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Rantsoen

1600 gram brood (geldig t/m
24 April)

200 gr. brood of 400 gr. rog-
gebrood geldig t/m 24 Apr.

400 gram brood of l rant-
soen gebak

100 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kindermeel

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

l ei
375 gram zachte zeep plus

125 gram soda
800 gram brood (geldig t/m

24 April)
400 gram brood (geldig t m

24 April)

400 gram brood (geldig t/m
24 April)

200 gram brood of 400 gr.
roggebrood (geldig t/m
24 April)

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

750 gram suiker, boterham-
strooisel of 1500gram jam,
stroop enz. of 500 gram
versnaperingen

1 ei
750 gram zachte zeep plus

250 gram soda
400 gram brood geldig t/m

24 April
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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.

Niet-aangewezen en vernietigd kunnen worden ; de bon-
nen 272, 274, 275, 774 en 775 Melk, 280, 281, 282,
287, 784, 786 en 787 Reserve, 790 en 791 Algemeen.

Distributiedienst - Hengelo (Gld)

Na-uitreiking werkkledingbonnen

Voor diegenen, die verzuimden vóór 14 Februari '48
werkkleding aan te vragen en daarvoor uit hoofde
van hun beroep wél in aanmerking komen, bestaat
alsnog gelegenheid dit te doen op 26 April 's morgens
van 9—12 en van l—3 uur te Hengelo (Gld).

„ 9—12 „ „ 1—3 „ „ Steenderen, 28 April.
(Dit is absoluut de laatste gelegenheid).
Alleen zij komen in aanmerking die na 30 Sept. geen
werkkleding hebben ontvangen. Werkgeversverklaring
steeds overleggen.
Bedrijven met 5 of meer arbeiders vragen collectief
aan. Een uitzondering hierop vormen de arbeiders
werkzaam bij de de Ned. Heide Mij., D.U.W., Grond-
mij., N.O. Polder, die steeds individueel, dus met
werkgeversverklaring moeten aanvragen.
De werkkledingbonnen kunnen direct in ontvangst ge-
nomen worden. Steeds stamkaarten medebrengen.
De aanvraagformulieren zijn vanaf heden verkrijgbaar.

Bonkaarten Geldige bonnen

KA, KB, KC 804 323 Algemeen

KD KE 804

324

325

326 „

327

328
329

315 Reserve

318

823 Algein.

824

825

828

827

828
829

813 Reserve

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten

QA, QB, QC 802

818

37, 38. 41 tabak

39 versnap.

42 versnap.

Wereld-^ow.

Wéér een fikse revolutie
Daar in Zuid-Amerika,
Ondanks zware conferenties :
Ruzie in Columbia.

Wéér een offensief in China;
Grote steden zijn in nood.
Nochtans slechts een klein berichtje :
Burgeroorlog in het groot.

Wéér een scherpe Britse nota
Aan de Sovjets in Berlijn,
En een koel hooghartig antwoord,
Niemand wil de minste zijn.

Wéér een paar schermutselingen,
Tussen Jood en Arabier.
Zwaait God Mars zijn oorlogscepter,
Wordt de mens weer tot een dier?

Wéér verkiezingsstrijd in Rome,
Revolutie in het klein.
Nu nog een papieren oorlog . . . .
Maar hoe zal het morgen zijn?

Staking, oorlog, revolutie . . .
En 'k was juist zo in m'n sas,
Dat het nu na zes jaar oorlog
Eindelijk weer „vrede" was.

Mocht er nog eens oorlog komen
In een of ander werelddeel;
Ik zou bijna durven zeggen:
Dan verandert er niet veel!

(Nadruk verboden)

Nieuws Toor boer en boerderij.

Extra voeding voor Hengsten

Houders van hengsten van l—3 jaar en van 3 jaar
en ouder kunnen in aanmerking komen voor een toe-
wijzing van 100 kg kanariezaad.
Voor hengsten die deel,nemen aan de Nationale Trek-
paardententoonstelling te 's-Hertogenbosch kan boven-
dien een toewijzing worden aangevraagd voor grint-
zemelen. Men stelle zich met de P.B.H, in verbinding.

De 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.

Aan

HENGELO (GLD)



Coloradokeverbestrijding 1948.

In het gehele land zullen alle met aardappelen
beteelde percelen tenminste tweemaal met een
insectendodendmiddel moeten worden behan-
deld. Deze behandeling vinde bij voorkeur plaats
met Calsiumarsenaat of een DDT spuit- of DDT
stuifmiddel.

In verband met de geringe mogelijkheid om stuifwerk-
tuigen aan te schaffen en de beperkte hoeveelheid be-
schikbare DDT-stuifmiddelen, zal overwegend gebruik
moeten worden gemaakt van spuitmiddelen. De
voorziening met spuitwerktuigen verloopt gunstiger,
hoewel het moeilijk zal zijn de gehele behoefte tijdig
te dekken.
De perioden, waarin deze behandelingen moeten wor-
den uitgevoerd, worden t.z.t. officieel door de Burge-
meesters der gemeenten bekend gemaakt.
De bespuitingen of bestuivingen moeten door de telers
zelf in opdracht van hen door loonspuiters of eventuele
spuitdiensten worden verricht. De genoemde middelen
zijn in de handel verkrijgbaar.
Afgezien van de verplichte behandeling is voorts ieder
gebruiker van percelen verplicht — overeenkomstig
art. 2 van de Coloradokeverwet — eventueel op zijn
perceel voorkomende kevers te verdelgen.

Wat stallen van een fiets of motorfiets

mag kosten.

Het tarief voor fietsenstallingen is met ingang van
17 April in het gehele land uniform geregeld.
In een niet overdekte stalling bedraagt dit per keer
voor een fiets of motorfiets ten hoogste 5" cent. ïn een
overdekte stalling per dag voor een fiets l O cent, voor
een motorrijwiel beneden 125 cc 15 cent. Boven 125
cc 20 cent Wordt het voertuig niet teruggehaald, dan
mag voor elke volgende dag resp. 5, 10 en 15 cent
worden berekend.
Voor een maandabonnement bedraagt het tarief resp.
f 1. —, f 2.— en f 3.50 voor een motorfiets met zij-
span f 6.—.
In Amsterdam zijn deze maandtarieven iets hoger, n.l.
f 1.25, f 2.50. f 4.- en f 7.50.
Elke stallinghouder is thans verplicht, indien dit wordt
gevraagd, week of Maandabonnementen af te geven.

De Luva-Verloting 1948.

Hoofdprijs f 6000.— of

per K.L.M, retour 2 personen

Amsterdam—Johannesburg

t.w.v. f 6426.—

Ten bate van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart
wordt onder goedkeuring van de Minister van Justitie
dit voorjaar wederom een zogenaamde Luva-Luchtvaart
Verloting gehouden (de 12e sinds 1934).
De hoofdprijzen zijn gelijk aan die van 1947, die toen
gevallen zijn te Rotterdam, Utrecht (stad) en Ooster-
bierum (Fr.). De winnaars^ kozen door bemiddeling der
notaris ieder storting op de volle f 6000.— op een
aan te kopen huis.
Door medewerking van de K.L.M, kan op verzoek
in plaats van de prijs ter waarde van f6000. — , gelden:
een retourvlucht voor 2 personen per K.L.M. Amster-
dam—Johannesburg t.w.v. f 6426.—.
Doordat sinds 1947 meerdere goederen aan de markt
zijn, is een grotere verbetering ingetreden in de 1200
prijzen, die na de 16 hoofdprijzen volgen.
Gelet op de tijdsomstandigheden heeft de Kon. Ned.
Ver. voor Luchtvaart de prijs bepaald op 60 cent
per lot.
Evenals vorig jaar zal de trekking op korten termijn
geschieden op a.s. 14 Mei ten overstaan van de No-
tarissen J. C. J. Waldorp, L. W. A. Duynstee, J. L.
Neuteboom in het Notarishuis te 's-Gravenhage.

Plaatselijk Nieuws.
Ouden van Dagen. Het was een goede gedachte
van de U.V.V. alhier om de Ouden van Dagen j.l.
Zaterdag een gezellige middag te bereiden.
Mevr. van Hoogstraten opende en verheugde er zich
over dat er zoveel oudjes gehoor hadden gegeven aan
de oproep om deze middag hier te komen. Onder het

nuttigen van versnaperingen werden zij aangenaam
beziggehouden met zang, voordrachten en toneelstukjes.
Men kon het aan hen zien, dat ze genoten van het-
geen geboden werd. Een woord van dank aan het
slot gesproken door de presidente, aan allen die hadden
medegewerkt, tot het welslagen van deze middag, was
dan ook wel op zijn plaats.
Een inwoner van het Rusthuis werd de gelukkige win-
naar van de taart die verloot werd. De loten waren
gratis uitgedeeld.

Hoger beroep is aangetekend tegen het vonnis van
pol. rechter te Zutphen, door H. B. die wegens verzet
tegen de politie werd veroordeeld tot f 200.— boete.

Bioscoop. Liefhebbers van een Tarzan-film kunnen
a.s. Woensdag weer eens hun hart ophalen. Volgens
een adv. in dit no. draait in zaal Langeler de film
,,Tarzan overwint". Spannend wordt de film wanneer
Tarzan in de rimboe kennis maakt de met Duitse parachu-
tisten. Men ga de film zien om de verdere verwikke-
lingen te volgen.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeelc van Eerten

STEENBEKEN.

„Zanglust". Zaterdagavond hield de gemengde Zang-
vereniging „Zanglust" een goed geslaagde uitvoering.
Na een 10-tal zangnummers die goed gezongen werden,
werd gepauzeerd en de avond verder met een gezellig
bal besloten.

Spelen met lucifers. Kinderen die in het bezit waren
van lucifers staken bij de landbouwer J. op de Veers
bij Baak een stromijt in brand. Gelukkig bleef het
vuur beperkt bij deze ene stromijt en liep de nabij
gelegen boerderij geen brandschade op.

Ploegdemonstratie. De lezers van Baak en omstr.
worden erop attent gemaakt dat er a.s. Maandag 19
April, door Garage Herwers een ploegdemonstratie
zal gegeven worden.
Voor nadere bijzonderheden zie men de adv. in dit no.

Ontspoorde jeugd. Wederom hebben een groot getal
aanwezigen genoten van het bizonder talent der Resi-
dentiespelers in de zaal van de Zwaan. Thans werd
opgevoerd het toneelstuk in drie bedrijven : Ontspoorde
Jeugd, die de bezoekers van begin tot eind in hoge
mate wist te boeien en hen weer verlangend uit doen
zien naar een volgende opvoering.

Gediplomeerd. Op de eindles van de Rijkslandbouw-
winterschool te Zutphen werden aan de volgende plaats-
genoten een diploma uitgereikt: H. Preuter, D. Wil-
lemsen en D. Winkelhorst, allen te Toldijk, G. Wa-
genvoort te Baak.

Excursie Bedrijfsvereniging. Onder leiding van de
assistent, de heer Voortman, hield de plaatselijke ver.
voor bedrijfsvoorlichting in de Landbouw Dinsdag een
excursie naar de proefboerderij ,,De Schothorst" bij
Amersfoort. Een 35-tal landbouwers maakten de tocht
mee. Ruimschoots werd men in de gelegenheid gesteld
het gehele bedrijf te bezichtigen en kennis te nemen
van de verschillende proeven die toegepast werden.
In 't bijzonder de voederproeven bij kalveren, waarbij
een gedeelte met meel werd opgefokt, had de belang-
stelling der excursisten,

Kleuterschool Dorp. De aangekondigde avond ten
bate van de Kleuterschool die Woensdagavond in
Concordia werd gehouden is uitnemend geslaagd.
Door Dr Buurke werden verschillende door hem ver-
vaardigde films vertoond van gebeurtenissen uit de
gemeente die zeer de aandacht trokken.
Daarna was er gelegenheid voor sjoelen en balgooien,
en had er een verloting plaats.
De muziekver. D.S.S. verleende ter afwisseling haar
welwillende medewerking.

Hollend paard tot staan gebracht. Dezer dagen
sloeg, in de richting van het dorp, een paard op hol
gespannen voor een kar. Mej. Heezen die het paard
zag naderen wist door haar optreden het dier tot stil-
stand te brengen en daardoor mogelijke ongelukken
te voorkomen,



Bijvoegsellvan de"Reclame*van]17 April 1948.

Gevraagd

Dapeisje
Mevr. Arends

Ruurlosweg 20

Hier
kunt U zich opgeven als

lid van de Bond voor Staats-

pensionnering :

G. W. Jansen, Hummelose-
weg 39

H. Oldenhave, D 80

C. Moorman
W. Jansen, (Waenink) '

J. W. Langwerden

D. Spelhofen
G. Langwerden.

Doe wat 600 Hengeloërs
vóór U deden en geeft
ü op als lid!
Contributie f 1.— per jaar,
meerdere huisgenoten f 0.50

per jaar.

Te koop r.b.

Maalkalf
half jaar oud

bij H. A. Bosman

Bekveld D 89

Te koop 1000 kg.

Voederbieten
(groenkraag)

en Eetaardappels
IJsselster en Noordelingen

bij G. Wesselink

Lankh.straat Hengelo (Gld)

Te koop een beste

r,b, Pink
A. Verheij Keijenburg

BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

Woensdag 21 April, 8 uur

TARZAN overwint
met: JOHNNY WEISSMULLER _ FRANCES GIFFORD

en de chimpansee CHEETA.

Zie TARZAN ingevecht met hongerige leeuwen.

Zie TARZAN in de rivier met mensetende vissen.

Zie TARZAN in gevecht met de sadisten van Europa.

Toegang 14 jaar. Voorverkoop als gewoon.

Bij de Fokver. „De Noordink" kunnen nog

kunnen nog 2 leden
worden toegelaten, aanmelding zo spoedig
mogelijk bij de secretaris H. Broekman
Coldeweij, Hengelo (Gld).

Te koop een toom

Th. J. Nieuwenhuis

„Honnekink" Hengelo (G.)

Weiland
gevraagd

onverschillig hoe groot,

tegen hoge prijs.

Aanbieding Boekh. Arnold.

Te koop 3 zware

r.b. 1'/2 jarige

PINKEN
Th. Veenhuis

't Zelle

Te koop

enige Biggen
w.o. b.b. zeugjes

B. H. Demkes

Veldhoek F 111

N.O.Z. Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

dr, Maal
5 Mei aan de telling

bij D. J. Zeevalkink

Noordink Hengelo (Gld)

Wil de juffr. die 20 Nov.

een tas heeft geleend die

s.v.p. terugbezorgen.

Gevonden
een roodleren portemonnaie
met inhoud.

Besselink, Waag

Gevonden een

portemonnaie
met inhoud

Terug te« bekomen tegen
adv. kosten bij

Wed. W. Gr. Roessink
Varssel.

Te koop een

toom biggen
w.o. B.B. zeugjes,
keuze uit 12

bij E. Maalderink
„Runneboom'

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

11 April N.V.E.V. Concordia, Wafels- en Poffertjesmiddag

Cigaretten-Aanstekers f 4,50 BALLEN vanaf 10.15 Arnold

Nieuws in het kort
Visser s-vloot-revue. Op 18 Mei zal te Sche vingen
een vloot-revue worden gehouden van vissersvaartuigen,
die daarna uitvaren voor de vangst van de eerste
Hollandse nieuwe haring.

De groene zijn goed. Het Centraal Distributie-
kantoor heeft medegedeeld, dat er valse „D 81-rant-
soenbonnen" voor textiel in omloop zijn, die inplaats
van een groene, een blauwe opdruk hebben.

Ze leverden niet. Het rantsoen sinaasappelen moest
worden gehalveerd, omdat tengevolge van een prijs-
stijging in Spanje de exporteurs hun verplichtingen
slechts voor een gering gedeelte nakwamen.

Breukelen krijgt „pakjes". De „Westerdam" brengt
een zending goederen ter waarde van f 33.000 dollar
mede, welke goederen voor het grootste deel zijn be-
stemd voor Breukelen, dat door het Amerikaanse
Breukelen (Brooklyn) werd geadopteerd.

Geen lang oponthoud. De trein-visitatie aan de
Belgisch-Nederlandse grens zal met ingang van 9 Mei
worden gecentraliseerd.

Auto-tentoonstelling. 30 April begint in het Am-
sterdamse R.A.I.-gebouw de eerste auto-tentooostelling
na de oorlog.

De grote man. Paul Hoffman is benoemd tot Direc-
teur van het plan Marshall, dat hij ook voor Neder-
land moet helpen uitvoeren.

De generaal van de overgave. Begin Mei komt
generaal Foulkes naar Nederland, o.m. om het ere-
burgerschap van Wageningen in ontvangst te nemen.

Eenheid in het recht. Er werd een Benelux-com-
missie ingesteld tot unificatie van het recht in de
drie landen.

Dirigent naar Engeland. Eduard van Beinum, de
eerste dirigent van het Concertgebouw-orkest, zal in
Engeland met het Londense Philharmonie-orkest enige
concerten geven.

Een enkele dag. Indien de kletsmeier, door wiens
toedoen het complot van de aanslag op het Amster-
damse bevolkingsregister werd opgerold, slechts één
dag het onderzoek der S.D. had opgehouden, hadden
de moedige daders zich in veiligheid kunnen stellen.

Ontvangen stiften

voor de BALL-POINT PEN
Arnold.



Inenting tegen Diphterie.

Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld), brengt ter

kennis, dat gelegenheid zal worden gegeven tot koste-

loze inenting van kinderen van l tot 14 jaar, tegen

diphterie.

Deze inenting geeft een goede bescherming tegen ge-

noemde ziekte. Daar deze bescherming een aantal jaren

na de inenting vermindert in kracht, is het zeer ge-

wenst, dat ook alle kinderen die in 1942 zijn ingeënt,

nu weer worden geënt.

De inenting zal driemaal geschieden, telkens met een

tussenruimte van enkele weken.

De eerste inenting zal worden verricht :

in de school Spalstraat, Maandag 19 April, H uur;

in het wijkgebouw te Keijenburg, (voor de leer-

lingen van de scholen te Keijenburg en te Gooi

en de bewaarschool te Keijenburg): Dinsdag 20

en Woensdag 21 April tussen H en 16 uur;

in de school te Bekveld, Dinsdag 20 April, H uur;

in de Kleuterschool Regelinkstraat, Woensdag

21 April, H uur;

in de Kleuterschool Spalstraat, Woensdag 21 April,

15 uur;

in de scholen te Varssel, Vrijdag 23 April, Huur;
in de ds J. L. Piersonschool, Maandag 26 April,

H.30 uur;

in de school Ruurloseweg, Dinsdag 27 April, 14.30 u.

Ook de kinderen, ouder dan l jaar, die nog niet

schoolgaan, kunnen worden meegebracht, om te

worden ingeënt.

Aan de ouders wordt ernstig aangeraden hun

kinderen tegen deze gevaarlijke ziekte te doen inenten.

Ouders die tegen de inenting bezwaar hebben, gelieven

dit tijdig ran het Hoofd der school mede te delen.

Hengelo (Gld), 15 April 1948.

Het bespuiten van weiland tegen distels,
boterbloemen e.d. moet nu eerstdaags ge-
beuren, bestel bijtijds de

benodigde sproeistof
Thans hebben we ook het afdoende middel
„666" tegen de koolzaad-glanskever.

Verder alle soorten bestrijdingsmiddelen
als D.N.C., Gesarol enz.

De eerste trailer Turfstrooisel is er, spoedig
meer verwacht.

Bestel nog heden.

B. J. LEBBINK.

H,H, Landbouwers en Dorsbedrijven
Ondergetekende maakt hiermede
bekend dat hij de Vertegenwoor-
diging heeft van de bekende

FERGUSAN TRACTOREN
welbekend om hun enorme trek-
kracht en wendbaarheid.

Direct leverbaar op aankoop vergunning.
Bij het aanvragen hiervan wil ondergetekende
gaarne medewerking verlenen.

Tijdens de Meimarkt is hij te zien aan de
Garage met bijbehorende Ploeg en Cultivator.

Beleefd aanbevelend,

A. B. Wolsink - Hengelo (Gld)
Spalstraat 28 — Telefoon 256

Het kantoor van de gemeenteontvanger (gemeentehuis,

kamer 5) zal met ingang van 19 April a.s. voor het

publiek •((••n geopend zijn

elke Dinsdag, Woensdag en

Donderdag van 9—12.30 uur.

Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld)

• Zondag 18 April a.s.

! CONCERT
in het Patronaatsgebouw te Keijenburg, te

geven door de Apeldoornse R. K. Gemengde

Zangver. „Semper Vivo" met medewerking

van de Apeld. R. K. Toneelclub „Parsifal".

Wij brengen U het

Halleluja uit de Messias van Handel

(de onsterfelijke Wals van Joh. Straus)

Rosen aui den Süden

AT* Verum van Mozart en andere werken

•
+

PARSIFAL J
met een bont Programma van

Humor en Vrolijkheid.

• Entree 11.-» Aanvang 7 uur
+

Plaatsbespreking en Kaartverkoop
Zondag 18 April na de Hoogmis in het

Patronaatsgebouw. A

Reisvereniging Dorp - Hengelo (G.)

Ledenvergadering
op Woensdag 21 April 1948,

's avonds 8 uur, in café Maresch,

ter bespreking reisplannen.

Ook niet-leden zijn welkom.

* Het Bestuur.

H,H, Graanmaaiers
Geef ons s.v.p. Uw bon voor oogstgaren,

wij zorgen voor prima vooroorlogstouw.

WIJ leveren nieuwe binderdoeken en het
juiste adres voor binderdoekenreparatie.

Aanbevelend,

G. W. Luimes, Hengelo (Gld)

Om incassokosten te ontgaan kan men vanaf Zaterdag

17 lot en met 24 April

SPIEGEL betalen.
kastpapier in diverse kleuren en prima kastrand

Boekhandel ARNOLD.
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^ Voor Vis is Uw adres natuurlijk ^

t PRINS VISHANDEL t
Te lef. 245 vanS—12 en l 30—6 uur

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Wij hebben dagelijks verse aanvoer Zeevis

dank zij het snelle vervoer der N.S.

en Geld. Tramwegen.

Wij kunnen leveren zowel de goedkope als

duurdere soorten.

Gedurende de Zomermaanden zijn wij in

staat U de vis uit de koelcel te leveren

zodat U steeds

verse Vis ontvangt
Visconserven zijn nog zeer schaars alleen

kunnen wij aanbieden Haring in To-

malensaus van 72 et -f 10 statief!.

Rolmops voor 11 et p.st. flessen 3 en 6 st.

Spekbokking 9 et per stuk.

Zure haring steeds voorradig van eigen

inleggerij, zowel los als in flessen.

Wij noteren voor haring thans 9 cent.

N.B. Wilt U s.v.p. de ledige flessen terug

bezorgen.
Beleefd aanbevelend,

Vishandel B. J. PRINS

+++*++++++++++++*+**
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MEDEDELING
Aan heren Landbouwers en tractorgebrui-
kers te Baak en Steenderen en omstreken
maken wij bekend, dat wij voornemens zijn,
op Maandag 19 April a.s. v.m. 9 uur, op
de boerderij van de heer Schut „Spittaal"
Baak, een ploegdemonstratie te houden
met de nieuwe Amerikaanse Ford-Tractor.

Deze ploegdemonstratie wordt gehouden
om aan te tonen, de enorme trekkracht van
deze kleine Ford-Tractor.

Komt zien en U zult verbluft zijn.

De demonstratie wordt gegeven door de
Fa. Hengeveld, Distr. Ford-Tractor Dealer
te Terborg.

Garage HERWERS
Hengelo (Gld)

Voor hem in Indonesië

een foto van het gehele gezin

Voor Uw Bruidsfoto's ook naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 1 4 Tel. 1 337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

De ouden van dagen betuigen

hun hartelijke dank voor de ge-

zellige en aangename middag hun

bereid, door de U.V.V.

IN VOORRAAD:
Handzaaimachines

Schoffelmachines

Rugsproeiers

verder Tuin- en Landbouwgereedschappen

Puntdraad, Draadnagels, Draadklammen

Alle Huishoudelijke Artikelen.

Tevens een lichte

B o e r e n w a g e n

in goeden staat te koop.

B. A. SUETERS
Keijenburg.

De gulden wordt weer gulden l

Wint 14 Mei

•net 60 et. Lava-Loten
Kon.Ned.Ver. v. Luchtvaart 's-Hage

Snelle Trekking 14 Mei

Retourvlucht per KLM 2 pers. A'dam-Johannesburg t.w. l 6426.-
of keuze overal in Nederland: w. 16OOO.-. op aankoop huis,
w. l 6OOO.-, Compl. Woninginr. w. f 6OOO.-, Stamboekveestapel
2 koeien l 3OOO.-, 2 paarden l 3OOO.-, Bruynzeelkeukens -
Hruynzeelparlcet, Bontmantels, Zllvervossen, Radio1*. — Ziet
u i tgeb ie ide prijzenvermelding op raartiblljetten nav. adressen
en h d M.M-i.'.'is.'-age KI.M.ag.. Lissone. Giro 241.000. J u s t . A '

LUVA-LOTEN f 0.60 te HENGELO : Bur. dezer of Wuestenenk,
STEENDEREN: café Eijmans. TOLDIJK: café Wunderink, WES
TENDORP: café Luymes.

Langs deze weg betuigd

ondergetekende zijn harte-

lijke dank aan de burgerij

van Hengelo en de Dames

van het U.V.V. voor het

Paaspakket wat ik dezer

dagen mocht ontvangen.

Sold. A. Halfman

Garoet, 28 Maart 1948.

Gevraagd een net

R,K, Meisje
16 a 17 jaar, tegen Mei of

later, in- of extern.

J. Scheerder

Steenderen.

Te koop een

Damesrijwiel
bij H. Niesink

Banninkstr. 16 Hengelo (G.)

Te koop

zware
bij H. Memelink

bij 't Kervel.

Te koop

Voederbieten
bij Wed. A. Hilderink

C 63 Keijenburg

Kerkdiensten
ZONDAG 18 APRIL 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint.

Vrijx. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds Pieper, Em. Predikant

Parochie St. Willibrordus

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


