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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 29 Juni t/m 1 2 Juli 1 947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 707
(Serie F)

KD KE 707,
(Serie F)

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

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 707

F—05 alg.

F-06 alg.
F-07 alg.
F-08 alg.
F-05 F-08 res.

F-13, F-14, alg.
F-15 alg.

F—16 alg.
F—17 alg.
F-15 res.

F—21 suiker

F-31 tabak

F-32 F-35 tabak

F-33 versnap.

F-36 versnap.

750 gram suiker, boterham-
strooisel of 1500 gram jam,
stroop enz. of 750 gram
chocolade of suikerwerk.
50 gram cacao
1 ei
2 Itr petroleum
100 gr. gedr. zuidvruchten

250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.
50 gaam cacao
2 Itr petroleum
100 gr. gedr. zuidvruchten

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

1 rantsoen sigaretten of kerf-
tabak

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

200 gr. choc. of suikerwerk
of 200 gram suiker, boter-
hamstrooisel 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.

PUBLICATIE

Distributiedienst - Hengelo (Gld)
Uitreiking van Bonkaarten voor niet-zelfverzorgers

op 2 Juli A t/m M; 3 Juli N t/m Z in café Demming,

meegebracht moeten worden alle stamkaarten en restant

Bonkaart 707. Géén inlegvellen.

Na-uitreiking kolenkaarten TA 707.

Van Dinsdag 24 Juni af kunnen gezinnen, die nog niet
in het bezit zijn van een kolenkaart TA 707 zich op
het Distributiekantoor te Hengelo vervoegen om een
kolenkaart voor het stookseizoen 1947/48 af te halen.
Dit betreft in de eerste plaats diegenen, die de bon
72 B.V. van de oude kolenkaart verloren hebben. (Po-
litierapport) Voorts hen, die na 31 Maart 1947 in het
huwelijk zijn getreden en over een kamer beschikken,
welke uitsluitend als woonkamer wordt gebruikt en
waarin een stookgelegenheid aanwezig is. (Trouwboekje
meebrengen) Tenslotte die gezinnen, die zich na 31
Maart 1947 zelfstandig gevestigd hebben, (bewijsstuk-
ken overleggen)
Voor alleenwonende (geen hoofdbewoner zijnde) en
kamerbewoners wordt een nadere regeling getroffen.
De staamkaarten van alle gezinsleden moeten worden
meegebracht.

Koopt nog geen zg. Spijsolie.

Er is onlangs een voorinleveringsbon bekend gemaakt
voor spijsolie, dit zal tot gevolg hebben, dat de detail-
listen binnenkort weer met deze olie zullen worden
bevoorraad. Thans is dit nog niet het geval. Daar er
kortgeleden een soort paraffine-olie zonder bon in de
handel bleek te zijn gekomen, die bij nader onderzoek
een voor menselijke consumptie niet eens onschuldig, en

Allemaal op de

Ha! We kunnen weer gaan fietsen
Door ons mooie Nederland,
Want ik las: we krijgen spoedig
Allemaal een nieuwe band.

Onze banden-fabrikatie
Is vooroorlogs, zo u weet,
Fijn, dat nu de distributie
Ons een keertje niet vergeet.

Meestal wordt van alle dingen,
Die ons landje fabriceert,
Ter verkrijging van deviezen,
't Grootste deel ge-exporteerd.

'k vind het van de hoge heren
Werkelijk een wijs besluit,
Want we kunnen nu weer fietsen
En we gaan dus weer vooruit!

Als ze nu maar niet gaan smok'len —
Is mijn hartelijke wens,
Anders brengen z' op hun velgen
Hun eigen banden naar de grens.

De distributie zal wel zorgen,
Dat u 't stalen ros bestijgt,
U moet dan alleen nog kijken,
Dat u gauw een rijwiel krijgt.

(Nadruk verboden)

zeker waardeloos product bleek te zijn, bestaat het ge-
vaar, dat deze olie als „bonspijsolie" te koop zal wor-
den aangeboden. Men is alleen zeker van de afleve-
ring van goede spijsolie, indien men deze t.g.t. op de
bon bij zijn bona fide winkelier betrekt / en deze olie
behoorlijk als zodanig aangeduid is.
Het tijdstip, waarop de aflevering kan beginnen, zal
nog nader worden bekend gemaakt.

Zondagsdienst doktoren: Dr Dwars en DrWesterbeek
v. Eerten.

Plaatselijk nieuws
Dankbetuiging. De toneelver. „Onder Ons" te Ooster-
beek, ontving een schrijven van het hoofdbestuur van
„Niwin" waarin zij haar dank betuigt voor het behaalde
resultaat van de alhier gehouden uitvoering op Zater-
dag 26 April. Niet minder dan f 256.60 heeft de
bovengenoemde toneelver, kunnen afdragen aan het
werk der „Niwin" (Nationale inspanning welzijnsver-
zorging Indië). Tevens betuigt het hoofdbestuur haar
dank aan alle instanties en particulieren, die hun mede-
werking op zo loyale wijze verleenden.

s.s.t.t.

Aan

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

HENGELO (GLD)



Ernstige waarschuwing. Op een gehouden leden-
vergadering van V.V.V. werd door een lid de aan-
dacht van het Bestuur gevestigd op het onderhoud
der eigendommen van V.V.V. Sindsdien ijvert het be-
stuur om alles ook in goede condide te houden. Het
bekende plantsoen bij 't Regelink heeft haar bizondere
zorg. Helaas moeten wij constateren dat de verniel-
zucht daar, alsmede op het landgoed ,, 't Langeler",
waar tevens fruit gestolen wordt, van dien aard is
dat de politie streng zal optreden bij geconstateerde
overtredingen. Het bestuur van V.V.V. roept bij deze
de medewerking in van het publiek, opdat aan deze
wandaden een einde kome.
Tevens vraagt het Bestuur om de banken geplaatst
ten gerieve van de wandelaars, niet te beschadigen,
door CL- namen in te snijden en te bekrassen. Het is
helaas nodig om dergelijk vandalisme tegen te gaan,
de medewerking van politie en ingezetenen in te roe-
pen. Laat ieder toch het werk van V.V.V., dat zij
doet in ons aller belang, toch waarderen.

Nieuws voor boer en boerderij
Graanregeling 1947/1948.

Nogm :a!s wordt onder de aandacht der geregistreerden
gebracht dat het verkopen/kopen van gewassen te
velde verboden is. Kan een geregistreerde niet zelf
OCH jste i en/of opslaan, dan is hij verplicht een aan-

i rot verkoop bij zijn P.B.H, in te dienen. Verkoop/
koop wordt geacht dan pas tot stand te zijn gekomen,
indien verkoper/'koper in het bezit is van een onthef-

het verbod tot verkopen/kopen, welke ont-
heffinc] door de P.B.H, wordt afgegeven.
Telers die overgaan tot het groenplukken van groene
erwten moeten hiervan mededeling doen aan de P.B.H,
onder wiens werkgebied zij ressorteren, onder opgave
van de oppervlakte waarvan de opbrengst werd geplukt.
Tevens dient te worden opgegeven welke hoeveelheid
groengeplukte/groengemaaide groene erwten is geleverd
en aan welke veiling resp. conservenfabriek.
Geregistreerden denkt er aan, zodra de kennisgeving
van classificatie van de door U verbouwde gewassen,
^voorzover deze onder de aanslagregeling vallen, in U
bezit is, te controleren of U met het op deze kennis-
geving genoteerde classificatiecijfer accoord kunt gaan.
U kunt dit doen door de gewassen te vergelijken met
de gewassen van telers in Uw eigen district, alsmede
door inzage te nemen van de classificatielijsten.
De P.B.H.'s kunnen U alle nodige inlichtingen ver
schaffen.

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

De noodregeling-DREES.
De tweede ronde voor

het Staatspensioen

Nu het wetsontwerp-Drees, inzake de noodregeling
ouderdomsvoorziening door beide kamers zonder hoof-
delijke stemming is aangenomen, willen wij als Staats-
pensioneerders hierbij een ogenblik Uw aandacht be-
palen, omdat wij dit mogen beschouwen als het winnen
van de twede ronde in onze strijd tegen oud-en-arm.
Het is een 50-tal jaren geleden dat de grote staatsman
Dr A. Kuyper in zijn „Proeve van pensioenregeling"
schreef: „Wie van God kracht ontvangt om te arbei-
den, en, op wat wijze ook, in gezonde dagen degelijk
gearbeid heeft, is geen ongelukkige of schuldige, die
van een aalmoes moet gaan leven. Hij moet leven van
zijn loon, al de dagen zijns levens. En schoot dat loon
te kort, dan is billijke, redelijke grond aanwezig, om
hetgeen hij te weinig ontving, hem op andere wijze
te vergoeden. Dit is dan geen aalmoes, maar nabeta-
ling van loon." Het was ook in die dagen dat de
Bond voor Staatspensionnering werd opgericht, die,
zoals art. l van haar statuten zegt: „beoogt het tot
stand komen ener wet, waarbij aan alle Nederlandse
mannen en vrouwen krachtens hun Nederlandschap op
een nader bij bedoelde wet aan te geven leeftijd, recht
wordt toegekend op een gelijk staatspensioen zonder
premiebetaling, de kosten te vinden uit de opbrengst
van belastingen naar draagkracht."
De aanvankelijk kleine bond zette op een krachtige
wijze "haar strijd in tegen oud - en - arm. Haar leden-

tal groeide gestadig, maar de strijd was zwaar, en het
leek vaak een vechten tegen windmolens. De politieke
kopstukken deden vóór de verkiezingen vaak de schoon-
ste beloften, maar eenmaal in de kamer gekozen, werden
die al spoedig weer vergeten. Zo duurde het 19 jaren
eer het eerste stukje ,,staatspensioen voor iedereen"
werd bereikt. Het was op 9 Dec. 1919 dat aan de
toenmalige oudjes van 65 jaar en ouder, die er be-
hoefte aan hadden, het recht werd toegekend van een
staatspensioen van f 3. —. De eerste ronde in onze
strijd was gewonnen. Dit kleine stukje staatspensioen
was een zegen voor tienduizenden oudjes die na een
leven van harde arbeid op hun oude dag toch aan de
armoede waren overgeleverd, en het bezorgde velen
een blijde levensavond.
Het begin was er. Met nieuwe geestdrift werd de
strijd voortgezet. De regering had de kans geopend
voor ieder om door een wekelijkse premiebetaling
zich in de toekomst ook een dergelijk pensioen te ver-
zekeren. Ja, de kans was er, maar de mogelijkheden
ontbraken. De eerste jaren na de eerste wereldoorlog,
een tijd van hoogconjuctuur, ging het nog al, maar
toen naderhand de crisis kwam en de lonen en prijzen
tot een schrikbarend laag peil daalden was het voor
het overgrote deel vrijwillig verzekerden ten enenmale
onmogelijk langer hun premie te betalen, en daarmede
was de V.O.V. een fiasco geworden; juist zoals de
Bond het had voorzien.
De twede wereldoorlog kwam, en daarmede ook een
tijd van bezinning in regeringskringen. In Londen werd
door de Ned. regering de commissie van Rhijn be-
noemd, die zich bezig hield met het vraagstuk van
„de sociale zekerheid van de wieg tot het graf". Na
de bevrijding nam de minister van sociale zaken,
W. Drees, het vraagstuk ter hand. En zo kwam zijn
noodregeling tot stand, die straks op l Oct. in wer-
king zal treden, Naar schatting verkeren op het ogen-
blik een 500.000 ouden van dagen in kommervolle
omstandigheden, en zal de uitkering die hun straks ver-
strekt wordt, weder een lichtstraal brengen in hun
donker bestaan. Het zal evenals in 1919 een zegen
blijken te zijn, waardoor die honderdduizenden arme
oudjes nog langer de schande wordt bespaard de hand
te moeten ophouden voor een uitkering van liefdadig-
heid. Staatspensioen is recht !
De twede ronde is gewonnen, en daarvoor zijn we
dankbaar maar . . . . niet voldaan. Want de nood-
regeling geldt slechts voor een paar jaren en wat zal
er dan gebeuren? Er gaan weer stemmen op die tegen
die tijd weer een systeem van verplichte verzekering
willen invoeren, en daartegen zullen wij ons met hand
en tand dienen te verzetten. Geen verzekering maar
uit de belasting naar draagkracht. Het is niet meer dan
billijk dat zij die rijk met aardse goederen zijn geze-
gend, hun deel naar evenredigheid bijdragen in het
lenigen van de nood der ouden van dagen.
De noodvoorziening-Drees heeft haar uitkering ge-
baseerd op een 5-tal klassen. In de 5e klasse (waar-
onder onze gemeente valt) kan de uitkering voor on-
gehuwden f. 432.— per jaar bedragen, en voor gehuwde
mannen f. 792. —. De leden van de Bond voor Staats-
pensionnering zullen d.m.v. het Maandblad alle nadere
inlichtingen en gegevens nog verder ontvangen. Wie
het maandblad geregeld wenst te ontvangen en nog geen
lid is, kan zich alsnog opgeven. Het lidmaatschap is
f. 1..— per jaar, waarvoor men het maandblad gratis
ontvangt. Meerdere personen uit één huisgezin kunnen
lid worden tegen een jaarlijkse contributie van slechts
50 et. zij ontvangen echter geen maandblad.
Zoals we boven reeds zeiden is de twede ronde ge-
wonnen en nu begint de derde en laatste ronde. Wij
willen hetgeen nu in de noodregeling-Drees is neer-
gelegd als wet gewaarborgd zien, opdat ook in de
toekomst het staatspensioen voor iedereen, zonder
premiebetaling worde gehandhaafd. Lezers, misschien
profiteert gij of uw ouders of vrienden straks met in-
gang van l Oct. van het staatspensioen. Zijt gij daar-
voor dankbaar? Toont dit dan, door lid te worden
van onze bond.
De Bond is strikt neutraal en streeft geen enkele poli-
tiek na; alleen het doel: een wettelijke regeling voor
premievrij staatspensioen. Er kan dus voor niemand
een belemmering zijn, als lid toe te treden. De tijd is
thans gekomen. De laatste ronde is begonnen. Alleen

Hedenavond
Prins Bernhard-bal
in verschillende gelegenheden

door ons aantal zullen wij ons doel bereiken. De Bond
telt thans ruim 100.000 leden, maar dit moet veel en
veel meer worden. Ook uw steun is onmisbaar. Zijt
gij nog geen lid? Geeft u dan nu op!
Staatspensioen is het dragen van elkanders lasten, het
is een eis van Christelijke naastenliefde en sociale ge-
rechtigheid.
De komende 3 jaren moeten ons de zege brengen!
Ouderdomsverzorging — geen aalmoes maar recht!
Wij rekenen op uw medewerking.

Ruurloseweg 46 G. L.

Nieuws in het kort
12 — O .... De advocaat-fiscaal van het Amsterdamse
Bijzondere Gerechtshof eiste tegen de 44-jarige dokter
Aegejus van der Meulen uit Haarlem, oud-doelverde-
diger van het Nederlandse Elftal, wegens zijn gedra-
gingen tijdens de bezetting, 12 jaar gevangenisstraf.

Dat is opbouw! Een Bredase aannemersfirma heeft
het klaargespeeld met drie metselaars en twee opper-
lieden in 30 dagen vijf huizen neer te zetten.

Grijpen wij er weer naast? l Juli a.s. begint het
mosselseizoen in Zeeland, maar.... er is reeds een ex-
portvergunning verleend voor Engeland, voor de tijd
van 3 maanden.

Zij staan voor niets. In Maastricht maakten beamb-
ten van de prijzencontrole proces-verbaal op tegen
winkeliers, die duizenden religieuze beelden tegen
zwarte prijzen verkochten.

Anjerdag 1947 ! De opbrengsten van het Prins-
Bernard-fonds komen ten goede aan het culturele werk
van brede groepen van de bevolking — zo krijgen
ook jeugdbewegingen subsidies toegewezen.

„Het hart van Holland". Te Gouda wordt een grote
tentoonstelling over deze 675 jaar oude aardewerk- en
kaarsenstad gehouden.

Heffing op producten. De Stichting van de Land-
bouw heeft machtiging ontvangen tot heffing op zekere
producten, als: melk, aardappelen, granen, kunstmest-
stoffen enz, ten einde alles wat de Stichting doet en
wat de overheid geld bespaart, te kunnen bekostigen.

Requiescat in Pace.... Het ligt in het voornemen
van de regering, de tribunalen per 31 December 1947
en de Bijzondere Gerechtshoven zo spoedig mogelijk
daarna, op te heffen.

De deuren gingen weer open Op het Bio-Va-

cantie-oord te Bergen aan Zee zijn de eerste (85)
kinderen weer gearriveerd.

Het begin. Met ingang van 15 Juli zal de K.L.M,
tweemaal per week retourvluchten tussen Amsterdam
en Berlijn uitvoeren.

Haar vrijheid terug. Na een wachttijd van ruim 2
jaar is plotseling het verheugende nieuws binnen ge-
komen, dat de Sowjet-Russische autoriteiten 37 schepen
met een totale inhoud van 20.000 ton voor de terug-
keer naar Nederland hebben vrijgegeven.

Een welkom geschenk. Het „Ruiten-Troef-comité"
te Amsterdam heeft aan het geteisterde Zeeland twee
grote vrachtauto-ladingen van het allernieuwste speel-
goed ten geschenke aangeboden.

Goedkoper brood. Doordien is gebleken, dat de

winstmarge der maalderijen aan de hoge kant is, wordt
verwacht, dat de prijs van het brood lager kan worden
gesteld.

Allemaal op de fiets. Voor een ieder die een fiets
heeft zouden binnen afzienbare tijd banden beschikbaar
zijn.

De bilt voorspelt. In vergelijking met vroegere ge-
gevens zal a.s. Juli-maand, wat temperatuur betreft,
een zgn. gewone maand zijn.

Oud papier. De Minister van O. K. en W. heeft
het plan opgevat om bij het begin van het nieuwe
schooljaar een grootscheepse inzamelactie voor boeken
en oud papier op touw te zetten.

Nu er uit met dit mooie weer!!
T A X I NODIG?

Bel op 318
Chauffeur H. M. Wijers

IKINK 3

BILLIJK TARIEF. Beleefd aanbevelend,

G. W. WEENINK.

Het geroofde komt terug. Tiel, dat in 'het laatste
oorlogsjaar, na de ontruiming van het stadje, door de
Duitsers werd leeggeroofd, zal een belangrijk gedeelte
van de gestolen goederen terug krijgen.

De grote dag. Walcheren ziet verlangend uit naar
4 November, de dag, waarop zal worden begonnen
met de herbeplanting van zijn schone dreven.

De bakens verzet. Men overweegt de toeslag op de
z.g. „Volksherstelsigaretten ten bate van Volksherstel,
die f 3.— bedroeg, te verminderen.

Graven in de vreemde. Onvermoeide nasporingen
van het Nederlandse Rode Kruis hebben in de Russi-
sche zone van Duitsland tot de ontdekking van graven
van 2800 Nederlanders geleid, die voor het meeren-
deel na hun bevrijding door uitputting in ziekenhuizen
zijn gestorven.

Waar ook ter wereld. De „Oorlogsgravenstichting"
onder ere-voorzitterschap van Prins Bernard beoogt
de Nederlandse gevallenen, zowel militairen als burgers,
waar ter wereld zij hun leven hebben gegeven, een
waardige rustplaats te bezorgen.

Een hele ruk. Twee Hollandse tinbaggermolens zijn
110 dagen na hun vertrek uit Amsterdam in Banka
aangekomen.

Geen hogere benzineprijs. Van bevoegde zijde
wordt medegedeeld, dat er momenteel geen sprake is
van een voornemen om de benzineprijs te verhogen.

Sportieve verliezers. Onmiddelijk nadat de beslissing
ten aanzien van de Olympische Spelen 1952 ten gunste
van Helsinki was gevallen, hebben B. en W. van
Amsterdam en het N.O.C, gelukwens-telegrammen
gezonden aan de Finse stad.

Pirement-bacchanaal. In het kader der Studenten-
feesten werden te Amsterdam wedstrijden tussen draai-
orgel-draaiers gehoudan.

Wij gaan naar de Zaan. Ter herdenking van het
feit, dat het 250 jaar is geleden, dat Tsaar Peter de
Grote te Zaandam timmerde, worden daar in Aug.
grote feesten gehouden.

Hollands glorie staakt. Te Rotterdam brak een
staking uit van varensgezellen op sleepboten.

Terug naar 't Vaderland. Het stoffelijk overschot
van de leden van de verzetsgroep - Stijkel werd naar
ons land overgebracht.

She did Holland. Paulette Goddard, bekend uit ver-
scheidene films (Modern Times; Reap of the wild wind)
bracht een bezoek aan ons land.

Als Sinterklaas. De president van Argentinië, gene-
raal Juan Peron, die enige schepen met levensmiddelen
en textiel nadr Amsterdam zond, bestemde een deel
dier goederen voor ons land.

Er kan nog meer bij. Een verhoging der omzetbe-
lasting, welke echter in de prijs niet mag worden
doorberekend, treedt l Juli in werking.

Een voordeeltje mogelijk. De loonbelasting op over-
werk zal op verzoek der werkgevers over de kwar-
talen kunnen worden berekend.

Voor de bewijzen van be-

langstelling ondervonden ter

gelegenheid van onze

35-jarige Echtver. betuigen

wij onze hartelijke dank.

G. W. Weenink

H. W. Weenink-
Nieuwenhuis.

Hengelo (Gld), Juni 1947.

Te koop een toom

beste Biggen
bij L. W. Harmsen

E 49

Te koop

6 beste Biggen
bij H. J. TEUNISSEN F 45

Gevonden een

Radio-batterij
tegen adv. kosten terug te

bekomen bij

D. HOEKMAN

Ruurlosew. 54 Hengelo (G).

Deze week nog gelegen-

heid tot betalen van

„De Spiegel" en „Moeder"

daarna worden kwitanties

verzonden. ARNOLD.

Te koop een

toom Biggen
en een Schaap
met lammeren bij

J. C. Wesselink, de Bargel

Te koop een toom

zware Biggen
waarvan ingesch. in het B.B.

bij H. Luesink Varssel.

Kerkdiensten
ZONDAG 29 JUNI 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de Heer te Winkel.

10.15 u. Ds Kwint,

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Riphaagen, Zutphen

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 10 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Ontvangen
de 2e druk van:

In naam

der

Mensheid

Arnold



I Aan de leden van het N.V.V.

Het Verbondsbestuur van het N.V. V. roept U op tot massale deelname aan de

Interprovinciale
Landdag

^̂  Zaterdag 30 Aug. te Arnhem

Wij eisen medezeggenschap! Medezeggenschap nu!

Geen medezeggenschap over tientallen jaren en dan bovendien
nog op zodanige wijze dat wij in economische zin er maar zo'n
beetje bijhangen.
Als deze tijd ons iets geleerd heeft, dan heeft het ons DIT ge-
leerd, dat de bestaanszekerheid van de arbeidersklasse niet veilig
gesteld is en niet veilig gesteld zal worden, zolang de werkers
van Nederland niet in daartoe in te stellen Raden en Bedrijf-
schappen mee zullen kunnen bepalen, dat er geordend zal worden
en hoe er geordend zal worden, in onderneming, industrie en
bedrijf.
Door deze wetenschap geleid, spreken wij hier uit, dat wij met
elkander TOT PLICHT HEBBEN hardop en niet mis te ver-
staan uit te spreken, dat de arbeidersmassa's georganiseerd in
het N.V.V. deze medezeggenschap eisen en wel op korte termijn.
Geen gedraai! Geen pogen om er zo weinig mogelijk van te maken !

Maar royaal en vlot er voor gezorgd dat én de Ondernemings-
raden én de Bedrijfschappen én de Sociaal Economische Raad
er komen.
Kameraden, dat gaan we met elkander uitspreken op 30 AUG.
a.s. Reserveer, als er nog een snipperdag te reserveren is over-
gebleven, 30 AUGUSTUS VOOR ONZE LANDDAG.

Valt er niets te reserveren, neem dan 30 Augustus zon-
der meer vrij!

30 Augustus zal onze dag zijn!!
Vakbondsleden uit Hengelo (Gld) geeft u vóór 5 Juli op voor
deelname bij Uw afdelingsbestuur. Reiskosten i f 2.50 p. persoon.

De Hengelose Bestuurdersbond.

lNotaris van Ballegoijen de long
te Hengelo (Gld)

verzoekt vóór 2 Juli 1 947

opgave van te verkopen

Rogge en Haver

Te koop een

r.b. maalkalf en

twee voorwielen
van een wagen met goed
(2 duims) beslag.

G. te Brake
Dunsborg B 90

Te koop een toom

beste biggen
G. Mentink C 23

Te koop

Preiplanten
B. Berendsen D 46

Te koop

knolraap-planten
H. W. Lammers B 105

Gelegenheid tot het

weiden
van 2 pinken

J. W. Silvold

Varsel

Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang"

te Hengelo (Gld)

Algemene Vergadering
op Maandag 30 Juni 1 947

's avonds 7 uur precies

bij J. H. Langeler

A g e n d a

10
11

Opening.

Aanwijzing van een secretaris en 4 stem-
opnemers.

Notulen.

Rekening en verantwoording over het boek-
jaar 1946 met verslag.

Aanvragen subsidiën.

Voorstel om de gemaakte winst te storten
in het reservefonds.

Bestuursverkiezing wegens periodieke aftre-
ding van G. Esselenbroek, herkiesbaar.

Verkiezing van een lid van de Raad van
Toezicht wegens periodieke aftreding van
H. W. Wullink, herkiesbaar.

Benoeming van een commissie voor het na-
zien der rekening en verantwoording 1947.

Rondvraag.

Sluiting.

N.B. Ieder lid die ter vergadering komt ontvangt een presen-
tiegeld van f 1. —. Volgens art. 28 der statuten, kunnen slehts
leden der bank als gevolmachtigde optreden, doch niemand
kan meer dan éénmaal presentiegeld ontvangen.

concept I
op maanöAQ 30 juni \

l te geven door de Chr. Muziek-

vereniging ,,Crescendo" ter

gelegenheid van de verjaardag

van Prins Bernhard in de

Muziektent.

*
Aanvang 8 uur

Zo juist ontvangen

ouderwetse leidselknippen
per stuk f. 0. 45

Aanbevelend L U l M E 'S Zadelmakerij

Feestgeb. Concordia

H. Boerman

Telefonisch aangesloten

onder no.

Te koop

l vette schapen
en 5 lammeren

bij Jo. BERENPAS

Horstink Hengelo (Gld)

Gramofoonnaalden ARNOLD


