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Eindelijk heeft de jeugd een krant,
Jeugdbladen waren er steeds maar al teveel.
Het goede, vorminggevende element ontbrak ge-
woonlijk en vooral van de zijde der onderwijzers kwa-
men vele klachten. Met vereende krachten zijn wij er
echter thans in geslaagd een jeugdkrant samen te stel-
len, die in alle opzichten voldoet aan de eisen die er-
varen opvoeders hieraan stellen. In aardige, aÉitrekke-
lijke stijl wordt hier lectuur en ontspanning geboden
die de sympathie en de goedkeuring van iedereen die
kinderen heeft wel moet wegdragen.
K.L.M., A.N.W.B., Dierenbescherming, Indisch Instituut
een tandarts benevens een keur van schrijvers en
schrijfsters, tekenaars en tekenaressen werken hier sa-
men om jong Nederland te voorzien van die lectuur
die het nodig heeft. Het sociale, culturele en hygiënische
element wordt op prettige en gepaste wijze naar voren
gebracht en vooral is ervoor gezorgd dat ook de kin-
deren zélf kunnen meewerken, o.a. door het inzenden
van eigengemaakte verhaaltjes, opstellen o. i. d. De prijs
10 cent per week kan voor niemand een bezwaar zijn
en de kinderen zijn er uren mee bezig. Voor op- of
aanmerkingen van iedereen houden wij ons ten zeerste
aanbevolen.

De Redactie.

Nieuws voor boer

en boerderij

Aanvraagformulieren voor kuikens. De pluimvee-

houders worden er op gewezen dat de aanvraagfor-
mulieren voor het verkrijgen van een kuikentoewijzing
voor het jaar 1950, uiterlijk 31 October bij de P.B.H.
moeten worden ingediend. Zij, die op 15 October nog
geen formulier hebben ontvangen van hun P.B.H.,
kunnen een aanvraagformulier bij hem afhalen. Na 31
October binnengekomen aanvragen worden niet meer
in behandeling genomen.

De P.B.H, van District 30 en 31.

Plaatselijk Nieuws

Geslaagd. Te Utrecht slaagde onze vroegere plaats-
genoot de heer J. A. Willemsen voor kommies der
Invoerrechten en Accijnzen.

V.V.V. Hengelo-Gld. Woensdag 19 Oct., 's avonds
8 uur, in zaal Langeler, zal voor de V.V.V. optreden
de heer Dijstra, van Beekbergen, die zal spreken over
Australië, verduidelijkt met 3 mooie films, (waarbij
een kleurenfilm), afgestaan door de Nederlandse ge-
zant in Australië.
Achtereenvolgens wordt behandeld het industriële leven,
het agrarische en al wat daarmee samenhangt, en
tenslotte het sociale. Vanzelfsprekend zijn daarbij onder-
werpen als planten en dieren, de sport, de inboorling
enz. enz. begrepen.
We krijgen een beeld van Australië zoals het is, echter
bekeken door een critische bril. De spr. heeft drie
jaren in het land gewoond, als journalist, schreef er
een boek over dat binnenkort verschijnt, en om ge-
noemde redenen wekken wij een ieder op deze zeer
interessante en belangrijke lezing bij te wonen. Ook
voor Landbouw-organisaties in al zijn geledingen, en
voor de schooljeugd der hoogste klassen is deze lezing
zeer aanbevelenswaardig

hutspot
Gerrit is er weer van tussen,
Ik bedoel: „De Stotteraar",
't Was in Utrecht ook niet prettig,
„Dus", sprak hij, „ik smeer 'm maar",
Als hij nu nog en'kle maanden
Weer op vrije voeten blijft,
Denk ik, dat hij ook een boekwerk:
„Ik verkoos de vrijheid" schrijft.

In de voor- en achterkamer
Van het nieuwe Duitse huis
Is het sinds de laatste dagen
Ook al niet bijzonder pluis
't Zijn kinders met een vreemde vader
En het duurt wellicht niet lang
Dat die Duitse kinderruzie
Uitgeknokt wordt op de gang.

Tito heeft z'n draai gevonden,
Zich van 't Oosten afgewend
En nu vind z'n broertje Joseph
Hem een akelige vent.
Ondanks kleine dreigementen
Voelt hij zich op z'n gemak
Uncle Sam, als goeie oud-oom
Gaf hem een duitje in z'n zak.

De Ronde Tafel Conferentie
Boekt nog steeds geen resultaat
't Blijkt, dat zelfs een ronde tafel
Wankel op z'n poten staat!
En maar wachten, en maar wachten
Op een beetje goed bericht
Maar we worden door de heren
Daag'lijks schaarser voorgelicht.

Hier een ruzie, daar illusie,
Hier een nieuwe overval
Onderhand wacht men in spanning
Op een ntieuw' atoombomknal
Churchills. paardje won soms prijzen
Die er w^erk'lijk mogen zijn,
Kruis zottkt al sinds vele weken
Naar een1, groter schietterrein

—"i«—" i — — • ' ^^

Dit's de nieuwste nieuwtjes hutspot
't Recept, dat vond ik in de krant
Eén ding wil ik er van zeggen:
"t Smaakt een beetje aangebrand

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Leden van V.V.V. hebben vrije toegang, niet-leden
f 0.50 en leerli.ogen der hoogste klassen van alle
scholen l 0.25.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd: 207 paarden,. 163 biggen, geplaatst waren
30 kramcrijen.
Prijzen werkpaarden 500—8'00 gulden, l ' / 2 j. paarden
350—650 gulden, bigyen 25--35 gulden per stuk.
Handel goed, prijzen -vrij stab.tel-
Accordeonverenigintj. Zoals U doormiddel van dit
blad reeds vernomen- "hebt, wordten er pogingen in het
werk gesteld om ook te Hengelo een accordeonver,
op te richten. De accordeon, vroeger een minderwaar-
dig instrument, dank-: zij de technische verbeteringen
een instrument gewoi tden dat zijn plaats ook in concert-
zalen gaat veroveren,, getuige het feit, dat eind Octo-
ber in de universiti iit te Delft een accordeonconcert
wordt gegeven doo r een Haagsche Accordeonvereni-
ging, voor de profess pren, hunne dames en de studenten



Zondagsdienst doktoren :

Dr Beems en Dr Buurke

met genodigden. Het is met recht een volksinstrument
en ieder stad "en dorp, die met zijn tijd meegaat telt
onder zijn plaatselijke muziekverenigingen zeker een
accordeonvereniging. Wat overal kan, waarom zou dit
niet in Hengelo kunnen? De inwonenden van Henge-
lo en omstreken hebben tijdens de Helaminto voldoen-
de getoond, dat er durf en ondernemingsgeest in
ruime mate aanwezig is om iets groots aan te pakken
en te voleinden. Laat die ondernemingsgeest ook wer-
ken om hier op te richten wat overal al aanwezig is,
vooral nu het met een minimum aan kosten gepaard
gaat. ledere accordeonbespeler sluit zich aan bij de
Hengelosche Accordeonvereniging, ten voordele van
zichzelf en van het Hengelosche muziekleven.

Goed geslaagde proeven der Hengelose Brand-
weer. Bij de Woensdag gehouden proeven der Brand-
weer is gebleken dat de Brandspuit bij een afstand
van 600 meter voldoende water gaf. Zelfs bestaat de
mogelijkheid in aanjaagverband deze capaciteit op te
voeren tot ruim 800 meter.
Uit bovenstaande gegevens, ons van deskundige zijde
verstrekt, blijkt, dat het materiaal der Brandweer aan zeer
hoge eisen voldoet. Een brand tijdig gemeld, kan snel
geblust worden.

Ongeluk. Bij het wegrijden van de markt naar huis
overkwam de heer D. uit Doetinchem een ongeluk,
door het schichtig worden der paarden, van de wagen
te vallen, en hierbij een grote vleeswond opliep, zo-
dat hij zich onder geneeskundige behandeling moest
stellen. Het paard hetwelk los was aangebonden liep
eveneens verwondingen op.

zondere reserve f 525. De gezamelijke reserves zijn hier-
door gestegen tot f22.007,82.
De aftredende bestuursleden, de heren J. W. Hilderink
en J. G. Takkenkamp, alsmede het lid van de raad van
toezicht, de heer A. Fokkink, werden herkozen.
De navolgende subsidies werden gegeven: Wit-Gele
Kruis f30; Onderl. Varkensverzek.fonds f 15 en ,,de
Bosruiters" f 15. Hierna sloot de voorz. de vergadering,
die door 68 leden was bezocht.

Bloemententoonstelling. Telken jare wordt er in
de O.L. School een tentoonstelling gehouden van door
de leerlingen der O.L. School zelf gekweekte bloemen.
De kinderen ontvangen de bloemen als kleine stekjes
en moeten deze zelf verder verzorgen en tot bloei
brengen. Zaterdagmiddag werden de ingebrachte bloe-
men gekeurd en ontvingen de volgende deelnemers
een prijs.
Begonia's: l Annie Wullink, 2 Jan Wentink, 3 Henny
ny Gr. Roessink, 4 Marietje Willems, 5 Annie Brekveld.
Paddestoelen: l Cor van Soest en Joh. Kreunen, 2
Joh. ten Arve en 3 vriendjes, 3 Marie Willems, 4 Jan
Lenselink, 5 Dikkie Heij.
Bloemstukken: l Hennie Voskamp, 2 Henkie Smeenk,
3 idem, 4 Mientje Wuestenenk, 5 Henny Huiskes.
Coleus: l Ap Rouwenhorst, 2 Benny Enzerink, 3 Henk
Gr. Roessink, 4 Gerrit Wijnbergen, 5 Johan Hulshof.
Fuchsia: l Hennie Voskamp, 2 Dilly Wullink, 3 Dik-
kie Eelderink, 4 Gerrit Meenink, 5 Jan Langeler.
Geranium: l Gerry Langeler, 2 Bennie Enzerink, 3
Hennie Voskamp, 4 Fineke Heij, 5 Arie Eelderink.

Steenderen

Vergadering Jonge C.B.T.B. De afdeling Toldijk
vergaderde in de Chr. School aldaar onder leiding

Wegens overweldigend succes

hedenavond laatste optreden van

Zaal Concordia.

AORNT en GEERTE
Tevens groot FANCY-FAIR-BAL
Aanvang 1 uur. Entree VRIJ.

Pax-nieuws. Pax l - A.Z.C. 3.
Pax is direct in de meerderheid en na 3 minuten spelen
geeft rechtsbuiten Wansink een uitstekende voorzet,
zodat Boonstra de bal voor het intrappen heeft. (1-0)
Hierna gaat het spel gelijk op, maar de Zjutfenaren
krijgen geen kans bij de goede Paxverdediging, terwijl
Pax ook geen succes heeft aan de overkant.
Een kwartier voor de rust is Pax geregeld in de aan-
val, maar het sucees blijft uit. Na de rust zijn de eerste
20 minuten geheel voor de A.Z.C.-spelers, maar door-
dat de gasten slecht schieten heeft keeper Ordelman
in het Paxdoel weinig werk. In deze periode speelt
Notten, de linkshalf, een uitsekende partij.
Na een kwartier krijgt de rechtsbuiten Wansink de bal
in zuiver buitenspel-positie, maar de scheidsrechter laat
doorspelen. Hij komt zodoende alleen voor de A.Z.C.-
keeper, die hij met een uitstekend schot passeert. (2-0)
Even later geeft de midvoor een onhoudbaar schot. (3-0)
Daarna spelen de rechtsbuiten en de rechtsbinnen keurig
samenspel, en de laatstgenoemde scoort een doelpunt
(4-0). Hoewel de Zutfenaren alles op alles zetten om
de eer te redden, krijgen ze geen kans meer.
DeCoöp. Boerenleenbank „Hengelo" vergaderde j.l.
Vrijdag in' zaal Maresch. De voorz. J. W. Hilderink
opende de vergadering, waarna de notulen gelezen
werden. Uit het jaarverslag van de secr. bleek dat het
aantal leden thans 116 bedraagt.
Aan spaargelden werd dit boekjaar ingelegd f 122.814.65
en terugbetaald 102.082,02. Per 31 Dec. was het
totaal der ingelegde spaargelden f464.782,09 verdeeld
over 589 spaarders of gemiddeld f 787,38'per spaar-
boekje. Aan aflossingen op voorschotten werd ontvan-
gen f2594, aan nieuwe verstrekt f28.500, het totaal
der uitstaande voorschotten bedraagt f 43.396, welke
alle door hypoteek zijn gedekt.
Totale geldomzfct bedroeg f 618.432,26, de winst be-
droeg f 1.993.52, waaraan werd toegevoegd aan de
belastingreserve f 1000, gewone reserve f 468.52 en bij-

van de heer A. Reesink. Door de heer H. J. Spekkink
werd een inleiding gegeven over: .Jonge Boer en
Tuinder, zijn taak en toekomst". De heer A. J. Klein
Ikkink bracht verslag uit over de in de afgelopen zo-
mer gehouden Graslandkeuring, waaraan door 15 be-
drijven werd deelgenomen. De uitslag is als volgt:
W. J. Spekkink 34 p.; H. Nijkamp 32 p. beiden te
Baak; D. Garritsen 33 p.; G. J. Massink 31' /2 P- •
J. Reesink 30 p.; H. Harenberg 29'/2 p.; A. Willem-
sen 29 p. allen te Toldijk.
Enkele afgevaardigden werden aangewezen naar een
bestuursconferentie op 11 October te Arnhem en be-
sloten gezamenlijk de in uitvoering zijnde dichting van
de Baakse overlaat te bezichtigen.

Vereniging „Het Hoogeland". Maandagavond gaf
genoemde vereniging een filmvoorstelling in de zaal
,,de Bremer" te Toldijk, die vrij goed bezocht was.
In een 2-tal filmen werd een goede indruk gegeven
van het reclasseringswerk op haar inrichtingen. Negen
nieuwe leden traden tot de vereniging toe.

Uitslag „ZonnestraaT'-loterij.

De 3 hoofdprijzen der „Zonnestraal-loterij, bestaande
in voorwerpen aan te kopen in overleg met de winners,
resp. ter waarde van f 5000. — , f 2000.— en f500. — ,
zijn gevallen op de lotnummers: 218965, 220199 en
5461. Voor wat betreft de overige 397 prijzen raad-
plege men de trekkingslijst, welke op aanvrage aan
het Bureau „Zonnestraal" Herengracht 386, Amsterdam,
gaarne aan lotenhouders worden toegezonden.

Reeds zes collectieve inzendingen op de

Voorjaarsbeurs.

Voor de Voorjaarsbeurs, die van 21—30 Maart 1950
zal worden gehouden, heeft zich thans reeds een zestal
landen opgegeven, die met collectieve inzendingen

wensen deel te nemen, t.w. België, Zwitserland, Polen,
Joego-Slavië, Hongarije en Tsjecho-Slowakije.
Voor België wordt het de 22ste maal, voor Zwitser-
land de 15de maal, voor Tsjecho-Slowakije en Polen
de 5de maal, voor Joego-Slavië de 3de maal en voor
Hongarije de 2de maal, dat zij op de Utrechtse Jaar-
beurs met een collectieve inzending van producten van
hun nijverheid uitkomen. (Jb)

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
15 Oct. Fancy Fair Muziekver. „Concordia"
19 Oct. Jaarvergadering V.V.V.
22 Oct. D.C.H, houdt een grote Simultaanseance.
27 Oct. Uitvoering Zanguitv. ,,Soli Deo Gloria" te Bckveld.
28 Oct. Uitvoering Zanguitv. „Soli Deo Gloria" te Hengelo
l l Nov. uitvoering Kinderkoor „Zanglust" Bekveld
16 Nov. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior".
19 Nov. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
23 en 26 Nov. Uitvoering Muziekver. „Concordia".
30 Nov. Uitvoering Chr. Jongens- en Meisjesclub
8 en 9 Dcc. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

Nieuws in het kort
Voor de zoveelste keer. Gerrit de stotteraar (Blom)
zag weer kans uit zijn gevangenis, ditmaal uit de
strafgevangenis te Utrecht, te ontsnappen.

Ze zijn er bij. De daders van de bankoverval aan
de Ceintuurbaan te Amsterdam werden gearresteerd
en legden reeds een bekentenis af.

De Secretaris-generaal. Dr W. A. Visser 't Hooft
secretaris-generaal van de Wereldraad der Kerken,
werd als predikant in algemene dienst bij de Ned.
Hervormde Kerk bevestigd en deed te Amsterdam zijn
intrede.

Ontploffingen. Te Vaals en te Amersfoort deden
zich ontploffingen voor, de laatste in een chemische
fabriek, waarbij de directeur, de 72-jarige oude dr. J.
F. B. van Hasselt levensgevaarlijk werd gewond.

Meer betalen. De voorgenomen wijziging van het
abonnementstarief voor jeen aansluiting op de radio-
distributie beoogt slechts het herstel van het voor de
oorlog geldend tarief, aldus antwoordde de Minister op
vragen van het Tweede Kamerlid Gortzak en hij voegde
er aan toe, niet bereid te zijn, maatregelen te nemen
om die verhoging te voorkomen.

Krijgt hij dubbel ? Tegen de vroegere hoofdredac-
teur van het A.N.P., P. J. van Mechelen, veroordeeld
tot zes jaar gevangenisstraf, werd in cassatie 12 jaar
gevangenisstraf gevraagd.

Na de terreur. ,,De Nederlandse Bioscoopbond aan
zijn leden gevallen door en tijdens de Duitse terreur"
aldus luidt het opschrift van een monument, dat Hildo
Krop vervaardigde en dat dezer dagen aan de Bioscoop-
bond werd overgedragen.
Door kolen bedolven. Een kolentremmer, werkzaam
aan een suikerfabriek te Groningen geraakte onder een
berg kolen, welke ineenzakte. De man was reeds
overleden toen men hem had bevrijd.

Beter laat dan niet. Doordat de Zuiderkruis van-
wege de mist niet te Rotterdam kon binnenlopen, kwa-
men de gedemobiliseerden een dag later thuis dan
aanvankelijk werd verwacht.
Rare Canadees. Té Amsterdam werd een pseudo-
Canadees gearresteerd, die politiek delinquent bleek te
zijn en een twintigtal inbraken bekende.

Brand te Hengelo-GId. Donderdagmiddag brandde
l «grote en l kleine zaadberg met inhoud, plus een
grote stromijt, toebehorende aan Zeevalkink, Gooi,
geheel af. Vermoedelijke oorzaak, spelen met vuur
door kinderen.

Hierbij betuigen wij onzej
hartelijke dank, voor de be'
langstelling en de felicitaties
bij ons 50-jarig zakenjubi-
leum op 6 Sept. j 1.

Fam. W. J. Harmsen

Bekveld.

Daar ons geen tijd over-
bleef goeden dag te zeggen,
wensen wij onze familie, bu-
ren, vrienden en kennissen,
het beste toe.

G. J. Ensink
P. J. Borrenbergs
G. Borrenbergs-Ensink

en lelma.

Riethoven, Dorp (N.B.)

Dankbetuiging.
Hierbij betuig ik mijn op-
rechten dank aan alle leden
der U.V.V. en verdere in-
gezetenen der gemeente
Hengelo-GId, voor het door
mij ontvangen pakket.

Sold. Ie klas G. Woerts
Legerno 26-04-01-085
2eV.H.P.2eDiv.AAT
Standpl. Djember

Veldpk. Soerabaia O-Java

Hiermede betuig ik de UW
van Hengelo-GId mijn har-
telijke dank voor het ont-
vangen pakket.

Sold. J. Groot Roessink
4-5-5-R.I.
Solo.

C. L. VAN RIJN

Magnetiseur

Houtmarkt 58 Zutphen

Eventueel aan huis te ontbieden.

Gevraagd

R.K. Meisje
voor hele of halve dagen
leeftijd 14—15 jaar.

W. Geurtzen,
Ruurloseweg 53 Hengelo-G

Te koop
een goed onderhouden

Kinderwagen
bij H. Wuestenenk

Spalstraat 2, Hengelo-GId

Te koop een r.b.
dr. Maal

G. W. Weenink,

Beatrixlaan l Hengelo-GId.

Te koop

r.b. Maalkalf
bij B. Hendriks,

Keyenburg

Te koop dekrijpe
B.B. Zeugjes
bij G. J. Langeler

D 26 Hengelo-GId

KERKBOEKEN met grote druk
ARNOLD

Nieuwe krachten voor.Uw kind

Bloedarmoede, bleekzucht, slechte eetlust en
andere stoornissen verdwijnen spoedig door ,,Sar-
coglobine Speciaal". Deze kwaliteit bevat alle
stoffen die voor opbouw var» het jonge lichaam
nodig zijn. Bij apoth. en erkende drogisten.

•

+

•
+

Grote Najaar s verkoop

van Kuipen
te Hengelo-GId, op Dinsdag 18 Oct.,
n.m. van 2-4 uur, bij Maalderij B.
J. Lebbink.
Te Wichmond op Woensdag 19 Oct.,
nam. van 2-4 uur, bij Maalderij H.
v.d. Brink.

Kuipen van 50—500 liter
tegen uiterst lage prijzen.

Ijzeren vaten, Houten vaten, Bussen,
Vleesvaten, Meelvaten, Inmaakvaatjes,
Regentonnen.

+

«••

+

«•

Verloren een

blauwe Gabardinejas
gaande van F 48 over Kief-
tendorp naar Prins Bernard-
laan 7. Vriendelijk verzocht
terug te bezorgen bij G. W.
Bloemendaal F 48.

Voor de slacht:

WIJERS. HOLTERMAN & TEN HOVE • DEVENTER
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Maandag 17 October, hopen onze geliefde ouders V

Hendrik Jan Hissink X
en i i
Alberdina Maria Pelgrum

de dag te herdenken, dat ze voor 25 jaar in de
echt zijn verbonden.
Dat ze nog vele jaren voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven, is de wens van hun
dankbare kinderen.

Riek en Hendrik
Henk
Gerrit Dinie
Nellie Ellie
Jan Peter

Daar Hank in Indië is, wordt dit niet feestelijk herdacht.
Hengelo-Gld, Noordink E 51. f\

Wegens familieomstandigheden
Woensdag 19 October

G E S L O T E N
G. BRUGGINK — Café „De Zon"

té
P I G G E L M E E

at

Inderdaad ! Onze stoutste ver-
wachtingen zijn vér overtroffen.
T I E N D U I Z E N D E N EXEM-

PLAREN vlogen BINNEN ÉÉN MAAND de deur uit!
Maar natuurlijk zorgen wij ervoor, dat allen, die
di tmaal achter het net visten, toch

Hei
kunnen bemachtigen. '

De herdruk verschijnt tégen bet einde
van deze maand. En in verband met
onze verdere plannen raden wij U aan,
voort te gaan met het sparen van
Figgelmee- punten, óók al is 1) reeds
in het bezit van alle plaatjes. Want

ONZE ACHTERETIKETTEN
BEHOUDEN HUN WAARDE!

Het sparen van Piggelmee-punten
verschaft een dubbel genoegen;
U geniet van het b e r o e m d e
k i n d e r b o e k , maar vooral van:

VAN NELLE'S
KOFFIE EN THEE

Voor het a.s. Seizoen ontvangen
de nieuwste modellen

DAMESHOEDEN
H. J. BUUNK, v/h Bannink-Brinkgeve

Zondag a.s. 2 uur

PAXII - St. Walb, l
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.

De in oprichting zijnde A C C O R D E O N V E R E N I G I N G

te HENGELO-GLD
begint met haar repetities eind October. Plaats
en zaal worden tijdig door middel van dit blad
bekend gemaakt. Contributie en lesgeld f 0.50
per week. De lessen worden gegeven door de Heer

C. Lindeman,
Gedipl. Muziekleraar te Gorssel,

Dir. Accordeon veren. Z. A. V. Zutphen, O. B. K.
Voorst, D. E. K. O. te Deventer en Kunst en
Vermaak te Zwolle.

Aanmelding tot 22 October bij
Drukkerij Arnold, de uitgeefster van
dit blad.

Jaarvergadering V.V.V.

op Woensdag 1 9 Oct. 1 949,

des avonds 7 uur precies,

in zaal Langeler.

Agenda:

1 Opening
2 Notulen
3 Jaarverslagen Secr. en Penningm.
4 Bestuursverkiezing, periodiek aftr .

J. L. Simon, (herkiesbaar)
5 Bespreking Propaganda naar binnen

en buiten
6 Rondvraag
7 Sluiting
Na afloop der jaarvergadering

LEZING MET LICHTBEELDEN
over Australië

door de Weled. Heer DIJSTRA
Internationaal Journalist te Beekbergen.

A. H. ARNOLD, Secr.

Koopt geen kat in de zak.
Wenst U een goed horloge?
Kom dan eens bij ons kijken.
Uitsluitend gesteende ankers,
voor Dames en Heren.

Onder volle garantie. Tegen de laagste prijzen.
Tevens reparatie van alle soorten uurwerken.

Fr. ROES Banninkstraat 15

Prima Jünghans-klok te koop.

Te koop een toom

BIGGEN
bij J. Meenink,

„'t Zelle".

Te koop 3 dekrijpe
* b.b. Zeugjes

bij A. Boerkamp

D 115

Te koop dekrijp

b.b. Zeugje
bij W. Nieuwcnhuis,

Bekveld D 33 Hengelo-Gld

Kerkdiensten
ZONDAG 16 OCT. 1949

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Kwint,

Bediening H. A.
10.15 uur Ds Kwint

Bediening H. A.

Vtijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds van Arkel, Ruurlo.

Ned. Herv. Kerk Steenderen
9.45 u. Ds A. M. Nortter.

Parochie St. Willibrordus
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.


