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Officiële Bonnenlsjst
voor de tweede helft van de 1 2e periode 1 946

(10 t m 23 Nov.)

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
4 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
200 gram kaas
100 gram zelfrijz. bakmeel
1600 gram brood
800 gram brood

KD, KE 612

(strook no. 2)

Tabakskaart enz.

47—1 brood
47 2 „
47—1 boter
47 2 .,
47-3 ..
47—1 melk
47—1 vlees
47 2 „
47-1 alg.
47 2 ,.
47—4B res.
47-4C „
47-5B .. en

47 5C res.
47—6B res.
47-4 alg.

48—1 brood
48—1 boter
48-2 .,
48—1 melk
48—1 vlees en

48—2 vlees
48-1 alg.
48-2 „
48-3
48-1D res.
48-1E res.
48—2E res.
48—4 alg.

T 57
V 58
X 57
X 58

3 liter melk
100 gram kaas
2 kg appels of peren

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk.

100 gram vlees
100 gram kaas
100 gram zerfrijz. bakmeel
500 gram bananen (voorinl.)
800 gram brood
250 gram rijst
300 gram bloem
2 kg appels of peren

2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerw.
2 rants. tabaksartikelen
100 gr. choc. of suikerw.

Voor de week van 17 t/m 23 Nov. zullen nog bon-
nen worden aangewezen voor tabak, suiker, koffie, thee
en zo mogelijk cacaopoeder.

Deze week is wederom 100 gram vlees extra be-
schikbaar, zodat men in totaal 500 gram per H dagen
ontvangt.

De bonnen 48—3 alg. voor 500 gram bananen moe-
ten uiterlijk op Zaterdag 16 Nov. bij een handelaar in
groente en/of fruit worden ingeleverd. De aflevering
zal geschieden naarmate de bananen worden aangevoerd.

Plaatselijk nieuws
Destructor. Door de Ned. Thermochemische Fabrieken
(N.T.F. Nijverdal) werden gedurende de maand Oct.
1946 uit deze gemeente opgehaald de cadavers van 3
paarden, l rund, 2 pinken, l graskalf, 12 nuchtere kal-
veren, 9 varkens, 2 schapen en l geit.

Geslaagd. Voor de door het Ned. Inst. van Belasting-
consulenten gehouden examen slaagde te Amsterdam
als belastingconsulent onze plaatsgenoot de heer Th. J.
Sloot, administratiekantoor Huize „'t Meenink".

Burgerlijke stand van 16 t/m 31 Oct. 1946.
Bevallen: G. H. Lettink—Wolsheimer d., G. A. Mes-

sing—Weijman d., H. W. M. Seesing—Smeenk z., J.
B. Walgemoed—Harmsen d. F. G. Hiddink—Hiddink d.

Ondertrouwd: G. J. Beening met M. G. Rutgers.
Gehuwd: B. Th. Hendriks met J. Willemsen.

Een piano als . . . postpakket
De mens houdt van knutselen, onverschillig of het

om een radio-toestel, een kampeerhuisje of een zeilboot
gaat. Voor de liefhebbers van knutselwerk levert de
fa Pratt, Reed en Co. te Deep River in Amerika de
onderdelen voor een piano, die dan thuis gemakkelijk
in elkaar kan worden gezet. Het geheel heeft weinig
gewicht, daar men - - voor zover mogelijk — van het
zeer lichte magnesium gebruik, maakt.

Sparen!
De 31e October j.l. werd weer de
Wereld-spaardag gehouden.

Sparen schreef men in de kranten . . . .
'k Wil wel sparen, maar waarvan ?
Wereld-spaardag is wel aardig,
Als je maar wat sparen kan !

Als we aan het eind der werkweek
Met ons geld naar huis toe gaan,
Zien we onze echtgenoten
Meestal aan de huisdeur staan.

Het poesje moet van vaders stoel al ;
Z'n pantoffels staan op zij ;
Moeder schenkt een kopje koffie,
Doet er nog een koekje bij.

Kind'ren krijgen eerst hun zakzent
Op hun handjes uitgeteld.
Dan grijpt pa z'n portefeuille
En krijgt ma haar huishoudgeld.

Ma kijkt elke week weer somber,
Maar . . . ze moet het er mee doen !
Pa houdt net genoeg nog over
Voor zijn week'lijks rookrantsoen.

Wat bij beetjes ingebracht wordt,
Wordt als 't ware weggeschept.
Sparen is een mooie leuze . . . .
Als je wat te sparen hebt.

De regering wil u helpen,
Met het consument-crediet ;
Bij de staat een schuld te hebben,
Lijkt de meeste mensen niet.

Want met mensen is te praten,
De leverancier begrijpt u wel.
Maar de staat geeft vast geen uitstel,
Stuurt direct een dwangbevel.

't Enige wat men blijft vergaren,
En dat doet men nauwgezet:
Zijn — u zult het daad'lijk raden —
De peukjes van de sigaret !

(Nadruk verboden)

Onbeperkte omwisseling haver tegen rogge. Telers
met een aanslag voor rogge en voor haver, kunnen
thans onbeperkt hun aanslag haver geheel of gedeel-
telijk omzetten in een verhoogde aanslag rogge.

Vóór l Jan. 1947 moet hiertoe een verzoek bij den
P.B.H, zijn ingediend. Uitdrukkelijk zij vermeld, dat
voor deze tegen haver omgewisselde rogge geen extra
premie van f 5. — per 100 kg wordt uitbetaald.

Gehele of gedeeltelijke vervanging van de rogge-
aanslag dodr haver is niet toegestaan.

Extra premie voor rogge. Telers die minder dan 50
are rogge hebben verbouwd en dientengevolge geen
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aanslag ontvingen, komen eveneens, indien zij rogge
uit eigen bedrijf vóór l Jan. 1947 aan een erkenden
ingeschakelden graanhandelaar leveren, voor de extra
premie van f 5.— per 100 kg in aanmerking. Deze
extra premie wordt ook uitgekeerd aan telers, die reeds
een hoeveelheid rogge boven hun aanslag hebben ge-

leverd.

Verstrekking extra mengvoeder. Telers die rogge
en/of haver boven de aanslag leveren, kunnen een extra
mengvoeder-toewijzing verkrijgen. Wordt hierop aan-
spraak gemaakt voor het product rogge, hetgeen vóór
l Jan. 1947 dient te geschieden, dan vervalt de extra
premie van f 5.— per 100 kg rogge. Om in aanmer-
king te komen moet zowel aan de aanslag rogge als
haver volledig zijn voldaan. Nadere berichten volgen.

De wnd. prov. voedselcommissaris
voor Gelderland: Ir W. Kooy.

Voetbalnieuws
Zondag j.l. speelde Pax III uit tegen Ratti II en ver-

loor met 4—3, terwijl Pax II een prachtig resultaat
boekte, door naet 5—2 van Zutphen II — te Zutphen
nog wel — te winnen.

Pax I behaalde haar eerste overwinning in dit seizoen
en wel met 4—O in de thuiswedstrijd tegen Steenderen I.
Toch dienen de Pax-mensen zich op dit resultaat niet
blind te staren, daar Steenderen in deze wedstrijd een
matig spelletje vertoonde en hier was meer dan ooit
het gezegde van toepassing, dat men zo goed speelt
als de tegenpartij dit toelaat. Het eerste elftal van Pax
zal er dus goed aan doen, om a.s. Zondag in de uit-
wedstrijd tegen R.K.D.V.V. I te Doesburg dit laatste
elftal, al staat dit dan onder aan de ranglijst, niet te
onderschatten, daat een kat in het nauw rare sprongen
maakt. Indien het Pax-elftal even energiek speelt als
j.l. Zondag, ligt een overwinning in de lijn der ver-
wachtingen. Overigens was het vertoonde spel van
Pax I in de wedstrijd tegen Steenderen heel goed te
noemen en de overwinning was ten volle verdiend. In-
dien alle wedstrijden welke nog resteren, met hetzelfde
enthousiasme gespeeld worden, kan Pax I nog een zeer
behoorlijke plaats op de ranglijst gaan innemen.

Zondag a.s. speelt Pax II thuis tegen Warnsveldse
Boys II. Deze wedstrijd kan eveneens gewonnen wor-
den, doch voor het tweede elftal geldt hetzelfde als
voor het eerste: onderschat deze tegenstander niet!

Pax III heeft geen wedstrijd.
A.s. Zaterdagmiddag speelt Pax B vermoedelijk uit tegen

Ratti A, doch zeker is dit nog niet. Pax A en Pax C
hebben geen wedstrijd.

Programma voor Zaterdag 16 en Zondag 17 Nov.
a.s.: Pax C—Ruurlo B; Pax II—Ratti I ; Markelo II—
Pax III. Pax I, -Pax A en Pax B geen wedstrijd.

De stand van de Juniorenafdeling Hengelo (Gld),
groep A, luidt als volgt:

gesp. gew. gel.

4 4 0Pax A
Keyenb. Boys A 3
Ruurlo A l

Ratt i A 3
l ' . ix H 3
Keyenb. Boys B O

K.N.V.B.

Vorclen I 5
de I loven I I I

Rat t i I
S.S.S. I
Lochem II

1 ' c l X I I

Zutphania III
Zutphen I I

>u ick IV
Wcirnsv. Boys II

gew.

4
2
l
O
O
O

af d.

4

3
2
2
3
l
l
l
O
O

verl.

O
l

O
3
3
O

doelp.

24—8
17—9
9—0
2—17
4—22
0—0

punten

8
4
2
O
O
O

Gelderland, 2e klasse F

O 24—10 9

O 16—9 8
0 15—7 7
1 20—15 4
l 33—11 4
1 . 10—19 4
2 15—16 4
4 16—22 3
4 12—28 l
4 4—28 t

Opgemerkt zij, dat de wedstrijden Ruurlo A—Pax A
(5—1) en Ruurlo A—Pax B (14—0) niet in deze stand
zijn verwerkt, daar deze wedstrijden zeer waarschijnlijk
moeten worden overgespeeld, i.v.m. het doen uitkomen
van Ruurlo van te oude spelers.

Voorts zal de afd. waarin Pax III speelt, vermoede-
lijk gesplitst worden, daar in deze afdeling nu reeds
12 elftallen zijn ingedeeld.

Keyenbutfgse Boys I speelde Zondag j.l. een uit-
wedstrijd tegen Concordia I en verloor met 3—0. In

het begin liet het zich aanzien dat de Boys een over-
winning zouden kunnen behalen; dit bleek echter spoe-
dig uitgesloten toen twee spelers door blessures practisch
niet meer aan het spel konden deelnemen. Hoewel hier-
door ten zeerste gehandicapt, bleven de overige spelers
volhouden tegen deze uitermate fors spelende ploeg.
De scheidsrechter was er geen met veel leiderscapaci-
teiten, hij kon ons maar matig bekoren.

Het 2e elftal verloor thuis met 2—O van Zelhem I,
deze uitslag had met een beetje fortuinlijker schieten
zeker gelijk spel kunnen zijn.

Keyenb. Boys III is ernstig bezig zich omhoog te
werken, het won van Viod III met 5—0. Bravo boys!

Competitieprogramma voor Zondag 17 Nov.: Keyenb.
Boys I — Doetinchem II ; Doetinchem VI—Keyenb.
Boys II; Kilder II—Keyenb. Boys III.

Gymnastiek- en Athletiekver. De animo voor deze
op te richten vereniging is, gezien het aantal leden dat
zich reeds opgaf, bijzonder groot. De voorgestelde op-
richtingsvergadering zal gehouden worden op Zondag

a.s. na het lof.

Consumentencrediet Hengelo (Gld)
Op Donderdag 14, 21 en 28 Nov.

telkens van 2—5 uur,

loket Gemeenteontvanger
bestaat alsnog gelegenheid tot het inleveren be-
treffende aanvragen consumentencredieten.

De Voorzitter: J, W. HARWIG

Let op uw gebit!
Chronische ziektetoestanden in het gebit doen dikwijls

de kleur der haren veranderen. Ziekte der bovenkaak
kan tot kaalhoofdigheid leiden. Ook wordt daardoor de
baard aangetast. De onderkaak staat in verband met
de haargroei in de nek.

Bij bepaalde acute ziekten van het gebit ontstaat een
sterke gevoeligheid van de hoofdharen. Ze kunnen dan
niet meer tegen het gebruik van de kam en vallen uit.

Huisslachtingen
Zelfverzorgers voor vlees hebben in de periode van

l Nov. 1946—1 April 1947 gelegenheid hun huisslach-
tingsvarken voor eigen gebruik te slachten. Voor elke
slachting moet- een machtiging worden aangevraagd bij
den plaatselijken bureauhouder, waarbij de aanhoud-
vergunning voor het te slachten varken moet worden
ingeleverd. De zelfverzorger is verplicht de machtiging
binnen 3 maal 24 uur na de slachting weer bij den
plaatselijken bureauhouder in te leveren.

Voor een varken zullen in het algemeen de vlees-
bonnen van 4 personen van 4 jaar en ouder en voor
een schaap van l persoon van 4 jaar en ouder ge-
durende een jaar worden ingehouden. Het rantsoen van
kinderen beneden 4 jaar bedraagt de helft van dat van
oudere personen.

Nadere inlichtingen kunnen de plaatselijke bureau-
houders verstrekken.

De „ondergrondse" in Spanje
De republikeins-ondergrondse beweging in Spanje

heeft reeds een enorme omvang aangenomen. Zij is
goed georganiseerd en betrekkelijk goed gecoördineerd.
Haar activiteit in de steden beperkt zich in hoofdzaak
tot het uitgeven van illegale bladen, het schilderen van
slagzinnen en - ter afwisseling - enkele bomaanslagen.

Het gros der republikeinse strijdkrachten, waaronder
50.000 goed bewapende „guerilleros", houdt zich echter
nog schuil in de bergachtige districten, o.a. in de An-
dalusische Sierras, de voorgebergten der Pyrreneeën in
de gebieden ten Oosten van Madrid. Het hoofdkwartier
bevindt zich vermoedelijk in Andorra en Toulouse.

In Dec. gedroogde zuidvruchten voor iedereen
Het ligt in de bedoeling in de eerste helft van Dec.

een bon aan te wijzen, waarop iedereen 200 gram ge-

droogde zuidvruchten zal kunnen kppen.

Gevangenen voor de film
Tijdens een der processen tegen Japanse oorlogs-

misdadigers, die zich in Britse handen bevinden, werd
een rapport voorgelezen, waaruit bleek, dat een aantal
krijgsgevangen Engelse soldaten door de Japanners werd
gedwongen, als acteur aan een film mee te werken die
de capitulatie van Horikong in beeld bracht. De sol-
daten werden in officiers-uniform gestoken en moesten
achter een witte vlag marcheren, om zodoende het hele
verloop der capitulatie te reconstrueren. Soldaten die
weigerden zich voor dit doel te lenen, werden door de
Japanners „wegens vergrijp tegen de kampdiscipline"
zwaar en wreed gestraft.

Niets nieuws onder de kunstmatige hoogtezon
De oude Grieken moeten reeds de uitwerking van

de ultra-violette stralen hebben gekend. Volgens Plinius
waren in zijn tijd vele artsen de mening toegedaan, dat
men een weldadige zachte verbranding van de huid
met behulp van lenzen van bergkristal tot stand kon
brengen. Men concludeert daaruit, dat de Grieken
reeds op de hoogte waren van het feit, dat kwarts de
ultra-violette stralen doorlaat.

Voorlopig geen keuzebon voor koffie of thee
De plannen om een keuzebon aan te wijzen voor

koffie of thee, zodat de consument zelf zal kunnen uit-
maken, welke van de twee producten hij er op wil
betrekken, zullen voorlopig nog niet verwezenlijkt kun-
nen worden. Naar met vrij grote zekerheid aangenomen
mag worden, zou de vraag naar koffie zo overwegend
zijn, dat daaraan niet voldaan zou kunnen worden.

Het ouderdomsgeheim van Ford
In een internaat van de Henry Ford-scholen krijgen

de leerlingen het voedsel toebereid volgens de nieuwste
wetenschappelijke inzichten. Van keukenzout wordt
nauwelijks gebruik gemaakt.

De 83 jaar oude Henry Ford is vegetariër en een
felle anti-roker. Niet alleen, dat hij zelf niet rookt, hij
vindt het ook niet prettig wanneer er in zijn aanwezig-
heid bij maaltijden wordt gerookt. Hij houdt vol, dat
zijn leefwijze veel invloed heeft op zijn grote vitaliteit.

Een auto-carosserie van glas
Vergeleken met gewoon glas is Fiber-glas een vrij

duurzaam product. Bovendien is het zeer goedkoop,
althans in de „United States", waar de Owens Corning
Fiberglass Works reeds bij wijze van proef auto-
carosserieëen van fiberglas nebben gemaakt, die aan
materiaal nauwelijks 75 dollar kosten!

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. F i l n u i v o i u l ( i ymr .a s t i ekve r . „Achillcs".
28 en 29 Nov. Uilvoering Muziekver. „Concordia".

19 Dec. Propaganda-Toncelavond (ïelderse Blindenver.
12 en 13 Dec. Uitvoering Mt i / . i ekver . „CiTsrendo".
4 Jan. Toneelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).

16 en 17 Jon. Ui tvoer ing Jcugdver . Hek veld.
23 en 24 Jan. Uitvoering Kor lhnlc lub T.O.l'.

Zondagsdienst doktoren

Hengelo (Gld), Hummelo, en Steenderen.
Dr ter Bals en Dr Buurke.

Verlenging aangiftetermijn Consumentencrediet
De regering heeft de termijn voor het aanvragen van

een Consumentencrediet verlengd tot einde Nov. Ook
is de regeling der terugbetaling bekendgemaakt. Voor
een en ander vervoege men zich bij de districtsraad
en zie men de adv. in dit blad.

Omstreeks 10 Dec. verschijnt het boek

In Naam der Mensheid
dat geschreven werd door den journalist, die de Nederl.

Pers bij het proces te Neurenberg vertegenwoordigde.

Bestel direct, daar er slechts een beperkt aantal ver-

schijnt. De omvang is 400 pag. en de prijs is gebonden

f 6.90, Bestel het dus direct bij ARNOLD.

Voor direct gevraagd

een aank, knecht,
ook genegen in de molen te
werken,

bij R. G. Krijt
Wichmond

Verloren

een polshorloge
met donkerbruine leren band,
van de Keyenburg naar
Steenderen.
Tegen beloning terug te be-
zorgen bij

E. Jansen — C 98

Breiwerk gevr,
aan huis.

Mej. IMÏBMMOHIIK
Aaltense weg B 57

Te koop een toom

zware
bij R. Klein Winkel

Varsel — Hengelo (G.

Te koop een toom

zware
waaronder b.b. zeugjes,

bij Jac. Vos
B 55 Hengelo (G.)

Te koop

1 2-pers. ledikant,

1 ronde tafel en

een vaarskalf
bij H. J. Verstege

Varsel 22

Te koop

een motorrijwiel
merk „Matchless",

350 cc, k.k.

C. Roenhorst
C 139, Toldijk, Steenderen

Te koop

2 schapen
bij A. Hartelman
Kervelse weg 23, Hengelo

Te zien bij H. Momberg,
Linde, Vorclen.

Te koop

l drag, vaarzen,
waarvan l volbl. M.R.IJ.,

Dec. aan de telling,

H. Klein Gotink

D 52 ~ Wichmond

Maandag 11 Nov. a.s. hopen onze geliefde Ouders

HENDRIK HULSHOF
en

GERRITJEN HULSHOF—ARENDSEN
de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in liet

huwelijk zijn verbonden.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de

wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Hengelo (G.), B l — 7 November 1946.

In voorraad:

Zaaitarwe
Zaairogge
Ie soort bonloze turf

a f 2.95 per 100
Turfbalen
Koolteer
Carbolineum
Morkit en Ceresan

Wij repareren weer

l zakken, koedekken enz.

Van verschillends soorten

Friese kleipoters

nog iets over.

B, J. LEBBINK
Woensdag tijdens de Koldemarkt

de gehele dag dansmuziek
Café v. d. Weer

~K Dansorkest Bekkenutte Jf

Dinsdag a.s. gesloten wegens ziekte
M. G. VOSKAMP

Vermist

roodbonte maal
E. C. Langeler
Vordense weg l

Hengelo

Komen aanlopen een

r,b, guste maal
Terug te bekomen

bij E. J. Wentink
D 96

Te koop

een toom bi
bij W. Klein Haneveld
F 29 — Hengelo

bij A. Maalderink
„Tiller" — Keyenburg

Te koop

een r,b, maalkalf
bij H. Teunissen
Dunsborg 100

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Kerkdiensten
ZONDAG 10 NOVEMBER 1946

Ned. Herv. Kerk

V.m. 10.15 en n.m. 7 u. /
de Neef.

Vrijz. Herv. Kerk.

N.m. 5 u. Ds de Graaff, v. Drempt.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vrocgmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie u i t r e iken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.
Biechthoren 10—11 u. kinderen,
3.30—7 u. overigen.

Brengt Uw

advertenties

vroegt i jd ig

Volgens overheidsbepaling
mogen wij slecht
ons blad voor advertenties
gebruiken. Dit is dus een
beperkt gedeelte. Wacht
daarom niet tot het laatste
ogenblik met het opgeven
van Uw advertentie, want
het is mogelijk dat wij U
dan teleur zouden moeten
stellen. Bedenkt daarom :

wie 't eerst komt

't eerst maalt!



Uitvoering Gymn.-ver. „ACHILLES"
in het feestgebouw „Concordia".

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der ver-
eniging wordt een drietal

f" filmvoorstellingen ~J

georganiseerd, waarin o. m. zal worden vertoond: de
Herdenkingsdag te Arnhem, Kampioenschappen te Praag,
Haarlem, Keurturnen enz., en wel :

Donderdag 1 4 Nov. 's av. 8 uur, alleen toeganke-
lijk voor donateurs der vereniging (2 leden per gezin).

Vrijdag 1 5 Nov. 's middags 4.30 uur voor leden
van de vereniging beneden de leeftijd van 16 jaren.
Broertjes en zusjes van leden, alsmede kinderen van
donateurs, hebben tegen betaling van 25 et eveneens
toegang. Verder zal er Vrijdagavond 8 uur een film-
voorstellling worden gegeven voor leden boven de leef-
tijd van 16 jaren en uitsluitend genodigden.

Receptie op Donderdag 1 4 Nov. 's av. tussen 7
en 8 uur in het feestgebouw „Concordia".

De secretaris, A. W. Bakker.

ii

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA'
geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. DE V R I E S

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo (Gld)
Het Bestuur wenst op Dinsdag 12 Nov.
's nam. 5 uur in Hotel Langeler

aan te besteden

hetmelkvervoer1947
(aanvangende 23 Dec. 1946).

Rittenlijsten en voorwaarden liggen ter in-

zage ten kantore van de fabriek.

Het Bestuur

r
Maandag a.s.

L.
gesloten

wegens familie-omstandigheden

H. Schröder

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 13 November
(Koldemarkt)

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

ZWe <zi^t <z& w wc-1

L-H
Lulmci-Hulihol)

Luimes Zadelmakerij
De bekende fin0 II Schoudertassen.

(Lulmci-Hulihol)

Zuiver leder

Prijs f 16.75
Hengelo — Vorden

kunstgenot
Hengelo (Gld)

Heden Zaterdag 9 Nov. a. s.

's av. 8 uur, in de zaal Langeler

opvoering van het toneelspel

Vliegersvrouwen
van Jan van Ees en Henk Bakker

door het Liefhebberijtoneel uil Apeldoorn
onder leiding van Jan Holtland

Plaatsbespreken heden Zaterdag, 2 uur precies.

Kaarten Ie rang f 2 . —, 2e rang f 1.25 (excl. belasting)
alsnog verkrijgbaar bij J. E. T. Langeler en J. H. Tijdink
alhier en Café Hoksbergen te Keyenburg. Voorzover
nog voorradig Zaterdag half 2 aan de zaal.

CaJeaux van blijvende waarde
Zilveren armbanden, broche's, hangers,

ringen, theelepels, theezeefjes, taart-

vorkjes, taartscheppen, taartprikkers,

bloemvaasjes, asbakjes, manchetknopen,

sigarettenpijpjes, rozenkransen, kruisjes

enz. Grote keuze.

15 Nov. begint de verkoop van wekkers voor

landbouwers, oorlogsgetroffenen en personen werk-

zaam in vitale bedrijven. Pers.-bewijs meebrengen.

fa G. J. WISSINK
Horlogerie, Optiek, Goud en Zilver

A.s. Zondag

Pax II -

Warnsv. Boys II

Aanvang 2 uur.

Terrein Kastanjelaan.

Entree 25 et, ben. 16 jr 10 et.

BALLING (Zes maanden gijzelaar in Haren)

door Hans Leenders. Prijs f 4.75. Boekh. Arnold.

Voor elke Middenstander

het juiste adres
voor Uw boekhouding en verdere administraties.

Inlichtingen geheel vrijblijvend. — Billijke tarieven.

Administratiekantoor K. 1. SCHEERS, WEHL - Tel. K 47-242
Zo juist ontvangen

mooie sortering ZAKMESSEN
tegen verlaagde prijzen

Hengelo — Vorden

Zondag a.s.

Keyenb, Boys l - Gaand, Boys l
Aanvang 2 u. Entree 25 et

Zondag a.s. na het Lof

oprichtingsvergadering

Bjmn.- en Atletiekvereniging
voor alle reeds ingeschreven

leden, alsmede voor hen die nog als lid wensen toe te treden.


