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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 10 t/m 23 April 1949

Bonnen voor

Algemeen

Tabak en diversen-

kaarten

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 905
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

081 A. B. D.
082 A. B.
083 D.

085 A. B. D.

086 A. B.

087 A. B.

092 B

094 D.

095 D.

73. 74 QA

75 QC

Rantsoen

100 gram vlees
400 gram vlees
100 gram vlees

250 gram boter, margarine of
vet

250 gram boter of marga-
rine of vet

i 200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

500 gram boter, margarine
of vet

125 gram boter, margarine
of vet

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

2 rants. sigarctt. of kerftabak

Geldig zijn de bonnen ge-
merkt met de letter K

De niet-aangewezen bonnen 069, 070, 071, 073, 076,
077, 078 en 079 van de bonkaarten 903 en de bonnen
62, 65, 68 en 71 van de tabakskaart QA 903 kunnen
worden vernietigd.

Nieuws voor boer

en boerderij
Ter correctie van de vorige publicatie betreffende
voederverstrekking voor varkens wordt er speciaal de
aandacht op gevestigd dat opfokvergunningen tegen
een fokzeug-vergunning of mestcontract moeten worden
omgewisseld zodra het betreffende varken gebigd heeft,
125 kg weegt of reeds meer dan 10 maanden op op-
fok vergunning heeft gelegen.

Leveringsplichting granen oogst 1 948.

Indien een of meer der producten tarwe, rogge, gerst,
haver, gemengd gewas, groene erwten, schokkers en/of
bruine bonen, onder de z.g. dorsregeling resorteren
moet vóór 1 5 Mei a.s. de gehele opbrengst van het
(de) product(en) zijn afgedorst. Onverschillig of boven-
genoemde producten onder de aanslag- dan wel dors-
regeling vallen, is de uiterste leveringsdatum 29
Mei a.s. Vóór 29 Mei 1 949 moeten deze producten
aan de erkende handel zijn afgeleverd. Heeft dit niet
plaats gevonden dan moet in ieder geval vóór 29 Mei
het niet ingeleverde deel bij de A.V.A. vertegenwoor-
diger, Velperweg 55 te Arnhem zijn aangeboden. Telers,
die om een of andere reden niet vóór 15 Mei kunnen
dorsen of vóór 29 Mei leveren, moeten bij hun P.B.H,
een schriftelijk verzoek tot uitstel indienen. Zij ont-
vangen dan bericht of dit uitstel al of niet wordt ver-
leend en voor welke datum dan wel gedorst resp. ge-
leverd moet zijn. Opgemerkt wordt nog dat geleverd
moet worden bij :

dorsregeling, de totale opbrengst minus de toewij-
zingen uit eigen oogst.

aanslagregeling, de bruto aanslag minus de toewij-
zingen uit eigen oogst.

Handel in opfok- en fokzeugen.

Met ingang van 11 April a.s. zal op de voornaamste
veemarkten de handel in opfok- en fokzeugen worden
toegelaten. Bij koop en verkoop van opfok- en fok-
zeugen blijven aankoopvergunningen voorgeschreven,
terwijl het vervoer moet zijn gedekt door een geleide-
biljet.
De voor het vervoer naar de markt vereiste geleide-

of
Lees de kranten, hoor de nieuwtjes
Als je hoor'n of lezen kan
Toch kan ik het heus niet helpen,
'k Word er soms wat krielig van.

'k Lees wat over wederopbouw
En ik denk: wat heb j'er an?
Want men spreekt met optimisme
Van een dertig jaren plan.

Vijftig duizend nieuwe huizen
Zijn gebouwd nu, volgens plan,
Om 't maar ronduit hier te zeggen:
'k Geloof er geen sylabe van.

Elke kleine boerenwoning
Met op 't dak een nieuwe pan
Wordt er rustig bijgerekend
Ik denk, dat ik het óók zo kan.

Jonggehuwden . . . even wachten,
Nog een kleine dertig jaar
En voor U en voor Uw kinderen
Staat het besjeshuis al klaar.

D'overheid zal voor ons zorgen,
Ieder krijgt op tijd zijn deel
Dertig jaar te moeten wachten,
Dat is heus toch niet zo veel.

En de opbouwambtenaren ?
Die zijn dag en nacht op sjouw
Of ze werken aan die opbouw
In het mooiste flatgebouw.

Veertig mensen kunnen wonen
In 't door hen bezette flat
Dat had ik niet moeten zeggen,
Dat is nu weer minder net.

Maar 't is toch de konsekwentie :
d'Overheid een keurig flat
En een arme boer in Ede,
Wordt maar zó op straat gezet.

'k Geloof, dat ik voor zulk een opbouw
Wel een beter naampje weet,
Daar in alle woordenboeken
Zo iets steeds nog afbraak heet !

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Zondagsdienst doktoren.

Dr Dwars, Dr Westerbeek v. Eerten

biljetten moeten bij de P.B.H, worden aangevraagd.
De marktadministratie's zullen geleidebiljetten afgeven
voor het vervoer van de markt af.
De P.B.H.'s verstrekken nadere inlichtingen voor welke
markten geleidebiljetten kunnen worden verstrekt.

De P.B.H, van district 30 en 31.

Plaatselijk Nieuws
HELAMINTO. Het hoofdbestuur van deze Tentoon-
stelling kwam Maandagavond in vergadering bijeen.
Na enkele comité's op het gebied der Veetentoonstel-
ling te hebben samengesteld en na afdoening van enkele
belangrijke zaken werd besloten, om alle comité's in
totaal 120 personen in vergadering bijeen te roepen
op Woensdag 20 April in feestgebouw „Concordia".

Heropening Hotel Langeler. Zaterdagmiddag had
de officiële opening plaats van het nieuw verbouwde



Hotel van de heer Langeler. Vele bloemen werden
aangeboden en hartelijke woorden werden gesproken.
Ook Weth. Tijdink kwam namens het gemeentebestuur
de familie Langeler zijn gelukwensen aanbieden.
Rest nog te vermelden dat de uitvoerder van deze ver-
bouwing de heer Lindner, in deze eer deelde.

Vergadering B.O.G. De B.O.G. afd. Hengelo (G.)
hield haar jaarvergadering in de zaal van Demming,
welke geleid werd door de voorz. L. W. Harmsen,
die de aanwezigen begroete, in het bijzonder de heer
Nijenhuis, Hoofd assistent der R.L.V.D. te Vierakker.
Deze hield een causerie over het onderwerp „De me-
chanisatie van onze zandbedrijven". Duidelijk liet spr.
verschillende mogelijkheden van mechanisatie bij de
moderne bedrijfsvoering de revue passeren.
Hierna werden vele vragen door spr. beantwoord.
Een woord van dank bracht de voorz. aan de spr
voor zijn leerzaam betoog.
Na ardoening van enkele huishoudelijke zaken o.a.
de aanleg van proefvelden enz., sloot de voorz. de
vergadering.

Cabaretavond. Door de Amusementsvereniging
„Nationaal" werd Zaterdagavond een cabaretrevue
„In Bonte Rij" gegeven in de zaal van Concordia
De belangstelling was groot en ongetwijfeld hebben
allen genoten van hetgeen ten gehore werd gebracht.
De leiding van deze avond was bij heer H. Monnereau
in goede handen.
Eén gezellig bal besloot deze avond.

Provinciale stierenkeuring. Op de Vrijdagmiddag
gehouden provinciale stierenkeuring op het veemarkt-
terrein alhier, waren aangevoerd 23 stuks stieren. De
stieren van de navolgende eigenaren werden goedge-
keurd : G. J. Hiddink Noordink (2 stuks), stierenver.
Ons Belanq Varssel, H. E. Harmsen Stenderink (2 st.),
Joh. Hiddmk Dunsborg, D. M. Wullink (2 stuks). Joh.
Klein Gotink Bekveld (2 stuks), G. J. Memelink Toldijk,
W. H. Th. Zents Keyenburg, G. A. Smeenk Toldijk.
Th. Nieuwenhuis Keyenburg, stierenver. Bekveld.
Twee stieren werden in het Stamboek opgenomen van
Th. J. Nieuwenhuis met b— en G. J. Memelink.
Toldijk met b—.
Aangewezen werden voor de centrale keuring te Zut-
phen de stieren van G. J. Hiddink Noordink en van
Joh. Klein Gotink Bekveld, opgenomen met resp. 79.4
en 83.4 punten.

Mooi succes. De heer W. E. Putman, slager al-
hier, behaalde op de Intern. Slagersvaktentoonstelling
te Utrecht een 2e prijs met de inzending grove Gel-
derse Rookworst en Eerv. Verm. voor fijne Geld.
Rookworst en Tongenworst.

Geslaagd. Aan de Tuinbouwschool te Didam slaagde
onze plaatsgenoot de heer J. Halfman.

Huisslachtingen. Gedurende de periode l October
1948 tot 31 Maart 1949 werden bij de gemeentelijke
keuringsdienst alhier 1059 aangiften voor huisslachtingen
gedaan.

N.T.F. Over de maand Maart 1.1. werd door de Ned.
Thermo. Chem. dienst te Nijverdal uit deze gemeente
de cadavers van : l koe, l pink, 5 varkens en 2 scha-
pen opgehaald.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd 125 paarden, 60 biggen en geplaatst 30
kramerijen.
Prijzen: werkpaarden 400—600 gld, l ' /2-Ja

r
- paarden

225—300 gld, veulens 150—225 gld. Betere soorten
boven genoteerde prijzen. Biggen van 40—50 gld per
stuk. Handel vrij goed. Tamelijk marktbezoek.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 31 Maart 1949.

Geboren: H. J. Berendsen—Hukker zn, A. Langwer-
den—Weustenenk zn, G. J. Lubbers—Jansen dr, W.
J. Nieuwenhuis—Limbeek dr, G. Gr. Roesink—Vrug-
gink dr, H. Regelink—Hukker dr, J. Th. Eijkelkamp—
Branderhorst dr, A. Meerbeek—Keijzer dr, P. Nen-
german—Boerstoel zn, P. W. H. Jansen—Toonk zn.
Ondertrouwd: H. Klein Zessink en G. te Slaa. H.
Teunissen en H. Harmsen , B. J. Peters en J. R. Menting.
Gehuwd: J, A. Masselink en M. H. Weverink, B. J.
Peters en J. R. M. Menting.
Overleden: A. Mulderij, oud 73 jr, echtgen. v. Chr.
Boesveld; P. Michels, oud 66 jr, echtgen. v. G. H. Ch.
Besselink; H. Rietman, oud 78 jr, wed.n. v. H. Braak-
hekke.

C.H. Kiesvereniging. Genoemde vereniging kwam
in jaarvergadering bijeen onder voorzitterschap van
de heer H. C. Arends. Notulen en jaarverslag werd
uitgebracht door de heer J, J. van Beek. Uit het jaar-
verslag van de penn. H. B. Lubbers bleek dat de kas
sloot met een batig saldo. Na enkele huishoudelijke
zaken besproken te hebben sloot de secr. met dank-
gebed de vergadering

Partij van de Arbeid. Deze kwam in ledenvergade-
ring bijeen onder voorzitterschap van de Vries. Het
bestuur werd in zijn geheel herkozen, met als bestuurs-
lid in de plaats van G. Langwerden T. Brus.

Reisvereniging Dorp. Door onvoldoende deelname

gaat de reis naar de bloembollenvelden op 20 April

a.s. n i e t door.

Steenderen ,.
Stierenkeuring. Op de alhier gehouden Prov. Stie-
renkeuring waren aangevoerd 23 dieren waarvan er
15 werden goedgekeurd, toebehorende aan de navol-
gende eigenaren: B. J. Veenhuis, Covik; Fokver. Tol-
dijk; H. J. Schieven, Luur 2; G. A. J. Heutink, Baker-
waard; Fokver. Olburgen; W. A. Lebbink, Olburgen;
Fokver Steenderen ; Garritsen-Huurnink, Covik; J. Schie-
ven, Lamstraat 3; J. M. Derksen, Luur; Gebr. Vlee-
mingh, Emmer; J. J. Giesen, Luur.

Paard op hol. Toen de vorige week de landbouwer
F. Neijzen te Toldijk met paard en wagen een kalf
wilde vervoeren schrok het paard en sloeg op hol met
het gevolg dat N. onder de wagen geraakte.
Met een hersenschudding en een gebroken been werd
hij opgenomen en naar het Ziekenhuis te Zutphen
vervoerd.

Ouderavond Toldijk. De Chr. school te Toldijk
hield een goed bezochte ouderavond onder leiding van
het hoofd der school de heer G. Smeenk.
Nadat in het schoolgebouw het werk der leerlingen
bezichtigd was verenigden ouders en kinderen zich in
de zaal aan „De Bremer", waar verder de avond ge-
heel door de leerlingen werd gevuld
Onder leiding van het onderwijzend personeel kwamen
de verschillende klassen achtereenvolgens op -het podi-
um met zang en voordrachten waarna door de aanwezigen
met groot genoegen werd geluisterd.
De voorzitter der schoolver. Ds Nortier sprak een
slotwoord.

Katholiek Leven. Op initiatief van „Katholiek Leven"
alhier had in de zaal Beuseker de opvoering plaats
van het Passiespel „Ik ken dien Mens niet" van Her-
man Divendaal. Door „de Chesellen van de Spelewei"
te Bussum werd het spel op verdienstelijke wijze op-
gevoerd.

Stierenkeuring te Toldijk. Op de stierenkeuring
alhier waren er aangevoerd 14 stuks waarvan er 11
werden goedgekeurd van de navolgende eigenaren :
J. J. Kempers, Baak; G. H. Reussink, Toldijk; F. M.
Wiegman, Baak; E. J. W. Kornegoor, Baak; D. Harm-
sen, Baak; joh. Wigman, Toldijk; Fokver. Baak 2 st.;
J. Hagens, Toldijk; H. J. Jansen, Baak 2 st.

Een lage daad. Door tot nog toe onbekend geble-
ven personen zijn in de nacht van Vrijdag op Zater-
dag van de loonsproeier R. alhier, de slangen van de
achter zijn woning staande sproeimachine stukgesneden
en een der banden doorstoken. De politie steld een
onderzoek in naar de bedrijvers van deze lage daad.

Stierenkeuring te Wichmond. Van de 7 aange-
voerde dieren werden er 3 goedgekeurd, toebehorend
aan E. Heuvelink. Vierakker; B. G. van Zadelhoff,
Wichmond en J. R. Borgman, Vierakker.

De
Een jonge boer, wiens huis en hof in de oorlog door
inundatie zijn vernield, slaagt erin opnieuw te begin-
nen in een van de polders, die nog maar kort geleden
aan de zee zijn onttrokken. Vol vertrouwen in de toe-
komst gaat hij zijn land bebouwen, hoofdzakelijk met
tarwe ; de vruchtbare klei leent zich hier uitstekend
voor. Het gewas groeit voorspoedig en het laat zich
aanzien, dat de komende oogst hem er geheel bovenop
zal brengen. Een opmerking van een van zijn buren,
dat hij moet oppassen voor de talrijke veldmuizen, die
op zijn land voorkomen, gaat geheel aan hem voorbij.

Hij kent slechts één verschrikking : inundatie; wat is
een veldmuis daarbij vergeleken? Maar alras leert de
jonge boer dat het niet om één veldmuis gaat maar
om duizenden en nog eens duizenden. De diertjes ver-
meerderen zich onrustbarend en in enkele weken tijds
staat het als een paal boven water dat het dit keer
de veldmuizen zullen zijn die zijn bestaan bedreigen.
Op het laatste ogenblik echter grijpt de plantenziek-
tenkundigen Dienst te Wageningen in. Deze organi-
seert een verdelgingsactie op grote schaal, bijgestaan
door de buren van de getroffen boer. Het resultaat is
niet ongunstig. Hoewel een groot deel van het graan
is vernietigd, is de oogstopbrengst nog van die aard,
dat de jonge boer zijn bestaan kan redden. Hij heeft
bovendien uit het gebeurde de les getrokken dat een
landbouwer niet te lichtvaardig over de veldmuis moet
denken.

Nieuws in het kort.
Voor klompjes «n molentjes. Buitenlandse toeristen
zullen binnenkort souvenirs, die zij in ons land kochten,
vrij mogen uitvoeren.

Sint Jansteen prostesteerd. Alle inwoners van het
dorp St Jansteen in Zeeuwsch-Vlaanderen protesteren
tegen de annexatieplannen van Hulst en Koewacht.

De Cunerakerk. Verwacht wordt, dat de gerestau-
reerde Cunerakerk fre Rhenen dit jaar nog in gebruik
kan worden genomen.

Van de kaart. Het Chr. Historische dagblad De
Nederlanden is opgeheven.

Mooi op tijd. Het hoogtepunt van het bloembollen-
seizoen valt tijdens de Paasdagen.

Radio in de cel. Als eerste en voorlopig nog enige
in het land, heeft het Huis van Bewaring te Haarlem
de beschikking gekregen over een radio-installatie met
aansluitingen in alle cellen.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"'
l t April Vergadering Steun Wettig Gezag in Concordia.

Carboleum, in alle kleuren
Teer en Paraf inelak (zwart)

Th. van de Mondt
Ruurloseweg 52

Te koop een r.b.

dragende maal
uitgeteld 18 April, t.b.c. vrij

bij J. B. Steijntjes,

D 49 Baak

Te koop een partij

mangels

bij H. Gr. Roessink E 55

Kerkdiensten
ZONDAG 10 APRIL 1949

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur Ds Kwint, Bevestiging
van Lidmaten

7 uur de heer te Winkel
Jeugddienst

Goede Vrijdag 9.30 uur Ds Kwint,
Bediening H. A.

2.30 uur Ds Kwint, Bediening
H. A.

Vrije, Herr. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordui

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.

C. L. VAN RIJN

Magnetiseur

Houtmarkt 58 - Zutphen

Te koop een best

r.b. maalkalf
bij H. Otten,

D 61 Bekveld.

Fokvereniging „Ons Belang"
vraagt per l Mei een

Monsternemer
Aanmelding voor 15 April

bij Secr. B. G. Hukker B 101

in alle kleuren

Paaskaarten

Kerboekjes en

Bijbels (grote druk)

RolletjesKastrand

Kastpapier
ARNOLD

BESTEL TIJDIG
uw Paasgebak

en Krentenbrood

bij de bekende zaak

R. KREUNEN
Marktstraat 6

Telefoon 277

Fa. A. Jacobs
Ontvangen mooie wit Damast-Tafellakens

Gekleurde Ontbijtlakens

Grote sortering Theedoeken

14 *n 15 April wegens Feestdagen

GESLOTEN

Rode-, spits-, bloemkool-,

Boerenkool- en Slaplanten.

Dahlia's, Gladiolen, < Violen

en andere voorjaarsperkplanten.

Aanbevelend

M. WIJNBERGEN

Voor

PAASGEBAK
en fijn

KRENTENBROOD

naar TIJDINK
Zonder inlevering

Th. Houtman
Heden Zaterdagavond 8 uur

aanvang nieuwe Danscursus
Café Groot Bramel Vorden.

Daarbij kunnen zich nog heren melden. Dames over.

Voor heerlijk Paasgebak

Bakkerij v.d. Weer
Tevens voor de Pasen volop

KRENTENBROOD
s.v.p. vroegtijdig bestellen.

\ / l Woensdagavond in de zaal Lan-

V Cl I V J l d l . geler, een portemonnaie,

Tegen beloning terug te bezorgen bij PAUL JANSEN
Bleekstraat 6 Hengelo.

Te koop

2 dragende malen
t.b.c. vrij

of een koe
bij H. E. Jansen,
Reigersv. C 98 Steenderen

Te koop een toom

biggen
w.o. b.b. zeugjes en

enige dekrijke b.b. zeugjes

bij D. M. Wullink,

C 39 Hengelo (Gld)

Te koop

een r.b. maalkalf
8 dagen oud

en een r.b. Pink
l jaar oud

bij G. Seesing,
B 73 Hengelo (Gld)

Te koop

5 zware biggen
bij H. Langeler,

Noordink, Hengelo (Gld)

Te koop

een Eenwinter t.b.c. Vn,
en een Ponnyploeg

bij G. H. Sanderman,

Banninkstr. 21 Hengelo

Te koop

BIGGEN
bij B. Maalderink,

Toldijk C 91, Steenderen

Te koop

4 Biggen
bij H. J. Berendsen,

E 61 Hengelo (Gld)

Te koop

10 Biggen
bij G. H. Wolbrink,

D 104 Hengelo (Gld)

Te koop

1000 kg mangels
bij G. J. Wenneker

Vordensew. 40 Hengelo G.

Te koop

een partijtje Voeraardappels
bij H. J. Huiskes,
Kervelseweg 5

Te koop een r.b.

dr. maal
18 April a/d telling, t.b.c.-

vrije stal bij

A. Maalderink,
Tilder, Keyenburg

Te koop een r.b.

vlot neurende maal
t.b.c. vrij,

bij G. Broekman E 4



Al meer dan 20 jaar leiden wij cursisten op

voor typist(e). Ook thans is kennis van

Machineschrijven
een eerste vereiste. Volg daarom een cursus aan de

School voor Machineschrijven te Vorden, Dorpsstr. 91

Opgave liefst zo spoedig mogelijk.

J. W. Klein Lebbink, Dir

aan tijdige bestelling van uw

Krentenbrood
voor de Paasdagen.

Verder alle soorten

Koekjes en Gebak
G. J. MEENINK
Raadhuistraat 42

Bezoekt allen het grote

Jc.hietconc.oun
van „WILLEM TELL"

in Zaal Langeler

op 9-10-16-18-23-24-25 A P R I L

De prijzen zijn geëtaleerd bij

„Het Fruithuis" G. J. Kuipers,

Buitengew, Gecoml), Vergadering
van N.I.S.W.G. en Bond van Oud-strijders,

op Maandag 11 April 1949, in het Feestgeb.

Concordia. Aanvang precies 8 uur.

Spreker de Kolonel der Nat. Res. G. A. L. Geel

Onderwerp:

^ Waarom instituut „Steun Wettig Gezag"
Tevens gelegenheid tot vragen stellen.

Tot slot enkele propaganda-films. Ook Dames zijn har-
telijk welkom. Steun deze instelling door Uw belang-
stelling.

Namens het Comité A. W. Bakker, Secr. S.W.G.

H. J. Vruggink, B.O.S.

D A N S M U Z I E K
2e P A A S D A G

bij Café KRIJT

WICHMOND

Orkest „De The Melodyplayers"
(OLST)

Aanvang 7 uur.

Voor Uwe vriendelijke be-
langstelling ter gelegenheid
van onze 40-jarige Echt-
vereniging ondervonden, be-
tuigen wij U., mede namens
onze kinderen, onze harte-
lijke dank.

G. Smeitink

T. A. Smeitink-Mol

Hengelo (Gld), April 1949
„Elfrink"

Te koop

droge dennenbossen
een ijzeren Omloopploeg
en een houten Weideslee
(nieuw)

bij G. Loman,

D 60 Hengelo (Gld)

UlV OUDE KARRETJE

X /

EE/V NIEUWE FIETS/

W. LUIMES

Hengelo (Gld)

Te koop

350 bossen Peppelenhout
(ook in kleine partijen)

en een Trapnaaimachine
bij G. H. Wolff,

Bronkhorst.

Vereniging tot Bevordering van het Markt-
wezen en andere Openbare Belangen

te Hengelo (Gld)

Jaarvergadering
op'Dinsdag 12 April 1949,

n.m. 7.30 uur, in het café van de

heer Maresch.

Agenda:

1 Opening

2 Notulen

3 Jaarverslag v/d Secretaris

4 Jaarverslag v/d Penningmeester

5 Rapport v/d Controle-commissie

6 Benoeming commissie 1949

7 Bestuursverkiezing aftr. de heren L.
W. Harmsen, J. Meulenbrugge, en D.
J. Walgemoed (Herkiesbaar)

8 Verkoop een aantal onafgehaalde prijzen

9 Rondvraag en Sluiting

Fa. A. Jacobs
Grote sortering ZOMERJAPONNEN effen en ge-

bloemd in de maten 38 tot 50.

Wegens Isr. Feestdagen 14 en 15 April

GESLOTEN.

Te koop een

dragend schaap
en een partij

mangels
bij J. KI. Gotink

Steenderensew, D 5

Gevonden
31 Maart een coupon

japonstol
tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen bij

W. J. Menkveld, D 88

Hengelo (Gld)

Te koop een toom

biggen
G. J. Harmsf n, bij 't Riefel

Bekveld Hengelo (Gld)

Te koop een partij

mangels
bij Wed. J. A. Mullink,

Reigersvoort, Hengelo.

Te koop een

dragend schaap
bij A. Meerbeek,
Zelhemseweg 3 Hengelo (G.)


