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Plaatselijk nieuws
Raadsvergadering. Donderdag 27 Febr. werd een
raadsvergadering gehouden waarin alle leden tegen-
woordig waren. Na opening door den burgemeester
werd mededeling gedaan van een door B. en W. namens
de ingezetenen verzonden telegram van gelukwens bij
de geboorte der prinses en van de daarvoor ontvangen
dankbetuiging. Verder was ingekomen het door Gedep.
Staten goedgekeurde besluit tot het aangaan van kas-
geldleningen in 1947 tot een totaal bedrag van ten
hoogste f 125.000.

Verbouw r.k. centrale school voor v.g.l.o. te Gooi.

Het bestuur van genoemde school, die gevestigd is
in het daartoe door de gemeente in bruikleen gegeven
gebouw der opgeheven o.l. school in de wijk Gooi,
heeft verzocht aan dat gebouw enige noodzakelijke ver-
beteringen aan te brengen, door de op de schoollokalen
uitkomende w.c.'s te vervangen door vrij van die lo-
kalen staande gelegenheden. De kosten hiervan zullen
£4000 bedragen.

De heer Harwig erkent volkomen het recht van het
schoolbestuur, deze verbetering te vragen, doch is van
oordeel dat een dergelijke verbetering niet minder ur-
gent is voor de o.l. school in het dorp. Ook in deze
school komen de w.c.'s in de lokalen uit, wat spreker,
hoewel de toestand iets gunstiger is, toch onhoudbaar
vindt. De eis van gelijkstelling tussen openbaar en bijz.
onderwijs brengt mee, dat de openbare scholen niet bij
de bijzondere worden achtergesteld. De wet verlangt
voortdurende aandacht van de overheid voor het on-
derwijs en daarom zal spr. het op prijs stellen, dat B.
en W. deze aangelegenheid in overweging nemen, op-
dat ook deze school in overeenstemming worde ge-
bracht met de eisen van de tijd.

De heer Tijdink steunt den heer Harwig hierin en
vraagt of de verbouw van de school te Gooi werkelijk
f 4000 moet kosten. Dit lijkt hem abnormaal hoog,
waarop de voorz. antwoordt, dat de architect een ge-
specificeerde begroting heeft opgemaakt.

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Vaststelling kosten lager onderwijs.

Ten behoeve van de berekening van de aan de bijz.
scholen over 1947 toe te kennen exploitatievergoeding
worden de kosten van het o.l. onderwijs over dat jaar
ingevolge art. 55bis der l.o. wet per leerling vastgesteld
op f 16.67 en, ten behoeve van de in bruikleen ge-
geven scholen, zonder de kosten van instandhouding,
op f 15.—. Voor het voortgezet gewoon l.o. moeten
deze bedragen voor elk der vakken r en v, indien
daarin onderwijs gegeven wordt, vermeerderd worden
met f 0.75.

Vaststelling bedrag per leerling voor salarissen vak-
onderwijzeressen over 1946.

Overeenkomstig art. 101 bis der l.o. wet wordt het
bedrag, dat over 1946 per leerling is uitgegeven wegens
beloning van vakonderwijzeressen in nuttige handwerken
bij het o.l. onderwijs, vastgesteld op f 2.12.

Vergoeding reiskosten voor bezoek school voor
buitengewoon l.o. te Zutphen.

De heer H. J. A. Wesselink heeft gevraagd hem
een tegemoetkoming te verlenen in de reiskosten van
zijn achterlijk kind, dat genoemde school bezoekt. Besloten
wordt hieraan tegemoet te komen tot een bedrag van
f 50.— per jaar, ingaande l Januari j.l.

Gemeenschappelijke regeling schoolartsendienst kring
Borculo.

Herinnerend aan een in de raadsvergadering van 22
Dec. 1939 genomen besluit tot deelneming aan een
eventueel, op initiatief van Ged. Staten, op te richten
gemeenschappelijke dienst voor geneeskundig school-

Kou-perikelen
„'t Blijft maar koud, hè ?" zegt de kapper,
„Wat een vrees'lijk winterweer."
Met de zeep nog in m'n oren,
„Knik ik rustig: „Ja meneer."

De juffrouw, die de krant komt brengen,
Zegt: „Wat vreselijk, die kou."
Och, wat kon ik anders zeggen?
Met een hoofdknik: „Ja juffrouw."

Op kantoor, daar loopt de chef dan
Bibberend wat heen en weer.
„Wat een winter — wat een winter!"
'k Zeg deemoedig: „Ja meneer."

De typiste grijpt haar poeder,
Want haar neusje ziet zo blauw.
Klappertandend zegt ze: „Koud, hè?"
En dan ik weer: „Ja juffrouw."

Als ik 's avonds thuis kom, hoor ik
Dat de haard niet branden wou.
„Ga den kolenman gauw bellen !"
'k Zeg deemoedig: „Zeker vrouw."

'k Krijg hem eind'lijk aan het toestel,
Maar hij legt al gauw weer neer.
Op mijn vraag: „Hebt u nog kolen?"
Zegt hij brommend: „Nee meneer."

Maar geloof me, beste mensen,
Eenmaal komt de lente weer.
Eenmaal moet het tóch gaan dooien ;
Heus mevrouwtje — heus meneer!

(Nadruk verboden)

toezicht, delen B. en W. de raad mede, dat blijkens
bericht van Ged. Staten de organisatie van kringschool-
artsendiensten in deze provincie thans zover gevorderd
is, dat een kring zal kunnen worden gevormd, waartoe
behalve Hengelo zullen behoren de gemeenten Borculo,
Laren, Neede, Ruurlo, Zelhem en Vorden. De ontwerp-
regeling is dezer dagen in een bijeenkomst van ver-
tegenwoordigers der verschillende gemeenten besproken
en goedgekeurd en zal thans door de raden dier ge-
meente moeten worden vastgesteld, waartoe B. en W.
het voorstel doen. Zij wijzen er in hun voorstel op,
dat toetreding tot deze regeling een meer doeltreffend
geneeskundig toezicht op de scholen zal bevorderen,
terwijl de kosten die voor deze gemeente op f 520 per
jaar worden geraamd, belangrijk lager zullen zijn, dan
het bedrag dat aan de thans hier bestaande regeling
wordt ten koste gelegd. De kosten zullen door rijk,
provincie en gemeente ieder voor '/s worden gedragen,
terwijl het aandeel der gemeenten over de aangesloten
gemeenten naar verhouding van het zielental wordt
omgeslagen.

Na enige bespreking wordt het voorstel zonder stem-
ming aangenomen.

s.s.t.t.
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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 9 t.m. 22 Maart 1947

Bonkaarten , Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 703
(strook no. 2)

KD, KE 703
(strook no. 2)

MA, MD 703
(strook no. 2)

63-7 alg.

63—8 alg.
63—9 alg.

64 4. 64 5 alg.

64—6 alg.
64—7 alg.

83—4 suiker

Tabakskaarten etc. 63 1 tabak
QA, QB, QC 703 ' 63 2, 63-3 tabak

63—1 versnap.

63—3 versnap.

500 gram suiker, boterham-
strooisel of 1000 gram jam,
stroop enz. of 500 gram
chocolade of suikerwerk.
50 gram cacao
250 gr. citroenen (voorinl.)

250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.
50 gram cacao
250 gr. citroenen (voorinl.)

250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.

3 rants. tabaksartikelen
2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerwerk
of 200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400 gram
jam, stroop enz.
100 gr. choc. of suikerwerk
of 100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200 gram
jam, stroop enz.

Distributiekring Doetinchem — Rectificatie
In de publicatie over de uit te geven schoenenbonnen

staat vermeld, dat personen wier laatste cijfer van de
stamkaart een 3, 9 of 6 is en die tussen Januari 1945
en April 1946 geen schoenenbon hebben ontvangen,
een bon in ontvangst kunnen nemen. Dit moet zijn:
die tussen Januari 1945 en April 1946 een schoenen-
bon hebben ontvangen.

Verhuring woning bij de o.l. school te Gooi.

Deze woning wordt opnieuw voor de tijd van een
jaar verhuurd aan den tegenwoordigen bewoner, voor
f 2.75 per week.

Rondvraag.

De heer Ruesink dringt aan op het opruimen van
de sneeuw op de straatweg van de Veermansweg naar
de weg naar Steenderen. In tegenstelling met de meeste
andere wegen is deze weg niet gesleept.

De heer Tijdink acht het gewenst, nu de klanten-
binding van brandstoffenhandelaren is opgeheven, in
het vervolg weder de verschillende handelaren in de
gelegenheid te stellen op de levering in te schrijven.

De voorz. wil hiermee wel rekening houden, maar
wijst er op, dat inschrijving moeilijk zal zijn, nu het nog
niet mogelijk is de brandstof te kopen waaraan men
de voorkeur geeft.

De heer Tijdink informeert naar de toestand van de
brandspuiten en de brandputten en zou het betreuren,
dat bij een grote brand niet voldoende zou kunnen
worden opgetreden bij gebrek aan doeltreffend materiaal.

De voorz. zegt dat het plan voor het maken van
enige nieuwe brandputten in een gevorderd stadium is.
Een dezer putten zal te Keyenburg komen, terwijl al-
daar waarschijnlijk nog een tweede put zal worden
aangebracht nabij het gebouw van de A.B.T.B, en de
fabriek van de firma Seesing.

De heer Tijdink vraagt of het niet mogelijk is bij de
opruiming van sneeuw de arbeiders die wegens vorst-
verlet werkloos zijn, in te schakelen.

De voorz. zegt, dat reeds is overwogen, met het
Arbeidsbureau te bespreken, of het mogelijk is, deze
arbeiders te werk te stellen. Hij gelooft echter niet dat
men hen kan verplichten, terwijl ook het verschaffen
van schoppen een probleem is.

De heer Tijdink vindt, dat hier een buitengewoon
geval aanwezig is. Hij zou het toejuichen, als de arbei-
ders bereid zouden zijn iets nuttigs te doen voor de
vergoeding die ze ontvangen.

De heer Harwig zou de overbruggingsuitkering die
de uitgevroren arbeiders genieten en die 80 °/° van het
loon bedraagt, met 20 % willen aanvullen, zodat ze
voor het sneeuwruimen een normaal loon zouden ont-
vangen. Spr. komt terug op hetgeen hij heeft gezegd
met betrekking tot de o.l. school in het dorp en vraagt
of B. en W. bereid zijn deze zaak te overwegen en
met een voorstel tot verbetering te komen.

De voorz. zegt dit toe en zegt dat in verband hier-
mee ook de verbetering van het gymnastieklokaal on-
der de ogen kan worden gezien.

De heer Luesink herinnert, dat de heer Tijdink on-
langs het vorderen van woningruimte ter sprake heeft
gebracht. Spr, meent echter dat dit niet de juiste weg
is. Het is hem bekend, dat sommige particulieren be-
reid zijn, hun woningen zodanig te verbouwen, dat
daarin meer dan één gezin gehuisvest kan worden, als
hun vrijheid wordt gelaten in het kiezen van hun mede-
bewoners. Hij zou een poging willen doen, om langs
deze weg de woningnood enigszins te verminderen.
Slaagt deze poging niet, dan zou tot vordering kunnen
worden overgegaan. Men zou b.v. tot l Juli a.s. de
gelegenheid kunnen geven, woningen op te geven die
voor bedoelde verandering in aanmerking komen.

De heer Tijdink verwacht hiervan weinig resultaat.
De heer Harwig zou er prijs op stellen, dat wet-

houder Luesink in de huisvestingscommissie zitting nam.
Daardoor zou de commissie in geregeld contact staan
met B. en W.

De heer Tijdink gevoelt hier eveneens veel voor.
De heer Bobbink acht het gewenst, dat de voorz.

weder in het bezit wordt gesteld van een ambtsketen,
ter vervanging van het exemplaar dat tijdens het n.s.b.-
bestuur is zoekgeraakt.

De heer Harwig stelt voor, het presentiegeld over
1946 voor zover nodig beschikbaar te stellen, om den
voorz. daarvoor een nieuwe ambtsketen aan te bieden.

De voorz. acht dit niet nodig. Voor dit doel kan
een post op de begroting worden uitgetrokken. Ook
beschikt hij over een bedrag, dat hem door familie van
een hier gevallen piloot is aangeboden voor het aan-
kopen van een artikel ten behoeve der gemeente.

Hierna sluiting.

Vergadering Telersver. Maandagmiddag vergaderde
de Telersver. Keyenburg en Omstreken in Café Win-
kelman. Na opening door den voorz., waarin deze zijn
voldoening uitsprak over de goede opkomst, werden
allereerst de contracten afgeloten voor de teelt van
witlof met de firma Albers te Zevenaar. Hierna had
de verkiezing plaats van een definitief bestuur. Aller-
eerst werd tot voorzitter gekozen de heer G. Hendriks,
terwijl tot bestuursleden werden gekozen de heren P.
W. Smeenk, J. G. A. Hilderink, H. J. Tankink en H.
B. Jansen. Hierna werd de contributie voor het jaar
1947 vastgesteld.

Vervolgens was het woord aan den heer te Veld-
huis, ass. R.T.-consulent, die een inleiding hield over
de teelt van bloemzaden. Spr. liet hierbij verschillende
soorten de revue passeren, zoals Verbena, Tagetes,
Phlox Drummondi, Violen, Petunia, Lobelia, Calliopsis,
Calendula, Asters, Zinnia enz.

Spr. gaf nog enkele aanwijzingen voor de zaadteelt
van tuinbonen, terwijl tevens nog werd gesproken over
de teelt van champions. Volgens spr. vereiste deze teelt
heel wat voorbereiding en kapitaal maar waren hierbij
dan ook hoge financiële uitkomsten te wachten.

Voor de teelt van bloemzaden gaven zich nog enkele
leden op, terwijl tevens nog nieuwe leden tot de ver.
toetraden. Nadat de voorz. den spreker dank had ge-
bracht voor zijn duidelijke uiteenzetting en de leden
voor de goede opkomst, werd de vergadering gesloten,

Toneelavond Bond voor Staatspensionnering. Wij
verwijzen onze lezers naar de adv. in dit no van de
afd. Hengelo van bovengenoemde Bond, waarin alle
nadere bijzonderheden zijn te vinden over de toneel-
avond die op Zaterdag 15 Maart wordt gehouden.

De toneelliefhebbers kunnen genieten van het succes-
stuk „Onder één dak", van den bekenden schrijver Jan
Fabricius.

De alg. voorz. van de Bond, de heer G. van Roekei,
directeur van sociale zaken te Deventer en een be-
kende figuur in de C.H. Unie, zal een korte rede houden
over „De laatste ronde", waarin hij o.a. een beschouwing
zal geven over het ontwerp-noodvoorziening van mi-
nister Drees. Gezien dit urgente vraagstuk, is het voor
een ieder van groot belang dezen deskundigen spreker
over dit onderwerp te horen.

Men doet er daarom goed aan, zich tijdig van plaats-
bewijzen te voorzien bij de aangegeven adressen.

Ereschuld en Dankbaarheid. Woensdagav. gaf ge-
noemde afd. in de kleine zaal van Concordia een film-

Bond voor Staatspensionnering
afd. Hengelo (Gld)

Toneelavond
Zaterdag 1 5 Maart in „Concordia"
aanvang 7.30 u. precies. Zaal open 7 u.

De Toneelver, K.D.O. (regie Dan de Vos) zal opvoeren:

Onder één dak
van Jan Fabricius

Spreker de heer G. VAN ROEKEL, directeur van
Sociale Zaken te Deventer, over: De laatste ronde!

Entree leden f 0.25, niet-leden M.— (bel. inbegr.).

Kaarten in voorverkoop voor niet-leden bij Boekh.
Arnold en feestgeb. „Concordia", en voor leden bij
den secretaris of penningmeester der afd.

Plaatsbespreken 15 Maart van 2—3 u. Leden die een
gereserveerde plaats wensen, moeten dit tijdig opgeven
of precies 2 u. aanwezig zijn, daar zij voorrang nebben.

Het Bestuur: J. W. Harwig, voorz.; G. Langwerden,
secr.; H. Oldenhave, penningm.; J. W.
Langwerden, D. Spelhofen.

en propaganda-avond. Door onvoorziene omstandig-
heden moest dit in de kleine zaal gebeuren, die dan ook
tjokvol was. De propagandist van het hoofdcomité van
E. en D., de heer Kroes uit Haarlem, legde door zijn
bezielend woord beslag op de aanwezigen en door woord
en beeld wist hij de aanwezigen te overtuigen van de
noodzakelijkheid, dat niet alleen de regering de zorg
heeft te dragen van de nagelaten betrekkingen der oor-
logsslachtoffers, maar dat elke Nederlander het als een
ereschuld moet voelen, en uit dankbaarheid zijn gave
offeren voor weduwen en wezen.

Medegedeeld werd dat er op 30 April een filmavond
in de openlucht gegeven zal worden en de medewerking
hiervoor van het plaatselijk Oranjecomité werd verzocht.

De collecte die gehouden werd bracht de mooie som
van f 110.74 op. Deze avond was voor de afd. Hen-
gelo van E. en D. een ware propaganda-avond.

Zondagsdienst doktoren. Dr Dwars en dr Buurke.

Marie Louise. Dinsdag a.s. draait in zaal Langeler
deze bekende Zwitserse film. Voor bijzonderheden zie
men de adv. in dit no en de reclamebiljetten.

Laf. Naar men ons mededeelt zijn er personen, zelfs
grote kerels, die er een sport van maken om vogels te
schieten, nu deze dieren door de barre winter aan de
honger ten prooi, trachten bij de huizen wat voedsel
te bemachtigen. Afgezien van het buitengemeen laffe
van dergelijke „daden" stelt men zich bovendien ook
nog bloot aan een bekeuring, wegens overtreding van
art. 22 sub 2 der Vogelwet 1936, waarbij het verboden
is onbeschermde vogels (dus ook houtduiven) te schieten,
wanneer de grond met sneeuw bedekt is.

Behalve het proces-verbaal zal de overtreding ook
ten gevolge hebben eventuele intrekking der jachtacte
of vogelvergunning.

Maximum verkoopprijzen voor groente en fruit
Voor den kleinhandelaar vastgestelde maximum verkoops-
prijs per kg (niet schoongemaakt): kroten I ben. ' /2 kg
per stuk f 0.18; kroten II '/2 kg—l kg per stuk f 0.15;
kroten III boven l kg per stuk f 0.12; gekookte kroten
I, meer dan 3 stuks per kg, f 0.31 ; gekookte kroten II
minder dan 3 stuks per kg, f 0.25; rode kool f 0.37 ;
savoye kool (geel) f 0.35 ; witte kool f 0.27; uien f 0.36;
koolrapen f 0.23; peen zonder lof II, 50—200 gram p.
stuk, f 0.26; peen z. lof III, bov. 200 gr. p. st. f 0.23.

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

Moderne

Dansschool Th, A, Houtman - Vorden
Erkend gedipl. Dansleraar

houdt a.s. Maandag 10 Maart inschrijving in
Hotel Langeler, van 7-8.30 voor gevorderde dan-
sersfessen).

Komt het bij ons proberen.

Wij gaan U de nieuwste va-
riaties leren in

Fox-trott

Engelse wals

Tango

Slow'fox

Krusenwals

Oude dansen enz. enz.

Dames en Heren, geeft U spoedig op en U leert dansen
tot in de top. Gezelligheid zal daarbij heus niet ont-
breken. Dus vergeet U niet zich op te geven, want
wij gaan U weer het nieuwste geven om U rhytmisch
dansen te leren. Inschrijfgeld f 1.50.

B.O.L.H. Lezing
op Woensdag 1 2 Maart
's middags half 4

in de O.L School Dorp

door Mevr. Bazelier-Esselink

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

11 Maart Bioscoopvoorstelling in zaal Langeler.

12 Maart B.O.L.H., lezing door Mevr. Bazelier-Esselink.

13 en 14 Mrt Uitv. Chr. Zangv. „Soli Deo Gloria", Bekveld.

15 Maart Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.

22 Maart Slotbal van Dansschool Houtman.

27 en 28 Maart Uitvoering „Crescendo".

16 en 17 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".

Verkrijgbaar: ULFERS'

Prijs gebonden f 8.50 ARNOLD

Het moet niet al wittebrood en korsten van pasteien zijn, wat

xnen eet. Een rogge boterhaxnrnetje tussenbeide zal de smaak

verbeteren en de stopping van dat fijne gebak wegnemen.

BELANGRIJK NIEUWS
voor Hengelo en omstreken

Wij leveren U thans

leren jassen
op urgentieverklaring.

Vraagt nu inlichtingen.

Tevens hebben wij een depot voor

het verven, repareren en in-

vetten van alle leren kleding

en het verven van kleine leder-
waren.

ONTHOUDT DIT ADRES:

G. A. JANSEN
Zadelmaker

Spalstraat 20 - Hengelo (G.)

N.V.V.
De vergadering die vorige

week niet doorging wordt

nu gehouden op Dinsdag

11 Maart, om 7.30 uur,

in „Concordia".

Wij kunnen

nog enkele abonnementen

aannemen op

WttU

Boekh. ARNOLD

Te koop

een r,b. pink,
l jaar oud,

bij B. Hendriks

Keyenburg

Te koop
2 goedsoortigedekrijpe

b,b. zeugjes
en

een vet schaap
bij A. Groot Roessink

Dunsborg B 4, Hengelo

N.o.Z.

Te koop

3 drag, koeien
Verloren

bruine leren handbeschermer,
vermoedelijk Kervelse weg.

B. Boers
Bekveld

Wie

varkens leveren
willen aan de

Hengeiose Engros-Slachterij
v/h D. J. Jansen

kunnen zich iedere dag op-
geven en elke Maandag le-
veren. De leveranciers kun-
nen opgeven welke makelaar
ze wensen te hebben: K.
Maalderink, H. Vruggink of
G. Hesselink. Dit is voor
het gemak van leveranciers
en makelaars.

V M K I U & 4 A A R

Boekh. ARNOLD



De Schilders van Hengelo en Keyenburg zullen voortaan

elke 3 maand
hun rekening aanbieden. De . schilders

Bruiloftsliedjes Boekh. Arnold

.

Ned, Bond van Arbeiders in hel Landb.-, Tuinb.- en Zuivel
Afd. Hengelo

Inlevering vacantiebonnen
De afd. wijst de arbeiders in bovengenoemde bec
er op, dat zij deze bonnen op Woensdag 12 I
's avonds van 7—9 uur, kunnen inleveren bij den
selijken penningm. der afd., J. Krale, Ikink 4.
Ook ongeorganiseerden kunnen inleveren (uitsl
fonds landbouw). Het B

Te koop

een r,b, maalkalf
bij W. Ellenkamp

Bekveld D 67

Te koop

twee bi
bij Wed. L. Besselink

E 95

Te koop

caroussel-
kunstmoeder

met lamp, voor 100 kuikens,

bij T. Roenhorst

D 38

Te koop een z.g.a.n.

biggenvangkooi
(kevie), een z.g.a.n. Amazone

zaadschoner
en 500 kg

puikhaverstro
bijHJ.GrootRoessink

„Sletterink" — Dunsborg

Te koop

een toom biggen
bij B. J. Goossens

Toldijk C 106, Steenderen

Bioscoopzaal Langeler - Hengelo

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Dinsdag 11 Maart, 8 uur

de Zwitserse wereldsuccesfilm

rruRie louise
met de
kleine
Josiane

Te koop

biggen,
keuze uit 10,

bij H. Luimes
D 122 — Hengelo

Te koop
een in goede staat zijnde

wentelploeg
bij G. H. Bosch
Noordink

Te koop

een r,b, maalkalf
bij G. J. Dijkman

E 34, Hengelo - N.o.Z.

Uit de pers: Een film, die zonder sentimenteel te zijn, tot in het

diepst van de ziel ontroert. Niemand behoeft zich te schamen als

hem een traan naar de ogen dringt!

Toegang voor alle leeftijden.

Prijzen en voorverkoop als gewoon.

De Chr. Cem. /angver. „SOU DEO GLORIA" te Bekveld
nodigt LJ uit op haar

UITVOERING
op 1 3 en 1 4 Maart, aanvang 7 uur

Na een aantal prachtige liederen

wordt opgevoerd het toneelspel

Entree 75 et. Toegangskaarten vanaf Dinsdag 1 1

Maart te verkrijgen bij H. Lubbers, D 43.

Het Bestuur

Alle maten drijfriemen en staaldraad

Vulkachels - Rugsproeiers
Ook leverbaar ZAKSPROEIERS

firma H. J. HARMSEN - Hengelo

Zij die nog iets te vorderen hebben van de L.O. of

G.O.I.W- gelieven dat vóór 20 Maart te doen bij

H. HULSTIJN, Raadhuisstraat

Na dien zijn geen gelden beschikbaar

C,B,T,B, Handwerkcursus
Zij die de nieuwe cursus van April of Sept.

willen volgen, moeten zich

vóór 20 Maart opgeven
bij Mej. Disbergen, Ruurlose weg 17, lerares

der cursus, alwaar alle inlichtingen gegeven

worden. Het comité

De breischool wordt 10 Maart hervat. Thans

kunnen weer 5 leerlingen geplaatst worden.

Nog enkele

kalende
tegen gereduceerd

Boekh. ARh

Kerkdienste
ZONDAG 9 MAART

Ned. Herv. Kerl

8.30 u. Ds Kwint, 10.15
te Winkel.
Woensdag 12 Mrt 7 u. I
bidstond voor het gewas

Vrijz. Herv. Ker

N.m. 5 u. Ds van LinscF

Parochie St. Willibn

Zondag communie uitre
6.30 en 9 u., vroegmis
hoogmis om 10 u., lof 01
Door de week communie
om 7 u., H. Mis om 8 u
Vrijdagavond om 7 u. Ie

Te koop een

aanhangw
met 26X2 luchtband'
geschikt voor ponyv

W. Luimes
Raadh.-str. 27 — r

Te koop een lic

boerenwa
bij Karel Bo

Keyenburg

Te koop een

wringer met
bij G. Jans<

Zadelmaker

Hengelo (G.)


