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Bonkaarten

KA, KB, KC 802

KD KE 802

MA, MB, MC, MD,
MH 803
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 802 ,
en versnaperings-
kaarten

Geldige bonnen

232 Algemeen

233

231

229
225 Reserve

228

730 Algemeen

732

733

731

729
"725 reserve

728

1075 suiker

19 23. tabak

21 versnap.

24 versnap.

Rantsoen

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

1600 gram brood (geldig t.m.
13 Maart a.s)

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

2 eieren
800 gram brood (geldig t/m

13 Maart a.s.
400 gram brood (geldig l / m

13 Maart 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

400 gram brood (geldig t m
13- Maart a.s.)

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

2 eieren
400 gram brood (geldig t/m

13 Maart a.s.)
i 500 gram bloem of zelf rij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

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

Zondagsdienst doktoren:

Dr. ter Bals en Dr. Westerbeek van Eerten.

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

6 Maart de Residentie'spelers in Concordia.

9 Maart Uitvoering Jeugdcorps Bekveld.

11 Maart Propaganda»Avond Gelderse Blinden-vereniging.

12 en 29 Maart Uitvoering Crescendo.

19 Maart Uitvoering van de Meisjes- en Jongensclub.

25 Maart Bioscoopvoorstelling.

29 Maart (2e Paasdag) 30 Maart Uitvoering R.K. Zang»
vereniging „Sancta Cecilia".

2 en 3 April Uitvoering Muziekver. „Concordia"

9 April Kunstgenot De Residentiespelers.

13 April V.V.V. Uitvoering Doet. Mannenkoor met Solozang

Plaatselijk Nieuws. .
Gemeente-avond. Donderdag 26 Febr. hield de
Ver. Vrijz. Herv. een gemeente-avond in de zaal van
de heer Demming. Na het finantieelverslag dat de
heren Buning en Dieperink uitbrachten, werd de
penningmeester gedechargeerd en het bestuur de vrij-
heid gegeven om maatregelen te nemen tot vermeer-
dering der inkomsten. Daarna had Ds. v. Linschoten
de moeilijke taak om de gemeenteleden de algemene
lijnen en de wezenlijke achtergrond v.d. nieuwe kerk-

de £haos.

Amerika heeft goud te over,
Daarmee staat het aan de kop!
En het oud en arm Europa
Houdt bedeesd z'n handje op.

Hier heerst weelde — daar ellende;
Daar een krot, hier een paleis
En dat noemt men samenwerking!
Is de mensheid nóg niet wijs ?

Politieke knokpartijen
In het groot of in het klein;
't Blijkt, dat al die grote mensen
Niet verstandig kunnen zijn.

Onrust stoken, revolutie,
Dwing'landij en dictatuur,
Zo maakt d'ene mens de ander
Steeds maar weer het leven zuur.

De een verwacht z'n heil uit 't Westen;
D'ander kijkt het Oosten an
En de dupe van dit alles
Is en blijft „de kleine man".

,,Dat geeft oorlog", zegt men somber;
„Zó kan het niet langer gaan"
Dan volgt weer een nieuwe acte
En 't gordijn. . . . wordt dicht gedaan.

(Nadruk verboden)

orde in een kort tijdsbestek bij te brengen. Of deze
kerkorde zal worden aangenomen is nog niet beslist,
maaar zeker is het een groots werk v.d. commissie be-
staande uit leden v.d. Geref. Bond, Convessionelen, Eth.
Orthod. en Vrijz., waarvoor de Kerk dankbaar mag
zijn. Men moet deze nieuwe kerkorde zien als herstel
en vernieuwing van de bestaande reglementen, die al
dateren uit 1816 en zeer merkwaardig toen zijn ge-
geven op last des Konings. Het is te begrijpen dat
in onze moderne tijd deze niet meer voldoen. De ingrij-
pendste verandering is vermeerdering v.h.kerkel. gezag en
denucratisering, waardoor de leden meer zeggingsschap
zullen krijgen en ook de gemeente hun predikant
zelf kiest. In iedergeval zullen er hoogst belangrijke
dingen vóór de kerk aan verbonden zijn.
Dit onderwerp gaf vanzelfsprekend voldoende stof
voor nabespreking. Met gem. gezang werd deze bij-
eenkomst gesloten.

Hengelose Damclub. Zaterdagavond werd in het
feestgebouw „Concordia" een grote simultaanwedstrijd
gehouden, georganiseerd door de Hengelose Damclub.
De erevoorzitter, de heer Frans Roes, memoreerde na
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Maart draait er
,De klokkenluider van

in zaal
de

het openingswoord, dat de club l2 ' / 2 jaar had bestaan.
Het was dus geen toevalligheid, dat deze wedstrijd
werd georganiseerd. Namens de Gelderse Dambond
bood de heer Busch zijn gelukwensen aan. Hierna nam
de wedstrijd een aanvang. De heren Busch uit Arnhem
en Meeuwsen uit Dieren, bonden de strijd aan tegen
27 en -40 borden. Er werd in 2 groepen gespeeld.
De heer Busch had prijzen beschikbaar gesteld, n.l.
die Meeuwsen het eerst versloeg ontving een dam-
bord en die Busch versloeg een schccrkwast. Verder
waren er kleinere prijzen beschikbaar gesteld. In de
pauze wet d een kleine attractie gehouden voor aan-
schaffing van materiaal. De prijzen hiervoor waren
welwillend door winkeliers beschikbaar gesteld. Het
dambord werd gewonnen door E. Hekkelman uit Laren,
de scheerkwast door }. Rijnsen uit Zelhem. De eind-
stand der séanse was als volgt: Meeuwsen 28 gew.
6 remise en 6 verloren. Busch 16 gew. 5 remise en
6 verloren. B. Kelholt en B. Momberg uit Hengelo
wonnen de partij en A. J. Heijink, W. Heijink en J.

Lankhorst speelden remise.

Bioscoop. Woensdag 10
Langeler de machtige film

Notre Dame".
Een onovertroffen drama...*<• Een fantastisch schouw-
spel.... Duizenden sensaties! De vreemdste geschiedenis
die ooit beschreven werd: Victor Hugo's klassieke
roman nu op het witte doek tot leven gebracht.
Mens en Monster.... Dier en Dichter.... De nar van
Parijs met zijn hopeloze liefde voor Esmeralda, het

dansende zigeunermeisje.
Romantiek en sesatie in een U onbekend Parijs.
Zie verder de advertentie in dit nummer.

Benoemd. De heer ]ac. Lanters alhier is benoemd tot

telegrambesteller.

Biljarten. De biljartwedstrijd tussen café Hilderink
Keijenburg en café Jolij alhier, werd door café Jolij
met 48 caramboles verschil gewonnen. De hoogste
serie werd gescoord door W. Boerman van Jolij.

Afscheid. Mej. A. Maalderink nam j.l. Zondag af-
scheid als onderwijzeres van de Zondagsschool Dorp.
Ds Kwint dankte de scheidende onderwijzeres voor het
vele werk gedurende haar 42 jarige diensttijd.
De heer W. Ellenkamp bood namens het personeel
een boekwerk aan. terwijl de kinderen bloemen aan-
boden. Hierna dankte de scheidende voor de gebrachte

hulde.

Burgerlijke Stand van 16 t m 29 Febr. 1948.

Bevallen : D. Kok-Straatman zn. A. Jansen-Groot Roes-
sink zn. A. Jansen-Groot Roessink zn. W. J. Bosch-
Hissink d. H. A. Eijkelkamp-Branderhorst zn. G. W.

van Keulen-van den Ban d.

Ondertrouwd : Gene.

Gehuwd : H. B. Kemperman en G. J. H. Groot Bruin-
derink. H. G. J. Woerts en B. Willemsen.

Overleden: J. W. Weg, oud 87 j. weduwnaar van
Ch. J. Garretsen. J. H. Lubbers, oud 55 j. echtgenoot
van J. F. Groot Roessink.

N. T. F. Over de maand Februari j.l. werd door de
Ned. Therm. Dienst te Nijverdal, uit deze Gemeente
de cadavers van : l vaarskalf, 13 nuchtere kalveren
waaronder 2 n. stierkalveren, 14 varkens waaronder
5 biggen en 3 runderen opgehaald.

Bonnenhandel. Bij een door de Rijkspolitie gehou-
den controle werd J. H. uit Zutphen aangehouden.
Bedoelde persoon maakte zich schuldig aan het kopen
van levensmiddelenbonnen. Na een voortgezet onder-
zoek bleek dat hij deze bonnen had gekocht van
G. L., R. A. en R. F. allen inwoners dezer gemeefite.
De bonnen werden inbeslag genomen en tegen alle
betrokken personen werd procesverbaal opgemaakt,

N.C.R.V. avond. Woensdagmiddag en -avond werd
er door de N.C.R.V. een ontspanningsmiddag en-avond
georganiseerd, 's Middags werden ruim 200 kinderen
een goed uur gezellig bezig gehouden, terwijl 's avonds
voor de" aanwezigen een drietal filmen werden ver-
toond, plus een raadselfilm, die zeer interessant was.
Van alle inzendingen was er slechts een goede op-
lossing, n.l. van de heer Ellenkamp, terwijl er 4 ge-

k deeltelijk goed opgelost werden die ook een prijs ont-
vingen. De avond werd met een kort openingswoord
door Arnold geopend, en door de heer Ellenkamp

met een toepasselijk slotwoord gesloten.
De gehouden collecte voor het orgelfonds der N.C.R.V.

studio bracht f 21.43 op.

Raadsverslag HENGELO (Gld.)
In de onder voorzitterschap van burgemeester van

Hoogstraten gehouden raadsvergadering waren alle leden
aanwezig.
Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering,
waarin gesproken is over electrificatie van de nog niet aan»
gesloten delen der gemeente, deelt weth. Tijdink mede, dat
do wethouders dezer dagen een uitvoerige bespreking hebben
gehad met de district-ingenieur van de P.G.E.M. waarbij
met klem is gewezen op de urgentie van aansluiting van
die gedeelten, speciaal van de 25 percelen in Bekveld, die
van het transformator station aldaar uit kunnen worden be«
diend en van enkele percelen in Varssel, die voor aan-
sluiting in aanmerking komen. Het was teleurstellend te
moeten vernemen, dat de nog steeds heersende materiaal,
schaarste uitvoering van deze plannen voorlopig onmogelijk
maakt, terwijl voor de percelen in Bekveld de kosten
per aansluiting f 1000 zouden bedragen, een uitgaaf die in
de tegenwoordige omstandigheden niet verantwoord zou zijn.
Wat de aansluitingen in Varssel betreft is toegezegd, dat
daarvoor een rapport met kostenbegroting zal worden opge-
maakt, terwijl de kosten voor c!«t gedeelte belangrijk lager
zouden zijn. Burg. en Weth. wachten dit plan af.
Bij de ingekomen stukken is een bericht van Gedep. Staten,
dat ze tegen toetreding van de gemeente tot de Stichting
„Werkinrichting" voor minder bruikbare arbeidskrachten te
Zutphen geen bezwaar hebben, alsmede goedkeuring van
dat college op de besluiten tot aankoop van de voormalige
synagoge en het aangaan van een kasgeldlcning van f 150.000.
Een verzoek van het bestuur der onlangs opgerichte R.K.
kleuterschool om subsidie wordt aan Burg. en Weth. terug,
gezonden om advies.
Onder aanbieding van bijdragen tot een totaal bedrag van
ongeveer f 15.000 vragen belanghebbenden bij verbetering
van de Uilennesterstraat met zijtak tot de Kerkstraat te Keij-
enburg, totale lengte 3125 M, aan de raad te besluiten tot
verharding van die weg.
In een uitvoerig schrijven aan de raad zetten Burg. en Weth.
ui teen, dat hoewel ze de financiële bezwaren, aan uitvoering
van de gewenste verharding niet onderschatten, zij bij hun
advies aan de raad rekening hebben gehouden met het feit
dat belanghebbenden metterdaad hebben getoond zich in
bijzondere mate voor tot standkoming van deze verharding
te interesseren en met de mogelijkheid dat voor deze weg=
verbetering een subsidie van de Cultuurtechnische Dienst
zal worden ontvangen. De lasten zullen hierdoor voor de
gemeente belangrijk worden verlicht. Volgens raming van
de gemeente«architecl zullen de kosten van een verharding
ter breedte van 4 M. met op plat gestrate dikformaatkl inkers
f 61250 bedragen. Aangenomen dat het subsidie van de
Cultuurtechnische Dienst zal bedragen 30% van de kosten
ener puinverharding, die op f 44.480 worden geraamd, dan
zal ten laste der gemeente blijven een som van f 32.906 bij
klinkerverharding of f 16.136 bij puinverharding. Met het
oog op de grote belangen die voor de betrokken streek aan
deze verbetering verbonden zullen zijn, speciaal voor de
bedrijven (tuinbouw, boom» en fruitkwekerij en klompenin*
dustrie) geven Burg. en Weth. de raad in overweging In
beginsel tot verharding te besluiten en hen te machtigen
verdere maatregelen ter voorbereiding van de uitvoering te
treffen. Nadat zal zijn gebleken, dat door de autoriteiten
tegen uitvoering van dit werk geen bezwaar zal worden ge-
maakt zullen Burg. en Weth. met een definitief voorstel bij
de raad komen.
Bij de korte discussie over dit punt bleek, dat de raad zich
unaniem met de strekking van het voorstel kan verenigen
en dat de totstandkoming van een verharde weg in dit deel
van de gemeente van groot belang wordt geacht. Weth.
Tijding wees erop, dat in tegenstelling met de weg naar
Varssel de Uilennesterstraat een leemachtige substantie be-
vat, waardoor wegzakken van het water verhinderd wordt.
De architect wil dit euvel ondervangen door op de bestaan-
de aardebaan nog een laag van ongeveer 10 cm droog zand
aan te brengen. Het is, zeg spr. een reden to! verheuging
dat ondanks de achteruitgaande financiële toestand in deze
„uithoek" van de gemeente zulk een belangrijk bedrag voor
deze weg is bijeengebracht. Voor andere delen der gemeente
moge dit een aansporing zijn om te trachten op de basis
van financiële bijdragen in het genot te komen van betere
wegen. De heer Oldenhave spreekt de hoop uit, dat goede
klinkers zullen worden gebruikt, opdat men niet een tweede
vuile straat zal krijgen. Weth. Luesink is het geheel eens
met de heer Oldenhave, maar wijst erop dat het gemeente-
bestuur niet alleen baas is. De beslissing ligt bij Gedep.
Staten en de ambtenaar van de Prov. Waterstaat, die advies
over het plan zal moeten uitbrengen, heeft reeds te kennen
gegeven, dat misschien met een verharding van paardcklin-
kers zou kunnen worden volstaan. Weth. Tijdink acht het
van belang vooraf met de Prov. Waterstaat in ovelreg te
treden, om te voorkomen, dat minderwaardig materiaal moet
worden gebruikt. Spr. hoopt, dat het mogelijk zal zijn een

kmma weg aan te leggen.
Aan A. van Aken en G. B. Thuss te Keijenburg en Wed.
H. W. Giesen worden tegemoetkomingen verleend in de
kosten van vervoer per autobus van hun kinderen, elk- de
R.K. u.l.o. school te Doetinchem bezoeken.
Ingevolge art. 55bis der hig. Onderwijswet wordt het bedrag
dat per leerling van de openbare scholen voor 1948 be-
schikbaar zal worden gesteld ter bestrijding van de kosten
van het openbaar onderwijs vastgesteld a'.s volgt;
Gewoon l.o. f 16.83, en zonder de kosten van instandhou»
ding f 15.17( voortgezet gewoon l.o. f 17.48 en zonder de
kosten van instandhouding f 15.92.
Naar deze bedragen zal v/orden berekend de vergoeding
waarop de besturen der bij/ondere s--holen over genoemd
jaar recht hebben ter bestrijding van de exploitatiekosten
van hun scholen.
Het bedrag dat per kvrling der openbare scholen over 1947
is uitgegeven voor beloning van vakonderwijzeressen in de
nuttige handwerken en waarnaar de vergoeding voor het-
zelfde doel voor de bijzondere scholen over 1948 zal worden
berekend, wordt bepaald op f 2.13.
Aan de Chr. lagere landbouwschool te Zelhem wordt over
het cursusjaar 1947/48 voor 26 leerlingen uit Hengelo een
bijdrage in het exploitatietekort verleend van f 169.
Bij de rondvraag dringt de heer Bobbink aan op het her-
stellen van de gaten in de Vuilestraat, waarop wethouder
Tijding toezegt dat dit binnenkort zal gebeuren en dat over-
wogen wordt deze weg met teer of een ander preparaat te
behandelen. De heer Heerink juicht de verbetering van het
begin van de Zelhemseweg toe, maar betreurt, dat daarvoor
gebruik is gemaakt van materiaal, dat bestemd was vDor
het in orde maken van het verdere gedeelte van die weg,
dal in zeer slechte staat verkeert. B. en W. zeggen toe, dat
ook hieraan aandacht zal wordee geschonken. De heer Ste-
german vraagt naar de stand van de woningbouw, die zeer
slecht is opgeschoten. De voorz. zegt, dat de aannemer
hierover is onderhouden en dat de woningen te Varssel
reeds door een andere aannemer worden uitgevoerd. De
heer Stegerman acht het nodig dat de bomen langs de weg
naar Vorden gesnoeid worden en dringt aan op het herstel-
len van de Banninkstraat en van het fietspad langs deze
straat. De heer Hiddink betreurt, dat het niet mogelijk is
verbetering te krijgen in de weg langs de boerderij Tjoonk
in de Noordink, omdat een der belanghebbenden niet wil
medewerken. De heer Tijdink oppert het denkbeeld de aan-
gelanden bijeen te roepen voor een bespreking, om zo mo-
gelijk tot een vergelijk te komen. De heer Oldenhave be-
pleit het inplanten van bomen op plaatsen waar deze gerooid
zijn. Weth. Luesink zegt dat Staatsbosbeheer steeds strenge
eisen stelt wat betreft herbeplanting. Langs de Aaltenseweg
zullen voor de gekapte acacias Amerik. eiken worden in-
geplant. Langs de Ruurloseweg en de Hummeloseweg zal
niet worden herplant, omdat uitdunning hier nodig is in
verband met het uitgroeien der bomen. Weth. Tijdink deelt
in verband hiermee mede, dat B. en W. voornemens zijn,
een gedeelte van hot terrein aan de Beatrixlaan te beplanten,
om steeds pootgoetl voorhanden te hebben. De heer Olden-
have dringt aan op het tijdig verlenen, van vergunningen tot
het schieten van vogels, ter bescherming van de haver. Ook
geeft hij in overweging een plan te maken var. wegen die
die in de loop van het jaar voor verbetering in aanmerking
zullen komen, welk plan naar de voörz. mededeelt, reeds
in voorbereiding is. De heer Hiddink heeft niels vernomen
'over de electrificatie van enkele percelen in de Noordink.
Weth. Luesink zegt, dat ook dit punt te Doetinchem bespro»
ken is. Men heeft' dit echter terstond geschrapt-, de eerste
jaren zou op uitvoering niet zijn te rekenen. Nadat nog-
maals de stalling van paarden op het woonwagenterrein is
besproken, wordt de vergadering gesloten.

Te ruilen 1000 kg

Voederbieten
voor 500 kg

Roggestro
door

H. G. G. de Gauberville

Bronkhorst B 20

VOORHANDEN

TURF en

BRUINKOOL
verder voor kleine Tuinders

Kunstmest
zonder bon

B. Kelderman

Kerkdiensten
ZONDAG 1 MAART 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint

Bediening H. Doop

Veldhoek 10 uur Ds ). Wiersma.
pred. te Zelhem

Woensdag 10 Maart 7 uur

Ds Kwint, Bidstond v.h. gewas

Vrije. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steendezen
10 uur Ds A. M. Nortier

Doopbediening

Parochie St. Willibrordui
Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de weck H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

ALLE SOORTEN Ba l Ie n
ARNOLD

Hiermede betuigen wij .onze oprechte

dank aan familie, buren en kennissen

bij ons 40-jarig Huwelijksfeest

ondervonden.

Familie G. Enzerink

Hengelo (Gld), 4 Maart '48.

BEZOEKT de

Jeugdavond
op Dinsdag 9 Maart. 7.30 uur

Geboden worden:
Zuidpoolexpeditie (lichtbeelden)
Kampavontuur
.Taart van tante Charlotte
Op eigen wegen

Entree 75 cent.

Kaarten bij W. J. Harmsen, winkelier Bekveld

Bestuur Jeugdcorps.

ZONDAG a.s.

AANVANG 2 UUR

P A X 1
FORTÜNA l

Entree 35 cent

Beneden 16 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart

vrije toegang.

Allen die belangstellen in de gezamenlijke aan-
0

schaffing van een

M o t o r s p r o e i m a c h i n e
worden uitgenodigd op een bespreking.

Deze wordt gehouden heden Z A T E R D A G

6 MAART 7 uur in Café Klein Menting te

Reigers voort.

C, B, T, B, Handwerkcursus
De nieuwe cursussen beginnen

met 1 April en 1 September

Aangifte van leerlingen voor beide
cursussen vóór 27 Maart bij

Mej. G. Disbergen,

waar alle gewenste inlichtingen
verkrijgbaar zijn.

Het Bestuur.

Te koop
een partij prima

bruine bonen
nieuwe oogst

bij J. Klein Haneveld

bij 't Zelle

Gevonden

een Vulpen
tegen adv. kosten terug te

bekomen bij

H. Hulstijn

Koperslager

Bar.esse Sixma v. Heemstra

vraagt zo spoedig mogelijk

een meisje
voor de schoonmaak

Liefst 3 dagen in de week.

Te koop

Berken-bezems
40 cent per stuk

H. W. Hueskes

„Frederink", Dunsborg

Hengelo (Gld)

Te koop

2 zo goed als nieuwe

heren-rijwielen
met remnaaf.

W. B. Schooltink
Baak D 138

Te koop een

Kinderwagen
Bevragen bureau dezes.

Te koop
wegens overcompleet een

hoge

Leuningstoel
Kervelseweg 19 Hengelo G.

Te koop mooie

Peppelenpoten
bij B. Momberg

Noordink E 57

Hengelo (Gld)

Verloren een

Handschoen
Rood-Blauw-Grols

10 Febr. Terug te bezorgen

of te berichten bij

G. W. Wentink

E 43 Zelhem

Te koop een

dragende zeug
Prijswinnaar op de Varkens-

fokdag Vorden en Zutphen.

12 Maart aan de telling

G. H. Wolbrink

D 104 Hengelo (Gld)

Te koop een

dragende Koe
voor het tweede kalf, aan

de telling, t.b.c. vrij

bij A. Kremer

Bleekstraat 2
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Op Zaterdag 6 Maart a.s. hopen onze

geliefde ouders

T. Roenhorst

H. Roenhorst-Kijvekamp

hun 45-jarig Huwelijk te herdenken.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven

is de wens van hun dankbare Kinderen,

Behuwd- en kleinkinderen.

Hengelo (Gld), Bekveld D 38

Chr. Muziekver. „Crescendo"
Directeur A. M. Garritsen

Uitvoering
op Vrijdag 12 Maart in Feestgeb.

„Concordia", aanvang 7 uur.

Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Na een 6-tal Muzieknummers, afgewisseld

door gewijde muziek en declamatie,

Heropvoering van het onlangs met

zeer veel succes gespeelde toneelstuk

„'t VERLEDEN SPREEKT"
Toneelspel in 4 bedrijven door Jos. Smits.

Plaatsbespreken op Woensdag 10 Maart

van 9—12, in Concordia, van 9—10 Dona-

teurs voorrang.
HET BESTUUR

Stichting voor de Landbouw.
Door georg. kan besteld worden

Nieuwe Werkpakken
(jas en broek) zonder punten

Kosten plm. f 20.—
Opgaaf tot Woensdag 10 Maart n.m. 4 uur, bij
één der Commissieleden.

Het Bestuur.

Hebt ge reeds het boek bestelt „In zoeklicht en afweervuur"?
B.stel het dan bij ARNOLD

Zeer verheugd en Gode

dankbaar geven wij kennis

van de geboorte onzer

dochter

Nicoline

Frederika

P. J. van Keulen

G. W. van Keulen-v.d. Ban

Hengelo (Gld), 28 Febr. '48

Te koop z.g.a.n.

Handspuit
bij H. Gr. Roessink

Nw. Mettemaat

Hengelo (Gld)

Te koop
een best roodbont

Maalkalf
bij A. L. Ellenkamp

Bekveld D 31 Hengelo (G.)

Te koop «en

klein Fornuis
(emaille)

een Kuikenhok
i 100 kuikens, en een

doordr. Mantel
10—13 jaar

bij J. W. Keijzer,

Toldijk C 113 Steenderen.

Te koop 500 kg

Roggestro
bij W. E. Notten

D 101 Hengelo (Gld)

Te koop 2000 kilo

MANGELS
bij G. J. Bosman

Oude Varsselseweg 6

Hengelo (Gld)

Door alle schilders van Hengelo (Gld)

én Keijenburg zal vanaf l MAART '48

het wettelijk vastgestelde loon,

van ( 1.36 per uur
geschreven worden.

De gezamenlijke schilders.

De stier

Karel 7450 S
staat NIET meer ter

dekking.

B. H. Harmsen

echte Bruejère Rook- en
vanaf f l-

ARNOLD

Laat op Uw Bruidsfoto voortaan
't Foto Modern als waarborg staan

Voor Uw Bruidsfoto's dus naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel. 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

WOENSDAG 10 MAART 8 uur :
•

De Klokkenluider van de Notre Dame
met: Charles Laughton - Thomas Mitchell - Maureen O' Hara

Naar de beroemde roman van Victor Hugo

Een fantastisch schouwspel - Duizenden sensaties

Toegang 14 jaar. Entree f 0.90 (bel. inbegr.) Voorverkoop

als gewoon.

H.H.landbouwers
De kalveren worden uit

huis gehaald, geeft ze op bij

J. Meijers,

Regelinkstraat 15

Inkoop van Wrak Vee

Tevens enige Schapen te

koop met zware vacht.

Te koop een

partij mangels
bij H. Wullink

Reigersvoort


