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Officiële Bonnenlijst

voor het tijdvak van 25 Jan. t/m 7 Febr. 1 948

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 802

KD KE 802

MB, MC, MD,
802

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

Tabakskaarten etc.
QB, QC 802

142 Algemeen

145

144
142

141

140

135 Reserve

138

647 Algemeen

648 >

645

644
642

841 Algemeen

640

638

634 Reserve

638

1045 suiker

01.02 tabak

05 tabak

03 versnap.

06 versnap.

750 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gram versnaperingen

100 gram bloem of zelf rij'
zend bakmeel of kinder-
meel

l ei
plm. 225 gram huishoudzeep

of 180 gram toiletzeep
400 gram brood of l rant-

soen gebak (geldig t.m. 21
Febr. a.s.)

1800 gram brood (geldig t.m.
31 Jan. a.s.)

800 gram brood (geldig t.m.
31 Jan, a,s.)

400 gram brood (geldigt.m.
31 Jan, a.s.^

250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gr.
jam, stroop enz. of 250
gr. versnaperingen.

500 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen

100 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kindermeel of
kinderbiscuits

l ei
plm. 450 gram huishoudzeep

of 360 gram toiletzeep
400 gram brood of l rant-

soen gebak (geldig t,m. 21
Febr a.s.)

200 gram brood (geldig t.m.
31 Jan, a,s.)

400 gram brood (geldig t.m.
31 Jan. a.s.)

400 gram brood (geldig t.m.
t.m, 31 Jan. a.s.

500 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kindermeel of
kinderbiscuits

250 gram suiker, boterham-
•strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
versnaperingen

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
ham st r ooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

100 gram versnaperingen of
100 gram suiker, boter-
hamstrooiscl enz. of 200
gram jam, stroop enz.

Plaatselijk Nieuws.
Typiste ter secretarie. Voor de betrekking van
typiste ter secretarie hebben zich 8 sollicitanten aan-
gemeld.

Loop v. d. bevolking gedurende 1 947. Op l Jan.
1947 bestond de bevolking uit 2897 mannen en 2721
vrouwen of in totaal 5618.
De bevolking is door geboorte vermeerderd met 65
mannen en 84 vrouwen, of in totaal 149 en door
vestiging met 92 mannen en 134 vrouwen, of in
totaal 226.
Door overlijden is de bevolking verminderd met 22
mannen en 25 vrouwen, of in totaal 47 en door ver-
trek met 138 mannen en 185 vrouwen, of in totaal 323.
Op l Januari 1948 bestond dientengevolge de bevol-

Het oude Ued.

't Wordt gelukkig weer vooroorlogs
In ons kleine koninkrijk:
Want er ligt weer kool te rotten
In het dorpje Langendijk.

Gooi de boel maar op de mesthoop
Met blijmoedigheid van geest.
Het is net of 't kleine Neêrland
Nooit in oorlog is geweest.

'k Zal het wel weer niet begrijpen,
'k Ben daarvoor te excentriek.
En ik ben geen ingewijde
In regeringspolitiek.

't Zal aan mij natuurlijk liggen,
Dat 'k de zaken fout bezie.
Wie geeft mij een tiental lessen
In geleid' economie. ?

Als 'k die cursus goed gevolgd heb,
Stel 'k mij zeker candidaat;
Waarna ik op mijn beurt dan weer,
De spinazie rotten laat,

Als men mij dan aan gaat vallen,
Och, dan zoek ik wel mijn troost,
'k Ga dan met regeringsopdracht
In een vliegtuig naar de Oost,

Zó ver zal 't wel nimmer komen.
Als burgerman doe ik mijn plicht;
En als burger vind 'k 't schande,
Dat er kool te rotten ligt!

(Nadruk verboden)

KOSTELOZE INENTING.
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld) maken
bekend, dat op VRIJDAG 30 JANUARI 1948 des
namiddags te 1 4 uur ten huize van de drie doktoren
gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze inenting. Men
wordt dringend verzocht de trouwboekjes mede te
brengen.

Hengelo (Gld), 20 Januari 1948.

king uit 2894 mannen en 2729 vrouwen, of in totaal
uit 5623 zielen.
Naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden be-
staat de bevolking uit: 3349 Ned. Herv.; 9 Ev. Luth;
2 Herst. Luth.; 8 Doopsgezindten; 5 Remonstranten;
31 Gereformeerden; 25 Chr. Gereformeerden; 2132
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HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Nieuws voor boer en boerderij

Omwisseling Ondermelk tegen Kalvermeel.
Nu inplaats van ondermelk gedeeltelijk kalvermeel
wordt toegewezen, zal het voor de veehouders van
belang zijn te weten, dat er in l kg. kalvermeel 9 X
zoveel zetmeel waarde en 6 X zoveel verteerbaar,
eiwitachtige stoffen aanwezig zijn als in l kg. onder-
melk.
Daar ook de biologische waarde van het eiwit in dit
kalvermeel hoog is en aan de mineralen en vitaminen
de nodige aandacht is geschonken, is het duidelijk, dat
een omwisseling van 3 delen ondermelk tegen l deel
kalvermeel, voor de veehouders uit voederoogpunt be-
slist een voordeel betekent.

P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink. (Hengelo Gld)
District 31, H. Meutstege,

Steenderen.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Buurke.

Rooms Katholieken; 8 Israëlieten; 20 H. A. Z. E. R.;
2 Waalsche Gemeente en 32 Geen godsdienst.
In 1948 werden 64 huwelijken voltrokken en l echt-
scheidingsvonnis ingeschreven.

Benoemd. Tot kantoorhouder van het Post- en Tele-
graafkantoor te Hengelo (Gld) is met ingang van l
Febr. a.s. benoemd de heer Jansen van Rheden- de
Steeg.

U.V.V. Mag de U.V.V. nogeens herinneren aan snoep-
en rokersbonnen voor de Heng. militairen in Indie?
Er is nog niet g ^noeg binnengekomen om aan alle
jongens een pakje te zenden. Kunnen we op Uw hulp
rekenen.?
Wij missen nog adressen van jongens, die na Sept.
naar Indië vertrokken zijn, gaarne opgave hiervan bij
Mevr. van Hoogstraten.

Bioscoop. A.s. Woensdag draait er in Bioscoop-zaal
Langeler de mooie film „Tarzan in New York". Een
prachtfilm die boeit van het begin tot het einde. Van-
uit zijn jungle trekt Tarzan op naar New York om
zijn zoontje te redden uit de handen van een paar
jongens, die de jongen ontvoerd hadden, en beleefd
daarbij de opwindenste avonturen ! Zowel in de wil-
dernis, als tussen de betonnen muren der wereldstad
toont Tarzan zich meester van de situatie en volgt
onverschrokken de stem van zijn hart als het gaat tus-
sen recht en onrecht.
Ziehier een film, waarvan elk publiek van iedere leef-
tijd met volle teugen genieten zal. De jongeren wanen
zich in de plaats van hun held en beleven zelf zijn
avonturen, terwijl de ouderen weer jong worden en
zich kostelijk amuseren. Men zie verder de advertentie
in dit no.

Chr. Hist. Unie. Door de afd. Hengelo (Gld) van
genoemde Kiesver. werd Vrijdag 1.1. een verg. ge-
houden waar als spreker optrad de heer Jourisma uit
Enschede. Nadat de spr. ingeleid was door de voorz.
H. C. Arends, zette de spr. op duidelijke wijze uiteen
wat Chr. Hist. politiek is en deed dit aan de hand
van de' historie, ook liet spreker zijn licht schijnen
over de Indische politiek,waarin eveneens een Chr.
Hist. geluid moest gehoord worden.
Betreffende de Binnenlandse politiek, moeten wij ons
nog gericht houden op de financiering. Ons land is
arm aan grondstoffen, doch moeten wij ons door ar-
beid deviezen verschaffen. Alleen door stoere arbeid
komen wij uit de moeilijkheid en ontvangen wij de-
viezen.
Met de spreuk Bidt en werk eindigde spr. zijn helder
betoog, waarvoor hem de dank door de Voorz. werd
gebracht.
De verg. werd met dankgebed door de spr. besloten.

Vergadering. Maandagavond vergaderde de A. R.
Kiesver. in het Ver.lokaal, De voorz. G. Hiddink Gz.
opende op gebruikelijke wijze en sprak een kort ope-
ningswoord. Uit het verslag van de secr. bleek dat
het ledental stijgende is. De penningmeester deelde
in zijn verslag mede dat er een klein batig saldo in
kas was f 10.15' /2. Besloten werd de contributie. voor
1948 te brengen op f 2.50.
Van de aftredende bestuursleden G. J. Dijkman Gz.

G. J. Hiddink en G. Hiddink Gz. werden gekozen de
de heren G. Hiddink Gz. en G. J. Hiddink en in de
plaats van G. J. Dijkman, die zich niet meer herkies-
baar stelde, de heer P. J. v. Keulen, terwijl in plaats van
de heer Potman wegens vertrek, gekozen werd Joh.
Vruggink.

Een buitenkansje is 't geld dat U terugkrijgt op Uw
kolenbon — daar had U vast niet opgerekend! Wilt
U daarmede (of met een deel er van) de N.I.W.I.N.
blijde maken, dan kunt U dat afdragen bij Mevrouw
van Hoogstraten, afd.-Voorzitsters, of in een bus in
de burgemeesterskamer ten gemeentehuize. Gun de
N.I.W.I.N. ook een buitenkansje.

Premiekeuring. Op de Woensdag gehouden premie-
keuring van Shetlandse Ponny's, werden in het stam-
boek opgenomen de 4-jarige merrie en de 3-jarige
hengst van G, Kremer, tevens goedgekeurd voor dek-
king en een 3-jarige merrie van B. Blom.

Voor onze jongens. Ouders, verloofden, vrouwen
van militairen in Indië, nu kunt U onze jongens ver-
rassen door een „gesproken" brief aan hun te zenden.
Ook Muziek-,v Zang- en andere verenigingen kunnen
dit doen voor hun leden, die in Indië zijn. Hoezeer
zoo'n gramofoonplaat op prijs wordt gesteld, bewijst
de volgende zin uit een der brieven van een soldaat
over zee: „Een Niwinpakket is mooi, doch voor ons
is één zoo'n „gesproken" brief méér dan 10 Niwin-
pakketten". Het geluidtechnisch Bureau J. van Wijk
te Apeldoorn verzorgt de opname van „gesproken"
brieven ten behoeve van de Ned. militairen in Indie.
De U.V.V. heeft nu in haar laatste vergadering be-
sloten, dit bureau te verzoeken Zaterdag 31 Januari
's avonds 8 uur in Concordia een contactavond te
houden. Op deze avond, wordt geheel kosteloos, een
demonstratie gegeven van „gesproken brieven". Op
Maandagavond 2 Febr. zal er dan gelegenheid zijn
voor opname van zoo'n „gesproken" brief, een ieder,
die dat wenst, kan dan een gramafoonpjaat (prijs plm.
f 4.— verzendkosten inbegrepen) per Luchtpost naar
Indië zenden, de plaat is dus binnen 14 dagen op de
plaats van bestemming,

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
215 paarden aangevoerd en 19 biggen.
Prijzen: Werkpaarden 700 tot 850 gld., betere soorten
boven notering, enters 300 tot 500 gld. Handel levendig
Biggen 30 tot 45 gld. per stuk. Handel zeer levendig.
De markt was druk bezocht.

Pax-nieuws. Zondag j.l. speelde Pax 3 in Lochem
tegen R.D.C. 3. In een aardige wedstrijd moesten onze
jongens met 3-1 het loodje leggen. Het Pax terrein
werd afgekeurd zodat de wedstrijd Pax l - Loener-
mark l geen doorgang vond.
A.s. Zondag speelf Pax l in Winterswijk tegen For-
tuna l, zij die mede wensen te gaan kunnen zich hier-
voor opgeven bij B. Demming, Spalstraat 10.
Pax 2 en 4 spelen thuis resp. tegen Be Quick 4 en 5
terwijl Pax 3 in Laren tegen Witkampers speelt.

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

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

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

14 Febr. Toneeluitvoering „Residentiespelers".

19 en 20 Febr. Uitvoering jeugdverenigingen Varssel.

25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"

3 Maart Ontspanningsavond Ned. Chr. Radiover.

2 en 3 April Uitvoering Muziekver. „Concordia"

9 April Kunstgenot De Residentiespelers.

Het 29e Bonds-Jubelfeest 1948 te Arnhem
Arnhems Raad stelt f 12500.— beschikbaar.

De voorbereidingen betreffende het 29e K.N.G.V.
Bondsfeest zijn in Arnhem weer volop aan de gang.
Het jubelfeest 1948 zal luisterrijk worden gevierd.
Onze Koninklijke organisatie in dienst van de bevor-
dering der Lichamelijke Volksopvoeding in ons Vader-
landb estaat dit jaar 80 jaar. Wederom zal in
1948 „verzamelen" worden geblazen. Arnhem, thans een
stad van internationale vermaardheid zal opnieuw ge-
reed staan duizenden en tienduizenden leden en
adspiranten van ons verbond waardig te ontvangen.

Door het samenvallen in één jaar van het Regerings-
jubileum van H.M. de KONINGIN, de BESCHERM-
VROUWE VAN HET K.N.G.V. en het tachtigjarig
bestaan van dit Verbond heeft het K.N.G.V. voor
dit jubeljaar meerdere en extra grote demonstratie's
op touw gezet. Eerstens het 29e Bondsfeest vanwege
het Jubileum „Jubelfeest" genoemd met Pinksteren te
Arnhem, en tijdens de feesten ter ere van het REGE-
RINGSJUBILEUM nog een viertal grote feesten in
Groningen, Enschede, Tilburg en den Haag.
Op Zaterdag 18 October 1947 werd. in Arnhems
Stadhuis de Regelings-Commissie geïnstalleerd.
De K.N.G.V. Bondsvoorzitter de Graaf opende de
officiële bijeenkomst met een dankwoord aan het ge-
meentebestuur, hier gepersonifieerd in de Wethouder
van Onderwijs en Lichamelijke Opvoeding. Hij memo-
reerde dat de overheid in Arnhem zo medeleeft met
het Bondsfeest, een bewijs dat de lichamelijke opvoe-
ding goed staat aangeschreven en deelde mede, dat de
Raad een crediet van f 12500.— heeft gememoreerd.
Wethouder Bronkhorst voor het gemeentebestuur het
woord voerend liet terdege uitkomen dat de autori-
teiten in Arnhem het verschil begrepen tussen lichame-
lijke opvoeding en sport. De vlotte wijze — waarop
de gemeenteraad besloot tot verlening van crediet is
vleiend voor het K.N.G.-Verbond. Ook economise
redenen voerden tot dat besluit, maar de indirecte
waarden van de Bondsfeesten zijn zelfs niet te schatten,
want alle dMJnemers (sters) worden propagandist voor
de Gelderse iioofdstad. Spr. hoopte dat Arnhem ook
in die zin Bondsstad zal worden, dat het Bondsgebouw
zal herbergen. Van Directeur tot jongste bediende
staat de gemeente achter de Bondsfeesten, ook omdat
het turnen het toppunt is van de Lichamelijke opvoe-
ding en het^evens geen uitwassen betoont.
Zo gaat dan het a.s, Jubelfeest zich reien in de kring
van zijn 28 |̂ >organgers. Op de fraaie Sonsbeekweide
zullen de V /nnasten opnieuw demonstreren voor de
lichamelijke N/blksopvoeding. Het Verbond, een der
mooiste organisaties in ons Vaderland zal getuigenis
afleggen van het werkprogramma in dienst van het
Nederlandse, volk,

"Brieven uit Indonesië.
In mijn vorige stukjes heb ik U Batavia laten zien.
Nu zullen we eens een kijkje gaan nemen hoe alles
draait. In een zaak staat doorgaans een Hollander of
Chinees aan 't hoofd. De werkmensen (koelie's) be-
staan a)ien uit inlanders, deze mensen verdienen niet
veel, d.w.z. in onze ogen. Ze verdienen f l per dag
maar dan is 't werk ook van een ongeschoolde. Een
koeli die een beetje meer geschoold is, maar nog niet
helemaal tot de geschoolden behoort verdient zo f 2
tot f 2'/a per dag, ejen geschoolde koeli, die een goede
leiding kan geven > verdient zo f 4 tot f 5 per dag.
Een vakman zoalaj monteur of iets dergelijks verdient
f 7 tot f % per,gag. Waarom heeft een geheel onge-
schoolde maar f l per dag, als men even een kijkje
kon komen nemen hoe de arbeid hier gaat, dan zouden
jullie allen raar opkijken. Zo is er b.v. een karweitje
op te knappen wat wij in Holland met 3 man zouden
doen, dat hier deze mensen met 9 man aanpakken en
dan nog langzaam maar zeker op de lorrie of wagen.
De werkkrachteije/an deze mensen zijn niet groot. Dit
zal veelal ook ^ggen aan het zware klimaat en aan
deze hitte. De (tijd) toestand kan ook misschien enigs-
zins de oorzaak zijn van dit lome werk. Nog steeds
is 't oppassen geblazen en uitkijken, want zo praten
zij mooi met je heen en de volgende dag kunnen ze
je wel dood kijken. Een inlander vergeet niet makkelijk
als hem iets gedaan wordt, als hij 't werkelijk verdient
geef hem genipt slaag, daar trekt hij zich niets van
aan, maar ojppelükkig als je hem bestraft buiten
zijn schuld, Man moet je degelijk oppassen of je
krijgt een mellpf kris in je'rug. Deze mensen moeten
straf aangepalM worden, maar op een eerlijke manier.
Dit is zo dflB^lander. Dan nog iets over de wegen.
De wegen irAc stad zijn goed, maar buiten de stad
is het niets. Iplf heb ik op een weg gereden buiten
Batavia. Dezelweg is maar 4 mijl (7 km.) lang, maar
er zitten veel gaten in en deze gaten gaan zelfs tot
een diepte v^n 'n ' /2 meter. Dit is zo Batavia. De
volgende keer hoop ik u nog iets meer te vertellen
over ons Indië. Ik sluit thans en hoop dat deze korte
brieven U allen een goed inzicht geven over onze

Oost en dat U allen kunt begrijpen in welke toestand
wij hier leven. Tot volgende brief.

Sold. Ie klas E. Ankersmit.

ZONDAG a.s.

Aanvang 12 uur

PAX 4 - BE-QUICK 5
AANVANG 2 UUR

Hl l - BE-QUICK 4
Entree 25 cent

Beneden 16 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

JAARVERGADERING
Bond voor Staatspensionnering

afd. Hengelo (Gld.), op Maandag 26 Jan.
's avonds 7 uur in café Jolij.

Agenda: Opening; Jaarverslag secr. en penningm.;
Bestuursverkiezing (uitbreiding met 2 leden); Bespreking
propaganda; Rondvraag; Sluiting. Het Bestuur

Trouwe opkomst dringend verzocht.

Contactavond.
Zaterdag 31 Januari 8 uur in Concordia.

Demonstratie van „gesproken brieven" voor

onze jongens in Indië. Ouders, verloofden, vrienden

en ook verenigingen, komt allen op deze con-

tactavond.

Langs deze weg betuig ik
mijn oprechten dank voor
de vele blijken van belang-
stelling, ondervonden bij
mijn 25-jarige ambtsjubileum
op 11 Januari j.l.

De Wachtm.
Post-commandant

H. G. v. Suntenmaartensdijk

Te koop een

dr. maal
Febr. aan de telling

T.B.C, vrij bij

H. M. Gotink

Wichmond

Te koop een

r.b. dr. maal
t.b.c, vrij, l Febr. a/d telling

A. Abbink

E 85 Hengelo (Gld)

Dennenbossen
te koop „op het Zand"

ook te bevragen bij

R. de Lange

Banninkstr. 20 Hengelo

Te koop een
beste lichte

Boerenwagen
geheel compleet.

bij A. D. Verstege

Varsselsew. B 74
Hengelo (Gld)

Te koop
een beste neurende

Maal

en een Melkkoe

met 20 L melk

en een best eerlijk

Werkpaard

bij G. Stapelbroek

Wichmond

Te koop
een paar prima

Voetbalsctaen
maat 7, Adres bur. dezes

Te koop

4 zware bi
B. J. Veenhuis

Steenderen

Gevraagd een

net Kosthuis
liefst met huiselijke omgang,

omgeving Hengelo.

Brieven onder no. 5 bur.
van dit blad.

Te koop een toom

biggen
bij D. J. Elsman

B 43 Hengelo (Gld)

GOEDE BOEKEN Bil ARNOLD

Wij bieden aan
uit beperkte

voorraad iets in

ijzerwerk en

gereedschap.

Houtschroeven, ijzer
en koper

Slotschroeven
Houtdraadbouten
Klinkknagels, ijzeren

6 koper
Hangsloten
Rijwielsloten
Knopscharnieren
Zw. Scharnieren
Kruishengsels
Leuninghouders
Ladegrepen
Ladeknoppen, zwart
Etikethouders
Windhaken
Raamboompjes
Uitzetijzers
Gew. en inlaatschuiv.
Deurstoppen
Raamhoeken
Union Taks
Hechtebanden
Wonderplug
Klinkstellen
Heksluitingen
Grendels
Muurroosters
Kozijnankers
Hamers
Drijvers
Holpijpen
Muurboren
Kalkhakken
Troffels
Voegspijkers
Hout- en IJzerboren
KI. Handzagen
Zaagbladen
Spanzagen
Tornmesjes
Stopmessen
Plamuurmessen
Zakmessen
Broodmessen
Tafel messen
Lepels en vorken
Scheermesjes
Scheerapparaten
Schroevendraaiers
Snoeischaren
Aanzetstaal
Krambanden
Buldog Koudlijm
enz. enz. Zie de

Etalage bij

SPEVORD

Kerkdiensten
ZONDAG 25 JAN. 1948

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds J. R. Wqlfensberger
Pred. te Amsterdam
Jeugddienst

10.30 uur Ds Kwint

Veldhoek. 10 uur de heer Te
Winkel

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

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



heden overleed, tot onze diepe droefheid na een
ziekbed van enkele weken, mijn innig geliefde
Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

J. H. MAALDERINK
Echtgenoot van R. Besselink

in de ouderdom van 53 jaar.

Dat haar heengaan vrede was, troost
ons in dit zo smartelijk verlies.

R. Besselink
A. G. Disbergen-Besselink
M. S. Disbergen

en kind
A. H. Besselink
H. J. Besselink

Hengelo (Gld), 16 Jan. 1948.

Gymnastiek en Athletlekverenlging

„ACHILLES" Hengelo (Gld)
Dir. de heer A. Broere. Opgericht 16 Mei 1926

Uitvoering
op Dinsdag 27 en Donderdag 29 Januari
1947, in het feestgebouw „Concordia".

Zaal open 7 uur. Aanvang half 8 precies

Entree l 1.— plus plaatselijke belasting

VERBODEN TE ROKEN.

Voor beide avonden plaatsbespreking voor donateurs en ouders

van leden op Zaterdag 24 Jan. a.s. te l uur precies in Concordia.

Medebrenging donateurskaarten verplicht. Tevens in ontvangstneming

van entreebewijzen.

Plaatsbespreking voor belangstellenden op dezelfde dag te 2 uur

precies, voor beide avonden. Het Bestuur

De Heer en Mevrouw van
Hoogstraten danken allen
die hun met Nieuwjaar een
groet of heilwens zonden,
hartelijk voor hun attentie
en wensen hen wederkerig
een voorspoedig 1948 toe.

Hengelo, (Gld), Jan. '48.

Mijn hartelijke dank aan
de burgerij van Hengelo
voor het ontvangen Kerst-
pakket.
Dpi. sold. Ie klas

W. Hillebrand
Legerno. 260104018

Staf D Divisie
Soerabaja N.O.I.

Gevonden

twee verschillende

handschoenen
Tegen adv.kosten terug te
bekomen bij B. Grootbod

Kerkstraat 3

Et boek van Derk v. d.

Döker kui'j koopen bi'j

„Stevord
Gevraagd

TIMMERMANSKNECHT
zo mogelijk bekend met

Metselwerk

Brieven No. 4 de Reclame

Gevraagd

tegen l Mei een flinke

Boerenknecht
of aankomende bij

J. E. Roelofs
Veehandel

Tel. 83 Gorssel

Gegadigden gevraagd

voor een

winkelpand
f et woning aan de Kerk-
straat te Hengelo (Gld)

Vrouw ik mot effen nao 't darp un kalf opgeven

veur de Centrale. Gao dan rnaor nao Jaap van

Aron den onvink ze daor ook veur. Wie zeg i'j

Vrouw. Bo Jaap Meijer, doven ulk. Eiken Maon-

dag en Donderdag ontvink e ze en hi'j köch

ook vrakke heeste. Veur den oorlog haw um

ook neudig en die tied zal wel weer kommen.

Now vrouw, dan za'k t'r wel effen hen gaon.

J. MEIJERS, Regelinkstr. 15

Stichting van de Landbouw.

Voor georganiseerden van de Landbouw-

org. en de 2 Landarbeiders-org. zijn een
beperkt aantal

Werkkleding beschikbaar
Opgaaf vóór DINSDAG 27 Jan. uiterlijk 4 uur

n.m. bij één der Kring-commissieleden.

De Secretaris

H. J. HEERINK.

H, H. RUITERS
voor prima R IJ Z A D E L S

het adres

G. W. Luimes, Zadelmakerij
VORDEN — HENGELO (Gld)

H,H, Landbouwers
Vanaf heden worden de

nuchtere
kalveren

's maandags tot 1 2 uur

ontvangen bij

G. F. Wicherinlc,

Kroezerijweg 3

Keijenburg.

Te koop een

uiuuuiinx
voor de fiets

bij J. E. Wissink

Velswijk E 167

Prima zinken EMMERS

uit voorraad bij

„Stevord"
Te koop een

giervat 400 L.
in goede staat

bij H. Gr. Roessink

Nieuwe Mettemaat

Hengelo (Gld)

BIOSCOOPZAAL „LANGELER'1 HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

WOENSDAG 28 JANUARI 8 uur :

TARZAN in New York
met JOHNNY WEISMULLER, MAUREEN O'SULLIVAN

en de chimpansee CHETA.

De roep van TARZAN weerklinkt weer door de wildernis

en door New York.

U zult weer de opwindendste Avonturen beleven.

Toegang voor alle leeftijden.

Entree f 0.90 (bel. inbegr.) Voorverkoop als gewoon.


