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Officiële Bonnenlijst
het tijdvak van 7 Sept. t m 20 Sept. 1 947

.kaarten

l, KC 709

709,

D 710
re arbeid en
:ders

kaarten etc.
J, QC 707

Geldige bonnen

L-04 div.

L-05 div.

L—14 div.

L-15, L-16, div.

L-17 res.

L—21 suiker

L-35 L-31 tabak

L-36 versnap.

L-36 versnap.

Rantsoen

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)

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

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)

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

500 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kinderm. (niet
uit rijst bereid)

250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gr. versnaperingen

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

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

ributiedienst - Hengelo (GId)

Uitreiking Bonkaarten.

treiking der nieuwe bonkaarten voor de gemeente
>lo vindt plaats op Donderdag 11 September '47
fé Demming 's morgens van 9—12 en l—3.30 u.

reikt zullen worden :

:/m KE 711 voor niet zelfverzorgers.
LB en LC 711 voor zelfverzorgers melk en vlees.
OB en OC 711 voor zelfverzorgers vlees.
PB en PC 711 voor zelfverzorgers melk.
711 voor Tabak.
7\\ voor Versnaperingen,
711 voor tabak/versnaperingen.

^brengen alle stamkaarten, geen inlegvel, en
•estant van de bonkaarten 709.

2 inwisselingsbonnen worden niet aangenomen.

verzorgers worden evenals voorheen per kennis-
ig opgeroepen.

:-zelfverzorgers moeten op bovenstaande data
kaarten in ontvangst nemen.

Brandstoffen Kamerbewoners.
>r het stookseizoen 1947/48 is voor kamer en pen-
bewoners de volgende regeling getroffen. Alleen
[ene komen voor vaste brandstoffen in aanmerking,
een afzonderlijk te verwarmen woninggedeelte ter

woning hebben gehuurd. Tevens dient het desbe-
fende woninggedeelte minstens 5 dagen per week
•r dezelfde huurder te worden bewoond,
stgangers, kinderen van verhuurders, inwonend dienst-
soneel, personen, die slechts een slaapkamer ge-
)ben gehuurd en personen geboren na l October 1931
nen niet in aanmerking.
. formulieren MD 323-16 voor kamerbewoners kun-
i afgehaald worden tot en met 8 September a.s.
evering uiterlijk 19 September 1947.

ZON en
Eenmaal zal ook deze zomer
Wederom historie zijn.
Nimmer was er zulk een weelde,
Zulk een kwantum zonneschijn.

Bruin gebrande stedelingen
Keren naar de stad terug,
Met door zon gebruinde koppen
En de vellen op hun rug.

Och wat hebben ze genoten
Van de zee- en dennenlucht,
Even waren ze de drukte
Van de grote stad ontvlucht.

Maar ook deze grote zomer
Heeft alweer zijn schaduwzij,
Zie de afgebrande bossen
En de zwart gebrande hei.

Daar, waar vogels vrolijk zongen
In de prachtige natuur
Zijn nu grote, zwarte plekken
Door het alverwoestend vuur.

Daar, waar die vacantieganger
In de hei gelegen heeft,
Is de aarde woest en ledig,
Waar geen enkele plant meer leeft.

Is 't verwoestende gebeuren
Door onachtzaamheid geschiedt?
Het zal wel een raadsel blijven —
Zeker weten doen we 't niet.

Wat we wél zien, is de dorre,
Droge, zwart gebrande hei,
Door het vuur, in enk'le uren
Gemaakt tot grote woestenij.

'k Weet, ons landje snakt naar regen
Na dit tropische klimaat,
Hier in Holland kan het wezen,
Dat er morgen water staat.

Zó hoog, dat j'er in kan zwemmen
Maar. ... of dit wél of niet geschiedt,
Een ding wil ik ieder vragen:
WEES VOORZICHTIG! anders niet.

(Nadruk verboden)

Het kantoor van de Gemeente-Ontvanger zal voor het

publiek gesloten zijn in de week van :

8 tot en met 13 September 1947

22 tot en met 27 September 1947

Gemeentebestuur van Hengelo (GId)

s.s.t.t.
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Uitreiking Schoenenbonnen.
Personen, van wien het laatste cijfer van de stamkaart

een 6 is, en die nog in het bezit zijn van het inlegvel

met het bonnetje 612, kunnen een schoenenbon afhalen op

Donderdag 11 September van 9-1 2 uur v.m.

Vrijdag 1 2 September van 9-1 2 uur v.m.

Tevens kan dan aan kinderen geboren in de maand
September van een der jaren 1932 tot en met 1945,
een schoenenbon worden verstrekt, alsmede aan kinde-
ren die 10 maanden geweest zijn.
Verstrekking kan plaats vinden onder overlegging van
stamkaart van betrokkene en tegen inname van het
bonnetje 604 van het inlegvel.

Plaatselijk nieuws
Commissie tot wering van schoolverzuim.

De heer H. G. van Suntenmaartensdijk heeft als ver-
tegenwoordiger van ouders van leerlingen van het
openbaar onderwijs ontslag genomen als lid van de
commissie tot wering van schoolverzuim.
Burgemeester en Wethouders stellen de raad voor uit
de aanbeveling van de heren R. Kreunen en M. Wijn-
bergen in de vacature te voorzien.

Commissie Woonruimtewet 1947. Op l Septem-
ber 1947 treedt in werking de Woonruimtewet 1947
en zal het thans geldende Vorderingsbesluit woonruimte
vervallen. Bovendien zal dan de bevoegdheid tot het
vorderen van woonruimten van den Burgemeester naar
het college van Burgemeester en Wethouders worden
verlegd.
Het college van Burgemeester en Wethouders zal alleen
dan tot vordering mogen overgaan, wanneer een daar-
voor door de raad benoemde commissie advies heeft
uitgebracht.
Burgemeester en Wethouders delen aan de raad mede,
dat - rekeninghoudende met de voorschriften voorzover
deze thans door de Minister van Binnenlandse Zaken
zijn gegeven - naar hunne mening voor déze gemeente
met een commissie van 5 leden kan worden volstaan.
In verband daarmede stellen zij voor, nu de beide
wethouders daarin geen zitting kunnen hebben, in de
bedoelde commissie te benoemen, de heren J. W. Har-
wich, H. J. Heerink, B. }. Melgers, H. J. van Uum
en H. Boonstra.

Kinderfeest Varssel.
Het kinderfeest ter gelegenheid van de verjaardag van
H.M. de Koningin werd te Varssel ditmaal gehouden
op Zaterdag 30 Augustus.
110 Kinderen namen met enthousiasme aan de ver-
schillende wedstrijden deel. De muziekvereniging Cres-
cendo hielp dapper mee om de stemming er in te houden.
De vele aanwezige ouders volgden met zoveel belang-
stelling de verrichtingen van hun kinderen dat men
dikwijls de wens hoorde uiten na afloop dat samen
ook eens te doen.
Na de prijsuitreiking viel de duisternis echter zo snel
in dat hiervoor geen tijd meer overbleef.

Door Th. J. van der Mond alhier, is een bijdrage in
de uitgaven gevraagd voor de opname van zijn zoon
in het blindeninstituut te Grave.
Burgemeester en Wethouders stellen de raad voor om
de helft van het kostgeld ad f 500.— voor rekening
van de gemeente te nemen, aangezien bedoelde jongen -
die gedeeltelijk blind is - door een speciale opleiding
die hij aldaar zal ontvangen, later in staat zal zijn een
onafhankelijke plaats in de maatschappij in te nemen,
waardoor de gemeenschap zal zijn gebaat.

Vacantietoeslag. Burgemeester en Wethouders stellen
aan de Raad voor ook aan het daarvoor in aanmer-
king komende gemeente personeel - zoals dit ook is
geschied aan het Rijkspersoneel .- een gratificatie van
2" o (z.g. vacantietoeslag) van de beloning uit te keren.

Verbetering Riefelerdijk. Alhoewel de plannen tot
verbetering van de Riefelderdijk waartoe reeds vroeger
was besloten op verschillende bezwaren stuitten, delen
Burgemeester en Wethouders aan de Raad mede, dat
zij deze bezwaren met verschillende eigenaren van
gronden gelegen aart dien weg en de vereniging tot

bevordering van het vreemdelingenverkeer hebben be-
sproken.
Het resultaat van al deze besprekingen is geweest,
dat omliggende eigenaren bereid zijn de doorvoer be-
nodigde gronden gratis af te staan, terwijl ook nog
verschillende geldelijke bijdragen zijn toegezegd.
Volgens een voorlopige raming zullen de totale kosten
f 6600.— bedragen, waarvan dan f 4850.— voorreke-
ning van de gemeente zullen blijven.
In verband met het een en ander stellen zij thans voor
het besluit tot verbetering van die weg te nemen.

Geslaagd. Bij het te Amsterdam gehouden examen
slaagde onze plaatsgenoot de Heer W. Wullink als
schoenwinkelier.

Burgerlijke stand tijdvak 16 t/m 31 Augustus 1947.

Bevallen: H. Th. Takkenkamp-Sueters zn; M. G.
Beening-Rutgers zn; Cl. Roet-v. Leeuwen zn; A. Not-
ten-Garritsen d ; J. M. Rondeel-te Vaarwerk zn; G.
Oostendarp-Boerstoel zn; G. J. M. Pot-te Witt d.

Ondertrouwd: W. Th. M. Berendsen en E. Sanders.

Gehuwd: J v Wicherink en B. Fr. Daals.

Overleden: Gene.

J.l. Woensdag werd een Voetbalwedstrijd gespeeld
Delden—Varssel. Varssel wist een 3—1 overwinning
uit het vuur te slepen.
De scheidsrechter leidde matig.

N. T. F. Over de maand Aug. 1947, werden door het
destructiebedrijf te Nijverdal uit deze gemeente opge-
haald, de cadavers van :
3 runderen, l pink, 5 nuchtere kalveren, 7 varkens en
2 schapen.

Oranjefeest. Op 31 Augustus maakte de Athletiek-
vereniging „Achilles" en de Voetbalvereniging „PAX"
een rondgang door het dorp naar het Paxterrein.
Hier werden door Achilles enige fraaie nummers ge-
demonstreerd. Hierna kregen we de wedstrijd PAX I
Keyenburgse Boys I welke met een 3-1 overwinning
voor Pax eindigde, 's Avonds gaf de Muziekvereniging
„Concordia" een concert ir. de muziektent, waarvoor
veel belangstelling bestond.
Op l September werd al vroeg op verschillende plaat-
sen in het dorp het reveille geblazen en het traditio-
nele klokgelui gedurende een half uur te beluisteren viel.
In de morgenuren werden de kinderspelen gehouden
waarvoor veel animo was. Veel bekijks had ook de
singeloop „de ronde van Hengelo". Het ruim 4 K.M.
lange traject bleek voor verschillende ongeoefende
deelnemers te zwaar. De strijd om de eerste plaats
ging voornamelijk tussen Kuipers en van Neck en werd
tenslotte door Kuipers gewonnen. De volledige uitslag
luidde: l G. Kuipers, 2 G. van Neck, 3 G. Gerrits,
4 J. Harwig, 5 H. Roenhorst, 6 A. Hartelman, terwijl
van de dames deelneemsters l J. Knol en 2 A. Jolij
werd. De volksspelen 's middags werden voorafgegaan
door een muzikale rondgang door het dorp van de
beide muziekverenigingen „Concordia" en „Crescendo".
De volledige uitslagen der volksspelen luidden:
Ringsteken te paard: l H. Maalderink, 2 E. Harmsen,
3 Joh. Kraassenberg, 4 M. Arendsen, 5 G. Bretveld.
Dogcarrijden (ringrijden dames) l Gerda Jansen, 2 mej.
Lubbers-Jansen, 3 Jozien Knol, 4 D. Wagenvoort, 5
mej. Derksen, 6 mej. Langeler.
Ringsteken per fiets voor heren met hindernissen:
l G. van Neck, 2 W. Knol, 3 G. Gerrits, 4 J. Wijn-
bergen, 5 J. Momberg.
In de namiddag vondt onderleiding van HAMOVE
op het voormalige tramtrein de motor-behendigheids-
wedstrijd met hindernissen plaats. Er waren 27 deel-
nemers en er was veel belangstelling. Jammer was het
dat meer dan een uur over de vastgestelde tijd werd
begonnen zodat velen nadat nog maar enige rijders
gereden hadden naar huis moesten. De uitslag luidde:
l G. J. Harmsen, 2 B. Pardijs, 3 H. Boerman, 4 G.
J. Willems, 5 J. Bolvoort,
's Avonds werd op de historische Bleek een prachtig
vuurwerk afgestoken. De belangstelling hiervoor was
buitengewoon groot. Uit vele plaatsen uit de omtrek
was men naar Hengelo gekomen en het was een
machtig gezicht bij het licht van het Bengaals vuur-
werk de duizenden rondom de bleek geschaard te zien.

Zondagsdienst doktoren:
Dr Dwars en Dr Westerbeek v. Eerten

De heer L. Gasselink slaagde te Apeldoorn voor het
diploma machineschrijven.

Autotocht ouden van dagen.

De autotocht voor Ouden van Dagen is zeer goed
geslaagd. Spande het er om of alle deelnemers en leiders
wel mee konden gaan, tenslotte gelukte dit, en te on-
geveer 10.15 vertrok de stoet met 150 personen naar
Apeldoorn, er werd enige tijd doorgebracht in de Juli-
anatoren waar de deelnemers werden getracteerd en
om verder van de vermakelijk- en bezienswaardigheden
een dankbaar gebruik te maken. De tocht ging verder
naar Arnhem langs de ,,Woeste hoeve", waar een ogen-
blik in "diepe ontroering de plek werd betreden waar
de wrede bezetter op 8 Mrt 1945 117 Vaderlanders
op gruwzame wijze vermoordde. Op Sonsbeek bezoch-
ten wij de theeschenkerij en zetten ons neer op het
mooie terras, zeer tegen de zin van de hh. bedienden,
die de oudjes in een hoek onder de bomen wilden druk-
ken. Ook hier werd de inwendige mens verstrekt, en
konden wij een half uur wachten, voor de zo zeer be-
geerde consumptie aan allen was verstrekt. Na een
kleine rondwandeling werd door het verwoeste gedeelte
van Arnhem gereden, en werd de terugtocht aanvaard.
Bij thuiskomst stond de muziekv. „Concordia" de stoet
bij de Spannevogel op te wachten en onder de tonen van

"n pittige mars trok men het dorp binnen. Al met al
een goed geslaagde tocht, waarop met dankbaarheid
door de deelnemers kan worden teruggezien. Een woord
van hartelijke dank aan de autobezitters en verder aan
allen die daadwerkelijk hun steun hebben verleend, is
hier zeker op zijn plaats.

Op de Centrale Schapenfokdag te Doetinchem op 29
Aug. j.l. wist de Schapenfokver. Hengelo met 15 inge-
zonden nummers niet minder dan 12 prijzen en 3 ere-
prijzen te bemachtigen in onderstaande rubrieken.
Ramlammeren geboren '47 : 2a prijs Joh. Jolink, Hengelo,
3c prijs G. Wissink, Keyenburg.
Enkeltal ooien geb. in 1945 of eerder: la prijs pi.
medaille Joh. Jolink, Hengelo, 2a prijs G. J. Loman,
Hengelo, 4a prijs P. W. Smeenk, Hengelo, 4b prijs
G. Wissink, Keyenburg.
Enkeltal ooien geb. in 1946: la prijs pi. medaille tevens
reserve kampioene G. J. Breukink, Keyenburg, 2a prijs
H. E. Harmsen, Hengelo, 2b prijs G. J. Loman, Hen-
gelo, 3a prijs H. E. Harmsen, Hengelo, 3b prijs G. J.
Breukink, Hengelo.
Tweetal ooien geb. in 1946: 4a prijs A. Gr. Roessink,
Hengelo. De Schapenfokver. kan met voldoening op
deze Fokdag terugzien, zij heeft zich in Doetinchem
zeer goed laten zien.

Uitslag oriënteringsrit HAMOVE (Hengelo Gld)
op 3 September 1947. Lengte plm. 75 km.
1 A. B. Wolsink (Hengelo Gld) 23 strafpunten
2 S. Huizinga (Vorden) 41
3 R. Kreunen (Hengelo Gld) 55
4 A. Tinnenbroek (Vorden) 55 „
De laatste twee (3 en 4) beslist bij loting.

Nieuws voor boer en boerderij
Controle op naleving Vervoederverbod

Consumpte-aardappelen.

Aangezien gebleken is, dat vooral op de zandgronden,
belangrijke hoeveelheden consumptie-waardige aardap-
pelen voor veevoeder worden bestemd, zal door de
C.C.D. scherp op de naleving van het vervoederver-
bod worden, toegezien. Alleen die partijen aardappelen
mogen als veevoeder worden aangewend, afgeleverd
en verwerkt waarvoor een geldige veevoederverklaring
is afgegeven, Voor kriel tot 35 mm is algehele ont-
heffing van het vervoederverbod gegeven, zodat hier-
voor geen veevoederverklaringen behoeven te worden
aangevraagd.
Nadere mededelingen omtrent de regeling voor het
aanvragen en afgeven der veevoederverklaringen zullen
door de Provinciale Voedselcommissarissen bekend
worden gemaakt.

Regeling *an de aanvoer van slachtvee.

Tengevolge v m de langdurige droogte heeft de aan-

voer van slachtvee in de afgelopen week een dergelijke
omvang aangenomen, dat een behoorlijke afvoer en
verwerking niet mogelijk is. Het Bedrijfschap voor Vee
en Vlees heeft daarom de maximale grootte van de
aanvoer per week vastgesteld. Veehouders, die zeker-
heid willen hebben, dat door hen aangevoerd vee inder-
daad zal worden overgenomen, dienen tot nader bericht
bij hun P.B.H, leveringskaarten af te halen, welke
kaarten tot een voor elk district wekelijks vastgesteld
maximum zullen worden uitgegeven.
De Provinciale Voedselcommissarissen zullen voor hun
werkgebied nadere mededelingen over deze regeling
bekendmaken.

De P.B.H. G. H. Weenink.

Binnenkort maximumprijzen voor aardappelen.

De afdeling Voorlichting van het Ministerie van Land-
bouw, Visserij en Voedselvoorziening deelt mede, dat
het in de bedoeling ligt binnenkort maximum consu-
mentenprijzen voor aardappelen vast te stellen. De
maximum consumentenprijs zal zich vermoedelijk be-
wegen tussen 10 en 12 cent. Vergeleken met de huidi-
ge prijzen betekent dat een belangrijke daling, ook
voor de prijzen die de telers zullen kunnen bedingen.
Ten aanzien van de consumentenprijzen kunnen ter
vereenvoudiging van de controle speciale voorschriften
worden verwacht.

Vordenseweg 3
HENGELO (GLD) (Wed. MEULENBRUGGE)

Wij verhuren een Luxe Auto
(Uitsluitend met chauffeur)

Ook geschikt voor ziekenvervoer

Boodschappen na sluitingstijd: Regelinkstraat 3

Beleefd aanbevelend

A. G. WOLSINK

Nieuws in het kort
Te véél van het goede. Wij hebben deze zomer nu
al meer zonneschijn gehad dan in enige andere zomer
sinds het begin van de zonneschijnmeting in 1899.

Nog duur genoeg. De toeslag op de „Volksherstel-
sigaretten", thans f 3.— per pakje, zal binnenkort slechts
f 1.— bedragen.

Haveninstallaties komen terug. Acht complete en
drie vernielde havenkranen, alsmede viif complete en
drie vernielde laadbruggen zullen spoedig uit Duitsland
naar ons land worden overgebracht.

Zij is er vóór. De meeste leden der Tweede Kamer
gaan met het voorstel van den Minister van Financiën
accoord, om de pasmunt niet meer in zilver, maar in
nikkel te slaan.

Voor eigen rekening. Oorlogsbruidjes, die naar hun
Amerikaanse echtgenoten willen oversteken, zullen de
overtocht zelf moeten betalen.

Weer normaal. De N.S. streven er naar, met ingang
van 4 Mei 1948 de electrische diensten te hervatten
op alle reeds vóór de oorlog geëlectriseerde baanvakken.

Een hopeloze taak. De peelbrand, tussen Asten en
Someren, die over een oppervlakte van enkele vier-
kante kilometers woedt, blijkt anderhalve meter diep
in het veen te zijn gedrongen.

Het nieuwe walvisseizoen. Het walvisseizoen zal
dit jaar op 8 December a.s. beginnen en 7 April '48
des nachts om 24 uur moeten eindigen.

Een hele prestatie. Twee inwoners van Breskens
zijn de Schelde overgezwommen in een tijd van l uur
en 45 minuten.

Geknipt. Gerardus Mooyman, de Nederlandse SS-er,
die verleden winter wist te ontsnappen, is te Millingen
door de rijkspolitie gearresteerd.

Daadwerkelijke hulp. De bisschop van den Bosch
heeft tien duizend gulden beschikbaar gesteld voor de
slachtoffers van de grote branden van de laatste tijd.

Kerkdiensten
ZONDAG 1 SEPT. 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur de Heer te Winkel

10 u. Ds Becht

pred. te Doesburg, Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds v. Linschoten.

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Dr Dwars
ARTS

Afwezig van 17 Sept.

t/m 7 Oct.

Waarnemer Dr ter Bals

T. C. van Soest
Dierenarts

Afwezig van 10 t m 14

September.

De buurtcollega's nemen
waar.

Met ingang van 20 Sept.

ontvangen wij iedere

ZATERDAG

Amerikaanse Eikels
en betalen 1 O cent per kg

B. J. Lebbink

Te koop

9 zware Biggen
bij H. DENKERS

Lankhorsterstraat E 10

Te koop

Schottelingen
ongeveer 140 pond

bij H. Riefel

Fokkinkweg l Hengelo (G.)

Te koop

oude Holle pannen
bij H. LUIMES

Kerkstraat 5

Zij die intresse hebben voor

Voeraardappelen
verzoeken wij dit vóór a.s.

Woensdag op te geven

B. J. Lebbink

Te koop een toom

zware biggen
w.o. 5 B.B. zeugjes

bij W. Wasseveld

E 67 Hengelo (Gld)

Te koop 2 v. o.

verenbedden
Adres bur. dezes



Cursussen
voor Hengelo (G.) en Omstreken

a. Met l Oct. zullen beginnen de cursussen voor

vrouwen en meisjes boven H jaar, voor

knippen, naaien, verstellen, enz. van

alle boven- en onderkleding.

b. Voor schoolgaande meisjes zullen lessen ge-
geven worden in breien, haken, stoppen,
naaien, verstellen enz. na 4 u. namiddags.

c. Opl. staatsexamen nuttige handwerken.

Heify
Gedipl. Coupeuse Lerares
Tramstraat 2 — HENGELO (GLD)

TH. A, HOUTMAN
Erkend Gedipl. Dansleraar - Vorden

suanssch&cd'

Dansliefhebbers(sters) van Hengelo (Gld)

Wij hebben nog geen voldoende Dames en

Heren voor onze gezellige Dansclubs voor

beginners en gevorderden, in Hotel Langeler.

VooraX de dames. Kom dames van Hengelo aarzel

niet U op te geven. Kom op onze genoeglijke

avonden, die wekelijks terugkeren.

Inschrijving Maandag 8 Sept. 8 uur v. beginners

9 u. voor gevorderden

Laatste data van inschrijving Vrijdag 1 2 Sept.

OPRUIMING
LAPPEKAPPEN, SCHILDERIJEN

ELECT. KOOKPLATEN, RELIGI-

EUSE BEELDEN-SCHILDERIJEN,

SPEELGOEDEREN ENZ.

Alles ver beneden de prijs.

JOS HERWERS

HEDEN ONTVANGEN
te Velde en op Monster goedgekeurde

Petküzer Zaairogge
Verder aardappelmanden te koop bij

B. Kelderman

ZONDAG a.s.

12.30 uur Pax 3 - Doetinchem 4

2 uur Pax 2 - Doetinchem 3

4 uur Pax-Jun - Doet.-Jun.

Entree 25 cent.

Kinderen 10 cent

Terrein Kastanjelaan

Leden en Donateurs alleen

Vrije Toegang op vertoon

van hun kaarten.

Langs deze weg betuigen

wij aan familie, buren en

vrienden onze hartelijke

dank voor de vele blijken

van belangstelling die wij

bij ons 55 jarig Huwelijks-

feest hebben ontvangen.

G. Jansen

W. Jansen-Maalderink

Gevraagd

leerling Eleclriciën of
aankomend Electriciën
B. W. Bergervoet

Installateur Velswijk (Gld)

Te koop een toom

beste Biggen
w.o. B.B. zeugjes

bij G. J. ObbinU

Gooi C 79 Hengelo (Gld)

Gevonden een

een Damesporlemonnaie
met inhoud

Tevens een donkere

Visgraat benpet
Terug te bek. tegen adv.
kosten bij B. A. Cuppers
Zuivelweg 6 Hengelo (G.)

Te koop 2 jonge

Herdershonden
H. LUIMES

D 122 Hengelo (Gld)

Gramofoonnaalden ARHOLD

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"

Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Gevonden

een fluwelen Manteltje
Tegen adv. kosten terug te

bekomen bij H. J. Wentink

E 5 Hengelo (Gld)

N. O. B.
Verzilvering van vacantie-

bons voor Koninginnedag

op 5 Sept. 's avonds 8 uur

H. G. Bijenhof

H.H. Jagers
Te koop een dubbelloops

hanen Jachtgeweer,

kal. 16

A. D. R. Verstege

B 74 Hengelo (Gld)

Daar zijn ze weer, de

overbekende rooie

koehalsriemen,

en helemaal niet duur,

en nooit kapot. Aanbev.

LUIMES
Zadelmakerij Hengelo (Gld)

N.B. Voor levering nieuwe
dekkleden, het vertrouwd-
ste adres.

Uit voorraad af te geven

gezeefde ruwe Bruinkolen
in de maat van Anthraciet

é f 3.80 per 1 00 kg

BON VRIJ

Wie hiervan wenst, gelieve direct af

te halen

Coöp. Landb. Ver. „DE VOLHARDING"
HENGELO (GLD)

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 10 Sept.

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van

de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)


