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MEDEDELING.
Ter besparing van incasso-kosten, worden abonné's
verzocht het abonnementsgeld vóór l October a.s.

aan ons bureau te voldoen.
Na l October worden de kwitanties afgegeven ver-

hoogd met 20 cent incasso-kosten.

De Uitgever.

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 25 Sept. t/m 8 Oct. 1 949

Voedingsmiddelenkaart 909.

Bonnen voor , Geldige bonnen
Vlees i 321 A. B I).

322 A. B.

Algemeen

323 D.

324 A. B. D.

326 A. B.

334 D.

Rantsoen
100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram rijst

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas

ZA, ZB, ZC, ZE, MD, MH 911 bijzondere arbeid en a.s. moeders
en zieken.
Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter A.

De niet-aangewezen bonnen 304, 305, 308, 309,
310, 311, 313, 315, 316, 317, 318 en 319 kunnen
worden vernietigd.

Slachtveemarkten October 1949.

Nijkerk, Nijmegen,
Tiel, L'voorde
Ede
Doetinchem
Apeldoorn
Borculo
Lochem
Zutphen Eist,

3 10

3nk 10

17 24

4 11

5 12

5nk 12

5 ~

6 13

17nk 24

18 25

19 26

19nk 26

19 -

20 27

„NK" is alleen nuchtere kalveren.
De P.B.H, van district 30 en 31.

AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN
DINSDAG 27 SEPT. 1949

Deelriemers(sters) woeden medegedeeld dat zij om

8.45 uur

aanwezig moeten zijn in de Spalstr. bij Tram-
station.
Deelnemers(sters) van Keyenburg moeten om

8.45 uur
bij Maria-Postelgesticht instappen.

De te volgen route: Hengelo— Hummelo— De Steeg
— via Posbank—Arnhem (bezoek Burgers Dierenpark),
daarna van Arnhem naar Westervoort—Duiven—
Zevenaar—Babberich—Elten. Terug over Babberich,
rechtsaf vóór Beek—via Montferland—'s-Heerenberg—
Zeddam — Etten—Terborg—Doetinchem—Hengelo.

Muziekvereniging

„Concordia"

15 Oct. Dansmuziek.14 Oct. Sensatie.

HET GROTE

Mister Cripps:

Geen Devaluatie 1-9-49.

Mister Cripps en Mister Bevin
Zijn gelukkig weergekeerd
Met het daverende nieuwtje
Dat het pond devalueert.
,,Kijk", zei Cripps, voordat we gingen
Wisten w'er reeds alles van,
Uncle Sa« stond reeds te wachten
Met devaluatie plan.
Ik heb jullie voorgelogen
Dat het niet gebeuren zou
Maar een excellentie, neemt het
Met de waarheid niet zo nauw,
We moeten extra zuinig wezen
Want daar dient het eig'lijk voor
Alleen 't bewapenings-programma
Gaat op 't oude voetje door.
Eén ding vind ik wel gezellig
want we „zakken" niet alleen,
Nu we toch devalueren
Is 't zo'n beetje algemeen.
Houd je haaks hoor, oud Europa
Samen delen we de strop.
Eerst gezellig samen zakken
en straks gaam' er boven op
Leggen jullie je voorlopig
Bij dit kleinigheidje neer
Als ik later weer ga liegen
Nou dan merk je het wel weer" .....

(Nadruk verboden —
alle rechten voerbeheuden)

Zondagsdienst doktoren

Dr Dwars en Dr Augustijn.

Plaatselijk Nieuws
Onderwijs. Zaterdag l October zal het 25 jaar
geleden zijn, dat de Heer.J. Kolenbrander als Hoofd
der Openbare School in dienst trad. Het zal de jubilaris
die dag zeker niet aan belangstelling ontbreken !

Het ligt in de bedoeling om voor schoolgaande
kinderen, Ouders van schoolgaande kinderen, oudleer-
lingen en belangstellenden voor openbaar onderwijs
een huldigingsmiddag en een feestavond te houden op
Woensdag 5 October in zaal Langeler.

WONINGBOUW
Zij die in aanmerking willen komen voor toewijzing
van een gedeelte van het voor 1950 aan deze gemeente
te verlenen bouwvolume,

voor het bouwen van een woning,
worden hierbij uitgenodigd dit ten spoedigste mede te
delen aan het gemeentebestuur. Daarbij moet de ver-
langde inhoud worden opgegeven en zo mogelijk het
bouwplan worden ingediend.

Het Gemeentebestuur.

Hengelo-Gld. 21 September 1949.

Op de heden gehouden weekmarkt waren 44 biggen .
aangevoerd. Prijzen van f 32.— tot f 38.— per stuk.^-f
Handel goed.



Dr ter Bals gaat onze plaats verlaten. Naar wij
vernemen gaat Dr ter Bals met ingang van l Oct.
onze gemeente verlaten, om zich toe te leggen op de
rheuma-bestrijding. Daartoe zal de eerste opleiding
aan de St Maartenskliniek te Nijmegen voorafgaan.
De praktijk zal met l Oct. overgaan aan Dr R. K.
Becms.

Jaarlijks schoolfeest O.L. School. Woensdag werd
het jaarlijks schoolfeest van genoemde school gevierd
in tegenwoordigheid van de ouders.
Tal van spelletjes werden er gedaan te weten: Blok-
jesrapen, Vlaggetjes steken, Autoped-race, Bal werpen,
Eierloop, Zaklopen, Wedloop met hindernissen voor
meisjes en jongens, Stoelendans enz.
Dat het een prettige en gezellige dag is geweest voor
de leerlingen der O.L. School behoeft geen betoog.

Mooie successen. Op de te Brummen gehouden
schapenfokdag heeft de schapenfokver. alhier met 15 in-
zendingen 8 eerste, 4 tweede en 3 vierde prijzen be-
haald. Hiervan verkregen: Rammen, geb. in 1947 of
eerder: la pr. eig. Joh. Jolink; Ibpr . eig. H. E. Harm-
sen. Rammen, geb. in 1948: la pr. eig A. Gr. Roe-
sink. Tweetal ooien, geb. in 1947 of eerder: la pr.
eig. G. Loman. Tweetal ooien geb. in 1948: Ie pr.
eig. B. H. Harmsen. Tweetal ooilammeren, geb. 1949:
la pr. eig. G. Loman. Enkel tal ooien, geb. 1947 of
eerder: Ie pr. eig. Joh. Jolink; 2e pr. eig. A. Gr.
Rcessink. ; 4e pr. eig. H. E. Harmsen. Enkel tal ooien
geb. in 1948: 2e pr. eig. H. J. Jolink. Enkel tal ooi-
lammeren, geb. 1949: 2a pr. eig. A. Gr. Roessink ;
2b pr. eig. Joh. Jolink. Minstens 5 afstammelingen van
één ram '• la pr. eig. Joh. Jolink.

De Residentiespelers. „Vijf dagen van geluk" heette
het stuk waarmede bovengenoemd gezelschap te Hen-
gelo-Gld optrad. Een klein aantal bezoekers heeft kun-
nen genieten van het prachtige spel cjat werd gegeven.
Zou het mooie weer hier de oorzaak van zijn?

N.V.E.V. De N.V.E.V. hield Donderdagmiddag 15
September voor haar leden een bijeenkomst in Hotel
Langeler-, waar een paddestoelendemonstratie plaats
vond. Dat dit gerecht nog niet erg ingeburgerd is
niettegenstaande de uitstekende voedingswaarde bleek
wel uit de opkomst. Mej. Bloemsma lerares aan de
K.E.M.A. te Arnhem, wees erop hoe eigenlijk slechts
2 eetbare soorten in aanmerking komen n.l. de gele
canterel en de witte weide champignon. Allebei zijn
in onze omgeving volop te vinden. Na uitgelegd te
hebben hoe deze beide er moeten uitzien om zonder
gevaar voor vergiftiging gegeten te worden volgde het
schoonmaken en vervolgens het gebruik ervan in soep,
ragout, omelet, enz. Zoals meer groeten en fruit die
men heeft moeten leren eten, zal dit ook het geval
met paddestoelen zijn. Voor liefhebbers is er echter
een zeer smakkelijke maaltijd mee te bereiden.
Aan het slot werd getoond hoe men een aardig mandje
of schaal in orde kan maken met paddestoelen als
versiering.
Een hartelijk applaus volgde op de woorden, waarmee
Mevr. ter Bals de spr. bedankte.

Damnieuws. De onderlinge damcompetitie van D.C.H.
is weer tea einde, het heeft wel lang geduurd voor
dat alle spelers uitgespeeld waren. Kampioen werd dit
jaar J. W. Heijink.
De partijen hadden een spannend verloop vooral tussen
A. J. Heijink en B. Momberg welke beiden 24 punten
en een beslissingswedstrijd nodig bleek.
Tot 2 x toe speelden zij remise maar de derde partij
werd gewonnen door B. Momberg.
De uitslag is als volgt:
l J. W. Heijink 29 p., 2 B. Momberg 24 p., 3 A. J.
Heijink 24 p., 4 Joh. Luimes 19 p., 5 H. Ankersmit
19 p., 6 W. Heijink 18 p., 7 B. A. Jansen 15 p.,
8 D. Langeler 14 p., 9 B. Kelholt 13 p., 10 T. On-
stenk 5 p.
Het 3e tiental is niet uitsgepeeld, zodat er nog geen
kampioen uitgekomen is.

Hulpkeurmeester. Door Burgemeester en Wethou-
' ders is met ingang van l October a.s. benoemd tot

tijdelijk hulpkeurmeester bij de Vleeskeuringsdienst
voor het huisslachtingsseizoen 1949^1950 de heer M.
Aalbers te Zutfen.

Stierenver. „Excelsior1'. Dinsdagavond vergaderden

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
14 en 15 Oct. Fancy Fair Muziekver. „Concordia"
27 Oct. Uitvoering Zanguitv. ,,Soli Deo Gloria" te Bekvekl.
28 Oct. Uitvoering Zanguitv. „Soli Deo Gloria" te Hengelo
8 en 9 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

de leden van genoemde vereniging onder voorzitter-
schap van H. W. Wullink ten huize van Joh. Klein
Gotink. Als voornaamste punt op de agenda stond
het al of niet aanhouden der stier „Bernard". Na
breedvoerige bespreking werd besloten de stier te ver-
kopen. Deze werd aangekocht door B. H. Harmsen
voor f925. —, zodat vanaf 27 September 1949 de stier
overgaat in handen van genoemde H.

Hoo es effen!
Ha'j las van de moeze en gien katten in huus,
Dan weas d'r moar bi'j, of 't word o'w 'n kruus,
Bi'j ons he'w van joar jonge katten met tröppe,
Mirakelse mooien met zeldzame köppe,
Wi'j biedt ze ö'w an, i'j heb keuze uut tiene,
Nee, zökke dierkes ha'j nargens eziene!
Zinnige katten; Bonten en zwatten,
Zeldzame griezen; keer'l zökke wiezen!
Katten, die bunt met gien geld te betalen,
Ze kost ow gien cent want i'j heb ze veur 't halen,
— Sprink op de fietse met 'n deuze of doek:
Haalt o'w zo'n katte bi'j Jan in et Broek!

J. W. Wagenvoort, D 64 Hengelo-Gld

Steenderen
Nieuw Raadslid. Als opvolger van de heer Gebbing
in de Gemeenteraad komt op de R.K. lijst voor de heer
E. H. Horstink, Olburgen.

Benoemd. Met ingang van l Nov. e.k. is tot onder-
wijzer aan de R.K. School te Baak benoemd de heer
H. Brouwers te Lichtenvoorde.

Collecte. De collecte voor het sanatorim „Zonne-
gloren" heeft alhier opgebracht f 82.75

Trachten leed te

verzachten..

ten bate van Nederland

en Indonesië

Postzegels kopen een zinvolle daad!

Tot de beste eigenschappen van de mens, en zeker ook
van ons, Nederlanders, behoort gelukkig nog altijd de
spontane bereidheid, de helpende hand uit te steken
naar noodlijdende of verzwakte kinderen, zelfs over
alle politieke en godsdienstige grenzen heen. Daarom
zal iedere Nederlander in deze weken met des te meer
liefde en geestdrift ,.VERGEET-HEN-NIET"-Postzegels
kunnen en willen kopen, nu bekend is gemaakt, dat
een deel van de opbrengst dezer speciale postzegels
met-het-zonnebloem-embleem uitsluitend zal worden
besteed aan het herstel van 10.000 verzwakte .kinderen
in Indonesië, met name ook in Nieuw Guinea en de
Minahassa, op Ambon en Timor. Talloze kleinen wer-
den hier reeds van een wisse hongerdood gered, maar
veel méér talloze anderen dreigen nog steeds te zullen
omkomen. Grote hoeveelheden speciaal gefabriceerde
melkpreparaten werden al verscheept, m»ar om slechts
enigermate in de ergste nood te kunnen voorzien, is er
nog oneindig veel méér nodig.

Welke moeder of vader van gezonde, levensblije kin-
deren, of welk waarachtig levende mens, zal niet met
liefde desnoods z'n hele kamer met zonnebloem-zegels
willen behangen, als hij weet, daarmee een beetje ge-
zondheid te kunnen brengen aan kinderen, die ziek, ver-

zwakt en uitgemergeld, schier onafgebroken schreiend,
op hun dood liggen te wachten ? En als U de vreugde
gezien had op die ouwelijk—vermagerde kindergezichtjes
op Ternate, toen daar op Koninginnedag, 30 April j.l.,
kinderfeesten werden georganiseerd met allerhande ge-
schenken, dan zou U zonder mankeren morgenochtend
om 8 uur voor de deur van het dichtsbijzijnde postkan-
toor staan om een flinke partij „VERGEET-HEN-NIET"
postzegels te kopen !

Deze bestemming van een deel der opbrengst dezer
speciale postzegels spreekt wellicht het meest tot ons
hart, maar ook de beide andere doeleinden zijn sym-
pathiek. Wie is niet bereid, slechts enige weken achter-
een enkele onnozele centen toeslag te betalen op zijn
postzegels, als hij daarmee de gelegenheid geeft wat
extra hulp te bieden aan hen, die door ziekte krijgs-
geweld of uitputting lijden? En wie zou niet willen helpen
bij de aankoop van gereedschapskisten, waarmee onze
,,jongens", die straks zullen demobiliseren en wier han-
den wellicht vat „scheef" zijn komen te staan, zich
kunnen oefenen bij het onderricht in elementair tech-
nisch onderwijs? En wij „VERGEET-HEN-NIET" post-
zegels p*lakkende Nederlanders kunnen voor de gereed-
schapskisten zorgen, zodat onze demobiliserende mili-
tairen straks een betere kans1 krijgen voor plaatsing in
de burgermaatschappij. Daarmee helpen wij tevens ons-
zelf, want aan geschoolde arbeiders heeft onze samen-
leving nog altijd gebrek !

Een greep gruwelen en overtredingen van de

laatste tijd jegens de dieren.

(Processen-verbaal werden opgemaakt; bewijsmateriaal
op het bureau van de Ned. Ver. tot bescherming van
dieren, Pr. Mariestraat 40, 's Gravenhage, aanwezig).

Castreren van een geitebok door het afbinden van een
teer lichaamsdeel.
Twee jonge katten in blikken trommel gestopt, waarin
brandend stroo; van te voren de dieren met brandende
lucifer in de ogen gestoken.
Hond met bijlslagen de kop verbrijzeld.
Voerman stak een hooivork in de buik van zijn paard.
Koe in het land tong uit de bek gesneden.
Paard in een schuur met houweelslagen afgemaakt.
Hond met een mestvork doodgestoken.
8 Jonge honden levend in een vuilnisbak gestopt.
Hond levend begraven.
Hond met zijn oren aan een boom gespijkerd.
Hond de tong afgesneden.
Hond levend in een gierput geworpen.
Wagon volgestampt met vee: 13 gestikte runderen.
Konijnen levend gevild.
Een doodgevroren gele hond op de heide van de Kam
gevonden.
Hond tere lichaamsdelen afgebonden met dun touw.
In veewagen rammen gevonden met afgesneden tere
lichaamsdelen.
Biggen aan achterpoten gedragen en met de snuiten
over de straat gesleept.
Spenen van koeien met collodium dichtgeplakt.
Drie levende spreeuwen met de pootjes aan een stok
gebonden.
Kat de staart afgehakt.
Gewond paard met knuppels voortgedreven, na uit-
spanning viel het vanwege de uitputting neer; de die-
renarts adviseerde afmaken.
Tijdens een race met paarden „gereden onder de man"
een paard aangespoord door met een spijker, welke
de berijder tussen de vingers had, herhaaldelijk, tot
bloedens toe, in de rug te steken.
Een stal met 30 stuks uitgehongerd vee aangetroffen;
2 koeien moesten worden afgemaakt vanwege uitput-
ting: een der koeien had pas gekalfd en een tweede
was aan het kalven.
Enz. enz. enz.
Wordt het niet hoog tijd voor ieder weldenkend mens
om als lid van de Ned. Ver. tot besch. van dieren toe
te treden ?

Miljoenennota 1950. De fiscus eist. Gij betaalt
. . . . en waar blijft het geld ? Wij ontvingen een
interessante brochure, waarin een populaire uiteenzet-
ting wordt gegeven van de miljoenennota. Deze bro-
chure is voor 12 cent bij de postkantoren, en de boek-
handel verkrijgbaar^^et is e^n brochure van het Mini-
sterie van fina

Vrijdag 30 Sept. wegens Huwelijk

de gehele dag

gesloten
B. J. LEBBINK

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 28 September

(St Michielsmarkt)

te Hengelo-Gld

In het vervolg wordt de BIGGENMARKT

op Woensdag gehouden.

Marktvereniging Hengelo-Gld

Voor mooie Br u idsbou q e i i e n

en al Uw ander Bloemwerk

zijn wij 't beste en voordeligst adres

Ruime sortering Bloembollen zoals

Tulpen, Hyacinten, Narcissen, enz.
Bestel thans Uw benodigde Pootaardappelen

Wij leveren speciaal Friese Klei.

Beleefd aanbevelend

M. Wijnbergen.

Maatschappij tol Nut van het Algemeen
Dep. VORDEN.

Cursus Bouwk. Tekenen.
De Cursus Bouwkundig Tekenen zal worden
gegeven in de kleuterschool te Vorden,
iedere Donderdagavond van 7—9 uur.
Duur der Cursus 20 lessen. Cursusgeld 1 1 5

Aanvang der Cursus 6 October.

Leerlingen kunnen zich tot l October opgeven bij:
M. TERPSTRA, Zutphenseweg A 199c,
Vorden Tel. 167.

Het Bestuur.

Te koop een r.b.

dr. Maal
t.b.c.-vrij, l Oct. a/d telling
Tevens te koop Rode Star

Eetaardappelen
bij J. W. Zilvold,

F 51 Varssel

Te koop een toom

BIGGEN
bij Wed. H. Stoltenborg

F 89 Varssel Hengelo-Gld.

Te koop een toom

beste biggen
bij E. J. Broekman

E 47 — Hengelo

Te koop

dr. Vaars
begin October a/d telling,
t.b.c. vrij.

H. KI. Gotink,

D 52 Wichmond

Te koop een beste

dr. Maal

2e keer a/d telling, t.b.c. vrij,
bij A. H. Knaake,

Hardsteestraat Toldijk
Steenderen.

Te koop
een goed onderhouden

wit emaille fornuis
bij G. H. Maalderink,

,,Tankink" Gooi C 42

Te koop
een goed onderhouden

Herenrijwiel
merk ..Rally"

te bevragen bij

H. ESKES,

Rijwielhandel - Steenderen

Te koop

Opgen, dr, Koe
met beste melklijsten en een

dr, Vaars
begin Oct. aan de telling,
t.b.c.-vrij.
J. Groot Roessink,

Toverstr. Baak.

Aangeboden

net kosthuis
bij G. H. Arendsen

Heng.str. I3a — Keyenburg

Te ruil ?e nabouw

Pettk. zaairogge,
bij A. Maalderink

„Tiller" — Keyenburg

Te koop

BEVERS
jonge paren en oude met
jongen, ook afzonderlijk.
A. R. J. Engberts

Reigersvoort Steenderen.

Te koop een zware

dr. Vaars
l Oct. uitgeteld, of
Melkkoe, 15 liter, gedekt,
T.B.C.-vrij, bij M. Eeninink

F 78 Hengelo-Gld

Koetouwen en Halsriemen
De Zadelmakers van Vorden en Hengelo-Gld,

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de
markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Kerkdiensten
ZONDAG 25 SEPT. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint
Vddlioek 9 uur Ds P. Hakkesteegt

pred. te Zelhem

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dii

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 uur Ds J. A. Morel.
(tollet/u- KÜ.K!

Parochie St. Willibrordus

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



X
B. J. LEBBINK

en

M. W. TULP

geven bij deze kennis van hun voorge-

nomen Huwelijk, waarvan de voltrekking

zal plaats hebben Vrijdag 30 Sept. a.s.

Hengelo-Gld, Sept. 1949.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot

5 uur in Feestgebouw „Concordia".

Heden ontsliep in haar Heer en Heiland onze
geliefde Tante en Oud-Tante

JOHANNA TER MATEN,
Wed. van H. G. Meulenbrugge,

in de gezegende ouderdom van ruim 87 jaar.

Wed. G. Groot Roessink —Groot Roessink

H. H. J. Groot Roessink
A. Th. Groot Roessink—Oudenampsen

en kinderen
W. J. Venderink —Groot Roessink
Joh. Venderink

Hengelo-Gld, 18 September 1949.

Kraamverzorgstersopleid ing
te ZUTPHEN.

Aanvang nieuwe cursus : 1 November a.s.

Spoedige aanmelding is gewenst.
In aanmerking komen jonge meisjes en vrouwen van
20 — 40 jaar, ongehuwd, met goede gezondheid, normaal
goed verstand, en grondige kennis van huishoudelijk werk.

Voor inlichtingen en aanmelding als leerling wende
men zich tot de leidster van het Centrum v. Kraam-
zorg, Proostdijsteeg l te Zutphen.

Spreekuren : Woensdag en Vrijdag van 2-3 uur.

Voorziet U tijdig van W A N T E N

in Heren-, Dames- en Kindermaten

Fa A. JACOBS

De
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tuigenmakers van Vorden en Hengelo

leveren en repareren gaarne
rijzadels voor Paarden
tuigen „ Paarden

„ Ezels
„ „ Bokken

•!•

„ ,, Honden
halsbanden „ Koeien

„ „ Schapen
„ „ Geiten
„ „ Honden enz.

Oogiappen voor Stieren
Staartriempjes voor Stieren en Koeien.

Aanbevelend

G. W. LUIMES, Vorden
G. A. JANSEN, Hengelo-Gld.
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op a.s. Zondag 25 S«pt.

bij Café Wentink in de

Veldhoek, Hengelo-Gld,

te geven door de Muziekvereniging „Concordia",

Aanvang des n.m. 1 uur

Het Bestuur

GROENE KRUIS HENGELO-GLD
Leden, .die hun contributie over 't tweede

halfjaar 1949 nog moeten voldoen,
hebben daarvoor de gelegenheid

Maandagmiddag 26 Sept. en Dinsdag 27

Sept. a.s. ten huize van H. J. Vruggink,
Wichmondseweg 25.

Na die datum zal de contributie geïnd wor-
de met verhoging der incasso-kosten.

Het Bestuur.

Zondag a.s. 2, uur

F A X - VORDEN
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.

Leden en Donateurs, welke hun contributie nog niet
voldaan hebben worden dringend verzocht dit a.s.
Zondag op het terrein te doen.

Eetlust bij kinderen

Sarcoglobine (speciaal) bevat alle stoffen voor
opbouw van het jonge lichaam en geeft reeds
binnen enige dagen GEZONDE EETLUST

Bij apoth en erkende drogisten.

Bezitters van Knop- en Pianoklavier-accor-
deons wordt medegedeeld, dat half October

te Hengelo-Gld een

Accordeonvereniging
wordt opgericht.

Lid kunnen worden zowel beginners als gevor-
derden. Les wordt gegeven door

Gedipl. Muziekleraar, dirigent van

vier Accordeonverenigingen.

Schriftelijke aanmelding bij Drukkerij Arnold,
onder motto: Accordeonvereniging.

Contributie f 0.50 per week.

Nadere mededelingen zullen door middel van dit
blad bekend gemaakt worden.

Wegens familie-omstandigheden a.s. Dinsdag

GESLOTEN
Kapsalon „ON DU LA"
Raadhuisstraat 3


