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Nieuws voor boer

en boerderij
Zomermelkprijs voor de Veehouder gaat in

op 22 Mei 1949.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening heeft bepaald, dat de periode waarin de zgn.
wintermelkprijs wordt betaald dit jaar verlengd wordt
tot 22 Mei 1949. De zomerprijs van l6 ' /2 et P

er
 kfl

melk bij 3.3°/o vet gaat dus eerst op 22 Mei 1949 in.
De verlenging van de periode, waarin de wintermelk-
prijs van 19'/2 et geldt, houdt verband met een ver-
hoging van de kostprijs van de melk door een stijging
van de bedrijfskosten tengevolge van de betaling van
de premie voor het bedrijfspensioenfonds voor de land-
bouw.

Amerika complimenteert Nederlandse boeren.

In een brief aan Dr Alan Valentine, het Hoofd van
E.C.A.-missie in Nederland, geeft de heer W. A. Rex,
een van de E.C.A.-autoriteiten in Washington ten
aanzien van de 33 jonge Nederlandse boeren, die in
Amerika de landbouwmethoden bestuderen, o.m. te
kennen, dat hij zich verplicht acht de Nederlandse
Regering en Dr Valentine geluk te wensen met de
keuze van de jonge boeren, die in het schema van de
technische bijstand van het Marshall-plan naar Amerika
zijn uitgezonden. Volgens de heer Rex kent ieder vol-
doende de Engelse taal om van zijn verblijf in Amerika
volledig te kunnen profiteren. De heer Rex besluit zijn
brief met de opmerking: „Het is beslist een plezier
en een voorrecht met deze fijne jonge kerels te kunnen
werken".
Het E.C.A.-bureau in Washington tracht zoveel moge-
lijk te bevorderen dat het contact tussen de jonge
boeren, die op verschillende landbouwbedrijven in 12
staten zijn ondergebracht, bewaard blijft. Het geeft
daartoe een speciaal krantje uit, waarin de deelnemers
hun ervaringen kunnen weergeven. De naam van het
krantje is „Dutch Treats", een woordspeling van een
Amerika gebruikelijke uitdrukking voor het betalen
van eigen kosten.

BEGIN JUNI RIJST.

Zaterdag j.l. is in ons land het s.s. „Amstelstad" aan-
gekomen met 9000 ton rijst uit Siam. Het restant van
onze aankopen in dat land — i n totaal werd 14.000
ton aangekocht — zal met latere gelegenheid worden
verscheept. Ook in Italië is i 2.500 ton rijst gekocht,
zodat de internationale toewijzing van 18.000 ton aan
Nederland thans bijna geheel is gerealiseerd. De nieuwe
aanvoer van rijst en het restant van de vorige distri-
butie maken het mogelijk in de bonnenlijst van 2 Juni
een bon voor alle leeftijdsgroepen voor 250 gram rijst
op te nemen.

Zondagsdienst doktoren 1 5 Mei.

Dr ter Bals, Dr Buurke en Dr Westerbeek v. Eerten

Plaatselijk Nieuws
Veldhoek in het licht. Maandagavond 9 Mei, was
voor de buurtschap Veldhoek een heugelijk moment:
voor 't eerst zou dan de nieuw aangebrachte electrische
verlichting branden. Voor deze langzaam groeiende,
veraf gelegen „uithoek" van de gemeente was dit na-
tuurlijk een evenement. Het college van B. en W.
toonde door zijn aanwezigheid zijn medeleven met de
belangen van dit deel der gemeente. Om half 9 floep-
ten de 3 lichtmasten langs de beton weg aan, hetgeen
«en hoera verwekte bij de wachtende comitéleden en
toeschouwers. Bij monde van de heer E. J. Kreunen

Berliner BOLLEN

Als ze niet aan 't staken zijn
Rijdt de eerste kolentrein,
Donderdag weer inaar Berlijn :
Einde der blokkade.

Na een jaar gesabotteer
Van de dikke sovjetbeer,
Rijdt de trein weer heen en weer,
Men kan weer lossen, laden.

De Berlijners gróót en klein
Zullen in hun nopjes zijn
Met zo'n extra lange trein,
Men kan weer tegen een stootje.

Een luchtbrug — een gesloten stad
Een koude oorlog noemt men dat,
Het leek meer op „wie doet me wat'
Rusland legt het loodje.

't Vliegen wordt nu stopgezet
Is dat 't einde van de pret ?
Nee, we plagen tot en met,
We blijven plagen, kijven.

We storen nu de radio
De ene contra, de andere pro,
Het is wel wat goedkoper zo,
En de krant heeft wat te schrijven.

(Nadruk verboden —

i alle rechten voorbehouden)

werden woorden van dank jegens B. en W. geuit en
de grote verheug^ing van de omwonenden geschetst bij
de vervulling van deze lang gekoesterde wens. De
Burgemeester en daarna Weth. Tijdink beantwoordden
die rede, waarna men gezamenlijk nog enige tijd in
Café Wentink dit belangrijke „licht"punt« besprak.

Uitslag verloting „Jubileum Ruiters" te Hengelo.

1196 (1). 197 (2), 1451 (3), 841 (4), 1495 (5),
1334 (6), 250 (7), 204 (8), 327 (9), 881 (10) 103(11),
1372 (12), 1325 (13), 899 (14), 605 (15), 638 (16),
797(17), 765(18), 1482 .(l9), 278(20), 1438(21),
44 (22), 673 (23), 1497 (24), 227 (25), 176 (26),
1452(27), 671(28), 1119(29) , 1289(30), 212(31),
566 (32), 802 (33), 639 (34), 235 (35), 556 (36).

De tussen ( ) geplaatste cijfers zijn de prijsnummers.

De prijzen zijn af te halen aan huize „'t Regelink",
te Hengelo (Gld).

Ter navolging. Ter gelegenheid van het vorige week
plaats gehad hebbend huwelijk van A. Bijenhof en
A. Bosch werd f 27.05 ingezameld, speciaal ten be-
hoeve van de Hengfelose militairen in Indië., wier be-
langen door de U.V.V. alhier worden behartigd.

Bosbrandweer. Vorige week had ten Gemeentehuize
de officiële installatie plaats van de Bosbrand weer afd.
„'t Zand" als onderafd. van de Bosbrandweervereni-
ging „Achterhoek en Liemers", door de heer Koster,
Inspecteur dier vereniging. Het betrof de complete in
't begin van de oorlog aldaar opgerichte bosbrandweer-
afdeling, die thans bij de bovengenoemde Ver. is over-
gegaan.
De burgemeester hield een korte, inleidende rede, waar-
na de heer Koster het woord verkreeg. ZEd. wees o.m.
op de preventieve werking die van de leden uit kan



gaan. Als warme voorstander voor het behoud van
het natuurschoon in onze Achterhoek, betreurde hij
elke brand die telkens ons weer van een groter of
kleiner brok daarvan berooft. Het behoeft nog niet
altijd een misdadige brandstichting te zijn, maar het
publiek is er zich nog te weinig van bewust dat een
gedachtenloos weggeworpen lucifer of achterloos wég-
geworpen sigarettenpeukje tot eenzelfde betreurd resul-
taat kan lijden. Inmiddels zijn een aantal schoppen bij
de plaats. Commdt. de heer Jaaltink, gedeponeerd en
zullen nog bijlen, hieps en drinkbekers volgen.
Als vergoeding voor het zware en vermoeiende blus-
singswerk is een behoorlijke uniform tarief ingesteld.
De groepscommdt. der Rijkspolitie, mede aanwezig en
de Commd,t. van de beroepsbrandweer bepleitten een
alarmeringssysteem - - liefst door een sirene, daar die
bosstreek practisch zonder telefoon zit.
Diverse belangstellende vragen werden door de Inspec-
teur beantwoord, die eindigde met zijn dank uit te
spreken jegens de afd., die er na de oorlog herhaal-
delijk in touw geweest is.

Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren 20 biggen aangevoerd. Prijzen 50 tot 55 gld
per stuk. Vlugge handel.

Candidaatstelling gemeenteraad. Bij de heden ge-
houden candidaatstelling voor de op 9 Juni 1949 plaats
hebbende stemming ter verkiezing v/d leden v/d Raad
der gemeente zijn de navolgende lijsten ingeleverd :
K. V. P. l J. H. Tijdink, 2 A. Gasseling, 3 Th. F.
Seesing, 4 A. H. Besselink, 5 J. W. Otten, 6 G. W.
Weenink, 7 G. J. J. Niesink, 8 A. R. Kroesen, 9 M.
W. H. Weverink, 10 Th. G. A. Groot Bruinderink.

A. R. partij, l H. Luesink, 2 G. J. Hiddink, 3 H.
B. Jansen, 4 J. W. Luiten, 5 G. Bannink, 6 A. J.
Bobbink, 7 H. Broekman.

Chr. Hist. Unie. 1 B. Ruesink, 2 H. J. Heerink,
3 E. G. Halfman, 4 G. J. Harmsen, 5 H. Boonstra,
6 H. Groot Roessink.

Partij van de Arbeid, l G. Oldenhave, 2 T. Brus,
3 G. W. Stegerman, 4 H. Hulstijn, 5 J. M. Voskamp,
6 C. J. C. Slotboom.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie V.V.D.
l B. Kelderman, 2 E. C. Langeler, 3 G. J. Schieven,
4 H. Bulten, 5 F. Pelgrum, 6 H. Riefel.

Voetballende P.T.T.ers. De op de Bevrijdingsdag
gespeelde voetbalwedstrijd tussen het elftal van de
P.T.T. alhier en dat hunner collega's uit Vorden ein-
digde in een gelijkspel l — l. De opbrengst was ten
bate van het Personeelfonds. Jammer genoeg was de
publieke belangstelling maar matig.

Uitbreidingsplan. In verband met het verstrijken
van de wettelijke termijn (10 jaar) waarvoor het uit-
breidingsplan van kracht was en mede in verband met
het feit, dat volgens de provinciale planologische dienst
de omvang te groot is waarqjoor de bebouwing in de
naaste toekomst een te verspreid karakter zal verkrij-
gen, delen B. en W. de raad mede, dat een herziening
nodig is. Ook moeten tijdig maatregelen worden ge-
nomen, die een doelmatige, bij de bestaande kernen
aansluitende bebouwing verzekeren, terwijl bovendien
met een andere omstandigheid, n.l. de totstandkoming
van de Gelderse verordening tot bescherming van
natuurschoon, die verbied, dat niet voor agrarische
doeleinden gebouwen worden geplaatst in gebieden die
als natuurmonumenten zijn aangewezen, rekening moet
worden gehouden/ Vim.kM HHHM IHHJ a.uulachr worden
geschonken aan het nieuwe parkeerterrein en gronden
die voor industrieterrein zullen worden bestemd. Ten-
slotte menen zij, dat tengevolge van de zich steeds
uitbreidende bebouwing in de „Veldhoek", het nodig
is dat dit gedeelte van de gemeente ook in het uit-
breidingsplan wordt opgenomen.
Gezien al deze motieven zijn B. en W. tot de conclu-
sie gekomen — en hiermede zijn deskundigen het eens —
dat een gewone kleine herziening van het uitbreidings-
plan niet voldoende zal zi jn. Het wil hen daarom voor-
komen, dat het noodzakelijk is dat het bestaande uit-
breidingsplan wordt ingetrokken en in afwachting van-
de vaststelling van het nieuwe plan ingevolge art. 64
4e lid van de Woningwet te bepalen, dat een plan
tot herziening van het plan van uitbreiding wordt
voorbereid.
Met het maken van een nieuw uitbreidingsplan, waar-

van de kosten op f 3000.— worden geraamd, stellen,
B. en W. voor te belasten Ir G. A. van Straten, te
Arnhem, die het thans nog van kracht zijnde plan ook
heeft ontworpen.

Verordening bespuiting vruchtbomen. Door het
bestuur van de Bijen vereniging „De Vooruitgang", te
Hengelo (Gld) is verzocht te bevorderen, dat een ver-
ordening wordt vastgesteld, waarbij wordt bepaald,
dat het verboden is tijdens de bloeitijd van vruchtbo-
men, bessenstruiken of land- en tuinbouwgewassen te
bespuiten. Deze bespuiting heeft een massale vernieti-
ging van bijen tengevolge.
B. en W, zijn van mening, dat instandhouding van de
bijenvolken een groot algemeen belang is en stellen
daarom aan de raad Voor een dergelijke verordening
vast te stellen.

Steun art. 1 3, l.O. Wet. B. en W. stellen de raad
voor op het verzoek van J. H. Tolkamp, D 78 gun-
stig te beschikken en hem een tegemoetkoming inge-
volge art. 13 L.O. wet, wegens het bezoeken van een
zijner kinderen van de u.l.o. school te Doetinchem,
van f 30.— per jaar, ingaande l Maart 1949, te ver-
lenen.

Openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (Gld), op Vrijdag 20 Mei 1949, te 14.30 uur.
Agenda : l Notulen, 2 ingekomen stukken, 3 Wijziging
politieverordening (Opslag vuil en planten van bomen)
4 Herziening uitbreidingsplan, 5 Verzoek B. de Graaf
tot onttrekking van wegen op „het Kervel" aan het
openbaar verkeer, 6 Vaststelling verordening bespui-
ting vruchtbomen, 7 Aankoop en ruiling van grond
voor autoparkeerterrein, 8 Vaststelling kampeerveror-
dening, 9 Vaststelling voorschotten exploitatievergoe-
ding bijzondere scholen voor 1949, 10 Toekenning
steun voor schoolbezoek Doetinchem, 11 Verlenging
aanstelling gemeenteopzichter, 12 Wijziging begroting
1948, 13 Wijziging begroting 1949, 14 Aanbieding
gemeenterekening 1946.

Steenderen
Centrale Stierenkeuring. Op de Centrale Stieren-
keuring te Zutphen werd aan de stier „Leo van Im-
huizeij" eigenaar de Fokver. te Toldijk een eerste
premie toegekend.
De stier „Madames Lord" van Fokver. Baak verkreeg
eveneens een eerste premie, en „Meres" van dezelfde
Fokver' een derde premie.

Benoemd. Tot directeur van de Coöp. Stoomzuivel-
fabriek alhier, als opvolger van de heer G. Dokter, is
door Bestuur en Commissarissen benoemd de heer W.
A. Póstumes, thans werkzaam als assistent aan de
Coöp. Zuivelfabriek fe Tuk bij Steenwijk.

R.K. Volkspartij. Door de R.K. Volkpartij zijn voor
de a.s. Gemeenteraadsverkiezing de volgende candi-
daten gesteld :
l Mr Dr B. W. Helmich, Baak; 2 H. Gebbing, Steen-
deren; 3 G. J. B. Peters.Baak; 4 Th. A. Schut, Baak;
5 J. A. S. Offenberg, Toldijk; 6 E. H. Horstink, Ol-
burgen; 7 ]. A. Schooltink, Baak; 8 A. H. J. Messing,
Toldijk; 9 H. G. A. Wigman, Rha; 10G. A. Franken, Baak.
Het thans zittend lid de heer De Moll te Olburgen
heeft zich niet meer beschikbaar gesteld.

Jaarfeest. Zaterdagavond hielden de Meisjesclub
„Margriet" en de Jongensclub „Jong Steenderen" hun
jaarfeest in de zaal van de Zwaan," onder leiding van
de heer C. P van Asselt, een der leiders van de Jon-
gensclub. Het programma bestond uit toneelstukjes af-
gewisseld door voordrachten, waardoor de aanwezigen
met genoegen werd geluisterd.
De pauze werd gevuld met volkszang en een verloting.
De heer Rosie, voorz. der C. J. M. V* sloot het goed
geslaagde feest met dankgebed.
De Jongensclub telt 23 leden onder leiding van de
heren J. Remmelink, C. P. van Asselt, B. Bilderbeek
en H. Nieuwenhuis, en de Meisjesclub 15, met als
leidsters de dames Lien Knaake en Grada Flamma.

Eiwitarm Weidevoeder.

Aan veehouders kunnen op aanvraag beperkte hoe-
veelheden eiwitarm weidevoeder voor rundvee worden
toegewezen. Belanghebbenden dienen zich te wenden
tot hun P.B.H,



Nieuws in het kort.

Nieuw spoorboekje. De Nieuwe dienstregeling der
Nederl. Spoorwegen, die met ingang van 15 Mei van
kracht wordt, brengt voor nagenoeg alle delen van
het land belangrijke verbeteringen, is uitgevoerd in han-
dig zakboekje-formaat, maar moet 50 cent kosten.

De Willem weer thuis. Neerlands walvisvaarder
„Willem Barendsz

r
' is van zijn derde expeditie, welke

17.507 ton walvistraan opleverde (v.j. 13.033 ton) te
Amsterdam teruggekeerd

Hartelijk dank aan, allen

die bij ons huwelijk van

hun belangstelling blijk ga ven

J. W. Smeitink

B. Smeitink-Walgemoet

en wederzijdse ouders.

'Biedt zich aan

een R.K. meisje,
voor 2 dagen per week.

Adres bureau dezes.

Gevraagd
zo spoedig mogelijk een

aankomende

Smidsknecht
of leerling,

in- of extern.

G. Harmsen, Noordink

Hengelo (Gld)

Gevraagd

enige flinke

Jongens
Firma H. W. E. Raat,

Matrassenfabriek Vorden.

Rode-, Witte-, Boere-
kool- en Andijvie-
planten.
Tevens verschillende bloem-

planten. W. Vink,
bij „'t Kervel".

Te koop gevraagd

elke hoeveelheid

Consumptie-
Aardappelen

H. FRANKEN

Kerkdiensten
ZONDAG 15 MEI 1949

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur Ds J. Batbas

7 uur Ds E. B. Rijnders, pred.
te Vorden, Jeugddienst,

Veldhoek 9 uur Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Mengerink v. Eibergen.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. 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.

l- EN Z- PER6.

PRIMA KWALITEIT

STERKE /AATRAS

OOKA\ETA\OOI£

OttBOUW.

WoninginrichlingJOHJEERINK
Tel. 93 — VORDEN

Ondermelktekoop
A. W. Weg
Raadhuisstr. 12

Raamhorren
ontvangen

S T E V O R D
Te koop wegens overcompl.

een bedstel
nieuw

bij J. de Vrught
C 112 - Keijenburg

erandw.MijDEIONG&COMP.
Correspondent:

J. Wissink - Reigersvoort

Ver waar borging

van Rundvee

in de weide,

tegen hemelvuur

Modeplaten,

Strijkpatronen en

ARNOLD

Te koop

een woonhuis,
in de kom van Hen-

gelo, komt vrij van

bewoning.

Te bevragen bij het bureau

van dit blad.

Voor Maat-Atelier

Schröder

Leerling-Naaimeisje gevraagd

Turnkring „DE GRAAFSCHAP"

Bondswandeldagj te Vorden
op 22 Mei 1949.

Dames en Heren, meisjes en jongens vanaf 12 jaar,

welke deelnemen aan de wandeltocht, moeten zich

vóór a.s. Zondag 15 Mei opgeven bij Mej. G. Bret~

veld of de secr. A. W. Bakker. Afstand 20 en 15 km.

Inleggeld 30 et voor leden, 15 et voor adspiranten tot

16 jaar, direct bij aanmelding te voldoen,

Bij volbrenging der tocht ontvangt ieder een diploma

K.N.G.V. Deze mars telt tevefis voor het athletiek-

diploma.
De Secr. A. W. Bakker.

H.H. LANDBOUWERS
Mogen wij U bindertouw leveren ?

Levert dan vroegtijdig Uw bon in.

f Tevens het adres voor Tassen, Koffer»,

en andere Lederwaren.
,-Nog steeds het van ouds bekende adres voor

Tiiigwerk uit eigen werkplaats.

Rijzadels uit voorraad leverbaar.

G. A. JANSEN, Zadelmakerij, Hengelo (Gld).

Verpachting
bij inschrijving van het graSQCWaS op de bermen

der gemeentewegen te Hengelo (Gld).

Inschrijvingsbiljetten met opgave van geboden prijs per

jaar en van 2 soliede borgen in te leveren uiterlijk

Woensdag 25 Mei a.s. ten kantore van Notaris

van Ballegoijen de Jong te Hengelo (Gld), alwaar op

Woensdag 18 Mei 1949 en Donderdag 19 Mei 1949

's morgens van 9-12 uur inlichtingen zijn te krijgen.

ieve Boerenleenbank ..LAJHUJOUWBELANG..
Hengelo (Gld)

Het kantoor is op Maandag
16 Mei a.s. de gehele dag

gesloten

De Kassier

BRUINKOOLBRIKETTEN
zonder bon

Ieder die Bruinkoolbriketten te goed heeft

zonder bon, a. g. week afhalen nadien

vrije verkoop.

B. KELDERMAN

Grote Sortering

JONGENSPAKJES
met plusfour en korte broek.

Fa. A. JACOBS

Bloedarmoede-Zenuwzwakte
Snelle vermeerdering rode bloedlichaampjes

en opbouw nieuwe zenuwcellen door

SARCOGLOBINE - Het tonisch Krachtpreparaat

Bii apothekers en erkende Drogisten - verp. va na t <•)'



H.H. Landbouwers
De oogsttijd is zo weer daar!

Laat'nu Uw binderdoeken repareren. Levert nu Uw Cisal-

bindertwinebon in bij ondergetekende, hij levert U

1e kwaliteit TOUW.
Binnenkort ook verkrijgbaar karabijnhaken voor achter-

broekkettingen. Tevens het adres voor al uw reparaties aan

Tuigen, Dekkleden, enz. enz.

De zadelmaker van HENGELO (GLD)

ARN. BOERMAN

1899 1949

De 18de Mei hopen onze geliefde ouders

G. LENDERINK

en

D. LENDERINK-3UUNK

hun gouden huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang voor elkander en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4.30 uur,
in Concordia.

Hengelo (Gld), Mei 1949.

>oooc

Zaterdag 14 Mei hopen onze geliefde Ouders

Behuwd- en Grootouders

H. Groot Roessink

en

H. Groot Roessink-Te Waarlo

hunne 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons

gespaard mogen blijven, is de wens van

hun dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein-

kinderen en Verloofden.

Varssel. F 88, Mei 1949.

Te koop

KINDERWAGEN en WIEG
zo goed als nieuw.

Adres te bevr. bur. v/d blad.

i \

X

Te koop

30 biggen
bij H. J. Langwerden,

Ruurlosew. E 96 Hengelo G.

S P O O R B O E K J E S verkrijgbaar Arnold

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 18 Mei

Pinkstermarlct

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

De weekznarkten worden voorlopig nog op Dins-
dag gehouden.

A.s. Zondag 2 uur

Terrein Kastanjelaan

De belangrijke

Promotie-Degradatiewedstrijd

PAX l - A, S. V, 0. l (Overdinkel)
Entree als gewoon

Te koop een

werkpaard
oud 9 jaar, licht, koudbloed.

Voor mak en eerlijk wordt

ingestaan.

H. G. Burghardt
D 86 Hengelo (Gld).

Te koop

zware biggen
bij H. Scheller

Noordink - Hengelo (Gld)

Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Vulpennen
met gouden pen

vanaf f 9.— l jaar garantie

ARNOLD



Bijvoegsel van de Reclame van Zaterdag 14 Mei 1949.

Inboedel - Verkoping
TE HENGELO (6LD)
•.̂ .̂ ••̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂•••̂ ^̂ ^̂ •••••̂  *

Deurwaarder A. M. ROZIJN, (waarnemer R.

KOIER Cand. Deurw.) zal op Zaterdag 21 Mei

des voormiddags 10 uur in de zaal Langeler

te Hengelo (Gld) bij opbod tegen contante betaling

VERKOPEN:
diverse inboede lgoederen

K I I K O A G
VRIJDAG 20 Mei

van 2 tot 8 uur
's avonds a 10 et.
per persoon.

Vloerkleden, Textiel, Mantels, Herencostuums, Radio's,
Harmonica's, Heren- en Damesrijwielen, Klokken, Pendu-
les, Horloges, Electr. Wasmachine, Crapaudstellen, Fau-
teuilstellen, Slaapkamer-ameublementen, Kasten, Buffetten,
Dressoirs, Theemeubels, l en 2 pers. Ledikanten, Spira-
len, Kapokmatrassen, Stoelen, Tafels, Waskasten en Was-
tafels, Orgel, Piano, Trapnaaimachine, Grote en kleine
Schrijfbureaux, Haarden en Kachels, Porselein waaronder
Eetservies, Aardewerk en wat verder ten verkoop zal
worden aangeboden.

Zegt het voort.

Ook op schade-
boekjes kan
worden gekocht.

Donderdag 19 Mei kunnen van 2 tot 7 uur nette goederen worden bijgebracht a.d. zaal


