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Bonnen voor
Vlees

Algemeen

Geldige bonnen
121 A. B. D.
122 A. B.
123 D.

125 A. B. D.

126 A. B.

127 A. B.

132 B.

134 D.

135 D.

79, 80 QA

kaarten
Dl (JL,

ZA, ZB.ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 906
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

De niet-aangewezen bonnen
118 en 119 kunnen worden

Rantsoen
100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram boter, margarineot
vet

250 gram boter o'f marga-
rine of vet

200 gram kaas of 250 f ram
korstloze kaas.

500 gram boter, margarine
of vet

125 gram boter, margarine
of vet

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

2 rants. sigarett. of kerftabak

Geldig zijn de bonnen ge-
merkt met de letter M

104, 110, 111, 113, 117,
vernietigd.

Nieuws voor boer

en boerderij

Gunstig oordeel over Nederlandse Landbouw

in Amerika.

De 32 Nederlandse boeren, die onder leiding van Ir
C. W. C. van Beekom, Rijkslandbouwconsulent, in
Amerika vertoeven om daar voor de duur van een half
jaar kennis te nemen van de Landbouwmethoden, geven
de pers in de Verenigde Staten aanleiding tot het
maken van tal van vergelijkingen tussen de ontwik-
keling van de landbouw in beide landen.
De „Dallas Morning News", welke behoort tot de
12 meest gelezen bladen in Amerika, beoordeelt de
Nederlandse landbouw al bijzonder gunstig. Het blad
schrijft: „Drie en dertig jonge Nederlandse boeren
vertoeven op het ogenblik hier om de Amerikaanse
landbouwtechniek te bestuderen. Het is echter zeer
waarschijnlijk, dat de gasten hun gastheren meer kun-
nen leren dan zij van hen. De Nederlandse boeren
behoren tot de beste in de wereld."
Het blad noemt de Amerikaanse landbouwtechniek in
vergelijking met de fabricatie van automobielen be-
klagenswaardig arm. Nederland, en verschillende an-
dere Europese landen overtreffen de opbrengst van
landbouwproducten per h^a. in de Verenigde Staten
aanzienlijk.
„Amerika zou er door winnen", aldus besluit het blad,
„wanneer de drie en dertig Nederlanders hier zouden
blijven en zouden werken net zoals ze het thuis doen."

Zondagsdienst doktoren 8 Mei.

Dr Dwars, Dr Buurke en Dr Augustijn.

Plaatselijk Nieuws

Decoratie. Bij Kon. Besluit van 22 April 1949, no.
118, is aan Mej. J. C. M. Maalderink, Banninkstraat
20, alhier de Eremedaille, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau, in Zilver verleend, wegens het ver-
vullen van 42 jaar dienst, als onderwijzeres aan de Ned.
Herv. Zondagsschool te Hengelo Gld.
De versierselen zijn haar op 29 April 1949, door de
Burgemeester persoonlijk ten huize uitgereikt.

Moederdag

Moeder is de stille werkster,
Z'is de kracht van het gezin ;
„Moeder".... 't is zo'n simpel woordje,
Maar wat schuilt er toch véél in!
Moeder is steeds aller toevlucht,
Moeder, och, weet altijd raad!
Z'is de vraagbaak van ons allen,
Want bij Moeder vindt elk baat.
En geen enkel mens kan troosten
Zoals dat een Moeder doet;
Al je leed aan haar te zeggen,
Och dat doet je vaak zo goed,
Moeder leeft slechts voor haar plichten,
Moeder maakt nooit onderscheid,
Zij is immer, altoos bezig
Moeder let nooit op de tijd; ^
Moeder kent geen acht-uur-werkdag,
Moeder werkt vaak dag en nacht,
Moeder's handen ruw van d'arbeid,
Zijn voor ons toch altijd zacht!
Moeder is 't die voor ons ploetert,
Die slechts leeft voor kind en man ;
Niemand kan daarvoor zó zorgen,
Zoals dat een Moeder kan !

Moeder heeft 't in deze dagen
Moeilijk als welhaast geen een,
Maar ze slaat zich ondanks alles,
Er toch moedig steeds doorheen.
Distributie, rantsoenering,
Schaarste, bonnennarigheid,
Zij moet 't maar zien op te lossen
In deez' moeitevolle tijd.
Voeding, kleding, 't zijn problemen,
Waar elk mee te kampen heeft,
Maar een Moeder zorgt er voor dat
Zij toch steeds het beste geeft.
Moeder, ja, je bent onmisbaar,
Juist in deze somb're tijd,
En op Moederdag is daarom
Juist mooi een gelegenheid
Om je daarvoor dank te zeggen
Want wat doen we zonder jou ?
Daarom past een woord van hulde
Thans wel aan : Moeder de Vrouw !

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Oranjeavond. De zaal Langeler was flink bezet op
29 April toen er een Oranjeavond werd gehouden
door de N.V.E.V. Jammer was, dat door een misver-
stand deze klankbeeldenavond was aangekondigd als
filmavond. Vooral voor de jongere bezoekers zal dit
een teleurstelling zijn geweest, wat voor de pauze
helaas duidelijk merkbaar was.
De heer Wigman uit Lunteren gaf op eigen opge-
nomen gramaphoonplaten een overzicht van het leven
onzer Koningin in oorlogs- en vredestijd. De verbin-
dende tekst werd uitgesproken door Mevr. v. Hoog-
straten-Wigman. Behalve vele momenten uit het Ko-
ningshuis brachten verschillende fragmenten, waaronder
de welluidende stemmen van Hitler en zijn bondge-



noten — de storingen tijdens de Oranjeuitzendingen
in bezettingstijd, enz., ons weer in gedachten terug
naar die gehate tijd.
In de pauze werd gecollecteerd voor de uitzending
van Hengelose kinderen naar zee.
Aan het slot volgden nog enkele opnamen van de
Kroningsfeesten en werd deze interessante avond be-
sloten met het zingen van mijn „schild en de betrouwen."

Dodenherdenking. Op plechtige wijze werden in alle
eenvoud, de slachtoffers herdacht die gevallen zijn in
de oorlogsjaren '40-'45. Op de verschillende graven
der slachtoffers op de Alg. Begraafplaats en op het
R.K. Kerkhof werden bloemen gelegd, alzo ook op
de Engelse graven, en een wijle vertoefd.
De burgemeester dankte allen voor de betoonde be-
langstelling en voor het medeleven met de nabestaan-
den.

Oranjefeest te Hengelo en Keyenburg. Het feest
werd te Hengelo met klokgelui en te Keyenburg met
klokgelui, vreugdeschoten en Godsdienstoefening be-
gonnen. De Burgemeester van Hoogstraten loste het
eerste schot bij het belschieten te Keyenburg, terwijl
hij vanaf het bordes van het gemeentehuis 's midgags
in een rede de betekenis van deze dag schetste.
In optocht ging men daarna naar het PAX-terrein,
waar een gecostumeerde voetbalwedstrijd plaats vond
tussen twee elftallen die eindigde in een gelijkspel 2-2.
Daarna hadden de volksspelen plaats in de Spalstraat.
Prijswinnaars werden : Ringsteken per rijwiel Heren :
1 J. Tisselaar, 2 A. Memelink, 3 J. Voskamp.
Ringsteken per rijwiel Dames: l G. Wagenvoort,
2 D. Wagenvoort, 3 D. Klein Kranenburg.
Ringsteken Dogcar Dames: l J. Knol, 2 N. Scheffer,
3 A. Groot Bruinderink. Ringsteken te paard: l D.
Wuestenenk, 2 J. Kaak, 3 G. J. Schieven.
Bij het belschieten wisten onderstaande personen een
prijs te behalen ; l H. Peters, 2 Fr. Smeenk, 3 Ch.
Groot Bruinderink, Ringrijden per fiets Dames: l Jo
Tolkamer, 2 Juffr. Niesink. Touwtrekken: l Groep
Takkenkamp, 2 Groep v. Aken. Startvaardigheidsrit
per fiets : l Chr. Schrijner, 2 H. Limbeek, 3 Mej. Wiche-
rink. Voor de ronde van Keyenburg heren: l W. Bes-
selink, 2 Luimes, Velswijk, 3 Rietman en van de dames:
l J. Ankersmid, 2 C. Mentink, 3 A. Beulink. Bij de
optocht van de kinderen ontving Aornt Peppelenkamp
en Geerte de Ie prijs, Kampeerkeuken 2e prijs, Kam-
peertent 3e prijs, terwijl voor de versierde fietsen nog
een paar prijzen werden toegekend.
Te Hengelo vond 's avonds nog een fakkeloptocht plaats
begeleid door de Muziekver. „Concordia" en „Cres-
cendo". Het was een fleurig gezicht de grote stoet met
fakkels det dorp te zien doortrekken.
Zowel te Hengelo als te Keyenburg verliep het feest
in de beste orde.

N.T.F. Over de maand April werd door de Ned. Ther-
mo. Dienst te Nijverdal uit deze gemeente de cadavers
van 3 veulens, l koe, 10 nuchtere kalveren, 12 var-
kens en 5 schapen opgehaald.

Dienstplicht. Bij de keuring op 27 en 28 April j.'l.
voor de militaire dienst zijn alle 10 opgeroepenen uit
deze gemeente geschikt bevonden.

Marktbericht. Op de Dinsdag gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 37 biggen. Prijzen 47.50—55 gld
per stuk. Vlugge handel.

K.V.P. Voor de a.s. periodieke gemeenteraadsverkie-
zingen zullen de afdelingen Hengelo Gld en Keijen-
'burg van de Katholieke Volkspartij gezamenlijk een
lijst indienen met de navolgende candidaten: J. H. Tij-
dink, A. Gasseling, Th. F. Seesing, A. H. Besselink,
J. W. Otten, G W. Weenink, G. J. J. Niesink, A. R.
Kroesen, M. W. H. Weverink en Th. G. A. Groot
Bruinderink.

Burgerlijke Stand over het tijdvak van 16—30 April '49
Geboren: H. L. Lubbers—ten Have dr, J. M. Besse-
link—Veenhuis zn, G. Schuerink—Verstege zn. B. A.
ten' Brink—Dimmendaal zn, J. P. Goossens—Tankink
zn, H. J. Lubbers—Lubbers zn, H. J. Ploeg —Bultman d.
Overleden: Levenloos aangegeven kind-van H. Knoef
en G. F Enzerink. M. A. Lemmens, 83 j., wed. van
P. Mul.
Ondertrouwd. D. M. Wullink en H. B. Agterkamp,
A. Bijenhof en A. Bosch, G. J. Haaring en J. Riefel.
Gehuwd: A. Burghardt en R. Regelink.

Wit Gele Kruis. De afd. Keijenburg van genoemde
Ver. vergaderde j.l. Zondag in het parochiehuis
onder leiding van de heer Hoenderboom. Uit het jaar-
verslag van de secr esse bleek dat de werkkring van
de wijkzuster Maria Agnes overbelast is. Op financiële
gronden kon echter niet tot een 2e wijkzuster worden
overgegaan. De kas van de penningm. sloot met een
batig saldo van f 1157.91. Het aantal leden bedroeg 363.
De contributie werd uniform vastgesteld t.w. f 5 . —
per jaar. Voor alleen wonenden f 2.50 per jaar, voor
l persoon en f 4.50 voor 2 of meer personen tot een
gezin behorend. Om tot een bedrag van f 1500 a f 2000
te komen tot aanschaffing van de noodzakelijkste ver-
plegingsart. werd genoemd het houden van een fancy-
fair en een verloting. Ook zal Hengelo moeten uitzien
naar een eigen wijkgebouw, terwijl de comm. over-
tuigt is dat er een samenwerking tussen het Groene
Kruis moet zijn vooral wat betreft het uitlenen van
verplegings-artikelen.
De verg. werd op gebruikelijke wijze door pastoor
Alferink gesloten.

f In memoriam G. van Roekei.

Een kort krantenberichtje meldde het dezer dagen :
Te Deventer overleed op 64-jarige leeftijd de heer
G. van Roekei, sedert 1942 directeur van Sociale Za-
ken aldaar en landelijk voorzitter van de Bond van
Staatspensionnering.
Het was zo'n simpel berichtje, helemaal geen wereld-
schokkende gebeurtenis, en toch zal het duizenden en
tienduizenden in ons land met grote droefheid hebben
vervuld. Alle leden van onze Bond en ook wij Henge-
loërs die hem meermalen als spreker in ons midden
hadden, zullen aan deze sympathieke strijder de aan-
genaamste herinneringen bewaren.
Jaren geleden, uit hoofde van zijn werkzaamheden bij
de Raad van Arbeid en later bij Sociale Zaken, kwam
hij in aanraking met en werd hij gegrepen door het
grote leed van de schrijnende armoede in het leven
van vele ouden van dagen, en hij stelde zijn gehele
persoonlijkheid in dienst van het mooie ideaal : de
oude werkers een onbezorgde levensavond te geven.
Fel heeft hij gestreden tegen een samenleving, die het
goed vond, dat tienduizenden van haar beste werkers
en werksters op hun oude dag in kommer en ellende
verkeerden en waren overgeleverd aan armoede of hun
hand moesten ophouden voor steun van liefdadigheids-
instellingen.
Avond aan avond trok hij er op uit (soms vervulde
hij op één avond in twee plaatsen een spreekbeurt)
om in vergaderingen en samenkomsten te getuigen van
het goed recht van ons ideaal: prenrievrij staatspen-
sioen voor iedereen. Religieus gevoelsmens als hij was,
zag hij hierin de toepassing van het woord van Pau-
lus: draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet
van Christus.
Het was hem helaas niet gegeven de bekroning van
zijn werk te mogen zien.
Zijn stoffelijk lichaam werd Vrijdag j.l. te Rheden
teraardebesteld. Moge zijn geest onder onder ons blij-
ven voortleven en ons bezielen met dezelfde ijver en
hetzelfde onwrikbare geloof in de verwerkelijking (van
ons ideaal.
Hij ruste in vrede. L.

Steenderen
Candidaatstelling A.R. en Chr. H. Bij de op 15
Juni a.s. te houden Gemeenteraadsverkiezing zal door
de A.R. en C.H. weer worden samengewerkt door het
indienen van een gecombineerde lijst, waarop de on-
even nummers worden ingenomen door de A.R. en de
even nummers door de C.H.
De in te dienen lijst bevat de volgende namen :
l G. Remmelink, (aftr.), 2 D. T. Camperman, (aftr.),
3 G. J. Massink, (aftr.). 4 H. A. Bennink, (aftr.),
5 H. Nijkamp, 6 E. J. Beeftink, 7 M. Spekkink, 8 E.
J. ter Beest, 9 B. G. Reussink, 10 H. Nieuwenhuis.

Verg. Paardenverzekering. De Paardenverzekering
„Steenderen" vergaderde dezer dagen in café Herfkens
te Baak onder leiding van de heer A. Susebeek.
Door de Secr. de heer Vlemingh werd het jaarverslag
uitgebracht.
De verzekering teld momenteel 238 leden met 360
verzekerde paarden.



De ontvangsten bedroegen f 9.025.71 waarvan f 5.176.99
aan premie's. Overgenomen door de verzekering wer-
den 16 paarden. De uitgaven waren f 8.740.31. Het
batig saldo ten bedrage van f 285.40 werd gestort in
het reservefonds, waardoor dit steeg tot f 12.133.17.
Bij de bestuursverkiezing werd herkozen de heer A.
Susebeek en in de vacature van de heer A. A. Cam-
perman, die zich wegens gevorderde leeftijd niet her-
kiesbaar stelde, gekozen de heer D. T. Camperman.
Tot taxateur werd herkozen de heer H. Garritsen,
terwijl de heer W. Pardijs te Wichmond, die even-
eens wegens hogen leeftijd bedankte, werd vervangen
door de heer D. Pardijs.
De voorz. dankte de heren A. A. Camperman en W.
Pardijs, die vanaf de oprichting der verzekering in
1918 daarvoor werkzaam zijn geweest, voor de tijd
hieraan gegeven. Aan hen zal een wandelstok worden
aangeboden.
Voor de financiële commissie 1949 werden aangewezen
de heren T. J. Regelink en J. R. Borgman te Wichmond.

Aanrijding. Op het gevaarlijke kruispunt te Baak
reed Zaterdag een vrachtauto van de fa Reesink te
Zutphen, die van de richting Wichmond kwam, in op
een luxe wagen uit de richting Doetinchem.
De personenauto moest per kraanwagen worden weg-
gebracht. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

Naar het Concours. De gem. Zangver. „Zanglust"
hoopt op Zondag 19 Juni deel te nemen aan een Zang-
concours te Groenlo, en komt uit in de afd. Uitmun-
tendheid.

Koninginnefeest. Het Koninginnefeest is Zaterdag
opgewekt gevierd. Een optocht der schoolkinderen
werd gehouden, waarna op het speelterrein der o.l.
school spelen plaats vonden. In de avonduren gaf eerst
de muziekver. D.S.S. op het marktterrein een concert.
Hierna werd in de zaal Beuseker een bont programma
afgewerkt, waaraan verschillende plaatselijke verenigin-
gen meewerkten.
In de zaal van „De Zwaan" werden vermakelijkhe-
den gehouden.

Herdenking gevallenen. Op gepaste wijze zijn
Woensdag de doden herdacht. Bij het monument voor
de gevallenen had een kranslegging plaats met kinder-
zang, terwijl op de kerkhoven een stille gang werd
gehouden.
In de Ned. Herv. Kerk vond een Herdenkingssamen-
komst plaats met als sprekers Ds Bredschneider te
Velp en de Zeer Eerw. Heer M. Muyrers te Zenderen.
Na afloop van de dienst werd een collecte gehouden
ten bate van de nabestaanden der gevallen.

Boodschappen aan de Dokter op Zondag.
Er blijkt bij velen een misverstand te bestaan over
het tijdstip, waarop zij op Zondag de dienstdoende
dokter het best kunnen roepen. Velen wachten in twij-
felgevallen nog even af en gaan tenslotte op allerlei
tijden van ochtend, middag of avond naar de arts.
Het is duidelijk, dat telkens voor één patiënt er op
uit gaan tijdrovend is en onaangenaam, zowel voor
arts als apotheek, zodat het wenselijk is, dat ieder óók
op Zondag in zo'n twijfelgeval de boodschap doet
tussen half negen en half tien des morgens en alleen
in zeer dringende gevallen op andere tijden.

Meer vet spek op de bon.
Aangezien gebleken is, dat onder de tegenwoordige
omstandigheden spek en vet varkensvlees moeilijk zijn
af te zetten, waardoor aanzienlijke voorraden onver-
koopbaar dreigen te worden, zaltijd. een wijziging worden
gebracht in de rantsoenwaarde van het vette spek en
van een aantal vleeswaren-artikelen, waarin voor een
belangrijk deel spek is verwerkt.
Op de nieuwe vleesbonnen 121, 122, 123 vlees, de
vleesbonnen van de toeslagkaarten voor bijzondere
arbeid, enz. gemerkt met de letter L(odewijk) en de
rantsoenbonnen voor vlees zal het publiek in de eerst-
volgende weken voor elke 100 gram vlees, waarop
deze bonnen recht geven 125 gram vers vet spek
(waaronder tevens te verstaan kinnebaklappen en vette
lappen) kunnen verkrijgen, Doorregen lappen en ma-
gere lappen daarentegen blijven gewaardeerd op 100
gram per rantsoen. Voor alle kookworstsoorten is de
bonwaarde vastgesteld op 200 gram per rantsoen, voor

rolpens en gerookt vet spek op 150 gram per rant-
soen.
Alle leverworstsoorten en leverkaas mogen thans zon-
der inlevering van bonnen worden verkocht, evenals
bloedworst en tongeworst, waarin in tegenstelling met
voorheen spek mag worden verwerkt. De prijzen waar-
voor bloedworst en tongeworst met spek aan het pu-
bliek mogen worden verkocht, bedragen ten hoogste
respectievelijk 19 cent en 25 cent per 100 gram.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening zal deze maatregel slechts handhaven zolang
het in verband met de voorraden spek mogelijk is.

Geen zwarte lonen meer ? De campagne tegen het
uitbetalen van zwarte lonen heeft in het stucadoors-
bedrijf tot stakingen geleid, welke echter niet de steun
hebben van de bonafide vakbonden, welke het resul-
taat der besprekingen van Rijksbemiddelaars met be-
drijfsraad over de lonen willen afwachten.

Als er gebouwd moet worden. Minister In 't Veld
oefende critiek op de wederopbouwplannen van het
Nijmegente gemeentebestuur, welke een tekort aan
burgergezin zouden verraden, doch het Nijmeegse ge-
meenteraadslid Beeken verzekerde, dat er nu reeds te
Nijmegen bouwvakarbeiders werkloos waren en dat
hun aantal zou vermeerderen, indien de bestaande
Rijksregeling niet zou worden gewijzigd.

O o k B e v e r s f o k k e n ?
Koopt dan Uw dieren bij een vertrouwd adres.
Wij garanderen U prima gezonde dieren.

Jonge, paarrijpe en gedekte dieren.

' Dagelijks te zien bij

Th. J. VAN AKEN, D 7 Hengelo (Gld).

Voor de warme dagen hebben wij:

Limonade Gazeuze 15 et p. fl.
Bier 25 et per fl.
Als attractie l reep melkchocolade

l vruchtenrol samen 25 cent.

bij de „CENTRA" kruidenier
BESSELINK — Keyenburg

Staat ter dekking
de donkerrode Stamb. Stier

„Futures"

van prima afstamming en

productie, Dekgeld f 5.—

Teveni te koop een lichte

Boerenwagen, met opzet

Th. ]. Nieuwenhuis
„Honnekink" Hengelo (G.)

Verloren

een vulpen
in groen etui.

Tegen beloning terug te
bezorgen bij

Leaselink
Kerkstraat l Hengelo (Gld)

Alle soorten

Batterijen
ook voor

Weideafrastering

W. Luimes
Hengelo (Gld)

Te koop een

Kinderstoel
kan gebruikt worden als

schommel en hobbelpaard,

geheel nieuw.

J. MEIJERS

Regelinkstraat 15.

Aan hetzelfde adres Don-

derdag r.b. maalkalvèren

te koop.

Te koop

A F V A L T R I P L E X
tegen lage prijs

bij R. J. Lubbers

Meubelbedrijf Hengelo (G.)

Te koop

zware biggen
bij A. F. Hoebink

B 87 Hengelo (Gld)

Vulpennen
met gouden pen

vanaf f 9.— l jaar garantie

ARNOLD



Heden overleed, zacht en kalm, na een kortston-
dige ziekte, onze geliefde Man, Vader, Behuwd-
en Grootvader

GERRIT BRUGGINK,
echtgenoot van Hentje Hesselink,

eerder weduwnaar van Gerritje Hulstijn,

in de ouderdom van ruim 85 jaar.

Uit aller naam :

Wed. H. Bruggink-Hesselink

Kinderen en Kleinkinderen.

Hengelo (Gld), 2 Mei 1949.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats ge-
had op Vrijdag 6 Mei, op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo (Gld).

Gevraagd
tegen Juni

meisje

v. d. of d. en n.

Adres: Mevr. Rombach,

Vorden.

Gevraagd

een leerling of gevorderde
bakkersknecht

of iemand die genegen is

alle voorkomende werk-

zaamheden te verrichten.

J. STARINK
Bakker - Baak.

ZENUWZWAKTE?
Sarcoglobine

„Extra"
V»rp v»n»( 90 cti.

Bij Apoth«k»n «n Erk. Drogiiten

Kerkdiensten
ZONDAG 8 MEI 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint.

Vrij». Herv. Kerk.
Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordui
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.

HAARVERZORGING VOETVERZORGING

Jfapsalon „Ondula
De salon waar met ZORG aan
Uw permanent wordt gewerkt.

Voor Moederdag

Eau de Cologne
Luxe dozen met zeep

Weer ontvangen
Nylon haarborstels

Een regelmatig goede voetver-
zorging is het behoud van Uw
voeten en betekent pijnloos lopen.

Speciaal ingericht voor algehele
voetverzorging.

Pijnloos verwijderen van eelt
en likdoorns.
Steunzolen volgens gipsafdruk.

K A P P E R
Raadhuisstraat 3

P. CLAASSEN

Bespreek op tijd
Kom op tijd
U wordt op tijd geholpen

Gedipl. Voet kundige

Tel. 292

BEZORGT

STEEDS VROEGTIJDIG
Uw advertenties.

FRAAIE

APARTE MOPELLEN

IN PIVERSE HOUT-

SOORTEN

WoninginrichlinglOHJEEIIINK
Tel. 93 — VORDEN

Blauwe en Rose

Kinderdekentjes

ontvangen l 10.90

Fa. JACOBS.

Maakt kennis
met het nieuwe blad

Reflex
Het bonte leven weer-

spiegeld in 64 bladz.

25 et per nummer

BoekhandelARNOLD

Bestel nog|heden

voor
Boekh. Arnold.

Laat bloemen

Verrast MOEDER
ZONDAG mei een mooie

B L O E M
Aanbevelend

Te koop
eep partij gezaagde

DENNENSPOREN
Lengte 7 tot 8 meter.

B. Onstenk

Kervelsew. 12

Te koop
oen zo goed als nieuwe

blauwe moderne

kinderwagen

Te bevr. bur. dezes.


