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Officiële Bonnenlijst
voor de tweede helft van de 1 3e periode 1 946

(8 t m 21 Dec.)

Bonkaarten

KA, KB, KC 612

(strook no. 4)

KD, KE 612

(strook no. 4)

Tabakskaart enz.

Geldige bonnen

51 — 1 brood
51 2 ..
51—1 boter
51-2 .;

51-3 „
51—1 melk
51 — 1 vlees
51-2 „
51—1 alg.
51 2 ,,
51-3 .,

51— 1 B res.
51-1 C ,,
51-2B ., en

51— 2C res.
51— 3B en

51-3 C res.
51-4B res.

52—1 brood
52—1 boter
52-2 .,
52—1 melk
52 — 1 vlees en

52—2 vlees
52-1 alg.
52-2, 52-3 alg.

52-4 alg.
52— 1 D res.
52-2D res.
52-1 E res.

52-2E res.

T 61
V 62
X 61
X 62

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
1 25 gr. margar. of 1 00 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
200 gram kaas
50 gram korstloze kaas
500 gram suiker, boterham -
strooisel enz. of 1000 gram
jam, stroop enz.
1600 gram brood
800 gram brood

3 liter melk
-

1 ei (5e kl.)
100 gram kaas

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

100 gram vlees
100 gram kaas
250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz.
1 ei (5e kl.)
800 gram brood
50 gram korstloze kaas
250 gram rijst of kindermeel
(uit rijst bereid) of kinder-
biscuits
600 gram bloem of kinder-
meel (niet uit rijst bereid)

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

Aanvragen werkschoenen
In het tijdvak van 25 Nov. t/m 14 Dec. zal er weder-

om gelegenheid worden gegeven tot het aanvragen van
werkschoenen voor diegenen, die volgens de beroepen-
lijst hiervoor in aanmerking komen en die na Novem-
ber 1945 geen bonnen hiervoor ontvingen.

Bedrijven met minder dan 10 personen moeten in-
dividueel aanvragen. Bedrijven met meer dan 10 per-
sonen moeten een collectieve aanvraag indienen' onder
overlegging van een lijst, vermeldende de namen van
de betreffende personen en alle stamkaarten.

Bon voor sinaasappelen
Per hoofd der bevolking zullen 500 gram sinaas-

appelen beschikbaar worden gesteld. Het C.D.K. deelt
mede, dat men hiertoe bon 49—6 of 50—8 algemeen
bij een handelaar in groente en/of fruit moet inleveren
en wel uiterlijk op heden Zaterdag 7 Dec.

De aflevering der sinaasappelen zal plaats vinden
naarmate deze aangevoerd worden. Uiteraard zal de
afwerking van de voor de leeftijdsgroepen D en E in
Augustus j.l. bekend gemaakte bon voorgaan.

Citroenen voor volwassenen
Voor allen die geboren zijn in 1925 of vroeger wor-

den ca 200 gram citroenen per persoon beschikbaar
gesteld. Het C.D.K. deelt mede, dat men om deze ci-
troenen te verkrijgen bon 49—la res. bij een handelaar
in groente en/of fruit uiterlijk op heden 7 Dec. dient
in te leveren. De aflevering zal vermoedelijk, met het
oog op de aanvoer, geruime tijd in beslag nemen.

Neêrlands Glorie
De Limburgse mijnen benaderden de voor-
oorlogse productie. Ir Groothof gaf den
kompels een zakje tabak.

(Krantenbericht)

Ja, daar wordt goed werk geleverd
In ons Zuid'lijk Nederland.
Dank zij dezen stoeren werkers
Zijn wij heel gauw uit de brand.
Als u straks uw kolenkit vult,
Of de haard wordt opgepord,
Denk een openblik met eerbied
Hoe er daar gearbeid wordt.

De productie is vooroorlogs,
Groothof kan tevreden zijn;
Nederland is dank verschuldigd
Aan de kerels uit de mijn.
Want d' Amerikaanse staking
Werd ons landje tot een strop;
Maar de Nederlandse werker
Gooit er nog een schepje op.

En al zal men wat jaloers zijn
Op de extra pijp tabak,
Ik heb liever niets te roken
Bij een volle kolenbak,
Dan een pakje sigaretten
Bij een uitgedoofde haard!
Dank zij hun, hecht ik weer waarde
Aan m'n goede kolenkaart.

Wat je doet, is weer een staaltje
Van je moed en energie.
Jullie zorgen voor de kachels
En voor Neêrlands industrie.
Als men jullie soms wil prijzen,
Zeg je met je zwart gezicht:
„'t Is toch heus niet veel bijzonders;
Ik deed toch alleen m'n plicht!"

Juist de kerels, die hun plicht doen,
Daar kan Neêrland trots op zijn.
Daarom dit poëtisch standbeeld
Voor de jongens van de mijn.

(Nadruk verboden)

Plaatselijk Nieuws
Uitvoering „Concordia". De muziekver. „Concordia"
gaf Donderdag- en Vrijdagavond voor een uitverkochte
zaal in het feestgebouw haar eerste uitvoering in dit
seizoen.

De voorzitter, de heer G. Lenderink, opende de eerste
avond met een welkomstwoord, waarbij hij opmerkte,
dat er geen „bal na" kon worden gegeven, daar het
toneelstuk te veel tijd in beslag nam. Wel kon hij de
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jongelui enige hoop geven op een afzonderlijke balavond.
Toen daarna 't scherm open ging, zagen we voor 't

voltallige koor den nieuwen dirigent, de heer H. Kappert
staan. Na enkele nummers, waaronder de lang niet ge-
makkelijke ouverture „De Cannenburg" van Nico Ger-
harz bleek reeds, dat de leiding thans in goede handen is.
Een zestal nummers werd achtereenvolgens ten gehore
gebracht, welke alle de volle aandacht van het publiek
hadden.

Met medewerking van enkele dames werd na de pauze
het toneelstuk van Henk Bakker „Adel in livrei" op-
gevoerd. Het werd keurig gespeeld. De toneelaankleding
vereiste veel zorg, doch men was er vrij goed in ge-
slaagd een oude burchtkamer te imiteren, waardoor
men een juiste indruk kreeg van de plaats, waar de
handeling zich afspeelt. Het stuk werd op voortreffelijke
wijze door de toneelgroep voor het voetlicht gebracht
en zij oogstten dan ook een welverdiend applaus.

De beschermheer, notaris Van Ballegoijen de Jong,
sprak aan het slot woorden van lof tot allen, die had-
den bijgedragen tot het welslagen van deze ouderwetse
Concordia-avond.

Ned. Thermo-Chemische Dienst. Door de Ned.
Therm.-Chem. Dienst werden gedurende de maand Nov.
van hier gehaald de cadavers van l paard, 2 runderen,
2 pinken, 4 graskalveren, 23 nuchtere kalveren, 14
varken* en 3 schapen.

25-jarig bestaan School Bekveld. In de versierde
school te Bekveld werd het 25-jarig bestaan dezer
onderwijs-inrichting Vrijdag en Zaterdag feestelijk her-
dacht in tegenwoordigheid van ouders, burgemeester en
wethouders en onderwijzend personeel, ook uit de om-
geving.

Ds Kwint opende met een welkomstwoord tot allen,
waarna gezongen werd Ps. 146 : l, 3 en 8. Daarna
las hij Ps. 118 en ging voor in gebed.

Ds Barbas, ere-voorz. der Ver. tot stichting en in-
standhouding van scholen met de bijbel, hield een feest-
rede. Hij wees er op, dat de school het geestelijk cen-
t rum van Bekveld is geworden en herdacht wijlen ds
J. L. Pierson, die in 1899 de eerste school in 't dorp
stichtte, welke naar hem genoemd is. Op 30 Nov. 1920
werd de school te Bekveld door hem geopend met 47
leerlingen. Als hoofd trad op de heer E. van Schagen,
die tot zijn dood zijn beste krachten zowel buiten als
binnen de school heeft gegeven.

Spr. bracht tevens dank aan het tegenwoordige hoofd,
de heer J. J. van Beek, zijn echtgenote en het personeel
voor hun toewijding.

Ten slotte spoorde hij de jongeren aan, de voet-
sporen der ouderen te drukken, opdat hun geest ook
over hen vaardig worde.

De oud-onderwijzeres mevr. De Jong-Slijpers her-
dacht bij haar gelukwens de dagen hier doorgebracht
en bood de school een paar schilderijen aan.

Verder werd het woord gevoerd door de heren J.
Dorgelo en J. W. Peters, hoofden van scholen met de
bijbel alhier, G. Smeenk te Toldijk en H. B. Jansen
namens „Bekvelds Bloei" dat een bloemenmand aanbood.

Na een pauze werd een toneelstukje opgevoerd, ge-
schreven door den oud-leerling, de heer J. Wagen-
voort. Een klein dameskoor zong onder leiding van
den heer J. Ellenkamp enige liederen en ook de muziek-
ver. „Crescendo" luisterde het feest op, onderwijl de
aanwezigen werden onthaald.

De heer Van Beek bedankte de feestcommissie voor
al haar werk en herdacht tevens zijn voorganger, de
heer Van Schagen.

Ds Kwint sprak nog een slotwoord, terwijl Ds Bar-
bas de avond sloot met dankzegging.

Zaterdagavond werd de herdenking gevierd door
oud-leerlingen. Ook hierbij hield Ds Barbas een feestrede.

Raadsvergadering. Maandagmiddag vergaderde de
Raad dezer gemeente voltallig onder voorzitterschap
van burgemeester Van Hoogstraten.

Ingekomen was een verzoek om adhaesie te verlenen
aan de actie ter verkrijging van een leerstoel voor Ne-
derlandse dialecten aan de Universiteit te Groningen.
Hoewel B. en W. voorstelden, dit schrijven voor ken-
nisgeving aan te nemen, werd na verdediging door de
heren Tijdink en Harwig, die het algemeen nut er van
naar voren brachten, besloten, de adhaesie te betuigen.

Op een verzoek van Gedeputeerde Staten om advies
over de verhoging der Wethouderssalarissen van f 165
tot f 350, werd met alg. stemmen besloten, die ver-
hoging goed te keuren.

Een verzoek van de gemeente-arbeiders om herziening
van hun lonen, werd in afwachting van de beslissing
van Ged. Staten omtrent de pas vastgestelde loon-
regeling, besloten dit verzoek in handen te stellen van
B. en W. en het daarna in een volgende vergadering
te behandelen.

Van den directeur voor Volkshuisvesting was bericht
ontvangen, dat hierin 1947 zes woningen van hoogstens
285 m

3
 inhoud kunnen worden gebouwd, waarvoor

bouwmaterialen beschikbaar worden gesteld. B. en W.
hebben besloten hiervan 2 te bouwen in 't dorp, 2 te
Keyenburg en 2 in Varsel. Naar aanleiding van deze
mededeling dringt de heer Tijdink er met klem op aan,
dat de burgemeester gebruik zal maken van zijn recht
om woonruimte te vorderen. Hij noemt bepaalde ge-
vallen, 'waarin geschikte woonruimte niet gebruikt wordt
of als pakhuis wordt benut. De heer Harwig en wet-
houder Melgers zijn het met hem eens en dringen er
op aan, dat de gemeente spoedig met de bouw begint.

De verordening op een straat- en wegenbelasting
welke B. en W. naar aanleiding van een ministerieel
schrijven voorstellen, lokt nog al enige discussie uit,
waarbij op de slechte toestand van sommige wegen
wordt gewezen, doch wordt tenslotte met algemene
stemmen aangenomen. Voorgesteld wordt een heffing
van 3 °/o op ongebouwde en 6 °/o op gebouwde eigen-
dommen. Votgens berekening zal de opbrengst op zijn
hoogst dan ruim f 7000 bedragen, terwijl in de jaren
van 1936 tot 1945 de onderhoudskosten aan wegen
gemiddeld f 28500 hebben bedragen.

B. en W. stellen een wijziging der hondenbelasting
voor, welke volgens berekening f 5500 per jaar zal op-
brengen in plaats van ruim f 2900 onder de thans gel-
dende verordening. Het tarief zal nu worden als volgt:
voor luxe honden f 10. —, loslopende waak- of bedrijfs-
honden f 5.— en kennelhonden f 2.50. Dit voorstel
wordt aangenomen.

Besloten werd tot aankoop van een stuk grond ter
verbetering van de Poelsweg te Keyenburg, tegen
f 0.40 per m

2
.

Ingevolge art. 13 der l.o.-wet wordt een aanvrage
voor vergoeding reiskosten tot het bezoeken der r.k.
u.1.o.-school te Doetinchem ten bedrage van f 92.95
ingewilligd. Een tweede aanvrage voor dezelfde school
wordt aangehouden, teneinde eerst nadere inlichtingen
in te winnen.

Voor het bezoeken van de school voor buitengewoon
lager onderwijs te Zutphen door een leerling van hier
wordt een subsidie van f 70 en voor eventuele geleiding
f 15 aan de gemeente Zutphen verleend.

Aan de chr. lagere landbouwschool te Zelhem wordt
over het jaar 1945/46 een subsidie van f 98.07 verleend.
Een 20-tal jongelui van hier bezoeken die school.

De onderwijzerswoning te Varsel zal worden ver-
huurd aan het nieuw benoemde hoofd voor f 250 per jaar.

Met 10 stemmen vóór en l blanco (van den heer
Harwig) wordt het voorstel van den heer Tijdink tot
invoering van een ambtsgebed bij raadsvergaderingen
aangenomen.

Bij de rondvraag informeert de heer Bobbink naar
de voorwaarden van verpachting der bermen. Wat te
gebruiken is wordt afgemaaid en de rommel laat men
liggen. De voorzitter antwoordt, dat dergelijke pachters
in het vervolg niet meer in aanmerking komen.

De heer Ruesink wijst op de toestand van de straat-
weg van de Veerman naar Zeevalkink in Bekveld,
welke gevaar oplevert voor auto's en fietsen. Ook
vraagt hij of de commissie uit V.V.V. al resultaten
heeft bereikt inzake verbetering van de Riefelerdijk.

De heer Tijdink brengt de afwatering der laak langs
de Kastanjelaan ter sprake, waarop de burgemeester
antwoordt, dat de architect Kuipers bezig is, een be-
groting ter verbetering hiervan op te maken.

De heer Stegerman bepleit om meer vogelakten te
verlenen ter verdelging van overvloedige kraaien en
eksters. In verband hiermee merkt de heer Hiddink op,
dat in de Noordink de pachters van jachtgebied ver-
plicht worden eens per jaar een razzia onder dat ge-

vogelte te houden.

De heer Harwig vraagt tenslotte enig licht aan te
brengen in de Kastanjelaan.

Hierna volgde sluiting.

Leesgezelschap. Het gaat met Hengelo's leesgezel-
schap niet meer zoals het wel gaan moet. De leden zijn
er wel op gesteld, wekelijks een goed gevulde porte-
feuille te ontvangen en om de 3 weken een boekwerk,
doch het merendeel bekommert zich niet om de jaar-
lijkse vergadering, waarin o.m. de gelezen boeken en
tijdschriften worden verkocht.

Zij getroosten zich den liever een geringe boete te
betalen wegens verzuim en zijn dan meteen verlost van
de verplichting voor een bepaald bedrag te moeten

kopen.
Op de Dinsdagavond gehouden jaarvergadering was

de opkomst zo gering, dat besloten werd nogmaals een
bijeenkomst te houden. Er zal dan worden voorgesteld
de vereniging op te heffen en indien dit door de leden
niet wenselijk wordt geacht, zodanige maatregelen te
nemen, dat aan de thans heersende laksheid een einde
komt.

Propaganda-avond Gelderse Blindenvereniging.

Op 19 Dec. a.s. hoopt bovengenoemde Vereniging
een propaganda-avond te geven in de zaal van hotel
Langeler. Medewerking zal worden verleend door de
Toneelver. „Onder Ons" uit Oosterbeek, die zal op-
voeren „Een Wespennest", van Henk Bakker. Gedu-

Baat met uw tijd mee: leert Esperanto!
rende de pauze wordt blindenarbeid gedemonstreerd en
door hen gemaakte artikelen verkocht.

De Vereniging stelt zich ten doel, bekendheid te geven
in hun streven de blinden meer licht in hun bestaan te
brengen, door hun arbeid en een goed tehuis te ver-
schaffen ; de instandhouding van een werkinrichting
waar blinden onder leiding voor hen geëigende vakken
kunnen uitoefenen; het behartigen van al hun belangen
zowel in als buiten de inrichting.

Zij, die trachten licht in het leven van anderen te
brengen, leren het nut van eigen bestaan kennen.

Wilt gij dit ook? Bezoek dan deze propaganda-
avond, welke door het voorbereidend Comité hartelijk
wordt aanbevolen.

Marktbericht. Op de Woensdag gehouden markt wa-
ren aangevoerd 353 paarden, 9 schapen en 7 biggen.
Prijzen der paarden: werkpaarden f 400—f800, l ' / 2 ~
jarigen f 300—f 450, veulens f 100—t 250. Handel rede-
lijk goed. Verder waren er veel kramerijen.

Burgerlijke stand van 16—30 Nov. 1946.
Bevallen: J. Beemsterboer-Geffen dr, G. Hendriksen-

Harmsen dr, F. Nijhof-Bloemendaal dr, M. Th. Beulink-
Wissink dr.

Ondertrouwd: S. Bollegraaf met R. Brest.
Gehuwd: G. J. Beening met M. G. Rutgers.
Overleden: Levenl. aangeg. kind van J. W. Luiten

en B. Freriks; J. H. M. Seesing, m., oud l mnd (over-
leden te Doetinchem); A. Maalderink, wed. van A.
Broekman, oud 76 jr.

Ring van Chr. J.B.T.O. In het verenigingslokaal hield
de Ring van de Chr. J.B.T.O. een vergadering, waar
tegenwoordig waren de afd. Hengelo (G.), Zelhem,
Toldijk, Vorden en Gorssel, benevens de assistenten
van de landbouwvoorlichtingsdienst.

Ir Huisman uit Wageningen hield een interessante
lezing over „Mechanisatie in de landbouw en de ar-
beidsmethoden in het kleinbedrijf".

Levering varkens. Voor de Centrale werden hier
Donderdagmorgen aan de gemeentewaag 205 varkens
afgeleverd.

Zondagsdienst doktoren. Dr Dwars en Dr Wester-
beek van Eerten.

PAX-nieuws

Zaterdag j.l. speelde Pax B uit tegen Keyenburgse
Boys B en ook nu werd het een nederlaag (5—1).
Komaan jongens, dat kan toch wel beter.

Pax III verloor Zondag thuis spelend van het sterke
Almen I met 5 — 2, onsportief spelen van Almen ont-
sierde de wedstrijd. Het blijkt thans hoe langer hoe
meer, dat de spelers van Pax III te jong zijn voor de

3e klasse. Het bestuur van de afd. Gelderland zou o.i.

Hartelijk dank aan allen,

die blijk gaven van hun be-

langstelling bij ons zilveren

huwelijksfeest.

H. C. Arends

T. Arends—

Veltman

Kerkdiensten

ZONDAG 8 DECEMBER 1946

Ned. Herv. Kerk

10 u. Ds Kwint, H. Doop.
7 u. Ds Norel van Steenderen,
Jeugddienst.
Woensdag 11 Dec. 7 u. Bijbel-
lezing te Bekveld en Varsel.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 u. Ds A. Burger, Lochem.

Parochie St. Willibrordus

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.
Biechthoren 10—11 u. kinderen,
3.30—7 u. overigen.

Staat ter dekking

een goedgekeurde

volbl. Stier
Moeder boven 3.80 °o vet.

Th. J. Nieuwenhuis

„Honnekink"

Verkrijgbaar:

Un mens vindt zien weg
door Herm. v. Velzen

Prijs f 3.— Arnold

Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Vader,
Behuwd-, Groot- en Overgrootvader

HENDRIK JAN ARENDSEN,

weduwnaar van Reintje Groot Wassink,

in de gezegende ouderdom van ruim 82 jaren.

A. M. Arendsen

Wed. H. Rouwenhorst—Arendsen

H. Arendsen

G. Hulshof—Arendsen
H. Hulshof

B. Arendsen

H. Arendsen

R. Arendsen
D. Arendsen—Hekkelman

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo (Gld), 4 December 1946.

BALLING (Zes maanden gijzelaar in Haren)

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

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

I Q Dec . Prop<i^iinda«Toneelavoncl Gelderse Blindenver.
12 en 13 l)cc. Uitvoering Muziekvcr. „Crescendo".
20 DI-I - . l ei-stavom! B.O.I..H. en B.O.G.

4 Jan. Toncclavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).
9 en 10 Jan. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.

14 en 15 Jan. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior".
16 en 17 Jan. Uitvoering Jeugdver. Bekveld.
23 en 24 Jan. Uitvoering Korfbalclub T.O.P.
28 en 30 Jan. Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles".

6 en 7 Febr. Uitvoering Jeugdver. Varsel.

C.J.B.T.O. — Hengelo (Gld)

Cursus in veeverloskunde
te geven door Dr Reichman, Steenderen,
begint Maandag 9 Dec., 7.30 uur, in
de Chr. School Dorp. Nog enkele personen
kunnen hieraan deelnemen. Het Bestuur

er goed aan doen, een juniorenafdeling in te stellen in
de leeftijd van 16 en 17 jaar.

Pax I had geen geluk in de wedstrijd tegen Brum-
mense Boys I. Een beschouwing over deze wedstrijd
zullen wij maar achterwege laten, doch toch dient te
worden geconstateerd, dat het spel van Pax I beter
wordt. Naar wij vernemen, heeft het bestuur van Pax
een krachtig protest laten horen bij de K.N.V.B, over
de houding van de Brumm. Boys-spelers en den scheids-
rechter in laatstbedoelde wedstrijd.

Zondag a.s. speelt Pax II thuis tegen Be Quick IV.
Macht Pax II een overwinning behalen — en dit ligt
zeer zeker binnen haar bereik — dan behoudt dit elf-
tal een goede kans op de eerste plaats.

Pax III gaat a.s. Zondag op bezoek bij Ratti III.
Ook deze wedstrijd kan zeer zeker gewonnen worden,
mits er met een beetje overtuiging wordt gespeeld.

De jun.-elftallen van Pax hebben a.s. Zaterdag rust.
Op het Pax-terrein wordt a.s. Zaterdagmiddag 3 u.

de juniorenwedstrijd Ruurlo B—Steenderen A gespeeld.

Competitiestanden

K.N.V.B. 4e kl. E Afd. Geld. 2e kl. F
Eerb. Boys . 7 13 Vorden I 8 14
B.I.C. 8 13 Lochem II 8 12
Oeken 6 7 De Hoven III 8 10
Brumm. Boys 6 7 Ratti I 8 10
Loenermark 7 7 P a x I I 7 9
Pax 8 6 Zutphania III 9 8
Theotorne 5 S.S.S. I 7 6
Steenderen 7 5 Zutphen I I 7 3
R.K.D.V.V. 8 l Warns. Boys II 7 3

Be Quick IV 7 l
A.Z.C. V l O

Programma voor Zondag 15 Dec. a.s.: Lochem III—
Pax III, aanv. 12 u. ; Pax I nog niet bekend; Pax II
geen wedstrijd.

Te koop een

drag. varken,
ingeschr. in het b.b., groot

Yorkshire, 11 Jan. aan de

telling, keuze uit 2.

Tevens een partij droge bossen.
Landbouwers,

de stier staat

weer ter dekking
Moeder gaf in 3 perioden
een gemiddeld vetgehalte
van 3.84, 4.17, 3.72.
Vader is de bekende Betsie's
Hans 7480 S,

bij J. W. Menkveld

„Groot Mentink" — D 14

Te koop als nieuw

kamer-

ameublement
best. uit: 4 stoelen,

2 armstoelen,

dressoir,

tafel.

J. Meijers

Regelinkstraat 15



• De tijd van

Toneel-, Muziek- en Zanguitvoeringen
Dames, stelt U prijs

op een mooi kapsel

Wij staan voor U klaar met

• Permanent

• Watergolf

• Ondulatie

• Verven

• Bleken

• Manicuur en . . . .

met de KOUDE PERMANENT

de Gold Wave

De Permanent van klasse

Bespreekt tijdig ; ook voor de a.s. Feestdagen.

In Parfum, Eau de Cologne, Poeder en

Cream voeren wij merken van goede

huize.

//
Kapsalon

DE salon voor betere haarverzorging

Raadhuisstr. 3 - Telef. 292

Bespreek de tijd.

Kom op tijd.

U wordt op tijd geholpen.

Zondag a.s.

Paxll-BeQuicklV
Terrein Kastanjelaan

Aanvang 2 uur

Entree 25 et,
beneden 16 jr 10 et

Chr. Muziekver.

„CRESCENDO" Uitvoering
op 1 2 en 1 3 Dec. 1 946

in Feestgeb. „Concordia"

Aanvang 7 uur£O

Entree f 1.— plus bel.

Na een 7-tal muzieknummers, afgewisseld door ge-

wijde muziek, zal worden opgevoerd:

„De antieke klok"
Toneelspel in 6 bedrijven

door Joh. van der Baarn.

Plaatsbespreking op Maandag 9 Dec., voor do-

nateurs van 1^—12, en belangstellenden na de

middag, in de kleine zaal van „Concordia".

Het Bestuur

Heden ontvangen een

wagon kolen
(zonder bon).

Maandag a.s. beginnen we af te geven, wees er als
de kippen bij (zakken meebrengen).

Qok nog pri na Turf in voorraad f 29.50 per 1000.

B. J. LEBBINK

Feestgebouw „Concordia"

Hengelo (G.)
Heden 7 December

aanvang 8 uur

Bioscoopvoorstelling

FELIX AYLMER in

In handen
der Nazi's

De avonturen van een moderne Don Qui-

chotte, die zijn woord gestand doet aan een

knaap van 1 4 jaar.

Voorverkoop en plaatsbespreken aan de zaal.

Gevraagd

nette jongen
voor machinewerk.

Sollicitaties uitsluitend schrif-
telijk.

Firma de Gier

Hummelose weg 29

Gevonden

zilveren kruisje
met kettinkje.

Tegen adv.-kosten terug te
bekomen

Rusthuis - Kastanjelaan

Te koop een beste

r,b, drag, maal,
25 Dec. a.d. telling,

bij J. H. Nieuwenhuis

Reigersvoort C 85, Keyenb.

Te koop

luxe kamerkachel
(groot model)

bij D. J. Jansen

Spalstraat

Te koop

motorrijwiel
D.K.W., 98 cc, en

2-2 krielkippen
bijJ.P.vanNeck

E 44

Te koop

een r,b, maalkalt
bij W. Schierboom

Wichmondse weg 27

Adverteren doet verkopen

Te koop of in ruil

neurende en voorj. kalvende

vaarzen
tegen gust vee en te koop

een jonge koe
met 9 liter melk per dag.

Te bevragen

bij B. Boers, Bekveld of
bij H. Weevers, Hengelo

Te koop

een toom biggen
bij Gez. Hilderink

Kerkstraat 6 — Keyenburg

Te koop een

dragende vaars,
Jan. aan de telling,

bij H. KI. Gotink

Wichmond

Inkoop van

hazen- en

konijnenvellen

en bunzings
j. Meijers, Regelinksfr. 1 5

Staat ter dekking
bij G. J. Hiddink

op „Hesselink"

de l'/2-J
ari

9
e
 goedgekeurde

stier HENDO
van zeer goede afstamming.

Productie gr. m. 3 j. 3736 kg,

3.65 315 d.; v. m. K.S.

9 j. 6272 kg, 3.72 «/o. 364 d.

Dekgeld f 5.—


