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H,H, Adverteerders!
In verband met H E M E L V A A R T S D A G

verzoeken wij U de advertentie's vroegtijdig

te bezorgen, in iede* geval vóór Woensdag-

morgen 9 uur.

Officiële Bonnenlijst
>or het tijdvak van 22 Mei t/m 4 Juni 1949
Bonnen voor

Vlees

Algemeen

Geldige bonnen

141 A. B. D.
142 A. B.
143 D.

145 A. B. D.

146 A. B.

147 A. B.

148 A. B.
152 B.

154 D.

155 D.

82 QA

84 QC

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram boter, margarine ot
vet

500 gram boter of marga-
rine of vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

125 gram koffie
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas
250 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

Tabak en diversen-

kaarten

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

De bonnen 124, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 137,
138 en 139 Algemeen der bonkaarten voor voedings-
middelen kunnen vernietigd worden.

Distributiedienst Doetinchem.
In verband met Hemelvaartsdag is het Distributie-
kantoor te Steenderen voor Detaillisten en Algemene
Zaken geopend op Woensdag 25 Mei.

Zondagsdienst doktoren 22 Mei.

Dr ter Bals, Dr Augustijn

Hemelvaartsdag

Dr ter Bals, Dr Buurke en Dr Westerbeek v. Eerten

Plaatselijk Nieuws
H.E.LA.M.I.N.T.O. Er begint langzamerhand kente-
ring te komen in de gang van zaken betreffende boven-
genoemde Tentoonstelling, die van 17 tot en met 20
Aug. te Hengelo zal worden gehouden. De grote tent
is reeds geheel volgeboekt. Een tweede grote tent, is
reeds besproken. De geringe prijs voor standhuur kan
voor niemand een bezwaar zijn om die dagen goed
voor de dag te komen. Het comité belast met de ver-
makelijkheden is er in geslaagd beslag te leggen op
gepaste vermakelijkheden, zodat een ieder vrij deze
onontbeerlijke vermakelijkheden zal kunnen bezoeken.
De eerste dag 17 Aug. wordt er vanwege de Stichting
van de Landbouw, in samenwerking met de Rijksland-
bouw-Voorlichtingsdienst een grote Demonstratie ge-
geven van verschillende Landbouwwerktuigen. Deze de-
monstratie geldt voor de gehele Achterhoek. Dat deze
demonstratie veel publiek zal trekken behoeft geen
betoog.
Elke avond zal er in de grote tent een gezelschap
optreden, om de aanwezigen op gepaste wijze bezig
te houden. Wij komen hierop nog nader terug.
De voorbereidingen voor de grote Paarden-, Rund-
vee-, Varkens- en Schapen-tentoonstelling zijn reeds
in een ver gevorderd stadium, terwijl de commissie

Ha, men heeft het lek gevonden,
Men weet nu wat er aan schort,
Wat er zo al moet gebeuren
Voor het werk'lijk vrede wordt.

't Veto-recht moet eerst verdwijnen
Heeft minister Spaak beweerd,
Daar het veto-recht de plannen
Van den ander torpedeert.

Nummer twee: geen Duits probleem
[meer,

Want ook dat geeft heel veel pech,
Dit probleem staat nu al jaren
'n Echte vrede in de weg.

Nummer drie: een hechte eenheid
Van Europa's vaste land,
Geen gezeur om kleinigheidjes,
Voortaan slechts nog hand in hand.

Nummer vier: men moet ontwaap'nen
Echter allemaal tegelijk,
Als dat allemaal gebeurd is
Ligt de vrede in 't bereik.

Door die kleine kleinigheidjes
Zo bereiken wij de top
En mijn enig commentaar is:
Nou, je noemt nogal wat op!

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

voor Pluimvee, Bijen en Konijnen met haar werkzaam-
heden reeds ver gevorderd is.
Verder zal aanwezig zijn een aparte tent voor On-
derwijs en Voorlichting.
Ook het grote concours-hippique beloofd iets buitenge-
woons te worden, terwijl we nu al kunnen zeggen dat
er Donderdagsavonds een groot vuurwerk zal worden
afgestoken, nog niet in Hengelo gezien. De Donderdag
is genomen in verband met het feit dat de Zaterdag
te overbelast zal zijn, wanneer ook nog vuurwerk zou
worden afgestoken. Al met al zien onze lezers(essen)
dat er met voortvarendheid wordt gewerkt op het wel-
slagen der tentoonstelling. Verder vinden onze lezers
(essen) een advertentie in dit nummer waarin het be-
stuur vraagt om medailles beschikbaar te willen stellen
voor deze tentoonstelling. Met blijdschap maakt het
bestuur melding dat er reeds een groot aantal medailles
beschikbaar zijn gesteld. Het kan gebeuren dat er Ver.,
Corporaties of particulieren zijn die een of meer medail-
les willen beschikbaar stellen, voor een bepaald doel.
Zij gelieven dit dan kenbaar te maken aan één der
bestuursleden of aan het secretariaat, Kerkstraat 4. Wij
dachten het een en ander onder de aandacht onzer
lezers te moeten brengen, opdat zij hieruit kunnen zien,
dat het Bestuur en de Comité's met spoed werken
aan deze tentoonstelling die inderdaad enig zal zijn
in de geschiedenis van Hengelo.

Vermelden wij ten slotte dat er eind dezer maand

weer een vergadering zal worden gehouden met alle

comité's, die dan zorgen moeten met haar werkzaam-

heden, (ook begroting) klaar te zijn.



Onttrekking weg aan het openbaar verkeer.
Door G. E. Bloch, eigenaresse van het Kervel, echtg.
van B. de Graaf, is een verzoek ingediend, om de
weg naar het Kervel aan het openbaar verkeer te ont-
trekken." Aangezien genoemde weg een voorname scha-
kel vormt in de verbinding Hengelo (Gld)—Baak, via
de Baakse Dijk, en mede uit het feit dat Ver. Rijwiel-
paden in Oost-Gelderland, deze weg op rijwielpaden-

/ plan heeft geplaatst, geven B. en W. dan ook te ken-
nen dat niet zonder grote bezwaren deze weg kan
worden gemist en stellen zij daarom de raad voor
afwijzend op het verzoek te beschikken.

Damnieuws. Donderdag j.l. trok D.C.H, naar H.D.C,
te Hummelo om daar een nederlaag te incasseren, het-
geen ook wel verwacht werd, daar Hummelo in de
Ie klas speelt en Hengelo in de 3de klas.
De uitslag was 17—5 voor Hummelo.
In 't bijzonder dient nog vermeld, dat D. Meenink,
oud 12 jaar, de enigste was die heeft gewonnen.
Doordat D.C.H. Kampioen is geworden v/d 3de klas
en dit jaar geen promotiewedstrijden plaats vinden
voor de 2de en 3de klas, promoveert D.C.H, naar de
2de Klasse. Ga zó door D.C.H.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt (Pink-
stermarkt) waren aangevoerd 182 paarden en 109 big-
gen, terwijl 60 kramerijen waren geplaatst.
Prijzen: Werkpaarden 450—650 gld; jonge paarden
300—450 gld; betere soorten werden boven notering
verkocht. Biggen 44 tot 55 gld per stuk.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Mei 1949.
Bevallen: H. J. Ploeg-Bultman d. B. G. Lenselink-Be-
rendsen d. T. H. Harmsen-Oosterink d. J. H. Corne-
goor-Peters d. J. B. Hulstijn-Wentink d. M. J. Jansen-
Helmink zn. (wonende te Warnsveld), E. J. H. Berend-
sen-de Vrught d. G. R. Winkelman-Bremer d.

Ondertrouwd: H. J. Klein Winkel en G. Klumper.
Th. Hendriks en J de Vrught.

Gehuwd: J. W. Smeitink en B. Walgemoet. A. Bijen-
hof en A. Bosch. H. Klein Zessink en G. te Slaa.
D. M. Wullink en H. B. Agterkamp.

Parkeerterrein paardenmarkten. Tengevolge van
de vele moeilijkheden die zich reeds jaren in meer of

. mindere mate voordeden bij het parkeren van de vele
auto's bij de 16 grote paardenmarkten in de gemeente,
waren in de loop van het vorige jaar voorbereidingen
getroffen tot het oplossen van dit vraagstuk. De reeds
bestaande toestanden van het huren van terreinen vol-
deden niet en bleken telkens niet meer geweest te zijn
dan noodmaatregelen. De enige oplossing bestond dan
ook hierin, dat de gemeente over een eigen terrein,
voor dit doel geschikt, de beschikking kreeg.
B. en W. delen de raad mede, dat zij in verband
daarmede, contact hebben opgenomen met de heren
J. H. Klem en J. H. Wansink, eigenaren van een ge-
schikt terrein gelegen ten zuiden van de Tramstraat en
liggende aan de Zuivelweg. Deze heren verklaarden
zich spontaan bereid dit terrein groot 1.40 H.A. voor
de prijs van f 12.000.— te willen verkopen; een koop-
som die zeer billijk mag worden genoemd.
Ook het bestuur van Coöp. Stoomzuivelfabriek zag
het nut van een dergelijk terrein in en was genegen
door middel van ruiling van grond een gedeelte van
de aan haar toebehorende terreinen af te staan. Hier-
mede won het terrein aan doelmatigheid en kreeg de
Zuivelfabriek een beter terrein voor het bouwen van
woningen voor haar personeel.
Voor het maken van een toegangsweg tot het terrein
zal een verharde weg moeten worden aangelegd, lo-
pende van de hoek Spalstraat-Kastanjelaan, langs en
over de laak. De benodigde grond hiervoor is ver-
kregen van de heer J. Stapelbroek, die de toezegging
van de vorige eigenaar daarvoor, had overgenomen.
De benodigde grond zal een lengte hebben van de
gehele diepte van het terrein en een breedte van ten
hoogste 10 M. en een koopprijs moeten doen van
f 2.75 per M

2
.

Zijn al deze plannen tot uitvoering gekomen, dan zal
dan ook een toestand zijn verkregen, die voorgoed alle
moeilijkheden opgelost heeft.
De totale kosten van de uitvoering van dit plan wor-
den door de gemeente-architect geraamd op f 50.000—.
Waar de zekerheid is verkregen dat de benodigde
gelden voor rente en aflossing van de voor het werk

te sluiten geldleningen beschikbaar zullen zijn. stellen
B. en W. aan de raad voor om nu reeds enige be-
sluiten tot het aankopen en ruilingen van gronden te
nemen. Zodra de plannen definitief uitgewerkt zijn
zullen deze nader ter goedkeuring worden aangeboden.

Kampeervet-ordening. Door het bestuur van de
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer was aan het
gem.bestuur medegedeeld, dat er bij haar plannen waren
om een regeling te treffen, waardoor het bij haar in
gebruik zijnde kampeerterrein meer aan zijn doel
zou beantwoorden; het lag in de bedoeling om met
een bevoegd ondernemer een overeenkomst te sluiten.
Alhoeweel deze plannen momenteel geen doorgang
vinden, menen B. en W. dat er tenopzichte van het
kamperen nadere voorzieningen moeten worden getrof-
fen. Immers in <ïe laatste tijd wordt in het bijzonder
dat gedeelte van Varssel, bekend onder de naam „het
Zand" wegens zijn natuurschoon meer en meer als
kampeerplaats gebruikt. Ofschoon wel een wettelijke
regeling in voorbereiding is — omtrent het tijdstip
van het in werking treden van een kampeerwet is nog
niets bekend — heeft de regering toch herhaaldelijk
bij de gemeentebesturen er op aangedrongen, het geven
van gelegenheid tot het kamperen aan algemene voor-
schriften te binden. Ook het bestuur van de Kon.
Toeristenbond A.N.W.B. heeft te kennen gegeven, dat
een behoorlijke regeling op dit terrein van belang is
en heeft daartoe een ontwerp vergunning samengesteld.
In verband met het een en ander stellen B. en W.
nu aan de raad voor een kampeerverordening vast te
stellen.

N.C.R.V. Landdag. 2e Pinksterdag te Arnhem.
Zij, die kaarten hebben besteld worden verzocht deze
aan ons bureau te komen afhalen. Verder zijn er nog
een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. Zij die dus
nog kaarten wensen, haasten zich.

Collecte SI M A VI. De alhier gehouden collecte voor
SIMAVI (Med. Steun voor Inheemsen in O. en W.
Indië) heeft f 64.37 opgebracht.

Wie volgt. Met dank werd nog ontvangen als huwe-
lijksgiften voor de NIWIN ingezameld op de bruiloft
Klein Zessink-te Slaa f 26.18 en Wullink-Agterkamp
f 41.~

Steun Wettig Gezag. Op 21 Mei a.s. zal in het
programma van .de K. R. O. over Hilversum II des
avonds van 19.15 tot 19.20 uur onder de titel:

„Wat doet U voor onze Weerbaarheid,
Gesprek om de ronde tafel met het
dagelijks bestuur S.W.G."

een vraaggesprek plaats vinden.

Nieuws in het kort.
Naar de Hollandse Nieuwe. De traditie getrouw
werd in vele kustplaatsen vlaggetjesdag gevierd voor
de vloot erop uit trok om de nieuwe haring te gaan
vangen.

Ze zijn er weer

Reijnolds Flyers
thans f 4.90 (7.50)

Inktpatronen f 1.50 (2.50)

Bij elke Reynolds Flyer een

zes maanden geldig Garan-

tiebewijs. ARNOLD.

Wegens Familiefeest
worden op Zaterdag 28 Mei

na 5 uur geen koeien meer

bij de stieren toegelaten.

B. Harmsen,

Bekveld D 59.

Wie heeft 1 3 Mei
uit zaal Concordia per

vergis een kort jasje

meegenomen? Dit gaarne

terug te bezorgen bij

het Feestgebouw.

Te koop een

jonge Bouvier
Adres Spalstraat 2a

Te koop

9 biggen
G. H. Wolbrink,

D 104 Hengelo (Gld)

Biggen te koop
bij H. Maalderink,

bij „'t Meenink"

Te koop

5 beste biggen
Jac. Eilander,

Hengelo (Gld)



iddenstands- en dustrie~ Tentoonstellinglydustrie- TentH

IN
Wenst te verpachten :

1. de verkoop van Consumptie-IJs

2. de Auto-, Motor- en Rijwielstalling

op de terreinen van de Tentoonstelling, die zal worden gehouden

te HENGELO (Gld)
op 17, 18, 19, en 20 Augustus 1949

en die o.a. wordt opgeluisterd met Concours-Hippipue, Groot

Vuurwerk en diverse Kermis-attracties.

Inschrijvingsbiljetten, waarvan de opening zal plaats hebben op

27 Mei a.s., 's avonds 8 uur, in Café JOLY, moeten vóór

25 Mei ingeleverd worden bij de Secr. van de betreffende

comm. J. H. KeLjzer, Varssel F 71.

Vulpennen
met zware gouden pen

(2 jaar garantie)

Prijs f 19.50
ARNOLD

Sinaasappelen
afhalen

op de laatst ingeleverde

bonnen 109 en 116.

Wijnbergen

BEZORGT

STEEDS VROEGTIJDIG
Uw advertenties.

Corner I9',9
Het tijdperk van de New Look

Bij een New Look japon

Ook een New Look Kapsel

Dames laat ons Uw haar verzorgen

Wij maken een kapsel dat bij U past

KAPSALON „ONDUIA"
Raadhuisstr. 3 P. Claassen Telefoon 292

Gelieve tijdig te bespreken.

Dansmuz iek

op Hemelvaartsdag

in Café KRIJT
te WICHMOND

Aanvang 7 uur

Orkest „The Melody Players", (Olst)

G. O. S. afd. Hengelo (Gld)

Nuchtere Kalveren

worden voortaan alleen

Donderdagsmorgens om 8 uur

ontvangen.

Weer ontvangen de ouderwetse

Karabi jnhaken
Tevens leveren wij U ook weer de nieuwste

modellen

Kinder- en Wandelwagens

G. A. JANSEN, Zadelmakerij, Hengelo (Gld)

Hallo DANSEN Hallo
Hemelvaartsdag

Alle Dauwtrappers naar Hummelo

Dansmuziek
in 't Feestgebouw WASSINK

Aanvang 's middags half drie

Volledig orkest LES NOMADES

Grote partij

Rode-, Witte-, Savoye-, Bloem-, Spruit-

en Boerekooiplanten. Per 1000 speciale

prijs. Geranium's, Salvia's, Petunia's,

Begonia's, Asters, Zinnia's, Tomaten-

planten enz.
Aanbevelend

M. Wijnbergen.

Te koop
nieuwmelkte

Maal en Koe
B. Boers, Hummelosew. 18

Te koop een z.b.

Maalkalf
bij H. A. Cornegoor,

Lankh.straat D 112

Hengelo (Gld)

Te koop

een dr. Vaars
uitgeteld 27 Mei
TBC-vrije stal, N.o.Z.

bij H. Luesinlc, Varssel.

Brank Mij DE IONG 4 COMP.
Correspondent:

J. Wissink - Reigersvoort

Ver waar borging

van Rundvee

in de weide,

tegen hemelvuur

Te koop een z.g.a.n.

Herenfiets
(is maar even gebruikt)

en een gebruikte

Damesfiets
die goed in orde is gemaakt

STEVORD

Kerkdiensten
ZONDAG 22 MEI 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint.

Hemelvaartsdag 26 Mei 10 uur
Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. WilUbrordu
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.



Donderdag 26 Mei

hopen onze geliefde Ouders

Evert Harmsen

en

Maria Hendrika Zweverink

hun Gouden Huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkander en voor ons

gespaard mogen blijven is de wens van hun

dankbare Kinderen. Behuwd- en Kleinkinderen

en Zuster.

Gelegenheid tot feliciteren op Zaterdag 28 Mei

van 3-4 uur in Zaal Langeler.

Bekveld, D 59.

1899 1949

Zo de Heer wil en zij leven, hopen onze geliefde

Ouders en Grootouders

B. Mulderij

en

A. Mulderij-Groot Wassink

op' 26 Mei hun Gouden Huwelijksfeest te

herdenken.

Dat zij nog lang voor elkander en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun dank-

bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.

Hengelo (Gld). Mei 1949.

1924 1949

Zo de Heer wil en zij leven, hopen onze geliefde

Ouders

G. Derksen

en

W. B, Derksen-Muldcrij

op 27 Mei hun Zilveren Huwelijkfeest te

herdenken.

Dat zij nog lang voor elkander en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun dank-

bare kinderen.
Bernard, (Ford de Koek N.O.I.)

Ab en Verloofde

Lijdt niet langer aan Uw voeten l
Algehele Voetbehandeling

Itapsaitoi „O n d u l a"
Raadhuisstr. 3 P. Claassen Telefoon 292

Hengelo {GW), Mei 1949.

Beschikbaarstelling Medailles

HELAMIHTO
Daar er reeds verschillende Medailles toegezegd

zijn voor de op 17, 18, 19 en 20 Aug. te houden

Grote Landbouw-, Middenstands- en Indu-

strie-Tentoonstelling, worden Corporaties, Ver-

enigingen en Particulieren, die een medaille voor

genoemde Tentoonstelling willen beschikbaar

stellen, verzocht dit op te geven bij de Bestuurs-

leden of bij het Secretariaat Kerkstr. 4, Hengelo Gld

Zij die hun wens te kennen geven, een medaille

beschikbaar te stellen voor een bepaald

doel, gelieven dit tevens op te geven.

Het Bestuur:

J. H. Tijdink, Voorz.

G. Esselenbroek, 2e Voorz.

A. H. Arnold, Secr.

J. Chr. Seesing, 2e Secr.

H. C. Arends, Penningm.

D. Walgemoed, 2e Penningm.

G. W. Luiten

G. Harmsen, Stenderink.

Nat, Trekpaarden-Tentoonstelling
te 's-Hertogenbosch

15 JUNI 1949

Zij die bovengenoemde Tentoonstelling willen bezoeken

gelieven dit zo spoedig mogelijk op te geven, in ver-

band met het laten rijden van een bus.

Opgave bij : A. J. Luesink, „Brunderink"

G. J. J. Niesink, „op Niesink", Keyenburg

Koopt voor alle gelegenheden

Uw GESCHENKEN
bij W. HEIJINK Kerkstraat 5 HENGELO G.

A.s. Zondag 2 uur

Terrein Kastanjelaan

Bekerwedstrijd

Pax l - Ratti 1
Entree als gewoon

Supporters voor de wedstrijd in Haaksbergen

op Hemelvaartsdag kunnen zich opgeven tot Maandag-

avond bij B. Demming, a f 3.— p.p. Voor morgen

naar Holten nog enkele plaatsen vrij a f 2.50 p.p.


