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Officiële Bonnenlijst

voor het tijdvak van 1 t/m 1 4 Febr. 1 948

Bonkaarten

KA, KB, KC 802

KD, KE 802

MA, MB, MC, MD,
MF, MG, MH 802

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

Geldige bonnen

151 melk
153 melk
156 vlees
157 „
158 boter

159 ..

170 algemeen

171

172

173
174
178 <

163 reserve

166

653 melk
656, 657 vlees
658 boter

659 ..

670 algemeen

871

872

678

1053 brood
1058 boter

1052 margarine
1054 kaas

1059 eieren
1057 melk
1051 vlees
1056

Rantsoen

4
7
100
300
250

liter
liter

of
250

melk
melk

gram vlees
gram vlees
gram boter of margarine
: 200 gram vet
gram margarine of 200

gr. vet
1800 gram brood (geldig t.m.

7 Febr. a.s)
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d. (gel-
dig t.m. 7 Febr. a.s.)

100 gram kaas of 125 gr.
korstloze kaas

125 gram koffie
50 gram thee
500 gram sinaasappelen

(voorinlevering)
800 gram brood (geldig t.m.

* » ¥ - » ! V7 Febr. a,s.)
gram brood (geldig t. m.400 gram

7 Febr, a(s

12 liter melk
100 gram vlees
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
125 gram margarine of 100

gram vet
400 gram brood (geldig t.m.

7 Febr, a,s.)
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d, (geldig
7 Febr. a.s.)

200 gram brood (geldig t.m.
7 Febr. a.s.)

l kg sinaasappelen (voor-
inlevering)

400 gram brood (geldig t.m.
t.m, 7 Febr. a.s.

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

800 gram brood
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet.
250 gr, marg, of 200 gr, vet
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
5 eieren
5 liter melk
300 gram vlees
200 gram vlees

De bonnen voor sinaasappelen moeten uiterlijk op 7
Febr. a.s. bij een detailist in groente en/of fruit wor-
den ingeleverd.
Niet aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden de
bonnen 122, 123, 623 Melk, 130, 131, 132, 137, 636,
637 reserve, 139, H3, 643 algemeen.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

Distributiedienst - Hengelo (Gld)
Individuele aanvragen Werkkleding.

In het tijdvak van 2 tot en met 12 Februari a.s.
bestaat er gelegenheid tot het indienen van individuele
aanvragen voor werkkleding dragende personen, die
werkzaam zijn in een zelfstandig beroep of in een be-
drijf met minder dan 5 werkkleding dragende arbeiders,
voor zover deze na 30 Sept. 1 947 geen werk-

kleding hebben ontvangen.

Stamkaarten medebrengen en op het formulier
MD 333-06 een werkgeversverklaring invullen.
Bij het indienen van de aanvragen wordt direct

een bon voor werkkleding medegegeven.

focd e* GOEDKOOP
Ha, wij maken nog een kansje
Op de komst der Assemblee;
Het viel Trygve Lie in Holland,
Naar zijn zeggen, reuze mee.

't Grootste voordeel van ons landje
En dat scheelde reeds een hoop,
Het was hier bij and're landen
Vergeleken, zo g o e d k o o p !

Honderd gulden voor een jasje
Met een vest en broek er bij;
Twintig gulden een paar schoenen;
Achttien centen voor een ei.

Overhemden vijftien gulden
Tien cent een vrijgezellen knoop. ..
Wat zal ik een rijkaard worden,
Want we leven zo goedkoop.

Ik ben toch wel blij, dat men ons
Deze boodschap horen liet.
Het versterkt mij in de mening
Het is hier zo gek nog niet!

(Nadruk verboden)

Formulieren, welke per post of anderszins naar het
Distributiekantoor gezonden worden, kunnen niet be-
handeld worden. Dus uitsluitend inleveren aan de
loketten.
De formulieren kunnen op onderstaande dagen en uren
worden ingediend:
4 Febr. van 9-12 en van 1-3 uur de letters A t/m M
11 „ 9-12 en van 1-3 uur de letters N t/m Z.

Nieuws voor boer en boerderij
Indentiteitsbewijzen voor Stierkalveren.

Met ingang van l Februari a.s. is in verband met een
herziening van enige retributies enz., de vergoeding
welke bij de aanvrage van een indentiteitsbewijs voor
voor het aanhouden yan een stierkalf moet worden
voldaan, op f 1.— vastgesteld.
Volledigheidshalve zij nog medegedeeld, dat bij een
aanvrage voor een indentiteitsbewijs voor een nietge-
registreerd stierkalf bovendien een bedrag van f 2.50
is verschuldigd, voor de vereiste keuring óp exterieur
door de Rijksveeteeltconsulent.

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

Steenderen

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.



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

5 en 7 Febr. Uitvoering Zang- en Toneelver. „Excelsior"
14 Febr. Toneeluitvoering „Residentiespclcrs".
19 en 20 Febr. Uitvoering Jeugdverenigingen Varsscl.
25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"
3 Maart Ontspanningsavond Ned. Chr. Radiover.
29 Maart Uitvoering Crescendo.
2 en 3 April Uitvoering Mu/.iekver. „Concordia"
9 April Kunstgenot De Residentiespelers.

Plaatselijk Nieuws.
Voor de betrekking van commies Ie kl. ter secretarie
heeft zich een sollicitant aangemeld, voor de betrekking
van adj. comm. Ie klasse en/of 2e klasse hebben zich
9 sollicitanten en voet adj. 2e klasse twee sollicitan-
ten aangemeld.
Marktbericht. Op de heden gehouden wekelijkse
biggenmarkt waren door landbouwers 6 biggen aan-
gevoerd. De prijzen bedroegen f 30.— per stuk.
Er was een vlugge handel.

Bond van Staatspensionnering. De afd. Hengelo
van de B. v. S. hield j.l. Maandagavond haar jaarver-

* gadering in -café Jolij, De voorz. de heer G. W. Jansen
opende de vergadering. Hierna brachten de Secr. en
Penningm. hun jaarverslag uit. Uit het verslag van de
secr. bleek dat het ledental het afgelopen jaar met 400
is vermeerderd en thans 510 bedraagt. Een woord van
dank werd in dit verband nog gebracht aan de heer
W. Jansen (Waenink) die alleen in korte tijd meer
dan 160 nieuwe leden heeft geworven. De rekening
en verantwoording van de penningm. gaf aan : inkom-
sten f 887.02, uitgaven f 651.65, batig saldo f 235.37,
zij werd door de heren A. Middelkoop en H. Bruil
nagezien en accoord bevonden.
Bij de hierna gehouden verkiezing ter uitbreiding van
het bestuur, werden gekozen de heren W. Jansen
(Waenink) en Ch. Moorman, die beide hun benoeming
aannamen.
Vervolgens kwam de propaganda ter sprake. Met alle
beschikbare middelen zal getracht worden het ledental
uit te breiden, want de komende 3 jaren zullen de be-
slissing moeten brengen in de strijd om het premievrij
staatspensioen. Een eigen toneelgroep zal in studie
nemen het bekroonde toneelstuk „Uit het leven" en
hiermee een voorstelling geven in Hengelo en Keijen-
burg. Voorbereidende besprekingen zijn gaande om
ook in Steenderen een propaganda-toneelavond te hou-
den, terwijl het ook in de bedoeling ligt om in Zelhem
zo'n avond te organiseren.
Verder werd de wens naar voren gebracht een feeste-
lijke middag te houden voor de ouden van dagen uit
deze gemeente, waartoe het bestuur zich zal trachten
de medewerking te verzekeren van diverse plaatselijke
verenigingen.
Bij de rondvraag werden nog enkele zaken van huis-
houdelijke aard besproken, waarna de voorz. deze ge-
animeerde vergadering sloot, die maar matig was be-
zocht.

•
PAX-nieuws. Zondag j.l. speelde Pax l in Winters-
wijk tegen Fortuna. Werd er de eerste helft zeer
slecht gespeeld, de tweede helft was van behoorlijk
gehalte. De wedstrijd eindigde in een 2—2 gelijk spel,
echter onder protest van Pax wegens het niet toeken-
nen van een door Hulshof gescoorde goal.
Pax 3 leed een onverdiende nederlaag (3—2) tegen
Witkampers 2. De scheidsrechter die zeer matig leidde
zag twee handsgevallen waaruit een doelpunt ontstond,
over het hoofd. De jongens kunnen op een behoorlijke
wedstrijd terugzien.
Zondag a.s. speelt Pax l thuis tegen Steenderen l,
gezien, zowel Pax als Steenderen, alles op alles zullen
zetten de punten te pikken, verwachten wij een zeer
spannende wedstrijd. Pax 3 speelt in Lochem tegen
K.D.C. 4. Wij betwijfelen of er winst voor de jongens
in zit, maar goed aangepakt kan een eervol resultaat
worden verkregen.

Vaste aanstelling. G. J. Rouwenhorst is met ingang
van 31 Januari als vaste besteller bij de P. T. T. be-
noemd.

lening Tricotage-atelier. Donderdag j.l. opende

N.V. v/h A. J. ten Hoopen uit Neede het filiaalbe"
drijf. Tal van genodigden waren hierbij aanwezig
Thans werken er reeds een groot aantal meisjes, welk
getal nog aanmerkelijk zal worden uitgebreid zodra er
meer grondstoffen en machines komen.

Gemeente-avond. Donderdag j.l. werd in de zaal
van J. Demming de gemeente-avond van de afd. Vrij-
zinnig Herv. gehouden. De heer Mengering van
Eibergen refereerde over: „Het gebed" terwijl na het
onderwerp verschillende zaken het kerkelijk leven rakende
werden besproken. De heer D. Wemes presideerde
de verg. die door een groot aantal leden was bezocht.

G.O.M, v, L. Door de afd. Hengelo van genoemde
Mij. werd zaal Langeler voor een goed bezette zaal
een lezing gehouden door de heer G v. d. Ley, die
het onderwerp behandelde „Hedendaagse Landbouw-
problemen". De voorz. J. C. Geertsma sprak een kort
openingswoord en verwelkomde tevens de spr. die op
zeer duidelijke wijze het bovengenoemd onderwerp
behandelde,
Na deze rede werden er nog enkele vragen gesteld
duidelijk door de spreker werden beantwoord.
Aan het einde dankte de voorzitter voor het gespro-
kene en sloot deze goed bezochte vergadering.

Jaarvergadering. Vrijdagavond hield de Chr. Jonge-
lingsver, en Jongensclub haar jaarfeest in feestgebouw
„Concordia". De zaal was geheel bezet. Op gebruike-
lijke wijze opende de heer te Winkel, waarna de secr.
zijn jaarverslag voorlas, waaruit bleek dat er zeer veel
nieuwe boeken waren aangekocht voor de bibliotheek
en het ledental thans 26 bedraagt.
De Jongensclub bracht ten tonele het 4 bedr. stuk
„Een Jongensrechtspraak" dat met een dankbaar ap-
plaus door de aanwezigen werd beloond.
De attracties die er gehouden werden tijdens de pauze
kwamen ten bate der bibliotheek. Na de pauze werd
door Jongelingsver, het prachtig 4 bedr. toneelstuk
,,'t Verleden spreekt" opgevoerd. Op zeer verdienstelijke
wijze werden de verschillende rollen door de spelers
vertolkt. Zonder hapering en rolvast werd het gehele
stuk keurig gespeeld. Ds Kwint dankte aan het slot
en sloot na het zingen van de Avondzang deze zeer
genotvolle avond.

„Achilles-nieuws. Voor een in alle hoeken gevulde
zaal gaf genoemde Ver. Dinsdag en Donderdag een
zeer goed geslaagde uitvoering in de zaal „Concordia".
De voorz. de heer Burghard opende na de opmars en
sprak er zijn vreugde over uit dat „Achilles" zich in
zo grote belangstelling mag verheugen. Spr. wees tevens
op het grote aantal nieuwe leden, zodat er geen al te
grote verwachtingen moesten worden gekoesterd, maar
het bleek dat we niets merkten van dit al of niet
goede werken. Alle nummers werden zonder onder-
scheid correct uitgevoerd. De heer Broere bezit uit-
stekende kwaliteiten als leider en ook bij deze uitvoe-
ring is gebleken, hoe punctioneel hij de verschillende
oefeningen heeft weten in te studeren.
De heer v. Ballegoyen de Jong reikte op de hem
eigene wijze, de vaardigheidsdiploma's uit aan hen die
aan het examen te Winterswijk hadden deelgenomen.
De heer Broere werd daarna gehuldigd, alsmede de
heer Bakker voor het vele werk in het belang der
Ver. verricht.
De gymnasten oogsten een zeer dankbaar applaus van
het publiek.

C. B. T. B. Door genoemde Bond werd Dinsdagavond
in het Ver. lokaal een lezing gehouden door de heer
Ringma uit Zutphen, over het onderwerp: „Voeder-
wending". De voorz. de heer Luiten, verwelkomde de
spr. en deze wees in een helder betoog de omstandig-
heden waardoor er minder landbouwgewassen waren
gegroeid. Spreker gaf tal van nuttige wenken om te
komen tot meerdere opbrengst der grond, n.l. oordeel-
kundige bemesting, vooral stalmest speelt een voorname
factor, ook aan de bewaring van stalmest moet de
nodige zorg worden besteedt, en tevens een duur van
plm. 5 maanden is wenselijk. Ook de kunstmest bracht
spr. ter sprake, die dan beter dienst kan doen. Ook
het beweiden werd door spr. onder de loupe genomen.
Na deze rede ontspon zich een levendige discussie.
Op gebruikelijke wijze werd daarop de verg. gesloten.
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J. MtfjERS,

Regelinkstr. 15Hengelo(G.

Wie lekkere Foffie

wil drinken

moet Voikarnp's

koffie schenken

Te koop
ong. 40 stuks

peppelenpoten
en ong. 20 M vooroorl.

grondkabel
H. J. Gr. Roessink

„Sletterink" Hengelo (Gld)

Te koop

2000 kilo Voederbieten
en 1000 kilo Hooi
H. Franken

Pluimveehandel • Tel. 295

Hengelo (Gld)

Speelkaarten
in de oude kwaliteit

dozen luxe post
gevoerd

de Nieuwste

Muzieknummers
i

Boekhandel ARNOLD.

Grondwerkers
gevraagd voor het egalise-

ren van een stuk grond.

Adres bureau dezes

Zonder bon
bij B. J. LEBBINK

Sinaasappelen
76 cent per kilo

afhalen op ingelev.

BON 089

Ie Soort Witlof 45 et

Ie soort Spruiten 45 et
per kilo

Aanbevelend,

M. Wijnbergen

Te koop een

r.b. Maalkalf
bij G. W. Reugebrink

Dunsborg B 34

Hengelo (Gld)

verkrijgbaar zonder
borg, voor alle doeleinden, door
ons spaarcredietsysteem. Vraagt
inlichtingen. > Samenwerking*
Verstolkstraat 31 Leeuwarden.

Te koop
een eerlijke dragende

KOE
bijna a/d telling en een

1-jarige pink
bij H. J. Teunissen

F 45 Meesterhuis Varssel

Te koop puike

eetaardappelen
Bevelanders

bij H. Dieperink

Dijenborgsestr. 2

Ondergetekende ontvangt

elke Maandag en Don-

derdag

nuchterekalvereni
tevens inkoop van

wrak vee en

slachtpaarden

J. Meijérs
Regelinkstr. 15 Hengelo (G.)

Te koop een g.o.v.o.

Kinderwagen
voor billijke prijs

Te bevr. bur. v. d. blad

Te koop een lichte

Boerenwagen
bij A. G. Wentink

Halsche Bult Steenderen

Verloren

een bril
met licht montuur, in

zwart lederen etui.

Terug te bezorgen bij

Wed. Gerrits, Kervel.

Persdienst Mnisterie van Economische Zaken.

Er wordt door de landbouwer en veehouder nogal
eens geklaagd 6ver de prijzen, die aan smeden moeten
worden betaald voor reparatie en hoef beslag.
In dit velband kan worden vermeld, dat van de zijde
van het Directoraat-Generaal van de Prijzen thans een
speciale actie op dit gebied uitgaat.
De vorige week werd gecontroleerd in de provincies
Gelderland en Overijssel.
Aan deze actie werd min of meer het karakter van
een waarschuwing gegeven, hetgeen kan blijken uit het
feit, dat in 49 gevallen met het geven van een waar-
schuwing werd volstaan.
Deze had in de meeste gevallen betrekking op het niet
nakomen van de administratievoorschriften.
Dat niettemin tegen een' elftal bedrijven proces-ver-
baal moest worden opgemaakt, geeft wel een indruk
van bepaalde misstanden. In vele gemeenten bleek
echter alles in orde te zijn. Dit wijst er op, dat het
toch zeer wel mogelijk is, het bedrijf te voeren met
in achtname van de voorschriften, ook al zijn deze in
de betreffende beschikking in ambtelijke stijl vervat.
In de door het Directoraat-Generaal van de Prijzen
uitgegeven brochure „Prijzen in Smederijen", gesteld
in populaire bewoordingen en alle smeden toegezonden,
staat trouwens duidelijk alles te lezen, wat een smid
over de voon h: :ten dient te weten.
De bedoel<ïfe t tochure is gratis verkrijgbaar aan het
adres : Mollerjslaan 41 te Apeldoorn.

1

Nieuws in het kort
Zij doen het zelf. Het personeel van Philips gaat
in de vrije tijd zelf woningen bouwen om het gebrek
aan woonruimte op te heffen.

Nieuwe invasie. Na een betrekkelijk rustige periode
werden in Limburg weer wilde zwijnen gesignaleerd.

Ze blijven schaars. In 1948 zal nog geen evenwicht
worden bereikt tussen vraag en aanbod op de markt
van radio-toestellen.

Weer wat nieuws. Opgericht is de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie.

Pionier der pottenbakkerskunst overleden. De
ook bij de jeugd bekende pottenbakker Chris Lanoy -

hij gaf meermalen demonstratie's van zijn kunst op
scholen - is plotseling overleden.

Toekomstmuziek. In 1950 zullen de cokes- en stik-
stoffabrieken te Sluiskil weer volledig in bedrijf zijn.

De Benelux congresseert. De Benelux zal in Febr.
te 's Gravenhage een sociaal congres houden — in
Mei gevolgd door een economisch congres te Amster-
dam.
Ministerraad - geheime raad. De Eerste Kamer
onthield haar goedkeuring aan het voorstel tot wijzi-
ging der Enquête-wet, waardoor de ook in de Lon-
dense tijd in de Ministerraad gevoerde besprekingen
geheim blijven.

Lang geen koopje. De schade, die het Nederlandse
volk alleen al door de oorlog met Duitsland direct
heeft geleden, bedraagt 25.725.000.000 gulden.

Zonder maskers. Het gemeentebestuur van Maastricht
wil het dragen van maskers tijdens de Carnavalsdagen
verbieden.

Voor ellen bestemd. De Vereniging van Reclasse-
ringsinstellingen heeft besloten, de nationale collecte
ten bate van het reclasseringswerk, in de eerste week
van Juni, voor alle gezindten te doen houden.

Nieuwe mogelijkheden. Op de proeftuin voor tabak
te Wageningen legt men zich sinds geruime tijd toe
op kwaliteitsteelt van inlandse tabak en heeft reeds
opmerkelijke resultaten weten te bereiken.

Voor de afzwaaiers. Militairen ontvangen bij hun
demobilisatie een demobilisatiespeld, indien zij op z'n
minst drie maanden in Indië zijn geweest en daar hun
plicht naar behoren hebben vervuld.

Werkzaamheden hervat. In de eerstvolgende maan-
den zal het burgerlijke deel van de Nationale Land-
storm weer worden georganiseerd.

De grote vergissing. In het jaar 1947 heeft de Amb-
tenaar van de Burgerlijke Stand te Amsterdam 1680
echtscheidingen ingeschreven.

Stijging. Eind December van het afgelopen jaar be-
droeg het aantal geregistreerde werklozen ruim 30.000
dat is 6000 meer dan eind November,

Wij zakken af. Nederland is als scheepsbouwer van
de derde plaats naar de vierde afgezakt.

Wij bieden aan
uit beperkte

voorraad iets in

ijzerwerk en

gereedschap.

Houtschroeven, ijzer
en koper

Slotschroeven
Houtdraadbouten
Klinknagels, ijzer en

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
Kl. 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

STEVORD



Gemeente HENGELO (Gld)

Herijk van maten en gewichten en meetwerk-

tuigen in 1948.

Burgemeester eri Wethouders der gemeente Hengelo
(Gld), brengen ter kennis, dat de herijk der maten, ge-
wichten en meetwerktuigen in 1948 voor deze gemeente
zal plaats hebben op plaats, dag en uur, als onder-
staande vermeld:
Zitting wordt gehouden in een lokaal der o.l. school
Ruurloseweg 22 voor de ijkplichtigen der gemeente
Hengelo (Gld) wier geslachtsnaam (namen van firma's
als gelachtsnaam te beschouwen) beginnen met een
der letters: A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. en L
op 4 Febr. v.m. van 10—12 en n.m. van 1—4.
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. W, X, Y. en Z
op 5 Eebr. v.m. 1 O—1 2 en n.m. 1 —3.

In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op:
Ie. dat de maten en gewichten schoon, droog en

roestvrij moeten worden aangeboden om onder-
zocht te kunnen worden, terwijl het ijzer

van de gewichten bovendien beschut moet

zijn door een dunne laag gekookte lijnolie;

2e. dat betaald moet worden voor het onderzoek van
maten en gewichten (ijkloon) en voor het justeren
van gewichten (justeerloon) en wel ten bate van
's Rijksschatkist;

3e. dat de maten en gewichten, die gestempeld worden
met het afkeuringsmerk Jjj niet meer in winkels
enz. voorhanden mogen zijn.

4e. dat de maten en gewichten vóór 1 Oct. 1948
gestempeld moeten zijn met de letter r, en dat er
bij verzuim of verhindering om van de zitting
voor de gemeente Hengelo (Gld) gebruik te maken
nog gelegenheid tot herijk bestaat aan het ijkkan-
toor te Arnhem wekelijks op Dinsdag en Vrijdag
van 9 tot 12'/2 en 14 tot 16 uur ;

5e. dat de milligramgewichten niet op de herijkzitting,
maar alleen aan de ijkkantoren herijkt kunnen
worden.

Hengelo (Gld), 27 Januari 1948.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester,

(w. g.) F. van Hoogstraten

De Secretaris,
(w.g.) H. C. Arends.

Geld op deze

kolenbonnen!
De postkantoren
zijn bezig met uit-
betaling van gelden
hierop. Wilt U met
dit extraatje een
p r a c h t i g e d a a d
verrichten ? Geef
deze kolenbonnen
dan aan Niwin en
Nationale Monumenten - Commissie.

U kunt ze ongefrankeerd
opzenden aan dit adres:

MACHTIGING 1917 - DEN HAAG

Zang- en Toneelvereniging

„EXCELSIOR"
Dir. L. A. J. Witteveen

UITVOERING
op Donderdag 5 en Zaterdag 7 Februari in zaal

Langeler. Zaal open 1 uur. Aanvang half acht.

ENIGE ZANGNUMMERS
Opvoering van het blijspel

De Poets van Akkerlust
in drie bedrijven.

Entree f 1.00 plus bel.
Donateurs met 2 huisgenoten vrije toegang.

Plaatsbespreking op Donderdag en Zaterdag van
2—3 uur aan de zaal.

ZONDAG a.s.

AANVANG 2 UUR

P A X I
Sleenderen 1

Entree 35 cent

Beneden 1 6 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

H.H. FRUITKWEKERS
Wij kunnen U helpen met:

Sproeistoffen voor Winterbespuiting

Vruchtboomcarbolineum

Boomkleurstoffen

Entwas voor warxn- en koudgebruik

Kankerdood voor insmeren van

snoeiwonden en kankerplekken

Aanbevelend,

WAAMELINK'S Zaadbandei
KEIJENBURG

Donderdag 5 Febr. de gehele dag

gesloten wegens Huwelijk van

BART
Garage HERWERS, Hengelo (Gld)

A. W. WEG
KUIPERIJ

Handel in Landbouwart.

Wielen en Borstelwaren

Bericht hiermede dat hij

vanaf heden weer voorradig

leeft Ie soort

Kuipen en Vaten
Beleefd aanbevelend.

Kerkdiensten
ZONDAG l FEBR. 1948

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel
10.30 uur Ds D. J. Baars

Zendingspredikant

Woensdag 4 Febr. 7 uur Bijbel-
lezing te Bekveld en Varssel

Vrij». Herv. Kerk.

5 uur Ds. van Linschoten

Parochie 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.


