGELER
voor Cursisten en

Oud-Leerlingen

Th. A. HOUTMAN
Erkend Dansleraar Vorden.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 18 Juni

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

Papiermanden. Arnold.


