De Reclame
van Zaterdag 20 Sept. 1947

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 21 Sept. t/m 4 Oct. 1947
Bonkaarten

KA, KB, KC 709
(Serie M)

Geldige bonnen
M—05 div.

M-06
M-03
KD KE 709,
(Serie M)

div.
vlees

M—13. M—14,
M—15 div.

M-IBdiv.
M-17 res.

M-18 res.

MA, MD 710
M—21 suiker
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(Serie M)

Rantsoen
750 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gram versnaperingen
250 gram zachte zeep
100 gram vlees
250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gr. versnaperingen
250 gram zachte zeep

500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (alle soorten) of kinderbiscuits
250 gram zachte zeep

250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gram versnaperingen.

Tabakskaarten etc. M-31.M-32 tabak 1 rantsoen sigaretten of kerftabak
QA, QB, QC 707
2 rantsoenen sigaretten of
M-35 tabak
kerftabak
200 gram versnaperingen of
M-33 versnap.
200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.
100 gram versnaperingen of
M-36 versnap.
100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

Enige losse werklieden gevraagd
voor ongeveer 2 maanden,
voor werkzaamheden aan wegen enz.
Inlichtingen bij de gemeenteopzichter B. J. MELGERS.
Aanmelding spoedig.

+

Wat veurbi'j geet
en wat blif
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DERK VAN DEN DÖKER
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I'j kont et bestellen bi'j:
Boekhandel Arnold
„Stevord" Kastanjelaan
Boekhandel Wolters

+

+

•

Zoo heit 'n ni'j boek doar ze met an 't maken bunt, en dat ze midden October kloar
denk te hemmen.
De lange oavonde komp zoo weer an. Dan
is 't gezellig met 'n boek an 't huuksken van
den heard. en te leazen van 't Achterhoeksche
landleaven in de eigen tale van de streek.
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ZONDAG a.s.

Pax 2-Zutphen 2

Distributiedienst - Hengelo (Gld)
Het distributiekantoor te HENGELO (Gld), is in het
vervolg voor het publiek uitsluitend geopend des
Maandags van 9—12 en van 1—3 'uur.
De detaillisten kunnen Dinsdags de bonnen inleveren
op de voor hen vastgestelde tijden als vermeld op geGevraagd
zonden kaart.
Het kantoor is dan ook Dinsdag voor andere distributieaangelegenheden absoluut gesloten.

AANVANG 12 UUR
Entree 25 cent
Beneden 1 6 jaar 1 O cent

Damclub „Hengelo"

een net Meisje

Vuurwapenwet 1919.
HET HOOFD VAN DE PLAATSELIJKE POLITIE
DER GEMEENTE HENGELO (Gld) brengt ter kennis van belanghebbenden,
dat het verboden is om vuurwapenen
of munitie voorhanden te hebben zonder een schriftelijke algemene of bijzondere machtiging.
Voor het verkrijgen van een boven bedoelde machtiging kunnen van 22 tot en met 27 September a.s.
aanvraagformulieren ad 10 cent per stuk ter secretarie
worden aangevraagd.
Alle vroeger afgegeven machtigingen zijn vervallen.
Hengelo (Gld), 18 September 1947.
Het Hoofd van plaatselijke politie voornoemd.
Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld)

Heden Zaterdagavond 8 u.
begint onze wekelijkse dambij Harmsen avond in „Concordia".
Banninkstr. 4 Trouwe opkomst dringend
gewenst, in verband met de
competitie.

Bijlessen in talen Nieuwe Leden hartelijk welkom

voor Mulo en V.H.O.
Het Bestuur.
H. S. YDEMA
Banninkstraat 18. Te koop een toom

V. en A.V. „PAX"
Zij die a.s. Zondag mede
wensen te gaan naar Amsterdam, kunnen zich hiervoor opgeven voor heden
Zaterdagavond 8 uur, bij
B. Demming. De reis gaat
per bus. De kosten bedragen pi.m. f650.
Vertrek 8.30 uur.

Kerkdiensten

ZONDAG 21 SEPT. 1947
Ned. Herv. Kerk
8.30 uur de Heer te Winkel
10.15 u. Ds Kwint.
Vrijz. Herv. Kerk.
5 uur: de Heer Mengerink van
Eibergen.
Parochie St. Willibrordus
Aanwijzing op het terrein Dinsdag 23 Sept. a.s.,
Zondag vroegmis om 7 u. hoogte H uur.
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
Inschrijvingsbiljetten inleveren ten gemeentehuize uiterlijk de week H. Mis om 8 u.
27 September 12 uur.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

wenst aan te besteden:
het grondwerk voor aanleg
van een weg op het bouwterrein aan de Ruurloseweg.

Biggen
bij H. Klein Gotink
Wichmond D 52.

Nieuws voor boer en boerderij
Er is thans slechts één prijs
vastgesteld voor voederaardappelen en wel f 4.75 per
100 kg, geleverd af laadplaats.
De telers die onder de dorsregeling vallen, worden er
nogmaals aan herinnerd, dat
de gedorste opbrengst in
haar geheel moet worden opgegeven op een dorsbriefje.
Op de teler rust de verplichting vóór de aanvang van
het dorsen een dorsbriefje
bij de P.B.H, aan te vragen,
hetwelk tijdens het dorsen
op het bedrijf aanwezig moet
zijn.

Dr. Dwars
Arts
Afwezig van 17 Sept.

BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Explotatie Jac. Miedema Deventer

t/m 7 Oct.

Dringende gevallen
Dr. Ter Bals, waarnemer.

Woensdag 24 September, 8 uur openen
wij het NIEUWE BIOSCOOPSEIZOEN met

Wegens familieomstandigheden zijn onze zaken
Dinsdag 23 September

gesloten.
J. B. Besselink
R. G. J. Besselink

een der beste Amerikaanse Films ooit gemaakt

MRS. MINIVER
Met Greer GARSON en Walter PIDGEON (M.P.E.A.-film)
Een film die U lang zal bijblijven.
Toegang H jaar.
Entree f 0.90 (Bel. Inbegr.) Voorverkoop als gewoon.

Wed. Besselink

H.H, LANDBOUWERS,
Door aanschaffing van een Hamermolen
zijn wij in staat alle veevoeder poeder-fijn te malen, wat de verteerbaarheid aanzienlijk verhoogd, vooral van Havermeel, dit malen we
absoluut zonder bolsters.
Onze mengvoeders malen we ook alle zeer fijn en van de best mogelijke samenstelling en scherp concurrerend.
Varkensmeel f 24.— per 100 kg. Baconmeel f 24,50 per 100 kg. Ochtendvoer (met Levertraan!) f 25.—
per 100 kg. Gemengd Graan f 26.— per 100 kg. Paardemeel (met 53 °/« Havermeel) f 24.— per 100 kg.
Het maalloon met de Hamermolen is f 1.— per 1 00 kg.
Kunstmeststoffen. De nieuwe bonnen zijn er, lever deze zo spoedig mogelijk in, en let op onze prijzen.
Kali 20°/o (los)
f 7.10 per 100 kg. Kali 40% (los)
f 12.- per 100 kg.
Kalksalpeter 15%
f 15.50
Kalkammonsalpeter 20% f 15.— „
Kalkstikstof 20%
f 14.60
Superfosfaat 17%
f 7.— „
Kensica kalk
f 3.80
Deze prijzen worden maandelijks f 0.10 per 100 kg. verhoogd.
Brandstoffen. Zij die op de geldige bonnen nog niet wat hebben gehaald, verzoeken wij dit zo spoedig
mogelijk te doen, de volgende soorten hebben we voldoende in voorraad: Eierkolen, Bruinkoolbriketten,
Cokes II en III, Essnootjes I en Anthracietnootjes III. Ook op de extra bonnen voor kamerbewoners, werkplaatsen enz. kunnen we uit voorraad leveren.
Zaaigranen, in voorraad: Petküser Winter Rogge, Carsten V Dikkop Tarwe.
Iedere geregistreerde kan hiervoor een bon krijgen bij de P.B.H, en behoeft niet extra te leveren.
Pootaardappelen voor Herfstlevering. Van de volgende soorten hebben we nog iets over, alleen in de
kleine maat 28/35 klasse A van de klei: Bintje, Blauwe Eigenheimer, Gele Eigenheimer, Eersteling,
Noordeling, Rode Star, IJselster, Industrie, Wilpo, Record en Bevelander.
Eikels. Vanaf heden ontvangen we iedere Zaterdag Amerikaanse Eikels voor 10 cent per kg. en Oud Hollandse Eikels voor 12 cent per kg.
Deze soorten mogen niet door elkaar zitten, want ze worden gebruikt om te zaaien.
Verder nog in voorraad : Koolteer, Carbolineum, Creoline, Gesarol (tegen vliegen), Kippengrit,
Turfstrooisel, Morkit (tegen kraaien), Ceresan (ontsmettingsmiddel).

B. J. LEBBINK, Molenaar HENGELO (Gld)
Het bestuur der Coöp. Landb.-Ver. „De Volharding"
Feestgebouw »Concordia«
wenst aan te besteden, behoudens goedkeuring van Het verheugt ons U te kunnen brengen op Zaterdag
B. en W., op Zaterdag 27 Sept. a.s., 's middags 4 Oct. „De Residentiespelers" o.l.v. Chr. v. Meeteren,
om 2 uur, in Café Besselink „De Waag":
met het toneelspel:

het aanbouwen van een opslagloods aan de bestaande
Coöperatie,

„Het hoogste recht".
Een der mooiste stukken ooit door Ina Boudier-Bakker
geschreven en gespeeld door een befaamd beroepsgezelschap.
Zie adv. volgend no. en aanplakbiljet.

onder Hengelose aannemers.
Bestek en tekeningen vanaf Dinsdag verkrijgbaar ten Zolang de voorraad strekt:
kantore van de Coöp. a f 5.— per stel. Restitutie f 3 . —.
Inlichtingen bij KUIPERS, Gemeente-Architect.
Zondagsdienst doktoren:
Dr ter Bals en Dr Buurke.

Driekante Zaagvijlen

bij „STEVORD"

-

Kastanjelaan.

