
De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor

Hengelo (Gld), Keyenburg, Steenderen, Baak, Wichmond en omstreken

Zaterdag 22 Nov. 1947

17 jaargang no 8
Abonnementsprijs f 3.— per Jaar

Post abonnementen f 4.25 per Jaar

Advertentieprijs 3 et par mm

Redactie en administratie:
Drukkerij ARNOLD - Hengelo (Gld)
Telef. 251, Girono 126415

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 23 Nov. t m 6 Dec. '47

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 713

KD, KE 713

MA, MB, MC, MD.
MF, MG, MH 713

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

001 melk
004 melk
005 melk
006 vlees
007 ..
008 boter

009 ..
019 algemeen
020

021
022

013 reserve

014

016

504 melk
505 ..
506, 507 vlees
508 boter

509 ..
519 algemeen
520

513 reserve

514

1001 vlees
1002 margarine
1003 brood
1004 kaas

1006 vlees
1007 melk
1008 boter

1009 eieren

4 liter melk
6 liter melk
6'/2 Hter melk
1UO gram vlees
400 gram vlees
125 gram boter of marga-

rine of 100 gr. vet
125grmargar. of 100 gr vet.
250 gr. marg. of 200 gr: vet
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
I ei
2000 gram brood (geldig t .m.

29 Nov.)
800 gram brood (geldig t.m.

29 Nov.
200 gram kaas of 250 gr.

korst l. kaas
400 gram brood (geldig t.m.

29 Nov.)

10 liter melk
I I liter melk
100 gram vlees
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
125 gr. marg. of 100 gr. vet
l ei
800 gram brood (geldig t.m.

29 Nov.
400 gram brood (geldig t.m.

29 Nov.)
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas

300 gram vlees
250 gr. margar. of 200 gr vet
800 gram brood
2oo gram kaas of 25o gr.

korstl. kaas
2oo gram vlees
5 liter melk
25o gram boter of margar.

of 2oo gram vet.
5 eieren

Extra bon 028 algemeen 1 00 gram vlees

De bonnen 022 algemeen, 013 en 016 reserve, 520
algemeen en 513 reserve voor brood zijn geldig t.m.
29 November. Op 29 Nov. zullen wederom brood-
bonnen voor één week worden aangewezen, De bon-
nen 1003 brood der toeslagkaarten zijn evenals voor-
heen H dagen geldig, derhalve t.m. 6 December.

Distributiedienst - Hengelo (Gld)
Toeslag vaste brandstoffen grote gezinnen.

Gezinnen, welke per l November 1947 uit 8 of meer

personen bestonden, kunnen in aanmerking komen voor

twee rantsoenen extra vaste brandstoffen.

Kamerbewoners worden niet bij de gezinsleden ge-

rekend. Evenmin komen in aanmerking die gezinnen,

waar reeds een splitsing werd toegepast.

De staalkaarten van alle gezinsleden moeten worden

medegebracht.

Uitsluitend op onderstaande data kan worden aan-

gevraagd :

Hengelo (Gld) 24 Nov. van 9—12 en van 1—3 uur.

De na-uitreiking wordt alleen te Doetinchem ge-

houden en wel op Maandag l December en Dinsdag

2 December van 9—12 uur.

Zondagsdienst doktoren:
Dr. ter Bals en Dr. Buurke.

Woningnood en

Weet u nog hoe in de oorlog
Nederland een eenheid bleek,
Waarvoor zelfs een wrede vijand
Machteloos zijn bloedvlag streek?

Neérland was on'verwinbaar —
Die eenheid was zijn grote kracht.
En de zon- begon te schijnen
Na het duister van de nacht.

Nog zijn echter de gevolgen
Van die oorlog niet voorbij.
Hoeveel jonge mensen zijn er
Moedeloosheid reeds nabij?

Maanden na een huisje zoekend;
Steeds geen enkel resultaat.
Nergens meer een vrije woning
Waar een bord „te huur" op staat.

Wél zijn er nog vele mensen
Met een woning ruim en groot,
Maar met even kleine harten —

Niet begrijpend and'rer nood.

Hebt ge zelf een grote woning,
Beseft ge beter hun gemis.
Laat daarom aan anderen blijken
Wat de naastenliefde is.

(Nadruk verboden)

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
AGENDUM

Zaterdag 22 Nov. Uitvoering K.A.B. afd. Hengelo (Gld)

24 November Gezinszorgavond.

29 Nov. Toneelavond Kunstgenot.

27 en 29 Nov. Muziekuitvoering D.S.S. te Steenderen.

l Dec. Ledenvergadering C.J.B.T.O.
Woensdag 3 December Bioscoopvoorstelling.

Dinsdag 9 Dec. Propaganda.feestavond Volksonderwijs.

9 Dec. Jaarvergadering C.B.T.B.

Zaterdag 13 December. Toneelavond V.V.V.

17 en 18 Dec. Jubileum-Uitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.

20 Dec. Toneelavond K.D.O. Bond voor Staatsp.

7 en 9 Jan. Uitvoering zangv. „Soli Deo Gloria" Bekveld.

27 en 29 Jan. 1948 Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles"

6 en 7 Febr. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior"

Ondergetekende wenst zich vanaf heden te abonneren

tot wederopzegging, voor minstens l jaar,

op de Reclame.

Naam:

Adres:
(straat en huisno.)

Woonplaats:



Gelieve de advertentie's

vroegtijdig te bezorgen.

v. h. St. Nicolaasnummer

De Uitgever.

Nieuws voor boer en boerderij
Omwisseling maïs tegen rogge door

telers van rogge.
De telers, die na 16 November 1947 een hoeveelheid
rogge boven de opgelegde aanslag hebben afgeleverd
aan een ingeschakelde graanhandelaar dan wel een
erkende zaaizaadhandelaar, kunnen in de gelegenheid
worden gesteld een hoeveelheid import-mais te betrekken.
Bovengenoemde telers kunnen hiertoe een bestelbon
aanvragen bij de P.B.H. Bestelbonnen zullen worden
verstrekt maximaal voor die hoeveelheden, welke na
genoemde datum boven de geldende leveringsverplich-
ting zijn geleverd.
De maisbestelbonnen kunnen door de telers worden
ingeleverd bij een ingeschakelde * graanhandelaar of
mengvoederfabrikant.
Voor de aan de telers te leveren mais zal maximaal
f 21.50 per 100 kg af pakhuis leverancier in rekening
gebracht mogen worden.
Verdere inlichtingen worden verstrekt door

De P.B.H, van district 30,

G. W. Weenink. (Hengelo Gld)

District 31, H. Meutstege,

Steenderen.

Plaatselijk Nieuws.
Burgerlijke Stand van 1 tot 1 5 Nov. 1947

Bevallen: B. H. Rouwenhorst-Klein Gotink d. I. R.
Berendsen-Hukker d. W. G. J. Prins-Sessink d. J. B.
Bretveld-Garritsen zn.

Ondertrouwd: G. J. Bruggink en W. van der Velde,
G. A. te Slaa en E. J. te Kamp, W. H. Evers en
H. Wassink.

Gehuwd: D. J. Wentink en J. Radstake, A. G. Beunk
J. G. Peters.

Overleden: J. W. Klein Lebbink, Weduwn. van A.
Maalderink, oud 72 jaar.

U.V.V. afd. Hengelo (Gld). De plaatselijke afd. UW
alhier bericht ons, met hartelijke dank jegens de ijverige
collectanten, dat de „Klaprozeninzameling" ten behoeve
van het Nederlandse Oorlogsgravencomité, in deze
gemeente f 72.78 heeft opgebracht.

Stamboekkeuring. Bij de op 17 November gehouden
Stamboekkeuringen werden van onderstaande eigenaren
de volgende dieren opgenomen.
Koe van Wed. A. Maalderink 79.3, A. Gr. Roessink 78.3,
D. M. Wullink 76.3, A. Hilderink 76.6, G. J. J. Nie-
sink 76.4, J. W. Menkveld 77.6, B. Ruesink 77.6,
G. J.^Harmsen 78.4, G. Verstege 76.8, B. Momberg 75.7,
B. Enzerink 78, B. Hukker 77.4 en 77.1, en de stieren
van J. KI. Gotink met 76.4 en B. H. Harmsen 78.6
en de stier van M. Eenink b c plus.

Geslaagde uitvoering. Op Vrijdag 14 en Zaterdag
15 November gaf de muziekver. Concordia, de eerste
van de twee traditionele jaarlijkse uitvoeringen, onder
leiding van de heer H. Kappert. Toen we de titels
lazen van de uit te voeren muziekstukken bekroop ons
de vrees dat Concordia te hoog gegrepen had.
Doch na het beëindigen van het zwaarste nummer
de ouverture: Sous L' Egide de La Liberté" van A.
Govaert, waren we gerustgesteld.
Al vielen er in de uitvoering van dit nummer tech-
nische en ook wel muzikale tekortkomingen te consta-
teren het geheel overtrof onze verwachtingen.
Eveneens de selectie uit „de Vogelkoopman" van C.
Zeiler, werd zeer behoorlijk uitgevoerd. Een kleine
onregelmatigheid in de eerste maten van het Andante
herstelde zich spoedig en deed aan de verdere ver-
tolking van dit mooie melodieuse nummer weinig af-
breuk. De andere nummers waarvan vooral La • Ferta
Splendora werden heel goed uitgevoerd.
Concordia mag tevreden op het gebodene terugzien.

Na de muziek werd opgevoerd het bekende toneelstuk

„De Meid" van Herman Heyermans. Een woord van
lof aan de spelers zonder onderscheid voor de goede
vertolking.

X

Steenderen. Muziekliefhebbers kunnen Donderdag
27 en Zaterdag 29 November weer hun hart ophalen
de Muziekvereniging D.S.S. geeft een Jubileum-Uitvoe-
ring in „Concordia". Deze vereniging, die bij alle
plaatselijke aangelegenheden zijn medewerking geeft,
verdient toch beide avonden volle zalen. Zie de ad-
vertentie in dit nummer.

BAAK Sportnieuws Deevo. Zondag j . l . speelde
Deevo l tegen Voorst 3 en won met 2—1.
Had Deevo de laatste tijd een inzinking, deze middag
bleek dat de Deevojongens ook uit een ander vaatje
kunnen tappen. Voorst kwam direct flink opzetten en
Deevo moest alles in het werk stellen om zijn doel
schoon te houden. Na een half uur spelen wist Voorst
de leiding te nemen, waarmede de rust in ging.
Na de rust direct felle aanvallen voor het Deevodoel
doch zonder resultaat, na verloop van een kwartier
maakte een der backs van Voorst hands binnen de
beruchte 16 meter. (Penalty). De midvoor van Deevo
voltrok het vonnis l — 1. Met deze stand schenen de
Deevojongens weer moed te krijgen, ze waren steeds
in de aanval en een doelpunt kon niet uitblijven, tien
minuten voor het einde weer een schitterend schot
van de midvoor, die via een been van de rechtsback
van Voorst in het doel belande 2—1.
Hierna kwam Voorst weer flink opzetten en de Deevo
ploeg mag van geluk spreken dat hun backs en keper
in prima conditie waren en het hunne er toe bijdroe-
gen dat de overwinning behaalt werd.

HENGSTENKEURINGEN.
De vereniging „Het Nederlandse Trekpaard" zal, met
goedkeuring van de Minister van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening, op de hierna te vermelden
dagen en plaatsen keuringen houden van tot dekking
bestemde hengsten, welke in het stamboek der vereni-
ging zijn ingeschreven: Groningen en Raalte, 3 Dec.
'47, Hummelo, 4 Dec. '47, Roermond, 5 Dec. '47,
Zevenbergen, 9 Dec. '47, Rotterdam, 10 Dec. '47,
Axel, 11 Dec. '47, Goes, 12 Dec. '47, Leeuwarden,
6 Jan. '48, Groningen, 7 Jan. '48, Assen, 8 Jan. '47,
Raalte, 9 Jan. '48, Hummelo, 13 Jan. '48 Eist, 14 Jan.
'48, Roermond, 15 Jan. '48, Hoofddorp, 20 Jan. '48,
Rotterdam, 21 Jan. '48, Zevenbergen, 22 Jan. '48,
's Hertogenbosch, 23 Jan. '48, Den Haag, 27 Jan. '48,
Axel, 28 Jan. '48, Hulst, 29 Jan. '48, Goes, 30 Jan. '48.

B.O.G. B.O.L.H.

Feestavond
op Donderdag 27 Nov. a.s.

Spreker : de heer v.d. LEY, Secr. G. M. v. L.

Onderwerp: „ROEPING"
Opgevoerd worden

„De zoon van de Stroper"
van J. J. Japin

en

„De strijd a. h. witte front"
van W. v/d Berg.

Zaal Concordia. Aanvang 6.30 uur

Entree 75 cent.
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Het boek

„Wat veurbi'j geet
en wat blif'

van

DERK VAN DEN DÖKER

is verkrijgbaar en geeft een aantal schetsen uit

het Achterhoekse landleven meest van vroeger

jaren. Het bevat meer dan 200 bladzijden

druks, en kost gebonden in stevige halflin-

nenband met stofomslag

f 3.90
De Secretaris der Dialecten- en Volkskuode-commissie
van de Nederlandse Academie van Wetenschappen,
Dr P. J. Meertens te Amsterdam, zegt er van :

.,lk heb deze schetsen met belangstelling en veel ge-
noegen gelezen. Ze zijn vlot en levendig geschreven
in een weiverzorgden stijl, de inhoud is boeiend en
het karakter der personen is goed getekend"

Uit voorraad leverbaar bij

Boékh. Arnold

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ruime sortering

K I N D E R S P E E L G O E D
voor de a.s.

Sint Nicolaas
Zie Etalage

JOS. HERWERS

voor St, Nicolaas
bakken wij weer

BOTERLETTERS
met ECHTE amandelen er in

daar de hoeveelheid zeer

beperkt is verzoeken wij U

vroegtijdig te bestellen.

Verder alle soorten

GEBAK
Diegene die nog gebakkisten of dozen van ons in hun

bezit hebben worden beleefd verzocht deze terug te

brengen. Bakkerij v. d. Weer

*
A L L E SOORTEN

DRUKWERK
voor HANDEL en INDUSTRIE,

wordt vlug en billijk geleverd door

H. A. RIKKERT
STEENDEREN.

Visitekaarten gelieve men tijdig te bestellen.

Komt allen. Komt allen

Uitvoering
van de J. B. T. B. Keijenburg, op Zondag
23 Nov. a.s. om 6.30 uur precies, in het

parochiehuis.

Opgevoerd wordt het drama in 3 bedrijven :

„Als God slaat"
door het gezelschap „The Yellow Stars"

Entree f 1.— (bel. inbegr.)
Plaatsbespreken van 11 —12 uur aan de zaal.

Kaarten in voorverkoop bij het bestuur van de J.B.T.B.

OPENBARE VERKOPING
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo (Gld),

verkoopt publiek è contant op Maandag 24 Nov.

1947 om 11 uur precies, in het, café van H. J.

Besseling, Spalstraat 42 te Hengelo (Gld) ten verzoeke

van de Marktverening te Hengelo (Gld):

de levende have,
behorende tot de nog niet afgehaalde prijzen van de

laatst gehouden verloting.

Te bezichtigen l uur voor de verkoop:

Hot U de stand
Een actueel boek vol hersengymnastiek.
Zie hier een boek, dat in elk Nederlands

gezin een plaatsje waard is.

plm. 1 50 blz. Geb. 4.90 Ing. 3.40

Boekhandel Arnold.

Te koop een karretjestuig voor klein paard

Een Giervat 350 L. en een rek met 12

B il j ar t keu's bij .

C. P. van Asselt - Steenderen



Bijvoegsel van „De Reclame" behorende bij het nummer van 22 November 1947.

De Muziekver. „Concondia" te Hengelo (Gld),

betuigd hun bizonderen dank aan de Gymver.

„Achilles", de Voetbalver. „PAX", het comité

en collectanten en aan allen die hebben mede-

gewerkt om „Concordia" een Tenor Saxophone

aan te bieden.

Naar we vernemen hadden enige donateurs voor de

laatsi gehouden uitvoering geen programma ontvangen.

Dit is echter niet de schuld van „Concordia".

Het Bestuur.

MEDEDELING.
Vanaf heden verschijnt „De Reclame" ook

in.Steenderen, Wichmond en Baak.

Wij verzoeken de Secretarissen van alle

verenigingen dringend ons opgave te zenden

van de te houden uitvoeringen en belang-

rijke vergaderingen, daar deze dan in de

agenda kosteloos worden geplaatst.

Abonnementen en Advertentie's voor Steenderen

worden aangenomen door H. A. Rikkert

en G. J. Lijftogt. Voor Wichmond door

H. J. Klein Kranenbarg en voor Baak

door Joh. A. Schooltink.

De advertentie's moeten uiterlijk Donderdagmorgen

10 uur en de eventuele verslagen van ver-

gadederingen moeten uiterlijk Woensdag-

morgen 10 uur in ons bezit zijn.

De Uitgever.

U KOMT TOCH OOK?
OP DE

FANCY FAIR
die a.s. ZONDAG 23 NOV. gehouden

wordt in Concordia te Baak? Ten bate

van het

WIT-GELE KRUIS, afd. Baak
De zaal is open van 1 tot 10 uur n.m.

De gehele dag muziek.
Vele attractie's met mooie prijzen. %

Vergeet niet te komen. U kan genieten en —

U doet een goed werk.

Te koop oude Holle pannen, Dakramen

en oude ijzeren goten afkomstig van af-

braak huis Luimes, Kerkstr. 5.

Voor huizen en woonruimten is het nog moeilijk
en dient even te worden gewacht maar voor

de SINTERKLAAS
zijn wij weer ruim voorzien in

Ie kwaliteit artikelen.

Onze marsepein is weer

prima en eigen werk.

Dozen bonbons van ge-
renomeerde huizen.

Boterletters, Speculaas, Borstplaat, Taai

Taai, van BEKENDE kwaliteit.

Nog steeds is in deze ons devies

„TIJDINK zal U helpen"
Kom in onze zaak of bel 250 op, en 't komt goed

in orde.
TIJDINK.

Kunstgenot Hengelo (Gld)

Zaterdag 29 Nov. a.s. optreden van de

Residentiespelers onder leiding van Christine

van Meeteren, in zaal „Concordia".

Aanvang 8 uur.

Opgevoerd zal worden het toneelstuk in 3 bedrijven

van R. Feenstra

„Ontspoorde Jeugd"
Een goed stuk vol gezonde humor.

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij:
Boekh. Arnold, J. E. T. Langeler, Manufac-

turier, J. H. Tijdink, S. H. Schrijner, Keyen-

burg en Feestgebouw „Concordia".

Plaatsbespr. 10 cent op Zaterdag 29 Nov.

van 2-3 uur.

Entree 1 e rang f 2.—, 2e rang f 1.60,
3e rang f 1.25 (bel. inbegr.)

Het Comité.

De „QUICK" Sportschoenenfabriek

" te Hengelo (Gld)

*
vraagt voor direct enige

flinke jongens
van H tot 17 jaar.

Gebrs. JANSEN — Raadhuisstraat 25



444444444444444444444444444444444444444444

| Sint Nicolaas
4

4

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

kan bij STEVORD terecht!
Speelgoed

Luxe geschenken

Nuttige gebruiksartikelen

Vooral in SPEELGOED is er dit jaar

een flinke keus. Ziet U daarvoor onze etalage
maar eens. De prijzen zijn lager en de
kwaliteit aanmerkelijk beter dan vorig jaar

Vanaf a.s. Maandag zullen we achter in onze winkel een z.g.

„ K O O P J E S H O E K "
hebben ingericht. Daarin willen we U tijdelijk verschillende goedkope aanbiedingen doen.

Het betreft hier artikelen die we tegen bijzonder lage prijzen verkopen, (b.v. doordat

ze licht beschadigd zijn of iets dergelijks). Volgende week b.v. verschillende luxe houten

kleinmeubelen als kapstokken, haardbankjes, enz. Deze zijn voor een deel nau-

welijks zichtbaar beschadigd en kosten minder dan de helft van de prijs !

Komt U eens kijken.

S T E V O R D
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4

4

Met grote blijdschap geven

wij U kennis van de geboorte

van onze Zoon

Jiendrik

B. Demming

J. Demming-Dikkeboer

Hengelo (Gld), 18 Nov. '47

Spalstraat 10

Gevonden

een duimstok
tegen adv. kosten terug te

bekomen bij

B. H. Regelink
Varsselseweg l

Biedt zich aan een

flinke Werkster
2 a 3 dagen in de week

omgeving Hengelo.

Adres bur. dezes.

Te koop
een goed onderhouden

geëm. Fornuis
110X70 en een luxe

SALAMANDER KACHEL

Tevens 25 W. L. hennen

br. '47, goedgekeurd voor

vermeerderingsbedrijf bij

H. Langeler

Noordink

Gevraagd
zo spoedig mogelijk een

Huishoudster
bij G. Versteege
Hengelo (Gld) E 19

Biedt zich aan

net meisje
3 a 4 • dagen per week

Adres bur. dezes

Gevraagd

een leerling
bij J. van Wilsum

Electriciën, Steenderen

A.s. Maandag 24 Nov.

Gezinszorg avond
in het Verenigingslokaal.

Aanvang 7.30 uur

Spreekster:

Mej. VINK, uit Utrecht.
Entree vrij.

Te koop een

1*2jarig Raspaard
en een partij sinaasappel-

kisten Legnesten.

Gebr. Schuerink
Lankhorsterstraat

Gramofoonnaalden ARNOLD

Te Koop
enige zo goed als nieuwe

Herenrijwielen
en een

Jongensrijwiel
voor 24 x l ' / a banden

bij A. B. Wolsink

Spalstraat 28

Te koop een

r.b. MaalkaU
bij H. Bretveld

D 105

Te koop een toom

zware biggen
bij H. Gr. Roesink
E 55 Hengelo (Gld)

Te koop «en

toom Bi
bij H. Enzerink
Looman Varssel

Komen aanlopen een

Jachthond
Tegen gemaakte kosten

terug te bekomen bij

B. Prins, Vordensew 35

Kerkdiensten
ZONDAG 23 NOV. 1947

Ned. Herv. K«rk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint,

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochia St. Willibrordu.

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Te koop
een zo goed als nieuwe

Winterjas
voor leeftijd 13—H jaar.

Adres C 67 't Gooi

Te koop
een dr. Maal

29 Nov. a/d telling TBC vrij

bij E. J. Makkink B 102

GELD
 800

-~
 5

°/°-
Zonder

borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. Schrijft ALLEN

Spaarcred. Inst. Mathen.w. 110
R'dam-W. Wij verleenden in ruim een

jaar plm. i 150.000 in contakten.

Een mooi geschenk

voor St. Nicolaas •

geef een Boek
Arnold



1927

Jubileum
Uitvoeringen

1947
van de Muziekver.

D. S. S.

te Steenderen
in „Concordia"

OP DONDERDAG 27 NOVEMBER 1947
met medewerking van de drie plaatselijke Zangver.

OP ZATERDAG 29 NOVEMBER 1947
Muziek, daarna een vrolijk dansje Orkest Masselink

Geen plaatsbespreking. Komt op tijd.

Entree f 1.50 (bel. inbegr.)
Aanvang beide avonden 1 uur.

Staat wederom ter D E K K I N G
de donkerrode Stamboekstier met hoge

productie 3.80 °,o vet. Dekgeld l 5.—.

Alleen onbesmette dieren worden toege-
laten met bewijs van de Veearts voorzien
van naam en nummer of bijzondere kentekens.

Te koop enige guste en dragende PINKEN w. o.
volbloed met beste productie en t. b. c. vrij.

Bij E. S. HARTMAN, de Schiphorst
STEENDEREN.

een mooie sortering

Eau de Cologne
en Parfums

ook in Luxe verpakking

Alles zonder inlevering van

ledige flacons.

Zie Etalage.
Ook Uw adres voor alle DROGIST-ARTIKELEN.

Beleefd aanbevelend

Drogisterij „de Vijzel"
J. W. TEN HOOPEN, Dorpstr. 3, Steenderen.

In verband met de a,s. St. Nicolaas

is ons atelier thans

alle dagen geopend
voor het maken van

Kinderopnamen
Groepen
Bruidsfoto's enz.

Gelieve vroegtije'lg te komen. Ook aan HUIS te ontbieden.

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel. 1337 ZUTPHEN

A. R. Kiesver. „Ned. en Oranje"

Openbare Vergadering
op Maandag 24 Nov. '47 's avonds

7 uur, Chr. School dorp. Spreker het

tweede Kamerlid :

H. J. W. A. Meijerinlcv
Indië Specialist

TOEGANG VRIJ. Geestverwanten komt allen
Het Bestuur.

Bestelt thans gestoomde en ongestoomde

Voeraardappelen
opgave uiterlijk a.s. Maandag bij

J. W. van de BRINK
Molenaar — Wichmond

H.H. LANDBOUWERS
Te koop goede

K O O K K E T E L S
met uitneembare pot, prijs f 50.—

Te bevragen bij

Café Breukink - Bronkhorst

ZONDAG a.s.
AANVANG 12 UUR

Pax 4 - Vorden 3
AANVANG 2 UUR

PAX1-EiöergseB,1
Entree 35 cent

Beneden 1 6 jaar 1 O cent
Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart

vrije toegang.


