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Bonkaarten

KA, KB, KC 806

KD KE 806

Geldige bonnen

469 Algemeen.
476

477

478

479

465

468

reserve

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten

QA, QB, QC 802

969 Algemeen
978

977

978

965 reserve

968

67. 71 tabak

69 versnap.

72 versnap.

Rantsoen

250 grapi waspoeder
400 gram brood of l rant-

soen gebak.
750 gram suiker, boterham-

strooisel of 1500gram jam,
stroop enz. of 750 gram
versnaperingen

400 gram brood geldig t/m
3 Juli)

1600 gram brood (geldig t/m
3 Juli)

1200 gram brood (geldig t.m.
3 Juli)

400 gram brood (geldig t/m
3 Juli)

500 gram waspoeder
400 gram brood of l rant-

soen gebak.
500 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen.

400 gram brood (geldig t/m
3 Juli)

800 gram brood (geldig t/m
3 Juli)

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

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

Niet aangewezen en vernietigd kunnen worden de bon-
nen : 422, 424, 425, 924, 925 Melk, 430, 431, 432,
934, 937, 938 Reserve, 439, 939, 945 Algemeen.

. Plaatselijk Nieuws.
Jaarreisje. Het was Woensdag 16 Juni voor de
leden van de Chr. Jeugdver. te Varssel een prettige
en leerzame dag. Ze maakten toen hun jaarreisje naar
Amsterdam, onder leiding van de heren Te Winkel
en Peters.
Op de heenreis brachten ze een bezoek aan het sol-
datenkerkhof op de Grebbeberg, terwijl daarna in
Utrecht de Domtoren werd beklommen. Daarna stond
'n bezoek aan Schiphol op 't programma. Wat da^ver-
den de vliegtuigmotoren aan alle kanten om hen heen!
Even later voeren ze alweer op 't IJ en troffen het
langs de machtige „Oranje" e.a. te komen.
Nadat een bezoek aan Artis was gebracht, werd de
terugtocht aanvaard via Apeldoorn, waar ze zich nog
een uurtje in het Prins Bernharddal vermaakten.

Behaald succes. Op het gehouden Muziekconcours
te èVbrden behaalde de Muziekver. „Concordia" in de
Marswedstrijd een Ie prijs en in de Concertwedstrijd
2e afd. Harmonie een 2e prijs.

Inspectie M.R.IJ. vee. Bij de gehouden inspectie
van het M.R.IJ. vee op 17 en 18 Juni door W. Lu-
cassen te Wehl, werden 42 koeien en 5 stieren inge-
schreven t.w.:
l koe van J. W. Menkveld met 77.3 punten; J. K.
Gotink 76.4; J. Regelink 76.6; W. W. Wullink 78.9;
H. Stapelbroek 75.7; D. J. Harmsen; 76.1; A. W. En-
zerink 77.1; G. H. Bosch 78.3; R. Gr. Roessink 77.9; Wed.
D. Ruesink 77.1; H. Bosch 76.8; Baron van Dorth tot
Medler 77.4; R. KI. Winkel 77.4; B. Hebbink 77.5;
J. H. Huinink 76.2; H. E. Jansen 76.3; Wed. B. Stol-

Heerlijk is het toch te léven
In ons kleine Nederland,
Ook al wordt de rust verstoord soms
Door berichten in de krant.
Af en toe een knokpartij t je,
Of een buitenlands bezoek
Heus, we zitten zou ik zeggen
In Europa's kalmste hoek.
Laat het buitenland maar staken,
Min of meer rumoerig zijn,
Laat ze plannen uit-gaan broeden
Achter 't ijzeren gordijn.
Neêrlarid blijft een rustig eiland,
In een woeste oceaan
Met een hela-hola-stemming
„Laat de klok maar rustig slaan"
Maar in Juli wordt het anders,
Komt een uiterst drukke tijd,
Met een een stembiljet gewapend
Trekt men ter verkiezingsstrijd
Hoor de felle redenatie
Van een puike redenaar!
Als U hém stemt — en dat doet
Zijn we weer voor vier jaar klaar.
En- dan drinken we een glaasje,
Het vervolg komt niet van pas
En dan blijft ons kleine landje
't Rustig eiland dat het was.

Vóór ge echter straks gaat stemmen,
Hbop ik, dat ge U bezint
En dat mijn partij en d'uwe
Nu eens daverend overwint.

(Nadruk verboden)

tenborg 77.4; G. J. Hiddink 76.5; J. W. Ruesink 77.8;
L. W. Harmsen 78.—; Th. Lankhorst 77.4; G. J. Olt-
hof 75.7; G. W. Stegerman 79.3; H. Broekman 77.8;
G. H. Wolbrink 77.4; Wed. A. Maalderink 78.5;
H. S. J. Wissink 77.9; H. Beulink 76.3.
2 Koeien van: H. E. Harmsen 81.1 en 75.1; M. Eenink
77.9 en 79.8; B. J. Mentink 78.3 en 78.4; G. J. Harm-
sen 79.9 en 79.9 K.S.
3 Koeien van: B. Enzerink 78.2, 76.9 en 78.3;

B. H. Harmsen 77.2, 78.4 en 78.5.
1 Stier van: D. M. Wullink b.—; fokver. Keijenburg 77.—

fokver. Hengelo (Gld) 78.3
2 Stieren van: G. J. Hiddink 78.5 en bc-f-

Monument voor onze gevallenen.

Wij herinneren nogmaals aan de collecte voor het bo-

vengenoemd monument, waarmede reeds een aanvang

is gemaakt en ook de volgende week nog wordt ge-

houden. HF" Geel met milde hand

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Buürke.

Politie-succes. Dinsdag werd onder zeer slechte weers-
omstandigheden de districtswedstrijden der Rijkspolitie
te Doetinchem gehouden, waaraan ook de groep Hen-
gelo (Gld) deelnam.
Het geheel was zeer goed georganiseerd en het was
jammer dat door de voortdurende regens de loopbanen
hier en daar in modderbanen waren veranderd, het-
geen de tijden zeer drukten.
De groep Hengelo heeft zich ook nu weer gekenmerkt
als uitstekende athleten, en behaalden in totaal 17
prijzen, tegen zeer goede tegenstanders. Het uithou-
dingsvermogen van de ploeg bleek uitstekend te zijn.
Het hoogtepunt van de wedstrijd was wel de 4x100 M
estafette, waaraan verbonden was de Groeps-kampioens-
prijs,_ hieraan namen deel Soetman (starter), Kosstede,
Kuiperij en te Kolste.
Onder hoogspanning klonk het startschot, en het bleek
dat Hengelo al direct door een zeer goede start enige
meters voor lag, het overnemen van de estafettestok
ging uitstekend en hoewel de loopbaan slecht was,
kwam zij als eerste binnen met een tijd van 54 sec.
Nadat alle ploegen hadden gelopen bleek het dat Hen-
gelo no. l was met 54 sec. Aalten 2 met 56.3 sec.
Dus had Hengelo dit jaar de wisselkrans veroverd.
Tijdens de wedstrijden en bij het uitreiken der prijzen
door de Districtscommandant werden gezellige muziek-
nummertjes gemaakt door ingezetenen van „de Kruis-
berg". Doornat, maar dolgelukkig met de behaalde
successen ging de ploeg dan ook 's avonds huiswaarts.
Een felicitatie voor de athleten en hun trainer de heer
A. W. Bakker, is hier wel op zijn plaats.
Hieronder volgen de uitslagen:
Verspringen: Ie prijs wmr. M. Kuiperij 5.22 M.,

2e prijs wmr. H. te Kolste 5.19 M.,
6e prijs wmr. Ie kl. Obrink.

Hoogspringen: Ie pr. wmr. Ie kl. Soetman 1.45 M.,
3e pr. wmr. Weideman
6e pr. wmr. te Kolste

k 7e pr. wmr. Ie kl. Obrink
Groeps (kampioens) prijs: Ie pr. groep Hengelo (Gld)

Lopers: Soetman-Kosstede-Kuiperij-te Kolste
2e prijs groep Aalten
.400 M. 3e pr. wmr. Zomer
Speerwerpen: Ie pr. wmr. te Kolste

3e pr. wmr. Ie kl. Obrink
Kogelstoten: Ie pr. wmr. te Kolste

2e pr. wmr. Ie kl. Obrink

Excursie. Onder grote belangstelling maakten de
dames v/d N.V.E.V. Woensdagavond een excursie
naar de Boterfabriek, waar de directeur verschillende
bijzonderheden over het bedrijf vertelde en het zal
zeker interessant voor velen zijn geweest om de rond-
gang v/d melk door de fabriek te horen uitleggen.
Donderdagmorgen kwamen allen terug om alles in
volle werking^ te zien. Plannen werden gemaakt om
in Sept. gezamelijk met leden van de U.V.V. een
excursie naar de Jubileum-tentoonstelling de Neder-
landse Vrouw te maken.

Geslaagd. Voor het toelatingsexamen van het Chr.
Lyceum te Zutphen slaagden onze plaatsgenoten Arda
te Winkel, Gerrit Keiholt en Gerrit Vruggink, leer-
lingen van de Ds J. L. Piersonschool alhier.

Zware varkens. Deze week werden op de Engros-
Slachterij van D. J. Jansen twee varkens aangevoerd,
welke het resp. gewicht hadden van 343 en 350 kg.

Kermisklanken. Woensdagavond vergaderde de
Kermiscommissie in „Concordia". Te ruim 8 uur open-
de de voorzitter de heer R. M. Joly de vergadering,
die als steeds maar matig bezocht was. Uit het finan-
cieel verslag bleek dat er vorig jaar een tekort was van
f 75.— hetgeen toegeschreven moet worden aan het
buitengewoon slechte weer. De deelname aan de volks-
spelen was toen uitermate gering, aldus de voorzitter.
Voor het nazien der boeken werden aangewezen de
heren J. Voskamp en G. J. H. Weideman, die de
bescheiden in orde bevonden. De Voorzitter dankte de
heer Hulstijn voor zijn accuraat beheer. Vervolgens
had de bestuursverkiezing plaats. De aftredende be-
stuursleden t.w. de heren R. M. Joly, G. v/d Weer
en G. Bretveld werden bij acclamatie herkozen. In
plaats van de heer H. Voskamp die niet aftredend
was, maar toch bedankte, werd gekozen de heer D. J.

Kamperman. Hierna had de verpachting plaats der
posten van Bielemans. De heer Wolbrink bleek hierbi;
de laagste inschrijver te zijn, wat inhoud dat bij voor
2 Bielemans moet zorgen. Vervolgens werd het feest-
terrein verpacht, de heer J. H. Langeler werd pachter
voor de somma van f 176.10.
Van de rondvraag hierna werd geen gebruik gemaakt
zodat de voorzitter te ruim 10 uur deze geannimeerde
vergadering sloot, met de wens dat de regen ,dk jaar
niet als spelbreker zal optreden.
Schoolreisje'. Vrijdag maakten de oudste leerlingen
der Bijz. Lagere School te Bekveld hun jaarlijks school-
reisje naar den Haag en Schevingen. Talrijke ouders
maakten deze reis mee. Per autobus arriveerde het
gezelschap om l O uur in den Haag. Onder geleide
van een bevriende gids werden achtereenvolgens be-
zichtigd : Eerste Kamer, Ridderzaal, Paleis Noordeinde,
Panorama Mesdag en Vredespaleis. De speeltuin „de
Bataaf" bood een heerlijke afwisseling. Vandaar naar
zee. Lustig werd gebaad, schelpen gezocht, ezeltje ge-
reden. Ook de vissershavens werden bezichtigd. Terug-
gekeerd in den Haag werd de Bijenkorf bezichtigd en-
een ijsje 'gebruikt op de Daktuin. Hoogst voldaan
keerden allen huiswaarts.

Het Jeugdcorps te Bekveld maakte dezelfde reis de
volgende dag onder leiding van haar voorzitter J. J.
van Beek. Dezelfde bezienswaardigheden werden be-
keken, terwijl op de terugreis de modern ingerichte
speeltuin „de Pyramide" bij Zeist werd bezocht.

De leerlingen der kleinste klassen maakten j.l. Dinsdag
hun uitstapje naar Apeldoorn. Bezichtigd werden:
Koninklijk Paleis, Loense Watervallen, terwijl de speel-
tuinen Julianatoren en Veluwseiland een prettige af-
wisseling vormden. Veel ouders waren ook van de
partij en genoten mee.

De Keijenburgse Kermis behoort weer tot het ver-
leden. Ondanks het koude regenachtige weer, hebben
jong en oud genoten van al hetgeen de kermis hen
bood. Een aangename attractie vormde de voetbal-
wedstrijd tussen Keijenburgse Boys-Pax-combinatie—
V.V.G. Gaanderen, die eindigde met een 6—4 over-
winning voor de Boys-Pax-combinatie. De ruiterver-
eniging „de Bosruiters" hield een goedgeslaagde ruiter-
demonstratie met medewerking van een ruiterver, uit
Winterswijk en Etten. Het vogelschieten vormde het
voornaamste punt van het programma voor de tweede
dag. Koningsprijs (tevens romp) onderste volgel) J.
Kleve; romp bovenste vogel B. Nijenhuis; kop onder-
ste vogel H. Tankink; kop bovenste vogel D. Melgers;
r-vleugel onderste vogel G. Wolsink; 1-vleugel onder-
ste vogel N. Lamers; 1-vleugel bovenste vogel Th.
Booltink; staart onderste vogel H. Nijenhuis; staart
bovenste vogel J. Rondeel.

STEENBEKEN.
Spreekuur Burgemeester. Naar wij vernemen is
het spreekuur van de Burgemeester in den vervolge
niet meer op Dinsdag en Donderdag van 9 tot l O uur,
doch uitsluitend iedere Woensdag van 10 tot 12 uur.

Wedstrijden Brandweer. Op de wedstrijden voor
Brandweercorpsen te Winterswijk behaalden de groe-
pen uit deze ^gemeente een derde en een vijfde prijs.

Collecte reclassering. De collecte voor het reclas-
seringswerk onder alle gezindten heeft alhier opge-
bracht f 102.57.

Uitbreiding electrischnet. Het electrischnet in deze
gemeente ondergaat een belangrijke uitbreiding door
de bouw van een transformator op de Covik. Daar-
door wordt ook dit deel van de bevolking in de ge-
legenheid gesteld gebruik te maken van het gemal» en
voordeel der electriciteit.

Nieuwe stier. De onlangs aangekochte stier door
de Stierenvereniging „Baak" is inmiddels in ontvangst
genomen en gestald bij de landbouw ver. Th. B. J.
Jansen te Baak,

Schoolreisje. Begunstigd door prachtig zomerweer
maakten Donderdag de leerlingen der laagste klassen
der Ch-r. School te Toldijk een Schoolreisje naar Har-
derwijk. Ook een groot aantal ouders maakten dit uit-
stapje mee.

De distributie van melk.

Op de desbetreffende schriftelijke vragen van het

Tweede Kamerlid, de heer Verkerk heeft de Minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening thans
geantwoord, dat niet alleen de ontwikkeling van de
ruwvoederpositle, doch ook het verloop van de melk-
productie in het eerste deel van de weideperiode en
de mogelijkheden ten aanzien van de krachtvoeder-
voorziening in de komende winter van groot belang
zijn bij de beoordeling van de vraag of, zonder al te
grote risico's, tot opheffing van de melkdistributie zal
kunnen worden overgegaan.
Alvorens deze vraag te beantwoorden acht de Minis-
ter het nodig, dat omtrent de beide laatstgenoemde
factoren meer bekend is dan op het ogenblik het ge-
val is, zodat in verband hiermede thans nog niets kon
worden medegedeeld, wanneer de definitieve beslissing
inzake de opheffing van de melkdistributie zal worden
genomen.

Officieel Belgisch excuus voor misplaatste

klacht over „vissige" boter.

Enige tijd geleden werd op een verg. te Amsterdam
van Belgische zijde een ernstige klacht uitgesproken
met betrekking tot de kwaliteit van een hoeveelheid
boter, welke Nederland in Maart j.l. aan België heeft
verkocht.
Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening heeft er reeds de aandacht op gevestigd,
dat deze klacht slechts een leverantie kon betreffen,
ten aanzien waarvan de Belgen volledig "waren inge-
licht omtrent de kwaliteit van het product, t.w. koel-
huisboter, die geruime tijd opgeslagen was geweest
en dientengevolge als „vissig" bekend staande smaak-
gebreken kon vertonen.
Om deze reden is ook bij de Belgische autoriteiten,
met wie de desbetreffende onderhandelingen indertijd
zijn gevoerd, tegen de klacht protest aangetekend.
In zijn antwoord deelt de heer J. C. van Essche, Du-.
Generaal der Missions Economiques (Handelsbetrek-
kingen) te Brussel, thans mede. dat het Nederlandse
verweer als volkomen juist moest worden erkend,
terwijl hij tevens zijn spijt betuigt voor het uitspreken
der klacht.
Het is op dringend verzoek geweest der Belgen, die
zonder aanvulling het boterrantsoèn in Maart «zouden
hebben moeten verlagen, dat de Nederlanders na voor
de afwijkende kwaliteit te hebben gewaarschuwd, zich
tiebben laten overhalen de 1000 ton koelhuisboter te
verkopen.
Overeengekomen werd evenwel, dat de oorsprong van
de boter in België niet zou worden bekend gemaakt
teneinde te vermijden, dat de Nederlandse naam ten
onrechte in opspraak zou worden gebracht.
Nu dit toch, en nogmaals; ten onrechte, is gebeurd,
wordt dit te Brussel ten zeerste betreurd, en biedt
de heer van Essche de excuses der Belgische autori-
teiten aan.

Persdienst Ministerie van Economische Zaken.

Ondanks de waarschuwing in de pers, dat controle
zou worden gehouden op de prijzen van levensmid-
delen, blijkt, dat in de Achterhoek, met name Winters-
wijk, verschillende zakenlieden deze waarschuwing in
de wind hebben geslagen.
In 25 gevallen moest door de controleurs proces-ver-
baal worden opgemaakt. In genoenfde plaats kregen
10 bakkers een bekeuring wegens te hoge prijzen van
gebak en brood. Enkelen hebben zich daarenboven
schuldig gemaakt aan zwarte aankoop van boter en
suiker.

Birma-Episode.

Maar wij vernemen, zal binnenkort onder de titel „Birma-
Episode" een interessant boek verschijnen van de hand
van Dr Cordon Seagrave over hef Birmaanse volk en
zijn zeden, over de aanleg van de Grote Birma-Weg
en tenslotte over de strijd om Birma. Gezien het feit
dat Birma onlangs is toegelaten als lid der Verenigde
Naties en het weinige dat bekend is over'dit land en
zijn volk, zullen velen met grote belangstelling kennis
nemen van deze belevenissen van een Amerikaans
Chirurg. In de Verenigde Staten bereikte dit boek
een honderdduizenden oplaag en werd door de pers
genoemd een diepaangrijpend werk, vol gebeurtenissen
en medische wetenschap. Het is het Book-of-the-Month
geweest, terwijl tevens o.a. Deense, Zweedse, Zwit-
serse, Tsjechische, Spaanse en Portugese vertalingen
verschijnen.

Nieuws in het kort
Gasbron aangebooord. Onder Koevorden werd
op een diepte van 2800 meter, een aardgasbron aan-
geboord.

De commandant kwam praten. De commandant
van de zeemacht in Ned. Indië vice-admiraal Pinke,
vloog naar Nederland, om hier met de minister van
marine te confereren.

Handelsblad mag blijven. De Perszuiveringscom-
missie heeft inzake het „Algemeen Handelsblad" uit-
spraak gedaan en verklaard, dat dit oude dagblad zijn
naam zal mogen behouden.

Ze komen toch. Nadat de aanvankelijk gerezen be-
zwaren waren opgeheven, is besloten, dat K.V.P. en
de P.v.d.A. toch hun verkiezingstoespraken voor de radio
zullen houden.

Mariënbos blijft. Het dborgangskamp voor uitge-
wezen Duitsers, Mariënbos blijft in Jact, in zonderheid
voor ongehuwden.

Hij was welkom. De hoofdleider der Hersteld Apo-
stolische Gemeenschap in Nederland en Koloniën werd
op Schiphol welkom geheten toen hij met het Indië-
vliegtuig in ons land terugkeerde.

Goed zo. 1200 kinderen v/d Amsterdamse „eilanden"
waren deze week de gast der Amsterdamse Politie
bij een boottocht naar Velsen, ter versteviging van
vriendschap tussen politie en jeugd!

Opschieten alstublieft. De Landelijke Federatie
van Stichting Oorlogsslachtoffers drong bij de regering
op grotere spoed aan voor de oorlogsschadevergoeding.

De tijd was om. De heer Welter werd, toen hij
nog maar een gedeelte van een radio-verkiezingsrede
had uitgesproken, uit de aether genomen omdat zijn
spreektijd was verstreken.

Voor de studenten. Mgr. dr J. Hansen, bisschop-
coadjutor van Roermond, verrichtte de inwijding van
een nieuw gebouw der katholieke universiteit te Nij-
megen.

Dat kunnen zij gebruiken. Door afschaffing van
ongehuwden-aftrek zullen jeugdige personen in Rijks-
dienst per l Juli meer gaan verdienen.

Bij deze betuigen wij ook

namens wederzijdse ouders

onze hartelijke dank, voor

de vele bewijzen van be-

langstelling bij ons huwelijk

ondervonden.

A. J. Engbersen

A. A. M. Engbersen-Kaak.

Hengelo (Gld), Juni 1948.

Hierbij betuigt de

Fam. Wed. G. 1. te Slaa
hun hartelijke dank aan allen

die hebben meegewerkt bij

het blussen van de brand.

In het bijzonder aan de

buren.

Te Koop
een goed onderhouden

Damesrijwïel
bij G. Esselenbroek,

E 48 Hengelo (Gld)

Kerkdiensten
ZONDAG 27 JUNI 1948

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur de heer te Winkel.

7 uur Ds J. Wiersma, pred. te
Zelhem, Jeugddienst.

Veldhoek 9 uur D& Kwint

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds van Linschoten

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Willibrordu.

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.

Gevraagd
enige goede

arbeidskrachten
om hout te vellen

in Duitsland

l, Sueters - Houthandel
Banninkstraat 17

Hengelo (Gld)

Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang"

Hengelo (Gld.)

Het kantoor is op DINSDAG 29 JUNI a.s.

de gehele dag gesloten,
De Kassier.

Bestellingen worden aan-

genomen op

KNOLZAAD
Halflange witte Blauwkop,

stomppuntige Andijvieblad,

a l 4.25 per kg. Liefst

voor Maandagavond.

J. G. Bosman
Ruurloseweg 38

Weggelopen
een donker-bruine

jachthond (teef)
Luisterend naar de naam

Frieda
Bijzonder kenteken een lid-

teken op de neus. Tegen

beloning terug te bezorgen

bij B. Kelderman,

Bleekstr. 5, Hengelo (G^d)

Abonné's van

Libelle, Moeder

en Spiegel
worden verzocht deze week

te betalen, daarna worden

de kwitantie's verhoogd met

ncassokosten, aangeboden.

Knolzaad
halve lange

andijvieblad
van der Mondt

Ruurloseweg

Te koop een
goed spelende

Radio
bij P. Claassen,

^aadhuisstr. 3 Hengelo (G.

Deze week weer

Damestassen
uitsluitend goede lerentas-

en voor prijzen die mee-

vallen.

Stevord

(nolzaad
verkrijgbaar, halflange

andijvieblad
opgave vóór 3 Juli

rij B. Langwerden,

E 93 Hengelo (Gld)

Te koop

4 Stoelen en

2 Fauteuils
met verende zitting

Janninkstr. 12 Hengelo (Gld)

Serpentine's, Slingers. Arnold



Dinsdag 29 Juni a.s. hopen mijn geliefde Oudets,

GERRIT AGTERKAMP

en

GERRITJE RIEFEL

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in de
echt zijn verbonden.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun dank-
bare

Dochter en Verloofde

Zuster en Nicht.
Hengelo (Gld), D 136

Gelegenheid tot feliciteren op Woensdag 30 Juni van 3—5

uur in Feestgebouw ,,Concordia".

!

Zaterdag 3 Juli a.s. hopen onze geliefde

Ouders en Grootouders

H. Voskamp
J. Voskamp-Hulstij n

hun 40-jarig Huwelijksfeest te herdenken.

Hun dankbare
Kinderen en Kleinkinderen.

Hengelo (Gld), Juni 1948
Kervelseweg 6

Voorradig:

Dames Zomerschoenen
in verschillende kleuren

Rubberwerklaarzen
weer in alle maten

WULLINK'S - Schoenhandel
Ruurloseweg — Vordenseweg

J Moet U . J
+ naar een bruiloft of ^

+ verlovingsfeestje ? +

^ Kleine geschenken onderhouden de vriendschap ^
+ In die kleine (en ook grotere!) +

geschenken hebben we juist weer

^ een mooie sortering ontvangen. ^

STEVORD f

In tegenstelling met geruchten als zou de

„The Jolly Band"
in zijn geheel worden opgeheven, maken wij 't

publiek van Hengelo, Keijenburg en Omstreken

bekend, dat we op dezelfde voet blijven door-

gaan en bevelen ons steeds beleefd aan voor

BRUILOFTEN EN PARTIJEN.

Eventuele inlichtingen of opgave aan onderstaan-
de adressen.

R. NOTTEN, Ruurloseweg 6

J. HEUSKES, Reigersvoort.

De N.V.E.V. en U.V.V. stellen zich voor om in Sept.

met een autobus naar de Tentoonstelling

„De Nederlandse Vrouw"
te gaan, welke gehouden zal worden in de Houtrusthal-
len te Oen Haag.

Belangslellenden gelieven zich zo spoedig mogelijk bij

de besturen van bovengenoemde verenigingen op te

geven. Datum en uur van vertrek wordt nader be-

kend gemaakt. De besturen van

N.V.E.V. en U.V.V.

Donderdag 1 Juli

wegens Huwelijk

de gehele dag

^ G E S L O T E N
Bakkerij en Winkel — G. J. MEENINK

Raadhuisstraat 42

11,11, Pluimveehouders
Wilt Uw Hanen of Kippen verkopen laat

het even weten en wij ontvangen ze zo

spoedig mogelijk voor de .hoogste prijs.

Tevens' alle soorten en elke hoeveelheid

jonge hennen gevraagd.

H. F R A N K E N
Pluimveehandel — Hengelo (Gld) - Tel. 295

Grondig herstellen
en K

geheel opknappen

W. Luimes
Raadhuisstraat

Te koop

Boerekoolplanten
G. Memelink,

Bekveld D 47

Te koop
een prima onderhouden

herenrijwiel
met torpedonaaf

bij G. J. Smeenk

Wichmondseweg 19

Te koop

zware
bij B. Ordelman

Noordink, Hengelo (Gld)

n.o.z.

Te koop een dr.

b,b, Zeug
Bekroond op de Fokdag te
Vorden, 15 Juli a/d telling.

bij A. H. Schut,

D 24 Baak

N.C.B.
Inname van Vacantiebons op

Zaterdag 3 JULI in zaal Demming

van 5 — 6 voor Georganiseerden
van 6—7 voor Ongeorganiseerden.

Het Bestuur.

STAAT TER DEKKING
de voorl. opgen. Stier

HANS 10504 S
van zeer goede afst. Prod. Moeder als 4 jarige 4088 kg.

4.l8°/o 292 dagen. Dekgeld l 5—, geregistr. koeien

l 6.—. besmette of verdachte koeien v«>rden niet

toegelaten. G. J. Hiddink, Noordink.


