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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 12 t/m 25 Sept. 1948

Bonnen voor
Brood

Alle bonkaarten

Bonkaarten

KA, KB, KC 810

KD KE 810

Tabakskaarten etc.
en r eranaperings-
kaarten

QB, QC 808

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH,

810

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

207-1, 207-2 brd
208 Brood

209 Algemeen.
210

211
212
213

215

216

217
218
219
220

B 229

221 algemeen

222

223

224
E 235

105 versnap.

108 versnap.

Rantsoen

800 gram brood

400 gram brood

120
250

of
l ei
200
400

gram spijsolie
gcam boter of margarine

" 200 gram vet

gram rijst
gram brood

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

50 gram thee
125 gram koffie
250 gram waspoeder
750 gram suiker, boterham-

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

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

125 gram boter of margarine
of 100 gram vet.

100 gram kaas of 125 gr.
korstloze kaas

500 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 750
gram versnaperingen

500 gram waspoeder
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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

100 gram versnaperingen of
100 gr. suiker, boterham-
strooisel enz. of 200 gr.
stroop enz.

Geldig zijn de bonnen van
strook Q

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

De afschaffing van de keuzebonnen — brood.

Sinds enige tijd zijn de vooruitzichten van de brood-
graanvoorziening zodanig verbeterd, dat de Minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening thans
op de met ingang van 3 Januari 1948 genomen maat-
regelen tot beperking van het meel- en bloemverbruik
(instelling der z.g. keuzebonnen) kan terugkomen; het
is bovendien mogelijk de productie van meel- en bloem-
bevattende artikelen te vergroten.
Te beginnen met de distributieperiode, die op 11 Sept.
a.s. ingaat zullen geen keuzebonnen meer worden aan-
gewezen. Met uitzondering van brood, tarwegriesmeel
en tarwevlokken, zullen van die datum af de thans
op keuzebon beschikbare producten vrij kunnen worden
verkregen, derhalve: vermicelli, macaroni, spaghetti,
noedels, vermicelli-soep en mie, beschuit, biscuits, wa-
fels, speculaas, koekjes, ontbijtkoek, taai-taai, korstjes,
stroopwafels en gebak.
Brood (ook wittebrood) blijft op de broodbon. Tarwe-
griesmeel en tarwevlokken kunnen met ingang van 11
September a.s. op de bloembon worden betrokken tot
een ^hoeveelheid, gelijk aan die voor tarwebloem. In
verband hiermede zal het vier-wekelijkse bloemrantsoen

meec
vlees

Land van koeien, varkens, paarden,
Kaas en boter, kip en ei ;
Land van spek met bruine bonen
En van and're lekkernij
Nu de dagen weer voorbij zijn
Van het prachtig kroningsfeest,
Voelen wij ons na die dagen
Soms toch wel wat erg ontvleest.

Het gaat ons niet erg naar den yleeze
En de maag wordt niet gevuld
De Minister geeft de slager
De slager geeft de boer de schuld
Jus van bruine Maggi-blokjes,
Zonder oogjes op je bord
Tijd, waarin de mensheid mager
En het koebeest dikker wordt!

Rijdt U eens, Minister Mansholt,
Langs een grote slagerszaak
Zie de lege etalage
En die kale, lege haak,
Waaraan vroeger varkens hingen
Nu eens niet de tijd vermorst
Anders gaan we zelfs verlangen
Naar een stukje eenheidsworst!

(Nadruk verboden)

met ingang van 25 September a.s. worden verhoogd
van 100 tot 200 gram. Het veertiendaagse bloemrant-
soen voor de babies (E-groep) van 500 gram onder-
gaat geen wijziging.
Door ruimere bevoorrading met de grondstoffen bloem,
suiker en vetten, wordt het mogelijk, dat de vrijge-
komen artikelen in redelijke hoeveelheden voor het
publiek beschikbaar komen.
Tengevolge van de opheffing van de keuzebonnen kan
het veertiendaagse broodrantsoen van 11 September
a.s. af worden gesteld op:

1200 gram voor houders van E—kaarten
2400 „ „ „ „ D—kaarten
4800 „ „ „ „ C—kaarten
6400 „ „ „ „ B—kaarten
4000 „ „ „ „ A^-kaarten

Nieuws voor boer en boerderij.
Graan uit eigen oogst voor contractvarkens.

Met ingang van l September 1948 worden graantelers/
varkensmesters in de gelegenheid gesteld, i.p.v. de
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Zondagsdienst doktoren:
Dr ter Bals en Dr Buurke

mengvoedertoewijzing waarop zij voor geleverde ol
gecontracteerde varkens recht hebben, een toewijzing
graan uit eigen oogst te ontvangen. Belanghebbenden
kunnen zich voor nadere bijzonderheden wenden tot
hun PI. Bureauhouder.

De P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Plaatselijk Nieuws.
De Jubileumleesten zijn te Hengelo (Gld) op waar-
dige wijze gevierd en zonder enige wanklank ver-
lopen. De gehouden optocht j.l. Maandag had veel
groter kunnen zijn. Waar bleven de diverse verenigin-
gen ? Waar de neringdoenden ? Als we nagaan hoe
groot de optocht was met het bevrijdingsfeest, en ver-
gelijken dit met de optocht van nu,' dan sloeg ze wel
een heel pover figuur. We hopen dat de deelname
een volgende keer beter zal zijn.
De volgende prijzen werden toegekend:
Grote wagens: Verenigde slagers „Leve de vrije
handel, weg met de bonnen", Ie prijs. Gelderse wagen:
,,Wi'j doet 't kalm an" Ie prijs.
Kleine wagens: Stoltenborg—Walgemoed en Ensink
beiden Ie prijs en Herman Roenhorst 2e prijs.
Versierde fietsen: Morsink en Chr. Knol beiden
Ie prijs. Vingerling 2e prijs. H. Sukkel en Langwer-
den beiden 3e prijs. Joly en Kosstede beiden 4e prijs.
Dames ringrijden per fiets: Ie pr. A. Joly, 2e B.
Haaring 3e pr. M. Harmsen. 4e pr. Nel Hissink. 5e
D. Kersten.
Ringrijden Heren per fiets Ie pr Derksen. 2e Theo
Michels. 3e Joh. Voskamp. 4e H. Wullink. 5e H. Hul-
stijn.
Ringrijden per Dogcart voor Dames en Heren:
Ie pr. Jan Wijnbergen. 2e D. Groot Wassink. 3e R.
Demming. 4e H. Groot Bruinderink. 5e B. Haaring.
Ringrijden te paard: Ie pr. H. Maalderink. 2e D.
Ruesink. 3e A. H. Memelink. 4e B. Ankersmid. 5e
M. Drenth.
Stoelendans te paard: Ie pr. J. G. Ruesink. 2e
Besselink. 3e Woestenenk. 4e B. Luesink. 5e J. Hen-
driksen.

Burgerlijke Stand van 16 tot 31 Aug. 1948.
Bevallen: G. A. M. Niesink-Jansen zn. A. Regelink-
Onstenk d. J. L. te Slaa-Wassink d. St. A. Harmsen-
Mennink zn.
Ondertrouwd: J. W. Greven en A. W. Jansen.

E. J. Lettink en H. B. Jansen.
Gehuwd: W. de Vos en G. H. Vels.
Overleden: Gene.

Marktbericht. Op de heden gehouden paardenmarkt
waren aangevoerd 367 paarden en 44. biggen. Ge-
plaatst waren 24 kramen enz.
Prijzen: Werkpaarden 400^-700 gld, Veulens 100—150
gld, Merrieveulens 150—250 gld, l ' /2 j. paarden 250-
400 gld. Betere soorten boven notering. Biggen van
40 tot 60 gld. Goede en drukke handel.

Bosbrandweer. Onder leiding van de Commissaris
der Koningin in de provincie Gelderland werd in 1948
een voorlopig comité samengesteld om tot oprichting
van een bosbrandweer-vereniging in de Achterhoek en
de Liemers te komen.
In verband met de gevorderde werkzaamheden heeft
het bedoelde comité ook tot onze gemeente het ver-
zoek gericht om als lid toe te treden.
De kosten zullen wanneer alle daarvoor in aanmerking
komende gemeenten toetreden 0.6 ent per inwoner
en 17.5 ent per H.A. bos in de gemeente gelegen,
per jaar komen. Waar de totale kosten voor deze ge-
meente plm f 143.52 zullen bedragen en de oprichting
van een dergelijke vereniging zal leiden tot een dege-
lijke bestrijding van bos- en heidebranden stellen B.
en W. aan de raad voor te besluiten, dat de gemeente
tot de op te richten vereniging zal toetreden.

Gratificatie gemeentepersoneel. In verband met
het verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken
aan de gemeentebesturen om aan het gemeenteperso-
neel evenals aan het Burgerlijkrijkspersoneel over 1948
een gratificatie van 2o/0 van de bezoldiging, met een maxi-

mum van f 50.—toe te kennen, stellen B. en W. aan de
raad voor om het daarvoor in aanmerking komende
personeel de bedoelde gratificatie te verlenen,
Commissie woonruimtewet 1 947. Waar de benoe-
ming van een commissie van advies ingevolge de Woon-
ruimtewet 1947 maar voor l jaar van kracht is, stellen
B. en W. thans aan de Raad voor de thans zittende
leden van die commissie voor onze gemeente, n.l. de
hh. H. Boonstra, H. J. Heerink, B. J. Melgers, G. Ol-
denhave en H. J. van Uum weder voor een jaar in
die functie te benoemen.

Personeelsaangelegenheden. Burgemeester en Wet-
houders delen de Raad mede, dat verschillende ge-
meenten een gemeenschappelijke regeling hebben aan-
gegaan betreffende het verzamelen en bewerken van
gegevens betreffende de dienstvoorwaarden, alsmede
het geven van adviezen en het voeren van georgani-
seerd overleg.
Waar reeds 238 gemeenten bij het Centraal Orgaan
zijn aangesloten en de kosten f 1.50 per 1000 bedragen,
zodat voor deze gemeente de eventuele kosten f 9 . —
per jaar zullen bedragen, stellen zij daarom voor, dat
ook onze gemeente tot de vereniging zal toetreden.

Tot de erewacht, die gevormd was, door de Bond
van Oud-Strijders, ter gelegenheid van de inhuldiging
van H.M. Koningin Juliana, waren ook 3 oud-strijders
onzer gemeente tegenwoordig, terwijl de Heer Arends
Secr. der Gemeente bij de inhuldigingsplechtigheid in
de Nieuwe Kerk, aanwezig was.

Oranjefeest Bekveld. Des voormiddags kinderspelen.
Om half twee werd de feestrede uitgesproken door de
voorzitter van het Oranjecomité de heer J. J. v. Beek.
De Burgemeester en Mevrouw werden hartelijk welkom
geheten, z. e. a. b. loste het eerste schot bij het vogel-
schieten. Grote deelname aan de spelen.
Vogelschieten: Romp, J. Jansen Kupers, Kop, G. J.
Tiessink, L. vleugel Van Suntenmaartensdijk, R. Vleu-
gel H. Tieken, Staart A. B. Wissink.
Stoelendans gehuwden: l Mej. G. Breukink-Momberg,
2 Mej. J. Roenhorst-Voortman, 3 Mej. W. Smeitink-
Remmelink.
Stoelendans ongehuwden: l Toos Ruesink, 2 Jo van
Aken, 3 Hermien Pelgrum.
Dogcarrijden: l Jantje Ruesink, 2 Dina Walgemoet,
3 Annie Wolsheimer, 4 Hentje te Kulve.
Ringrijden losse paard: l J. Wullink, 2 G. Oldenhave,
3 J. Harmsen, 4 B. Maalderink.
2 Extraprijzen: H. Maalderink en A. Derksen.
Ringrijden met hindernissen (dames): l Gerrie Lebbink,
2 Dina Hanskamp, 3 Gerda Luesink.
Ringrijden met Hindernissen (heren): l H. Maalderink
Bzn, 2 Johan KI. Gotink Jzn., 3 A. Derksen.
Half 7 een gecostumeerde voetbalwedstrijd, welke de
achspieren in werking bracht.
Kalf 8 prijsuitdeling. 8 uur: Filmvoorstelling in de
openlucht. Muziekver. „Crescendo" luisterde het ge-
heel op.

STEENDEREN.

De inhuldiging van H.M. Koningin Juliana is niet
onopgemerkt voorbij gegaan. De Muziekvereniging
D.S.S. gaf aan de avond van de inhuldigingsdag aan
„De Bremer" te Toldijk een concert.
In het Dorp had een fakkeloptocht plaats waar de
Muziekvereniging ook haar medewerking aan verleende,
en veel belangstelling trok.
Geslaagd. Voor het Toelatingsexamen der Rijks-
landbouw-Winterschool te Zutphen slaagden H. Wen-
tink te Baak en G. Bilderbeek, Luur.

Kerstpakkettenactie 1948.
„Wij Nederlandse mensen geven niet gauw uiting
aan onze innerlijke gevoelens. Daarom zijn wij gewoon
te verzwijgen, het beste, dat wij te zeggen hebben.
Aan het buitengewone van het Kerstfeest is het eigen,
van deze gewoonte af te wijken ; méér dan anders is op
deze dagen ons hart bij U allen. In hart en geest ver-
enigd, vieren wij samen, als goedwillende mensen, het
feest van Christus geboorte. Moge het ons dichter bij
elkander brengen en tot zegen zijn."
Dat is de tekst van de Kerstgroet, die op 24 Dec.
aan iedere militair in de tropen zal worden uitgereikt.
De groet behoort tot de inhoud van het



NI WIN KERSTPAKKET 1948

waarvan de overige inhoud bestaat uit: 50 sigaretten,
l blik stroopwafels, l blik kaas' l blik roggebrood,
l podlood, l rol pepermunt, l zak versnaperingen,
l zakagenda 1949, l foto-album en l fofo-kalender.
200.000 Pakketten moeten naar Indië. De prijs bedraagt
f 5.— en evenals dé vorige malen zullen etiquetten
voor die prijs worden verkocht. Op deze etiquetten
kan de afzender naam en adres invullen. Het zal dit
jaar óók mogelijk zijn dat men met buren of kennissen
samen één pakket zendt, doordat de etiquetten zijn
verdeeld in twee coupons van f 2.50. Wéér zullen
Kerstpakketten naar Indië gaan en onze militairen,
óók onze Hengelose jongens zullen weten, dat wij met
hen meeleven als ieder zijn deel bijdraagt tot

het slagen van deze actie ! Etiquetten zijn verkrijg-
baar bij boekhandel Arnold en Wolters, alsook bij
Mevr. van Hoogstraten Pres. U.V.V.
Dank zij het geld, dat geregeld op verschillende brui-
loften voor onze militairen gecollecteerd wordt en waar
de U.V.V. bizonder dankbaar voor is, kon aan alle
Hengelose militairen een boek worden gezonden en
is 't deze maand mogelijk een Sinterklaaspakket te
zenden. Alleen de bonnen ontbreken nog, wie helpt
ons aan rook- en snoepbonnen, Uw winkelier zal ze
gaarne voor dit sympathieke doel in ontvangst nemen.
Hebben er in de laatste maanden nog adreswijzigingen
plaats gevonden, of vertrokken er nog jongens naar
Indië? Als de U.V.V. geen juist adres heeft, is het
niet mogelijk lectuur of pakjes te zenden. Gaarne op-
gave bij Mevr. van Hoogstraten.

Spoedeisende openbare vergadering van de Raad
der Gem. Hengelo (Gld) op Maandag 6 Sept. 1948

Maandagavond kwam de raad in voltallige vergadering bij»
een met als enig punt op de agenda „Proclamatie bij aan-
vaarding regering door Koningin Juliana".
Alvorens de voorzitter overging tot het voorlezen van de
proclamatie hield hij een toespraak waarin hij ondermeer zeide:
Op Zaterdag, eergisteren, ontving ik een exemplaar van de
proclamatie van Koningin Juliana, mij toegezonden door het
Departement van Binnenlandse Zaken, waarbij mij verzocht
werd zo spoedig mogelijk deze in een plechtige raadsver»
gadering ter kennis te brengen en daarbij een toespraak te
houden.
Dergelijke boodschappen op het laatste moment veroorzaken
dikwijls grote moeite. Zo ook hier. Deze week is uiterst be-
zet en ik kon geen ander geschikt tijdstip vinden dan hedcn=
avond. Het spijt mij dat ik genoodzaakt was U op zulk
een korte termijn samen te roepen. Daar wij waarschijnlijk
in de loop van de volgende weck toch weer een gewone
raadsvergadering zullen houden, zult U naar ik hoop wel
goedkeuren, dat ik, mede in verband met het karakter van
een p l e c h t i ge raadsvergadering, slechts dit ene punt op
de agenda heb vermeld.
Hoewel de proclamatie, uitgesproken onmiddellijk na de
aanvaarding van het Koningschap door de Jonge Koningin
Juliana op Zaterdagmiddag 4 September omstreeks 12 uur
en daarna in de Algemene Radio Omroep is omgeroepen,
eerst om l uur 's middags en daarna om 8 uur 's avonds
nog weder herhaald en Gij die dus zelve toen wellicht reeds
hebt aangehoord of daarvan inmiddels op andere wijze ken=
nis kreeg, en ik haar, ook op verzoek van de Minister ter=
stond na de voorlezing aan het gemeentehuis heb afgekon*
digd, voldoe ik bij deze aan 's Ministers verzoek door ze
U hier in deze plechtige bijeenkomst voor te lezen.
Vooraf echter nog enige woorden om het aftreden van
Koningin Wilhelmina te memoreren.
Mij persoonlijk doet het leed dat Hare Majesteit dit hoogte»
punt in haar regering het moment harer 50-jarige regering
heeft verkozen om deze aan haar Dochter over te dragen.
Bli jkbaar hebben de moeilijke oorlogs» en verbanningsjaren
echter zoveel van de geestkracht van Hare Majesteit ge«
vergd, dat zij aanvankelijk Hare toevlucht tot het re»
gentschap door haar Dochter nam, en het thans gewenst
achtte het Koningschap aan haar over te dragen. Nu zij
dit doet in 's lands belang, hebben wij ons daarbij neer te
leggen.
Veel gaat er in ons om bij deze veelomvattende gebeurtenis,
meermalen is van deze plaats door de gemeenteraad, een
telegrafisch bewijs van medeleven aan H.M. de Koningin
toegezonden, zowel bij heugelijke als bij droevige gebeurte-
nissen in het Huis Oranje. Daarom zal het vooral voor de
ouderen, die al deze 50 regeringsjaren mee hebben beleefd,
moeilijk zijn te realiseren dat het in het vervolg niet meer
Koningin Wilhelmina zal zijn, die ons regeert, en juist die
ouderen zullen met zekere weemoed Haar vorige week ge»
vierde laatste verjaardag tijdens Haar regering, hebben her=
dacht. Voor de betoonde grote toewijding en getrouwe
plichtsbetrachting waarmede Zij ons volk voorging, past het

ons ten zeerste dankbaar te zijn.
Haar werd door God gedurende Hare langjarige regering
de kracht en de wijsheid geschonken om Haar volk te re»
geren naar de verheven opvatting Harer Moeder, Koningin
Ëmma, getrouw aan de Grondwet, en naar vermogen bij«
dragend tot verhoging van het geestelijk en stoffelijk wel»
zijn van Haar Volk, zoals Wilhelmina het zelve als 18«jarige
Koningin bij de aanvaarding der regering uitdrukt.
Er kwamen in die 50 jaren tijden voor van voorspoed en
zonneschijn, doch ook zeer droeve en donkere, oorlog, bc»
zetting door een meedogenloze en sluwe vijand, verbanning,
kommer over land en volk.
Na 5 lange en bange jaren eindelijk de vreugde over de
bevrijding en de terugkeer der Koningin, gevolgd door schier
onoverwinnelijke, moeilijkheden als gevolg van bezetting en
plundering en spanning met betrekking tot de overzeese
gebiedsdelen.
Wij voelden ons één met Haar en Haar huis al deze jaren ^

ons treft het diep in ons hart dat Zij juist nu besloot Haar
hoge en zware taak op de schouders Harer Dochter over
te dragen.
Toen Zij dit besluit onlangs per radioboodschap openbaar
maakte, formuleerde Zij het aldus: „In deze.tijd van geweld
en gevaar, sluit U nauw aaneen, eendracht en nogeens
eendracht. Gaat de toekomst tegemoet schouder aan schou»
der met Juliana". Welaan, laten wij in stille maar plechtige
belofte gehoor geven aan deze Koninklijke roepstem, en
ons als getrouwe onderdanen scharen om de troon van
Koningin Juliana.
Op Zaterdag 4 September heeft Koningin Juliana de last der
Kroon van Hare Koninklijke Moeder overgenomen.
Ge hebt wellicht de daarbij gesproken ontroerende woorden
medebeluisterd. Hedenmorgen heeft Koningin Juliana in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam de eed op de Grondwet afge=
legd en is Zij plechtig als Koningin ingehuldigd.
Nederland en Oranje zijn nu reeds langer dan 400 jaar
verbonden ; moge deze band hecht en sterk blijven tot in
lengte van jaren.
Hierna las de voorzitter de proclamatie van Koningin Juliana
voor, waarna hij voorstelde namens de raad en de gehele
gemeente een telegram aan Koningin Juliana te zenden
luidende :
„De Raad der gemeente Hengelo Gelderland op 6 September
1948 in plechtige vergadering bijeen, betuigt U namens de
gehele gemeente zijne eerbiedige hulde en aanhankelijke trouw".
De voorzitter zeide tenslotte hiermede naar zijn meening te
hebben voldaan aan 's Ministers verzoek en sloot de open=
bare vergadering.

„QUICK" Sportschoenlabriek Fa. Gebr. JANSEN
Raadhuisstraat 33a Hengelo (Gld)

Vraagt enige flinke Nette Meisjes

voor de afdeling Stikkerij, alsmede

enige jongens voor diverse afdelingen

Aanmelden bij fa. Gebr. Jansen - Raadhuisstr. 25-33a.

Te koop een

dr. Maal
20 Sept. a/d telling

t.b.c. vrij

H. Riefel, Fokkinkweg l
Hengelo (Gld)

Gevraagd een

Pakhuisknecht
bij J. KRIJT,

Graanhandel
Wichmond.

Te koop een partij

Witte Kool
bij J. C. Grobben,

C 30 Keijenburg

G. H. Sanderman
koopt Varkens

tegen concurrerende prijzen
Tevens aan hetzelfde adres

een Maalkalf
te koop

Banninkstr. 21 Hengelo (G)

Kerkdiensten
ZONDAG 12 SEPT. 1948

Ned. Herv. Kerk
10.15 uur De heer te Winkel
7 uur Ds J. F. L. A. de Jagher,

pred. te Doesburg, Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen
10 uur Ds A. M. Nortier.

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.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
A G E N D U M

16 Nov. Kunstgenot „Pierre Balledux."
•~.

Apparaatrollen
Boekhandel Arnold.



LEERT NU
de nieuwste dansen 1 948

THE SAMBA

Houtman's Dansschool
VORDEN

Vraagt tevens nog Dames

Opgave tot 12 September

Hotel Langeler.

„De Vlijt"

LEERLING PLAATWERKERS
HOOG LOON

Aanmelden

Raadhuisstraat 285a V O R D E N

ei tu

Deze Nederlandse militair,
die met de Kerstdagen nog
eens zo sterk voelt hoe vér
hij van huis is. Hij vraagt zich
nu al af of U het de NIWIN
mogelijk zult maken alle 200.000 militairen en
burgerpioniers overzee straks een Kerstpakket
te geven. Sigaretten, kaas, stroopwafels, rogge-
brood en diverse andere lekkernijen en geschen-
ken van blijvende waarde zitten er in. Zorgt dat
op één of meer van deze pakketten Uw naam
als afzender komt.
Geef f 5.- voor zo'n pakket aan Uw plaatselijk
NIWIN-comité. Weet U het comité adres niat,
maak dan f 5.- over per postwissel of giro 511000
van NIWIN, DEN HAAG. - Uw afzendersetiket
kan niet op het pakket voor *een bepaalde militair
worden geplakt. Vijf gulden betekent: Kerstvreugde
voor een militair overzee /
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In («pianwarklng mat :

l..|ndl». Kath. Thuisfront, Prot. Interk. Thulilront, U.V.V.

VOOR

KINDEROPNAME

in eigen omgeving naar

FOTO „MOPERN
if

Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Coöp. Boerenleenbank
KEIJENBURG

is gesloten
a.s. Maandag,

Donderdag en Vrijdag.

D. H. Hengeveld
Magnetiseur

Houdt zitting:

's Woensdags I.30 - 6.00 uur
in Café Hilderink
Keijenburg

Verloren
Maandagavond bij de Bleek

een blauwe

Kinderjas
tegen beloning terug te be-

zorgen bij W. Vrogten,

B 50 Hengelo (Gld)

Gevraagd
tegen l November een

flinke werkster
2 dagen per week

bij G. J. Berendsen

Levensmiddelenbedrijf

Te koop

Hooigras
bij Wed. Bongaerts,

Bekveld D 129

Te koop
een goed onderhouden

Kolenfornuis
middelmaat, wit

bij M. Eeninlc,

F 78 Hengelo (Gld)

Te koop twee r.b.

Vaarsen
bijna aan de telling en een

1-jarige Stier
volbloed, t.b.c. vrij

bij M. Eenink,

F 78 Hengelo (Gld)

Biedt zich aan

R.K. Meisje
3 dagen per week

Adres te bevr. bur. dezes.

Te koop
een partijtje

Voeraardappels
bij H. J. Huiskes,

Kervelseweg 5 Hengelo (G.)

ORANJE-COMMISSIE
Hedenavond 11 Sept. 's avonds 8 uur

Prijsuitreiking
Straten en Erepoorten en winnaars
Athletiekwedstrijden in Café JOLY.

Zij, die iets te vorderen hebben van

bovenstaande Commissie gelieven

Rekeningen ten spoedigste in te die-

nen vóór 18 September bij de heer

Slotboom Ruurloseweg.

A T T E N T I E !
Tot besluit van de viering van het 20-jarig bestaan
der V. en A. V. „PAX" wordt op Woensdag 15
September a.s. een B A L A V O N D gehouden in
Feestgebouw „Concordia' , aanvang 7 uur. Tevens
trekking der verloting op die avond. Alleen toeganke*
lijk voor leden met ieder één dame, op vertoon van
Lidmaatschapskaart. De Feestcommissie.

Bij voldoende deelname zal er deze
winter een

Dansles
gegeven worden, opgaaf vóór 15 Sept.

a.s. bij J. A. Winkelman, Café Keijenburg.


