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KA, KB, KC 610

Officiële Bonnenlijst
voor de tweede helft van de 11 e periode 1 946

(1 3 t m 26 Oct.)

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
200 gram kaas (waarvan

100 gr. korstloze kaas)
250 gram zachte zeep
100 gram bloem
1600 gram brood
800 gram brood
100 gram kaas (waarvan 50

gr. korstloze kaas).
100 gram vlees
400 gram vlees
4 liter melk
7 liter melk

LA, LB, LC 610

KD, KE 610

LD, LE 610

Tabakskaart enz.

610 614 brood
615 brood
618 boter enz.
619 .
628
620 alg

621
622 ,
B 28 reserve
C 28 „
B 29 „

537 vlees
538 vlees
A 10 melk
B 10. C 10 melk
110 en 111 brood
118 boter enz.
119 .,
120 alg.

121 „
D 28 reserve
E 28 „

D 29
E 29 ..
037, 038 vlees
D 10, E 10 melk
T 51
V 52
X 51
X 52

/ I l lV.1 1IH_ 1IN.

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
100 gram kaas (waarvan 50

gr. korstloze kaas).
250 gram zachte zeep
800 gram brood
250 gram rijst, kindermeel of

kinderbiscuits
100 gram bloem
300 gram bloem
100 gram vlees
12 liter melk
2 ran£s. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerw.
2 rants. tabaksartikelen
100 gr. choc. of suikerw.

Voor de week van 20 t/m 26 Oct. zullen nog bon-
nen worden aangewezen voor tabak, suiker en thee.

Verlenging suikerbon
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de

voor suiker of jam aangewezen bonnen 606 en 106
suiker, en 607, 107 en 108 Algemeen geldig blijven tot
en met 19 Oct. a.s.

Het rantsoen boter, vet en margarine
van 13 t/m 26 October

Nu reeds gedurende twee 14-daagse perioden het
aandeel van de boter in het rantsoen voedingsvetten is
verhoogd om de krappe margarine-positie te ontlasten
zal voor de periode van 13 t/m 26 Oct. margarine,
boter en vet weer in de oude verhouding worden ver-
strekt. Het rantsoen voor personen, geboren in 1941
en vroeger, zal in die periode zijn samengesteld uit:
125 gram boter en 375 gram margarine of 300 gram
vet naar keuze. Aan kinderen, geboren in 1942 en later,
zal in die periode 250 gram boter en 125 gram mar-
garine of 100 gram vet naar keuze worden verstrekt.

Indien mogelijk zal de samenstelling van het rantsoen
voedingsvetten voorlopig op deze basis gehandhaafd
blijven.

Het suikerrantsoen van 13—26 October
De suikerbon voor de periode 13—26 Oct. wordt

niet op 10 maar op 17 Oct. bekend gemaakt. Dit houdt
verband met de omstandigheid, dat door het slechte
weer van de laatste tijd, de suiker uit onze binnen-
landse bietenoogst ongeveer een week later ter beschik-
king kwam dan aanvankelijk werd verwacht.

De productie komt thans weer op dreef en het nor-
male rantsoen, dat voor de 14-daagse periode van 13—26
Oct. is vastgesteld op 750 gram per persoon, zal, naar
verwacht wordt, in het gehele land vóór 27 Oct. kun-
nen worden gehonoreerd.

De leden van de Parijse conferentie hebben de
Franse pers dringend verzocht, geen foto's van
de gedelegeerden te maken, tijdens hun opont-
houd in Montmartre of nachtgelegenheden.

(Krantenbericht)

Als de heren na 't vermoeiend confereren
's Avonds even nog een borrel drinken gaan,
Dan mag van dit onschuldige genoegen
Geen kiekje in de kranten komen staan.

Wisjinski drinkt z'n wodka met wat water;
Byrnes neemt natuurlijk louter whisky-puur.
's Morgens hebben al die heren nog een kater,
En van de weeromstuit zijn de kleine landen „zuur"!

Als de ene heer den and'ren gaat bekijven
Of aan een voorstel steeds maar tegenstand blijft biên,
Zegt men: „geef maar wat toe, want anders zal ik schrijven,
Dat je gister met een aardig meisje bent gezien."

Le Moulin Rouge heeft straks op zijn geweten,
Dat Bevin 's nachts heel slecht geslapen heeft.
Hij kropt z'n woede op — de vrede wordt vergeten,
Met als gevolg een speech, dat heel de wereld beeft.

Parijs is veel te luchtig voor de heren ;
Ze springen blijkbaar dikwijls uit de band.
Ze hadden, denk ik, beter kunnen confereren
In 't klein maar rein en zedig Broek in Waterland.'

Niet dat ik hun gedragingen wil laken,
Maar 'k had toch hoop, dat gauw de vrede komen zou.
Ze zullen in Parijs wel vrede kunnen maken,
Maar .. . hebben straks nog oorlog met hun eigen vrouw!

(Nadruk verboden)

Plaatselijk nieuws
Nieuwe busdienst. De G.T.W. heeft haar dienst uit-
gebreid met een heen- en terugrit van Doetinchem naar
Arnhem over Hengelo-Vorden-Zutphen e.v., waarvan
hier reeds een druk gebruik wordt gemaakt. Het is een
zeer ruime bus, enigszins afwijkend) van het gewone
model, welke 43 zitplaatsen heeft en nog over een 20-
tal staanplaatsen mag beschikken. Er is dus weinig kans
dat men zal moeten blijven staan, 's Morgens om 10
min. voor 7 vertrekt ze van hier regelrecht naar Arn-
hem en 's avonds kwart voor 6 is ze weer hier. Over-
dag doet ze dienst voor het groepsvervoer tussen Arn-
hem en Zutphen.
Mooi resultaat. Bij de op 3 Aug. j.l. gehouden motor-
wedstrijden op „'t Zand ' bedroeg het batig saldo
f 1774.99, welk bedrag is overgemaakt aan de Stichting
1940-'45 en bestemd is voor herstellingsoorden voor
oud-illegale werkers.
Dankbetuiging. De heer J. W. Wullink op „Huizink"
ontving van den President der Ver. Staten een door
generaal Eisenhower ondertekende dankbetuiging voor
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de hulp en bijstand verleend aan geallieerde piloten en
andere strijdkrachten. Ook ontving hij van het Engelse
legerbevel een oorkonde met dankbetuiging.

Inzamelactie door de U.V.V. voor onze jongens
in Indië. Wie helpt onze militairen in Indië aan ont-
spanningsmateriaal ? Alles wat voor ontspanning kan
dienen is welkom, zoals: gezelschapspelen, ping-pong,
puzzles, kaarten, sjoelbakken, sportartikelen (ballen, sport-
broekjes), muziekinstrumenten (mondharmonica's!), teken-
behoeften, huisvlijt-, knutselartikelen etc.

Leden U.V.V. zullen, na bericht, een en ander gaarne
bij U ophalen; 't kan ook gebracht worden bij Mevr.
van Hoogstraten, „Het Hof".
Destructor. Gedurende de maand Sept. j.l. werden
door de N.T.F. Nijverdal uit deze gemeente opgehaald
de cadavers van: 2 paarden, 2 veulens, 3 runderen, 2
graskalveren, 13 nuchtere kalveren, 7 varkens en 3 schapen.
Marktbericht. Op de Woensdag gehouden markt wa-
ren aangevoerd: 350 paarden. Prijzen bedroegen voor
werkpaarden f 500.— tot f 1000.— ; r/2-Jarigen f 450.—
tot f 650. ; veulens f 100.— tot f 300. — . Handel matig.
Vergadering oud-militairen. Woensdagavond j.l.
vond de verg. plaats, belegd door de oud-militairen van
het comité „Ereschuld en dankbaarheid". De heer H. J.
Seesing presideerde en zette het doel van deze samen-
komst uiteen, hierbij den H. J. Vruggink dankend voor
het door hem genomen initiatief tot het beleggen van
deze vergadering. De voorz. was van mening dat de
regering voor 100°/o moest zorgen voor de nagelaten |
betrekkingen en voor de invaliden. Zolang dit echter
niet gebeurt, dient het comité om tot overbrugging te
komen. Hij deelde mede dat ook generaal Winkelman
zich zeer beijvert voor bovengenoemd comité.

De notulen der vorige verg. werden gelezen en de
aanwezigen traden bij het tekenen der presentielijst
direct als werkend lid toe.

De burgemeester, die hierna ter verg. kwam, werd
door den voorzitter ingelicht. De heer Melchers .brak
een lans voor de Stichting 1940-'45 en bepleitte samen-
werking door het organiseren van film- of toneel-avonden
of uitvoeringen der plaatselijke verenigingen. Besloten

werd, zeer spoedig met lijsten door de gemeente te gaan.
Als bestuursleden werden gekozen de heren H. J.

Seesing, voorz.; H. J. Vruggink, secr., B. Harmsen
(Bekveld), J. Langwerden en H. Luesink (Varssel) en
O. R. J. Jansen (dorp). In de rondvraag deelde de buf-
gemeester mede, dat er zoveel geld voor vermakelijk-
heden werd uitgegeven; als ieder ingezetene nu eens
elke week 10 et weglegde voor dit doel, zou dit een
aardig bedrag vormen over het hele jaar.

Na de aanwezigen dank te hebben gebracht voor hun
belangstelling, sloot de voorz. de vergadering.

Het land der „heldenmoeders"
Armenië is de Sovjet-republiek met het grootste ge-

boortenoverschot. Volgens recente bevolkingsstatistieken
hebben 60.000 moeders circa 300.000 kinderen opgevoed
en ontvingen daarvoor van de staat gezamenlijk sub-
sidies ten bedrage van 165 millioen rubel.

De UdSSR heeft voor dergelijke vrouwen drie ver-
schillende ordes geschapen: de orde voor „heldhaftige
moeders", de orde „roem der moeders" en de orde van
„de moeder".

Aan 35.000 Armeense vrouwen werden deze onder-
scheidingen reeds overhandigd.

De kaasprijzen
Evenals in vorige jaren is geschied, zullen ook dit

jaar de kaasprijzen worden verhoogd in verband met
de kosten aan de opslag van de kaas verbonden.

De prijsverhoging is ingegaan op 6 Oct. en bedraagt
f 0.25 per kg voor alle soorten natuurkaas, terwijl de
prijs van smeer- en korstloze kaas geen verandering
ondergaat.

De maximum prijzen van natuurkaas Zullen voor den
consument als volgt zi jn:

1. volvette kaas, 40+ kaas f 1.85 per kg; Friese
Nagel- en Kanterkaas f 2.— per kg;

2. overige soorten 40~h kaas f 1.85 per kg;
3. 20-f- fabrieks Leidse-, Friese Nagel- en Kanter-

kaas f l .75 per kg ;
4. overige soorten 20-f- kaas f l .60 per kg;
5. boeren Leidse- en Delftse kaas f l .95 per kg.

Voor het innerlijke leven

|<Sp -\1 ICrnP Er is zeker geen mens op aarde,
of hij heeft zijn heilig ideaal, een

ideaal, waaraan hij veel denkt en droomt en dat hij
eenmaal hoopt verwezenlijkt te zien. Maar zelden spreekt
hij over dat heilige ideaal met anderen — tenzij het
iemand is, van wie hij zielsveel houdt.

De een ziet zijn ideaal in 'n rustige en zorgeloze
levensavond. Hij wordt dan ook maar het liefst ambte-
naar of hij geeft zijn krachten aan een of ander groot
bedrijf, dat hem deze zorgeloze oude dag kan waar-
borgen. Een ander ziet zijn ideaal in het bezitten van
een grote zaak of fabriek, waarover hij de leiding heeft.

Zelfs het kind heeft reeds een ideaal. Een meisje ziet
dat in het verheven moederschap en speelt dan ook
gaarne met een pop. Een jongen ziet in het man-zijn
iets groots — een man, die aan sport doet en die rookt!
Daarom rookt-ie stiekum sigaretjes . . . .

Zulk idealisme is menselijk en heel gewoon — ja-
zelfs noodzakelijk. Een ideaal te bezitten stimuleert tot
grote daden. Het maakt den mens ofFervaardig en strijd-
lustig. Mensen die geen ideaal hebben, kwijnen weg en
slijten hun halve leven in de wachtkamer van den zenuw-
specialist. Zij zijn geestelijk gebroken en komen niet
boven hun eigen willen uit.

Idealen als het moederschap, het huwelijk, een zorge-
loze levensavond en nog vele andere, heeft ieder normaal
mens. Toch zijn dezulken geen idealisten te noemen.
Hun idealisme toch beperkt zich hoofdzakelijk tot het
eigen kringetje. Neen, ware idealisten zijn in zeker op-
zicht geen gewone mensen. Zij streven naar een soort
geluk voor anderen en willen daar vele offers voor
brengen. Ons vaderlandse geschiedenisboek staat vol
van hun namen. Wij denken aan een Willem de Zwijger.
Zijn leven was één groot offer voor de vrijheid van
zijn volk. Hij stierf met een gebed voor dit volk op
de lippen. Wij kennen een Kenau Simons Hasselaar,
een Anthony van Leeuwenhoek en, om wat meer in de
buurt van het heden te blijven: ook Vincent van Gogh

was zo'n idealist. Ook hij was bereid, veracht en ge-
smaad te worden om de wille van zijn heilig ideaal:
zijn kunst !

Ligt ons ook niet een Domela Nieuwenhuis vlak
voor de geest? Zo zijn er nog tientallen op te noemen.
Zij behoren tot de onsterfelijken onder de stervelingen.
Hun naam zal altijd blijven opgetekend in de geschie-
denis van ons volksbestaan.

Voor hun heilig ideaal hebben vele verzetsmensen in
de strijd tegen den boosaardigen bezetter hun leven
veil gehad.

Hun namen zullen niet alleen in gedenktekens blijven
gegrift — op kerkhoven en op de hoeken van de straten,
naar wie deze werden genoemd, maar ook staan zij in
onze gedachten. Zonder deze idealisten zouden wij onze
vrijheid niet hebben herkregen. Deze idealisten hebben
zwijgend hun strijd gestreden. Zwijgend zijn ze ook ge-
storven met 'n gebed op de lippen . . . de prachtkerels!

Voor het geluk en de vrijheid van hun medemens,
die onderwijl danst, rookt, drinkt en feestviert, stierven
zij hun „grote dood".

Al deze idealisten hebben iets gemeen met den Groten
Christus, den Idealist met 'n Hoofdletter. Ook zijn
grote leven was een en al offer voor het geluk en het
zieleheil van dobbelende en drinkende mensenkinderen.

Tweeduizend jaar geleden leefde Hij en stierf Hij
zijn grote dood .. . ons ten zegen.

Zijn wieg was een kribbe, zijn kroon was een kruis.
Ook Hij werd vervolgd, gesmaad en verraden. De
mussen hebben nesten en de vossen hebben holen, maar
Hij had niets, waarop Hij het hoofd kon nederleggen.
Honderden genas Hij van ongeneeslijke kwalen — zelfs
wekte Hij doden ten leven en zijn dank was het kruis,
waaraan Hij, bespot en bespuwd, stierf met een gebed
op de lippen.

Dit gebed gold zowel den Rus als den Jood, den
Duitser of den Nederlander.

Is het wonder dat Hij nog steeds leeft?
Tot Hem te mogen opzien in ons moeizaam, verdriet-

vol bestaan is het grote geluk.

Voetbalnieuws
Zondag j.l. speelde Keyenburgse Boys I tegen Halle I

op eigen terrein. Deze wedstrijd eindigde in een 4—2
overwinning voor de Boys, welke de gehele wedstrijd
overwegend sterker w^iren. Halle I is zeker niet een
der sterksten uit deze afdeling, maar met deze wedstrijd
is wel het bewijs geleVerd dat, wanneer de voorhoede
iets productiever wordt en het samenspel goed wordt
doorgevoerd, een goed eindresultaat in deze competitie
bereikt kan worden.

Keyenburgse Boys II speelde in een goed gespeelde
wedstrijd in Doetinchem tegen Viod II gelijk met 4—4.

Het 3e elftal verloor in Wehl tegen Concordia II
liefst met 6—0. Volgende keer beter, boys!

Voor Zondag a.s. de.volgende wedstrijden:
Keyenburgse Boys I—V.V.G. II, aanvang 2 uur.
Keyenburgse Boys III — H. en K. II, aanvang 12 uur.
Kilder I —Keyenburgse Boys II (vertrek 12.45 u. p. auto).

Junioren afdeling: Zaterdag 19 Oct. Pax B—Keyenb.
Boys A, aanvang 3 uur.

Vergeten tulpen teruggewonnen
Ter gelegenheid van de Linnaeus-herdenking in Zwe-

den is uit de „Schatkamer der bloembollen", de Hortus
Bulborum te Limmen, een collectie van 500 zeldzame
tulpenbollen naar Upsala verzonden.

Deze bollen zijn de herleefde oude soorten uit de
tijd van den groten plantkundige, die sinds waren ver-
dwenen, maar met grote zorg via kruisingen en selec-
ties weer zijn teruggewonnen.

Tulpenvormen, zoals men alleen op de 18e eeuwse
schilderijen ziet, behoren nu weer tot de collectie van
de Hortus en met dit materiaal werkt men verder om
een nieuwe rijkdom van kleuren en vormen te ver-
krijgen zonder de stamvormeo te verliezen.

Praten en doen
De Chinese Courant „Sin Wan Pao" schrijft in een

artikel, waarin zij de houding der verschillende grote
mogendheden analyseert:

De Fransen praten eerst en gaan direct daarna tot
handelingen over;

De Engelsen praten en handelen te gelijker t i jd;
De Amerikanen gaan eerst over tot handelingen en

praten daarna;
De Russen praten nooit — zij doen alleen iets;
Molotov's lijfspreuk is: „Veni, vidi, veto !" (kom, zie

en verbied);
De Chinezen praten aan een stuk en doen nooit iets.
De Nederlanders werden weliswaar niet genoemd,

maar zijn wij niet . . . . de Chinezen van Europa ?

Meer gedistilleerd
Zoals reeds is medegedeeld, worden met ingang van

l Nov. a.s. de toewijzingen in Nederlandse gedistilleerde
dranken voor hotels, café's, restaurants en slijterijen
verhoogd van 50°/<> op 7 5 " < > van het vooroorlogse ge-
bruik. De slijters zullen echter aan de bij hen thans
reeds ingeschreven klanten geen grotere hoeveelheden
gedistilleerd kunnen verstrekken, aangezien zij de hoe-
veelheid, die rij meer zullen ontvangen door de 25%
verhoging, zullen moeten gebruiken voor het inschakelen
van nieuwe klanten.

Betaling abonnementsgeld
Met ingang van l Oct. 1946 is de 16e jaar-
gang van „de Reclame" ingegaan.

Zij die bij het betalen van het abonnements-
geld de incassokosten willen besparen, wor-

den in de gelegenheid gesteld, vóór 19 Oct.

het abonnementsgeld ad f3 .— -f~ f 0.75 voor
de 9 no's van l April—30 Sept. 1946, in

de vinkei te komen betalen. De f 0.75 geldt
alleen voor hen die f 2.50 hebben betaald
in April 1946.

Na 19 Oct. zal over het abonnementsgeld
worden beschikt, verhoogd met 15 et in-
cassDkosten

Woensdag 23 October

opening Zadelmakerij
Zie adv. volgend no.

Arnold Boerman

ERFHUIS
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo (Gld)

verkoopt pub'iek en a contant op Dinsdag 15
October a.s. om 1 uur precies in het Patronaats-
gebouw te Keijenburg, voor den Zeereerw. heer pastoor
Th. J. J. Thuis e.a.,

diverse meubilaire goederen,

als: tafels, stoelen, schoorsteenklok met kandelaars,
kachels, fornuis, ledikanten, mangel, weckketel, weck-
glazen, schilderijen, potten, pannen, ketels, tuinbank en
voorts wat verder ten verkoop wordt aangeboden.

Te bezien l uur vóór de verkoop.

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

9 Nov. Toneelavond „Kunstgenot".
14 en 15 Nov. Filmavond Gymnastiekver. „Ac hilles".
22 Nov. (eventueel ook 23 Nov.) Toneelavond „Pax".
28 en 29 Nov. Uitvoering Muziekver. .Concordia".
12 en 13 Dec. Uitvoering Muziekver, „Crescendo".
4 jan. Toncelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).

Zondagsdienst doktoren

Hengelo (Gld), Hummelo, en Steenderen.

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

Nieuws in het kort
Voor ons herstel. Twintig Duitse zeeschepen met een
gezamenlijke inhoud van 52.000 ton zullen als herstel-
betaling aan Nederland worden toegewezen.

Crediet aan Fokker. De regering zal boven het aan-
vankelijk verstrekte crediet van f 500.000.— nog eens
een gelijk bedrag aan de N.V. Ned. Vliegtuigfabriek
ter beschikking stellen.

Elseviers weekblad op het matje. Ook den minister
van O., K. en W. is het niet ontgaan, dat Elseviers
weekblad in groter formaat verschijnt, dan aan week-
bladen is geoorloofd en hij zal dan ook maatregelen
treffen om deze misstand op te heffen.

Zouden ze sterk zijn? Er worden op het ogenblik
proeven genomen met de vervaardiging van plastic-
kinderschoenen met een lederen zool.

New York vicc vcrsa. Van 15 October af zullen de
nieuwe Constellations van de K.L.M, regelmatig op
New York gaan vliegen.

Geen huurverhoging ? Het laat zich aanzien, dat in
1947 nog niet tot een verhoging van huren en pachten
kan worden overgegaan.

Voor fijnproevers. Met het Nederlandse s.s. „Erna"
zijn uit Bona 1711 hl wijn voor binnenlands gebruik
in Rotterdam gearriveerd.

Veroordeeld. Een reserve officier van gezondheid, die
niet had voldaan aan de oproep voor het transport
naar Indonesië, is door de krijgsraad te velde veroor-
deeld tot 6 maanden gevangenisstraf met ontslag uit de
militaire dienst, zonder dat dit vrijstelt van eventuele
uitzending naar Indonesië.

De blijde gebeurtenis. Het secretariaat van prinses
Juliana deelt mede, dat uitbreiding van het prinselijke
gezin half Februari wordt verwaant.

Wij hebben weer

fijne vleeswaren!
Op bon: rookvlees

servelaatworst

boterhamworst

zure zult

Zonder bon :

verse bloedworst

Centra
Raadhuisstraat

v f inuc •**« u.

Boekh. ARNOLD

Een kras oudje. Tante
Grietje (mej. M. Janssen) uit
Barneveld vierde haar 103e
verjaardag.
Geheime zenders. Sedert
enkele weken werken in
Overijsel twee geheime zend-
stations: de „Nachtzuster"
(op de 190 m. golf) en de
„Schaduw".
Zou het waar zijn ? Om-
streeks 15 Oct. zullen de
Zuid-Amerikaanse sigaretten
aan de groot- en kleinhandel
worden afgeleverd.

De jeep „getemd". De jeep
blijkt een geschikte kracht
te zijn bij het ploegen en
dorsen en als truck.

Donderdagmorgen

10 uur
is de uiterste tijd dat Uw

adv. binnen moeten zijn als

U van plaatsing verzekerd

wilt wezen.

Neemt daarom geen risico, maar
brengt Uw adver-

tentie vroegtijdig



Gevraagd

een boerenknecht
of aankomende

(P.G.).
Adres te bevragen
bureau dezes.

Gevonden een

beenpijp
Tegen adv.-kosten
terug te bekomen

bij G. W. Lijftogt
Bekveld

Aan hetzelfde adres te koop
een jongensfiets z. banden.

Te koop

zware
bij G. Lenselink

„Nieuwe Wissel" - Varssel

Te koop 2 jonge

melkgev, geiten
bij Wed. Wenneker

Vordense weg -40

Te koop

foxhondjes
bij E. J. Meenink

op Els

Te koop Rode Star

eetaardappelen
bij J. Sanders

Wichmondse weg

Te koop

een ri maalkalf
bij R. Weustenenk

Ruurlose weg 40

Te koop
een zo goed als

nieuwe

koffergramoloon
met platen.

Adres bureau dezes.

Intekening opengesteld op

Chr.Scheurkalenders
| Waarheidsvriend

| Honingdroppels

| Neerbos kalender

Wie een kalender wil ont-
vangen bestelle spoedig.

Oplage zeer beperkt.

Boekhandel ARNOLD

C.B.T.B.
Hengelo (G.)

*

Gelegenheid tot opgave voor de

1-jarige

ambulante

-̂ huishoudcursus

Lbeginnende Januari 1947.

Opgave en inlichtingen bij een der bestuursleden vóór

22 October a.s. Het Bestuur.

R. K. U. Keyenburgse Boys
Zondag a.s.

Keyenburgse Boys l - V.V.G. II
aanvang 2 uur

Keyenb. Boys III - H. en K. II
aanvang 12 uur

Entree 25 et

Voor de najaar s schoonmaak o.m.

potten prima Wrijfwas f 1,20 10
RAADHUISSTRAAT

Enige flinke jongens gevraagd

leeftijd 1 4 tot 1 7 jaar

fa Jansen & Heuveling
Houtwarenfabriek — Vorden

HENRI MEIJERS
Cursus Hilderink — Keyenburg

Nog enkele dames en heren kunnen zich

opgeven voor de danscursus.

Aanmelding op de les Woensdagavond 16
October, half acht.

Cyclostylepapier Boekh. Arnold

In voorraad:

Prima Groninger Zaairogge (Pettküser)

Friese Kleipoters

Rode Star A 28/35 en 35/45, Bintje A 28/35.
Andere soorten spoedig verwacht.

Bestel nog heden, want de voorraad is beperkt.

Ook zijn we kopers van Rogge en Haver

en betalen de hoogste prijzen

Verder in voorraad : prima turf (zonder bon), turf-

balen, Morlcit, Ceresan, carbolineum enz. enz.

Maandag a.s. kunnen weer eierkolen
worden gehaald.

B.1, Lebbink, Molenaar, Hengelo [G,]

B. J. TER BAL"
ARTS

hervat a.s. Maan

dag de praktijk
Voorlopig alleen spreek

uur.

H.H, Pluimveehouders!!
Verzekert

Uw pluimvee
tegen diefstal

N.V. Algem. Pluimvee-
diefstal-verzekering,

Brugstr. 2, Arnhem

Agent A. J. Fokking
Hengelo C 9.

Te koop

een beste r.b. dragende

volbloed maal,
bijna uitgeteld, t.b.c.-vrij, in-
geënt tegen mond- en klauw-
zeer,

bij Joh. Jolink
C 41 — Keyenburg

Te koop
een in goede staat zijnde

gierpomp
en 1 as met wielen,
geschikt v. dresseerkarretje
of handkar,

bij A.H.Besselinlr
Lankhorsterstr., Wichmonci

Te koop

l dragende malen
ook genegen te ruilen

voor guste pinken,

bij H. E. Harmsen

Te koop

een varken
geschikt voor huisslachting,

bij B. Maalderink

op „Hissink", Bekveld

Adverteren doet verkopen

Kerkdiensten
ZONDAG 13 OCTOBER 1946

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Hr Te Winkel. 10.15
u. Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

N.m. 5 u. Ds M. W. ]. van Lin-
schoten, Laag-Keppel.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 3 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.
Biechthoren 10—11 u. kinderen,
3.30—7 u. overigen.


