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Aanvulling Bonnenlijst
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Bonkaarten

KA, KB, KC 612

(strook no. 2)

KD, KE 612

(strook no. 2)

Tabakskaart enz. T 58

Geldige bonnen

47-7 alg.

47-8 alg.
47-9 alg.

48_6. 48 -7 alg.

Rantsoen

750 gr. suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gr. jam,
stroop enz. of 1110 gram
(3 potjes) pindakaas.
125 gram koffie
50 gram thee

250 gr. suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gr. jam,
stroop enz. of 370 gr^m (l
potje) pindakaas.

2 rants. tabaksartikelen

Plaatselijk nieuws
Diefstal. In de nacht van 6 op 7 Nov. werden ten
nadele van de landbouwers Z. en H., wonende nabij
„'t Zelle" alhier, 20 witte leghorns ontvreemd. De
rijkspolitie stelt een onderzoek in.

Cursus geopend. Alhier is vanwege de afd. van de
B.O.G. een cursus geopend in rundveekennis, waaraan
een 20-tal jonge landbouwers deelneemt. De lessen
worden gegeven door den heer F. v. Zadelhof te Dieren.

Lezing. Uitgaande van de afd. Hengelo (Gld) van de
Geld. Mij van Landbouw, trad Donderdag j.l. in café
Demming voor genoemde afd. op de heer E. J. Woessink,
directeur van het boekhoudbureau der Geld. Mij van
Landbouw, met als onderwerp: „Boekhouding en Be-
lastingen". Spreker gaf een toelichting op onze belasting-
wetgeving, waarna hij enkele vragenstellers van antwoord
diende. Na afloop gaven zich een aantal aanwezigen
als lid van het boekhoudbureau op.

De vergadering was goed bezocht.

Uitvoering „Kunstgenot". Uitgaande van „Kunst-
genot" werd Zaterdagavond in de zaal Langeler een
kunstavond gegeven door het Elite-gezelschap uit Apel-
doorn onder leiding van den heer Holtland. Opgevoerd
werd het toneelstuk in 3 bedrijven „Vliegersvrouwen".

De spelers in dit stuk lieten zich weer van hun beste
zijde zien, waardoor het stuk zeer goed tot zijn recht
kwam. Voor kunstliefhebbers was het weer een genot-
volle avond.

Klaprozendag. Ter gelegenheid van de op Maandag
j.l. alhier gehouden klaprozendag werden door een aantal
ingezetenen alsmede door den burgemeester met zijn
echtgenote, bloemen op de graven van de alhier ge-
sneuvelde Engelse militairen gelegd. Het was een indruk-
wekkende plechtigheid.

„De Slag om Arnhem". A.s. Dinsdagav. worden in
zaal Langeler 3 voorstellingen gegeven van deze zeer
bijzondere film. In deze film worden de gebeurtenissen
getoond, welke zich in Sept. 1944 rond Arnhem hebben
afgespeeld. Hoe honderden zweefvliegtuigen met lucht-
landingstroepen en parachutisten uit Dekota's boven het
door de Duitsers bezette Nederlandse grondgebied
werden neergelaten. Negen dagen woedde de strijd in
het totaal stukgeschoten Arnhem. Een strijd van de In-
fanterie der lucht tegen Duitse S.S.-pantser-devisies.
Van de 10.000 man zijn er in het geheel 2400 terug-
gekeerd. De moed en het doorzettingsvermogen, welke
deze troepen aan de dag hebben gelegd, de uitputting
waarmede zij te kampen hadden door gebrek aan voed-
sel, hun zware verliezen, dat alles toont de film U
waarheidsgetrouw en meesterlijk weergegeven.
Voor nadere bijzonderheden zie men de adv. in dit no.

De kracht ia ongelijk, zoals het streven,
Niet ieder doel is binnen elks bereik;
De vreugd des levens echter is gelijk,
Als moed de goede uitslag heeft gegeven. P. Casus

Omhoog

t Omlaag

Neêrland heeft weer wat bijzonders;
Het wordt vast nog eens beroemd,
't Is geen wonder, dat men ons vaak
Chinezen van het Westen noemt.

Want de borrel wordt goedkoper,
Dat is op zich zelf niet raar.
Voor betrekkelijk weinig centen
Zet men thans Uw borrel klaar.

Maar 'k heb tot mijn schrik gelezen,
Dat de melk weer duurder wordt;
Wat de drinker méér kan drinken,
Komt de baby straks te kort!

Ik weet niet, wie zo iets vaststelt;
Maar het lijkt me wel iets dols.
Straks wordt nog de melk een gulden,
En een dubbeltje de Bols.

Maar jenever, moet u weten,
Brengt de schatkist 't volle pond;
En de melk van onze koeien
Houdt slechts kinderen gezond.

Laat de wereld maar weer lachen,
Om wat men in Holland doet.
Beter nog een volk van drinkers, .
Dan een volk van melk en bloed!

Zo, meneer de prijsvaststeller,
Sla je brallend op de borst;
Neem een Bols en laat de kind'ren . . .
Water drinken voor de dorst!

(Nadruk verboden)

De samenstelling van de broodbloem
De toevoeging van meer buitenlandse tarwe aan de

broodbloem tot 50 %, welke 11 Nov. is begonnen,
kan nog niet onmiddellijk in de kwaliteit van het brood
tot uiting komen, zoals velen schijnen te denken. Op
genoemde datum zijn n.l. de maalderijen begonnen bloem
van deze samenstelling te maken. De bakkers zullen,
naarmate hun bloemvoorraad aanvulling behoeft, voor-
zien worden met bloem van nieuwe samenstelling. Het
verloop van dit proces vraagt enkele weken.

Het gezicht teruggekregen
Een 98-jarige koopman uit Kopenhagen heeft onlangs

door een heelkundige behandeling het gezicht terug-
gekregen, na vijf jaar blind te zijn geweest.

Zijn eerste opmerking, nadat hij het gezicht had her-
kregen was, dat de verpleegsters meisjes waren.

Hij verklaarde, niet bang te zijn geweest, omdat het
op zijn leeftijd niet gehinderd zou hebben als hij-dood
was gegaan. „Nu kan ik tenminste weer kranten lezen"
zei hij, „en ik voel me gelukkig!"

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (CLD)

S.S.t.t .

Aan

HENGELO (GLD)



. DISTRIBUTIEDIENST

Uitreiking schoenenbonnen. De uitreiking van de
schoenenbonnen aan hen wiens laatste cijfer van het
tweede distributiestamkaartnummer een 7 is en die sinds
Jan. 1945 geen schoenenbon hebben ontvangen, vindt
plaats als volgt: Donderdag 14 Nov. aan hen wiens
geslachtsnaam begint met' de letters A t/m K; Vrijdag
15 Nov. aan hen wiens geslachtsnaam begint met de
letters L t/m Z; telkens des voorm van 9—12 uur.

Distributiedienst Hengelo (Gld)

Comité „Ereschuld en Dankbaarheid11

Bovengenoemd comité doet een dringend beroep op
alle ingezetenen dezer gt?meente, om mede te werken
tot het welslagen van de door haar te houden collecte
ten bate van de nabestaanden van gesneuvelde mili-
tairen en gewonden tijdens de Meidagen van 1940.

Zij brachten het grootste offer: hun leven. Laten ook
wij een offer brengen ten behoeve van hun nabestaan-
den en voor hen die invalide zijn geworden.

Deze collecte wordt slechts eenmaal gehouden en
wordt in Uw warme belangstelling aanbevolen.

Het Bestuur

PAX-nieuws

Zaterdag j.l. speelde Pax B uit tegen Ratti A en
verloor met 6—1. In deze afdeling is alsnog ingedeeld
Vorden A, zodat het totaal der deelnemende elftallen
thans 7 bedraagt.

Pax II won haar thuiswedstrijd tegen Warnsveldse
Boys II met 4—2, doch zal Zondag a.s. tegen Ratti I,
welk laatste elftal serieuze kampioenskansen heeft, heel
wat beter moeten spelen, wil zij een draaglijk resultaat
behalen.

Pax I speelde uit tegen R.K.D.V.V. I en won met
3—1 op een terrein, hetwelk meer op een hindernis-
baan, dan op een voetbalveld geleek.

Door de hierboven behaalde resultaten nemen Pax I
en Pax II thans resp. de 4e en 5e plaats op de rang-
lijst in.

Zondag a.s. speelt Pax II thuis tegen Ratti I, terwijl
Pax III bij Markelo II op bezoek gaat. Van het resul-
taat dezer wedstrijden valt niet veel te voorspellen,
ofschoon Pax III wel een kans maakt haar tweede over-
winning te boeken. Pax I heeft geen wedstrijd. In haar
afdeling zijn o.a. de inhaalwedstrijden Steenderen—B.I.C.
en Brummense Boys—Eerbeekse Boys vastgesteld, naar
de uitslag waarvan wij zeer benieuwd zullen zijn. Nu
Pax I a.s. Zondag niet speelt zal zij zo goed als zeker
één of twee plaatsen op de ranglijst zakken.

Zaterdag a.s. speelt Pax C om 3 uur thuis tegen
Ruurlo B.
* Programma voor Zondag 24 Nov. a.s.: Pax II—
Vorden I; Pax III-K.D.C. IV.

Zaterdag 23 Nov. a.s.: Pax A—Keyenb. Boys B.

Nieuwe brandpunten in de prijzenslag
De prijzencontröle bezocht in Apeldoorn in 3 dagen

tijds 233 zaken, waar 53 processen-verbaal werden op-
gemaakt. Toen de controle van hier op Zutphen over-
sloeg, bleek de schrik er in dit stadje reeds in te zitten,,
slechts enkele pnjzenzondaars werden betrapt. Een groot-
handel in levertraan, die de prijs had opgedreven, sleepte
twee doktoren in zijn val mede; een broodfabriek bleek
regelmatig brood zonder bon en te duur te hebben verkocht.

In het Utrechtse moest tegen 12 verkopers proces-
verbaal worden opgemaakt, omdat zij de prijs van melk
en brood voortijdig hadden verhoogd. Een» textiel-
fabrikant te- Eindhoven verkocht al zijn stoffen een
gulden per meter te duur.

In totaal werden 180 processan-verbaal opgemaakt.

Geldigverklaring kunstmestbonnen

Met ingang van 9 Nov. zijn de volgende kunstmest-
bonnen tot nader order geldig verklaard:

Fosforzuurbonnen met opdruk no. 4 en 5.
De fosforzuurbonnen met opdruk no. l, 2 en 3 ver-

liezen hun geldigheid op 31 Dec. 1946. Bonnen, die
op die datum niet bij het Kunstmestdistributiebureau
zijn binnengekomen, worden niet meer aangenomen.

Van kalistikstof kan in het vervolg 100 kg worden
afgeleverd tegen inontvangstneming van bonnen ter
waarde van 15 kg stikstof (N).

De slagers mogen de platte beenderen
niet aan het publiek verkopen

Het publiek verkeert veelal in de veronderstelling,
dat de slagers regelmatig beenderen bij het vlees kun-
nen leveren. Dit is echter niet het geval, daar de slagers
verplicht zijn alle platte beenderen (niet-merghoudende
beenderen) in te leveren bij de beenderen-verwerkende
industrie. Deze maatregel is noodzakelijk, omdat uit de
beenderen zeer belangrijke producten worden vervaar-
digd, n.l. technische vetten voor de zeepfabricage, lijm
o.a. voor de wederopbouw en beendermeel voor voeder-
doeleinden. De slagers zijn dus slechts in staat alleen
merghoudende beenderen aan het publiek te leveren.
Het is begrijpelijk, dat dit niet anders dan bij toerbeurt
kan gebeuren.

Statistiek in vele jaren oud
In de verzamelde geschriften van Confucius komt een

passage voor, waaruit blijkt, dat in het tijdperk van
den keizer Yu — ongeveer 3000 jaren vóór onze tijd-
rekening — in China reeds zeer veel aan statistiek door
de staat werd gedaan.

„Brittannia rules the waves"
De Engelse koning was van mening, dat bepaalde

zinsneden in het Engelse volkslied niet goed pasten in
de dankdienst der Verenigde Naties, die medio Oct.
in de St Pauls-Cathedral zou worden gehouden.

In het bijzonder had de koning bezwaar tegen het
volgende — door ons vertaalde — couplet:

„Verpletter onzen vijand;
Laat hem het onderspit delven;
Verwens zijn inspanningen;
Verijdel zijn slaafse boosaardigheden."

Inderdaad, deze regels zijn nu juist niet geschikt voor
een stichtelijke „Thanks giving day". Daarom werd op
wens van. den koning dit couplet veranderd, en in plaats
van deze oorlogszuchtige regels — voor het eerst in de
Engelse geschiedenis — is het volgende couplet gezongen :

„Dat alle mensen broeders worden —
Niet slechts in dit land
Moge Gods genade zich openbaren,
Doch in ieder land.
O, Heer, open de ogen der volken,
Opdat er één grote familie ontstaat
Over de gehele wereld.

Binnen 15 seconden . . . .
Wij herinneren ons een feestelijke bijeenkomst van

journalisten te Haarlem — kort vóór de oorlog —
waarbij een film-opname werd gemaakt van de aankomst
der bezoekers. Een uurtje daarna werd deze film den
vergaderden reeds vertoond. 4

Het was een record, dat echter dezer dagen in
Amerika glansrijk werd geslagen.

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van Amerikaanse
dagblad-redacteuren demonstreerde de Eastman-Kodak-
Comp. een van zijn nieuwste vindingen op fotografisch
gebied. Bij het betreden van de zaal werden de jour-
nalisten met een belichtingstijd van 1/10.000 sec. ge-
fotografeerd. Nog vóór zij hun plaatsen hadden inge-
nomen, werd de bijzonder duidelijke foto reeds op een
wit doek geprojecteerd.

De foto werd gemaakt op een 16 mm substandaard-
film en in een in het toestel ingebouwde tank direct
ontwikkeld, gekeerd, gefixeerd en tenslotte in de camera
gedroogd en daarna direct geprojecteerd. Ook de kleine
projector is een onderdeel van het toestel. Zonder dat
de film uit het toestel wordt gehaald, is zij binnen de
15 seconden klaar voor de projectie. Dit nieuwste foto-
toestel is voorzien van een electrisch mechanisme, dat
zeer snel sluit.

Zondagsdienst doktoren

Hengelo (Gld), Hummelo, en Steenderen.

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

Wij verzoeken onze adverteerders dringend de
advertenties ZO VROEG MOGELIJK te brengen,
uiterlijk vóór Donderdagmorgen 10 uur, daar
anders plaatsing niet kan worden gegarandeerd.

DE UITGEVER

Vervolg plaatselijk nieuws
Aanbesteding melkritten

Dinsdagmiddag j.!, vond
de aanbesteding plaats van
de melkritten voor de Coöp.
Zuivelfabriek alhier. De uit-
slag was als volgt:
Ritno. Naam 1347

\ A.
la H.
2 A.

1946

f3.00 f3.75
. 3.40 . 3.63

Bijenhof >.
Luimes

. v. d. Berg «3.60 = 4 . 1 7
2<i II. Berendsen =2.90 =4.00
3 E. J. Maalderij «3.00 -4,28
33 A. ten Have =1.90 =2.49
4 H. Kads ldke =3.70 = 4.80
4d II. Zweekhorst «3.30 = 4.SS
.S G. te Brake • 3.50 = 4.24
5a J. R. Pclskamp =4.50 «4.60
b R. Koeling -4.50 =6.00
ou j. M. Ibink «2.75 c 4.13
7 A. j. Bobbink «4.40 . 6.CO
7a J. W. Lenselink «3.70 «4.60
5 j. H. Bosman «6.50 = 7.75
Sa H. Langwerden = 6.50 « 5.74
8b H. Langwerden

(Maandagsrit) «4.95
9 ( i . ). Maandag • 4.50 =6.40
9a L.M.Lang werden «3.50 « 4.25
10 T. Dijkman .4.90 «5.93
l C d ï h . J . l l i k l e r i n k . 3 . 9 5 =5.43
1 1 ("i. Nij land -- 5.70 =4.00
I la (',. f i. Wormgoor. 5.60.5.42
1 2 J.H.M.Memelink «6.00.7.00
I 2 a ( i . II .Schollen =5 .10
13 M.B. Burghout «3.00
l . S a ( i. 1 1 . Bensink f 3.65
I I I I . J . Vlemingh «3.40
I4a I I . Bul ten ^3.70
15 A. J. Bobbink .2.75
15a A. uithof '.4.50

5.00
5.78
6.23
4.17
3.04
4.75
5.75
5.45

l ba H.l I .Willemsen • 3.00 = 3.96
17 R. Bretveld .6.90 .5.44

f 133.25 f 161.06
4.95

A. Scheffer

Maandagsrit
f 138.20

Marktbericht. Op de Kol-
demarkt waren aangevoerd
360 paarden. De prijzen be-
droegen voor werkpaarden
f500.— tot f 1100.— en
voor l '/2-Jarigen f 400.— tot
f700.—. Handel matig.

Een zeer groot aantal
kramerijen was aanwezig,
terwijl er op het tramterrein
diverse kermisvermakelijk-
heden waren opgesteld en
de danslustigen hun hart
konden ophalen in de diverse
dansgelegenheden.

Opbrengst collecte. Door
mevr. Van Hoogstraten
wordt medegedeeld, onder
dankzegging aan de collec-
tanten die zo vriendelijk
waren hun tijd daarvoor be-
schikbaar te stellen, dat de
collecte voor het Ned. Oor-
logsgraven-comité in totaal
in de gemeente Hengelo
f 246.42 heeft opgebracht.

Goede beloning
voor het terug bezorgen

van een

klein bruin hondje

met zwart dek, luisteren-

de naar de naam Pietje ;

10 jaar oud.

J. F. Gigengack

Opgave bij Boekh. Arnold

Nieuws in het kort
Het brood bl i j f t . . . lekker ! In tegenstelling met anders
luidende berichten wordt medegedeeld, dat de veran-
dering in de samenstelling van ons brood niet doorgaat.

Brrrrr ! Er zijn enkele aanwijzingen, dat de temperatuur
in December beneden normaal zal zijn.

Jan Publiek lust ze niet. De Vakgroep Detailhandel
Tabak te den Haag heeft aan den minister van Eco-
nomische Zaken een telegram gezonden, waarin on-
middellijke stopzetting van de distributie der „Zuid-
Amerikaantjes" wordt verlangd.

En wij dan ? Uit ons land zullen duizenden kisten ad-
vocaat, curagao, kummel en cherry brandy naar Enge-
land worden uitgevoerd.

Voor St Nicolaas ? Een vrachtauto geladen met 14 ton
bloembollen is vanuit Hillegom naar Madrid vertrokken
en men hoopt de Spaanse hoofdstad in 5'/2 dag te bereiken.

2000 Wagons voor ons land. Nederland zal uit de
Amerikaanse legervoorraad 2000 spoorwagons ontvangen.

Vertaling van het Oude Testament. Na het grote
succes, dat het Ned. Bijbelgenootschap met de vertaling
van het Nieuwe Testament heeft gehad, wordt de ver-
taling van het Oude Test. met grote kracht voortgezet.

Rechtstreeks naar Scandinavië. Me| ingang van 18
Nov. zal een rechtstreekse treinverbinding tussen Hoek
van Holland en Scandinavië worden onderhouden.

Alleen in urgente gevallen. Naar verluidt, mogen
Nederlanders alleen dan naar Duitsland reizen, indien
hun naaste familieleden ernstig ziek zijn en zij beschik-
ken over een schriftelijk bewijs daarvan.

Vereenvoudiging der vleesdistributie
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat, ter

vereenvoudiging der vleesdistributie, met ingang van
Maandag 11 Nov. a.s. behalve bloedworst ook lever-
artikelen, nierbrood en zure zult zonder inlevering van
bonnen verkrijgbaar zullen worden gesteld. Dit geldt
eveneens voor lever, nier, zwezerik, hart, uier en poten,
alles uiteraard voor zover voorradig.

Onderstaande artikelen blijven uitsluitend tegen in-
levering van vleesbonnen verkrijgbaar. Achter elk ar-
tikel is vermeld, welke hoeveelheid men op een bon
voor 100 gram kan kopen.
vers rund-, kalfs-, varkens-of schapenvl. (z. been) 100 gr.
vers paardevlees (zonder been) . . . 150 gr.
vlees i n blik . . . . 4 oz., i s ± 112 g r .
meat and vegetables . . . 8 oz„ is ± 225 gr.
verse tong van runderen, kalveren, varkens,
schapen e» paarden . . . , . 175 gr.
varkenskluiven . . . . . . 3 3 0 g r .
staart van runderen en kalveren . . 430 gr.
gerookt en/of gekookt rund-, kalfs-, varkens-,
schapen- en paardevlees, gerookte worstsoor-
ten, gebraden gehakt, corned beef . . 100 gr.
knakworst, gekookte worstsoorten . . 130 gr.
tongenworst . . . . . . 165 gr.

Koopt Uw St Nicolaascadeaux bij

Zie etalage Boekhandel Arnold

Maandag 18 Nov. a.s. hopen D.V. onze ge-
liefde Ouders

GERUIT WILLEM LIJFTOGT
en

CATRINA JOHANNA KARMAN

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in het
huwelijk zijn verbonden.

Dat God hun nog lang moge sparen is de wens
van hun dankbare kinderen.

Hengelo (Gld), 14 November 1946.
Bekveld 137

Zondag a.s.

Keyenb. Boys l -

Doetinchem II

Aanvang 2 uur

Entree 25 et

Bij een heerlijke pan snert een

CENTRA Geld, rookworst
Raadhuisstraat van Anton Hunink

Welk flink meisje
wil mijn vrouw helpen

met het huiswerk in de

morgenuren ?

J. H. Keijzer
hoofd o.l. school Varssel

Gevonden

een onderdeel van

'n worstmachine
Tegen adv.-kosten,

terug te bekomen

bij A. J. Lueslnk
„Brunderink"

Te koop een best

roodbont maalkalf
bij G. Hulstijn
Bekveld

Te koop
8 vim droge

takkebossen
bij H. Volman

Keyenburg

Zondag a.s.

Pax II - Ratti l
Aanvang 2 uur

Terrein Kastanjelaan

Entree 25 et,

beneden 16 jaar 10 et.

Maak Uw

huwelijksdag

onvergetelijk

door een

trouwreportage
Reeds vanaf f 17.50

i 30 opnamen, in album.

foto. DOLPHIJN
Tel. 52 - Vorden

Ook te bestellen bij Boekh. Arnold, Hengelo

Te koop een best maalkalf

en 2 geiten

bij T. Onstenk, Hofstraat 26, Hengelo

Te koop
2 beste gedekte

ooilammeren
bij Joh. Jolink

Keyenburg

De bestelde
accu s

kunnen worden
afgehaald.

W. LUIMES
Hengelo (G.)

Te koop een volbl. maalkalf
bij J. W. Zieverink, Wichmondse weg 4

Te koop een

r.b. drag. maal,
bijna aan de telling,

en een

r.b. drag. koe
bij Wed. Besselink

Reigersvoort — Steenderen

Voor

luiisslachtingen
biedt zich aan

H. J. Onstenk

Steenderense weg C 51



Bioscoopzaal Langeler - Hengelo
Exploitatie Jac. Midema — Deventer

Dinsdag 19 Nov., 4, 7 en 9 uur
(drie voorstellingen)

hebben wij de eer U te presenteren

het grote filmevenement

De Slag om Arnhem
(Theirs is the Glory)

Het was in Sept. 1944 dat de mannen van de First British Airborn Division hun heroïsche strijd
streden in en om Arnhem. Een jaar later keerden de overlevenden terug naar de slagvelden tussen
de ruïnes van ons Arnhem, om* voor alle tijden deze weergaloze actie vast te leggen.

De film „Theirs is the Glory" is een eresaluut aan en een herdenking van allen,
die streden en vielen in deze gigantische slag.

Toegang 14 jaar # Plaatsbespreken en voorverkoop vanaf Maandagmiddag 2 uur

ATTENTIE
Ondergetekende maakt het geachte

publiek van Hengelo (Gld) en om-

streken bekend, dat hij is aangesteld als

Depöitiouder
Alle gewenste inlichtingen worden

U gaarne verstrekt.

H. HULSTIJN
Loodgieter • Raadhuisstraat 1 6

Hei Bond van Arbeiders in hel Landb.-, Tuinb.- enZuivelbedrijf
Afd. Hengelo (Gld)

Inlevering vacantiebonnen
De afd. wijst de arbeiders in bovengenoemde bedrijven
er op, dat zij deze bonnen in de week van 18—23 Nov.
bij den plaatselijken Penningm. der afd., J. Krale, Ikink 4,
kunnen inleveren, 's avonds van 6—8 uur.
Ook ongeorganiseerden kunnen inleveren (uitsluitend
fonds landbouw). Het Bestuur

C.B.T.B. — HENGELO (G.)
Aan belanghebbenden delen wij mede, dat er nog

enkele leerlingen geplaatst kunnen worden voor de

huishoudcursus
beginnende Jan. 1947; op te geven bij M. Lense-

link, secr., D 16, Hengelo (G.).

VAN NELLE

T
EEN KLASSE OP ZICHZELF

Kerkdiensten
ZONDAG 17 NOVEMBER 1946

Ned. Herv. Kerk

V.m. 8.30 u. de Hr te Winkel,
10.15 u. Ds Kwint, bed. H. Doop.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordu»

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.
Btechthoren 10—11 u. kinderen,
3.30—7 u. overigen.

Te koop

een toom biggen
bij J. C. Wesselink
„de Bargel"

Adverteren doet verkopen

c van blijvende waarde D
Zie onze

St Nicolaas-etalage

la G. J. WISSINK
Horlogerie - Optiek - Goud - Zilver

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
28 en 29 Nov. Uitvoering Muziekver. „Concordia".
19 Dec. Propaganda.Toneelavond Gelderse Blindenver.
12 en 13 Dec. Uitvoering Muziekver. „Crescendo".
4 Jan. Toneelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).
9 en 10 Jan. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.

14 en 15 Jan. Uitvoering Zang. en Toneel ver. „Kxcelsior".
16 en 17 Jan. Uitvoering Jeugdver. Bek veld.
23 en 24 Jan. Uitvoering Korfbalclub T.O.P.

Te koop een nieuwe

bietensnijder
no. 7, een nieuwe

gegalv. gierpomp,
lang 3.75 m en een nieuwe

salamanderkachel,
zeer geschikt voor werk-
plaats of winkel,

bij J. J. Stoelhorst

Toldijk

Te koop

een Belg, herder,
oud l ' /2 jaar.

bij H. B. Lenselink

't Kervel, Hengelo


