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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 O t/m 23 Oct. 1 948

Bonnen voor
Brood en Vlees

Alle bonkaarten

Bonkaarien

KA, KB, KC 810

KD KE 810

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten
QA, QB, QC 818

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

811

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

Geldige bonnen

245 vlees

284. 286 vlees
285 vlees
287-1, 287-2 brd
288 Brood

289 Algemeen.
290

291

295

296

297
298
299
300

B 309

B 310 C 311

301 algemeen

302

303
304

E 315

117 versnap.

120 versnap.

Rantsoen
100 gram vlees (reeds aan-

gewezen, geldig t/m 9
October)

100 gram vlees
300 gram vlees
800 gram brood
400 gram brood

400
250

o
750

gram brood
,v gram boter of margarine
of 200 gram vet

)0 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gr. versnaperingen.

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

l ei
125 gram koffie
50 gram thee
225 gram huishoudzeep of

180 gram toiletzeep
200 gram kaas of 250 «ram

korstloze kaas.
1 ei

125 gram boter of margarine
of 100 gram vet

100 gram kaas of 125 gr.
korstloze kaas

2 eieren
450 gram huishoudzeep of

360 gram toiletzeep.
500 gram bloem of zelf rij-

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.
jam, stroop enz.

Geldig zijn de bonnen van
strook S

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

De niet aangewezen bonnen van strook 3 kunnen wor-
den vernietigd.

Distributiekring - Doetinchem.
Uitreiking Brandstollen grote gezinnen.

Te Steenderen op Maandag 18 Oct. van 10—12
en van 1 —3 uur.

Inlevering door Detaillisten.
In de week van 11 October t/m 16 Oct. 1948 kunnen
de volgende artikelen worden ingeleverd:
Brood, Vlees, Tabak (Grossiers), Spijsolie, Boter/Mar-
garine, Vet, Kaas, Waspoeder, Textiel.

In de week van 18 Oct. t/m 23 Oct. '48 de volgende
artikelen: Brood, Tabak (Detaillisten), Suiker/Versna-
peringen, Vleeswaren, Bloem, Eieren, (Grossiers), Tex-
tiel, Brandstoffen.

Plaatselijk Nieuws.
N.T.F. Over de maand September 1.1, werd door de

DE

REKENMEESTERS
Wij zijn toch wel democratisch
In ons kleine Nederland
Dat blijkt elke dag opnieuw weer
Uit de radio of krant.

D'algemene Rekenkamer
Heeft nu zo maar in 't publiek
Heel zwaar het beleid gehekeld
Der financiële politiek.

Maar of men nu scheldt of moddert,
Blijkbaar heeft het toch geen net
Want het militaire potje
Is een bodemloze put.

Lees eens van die „slimme" bakker,
Wat hij weer heeft uitgehaald:
Nota's stuurde hij in duplo
En kreeg twee maal uitbetaald !

Lees, hoe heren officieren —
Blijkbaar wisten ze het wel! ~
Heerlijk gingen bivakéren
In een uitertt duur hotel,

Kleine man, je bent het haasje :
Een of and're loze guit
Lacht eens stiekum in z'n hoekje
't Uitgeperst citroentje uit.

Zo
r
n Rekenkamer is wel nuttig,

't Dunkt mij toch, dat er iets schort
't Lijkt mij beter vóór men uitgeeft,
Dat er eerst gerekend wordt !

(Nadruk verboden)

Ned, Thermo. Chem. dienst te Nijverdal uit deze ge-
meente de cadavers van: l veulen, 2 koeien, 3 gras
kalveren, 16 nuchtere kalveren, 20 varkens, w.o. 3
biggen en l schaap opgehaald.

Marktbericht. Op de heden gehouden wekelijkse
biggenmarkt waren aangevoerd 37 biggen.
Prijzen f 37.50 tot f 45.— per stuk. Vlugge handel.

Alscheid. In het no. van 28 Aug. vermeldde wij reeds
dat de heer A. W. Bakker, wegens het bereiken van
de 55-jarige leeftijd eervol ontslag is verleend als Wacht-
meester Ie kl. van de Rijkspolitie alhier.
Vrijdag l Oct. nam de scheidende in tegenwoordigheid
van zijn echtgenote officieel afscheid. Het voltallig per-
soneel was hierbij aanwezig, alsook de Burgemeester
met diens echtgenote. Hartelijk werd hij door de Bur-
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Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

gemeester toegesproken en deze bood hem een mooi
boekwerk aan, en namens de politie een cadeau. Men
bleef nog enkele uren gezellig bijeen, en menig voor-
val uit zijn diensttijd passeerden de revue. Zo heeft
men van Hengelo's oudste politieman op hartelijke
wijze afscheid genomen, die vanaf 1923, dus 25 jaar
zijn dienst alhier heeft gedaan. Voor die tijd was de
heer Bakker wachtm. bij de politietroepen te Winters-
wijk.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 30 Sept. 1948.

Bevallen : M. H. Huurneman-Lammers, d. H. A. Mee-
nink-Lubbers, d. A. M. de Vrugt-Kloeken, zn. B. H.
Booltink-Wissink, zn. H. P. Berenpas-Pelgrum zn.
G. J. Notten-Sessink, d. G. A. Wuestenenk-Meulen-
brugge, zn.
Ondertrpuwd: J. B. Hulshof en G. J. Wolsheimer.
J. W. Heijink en B. G. Wagenvoort. G. J. Goossens
en W. H. Berentsen. A. B. J. ten Brinke en B. A.
Dimmendaal. P. W. H. Jansen en D. J. Toonk.
Gehuwd : J. W. Greven en A. W. Jansen.
Overleden : Gene.

N i wi na vond. Een mooie avond was het Vrijdagavond
in Feestgeb. Concordia, Mevr. te Winkel gaf een uit-
voering met haar leerlingen ten bate van onze jongens
over zee. Genoten hebben we van Orgel- en Pianomuziek
hetwelk door de jongste zowel als door de meergevor-
derde leerlingen werd gegeven, alsmede van de ter af-
wisseling gegeven zang en declamatie.
Dat het gezegde : „De aanhouder wint" waarheid bevat
bleek wel toen de heer G. zijn kunnen op de piano
weergaf. Jammer was het dat de zaal niet geheel ge-
vuld was. Mevr. van Hoogstraten opende met een
kort woord terwijl de heer te Winkel de aanwezigen
bedankte voor hun opkomst. Een bedrag van ruim f 50.—
kon aan de „Niwin" worden afgedragen.

Voor de tweede maal draagt een appelboom in de
tuin van G. Bretveld aan de Ruurloseweg vruchten.

Vrouw en Uniform. Zaterdag 2 Oct. jl. werd door
het gezelschap Zuid Hollands Toneel het drie bedrijven
grote stuk : „Vrouw en Uniform" voor het voetlicht
gebracht. De stampvolle zaal van Concordia kon van
goed spel genieten. Jammer dat een te povere toneel-
aankleding het effect van dit gave stuk en de goede
weergave belangrijk verminderd heeft. Het geheel deed
meer aan een repetitie denken dan aan een uitvoering.
Hieraan moet het dan ook worden toegeschreven, dat
een deel van het publiek niet geheel voldaan huiswaarts
keerden. We hopen dat bij een volgend optreden hier-
mede rekening zal worden gehouden en dat het Zuid-
Hollands Toneel er voor moet waken de smaak van
het Hengelose publiek wat toneelaankleding betreft niet
te onderschatten.

Pax-nieuws. Zondag j.l. kreeg ons eerste elftal haar
eerste nederlaag te slikken. In Eibergen werd met
•4—l verloren van Eib. Boys. Dit is een verdiende
overwinning geworden voor E. Boys. Het spel van
Pax was beter dan in de voorgaande wedstrijden maar
tegen een ploeg als E.Boys in deze vorm zal het moei-
lijk zijn een overwinning te behalen. Wij menen te
mogen veronderstellen dat het deze ploeg-zal zijn die
het kampioenschap met vlag en wimpel zal behalen.
Over deze wedstrijd het volgende:
Direct na de aftrap is E.B. in de aanval maar met
kunst en vliegwerk weet de achterhoede het gevaar te
keren. De aanvallen van Pax hoewel veel minder tal-
rijk zijn echter zeer gevaarlijk. Als er een kwartier
gespeeld is wordt Hulshof vervangen door Geurt van
Neck die zich een waardig plaatsvervanger toont. De
Pax-achterhoede is topvorm, en weet het doel, zij het
niet zonder geluk, voor doorboring te vrijwaren. De
rust treedt in met blanke stand. Een 2-0 voorsprong
had E. B. gezien hun overwicht zeer zeker verdiend.
Na de rust gaat de strijd geruimen tijd gelijk op, bij
een plotselinge doorbraak van Pax* is het R. Notten
die bij een schermutseling doelpunt en daarbij, geheel
in strijd met de veldverhoudingen, Pax de leiding be-
zorgt. Dit was olie op het E. B. vuur dat nu een
geweldig offensief en de Pax achterhoede tot capitu-
leren dwingt. Binnen een kwartier is de 1-0 achter-
stand omgezet in een 4-1 voorsprong. Het laatste kwar-

tier gaat de strijd weer meer gelijk op en in de stand
komt geen verandering meer. De wedstrijd stond onder
prima leiding van scheidsrechter Nuyhuis.
Pax 2 behaalde een zeer goed resultaat door gelijk te
spelen tegen Ratti l in de Kranenburg in een goed
gespeelde wedstrijd. Dit is de best gespeelde wedstrijd
van het 2e elftal in dit seizoen en zo doorgaande
zullen meerdere successen volgen.
Het 3e elftal handhaafde haar ongeslagen record door
een 5-2 overwinning op Ratti 2.
Pax B leed een grote nederlaag tegen Vorden A 11-1.
Dat kan toch beter jongens.
Zondag a.s. komt het sterke G.F.C, uit Goor bij Pax l
op bezoek. Dit elftal dat momenteel de 2e plaats op
de ranglijst bezet, heeft j.l. Zondag een grote over-
winning op Zutphen behaald 7-0, zodat het
voor de Pax jongens oppassen is dat zij niet te ver
achterraken.
Pax 2 gaat op bezoek bij Warnsveldse Boys 2. Van
de uitslag kan niets worden gezegd daar zij elkaar niet
veel zullen ontlopen in sterkte.
Pax 3 heeft een vrije dag, terwijl het 4e een bezoek
brengt aan Socci 2 in Vierakker. Goed aangepakt kan
hier een overwinning behaald worden.
Pax B gaat een moeilijke wedstrijd tegemoet op de
Keijenburg, waar zij de strijd moet aanbinden met
Keijenburgse Boys.

STEENDEREN.
Een fruitteeltschool in de Achterhoek.
De rationele beoefening van de fruitteelt staat in de
Achterhoek nog in de kinderschoenen. Hoezeer deze
omgeving Jin de voortbrenging van tal van producten op
agrarisch terrein ook kan wedijveren met andere stre-
ken van ons Vaderland, op het gebied van de fruitteelt,
bestaat er een aanmerkelijke achterstand.
Gelukkig begint er op dit terrein kentering te komen,
en gaan de laatste tijd bij velen de ogen open voor
de mogelijkheden die hier nog liggen, niet het minst
voor het klein-bedrijf.
Het belangrijkste fruitteeltgebied is de IJsselstreek. Het
is de Ned. Fruitteelt Org. (N.F.O.) voor een paar
jaar gelukt in de afd. „Steenderen en Omstreken" een
levenskrachtige afd. in het leven te roepen met meer
dan 100 leden. In deze omgeving zal per l Jan. '49
de eerste Fruitteeltschool in de Achterhoek geopend
worden.
Gelegen tussen de Fruitteeltscholen te Terwolde en
Didam beslaat zij een grote uitgestrektheid en zal zij
ongetwijfelt haar bestaansrecht bewijzen niet door
alleen leerlingen tot zich te trekken van de beide IJssel-
oevers, maar tot ver uit de Achterhoek.
De school wordt ondergebracht in één der lokalen der
O.L. Dorpsschool te Steenderen.
Om toegelaten te worden wordt als eis gesteld het
met goed gevolg bezocht hebben van een Tuinbouw-
school of 2-jarige Landbouwwintercursus of daarmee
gelijk te stellen onderwijs-inrichting.
De minimum leeftijd der leerlingen is 18 jaar.
Het onderwijs heeft plaats één dag per week, begin-
nende met Januari en eindigend in December.
Gegeven worden 45 lesdagen van 6 uur, waarvan 3
uur theoretische en 3 uur practische lessen.
De school wordt in een jaar doorlopen, terwijl het
schoolgeld f 10.— bedraagt. On- of minvermogenden
kunnen geheel of gedeeltelijk van schoolgeld worden
vrijgesteld.
Tijd en geld aan dit onderwijs besteed zijn ten volle
verantwoord.
Steeds duidelijk blijkt dat de Fruitteelt een vak op
zichzelf is, en grondige kennis vereist.
Voor hen die tot een rationele beoefening van de
Fruitteelt willen overgaan is het volgen van een Fruit-
teeltschool onmisbaar.
Bovendien zullen in de toekomst bij aanleg van een
nieuwe of uitbreiding van een bestaande boomgaard,
de vereiste vergunningen alleen worden verstrekt wan-
neer men in het bezit is van een diploma Fruitteelt-
school.
Fokveedag. Woensdag werd hier de jaarlijkse M.R.IJ.
Centrale Fokveedag gehouden, uitgaande van de kring
van Fokverenigingen „Steenderen en Omstreken", waar
13 Fokver. uit deze omgeving bij aangesloten zijn.
Er was flinke aanvoer en goed fokmateriaal.
De catalogus vermelde 368 nummers, terwijl het oor-
deel der jury onverdeeld gunstig luidde over het aan-
gevoerde fokvee.

Het bezoek, vooral van buitenaf, was evenwel minder
dan voorgaande jaren.
Enkele fokdieren gingen voor goede prijzen in andere
handen over,

Geslaagd. De heer J. B. Rasing, assistent van de
Rijkstuinbouwconsulent alhier, slaagde dezer dagen te
Zutphen voor het Diploma Tuinbouwvakonderwijzer
Afd. Groenteteelt en Fruitteelt.

Slachtverzekeringspremie voor varkens.

Het Centraal Bureau Slachtveeverzekering heeft in
overleg met het Bedrijfschap voor Vee en Vlees
en met goedkeuring van de Directeur Generaal van
de Prijzen . de slachtverzekeringspremie voor varkens
met ingang van 1 1 October vastgesteld als volgt :
Voor varkens met een koud geslacht gewicht van niet
meer dan 50 kg f 0.50 per s tuk; van 51 t/m 100 kg

""F 0.75 per stuk en voor varkens met een koud geslacht
gewicht van meer dan 100 kg f 1. — per stuk.

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

16 Nov. Kunstgenot „Pierre Balledux."
20 Nov. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
23 en 24 Nov. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer''
26 en 27 Nov. Uitv. Muziekvcr. „Concordia".
10 en I I Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

Uitbetaling Zomermelktoeslag.
Geregistreerden die in Mei 1947, melkvee op hun be-
drijf hadden en hiervan tussen 27 April 1947 en 27 Sept.
1948 melk afleverden kunnen hun betalingsbewijs per-
soonlijk in ontvangst nemen op het P.B.H, kantoor.

Orgnr ; van l tin 300 op Maandag 11 Oct., van

9—12 en van 2—5 uur.

Orgnr : van 300 en hoger op Dinsdag 12 Oct.,
van 9 — 12 en van 2—5 uur.

De P.B.H, van Distr. 30, G. Weenink.

Bezoekt allen

de Missietentoonstelling
met Fancy-Fair.

op Zondag 17 October.

Te koop een toom

beste biggen
w.o. biggenboekzeugjes

bij Wed. H. Stoltenborg,

F 89 Varssel, Hengelo (G.)

Te koop

zware biggen
H. Scheffer,

Noordink E 86 Hengelo (G.)

Te koop

witte keesjes
zuiver ras

Ikink 6, Hengelo (Gld)

Te koop

zware Biggen
bij C. J. Pennekamp

Bronkhorst

Te koop een r.b.

dr. maal
bijna a/d telling, t.b.c. vrij

en een toom

biggen
J. Lenselink, F 93

Hengelo (Gld)

- Stevord.
Te koop een z.g.a.n.

huishoudkacliei
Vordenseweg 6

Hengelo (Gld)

Te koop een

Kruiwagen
Banninkstraat 18

Hengelo (Gld)

Te koop

3 Schapen
bij R. Roeling, „op Els"

E 132 Velswijk Zelhem.

Kerkdiensten
ZONDAG 10 OCT. 1948

Ned. Herv. Kexk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds J. Barbas

Vrije. Herv. Kerk.

5 uur Ds ]. Lindeijer,
van Doetinchem.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds E. Raams,
Em. pred. te Brummen

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.

U kunt de hele wereld niet warm stoken !

Maak dus die

tochtband
tochtende deur dicht met

van STEVORD.

ondergetekende maakt langs deze weg bekend, dat

zij haar Rijwielzaak per l Oct. 1948, heeft overge-

dragen aan

A. G. WOLSINK,
die reeds 7 jaren in mijn bedrijf werkzaam was.

Tevens dankt zij allen voor het genoten vertrouwen,

in al die jaren genoten.

Hoogachtend, Mej. Wed. J. A. Meulenbrugge

Vordenseweg 3.

Undergetetekende deelt het geachte publiek van

Hengelo en Omstreken mede, dat hij per l Oct. 1948,
de Rijwielzaak van

Mej. de Wed. J. A. Meulenbrugge
heeft overgenomen, en hoopt het vertrouwen en ieders

gunst waardig te worden.

Het woonadres blijft voorlopig nog Regelinkstr. 3,

waar ook in sluitingstijd boodschappen afgegeven kun-
nen worden.

Beleefd aanbevelend,

A. G. Wolsink, v/h Meulenbrugge

Vordenseweg 3.

Tel. 299 (ook 's nachts en Zondags te bereiken)

Tevens Auto-Verhuur.

Over Lederwaren gesproken,,,
Dat wij in damestassen zo opvallend
goedkoop zijn hebt U zeker al gemerkt.
Maar ook in andere lederwaren kunnen
we meedoen.

Hoe lijkt U dit:
Een prachtige Heren-portemonnaie uit
prima glad leer met binnenportefeuille voor
papiergeld kost nu bij ons f 3.95.
(Nauwelijks de helft v/d prijs van vorig jaar!)

Een goed Kinderbeursje (zuiver leer!) kost 50 et.

Ook Portefeuilles en luxe Damesportemon-
naies zijn naar verhouding goedkoop.

In luxe boodschaptassen met rits hebben we
nog een paar koopjes! Zie onze Etalage.

STEVORD.

Speciale aanbieding.
V Dames- en Heren Rijwielen
>- Sportrijwielen
> Dienstrijwiel
>* Rijwielen met Trommelremmen
> Nieuwe en 2e hands-rijwielen
> in prijzen vanaf 108.25
> Kinder-driewielers a f 25.33
> Kinder-trekwagens é. f 29.90
> Wandelwagens é. f 17.50

l Philips platenwisselaar (electr. gramophoon) f 275

l Philips gewone electr. Gramophoon f 75.

W. LUIMES - Raadhuisstraat 27
HENGELO (GLD)

Mevrouw Wöhrmann-Gol-

denberg Jacob Damsingel 18,

Zutphen, vraagt wegens

huwelijk der tegenwoordige

een meisje
voor dag en nacht

Biedt zich aan
•

net persoon

voor Boerenwerk
2 of 3 dagen per week, of

ander werk.

Adres te bevr. bur. dezes.

H,H, Jagers
Wij betalen hoge prijzen

voor wild en gevogelte

f 9.— voor hazen

f 3.25 voot^jongW

^Lpavijzen

f 2.50 voor oiMar* „

Fazanten f 11.— p. koppel

hoge
prijzen
en jonge

Stuur briefkaart of telefo-
neer 1 299^ Zutphen en wij
komen.

Pluimvee- en Wildhandel

B. C. Naglegaal en lonen
Marschweg 97 Zutphen

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Voor de slacht.
Prima lever-, bloed- en

metworstkruiden, peper-,

Pigmentanijszaad, Gemengd-

meel, Boekweitemeel en

Prima Darmen.

G. J. ten Arve
Kruidenier

Te koop jonge

guste Koe
12 Ltr melk

Wed. Goossens, Toldijk.

Te koop

450 Cement-

pannen
P. Dolphijn,

Poelsweg 10 Keijenburg

Te koop prima

inmaalckool en
rode kool

25 eiken Rikposten
G. W. Braakhekke,

Hofstraat 12 Hengelo (Gld)



1898 18 October 1948
Op die datum hopen onze geliefde Ouders

HERMANUS JANSEN

en

THEODORA JANSEN-LEENSEN

hun 50-jarige Echtvereniging te herdenken.

Op die dag is het tevens 50 jaar geleden dat

dat door hen de grondslag werd gelegd van de
QUICK Sportschoenfabriek.

Moge de goede God hen nog vele rustige

levensdagen schenken, is de wens van hun

innig dankbare
Kinderen, Behuwd-
en Kleinkinderen.

Receptie van 3-4 uur Zaal Maresch,

Spalstraat, Hengelo (Gld).

Hengelo (Gld), October 1948.
Kervelseweg l

Heden overleed plotseling, onze geliefde Vader,
Behuwd-, Groot- en Overgrootvader

Albertus Hengeveld

in de ouderdom van ruim 76 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden, H. Hengeveld
J. Hengeveld-Vosselman.

Vorden, D. Winkels-Hengeveld
H. Winkels.

Steenderen, J. H. Hulshof-Hengeveld
H. Hulshof.

Hengelo (Gld), H. A. Wullink-Hengeveld
B. Wullink

kinderen en kleinkinderen.

Hengelo (Gld), 4 Oct. 1948.

S).ansscnoohooi Theo Houtman
Danscursussen beginnen op de datums

en uren, Zaal J. Winkelman Keijenburg,

Voor Beginners Dinsdag 12 October,

Ie groep 's avonds 7 uur, 2e groep 8.30 u.

Zaal Langeler Hengelo (Gld), 11 Oct., 's avonds

7.15 uur, Ie groep, 8.15 uur, 2e groep,

9.30 uur, 3e groep.

Daarbij zien we graag melding van veel Dames,

voor groep 2 en 3. Inschrijfgeld f 1.—

VOOR

KINDEROPNAME

in eigen omgeving naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 T«l 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Bij mijn vertrek naar Indië,
en wegens mijn zeer kort
verlof, roep ik langs deze
weg Fam. Buren en kennis-
sen een harfelHk vaarv •»! en
een spoedig wet i ziens toe.

Huz. H. Bruil,

41e Zelfst. Verk. Esk.

a. b. Zuiderkruis,

Hengelo (Gld), Oct. 1948.

Gevraagd
een bekwame

Schilder
de hele winter werk.

Schildersbedrijf

J. W. ten Hoopen

Dorpstr. 3 - Steenderen

Tel. 61

Zondag 10 October a.s.

AANVANG 2 UUR

Pax 1 - G.F.C, 1
Goor

TERREIN USTANIELAAN

Het elftal niet op schot?
Probeer het dan met

„KING"
Voetbalschoenen
Eens geprobeerd Altijd begeerd.

Zes maanden garantie.

Weer in voorraad alle maten Klompsokken.

Aanbevelend,

Wullink's Schoenhandel
Ruurloseweg

Floralia Tentoonstelling
O.L. School Dorp.
(ingang achter)

Op Zondag 10 October a.s.
van 2 tot 5 uur.

Toegang Vrij

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 13 Oct.

te Hengelo (Gld)

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

Marktvereniging Hengelo (Gld)

Hengelose Marktloten vanaf heden ver-

krijgbaar bij J. Meulenbrugge,

Ruurloseweg 4.

TE KOOP
Koninginnen, kleine bijenvolkjes
en volledige Simplexkasten, tevens
is het nu de tijd om Plantsoen-
en Vruchtbomen te bestellen, om
voor de winter nog te ontvangen.

Beleefd aanbevelend,

G. J. Halfman, Hofstr. Z, Hengelo (Gld)
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