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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 2 t m 1 5 Mei 1 948
Bonkaaiten

KA, KB, KC 804

KD KE 804

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten

QA, QB, QC 802

Geldige bonnen Rantsoen

349 Algemeen plm 225 gr huishoudzeep of
180 gram toiletzeep

350 ,, 400 gram brood of l rant-
soen gebak

351 ,, 1600 gram brood (geldig t.m.
8 Mei)

353 ,, 500 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen

355 ,. 2 eieren
345 Reserve 800 gram brood (geldig t m

8 Mei)
348 „ 400 gram brood (geldig C m

8 Mei)

849 Algemeen. pi.m. 450 gram huishoudzeep
of 360 gram toiletzeep

850 „ 400 gram brood of l rant-
soen gebak.

851 „ 400^gram brood (geldig t/m
8 Mei)

853 ,, 500 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen.

855 ,, 2 eieren
845 Reserve 400 gram brood geldig t/m

8 Mei)
848 ,, 500 gram bloem of zelf rij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

43, 47 tabak 2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

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

48 versnap. 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 : 302, 304, 305, 804, 805 Melk, 310, 311, 312,
317, 814, 816, 817 Reserve, 310, 819 Algemeen.

Over verzet en bevrijding.
Weet U nog hoe we tijdens de Duitse bezetting genoten als
er weer eens ergens een stelletje dappere Hollandse mannen
en vrouwen de Duitsers te slim af waren geweest ? Hoe we
ons verheugden als er weer enige duizenden bonvellen uit
een of ander distributiekantoor verdwenen ? Hoe we 't elkaar
toefluisterden, nee, in 't oor schreeuwden als we durfden,
dat er uit de strafgevanöenis in Arnhem vele tientallen goede
Vaderlanders bevrijd waren? Hoe we hunkerden naar elk
illegaal blaadje, dat ons de waarheid over de bezetting en
de oorlog vertelde. Hoe dankbaar we waren dat onze jon»
gens konden onderduiken en er mensen waren die voor
valse papieren, bonnen, veilige onderduik-adressen zorgden.
Hoe onze binnenlandse strijdkrachten de vijand militaire
verliezen toebrachten en tenslotte samenwerkten met de ge«
allieerden om ons te helpen bevrijden.
Weet U nog goed dat dit alles en nog veel meer, is gedaan
door die dappere mannen en vrouwen, voor onze geestelijke
en lichamelijke vrijheid ? Zij deden 't geheel vrijwillig, omdat
ze 't niet laten konden, zij moesten, uit innerlijke overtuiging,
niemand gebood hun.
Maar.... weet U ook nog van die tegenslagen, als de Duit»
sers weer een stel terroristen te pakken kregen. Hoe deze
helden dan werden afgeslacht als beesten.... Leest U maar is
in de krant over 't proces Rauter en tegen van der Waals.
En hebt U er dan wel eens over nagedacht wat er verder
gebeurd is met de nabestaanden van deze verzetsstrijders ?
En nu willen we 't niet hebben over 't nameloze leed dat
er in deze gezinnen heerst; door 't gemis van de geliefde,
door de gedachte aan de martelingen die hij of zij mis»
schien heeft moeten doorstaan. Over dat leed kun je niet

Hei GRAAN

Het eerste schip met Marshall-graan
Is Maandag aangekomen.
Minister Mansholt heeft er al
Een zakje afgenomen.
't Is toch wel fijn dat Nederland
Als een der eerste landen
Zo'n pracht cadeau mocht krijgen uit
Amerikaanse handen.
Ik heb wel van het Marshall-plan
Ontzettend veel gelezen,
Maar 'k vraag m'n elke keer weer af:
Wat zou het eig'lijk wezen?
Ik heb gepiekerd en getobd
Als soort van hersentraining
Ik bén er nu: 't is geen cadeau
Maar wel een soort van lening.
Het moet dus worden t'rugbetaald,
Maar 'k zou verdraaid niet wet£n....
Hoe krijgt Amerika weer terug,
Wat ik heb opgegeten?
Het hoeft, gelukkig, niet direct,
Maar pas na enk'le jaren
Maar... laat Minister Mansholt toch
Dat zakje maar bewaren.
Want moet straks worden terugbetaald
Komt zorg ons overstelpen,
Dan geeft hij vast dat zakje terug
Want alle beetjes helpen !

(Nadruk verboden)

in de krant schrijven. Nu willen we 't samen alleen maar
hebben over de talloze zorgen die er in zoo'n gezin zijn
voor 't naakte bestaan. Voor de huishuur, voor voedingen
kleding en.... voor de opvoeding van de kinderen. Zij die
al zoveel missen omdat hun man en vader er niet meer is,
hebben bovendien de dagelijkse zorg om rond te komen
zonder „de baas".

Weet U dat er in Nederland 4 5 0 0 gezinnen zijn, die er

zó voorstaan? Denkt U dat eens in, dat is 4'/z maal 't aan«

tal gezinnen uit onze gemeente. Deze gezinnen m o e t e n

geholpen worden, f i n a n t i e e l e n m o r e e l .

Het Rijk stelt hiervoor 6 millioen gulden beschikbaar, dat is
f 1300.— per gezin en per jaar. U begrijpt, daar kan een ge«
middeld gezin er tegenwoordig niet van komen, daar moet
bijgepast worden. M a a r w i e z a l d a t d o e n ? Waarde

lezer en lezeres, dat moeten wij doen. Ook voor ons heb«

ben de mensen uit 't verzet hun strijd gevoerd, tallozen heb»

ben tijdens de bezetting aan hen hun vrijheid, hun leven,

geestelijke steun te danken. Ons hele volk is hen daarvoor

dank verschuldigd, en wij allen zijn verplicht om te zorgen

dut hun nabestaanden tenminste geen geldelijke zorgen heb»

ben.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Hiertoe is dadelijk na de bevrijding de Stichting '40-'45 in
't leven geroepen. En zij is 't aan wie we allemaal ons steentje
bij kunen dragen. Dat is maar een heel klein offer in ver*
gelijking met 't offer dat de verzetsman bracht, 't Is het min-
ste wat wij doen kunnen. Arm en rijk, groot en klein, ieder
is dit verplicht.
De Stichting '40—'45 helpt de nabestaanden van alle ver-

zetslachtoffers, ongeacht hun godsdienstige of politieke over-

tuiging. Iedereen kan en moet haar dus steunen.
Welnu, dit kunnen wij doen in de eerstvolgenee weken.
Van l —15 Mei wordt over 't hele land een grote actie ge=
houden om contribuanten te winnen en Om giften in te za-
melen. Ieder zal aan huis bezocht worden. Alles is welkom,
niet ieder kan 'n tientje of 'n rijksdaalder missen, maar wel
kan ieder naar zijn vermogen bijdragen en aldus zijn dank»
baarheid tonen voor verzet en bevrijding. Laten we nu al-
vast even nagaan wat we missen kunnen en dit apart leggen.

Zondagsdienst doktoren:

2 Mei Dr ter Bals en Dr Buurke

Hemelvaartsdag Dr Dwars en Dr Buurke

Plaatselijk Nieuws.

Ter navolging. Op het huwelijksfeest van de heer
J. W. Bobbink is ruim f 45.— aan giften ingezameld
ten behoeve van de N.I.W.I.N., welk bedrag hij aan
de burgemeester ter hand stelde, die dit dankbaar
aanvaardde en gaarne zal overmaken.

Bioscoop. Volgens adv. in dit no. draait a.s. Don-
derdag, (Hemelvaartsdag) in zaal Langeler, de spannende
film „Het geheim van de Biecht". Tal van verwikke-
lingen spelen zich in deze film af, waaruit duidelijk het
edele karakter van de pastoor aan het licht treedt.
Wat echter een bezoek aan deze voorstelling mede
loont is het feit dat we te zien krijgen als Nederlands
Nieuws: Het proces Rauter, met gebruikmaking van
de in kamp Westerbork vervaardigde smalfilm opnamen,
ter beschikking gesteld door het Rijksbureau voor oor-
logsdocumentatie te Amsterdam.

Varkensfokdag. Op de j.l. Vrijdag gehouden Var-
kensfokdag te Vorden werden van onderstaande eige-
naren de dieren bekroond.

Groep I. Klasse B. Beren geb. tussen 31 Maart '46 en
l April '47 3b. Th. J. Giesen, Steenderen.
Beren, geb. voor l April '46. 2a Fok ver. Keijenburg,
(eig. G. J. Breukink). 4a Fokver. Steenderen (eig. Wed.
G. B. Henricks) Toldijk. l Fokver. Steenderen (eig. idem)
Beren, geb. tussen 31 Maart '46 en l April '47, 2. J.
W. Steenman, Barchem; 3b Th. J. Giesen, Steenderen.
Beren, geb. tussen 31 Maart '47 en l Sept. '47, la
Th. Lankhorst, Hengelo.
Beren, geb. na 31 Aug. '47, la B. Th. de Vrugt,
Velswijk; l c B. G. Wolbrink, Steenderen; ld P. W.
Smeenk, Hengelo; 2b B. Th. de Vrugt, Velswijk; 2a
B. G. Wolbrink, Steenderen; 2e Th. J. Giesen, Steen-
deren; 3e G. J. Massink, Steenderen; 3f G. J. Breukink,
Keijenburg; 4 idem; 4 Th. J. Giesen, Steenderen.
A. Dragende sterzeugen, geb. voor l Jan.'46, IbGebr.
Veenhuis, Baak; l c Th. M. Peters, Baak; 2a D. J.
Kamperman, Toldijk; 3a Gebr. Veenhuis; 4 G. J. Breu-
kink, Keijenburg.
Dragende zeugen, geb. in 1946, la en 4 G. J. Breukink,
Keijenburg; l b G. Loman, Hengelo; ld D. F. Kam-
perman, Toldijk; 3a H. Kets, Baak; 3b T. Th. de Vrugt,
Velswijk; 3c W. A. Vredegoor, Baak.
Dragende Zeugen, geb. na 31 Dec. '46 en 31 Aug.
la Wed. J. A. Willink, Velswijk; Ie P. W. Smeenk,
Hengelo; If G. Wissink, Keijenburg; Ib A. H. H. Of-
fenberg, Toldijk; 2a J. B. Scholten, Zelhem; 3a A.
Maalderink, Hengelo; 3c Th. J. Stapelbroek, Velswijk;
3d G. Harmsen, Hengelo; 4 L. W. Harmsen, Hengelo;
4 Th. A. v. Leussen, Baak; 4 A. H. Schut, Baak;
4 G. Broekman, Hengelo. "
Sterzeugen en biggen, geb. voor l Jan. '46, H. Arend-
sen, Hengelo.
Zeugen met biggen, geb. v o e r l Jan. '46, la H. Schef-
fer, Hengelo; l b Th. M. P. ers, Baak; 2b H. Maal-
derink, Hengelo.
Zeugen met biggen, geb. in 1946, la E. S. Hartman,
Toldijk; l b Wed. B. Stoltenborg, Hengelo; l c H.
Huurnink, Steenderen; 2a P. W. Smeenk, Hengelo;
4 B. Engbers, Steenderen; 4 idem
Zeugen met biggen, geb. na 31 Dec. '46, la E. J.

Hoefman, Steenderen; l b Th. J. Giesen, Steenderen;
l c H. G. Burghardt, Hengelo.
Tweetallen loopvarkens, geb. na 31 Dec. '47, 2b en
3b Th. M. Peters, Baak
Tweetallen loopvarkens, geb. na 31 Dec. '47, 2 B.
Th. de Vrugt, Velswijk; 3 Gebr. Veenhuis, Baak; 4
G. J. Breukink, Keijenburg; 4 W. Zents, Keijenburg.
Eenlingen loopvarkens, geb. tussen l Sept. en l Dec.
'47, la Gebr. Veenhuis, Baak; 3a H. Broekman, Hengelo.
Keurverzamelingen van Fokver. bestaande uit beer en
vijf zeugen, la Fokver. Hengelo; l b Fokver. Steende-
ren; 2a Fokver. Keijenburg; 3a Fokver. Steenderen.
Afstammelingen van l zeug, minstens 5 stuks waarvan
3 minstens l j., l G. J. Breukink, Keijenburg; 2 en 3
Gebr. Veenhuis, Baak. o

Nieuws voor boer en boerderij.
Schema overnamemarkten Slachtvee.

Mei Juni
Nijkerk 3 10 18x 24nk 31 7nk 14 21nk 28
Nijmegen 3nk lOnk 18x 24nk 31nk 7nk 14 21 28nk
Tiel — ~ — 24 — __ _ 21 —
Ede 3 18x 31 — 14 — 28
Doetinchem4 11 18 25 l 8 15 22 29
L'voorde — 11 — 25 — 8 — 22 —
Nunspeet — — 19 — — _ 16 — —
Apeldoorn 5nk 12 19nk 26 2nk 9 lonk 23 30nk
Borculo — 12 26 — 2 — 1 6 — 30
Eist 7x 3 — - — —
Zutfen — 13 — — _ 10 — — —

NK is alleen nuchtere kalveren.
De met x aangeduide markten worden op een andere dag dan

gebrvikelijk gehouden in verband met een algemene feestdag.

Inventarisatie Land- en Tuinbouw 1948.
Bovengenoemde inventarisatie vindt plaats, tussen 3 en
22 Mei 1948. De geregistreerden zullen een oproep
ontvangen op welke dag en welk uur zij zich voor
het invullen en tekenen van het inventarisatieformulier
op de zitdag moeten vervoegen. De opgeroepenen
worden verzocht persoonlijk te verschijnen en zich
stipt te houden aan de op de oproep genoemde tijd,
opdat een ieder vlug en vlot kan worden geholpen.
Denkt er aan dat alle bedrijfsgegevens U op de zit-
dag bekend moeten zijn.
Houdt hiermede dus rekening!

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

Distributiekring - Doetinchem
Donderdag 6 Mei (Hemelvaartsdag) zijn de kantoren
in bovengenoemde kring gesloten.
Inleveringen door handelaren en grossiers op Vrijdag
7 Mei.

Ongeval. De heer G. Lenselink, bekwam een ernstig
ongeluk toen bij het glassnijden een stapel glas omviel
en dit op hem terecht kwam bij het vooroverbukken
in een kist. Door toegeschoten hulp wist men hem uit
zijn netelige positie te bevrijden. Met diepe snijwonden
aan het gelaat werd hij door Dr Meinders verbonden
en daarna per auto naar zijn woning vervoerd.

Rijkseenheid. De openbare verg. j.l. Zaterdag door
het Comité Handhaving Rijkseenheid, kon wegens de
geringe belangstelling niet doorgaan. De heer van
Looien, uit Ermelo, sprak dan o«k geen rede uit, maar
nodigde de aanwezigen uit om met bun vragen voor
de dag te komen, waarvan een ieder gebruik maakte,
zodat een leerzame gedachtenwisseling ontstond. Alle
vragen werden door de spreker duidelijk beantwoord.
Een Comité van 3 personen werd gevormd, dat zal
trachten dit uit te breiden met personen uit verschil-
lende groepen.

STEENDEREN.
Een dagje uit. De leden van de bond van Boerinnen
en andere plattelandsvrouwen, maakten per bus een
uitstapje naar de bollcnvelden te Lisse. Hier werd uit-
gestapt en vandaar een tocht per trekboot dwars door
de bollenvelden, tot de uitkijktoren gemaakt, wat een
zeer mooie tocht was. Ook enkele mannen van de
damesleden maakten de reis mee. Van Lisse vervolgde
men de route via Haarlem naar Amsterdam. Enige
uren werden geboden om Amsterdam te bezien, waar
een ieder zijns weegs kon gaan. Het was een zeer
mooie dag, zodat een ieder kon genieten tot het uur
van vertrek, om 's avonds in opgewekte stemming
Steenderen weer te bereiken.



Bijvoegsel van „de Reclame" behorende
bij het nummer van Zaterdag l Mei '48

Met het oog op Hemelvaartsdag wor-

den H.H. Adverteerders vriendelijk verzocht, te

zorgen dat de advertenties Woensdagmiddag

l uur in ons bezit zijn.

j. paarden 300-
Betere soorten

Met Pinksteren Spijsolie

In de bonnenlijst, welke in de week vóór Pinksteren
zal worden bekend gemaakt, zal een bon voor alle
leeftijdsgroepen worden aangewezen voor het kopen
van 120 gram spijsolie.
In verband hiermede wordt nogmaals een beroep ge-
daan op het publiek om ledige spijsolieflessen in te
leveren opdat de distributie niet in gevaar worde ge-
bracht door een tekort aan flessen.

400 Gram krentenbrood op 400 gram broodbon

In de eerstvolgende weken worden de broodbakkerijen
met kleine hoeveelheden krenten en rozijnen bevoor-
raad ter verwerking in het brood. Binnenkort zal het
reeds aangekondigde krentenbrood dus verkrijgbaar zijn,
zij het dan in beperkte mate. Een bon voor 400 gram
brood geeft recht op het kopen van 400 gram kren-
tenbrood.

Plaatselijk Nieuws.
Vermakelijkheidsbelasting. De „Verordening ver-
makelijkheidsbelasting 1947" voor deze gemeente is bij
Kon, besluit van 23 April goedgekeurd.
Bedoelde verordening treedt op 30 April 1948 in wer-
king.

Marktbericht. Op de heden gehouden Meimarkt waren
aangevoerd: 236 paarden, 16 biggen.
Prijzen: l j. paarden 150-250 gld; 2
500 gld; Werkpaarden 500-800 gld
boven notering. Handel goed.
Prijzen biggen 35-45 gld per stuk.
Geplaatst waren 84 kramen, enz. Er was druk bezoek.

STEENDEREN.
50 Jaar getrouwd. Vorige week herdacht het echt-
paar Hulshof te Bronkhorst hun Gouden Huwelijksfeest
Dn Muziekver. D.S.S. bracht het nog krasse echtpaar
een serenade.

40 Jaar getrouwd. Dinsdag vierde het echtpaar
A. Aalderink-Tabor te Toldijk in de zaal aan de
Bremer hun 40-jarig Huwelijksfeest.
Ook hier liet de Muziekver. D.S.S. zich niet onbetuigd
en zorgde voor een serenade.

A.R. Kiesvereniging. De A.R. Kiesver. vergaderde
onder leiding van de heer G. J. Massink aan de Bre-
mer te Toldijk.
Door de • Secr. werd verslag uitgebracht van de
vergadering van het Prov. Comité te Arnhem.
Tot bestuurslid werd gekozen de heer A. Wesselink
te Toldijk.
Vastgesteld werd de in te dienen lijst voor de candi-
daatstelling Tweede Kamerverkiezing, en geregeld de
verspreiding van het Propagandablad: De A.R. Stem.

Vergadering Jonge C.B.T.B. Deze ver. kwam samen
in de Chr. School te Toldijk onder le.ding van de
heer A. Reesink.
De contributie voor 1948 werd vastgesteld op f 2.50
per lid. Besproken werd de Landdag van de Ring
„De Graafschap" op 2 Juni te Zelhem.

Oranjevereniging. De Oranje ver. „Steenderen"
kwam in een matig bezochte vergadering bijeen onder
leiding van Notaris Smalbraak.
De aftr. bestuursleden werden herkozen t.w. de heren
Boogman en Sesink, en de dames Remmelink en Heezen
In de plaats vande heer Brinks (vertrokken) werd ge-
kozen de heer Oldemenger.
De jaarverslagen vermelden een ledental van 239 en
een batig saldo van ruim f 500.—
Op 5 Mei zal overdag een kinderfeest georganiseerd
worden en 's avonds een concert te geven door de
RK Muziekver. St. Cecilia
Ter gelegenheid van het Regerings-jubileum is het
voornemen een twee-daagsfeest te organiseren, waarvan
de eerste dag voor de gemeente in haar geheel, en de
tweede dag voor ieder buurtschap afzonderlijk

Ttekpaardenfokkers. Vorige week vergaderden de
Trekpaardenfokkers van het District Steenderen en
Omstreken van het Ned. Trekpaarden Stamboek.
De waarn. voorz. de heer A. J. Luesink te Hengelo
(Gld) herdacht in waarderende woorden de overleden
voorz. de heer A. F. Reichman.
De heer D. J. den Hartog Jager te Harreveld, Voorz.
der afd. Gelderland, besprak de Provinciale Paarden-
fokkerij te Wijchen (Bet.) een spoorde de fokkers aan
tot deelname.
Ook werd opgave gevraagd van paarden voor de Na-
tionale tentoonstelling te 's Hertogenbosch, en mede-
werking verzocht voor een Trekpaarden demonstratie
voor Bondslanddag van de B.O.G. op 28 Aug. te
Hummelo.

Belanghebbenden voor een op te richten

Rijvereniging
kunnen zich opgeven bij

G, A, Jansen, Zadelmaker Hengelo
Gevraagd
zo spoedig mogelijk een

flinke halfwas

Bakkersbediende
Menkhorst, Raadhuisstr. 29

Hengelo (Gld)

C.B.T.B.
Handwerkcursus

op 4 Mei van

10.30-4.30 u.

Tentoonstelling
van op de lessen gemaakte

kledingstukken,

leder is welkom

Het Bestuur

Alle soorten

consumptie-

aardappelen
gevraagd, worden aan huis

afgehaald.

Groente- en Fruithandel.

G. J. Kuipers
Hengelo (Gld)

Ondergetekende ontvangt

Maandags en Dondenlags
NUCHTERE KALVEREN

Tevens het adres voor

Wrak vee
Jaap Meijers

Regelinkstraat 15

Te koop 2 of 3 zware

bij H. Berendsen

E 90 Hengelo (Gld)

Te koop een

r.b. Pink
bij Wed. G. J. Poorteman

Toldijk C 109

Steenderen

Staat ter Dekking

een goedgekeurd

r,b, Stier
Dekgeld f 3.--

bij J. Stapelbroek

VarsseJseweg B 78

Gevraagd een

Monsternemer
door de Fok- en

Controle-Vereniging

BEKVELD

Aanmelding bij

B. Maalderink

D 17 Bek veld.

Voor bestrijding van het on-

kruid in de haver

Gemalen Kaïniet llty»

of D. N. C.

van B. J. Lebbink



Te koop een

r.b. Maalkalf
bij B. Overkamp

D 149 Hengelo (Gld)

Te koop

2 Pinken
bij Wed. D. J. Harmsen

Dorp Hengelo

Te koop

bij D. Kraasenberg

B 93 Hengelo (Gld)

Gevonden
tijdens de markt een

gouden Ring
Tegen adv. kosten terug te

bekomen bij

B. H. Regelink

Varsselseweg l

Hengelo (Gld)

Te Koop een

melkgevende guste Koe
afgek. 16 Jan. 1948, beslist

eerlijk, of weideplaats ge-

zocht voor een PINK, bij

J. G. Bosman

Ruurlosew. 38 Hengelo G.
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, . . en toe kroppe wi'j noa de schossteen . .

Eene van de vele teikeningen uut et book :

van den Döker

ARNOLD

Zij die platen hebben gebracht om te laten in-

lijsten, worden verzocht deze af te halen.

ARNOLD

Gezelschaps
Spelen

Actentasschen
Portefeuilles

Portemonnaies

Verkrijgbaar bij ARNOLD
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Gevraagd veor spoedige indiensttreding

een LEIDSTER
voor het Tricotage Confectie-Atelier te Hengelo (Gld)

Zij die vakdiploma's in hun bezit hebben

of reeds in dit vak werkzaam zijn geweest,

genieten de voorkeur.

Schriftelijke sollicitaties aan de Directie v/d

N.V. v/h A. J. TEN HOOPEN & Zoon te Neede

Door verbetering van materialen kunnen

wij U thans weer het beste leveren tegen

de laagste prijzen:

Eiken Old Fin, - Slaapkamer
bestaande uit

3 drs Linnenkast
60 diep

2 pers. Ledikant

Nachtkast, Tafel

2 Stoelen

f 395.-

Eiken Huiskamer

f 375.-

bestaande uit

prachtig Buik-dressoir

zware schuiftafel
2 Fauteuls)

 m
et wollen

4 Stoelen J triJP bekleed

op veren

Prima Linnenkasten 60 diep
in verschillende uitvoeringen en prijzen.

Ook weer Biezenmatstoelen voorradig,

Aanbevelend,

LUBBERS - Meubelbedrijf
Hengelo (Gld)

Woensdag 5 Mei
(bevrijdingsdag)

Na afloop van de muzikale

rondgang, de Voetbalwedstrijd

Keijenli. Boys-Fax combinatie-
VODDEN l

(deze wedstrijd komt in de plaats v/d gecostumeerde)

Donderdag 6 Mei (Hemelvaartsdag) 2 u.

BEKERWEDSTRIJD

PAX l - LOCHEM II

MOEDERDAG 9 MEI
Bestel voor Moederdag Uw

Taart of Gebak bij

v. d. WEER

Leden en Donateurs kunnen kaarten voor
Nederland—Zweden, gespeeld in A.dam
Woensdag 9 Juni en voor-de Olympische
dag op Zondag 20 Juni bestellen bij
de Heer v. Suntenmaartensdijk t.m. Zondag
2 Mei a.s.

Feestgebouw „Concordia"
HENGELO (GLD)

Donderdag 6 Mei (Hemelvaartsdag)

Aanvang 8 nor

„De Residentiespelers"
Dir. Chr. van Meeteren.

Brengen U:

Mooi Weer Vandaag
Vrolijk, luchtig spel in 3 bedr. door C. v. Meeteren

Een avond van onbekommerde vrolijkheid.

Paul Meijer de onvergetelijke ,,Gieleke" uit

„de Vrome Leugen" weer op zijn best.

Riet Wieland, de uitmuntende actrice, hier

in een van haar glansrollen.

Juist iets voor Hemelvaartsdag om eens gezellig

„uit" te gaan.

Plaatsen f 1.50 en f 1— incl. belasting.

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering om 2 uur.

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

Restant kolen 1947-'48 uiterlijk

afhalen vóór 5 Mei
verder in voorraad

groene en gele Carbolineum
Elke dag gelegenheid H.O. Havermout

voor de kuikens klaar te maken.

B. Kelderman

Te koop

Electro-Motor A.CIC.
/2 P.K.

220-380 volt

Een beste boerenwagen
2'/2 duims

Eenzw. karzadel met bladtoiw
S Yarkensbakken

verschillende maten

en een droogvoederbak voor
varkens.

ir
voor alle gewassen,
J. W. v. d. Brink

Wichmond

Plastic-ïabakzakken f l-
ARNOLD

Te koop een beste

dragende Maal
uitgeteld 4 Mei.

Tevens partij aardappels
te koop.

Wed. B. Besselinlc

C 103 Reigersvoort
Steenderen'

Kerkdiensten
ZONDAG 2 MEI 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint, bediening

H. Doop.

Hemelvaartsdag 6 Mei 10 uur
Ds. Kwint

Vrijz. Herv. Kerk.

10.30 uur De heer Mengerink
Herdenkingsdienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Wfflibrordn»

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.



h Uw zoon of verloofde in Indië jarig 9 kunnen u .̂  nieuws aanbjeden

Wilt U er eens iets naar toe sturen "

Een pakket klaar voor de verzending en met de nodige formulieren er bij.

De inhoud van het pakket bestaat uit:

l pot SENSILON een preparaat speciaal samengesteld om de meest stugge baard
zacht te maken, waardoor het scheren vooral in de tropen, tot een genot wordt.

l flacon AFTER SHAVE TONIC om na het scheren te gebruiken. Werkt ver-
frissend en verzachtend. Voorkomt infectie en puistjes.

l flacon IJSLOTION deze lotion kan met recht (Een ijsberg in een fllacon ge-
noemd worden. Werkt gedurende lange tijd verkoelend en opwekkend.

Samengesteld in spec. tropenpakket. Onmisbaar voor de jongens overzee. Prijs f 4.95

Kapsalon „Ondula" Raadhuisstr. 3 Hengelo (Gld) Tel. 292

BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie }ac Miedema — Deventer

Donderdag 6 Mei (Hemelvaartsdag) 8 uur

HET GEHEIM VAN DE BIECHT
met : FERNANDO SOLER - ISABELLA CORONA

MIQUEL INCLAN.

Een speelfilm van groot formaat, die U van begin tot einde

in ademloze spanning zult medebeleven.

Toegang 14 jaar. Voorverkoop als gewoon.

Extra: HET PROCES RAUTER,

i4Mei. I4 Mei.

Trekt Ie Prjj* w. ƒ 6000.— 16 Hoofdprijzen
Ziet de schitterende prijzen o/d raambiljetten. K.N.V. v. Luchtv.
b/d K.L.M., Kiosken, Llisone, Giro 241.OOO. Just.lO-7-47

TrektiMei
fl
m>- L U VA LOTEN óOcenf

Evenals vorige jaren „De Luva trekt op tijd". GEEN

UITSTEL! Trekking 14 Mei. Haast U.

LUVA-LOTEN f 0.60 te HENGELO : bij Arnold of Wuestencnk,
STEENDEREN: coif. Eijmans, TOLDIJK: café Wunderink, WES-
TENDORP: café Luymes. KEI JENBURG: kapper Lurvink.

GROENE KRUIS HENGELO (Gld)

Vrijdag 7 en Zaterdag 8 Mei a,s,
zal er gelegenheid gegeven worden de con-

tributie van f 2.50 per half jaar of f 5.—

per jaar af te dragen ten huize van

H. J. Vruggink, Wichmondseweg 25.

Na die datum wordt de contributie geind

met verhoging van f 0.15 incassokosten.

Het Bestuur.

In voorraad:
Gesarol t gen de g'anskever)

Bentox „666" (tegen sruitkevers aardvlooien, enz.

D. T. T. ('ege-1 liegen enz)

Calsiumarsena Carbolineum,

Koolteer, Cre l ne.

Voor bestrijdin va r l-rui d in de haver

Gemalen K in-* 1 ' "„ ol D.N.C.

.. B. J. LEBBINK

9 Mei Moederdag
Een fles Eau de Cologne

is altijd welkom^ Koopt ze

bij ons, wij hebben speciale

Geschenken -verpakking

Kapsalon

„ONDULA"

Te koop
een zo goed als nieuwe

naaimachine
pracht Salonkast

Te bevragen bij Arnold.

Te koop een r.b.

dragende Maal
28 Mei a/d telling

t.b.c. vrij

bij E Hendrilcsen

Noordink

Verloren
*

Zondagmorgen op het kerk-

plein een

Zakhorloge
S.v.p. terug te bezorgen bij

H. J. Gr. Roessink

„Vaelverdink" Hengelo G.

„HET BINNENHUIS"
J Meubileer-inrichting
4. VORDEN - Tel. No. 55

A. POLMAN

J

4.Grote voorraad

! BEHANGSELPAPIERE »
»»»»»»»»»»»»«»»*»»«»

Volgens besluit Algemene Vergadering v.h.
Varkensstamboek is het minimum dekgeld
vastgesteld op f 7.50. De beerhouders van
Hengelo hebben het minimum dekgeld per

l Mei 1948 vastgesteld op f 7.50.

De gezamelijke Beerhouders
van Hengelo (Gld)

Vanaf 7 Mei elke Vrijdag van 3—6 uur n.m.

houden ongetekenden zitting bij Café „de Kroon"

eig. Maresch, te Hengelo (Gld) voor

Rheumatische behandelingen
en voor het zoeken van Wateraderen

(gedipl. Wichelroedelopers).

de heren Wissink en Velthorst, Lintelo — Aalten.
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Hemelvaartsdag

BIJ KRIJT

Wichmond

AANVANG 6 uur
Bijvoegsel behorende bij de Reclame van l Mei 1948


