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Bonaanwijzing Tabak.
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat gedu-
rende het tijdvak van 11 t.m. 26 Juli 1947 de bonnen
,,Tabak G—31" van de Tabakskaart QA 707 en bon
,,Tabak G—35" van de tabaks-en versnaperingenkaart
QC 707 recht geven op het kopen van 2 rantsoenen
sigaretten of kerftabak per bon. Bon ,,Tabak G—32"
van de tabakskaart is n i e t aangewezen.

De houders van een tababskaart krijgen dus deze pe-
riode de beschikking over 6 rantsoenen sigaretten of
kerftabak. Zij dienen er rekening mede te houden, dat
op 24 Juli 4 rantsoenen zullen worden aangewezen.
Deze regeling maakt het doorsnijden van pakjes kerf-
tabak overbodig.

Olie in Augustus.

In het Voedselvoorzieningsblad No 48 van Zaterdag
5 Juli 1947 is gepubliceerd de M. V. O. verordening
1947, „Afleveringsverbod olie voor consumptiedoel-
einden" van het Bedrijfschap voor Margarine, Vetten
en Oliën. Deze verordening, welke betrekking heeft op
de verstrekking van olie op een voor de bevoorrading
reeds ingeleverde bon, verbiedt fabrikanten en groot-
handelaren de olie vóór 4 Augustus 1947 aan detail-
listen af te leveren. Zij beoogt ter bevordering van
een geregelde gang van zaken een zo goed mogelijke
gelijktijdige aflevering in Augustus.

KOSTELOZE INENTING.
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (GId) maken

bekend, dat op Donderdag, 1 7 Juli a.s. te 1 4 uur

ten huize van de drie doktoren gelegenheid wordt ge-

geven tot kosteloze inenting.

Burgemeester en Wethouders van Hengelo (GId).

Het Comité voor

Ouden van Dagen

wenst een autotocht
te organiseren op Woensdag 3 September a.s.
Reisroute: Hengelo-Vorden-Zutphen-Apeldoorn, naar
Prins Bernhard Dal met z'n bekende attracties, naar
vliegveld ,,Teuge" en voorts over Deventer weer terug
naar Hengelo.

Autobezitters, daarvoor is uw steun onmisbaar

Laat dankbaarheid der oudjes uw beloning zijn

en helpt ons met dit werk.

Leefijdsgrens 65 jaar. Deelnemers gelieven zich op te
geven uiterlijk tot l Augustus bij de comiteleden: J.
H. Tijdink, A. H. Arnold, A. G. Leemreis, A. Gasse-
ling, Keyanburg L. Vingerling en bij Zuster Marie
Agnes, Keijenburg en Zuster Fokkens, Hengelo.
(Inleggeld f 2.50 per persoon).

Het Comité.

Plaatselijk nieuws
Collecte reclasseringswerk. De opbrengst der alhier
gehouden collecte ten bate van het reclasseringswerk
bedroeg f 124.—, n. 1. Hengelo f 47.56, Keyenburg
f 36.26, Bekveld f 26,50 en Varssel f 13.68.

Kermismarkt. Op de heden gehouden kermismarkt
waren aangevoerd 473 paarden; 21 biggen; terwijl
55 kramen waren geplaatst,
Prijzen werkpaarden. f 700.— tot f 1000.— (betere

met die haring
In rederskringen werd overwogen,
de haringvisserij stil te leggen. Te
grote aanvoer - gebrek aan koel-
huisruimte en de neiging tot dalen
der prijzen, zouden de oorzaak zijn.

(Krantenbericht)

Hoeveel maal heb ik met vreugde
Bij een haringkar gestaan —
Liet ik, met een sneltreinvaartje
't Visje door m'n keelgat gaan.

Haring, met of zonder uitje,
Haring zuur of haring zout .—
Is er wel één Nederlander,
Die niet van zo'n visje houdt ?

Heeft er niet een Nederlander
Ons klein land beroemd gemaakt?
Beukelszoon heeft als de eerste
Vele haringen gekaakt.

Als hij dit bericht kon lezen,
(Ik stond zelf ook even paf!)
Nu, dan draaide WillemBeuk elsz.
Zich een paar keer in z'n graf.

Als de Nederlandse visser
Nog meer vis naar binnen haalt,
Bestaat een grote kans, zo lees ik,
Dat de haringprijs dan daalt.

Niks hoor, geen goedkope haring,
Want de winst moet eerst gered!
Dan maar zónder vitaminen en. . . .
Het vissen stop gezet.

Heb je 't ooit zó zout gegeten?
Echt iets Hollands, onvervalst.
En ik kom tot de conclussie:
Dit is Neêrland op z'n (s) malst!

(Nadruk verboden)

soorten boven notering); 2 jarige f 600.— tot f900,—,
enters f 400.— tot f 600.— en veulens f 100.— tot
f 300.—; biggen f 18.— tot f 25.— per stuk.
Handel goed.
Gezien de slechte weersgesteldheid waren er veel markt-
bezoekers en heerste er een gezellige kermisstemming.

Terrein voor onderwijs lichamelijke oefening.

Door het gemeentebestuur was in verband met het
ontbreken van een geschikt terrein voor het onderwijs
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Zondagsdienst doktoren: Dr Buurke en Dr Dwars

A,S. Maandag KOLEN LOSSEN.
H. J. JANSEN Varssel.

zal zijn getreden, zal de tegenwoordige schoolarts van
zijn functie worden ontheven, zonder dat hij op Benige
schadevergoeding aanspraak kan maken.

Bekroond. De heer A. B. Wissink wist op de keuring
te Brummen met zijn merrie in de rubriek '1-jarige
merrfën Gelderse type de tweede premie te behalen.

2 ' /2 Jaa«*. De Hengeloër A. G. J. Peters die in 1943
vrijwillig in dienst getreden was bij het opleidingsba-
taljon te Schalkhaar en wie ten laste gelegd werd
lidmaatschap der N.S.B., lid van het rechtsfront, vrij-
willige dienstname bij de arbeidscontröle te Amsterdam
en vanaf October_ 1944 schrijver bij de Deutse Ord-
nungs-Polizei, moest deze week voor het tribunaal
verschijnen. Met enkele leden van de hulplandwacht
had hij een huiszoeking gedaan bij de heren Hulshof
én Veldkamp tengevolge waarvan een radiotoestel
bij de heer Hulshof in beslag werd genomen en beide
heren werden gearresteerd en geruime tijd van hun
vrijheid zijn beroofd, werd door het tribunaal veroor-
deeld tot 2 ' /2 jaar internering met aftrek en ontzetting
uit de kiesrechten, zodat hij 20 October 1947 weer
vrijkomt.

Rechtsherstel Ambtenaren. De ambtenarem in
dienst dezer gemeente, die in Sept. 1944 in overeen-
stemming met de opdracht van de toenmalige Neder-
landse regering te Londen hun werk hebben neergelegd,
zijn daarop door N.S.B.-bestuur met ingang van 21
September 1944 ontslagen.
Deze ontslagen zijn door de Nederlandse regering als
rechtsgeldig erkend, en tot heden nog niet onge-
daan gemaakt.
Om nu de betrokkenen weer in hun functie te her-
stellen is eindelijk de wet van 28 Dec. 1946 (Wet
rechtsherstel overheidspersoneel 1946) tot stand gekomen.
Waar deze wet l Mei 1947 in werking is getreden
en de voorschriften tot uitvoering zijn vastgesteld, kan
dan eindelijk tot het rechtsherstel worden overgegaan.
(Ruim 2 jaar na de bevrijding.)
In verband daarmee moeten verschillende maatregelen
worden genomen. Waar de herziening moet geschieden
door het gezag, dat bevoegd is tot het verlenen van
ontslag, stellen daarom Burgemeester <en Wethouders
voor dit rechtsherstel te willen nemen t.o.v. de gemeente
secretaris, de gemeente ontvanger en de bezoldigde
ambtenaren van de burgelijke stand.

Schoolreisje. Onder leiding van de heer Keizer maakten
de leerlingen der O.L. School te Varssel met hun ouders
een schoolreisje. Ditmaal werd de reis bepaald naar Amster=
dam. In opgewekte s temming werd de reis aanvaard, de regen
viel in stromen neer en gekomen even voor Amersfoort kon
het gezelschap tussen de buien door even het monument
bezichtigen, geschonken door de dankbare Belgische vluch*
telingen die tijdens de oorlog 1914/M8, in ons land een
ve i l ige schuilplaats vonden. Tevens genoot men daar van het
prachtige panorama, over de Vlasakkers. Te Amsterdam aan=
gekomen werd eerst kris en kras door de stad gereden om
te l uur een rondvaart door de grachten te maken. Aan
de kuyterkade lag een groot schip met Hollandse jongens
aan boord, en vanuit tk- boot werden deze jongens toege*
wuifd en goede reis naar hulie toegewenst, Donderdagmorgen
is de/e boot vertrokken. De overige t i jd werd zoek gebracht
in de Dierentuin (Artis). Om ongeveer 6 uur verliet men
Ams'terdam en werd de terugtocht aanvaard. Met voldoening
kan op deze leerzame schoolreis worden teruggezien, en dat
allen dankbaar gestemd waren behoeft geen betoog.

KERMIS HENGELO (Gld).
Hieronder laten wij de uitslagen volgen der gehouden wed =
strijden. WOKNSDAG.
STOELENDANS (Meisjes): G. Jansen Ie pr., D. Joly 2e pr.,
M. v. Zuilekom 3e pr. en H. v. Zuilckom 4e pr.
K N I K K E R S DRAGEN : Nelli Lankhorst Ie pr., T. Jansen
2e pr., Henny Gr. Roessink 5c pr. en Nolda Boerman 4e pr.
BLOKJES RAPEN : Nelly Voskamp Ie pr., Henny Arendsen
2e pr., Reina Verstcge 5e pr., Gerda Burghoud 4e pr.
RINGSTEKEN (Jongens): J. Wijnbergen Ie pr., B. Ke^e l ink
2e pr., A. Euge l ink 3e pr. en J. Lankhors t 4e pr.
ZAKLOPEN: W. Burghoud Ie pr., G. Burghoud 2e pr.,

B. Enzcrink 3c pr. en W. Arendsen 4e pr.
KOEKHAPPEN: G. Wijnbergen l c pr., A. Herberts 2e pr.,
Harric Vrochteri 3e pr. en J. Lenselink 4e pr.
SCHIJFPRIKKEN • Tini Heij Ie pr., Henkie Voskamp 2e pr.,
Bertus Hoebink 3e pr.

DONDERDAG.
DOGKAR RIJDEN: D. VVocrts Ie pr., E. Wentink 2e pr.,
T. Hooyman 3e pr., G. ter Welle 4e pr. en D. Rcusink 5e pr.
RINGRIJDEN PAARD: A. Memelink Ie pr., D. Wuestenink
2c pr., E. Harmsen 3e pr. en A. v. Suntenmaartensdijk 4e pr.
RINGRIJDEN (Heren): G. v. Neck Ie pr., B. Kelholt 2e pr.,
Joh. Knol 3e pr. en Bennie Grotenhuis 4e pr.
RINGRIJDEN (Dames): R. Lubbcrs=Janscn Ie pr., A.

j 2e pr., W. Harmsen 3e pr., H. Voskamp=Starink 4e pr. en
1). Spelhoven 5e pr.
VOGELSCHIETEN : Romp, A. H. Lenderink. Linker vleugel,
( i . v. tl. Weer. Rechtervleugel, R. Hilderink. Kop, J. Naalden*
berg. Staart, H. Voskamp.
Ondanks het slechte weer was er de beide Kermisdagen,
zeer veel volk op het terrein.

Maandagavond had er in Concordia een vergadering plaats
met het doel om te komen tot de oprichting van een Oranje*
vereniging. Gezien de geringe opkomst, werd besloten i -en
n i e u w comité te vormen. Na een zeer onaangename discus»
sie, werden de volgende heren in het nieuwe comité gekozen.
H. Boerman, W. Jansen, K'. Jo ly , D. Kamper inan , II. Knol,
I I . Lubbers, J. Pot, J. Slotboom en G. J. Schievcn.
De/e heren hebben de benoeming aanvaard.

Nieuws in het kort
Ter nagedachtenis. Op 2 Augustus aanstaande zal
Prins Bernhard als oud opperbevelhebber der Binnen-
landse Strijdkrachten, het laatste sluitstuk van het mau-
soleum te Ede, het bronzenbèeld van de kunstenaar
Esser, onthullen.

Verbinding met de zee gewenst. Hoewel de kana-
len van Noord-Nederland een voortdurend obstakel
voor de binnenlandse scheepvaart betekenen, ligt er
ergens in een donkere kast „het" nieuwe kanalenplan,
dat de hoofdwaterwegen van Groningen, Friesland en
Drente bevaarbaar wil maken voor schepen tot 1000 ton.

Geen eieren meer. De verstrekking van eieren aan
restaurants is stopgezet.

Voor edelsmeden „in spe". De middelbare kunst-
nijverheidsschool in Maastricht gaat aan haar leerplan
een afdeling in edelsmeedkunst en kunstsmeden ver-
binden.
De vrouw en de stembus. Zaterdag j.l. was het
25 jaar geleden, dat de Nederlandse vrouw voor de
eerste maal ter stembus toog.
Met vuur gespeeld. Tegen het weekblad „De Vlam"
zal een strafvervolging worden ingesteld, wegens de
titelplaat van 30 Mei j.l., die zowel op zich zelf, als
gelet op het hoofdartikel, volgens minister Maarseveen
een strafwaardig karakter dragen.
Toenemend aantal ongelukken. Volgens het . Cen-
traal Bureau voor de Statistiek vonden in de maand
Mei van dit jaar circa 3000 verkeersongelukken plaats,

| waarbij 72 mensen werden gedood, 519 ernstig ge-
wond en 558 licht gewond.

Geen goud... wél lood. Lood is het toverwoord,
dat allerlei gelukzoekers naar de Harskamp lokt om op
het uitgestrekte Rijksschietterrein naar afgeschoten ge-
weer- en mitrailleurkogels te zoeken.

Ook Nederland bedacht. Gedurende de tiende zitting
van het intergeallieerde bureau voor herstelbetalingen
werd aan Nederland een deel der chemische uitrusting
en 5 vrachtschepen toegewezen.

Foto's onder water. De heer P. N. Windmeyer te
Delft heeft een onder-water-camera geconstrueerd,
waarmee hij aan de Algerijnse kust een speciale repor-
tage zal maken van het leven beneden de zeespiegel.
Nieuw leven ingeblazen. In de laatste algemene
ledenvergadering van de Nederlandse Bruckner-veren.
is besloten de vereniging weer op te richten.
Kerk en echtscheiding. Het voorstel van de Gen.
Synode der Ned. Herv. Kerk om het tweede huwelijk
niet meer kerkelijk in te zegenen is door het merendeel
der classikale vergaderingen afgewezen.

Schoongemaakte haring. Van 29 Juni af kost de
schoongemaakte haring één dubbeltje.



n lichamelijke oefeningen ten behoeve van de scholen
'n het dorp Hengelo, aan de Voetbal- en Athletiek-
vereniging ,,Pax" gevraagd haar nieuw sportterrein
aan de Kastanjelaan daarvoor beschikbaar te stellen.
Het bestuur van genoemde vereniging deelde mede,
gaarne te willen medewerken, doch waar het terrein
pas is aangelegd en zich nog niet in een toestand be-
vindt dat uitbreiding van het gebruik, althans niet in
dit seizoen, verantwoord is, delen Burgemeester en
Wethouders thans mede, dat naar hun mening de ge-
meente gebruik moet maken van het aanbod van de
heer H. Weevers, alhier, die voor het genoemde doel
een weide aan de Ikink tegen een vergoeding van
f 65.— per jaar beschikbaar wil stellen.
Aangezien de consulent voor de lichamelijke oefening
het bedoelde terrein geschikt acht stellen Burgemeester
en Wethouders de raad voor het terrein van de heer
Wevers, voor een jaar te huren.

Subsidie Ver. Rijwielpaden. In 1946 is deze ge-
meente toegetreden tot de opgerichte Vereniging voor
Rijwielpaden in de Gelderse Achterhoek en betaalde
daarvoor een contributie van f 25.— per jaar.
Het door de Ver. ontworpen plan 537 km rijwielpad
aan te leggen kon niet worden uitgevoerd, aangezien
achteraf bleek dat maar 172 km voor provinciale sub-
sidie inaanmerking kwam, waarvan dan 8 km door
deze gemeente gaat. Bij de financiële opzet, waarvan
de jaarlijkse uitgaven op f 20.000.— worden geraamd
is gebleken, dat deze kosten niet uit contributies van
gemeenten en verenigingen konden worden betaald.
De bedoelde kosten zijn dan alleen te dekken wanneer
de qemeenteri een contributie van f 25.— per km. en
2 ' / 2 ent per inwoner betalen. Bij deze berekening komen
de kosten voor deze gemeente op ongeveer f 340.—
per jaar.
Burgemeester en Wethouders zijn de mening toegedaan,
dat nu onze gemeente in dit rijwielpadennet is opge-
nomen en het geprojecteerde pad loopt langs de Baakse-
dijk, Kervelseweg en de Aaltenseweg, het vreemde-
lingenverkeer dit ten goede zal komen. Zij menen dat
de uitgaven dan ook ten volle zijn verantwoord en
stellen daarom de raad voor een subsidie van f 340..—
per jaar te verlenen.

De U.V.V. wil een actie op touw zetten ten bate van onze
jongens in Indie en daardoor tonen dat ook Hengelo met
hun meeleeft. In de komende weken zal aan alle ingezetenen
een lijst ter tekening worden aangeboden. ledere bijdrage is
welkom. Het opgehaalde bedrag zal bestemd worden om een
radio naar onze jongens in Indié' te zenden, waaraan zo
dringend behoefte is. Bovendien zal de U.V.V. trachten aan
alle Hengelose jongens in Indic een Kerstpakket te zenden,
waarvoor bijdragen, bonnen, rookartikelen etc. van harte
welkom zijn. U.V.V. leden zullen een en ander gaarne in
ontvangst nemen.

ADRESWIJZIGING.
Boeken en tijdschriften, bestemd voor de militairen in
Indië, moeten met ingang van l Juli 1947 niet meer
gezonden worden naar Hamerstraat 17, den Haag,
maar naar NIWIN - Boekenactie, Leeuwendaallaan 31,
Rijswijk (Z-H).

Brand. In de nacht van Vrijdag 4 Juli j.l. brandde
een strooberg van de heer H. J. Lenderink B 28 af.
Door nat houden konden het huis en de andere bergen
gered worden. Ruim 4000 kg stroo ging verloren. De
schade wordt door verzekering gedekt.

Zaterdag en Maandag j.l. maakte de buurtvereniging
Dunsborg een reisje naar Valkenburg. De mijnen en
grotten en de ruïne werden bezocht, terwiil men ook
nog gelegenheid had het militaire kerkhof Margraten
te bezoeken. Vandaar vertrok men naar Maastricht
naar de St. Servatius kerk en het vierlandenpunt te
Vaals.

Maandag ondernamen de jongelingsverenigingen uit
het Dorp en Bekveld een tochtje naar de oude Sak-
sische boerderij de Lebbenbrugge te Geesteren.
Vervolgens werd de zoud-industrie te Boekelo bezocht
vanwaar de tocht werd voortgezet naar Winterswijk
waar men de mergelgroeven in ogenschouw nam.

De Chr. zangvereniging „Looft den Heer", onder leiding
v.d. heer Ellenkamp behaalde Woensdag j.l. op het
zangconcours te Warnsveld een 2e prijs in de Ie afd.

De Muziekvereniging „Concordia" onder leiding van
de heer H. Kappert, behaalde op Zondag 6 Juli op
het federatieve muziekconcours te Varsseveld in de
derde afdeling Harmonie een Ie prijs met 54 punten
benevens een ereprijs.

Concordia maakte 's avonds bij zijn terugkomst in het
dorp een muzikale rondgang, waarbij zich aansloten
vele besturen van diverse verenigingen. Zij mochten
van vele zijden gelukwensen met het behaalde succes
in ontvangst nemen.

Begrafenis J. Weide. Onder zeer grote belangstelling
is het stoffelijk overschot van de heer J. Weide, in
leven gepensioneerd onderwijzer aan de Openb. Lagere
School ter aarde besteld. Aan de groeve dankte de
heer Kolenbrander hfd. der school voor al hetgeen de
heer Weide in zijn 45 jarige loopbaan voor de school
had gedaan. Spreker deed dit met zekere schroom daar
de heer Weide niet hield van huldebetoon en als een
eenvoudig man door het leven ging.
De heer Weide gaf de kinderen iets persoonlijks mede,
waar zij in hun latere leven vaak aan terug gedacht
zullen hebben. Door een tweetal oud-leerlingen werd
een krans neergelegd. De heer Tijdink dankte als oud-
leerling voor hetgeen hij als schooljongen van hem had
mogen ontvangen. Hierna las Ds Kwint Ps-62 en sprak
woorden van troost tot de familie, waarna hij het
Onze Vader bad.
Een zwager dankte namens de familie voor de betoon-
de belangstelling.

Premiekeuring Ned. Trekp. Stamb.

Op de te Ruurlo gehouden premiekeuring vanwege het
Ned. Trekp. Stamb. werden de volgende merriën alle
met een 1ste B premie bekroond: In de klasse 3-jarige
merriën, Alwine van Baak van G. J. Hiddink „Hesselink"
In de klasse merriën zonder veulen, Flora van Nijhof
van B. H. Harmsen, Bekveld. In de klasse merriën met
veulen, Emma van te Gooi van B. J. Mentink, Gooi.
Vermeldenswaardig is nog dat van de hengst Joop
van Tienhoven K 2086 van A. J. Luesink „Brunderink"
in de klasse 2-jarige merriën 4 van genoemde hengsten
met een A en B premie werden bekroond.

Metaalbewerkers vergaderden. Voor de Hengelose
metaalbewerkers hield de Unie van samenwerkende
vakorganisaties Maandagavand in de kleine zaal van
Concordia een vergadering. Het woord werd gevoerd
door F. Hilberink uit Deventer en A. H. C. Verbaal
uit Zutphen, resp. districtsbestuurder van de Alg. en
R.K. Metaalbewerkersbond. Op heldere en duidelijke
wijze werden de bindend verklaarde arbeidsovereen-
komsten besproken en toegelicht. Bij de bespreking
bleek dat er in Hengelo nog wel het een en ander
aan de naleving hiervan mankeert. Er blijken nog
steeds werkgevers te zijn die zich niet aan de voor-
schriften houden en er zich vaak achter verschuilen het
niet te hebben geweten, hoewel, zoals de heer Verbaal
terecht opmerkte, iedere Nederlander - dus ook de
werkgever - wordt geacht de wet te kennen, en bij
overtreding strafbaar is. De Unie zal dan ook niet
schromen bij voortdurende herhaling van deze gevallen
haar maatregelen te nemen.
De sprekers wezen op de morele plicht van de arbei-
ders zich te organiseren. Een ongeorganiseerde arbeider
profiteert dagelijks van de voorrechten die door de
organisaties lot stand zijn gebracht en is dus een klap-
loper, die zichzelf buiten de samenleving plaatst.
Nadat nog een aantal vragen waren beantwoord werd
de vergadering met een woord van dank aan de spre-
kers door de voorz. gesloten.

Schoolarts. Burgemeester en Wethouders delen de
raad mede, dat de thans dienstdoende schoolarts hen
indertijd heeft verzocht zijn salaris te willen verhogen
tot f 1000,— per jaar. Waar zijn beloning inderdaad
niet in overeenstemming is met de te verrichten werk-
zaamheden, stellen zij thans aan de raad voor, na eerst
het oordeel van Gedeputeerde Staten, die overleg heb-
ben gepleegd met den Inspecteur van de Volksgezond-
heid, te hebben gevraagd, thans aan de raad voor met
ingang van l Januari 1946 de beloning van de school-
arts vast te stellen op f 1000.— per jaar. Zodra ech-
ter de gemeente tot de op te richten schoolartsendienst
zal zijn toegetreden en de kringschoolarts in functie



Prettige
werkkring

Mevrouw dokter Beekhuis

te Eefde bij Zutfen, vraagt

zoo spoedig mogelijk, wegens

huwelijk der tegenwoordige,

een flink

tweede meisje
Aardige kamer beschikbaar

Biedt zich aan

Net Meisje
voor Huish. en Winkel

of enkele dagen per week.

Adres: Bureau v. d. blad.

personen gaven zich vorige

week op als lid van de

Bond voor
Staatspensionnering

Wanneer mogen wij

U noteren ?

Lidmaatschap f 1.— p. jaar

Geeft U op bij het plaat-

selijk secretariaat:

Ruurloseweg 46

Alle dagen te koop

Spaanse Kersen
bij Th. B. KOK

Reigersvoort.

Te koop een

vlot neurende koe
een neurende maal
en twee

nieuwmelkte koeien
bij H. A. Cornegoor

Lankhorsterstr. Hengelo (G).

Te koop

nieuwe Aardappelen en
Boerenkoolplanten

bij W. van TIL

Tuinman Keyenburg

Te koop

Motorrijwiel
merk Ardie

in goede staat
G. ROENHORST C 139

Toldijk

Te ruil

Herenrijwiel (2e hands)
met torpedonaaf

voor Damesrijwiel, beide
zonder banden. Spoed gew.

Te bevragen bij v. Gerven

Spalstraat 29 Hengelo (G.)

Bij de N.V. Chroomlederfabriek

v.h. H. A. Albers - Vorden

is plaats voor enige

f l inke w e r k k r a c h t e n
Bij gebleken geschikt-

heid vast werk

Hoog loon

Ingezetenen van Hengelo (Gld)

voelt U er iets voor om een

Reis ve ren ig i ng
op te richten?

Kom dan Maandagavond om 8 uur in café Maresch

waar de oprichtingsvergadering zal plaats, vinden.

Enige ingezetenen.

De QUICK Sportschoenfabriek

te Hengelo (Gld), vraagt voor haar

afdeling S T I K K E R I J enige flinke

nette meis jes
liefst beneden 17 jaar, om tot stiksters

opgeleid te worden.
Gebr. J A N S E N
Raadhuisstraat

Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang"

Hengelo (Gld).

Het kantoor is op
Maandag 14 JULI

Gesloten
De Kassier

Coöp. KEYENBURG
A.s. Maandag en Dinsdag 14 en 15 Juli
zullen aan het nieuwe Bondsgebouw
kolen worden afgeleverd. Zij die deze
zelf niet kunnen afhalen, worden ver-
zocht op die dagen zakken hiervoor in
te leveren.

N.V.V. - leden die mee willen naar de

GROTE LANDDAG
op 31 Aug. te Arnhem.kunnen zich nog tot uiterlijk

14 Juli opgeven bij H. Hulshof, J. Salemink, H. Boon-

stra, J. Krale, G. Hulstijn, Th. Boerman, H. Rouwen-

horst en G. Langwerden.

dansknopen ARNOLD

Te koop beste

zware Biggen
bij G. Hiddink

Bekveld

Te koop een

r. b. drag. Maal
12 Juli a. d. telling

bij H. WOERTS

Zelhemseweg Hengelo (Gld)

bij B. Wuestenenlc

Lankh. str. D 123

Te koop een toom

biggen
bij G. J. LANGELER

op gr. Holte Hengelo (Gld)

Te koop
een partij ouderwetse

Dakpannen
en twee DAKRAMEN

bij B. Enzerink,

Stapelbroek

Geldcredieten f 800.— 5"/„

Zonder borgen voor elk doel.
Vrijbl. voorw. SCHIJF ALLEN

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

Gramofoonnaalden ARNOLD

Brengt Uw Wf

advertenties

vroegt i jd ig
Volgens overheidsbepaling

mogen wij slechts ' / 3 van
ons blad voor advertenties
gebruiken. Dit is dus een
beperkt gedeelte. Wacht
daarom niet tot het laatste
ogenblik met het opgeven
van Uw advertentie, want
het is mogelijk dat wij U
dan teleur zouden moeten
stellen. Bedenkt daarom :

wie 't eerst komt

't eerst maalt!

Kerkdiensten
ZONDAG 13 JULI 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur de Heer te Winkel.

10 u. Ds Barbas

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

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.


