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Plaatselijk nieuws *
Achilles 1 926 Hengelo (Gld) 20 jaar. Op 26 Mei

1946 bestond Achilles 1926 te Hengelo (Gld) 20 jaar.
Dit feit kon toen niet herdacht worden. Ter gelegen-
heid van dit lustrum heeft echter de feestelijke her-
king plaats gevonden op H en 15 Nov. j.1. De viering
van dit lustrum heeft getoond, dat Achilles 1926 een
grote sympathie geniet, hetwelk bestuur en leden ook
ten volle verdienen.

Op H Nov. vond een druk bezochte receptie plaats,
waar tal van personen, zowel op sport- als ander gebied
het bestuur en den directeur, de heer A. Broere, com-
plimenteerde, onder aanbieding van bloemen en andere
geschenken. Ter gelegenheid van dit herdenken werd
des avonds en de volgende middag en avond vertoond
de zo mooie sportfilm, waarvan alle aanwezigen ter-
dege genoten. De Vredesfilm „Klanken uit Arnhem"
liet wel zien, dat de oproep van het bestuur van het
K.N.G.V. niet tevergeefs was geweest. Deze demon-
stratie, als aanhankelijkheid aan het huis van Oranje
en ons Vaderland, alsmede een herdenking van de fiere
en trouwe zonen, welke voor ons Vaderland hun leven
lieten, maakte een diepe indruk op de aanwezigen.

Deze uitvoering is een groot succes geworden voor
Achilles 1926. Het is te hopen dat zij groeie en bloeie
en in de toekomst koers zal weten te houden als sym-
bool voor de sport, en ieders waardering en achting
voor zich mag winnen.
Een werkkring voor jongelui. Voor een klein aantal
belangstellenden besprak de heer Mom in de zaal Lan-
geler de toekomst van jongelui die er iets voor ge-
voelden, om in Limburg in de kolenmijnen te werk te
worden gesteld. Hij wees er in de eerste plaats op, dat
de veiligheid in de Nederlandse mijnen aan de spits
staat. Statistieken wijzen uit, dat het chauffeursvak b.v.
5 maal gevaarlijker is en zelfs de bouwvakken nog 3
maal zoveel. Ook is het leven in de mijn niet zo on-
gezond als men het wel afschildert, en bovendien is
het niet zwaarder dan grondwerk. Verder wijst spreker,
op de voordelen' aan de mijnarbeid verbonden, als hoog
loon, vroeg pensioen, ruim verlof, goede huisvesting,
extra bonnen enz. Van groot belang noemde spr. ook
het mijnwerkersfonds en de pensioenregeling. Ook de
bedrijfsorganisatie is van grote betekenis. Deze maakt
in zekere zin den mijnwerker tot mede-eigepaar van het
bedrijf, waardoor hij een grote bestaanszekerheid heeft
verkregen. In zijn verdere bespreking deelde hij nog in
het kort iets mee over de opleiding, die hoogstens 3
maanden duurt, de lonen, promotiekansen, verstrekking
van kleren en de huisvesting.

Tenslotte vertelde de heer Leukel, gepensioneerd
mijnwerker, bijzonderheden over de arbeid in de onder-
grondse gangen.
Jong Hervormden. In de vergadering van Jong Her-
vormden hield de heer Abelskamp van Zelhem een
lezing over den groten schilder Rembrandt van Rhijn.

Spr. behandelde zijn jeugd, studietijd, het ontwaken
als schilder, het worden tot kunstenaar. Uitvoerig stond
spr. stil bij wat een kunstenaar is. De moeilijkheden
van het leven zijn ook hem niet gespaard gebleven;

i

Moeilijkheden

van Sint HUotaas
Zo is weer de tijd gekomen
Van : de Tnaan schijnt door de bomen;

't Is de tijd van d' ouden Sint.
En de grootste grote mensen
Hebben net zo goed hun wensen

Als het kleinste kleine kind.

'k Heb den goeden Sint gesproken,
Hij heeft z'n licht eens opgestoken

Hier en daar in Nederland.
Hij liet mij een briefje lezen,
Zei: „dat moet er zo al wezen,

Het gaat boven mijn verstand.

Ma wil graag wat nieuwe kleren,
Pa wil weer eens inhaleren,

Maar . . . geen Zuid-Amerikaan,
't Is helaas nog een illusie,
Want die lamme distributie

Is nog lang niet van de baan.

Het is werk'lijk onbegonnen,
't Is nog altijd: bonnen — bonnen!

Er is nog zoveel te doen.
Hier is 't lijstje dat nu klaar is:
Onderwijzers méér salaris,

Voor de werkers een pensioen.

Maar bij Onderwijs en Kunsten
Is men niet gediend van gunsten

Aan 't onderwijzend personeel.
Bij de distributieheren
Was ik óók reeds enkle keren,

Maar 'k bereikte er niet veel.

Lui, die kapitaal bezitten,
Gaan aan 't schalden en aan 't vitten

Op Schermerhorn, De Boer en Poll.
Ook die zijn nog niet tevreden,
Indië als in 't verleden

Wensen zij — maar die zijn dol.

En de heren van de kranten
Wensen voor hun lezersklanten

Meer papier, 't is ny>t te doen.
Iedereen werkt me hier tegen;
'k Heb genoeg ervan gekregen,

Ik ga lekker . . . met pensioen!"

door de grote financiële zorgen, die hem totaal aan de
grond brachten, ontwaakte de diepte zijner kunst. Ver-
scheidene zijner werken liet men de revue passeren,
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inzonderheid stond men stil bij een van zijn beroemdste
werken ,,de Nachtwacht".

Met grote aandacht werd deze lezing gevolgd.
Medio Januari zal nog een avond aan dit onderwerp

worden gewijd, dan verduidelijkt met lichtbeelden.

Pastor Hall. Blijkens adv. in dit no. draait a.s. Dins-
dag in zaal Langeler de film Pastor Hall, waarvan het
scenario gebaseerd is op het leven van Ds Niemöller.
De film liep in ons land première in het City Theater
in Den Haag en boekte een overweldigend succes, 4
weken lang wefd Pastor Hall op het programma ge-
houden. De film was het gesprek van de dag.

Kampioenswedstrijden Turnkring„de Graafschap".
Onder auspiciën van de Turnkring ,,de Graafschap"
organiseerde de Varsseveldse Gymn.-Ve^ j.l. Zondag
de Kampioenswedstrijden der Turnkring, waaraan ook
de Gymn.-Ver. Achilles 1926 deelnam. De uitslag is
als volgt. Gemiddelde der verenigingen: 1. W.G.V.,
Winterswijk 156.89 punten; 2. V.G.V., Varsseveld
155.60 p.; 3. Achilles 1926,.Hengelo 151.75 p. ;4. E.G.V.,
Eibergen 148.58 p.; 5. R.G.V., Ruurlo 146.50 p.

Dames: mej. R. Demming behaalde 165 p., waar-
door zij zich achter de kampioen en res. kampioen no.
2 plaatste; mej. A. Weevers 154 p.; mej. J. Knol 144
p.; mej. J. Dikkeboer 142'/2 P-

B. Harmsen van de herenafd. behaalde 148 p. Aan
de hiervoor in aanmerking komende deelnemers werd
het diploma van het Ned. Gymn.-Verbond uitgereikt.
Ruim 40 der beste dames-gytnnasten uit de Achterhoek
waren candidaten voor het kampioenschap, terwijl 10
van de 24 georganiseerde ver. deelnamen.

Een compliment voor den directeur, de heer Broere,
en een eresaluut voor de leden van Achilles, welke
thans voor de eerste maal aan een dergelijke kracht-
meting met zoveel succes hebben deelgenomen.

Stierenkeuring. Op de veemarkt had Woensdag de
najaars-stierenkeuring plaats. Er waren 14 stuks aan-
gevoerd. Goedgekeurd werden de stieren van: H. Pels-
kamp, Bekveld; H. Harmsen, Bekveld ; H. E. Harmsen,
..Stenderink" (2 stuks); Th. Nieuwenhuis, ..Honnekink" ;
A. J. Luesink, ..Brunderink"; G. Mamelink, Toldijk;
J. Klein Gotink, Bekveld; M. Spekkink, Toldijk; D.
M. Wullink, „Huizink".

Keurmeesters waren de heren £. van Amstel te Af-
ferden en W. Lucassen te Wehl.

Geslaagd. Aan het wetenschappelijk Instituut voor
Medische Huidverzorging te Zandvoort deed onzeplaats-
genote mej. W. ten Broek-Lubbers met goed gevolg
examen voor het diploma vakbekwaamheid.

Raadsvergadering. De agenda der op a.s. Maandag
te houden raadsvergadering is als volgt samengesteld:

l Notulen. 2 Ingekomen stukken, mededelingen. 3
Vaststellen verordening straat-, en wegenbelasting. 4
Wijziging verordening hondenbelasting. 5 Aankoop
grond voor verbetering Poelsweg te Keyenburg. 6 Steun
ingevolge art. \3 der l.o.-wet, voor reiskosten Jeerlin-
gen r.k. u.l.o. school te Doetinchem. 7 Toekenning bij-
drage kosten van de school voor buitengewoon l.o. te
Zutphen. 8 Subsidie chr. lagere landbouwschool te Zei-
hem. 9 Verhuring onderwijzerswoning te Var,sel.
10 Voorstel-Tijdink tot invoering ambtsgebed bij raads-
vergaderingen.

Zondagsdienst doktoren. Dr Dwars en Dr Buurke.

Sportnieuws
Pax. "Zondag j.l. was het een succesvolle dag voor Pax.
Het eerste elftal won te Lochem met 2 — l , terwijl
Pax II na een enerverende wedstrijd met O—O gelijk
speelde tegen het sterke Vorden I.

Pax III behaalde een fraai succes, door met 4 — 3
van K.D.C. IV te winnen.

Zaterdag j.l. won Pax A met niet minder dan 5—l
van Keyenburg:;e Boys B.

Zondag a.s. speelt P.-ix I t hu i s tegen Brummense Boys I,
terwijl voor deze wecL-crijd Pax III de strijd aanbindt
tegen Almen I.

Pax B speelt hedenmiddag uit tegen Keyenburgse
Boys B. Hopenlijk behaalt het B elftal zijn eerste winstpunt.

Programma voor Zondag 8 Dec. a.s.: Pax II — Be
Quick IV, aanvang 2 u u r ; Ratti III—Pax III, aanvang
12 uur ; Pax A, B, C en Pax I geen wedstrijd.

Dam- en Schaakclub. De wedstrijden om het club-
kampioenschap hebben een spannend verloop.

Bij de dammers is de stand als volgt. Groep A :
J. Heyink 5 punten uit 4 wedstrijden
Joh. Luimes 7 „ „ 6
W. Heyink 4 „ „ 5
M. Momberg 4 „ „ 3
B. Momberg, 2 „ 4

In groep B zijn nog te weinig wedstrijden gespeeld,
om de stand op te geven. Hierin spelen 6 deelnemers.

De schakers moeten nog beginnen. Die laten het er
wel een beetje bij zitten.

Door de club is thans een wedstrijd uitgeschreven
voor schakers en dammers, zowel voor ouderen als
voor de jeugd. De deelnemers kunnen zelf bepalen waar
en wanneer zij willen spelen. Zij kennen dan bij elkaar
aan huis komen en de uitslag opgeven. Dit is zo ge-
regeld, om zoveel mogelijk spelers in de gelegenheid te
stellen hieraan mee te doen. Vooral voor de jeugd kan
dit met de lange avonden een mooie tijdpassering wor-
den, maar ook voor de ouderen, die in dit mooie spel
graag eens hun krachten willen beproeven. De deel-
name is vrij, al zal natuurlijk een kleine bijdrage voor
het bestrijden ^ier ofikosten dankbaar worden aanvaard.

Wij wensen de organiserende club veel succes!

De mooie en gemakkelijke wereld-hulpfaal

BELASTINGWEE (in 1875)

Onderstaande verzuchting van een toenmaligen be-
lastingbetaler trof een onzer lezers aan in ,,De Week"

2 Dec. 1875. Men ziet, dat het toen ook al netvan
ging ajs tegenwoordig. De dichter heeft zelfs een voor-
spellende geest gehad ten opzichte van luxe- en effecten-
belasting.
Wat tal van lasten zijn er hier niet uitgeschreven!
't Is, als ik wel bedenk, bijna om van te beven.
De handel wordt daarbij gedwarsboomd en verdrukt.
Betalen is het woord, hoe 't volk ook gaat gebukt.
Belasting op de turf, belasting op de kolen,
Belasting op de weg, waar 'k op verslijt mijn zolen,
Belasting voor 't patent, belasting op het zout,
Belasting op de steen, belasting op het hout,
Belasting om de "rook de woning uit te leiden,
Belasting op de knechts, belasting op de meiden,
Belasting op het bier, op zeep en op azijn,
Belasting op de deur, belasting op de wijn,
Belasting op de grond, op polders en op waarden,
Belasting op 't" geslacht, belasting op de paarden,
Belasting .op het raam, dat licht geeft in mijn woning,
Belasting op den hond voor zijne hulpbetoning,
Belasting op het huis voor d' eigenaar en gebruiker,
Belasting op de thee, op sterke drank en suiker,
Belasting op de kunst, belasting op 't vermaak . . . .
Ja, 't is een zeldzaamheid: een niet belaste zaak.
Zelfs moet men, om geen scha zich op de hals te halen,
Het zegel bovendien aan 's Rijks kantoor betalen.
En nu nog op tabak! Als ik minister was,
'k Liet geen piano's vrij, veel minder bloemenkas.
Maar bovenal gewis, moesten ook nkt ontbreken,
Die 't lieve Hollands geld in vreemde fondsen steken.

Nieuw auto-vliegtuig

Een Amerikaanse firrria heeft een nieuw auto-vliegtuig
gefabriceerd, dat op de weg 90 km per uur kan rijden
en ongeveer een snelheid van 200 km in de lucht kan
bereiken, wanneer de schroef, de vleugels en het staart-
stuk er aan worden bevestigd.

Het voertuig, ..Airphibian" genaamd, biedt plaats aan
twee personen en kan 640 km vliegen op 114 liter
benzine. De productie voor het publiek wacht op de
goedkeuring van de Raad voor de Burger-Luchtvaart.
Men verwacht dat de prijs 5.000 Amerikaanse dollars
zal bedragen.

Een bijzondere ontdekking

De universiteit van Lima deelde mede, dat er een
graf van een oude Peruaanse godheid was ontdekt. Deze
ontdekking, in Virotal in Peru gedaan, is te vergelijken
met die van het graf van Toetankh-amon in Egypte.

In het graf vond men de resten van den god Aiapasc,

die als laatste -n zijn dynastie gelijktijdig hogepriester
en soldaat war

De archeolcn zijn van mening, dat het graf ruim
1000 jaar oud ,

Rondom hè' <kelet vond men verschillende kunst-
voorwWpen, c „aan de Peruaanse regering ten ge-
schenke werdetaangeboden.

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

2 Dcc. Vergad^ng C. ]. Bocreni en Tuindcrs=org.
19 Dcc. Propagada»Toneelavond Gelderse M l i n d o n v c r .
12 en 13 Dcc. Üvocring Mu/ ick \cr . , < ' ; t-.-4 cndo".
20 Dcc. Fecstavad 1J.O.L.H. en ttO.G.

4 jan. Toncclavful V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).
9 en 10 Jan. U voering Jongclingsvcr. Dorp.

14 en 15 jan. U i v u c r i n g X a n ^ = en l om\ 1\TI . „ I : \ c c l s i o r ' 1 .
16 en 17 Jan. UivocrinÉ Jeugclvcr . Bekvcld.
23 en 24 Jan. Uivoering Kor fna lc l ib T.O.l'.
28 en 30 Jan. Uivoering Gymnastfekver. „ A c l i i l K

De ideale stoel
ledere reiziger heeft wel ervaren, dat men ook van

het zitten vermoeid kan worcen. Een Engelse firma
heeft nu een stoel gefabriceerd, waarin men uren lang
kan zitten, zondf^de minste vemoeidheid te gevoelen.

Het principe van dit ontwep berust op een door
een veer in bedlfcang gehouden spil, aangebracht onder
de voorzijde van de zitting. De£ spil is gecombineerd
met de wetenschappelijke consructie van het model
van de stoel.

De uitvinders van dit nieuwe zitje gingen uit van de
veronderstelling, dat. de liggend- houding de enige is,
waarin men lange tijd kan bliyen, zonder vermoeid
te raken. Zij constateerden, da de oorzaak hiervoor
was, dat het lichaamsgewicht gelik was verdeeld. Wordt
dit gewicht ongelijk verdeeld, en moeten de spieren
zich inspannen, met als gevolg vemoeidheid. De nieuwe
stoel is zo geconstrueerd, dat Hj zich geheel aanpast
aan de vorm vanvhet lichaam, be vaak men ook van
houding verandert.

De nieuwe stoel kan uitstekeid dienst doen bij het
afleggen van lange afstanden pa: trein, auto of vlieg-
machine. De R.A.F, heeft hem geacepteerd als standaard-
stoel voor het troepentransport.

Ook voor het particuliere Itven zal deze stoel in
sterk uiteenlopende modellen warden vervaardigd. Het
geraamte zal bestaan uit allumirium buizen.

Dammers
en Schakers

Door de Dam- en Schaakclub
alhier zal een WEDSTRIJD
\yorden georganiseerd voor
riet-leden en wel voor de
volgende vier groepen:
Dammers geb. 1930 en ouder
Schakers ,, ,, ,, ,,
Dammers ,, in 1931 en jonger
Schakers , ,, ,„
Voor elke groep zal een
prijs beschikbaar worden
gesteld.
De deelnemers kunnen zelf
tijd en plaats bepalen der
vredstrijden. Deelname vrij.
Aanmelden met adres .voor
10 Dec. bij
H. Boerman, ..Concordia"
W. Heyink, Votd. weg
R. Garritsen, Baminkstr. 32
Joh. Luimes, Lankh.-str.

Te koop

1 afgekalfde en

2 drag. malen,
ook ruilen voc gust vee.
W. J. Weeiink

Keyenhirg C 40

Verloren
op 2 Nov. van ,,Stenderink"
naar Toldijk

een fietstas
inhcudende tasje, waarin
beus met geld en textiel-
punfcn.
Gaa'ne terug te bezorgen
tegei goede beloning.

H. Maalderink

Toldijk C 112

Te koop

5 zware biggen
bij J. Wissink

Hergelose str. 6, Keyenburg

Te koop een toom

zware biggen
bij H. J. Teunissen

,,Meestershuis" — Varsel

Te koop een

dragende maal
Wed. H. Stoltenborg

F 89

Wederom werden wij zeer
bedroefd door het overlijden
van ons pas geboren zoontje
en broertje.

Sterke ons ook nu de Here
in dit smartelijk verlies.

J. W. Luiten
B. Luiten-Freriks
Dikkie

Hengelo (Gld). 25 Nov. 1946.

Te koop 2 goedgek.

volbloed stieren,
beste fam. enext^productie.

H. E. Harmsen

„Stenderink"

Te koop een 30-liters

melkbus
bij H. Bretveld
Wichmondse weg 21

Te koop

een guste schot,
ook te ruilen tegen drag. maal,

bij B. Maalderink

..Donderwinkel" — Toldijk

Te koop

een drag, maal,
half December aan de telling,

bij B. Jansen

Bleekstraat l

Te koop gevraagd

essenhout
bij A. Wesselink

Timmerman — Noordink

Wie ruilt

een maalkalf
voor een stierkall ?

Te koop l zware
Joh. Eenink
Varsel F 98

Kerkdiensten

ZONDAG l DECEMBER 1946

Ned. Herv. Kerk

l O u. Ds Kwint, 7 u. de Hr te Winkel.
Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 e/i 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.
Biechthoren 10—11 u. kinderen,
3.30—7 u. overigen.

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Heden overleed zacht en kalm onze innig ge-
liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

AALTJE MAALDERINK,

weduwe van Antoon Broekman,
in jde gezegende ouderdom van ruim 76 jaar.

De hoop op een zalig wederzien troost ons in
dit zo smartelijk verlies.

Halle, A. Broekman
}. Broekman-Oldenhave

Hengelo (G.), H. Broekman
H. J, Broekman-Brouwer

G. Broekman
B. G. Broekman-Oldenhave

Vorden. J. H. Wagenvoort-Broekman
D. Wagenvoort

Winterswijk, G. W. Makkink-Broekman
M. Makkink

en kleinkinderen.

Hengelo (G.), 27 November 1946.
„Stofferij"

De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben op Maandag 2
Dec., om 1.30 uur, op de Algemene Begraafplaats.

f ooe Süii k

Bestel vroegtijdig

Boterletters

Speculaas

Gebak

Suikerwerken
Ook een extra'tje

zonder inlevering

Bakkerij v. d. Weer

Brengt Uw "IV

advertenties

v r o e g t i j d i g
Volgens overheidsbepaling

mogen wij slechts ' / 3 van
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!

Wij betalen

extra hoge prijzen
voor bunzings, eekhoorns en
allesoorten wild en gevogelte.

Aanbevelend

H. FRANKEN
Pluim veehandel
Hengelo (G.), Tel. 295

Te koop

roodb. maalkalf,

l paar jongensschoenen
maat 39,

l paar meisjesschoenen
maat 36,

l paar damespanlotfels
maat 40.

Alles zwart, laag model en
zo goed als nieuw.

D. J. Wesselink
F 49 -. Varsel

Abonnementen en

advertenties

worden gaarne

aangenomen

door G. J. LIJFTOFT

Toldijk

De Sint
koopt z'n cadeau's bij

Boekh, ARNOLD



STEETTOWAN

GEBRUUKTD'RVAN

Wat hebt toch de kinder
Bi'j Stevord plezier,
Ze roept nao mekare :
„Now kiek toch es hier!"

Zo volle mooie dinge
Veur groot en veur klein,
't Is meer as merakel,
Wat vindt ze 't toch fijn.

En Sint kump ok eigens
Bi'j Stevord en kik,
Daor zutte alle kinder,
Wat heffe dan schik.

Dan zegge: „Ik wil nao
De stad neet meer lopen,
'k Kan alles wa'k geve
Bi'j Stevord weerkopen".

Den ston dat, köj denken,
Bezunder bes an.
Hie zei: „Sinterklaos-eum
Gebruuk d'r maor van!"

STEVORD
Hengelo (Gld) Vorden (Fil.)

Bioscoopzaal LANGELER
HENGELO

Exploitatie Jac. Miedema, Deventer

Dinsdag 3 December, 8 uur
vertonen wij

een film van zeer bijzondere klasse

Pastor
HALL

met: WILFRED LAWSON.

Geheel gebaseerd op het leven van Ds Nie-
möller. Geketend, lichamelijk geknakt, maar
geestelijk ongebroken, volhardde hij in zijn ver-
zet. Mijn wapenen zijn de wapenen Gods.

Jaren zullen voorbijgaan, voordat U weer
een film zult zien, die U zo pakt en mee-
sleept als deze.
Toegang 18 jaar. Plaatsbespreken en voor-
verkoop vanaf Maandagmiddag l uur.

Nieuwe belastingen
zijn geen nachtmerrie's, wanneer Uw
boekhouding aan de fiscale eisen voldoet.

Komt beslagen op het ijs, met een door
ons gevoerde boekhouding.

Administratiekantoor TH. J. SLOOT
HENGELO, E 2 — Lid N.I.v.B.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt/.
op Woensdag 4 December
(St Nicolaasmarlct)

te Hengelo (Gld)
&yMMi Marktverépiging Hengelo (Gld)

Ruime keuze ontspanningslectuur Arnold

Zoekt U naar een

stm
Wij zijn ruim gesorteerd in :
Kinderspeelgoed
Gezelschapsspelen
Byouterieën
Schilderijen
Kerkboeken, rozenkransen
Religieuse artikelen

J. B. BESSEUNK - Keyenbjrg

Zondag a.s.

12 uur Pax III - Almen l

2 uur Pax l - Brummense Btys l
Entree 35 et, beneden 16 jaar 10 et

Terrein Kastanjelaan

St Nicolaas-Bal

Hengelo (G.)

*

Donderdag 5'Dec. a..

DANSMUZIEK
in zaal Langeler

Aanvang 6 uur

BALLING (Zes maanden gijzelaar in hren)

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

Cad eaux
- -•

van

blijvende

waarde

koopt

men

bij

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

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA"
geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. DE V R I E S


