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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 5 t/m 18 Oct. 1947

Bonkaarten

KA, KB, KC 711
(Serie N)

KD ? ..in,
(Serie N)

MA, MD 711
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(Serie N)

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 711

Geldige bonnen
N—02 div.

N-03 div.

N-04 div.

N—12 div.

N-13. N-14. div.

N-15div.

N-16 div.
N-16 res.

N—21 suiker

N-01, N-03 tabak

Rantsoen
100 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

500 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gram versnaperingen

225 gram huishoudzeep of
180 gram toiletzeep

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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

450 gram huishoudzeep of
360 gram toiletzeep

500 gram banen (voorinl.)
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

N-01 versnap. 200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

N-03 versnap. 100 gram versnaperingen of
100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

Res. 5 tabak 50 gram scheerzeep of 100
gram scheercreme of 400
gram snelscheercreme.

In bovenstaande bonnenlijst is wederom voor kinderen
tot 5 jaar een bon van 500 gram bananen bekend ge-
maakt. Aangezien de verstrekking van bananen afhan-
kelijk is van allerlei factoren, die met de transitohandel
in dit product samenhangen, is het noodzakelijk, dat
ook de nieuwe bon voor een lange periode wordt aan-
gewezen, waarbij dan naar mogelijkheid zal worden
gedistribueerd. Voor zover op de op 13 Aug. j,1. aan-
gewezen bon niet is afgeleverd, zal deze bon voorrang
hebben op de nieuwe.

Aanbesteding.
Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld) wenst aan

te besteden :

het grondwerk voor het verbeteren van

de aardebaan aan de Riefelerdijk onder
Bekveld.

Voorwaarden ter lezing ten gemeentehuize.

Aanwijzing op het terein, Dinsdag 7 Oct. a.s. te 16 uur.

Inschrijvingsbiljetten inleveren ten gemeentehuize uiter-

lijk 11 October a.s. 1 2 uur.

Nieuws voor boer en boerderij
Pluimvee.

Pluimveehouders zullen na l Oct. voor het houden van
meer dan 50 stuks pluimvee in het bezit moeten zijn
van een toewijzing.
Burgers mogen ten hoogste 10 stuks en diegenen, die
hun hoofdberoep in de land- en tuinbouw hebben, mo-
"ren ten hoogste 50 stuks volwassen pluimvee zonder

'ïrgunning aanhouden.
grootte van de toewijzing die zeer binnenkort zal

Spreuken voor een hele week.

op öe. BOóem van het leven
in óe óiepte van het hapt
pust óe weemoeö en óe smapt;
maan öe hope Rijst ep neven
m 't geslmgepó mensenhaat.

(p. a. gènestet)

op aaRöe zijn geweest VICR gpote konmkpijken
waaRvooR alle anöepe öe vlaggen moesten stRijken.
ik weet een vijföe nog, 't welk hogep is geëepó,
óat is; wanneeR öe mens zich zei ven wél pegeept.

(j. Reepsen)

laat het kostelijkst van al
u met Roekeloos ontslippen,
öat 's óe tijö öie snel gaat glippen,
zonóeR öat hij kepen zal.

(j. van oen vonöel)

worden toegezonden, bedraagt 40°/o van de kuikentoe-
wijzing die in 1946 werd ontvangen, plus 50°/°vande
kuikentoewijzing die in 1947 werd toegekend.
Voor diegenen, die alleen in 1946 een kuikentoewijzing
ontvingen, wordt de toewijzing bepaald op 40"/

()
 daar-

van plus 10 stuks. Alle toewijzingen worden op een
10-voud naar beneden afgerond.
Voor geregistreerden, die hun hoofdberoep buiten de
landbouw nebben en in 1946 of 1947 een kuikentoe-
wijzing ontvingen, geldt niet het maximum aantal van
10 stuks, doch het volgens het voorgaande aantal be-
rekende aantal.
De leveringsplicht van eieren zal gehandhaafd blijven.
Voor de periode van 29 Sept. 1947 tot 26 Sept. 1948
zullen per kip (behoudens 10 stuks die van levering
zijn vrijgesteld) minimaal 120 eieren geleverd moeten
worden. Een definitieve berekening en mededeling van
deze minimum-aanslag zal in December plaats vinden.
Het verdient daarom aanbeveling om de nodige selectie
vóór Dec. toe te passen.
Voor die tijd zal eerst nog een voorlopige vastgestelde
aanslag worden toegezonden.
Voor de afgeleverde eieren moeten, zoals tot nu toe
gebruikelijk, eierzegels ^an de verzamelaars in ontvangst
worden genomen. Het ligt in de bedoeling daarop voe-
dertoewijzingen toe te kennen.
Van 29 September af worden voor elke 8-weekse pe-
riode zegels van verschillende opdruk beschikbaar ge-
steld. Alleen deze zegels zijn in die periode geldig en
zullen aan het eind daarvan de P.B.H, worden aange-
nomen.
Bovendien maken, wij er de Pluimveehouders op attent,
dat de zegels voortaan moeten worden geplakt op de
registratiekaarten, die op de daarop vermelde datum,
na invulling van de gevraagde bedrijfsgegevens, aan
de P.B.H, moeten worden toegezonden. Op deze kaart
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Distributiedienst - Hengelo (Gld)
RIJWIELBANDEN.

Bezitters van een rijwiel, die sedert de bevrijding geen

banden ontvingen en tot nu toe verzuimden een be-

wijs van inschrijving aan te vragen, kunnen dit alsnog

doen in het tijdvak van 1-10 October a.s. op de be-

kende uren.

Het opgeven van het merk en met frame nummer van

het Rijwiel is verplicht.

Stamkaarten meebrengen !

Zij, die reeds een aanvraag indienden, doch hun be-

wijs van inschrijving niet afhaalden behoeven niet op-

nieuw aan te vragen.

Per publicatie in verschillende bladen worden zij op-

geroepen om hun B.I. in ontvangst te nemen.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten.

A G E N D U M
Zaterdag 4 ( K tohei-. Toneelavond in Concordia.

Woensdag 8 ( K tober. Bioscoop zaal Langeler.

I I (Mnber. BalaVond Zan^vcr. „Excelsior".

7.<ikT(lo^ 8 November. Filmavond N.VA'.

Zaterdag 8 IVcvml ie r . TonccUivorul V.V.V.

Wij verzoeken de Besturen der plaatselijke verenigingen
dringend de eventuele datums van de te houden uit-
voering tijdig op te geven, dan kan een ieder met het
vaststellen der datums rekening houden.

mogen alleen zegels van de vorige geldigheidsperiode
worden opgeplakt. Op zegels, die niet binnen 14 dagen
na afloop der periode worden ingeleverd, zal geen
voedertoewijzing worden verstrekt.

Slacbtseizoen zelfverzorgers voor vlees.
Met ingang van l October a.s. worden de zelfver-
zorgers voor vlees in de gelegenheid gesteld tot het
slachten van varkens en/of schapen voor eigen gebruik;
evenals in andere jaren zal het slachtseizoen per 31

Maart eindigen.
Voor elke slachting is een schriftelijke machtiging ver-
eist, welke door de plaatselijke Bureauhouder wordt
verstrekt. Machtigingen tot het slachten van varkens
moeten worden aangevraagd door middel van het aan-
vraagformulier, dat op de achterzijde van de aanhoud-

vergunning is afgedrukt.
Op de slachtmachtiging komt een verklaring voor, die
de zelfverzorger door de huisslager moet laten onder-

tekenen.
Men is verplicht de bedoelde machtiging binnen 3 x 24
uur na de slachting bij de P.B.H, in te leveren.

De P.B.H, van district 30

G. W. Weenink

Plaatselijk Nieuws.
Burgerlijke Stand over het tijdvak 16 t/m 30 Sept.'47

Bevallen: H. J. Ellenkamp-Jansen d. A. G. Disbergen-
Besselink d. G. de Lange-Dijk d. M. W. Winkelman-
Hilderink z. J. G. Roenhorst-Voortman d.

Ondertrouwd: A. Kroesen en B. te Lintelo, R. Hol
en W. Lubbers, J. W. Wagenvoort en W. G. Pels-
kamp, D. W. H. Olthof en B. Groot Roessink.

Gehuwd: H. Groot Obbink en H. Bultman. G. Th.

Bruins en Ch. J. W. Weverink.

Overleden: B. Wentink oud 50 jaar, echtgen. van

H. H. Ketz, (overl. te Doetinchem).

Marktbericht. Op de Dinsdag j.l. gehouden wekelijkse
biggenmarkt waren 13 biggen aangevoerd. Prijzen 13

tot 20 gulden. Handel matig.

Dienstplicht. Voor de dienstplicht 1949 zi jn 50 per-

sonen ingeschreven.

Landbouwcursus. Door C.B.T.B. afd. Hengelo is
een 2-jarige landbouwcursus georganiseerd, waaraan
door 16 leerlingen wordt deelgenomen. De lessen wor-
den gegeven door de heren J. Dijkman H. d. S. te
Leesten en G. Lichtenbarg H. d. S. te Vorden. De

Voorzitter der afdeling de heer G. W. Luiten sprak
op de eerste cursusavond een kort openingswoord, en
hoopte dat deze cursus aan de gestelde verwachtingen
mag beantwoorden.
Vervolgens gaven de leraren een kort overzicht van
de loop der cursus terwijl de heer G. Hiddink nog
namens de commissie van toezicht het woord voerde.

Aanbesteding. Bij de gehouden aanbesteding onder
architectuur van D. J. Kuipers voor het aanbouwen
van een opslagplaats aan de bestaande Coöperatie
„De Volharding" werd als volgt ingeschreven :
Timmerwerk: Halfman f 1838. —, Groot Roessink
f 1853.—, H. ten Have f 1918.-, W. Heijink f 1985.-.
Metselwerk: B. Wullink f 8684.-, C. J. H. Cuppers
f 8895.—. Gebr. Weevers f 8960.—, Gebr. Bretveld
f 9010.—, Gebr. Rondeel f 9297.—, Beijenhof f9350.—.
Smidswerk: Horstink f 328.—, A. J. Besselink f 522. —.
Loodgieterswerk: Winters f 717.—.
Schilderwerk: Derksen f 625.— .

Wandeltocht V.V.V. Zaterdag 27 Sept. startten
onder begunstiging van prachtig herfstweer een 120
deelnemers(sters) waaronder 4 groepen. De tocht ging
ditmaal over 20 en 30 KM, door de binnenwegen van
Hengelo. De uitslag was dat de Ie prijs plus Ereprijs
verwierf de Jeugdgevangenis Zutphen met 131 punten,
Rijkspolitie Hengelo met 117 punten eveneens Ie prijs
(30 KM) Hessegroep (padvinders) Hummelo en Keppel
121 punten Ie en Ereprijs. Gymnastiekver. Achilles

Ie prijs (20 KM).
Van de individueele deelnemers ontvingen de h.h.
C. G. L. Schröder te Eefde en H. G. Winde Varsse-
veld een Ie prijs en A. Hoksbergen en Kalf f, Ruurlo
een 2e prijs, terwijl A. Hoksbergen als oudsts deel-
nemer, 68 jaar, en Freja Lameris als jongste deelneem-
ster, 10 jaar, een extra prijs ontvingen. De prijzen
werden met een toepasselijk woord door de heer van
Ballegoijen uitgereikt, waarin hij tevens een ieder har-
telijk dankte voor de medewerking tot het welslagen
van deze tocht, vooral de beide muziekkorpsen „Con-
cordia " en „Crescendo" komen hiervoor een woord
van dank voor hunne medewerking toe. Tevens hoopte
spr. dat er volgend jaar meer deelnemers mogen zün

dan nu.

PAX-nieuws. Zondag j.l. 'speelde Pax 3 een thuis-
wedstijd tegen Lochem 4. De jongens weerden zich
kranig en een 5—3 nederlaag tegen deze sterke ploeg

is een goed resultaat.
De wedstrijd Pax 2 - Warnsv. Boys 2 stond op een
zeer matig peil. Deze wedstrijd eindigde in een.5—O

overwinning voor Pax 2.
Zondag a.s. speelt het eerste elftal tegen Zutphen I
dat als een der sterkste elftallen van deze afd. is.
Wij zijn benieuwd hoe of de Pax-jongens deze twee

rust-Zondagen goed heeft gedaan.
Pax 2 speelt Zondagmiddag in Zutphen tegen S. S. S.
Goed aangepakt kunnen de puntjes mee naar Hengelo
worden genomen. Pax 3 speelt Zondagmiddag 12 uur
thuis tegen Witkampers 2. Indien de jongens met de
zelfde geestdrift spelen als Zondag j.l. gaat Witkam-

pers met lege handen naar Laren terug.
Hedenmiddag spelen de junioren-elftallen B en C tegen
elkaar, terwijl Pax A bij Vorden A op' bezoek gaat.

Korfbalnieuws. Zaterdagmiddag kreeg Top in een
thuiswedstrijd Zwart Wit uit Doetinchem op bezoek
hetgeen een mooie wedstrijd beloofde.
Zwart Wit welke bijna kampioen is v. d. 2e klasse
Gelderland wist met veel moeite een 2—l overwinning

te behalen.
Het spel was heel goed aan beide zijden, ook de leiding

beruste in goede handen.

Damnieuws. Zaterdagavond werd er in café Demming
een simultaanwedstrijd gehouden waarbij Ter Wal uit

Zelhem als simultaanspeler optrad.
Er werd gespeeld aan 17 borden waarvan hij er 13
wist te winnen, l gelijk speelde tegen Jansen van de
Keijenburg en 3 verloor resp. tegen J. Heijink, Joh.

Luimers en B. Momberg.
Laten we hopen dat deze avond de damliefhebbers
opgewekt heeft en dat we Zaterdagavond 4 October
op hun aller opkomst kunnen rekenen, zodat er wer-

kelijk eens een goede damclub in Hengelo komt.
Wacht niet langer, maar komt vanavond nog.

U. V. V. Hengelo. Aan de volgende adressen van
Heng. jongens die in Indië zijn is door de U.V.V.
namens de burgerij van Hengelo (Gld) een Kerstpakket
verzonden. Th. J. Nijenhuis — A. Hoksbergen —
P. A. Kuipers — J. Veenendaal — B. Goossens —
A. Gasseling — G. Goossens — G. J. Bannink — H.
Berkelder — J. Klein Haneveld — B. Lenselink —
L. Meulenbrugge — H. W. Momberg — H. L. Wan-
sink — J. W. Wullink — H. F. v. Hoogstraten —
Korp. H. Dimmendaal — J. W. Hoekman — D. J.
Hesselink — A. Halfman — G. Pelskamp — W. A.
Adelerhof — E. van de Kolk — B. A. Derksen —
B. Onstenk — G. Stegeman — G. Woerts — J. Len-
selink — G. Bosman — H. Sixma Baron v. Heemstra
— H. Harwig — J. W. Dickmann — G. H. Kaak —
A. J. Cuppers — E. J. Ankersmit — G. Lanters —
F. Hollander — H. Tijdink — B. L. Kaak - Th. A.

Rondeel.
Indien onverhoopt iemand vergeten mocht zijn, melde
men dit ten spoedigste, vóór 8 Oct. aan Mevr. van
Hoogstraten Pres. U.V.V.
Wij komen 14 snoepbonnen te kort, wie kan ons nog
aan een snoepbon helpen ?

Jaarvergadering Bond van Staatspensionnering.

In café Demming hield de afd. Hengelo (Gld) van
bovengenoemde Bond haar algemene jaarvergadering.
De voorz. de heer J. W. Harwig opende deze verg.
die tevens voor hem de laatste zou zijn die hij in de
afd. zou bijwonen, daar hij binnenkort naar Zutphen
vertrekt. Hij sprak daartoe woorden van afscheid tot
de leden, waarbij hij memoreerde de prettige sfeer in
welke steeds werd samengewerkt en die hij in dank-
bare herinnering zal blijven gedenken.
Vervolgens deed de secretaris verslag over het afge-
lopen jaar en deelde mede dat het aantal leden dit
jaar met meer dan 200 was gestegen en thans 311
bedraagt. Uit het jaarverslag van de penningmeester
bleek dat er op 31 Dec. 1946 een batig saldo was
van f 12.41.
Bij de hierna gehouden verkiezing ter uitbreiding van
het bestuur, werden gekozen de heren G. W. Jansen
(molenaar) en A. Middelkoop. Besloten werd een in-
tensieve ledenwerfactie te houden, daar de komende
3 jaren ons de zege zullen moeten brengen in de strijd
om het premievrij staatspensioen.

Getracht zal worden in de a.s. winter de toneelver.
K.D.O. uit Brummen die hier vorig jaar twee maal
het prachtige stuk „Onder één dak" opvoerde — weer
te krijgen, die nu het bekende meesterwerk van Herman
Heyermans „Op hoop van Zegen" op haar programma
heeft staan, Tevens werd de mogelijkheid besproken
een toneelgroep te vormen. Zij die er voor voelen
hieraan mede te werken, worden verzocht zich op te
geven bij de secretaris G. Lang werden. Er zal dan
worden getracht zo spoedig mogelijk een geschikt stuk
te vinden om op te voeren. Dit is echter afhankelijk
van het aantaal deelnemers.
Aan het slot werden door de heren Dieperink en Spel-
hofen hartelijke woorden van afscheid tot de scheiden-
de voorzitter gesproken, waarbij hem dank werd ge-
bracht voor het vele werk dat hij voor de afd. deed.
Hierna werd deze geannimeerde vergadering door de
voorzitter gesloten.

NUTS-TEKENCURSUSSEN
VORDEN

LIJN- EN BOUWKUNDIG TEKENEN
MACHINETEKENEN

HANDTEKENEN
Aangifte van leerlingen op Dinsdagavond

7 October 7 ' / 2 —8 uur in hotel Brandenbarg

Lesgeld per cursus l 1 5.—

De lessen worden als volgt gegeven :

Machinetekenen op Dinsdagavond

Lijn- en Bouwkundig tekenen op Donderdagavond

Handtekenen op Vrijdagavond

Goede Lectuur bij Arnold.

Administratiekantoor Th. J. SLOOT

HENGELO (Gld), E 2
Lid: Ned. Inst.B*««l van Belastingconsulenten

Opmaken van Balansen
Administraties

Boekhoudingen v.d. Middenstand
Landbouwboekhoudingen

Belastingaangiften

Laat U inlichten omtrent de Onbelaste Reserve.

•
•
•

•

Balavond
met ATTRACTIE'S

op Zaterdag 11 Oct. in zaal

Concordia. 's Avonds 6 uur.

Ten bate van de Zang- en To-

neelvereniging

Excelsior
Vrij Entre Vrij Entre

Komt Allen
Geen Concours - Een lege kas

Die eens vol centen was

•
•
+

l
•

Voor de

HERFST-SCHOONMAAK
is er weer

GOED BORTSELWERK
voor een geschikte prijs bij

STEVORD

HEERINK'S Meubilering J
vindt overal waardering •

In Slaapkamer-, Salon- en Woonkamerameu-

blementen vindt U bij ons een pracht sor-

tering, alles in prima uitvoering en kwaliteiten

Onze toonzaal staat voor U open.

Verder kunnen wij U aanbieden binnen-

veringsmatrassen met prima damasttijk met

2 kapokkussens, ijzeren gezondheidsmatrassen,

divan- en opklapbedden. Overgordijnstoffen,

*

tafel- en kapstokkleden enz.

Wij leveren uitsluitend Ie kwaliteiten.

Woninginriditing - Stoffeerden]
JOH. HEERINK - Tel. 93 - VORDEN

L.S. Binnenveringsmatrassen en overgordijn-

.̂ stoffen uitsluitend op vergunningen.

LÖWENHARDT & FUTSELAAR

BELASTINGCONSULENTEN *
Holstraat 6 DEVENTER Tel. 31 25

Houden zitting te HENGELO (Gld)

Kastanjelaan 9, 's Zaterdags van

3-5 uur en volgens afspraak.

Kerkdiensten

ZONDAG 5 OCT. 1947

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur de Heer te Winkel

10.15 u. Ds Kwint
Bediening H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds. van Linschoten

Gevraagd
voor direct een net

M E I S J E
voor de huishouding bij

M. J. Lenselink

Vordenseweg

Gelegenheid tot het
bestellen van

voer- en
pootaardappelen
Wie tarwe wil zaaien hale
spoedig bonnen.

Nog niet ingeleverde kunst-
mestbonnen spoedig be-
zorgen.

B. Kelderman

Te koop
wegens opheffing der zaak

een complete winkelop-
stand, toonbank schappen
en kasten, waaronder een
grote glazenkast met 4 schuif-
deuren, een snelweger merk
Avrie enz.

J. B. SCHENNINK

Keijenburg

Wegens familiefeest Vrijdag

10 October

GESLOTEN
firma A. Jansen

Hummeloseweg

(Zaterdag na 12 uur gesloten)

Verloren een
Motorslot

Terug te bezorgen

bij Drukkerij Arnold



Verloren

gouden broche
van Dunsborg B 5 tot de

Kerk. Tegen beloning terug

te bezorgen bij

HISSINK „op Schotman"

Te koop

een goed onderhouden

Mantelkachel
bij S. WENTINK

F 87a Varssel

H,H, Landbouwers
Zij die nog

G R O N D M O N S T E R S

wensen te laten onderzoeken

kunnen dit vóór 1 5 Oct.

opgeven bij de Secr. van

de J.B.B.

G. R. Beunk
B 77

Bananen
afhalen op de ingeleverde

bonnen tot en met Dins-
dag 7 October.

Aanbevelend.

Wijnbergen

Te koop

Zware Biggen
bij G. BROEKMAN

E 4 Hengelo (Gld)

Te koop volbl.

dr. Vaars
T.B.C, vrij aan de telling

met zeer goede melklijsten.

A. J. Luesink-Bruinderink

Te koop
25 goedgekeurde

jonge hennen
of 1 -jarige (W.L.)

H. Luesink, Varssel

n.o.z.

Te koop een

toom biggen en

r.b. Maalkalf
3 maand oud

H. Wormgoor

Kieftendorp B 89

Hengelo (Gld)

Te koop een

longe Duitse Herder % jaar
bij A. de Gunst

Ruurloseweg 50

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 8 Oct.

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van
de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)

Gevraagd

een flinke R.K.

Bakkersknec)

of halfwas
G. Diclcmann

Banketbakkerij, Gendrinr-

Ter DEKKING aanwezig
Ram 1020 .
Ie prijs Ram met afst

prima wol

Dekgeld f 8.—
Joh. Jolink C 41

BIOSCOOPZAAL „LANGELER11 HENGELO
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

WOENSDAG 8 OCTOBER, 8 UUR

Gramofoonnaalden ARNOLD

verborgen schat

met: JOHNNY WEISSMULLER (de echte TARZAN)

Maureen O' Sullivan

TARZAN 'S roep om zijn blanke godin betekent Inieuwe
sensatie voor het bioscooppubliek. Primitieve liefde in
het jungle-paradijs. SENSATIE OP SENSATIE.

Toegang 14 jaar. Entree f 0.90 (bel. inbegr.) Voorverkoop als gew

Landbouwboekhoudcursus
te geven door

J. W. Klein Lebbink
Belastingconsulent

Lid van het Ned. Instituut van Belastingconsulenten.

Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij de heer

G. Lenselink, Schilder, Kerkstr. 1 Hengelo (G.)

ZONDAG a.s.

AANVANG 1 2 UUR

PAK 3 - WITKAMPERS l
AANVANG 2 UUR

PAK l - ZUTPHEH l
Entree 35 cent

Beneden 1 6 jaar 1 O cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart

vrije toegang.

H. H. Landbouwers
heden ontvangen

Koehalsbanden, Koedekken,
Paardedekens, Leidselknippen,
Gordijnkoord, Koffers en
Dames-visitetassen

Beleefd aanbevelend,

Arn. Boerman - Zadelmaker

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutph inia
Geregeld op c i

markt te Hengp-

Beleefd aanbeveu

P. de VRIES

ii

Verloren een

Motordynamo
tegen beloning terug te be~

zorgen bij

H. J. Horstink
Hengelo (Gld)

Verloren een doublé

schakelarmband

Tegen beloning terug te be-

zorgen bij

de Wed. WEIDE

Spalstraat

Te koop

een Schapenram
geschikt voor dekbok

bij J. Menting

B 3 Hengelo

Te koop een

Schapenram
bij J. W. Zieverink

Wichmondseweg 4


