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Plaatselijk Nieuws
Paard op hol. Maandagmorgen sloeg op de Vorden-
seweg het paard van de petroleumventer Jansen op hol.
De heer Drenthen, die alles zag gebeuren had de tegen-
woordigheid van geest, zij het met moeite, het paard
tot staan te brengen. Gelukkig was er op dat moment
geen druk" verkeer ter plaatse, zodat geen ongelukken
hebben plaats gevonden.

Jeugdvereniging Varssel. Zaterdag 11 Juni om 6
uur startte de groep vol moed, ofschoon een vies mot-
regentje neerdaalde uit een bewolkte lucht. De gehele
tocht bleef de stemming best en toen ,,'t Kraggehuis"
in zicht kwam was de fietsenpech meteen weer verge-
ten en werd er naar hartelust gezeild en in de kano
gevaren. De dagen vlogen om en veel te gauw was
de dag van vertrek aangebroken. Toen alles in de
punters gepakt was, voeren allen voor 't laatst nog
eens over ,,'t Wiede". En voor men de terugtocht
onder leiding van meester Keijzer aanvaardde, werd er
nog menige weemoedige blik op 't Kraggehuis geworpen.
Drie prettige dagen werden daar doorgebracht in een
goede hartelijke sfeer van vriendschap.

Burgerlijke stand van l t/m 15 Juni 1949.
Geboren: zn v. D. J. Smeitink en H. W. Remmelink;
d. v. B. P. Elbers en H. J. Tomberg; zn v. L. J. M.
Kohier en R. A. M. Wissink; d. v. H. J. Vels en G.
Elsman; zn v. A. D. R. Verstege en G. G. Wissels.
Overleden: E. J. Barink, oud 77 j. echtgen. v. H. H.
Ellenkamp; Levenloos aangegeven kind v. A. Menk-
veld en A. H. Braakhefcke.
Ondertrouwd: Ch. J. Hiddink, en G. H. A. A. Besselink;
G. Dierssen, en T. P. Lenselink; G. J. Meenink, en
J. Lijftogt;
Gehuwd: E. J. Grashuis, en H. G. Vrogten; J. Ligten-
barg, en J. G. \Villems.

Verbouw o.l. school dorp. Naar wij vernemen heb-
ben Ged. Staten dezer dagen de uitgaaf voor de reeds
geruimen tijd door de gemeenteraad aangenomen ver-
bouwing van de o.l. school aan de Ruurïoseweg goed-
gekeurd. Het gemeentebestuur is voornemens binnen-
kort dit werk aan te besteden.

Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren 22 biggen aangevoerd. Prijzen f43.— tot f48.—
per stuk. Alle aangevoerde biggen werden verkocht.
Handel goed.

Luva verloting 1949.

3 Hoofdprijzen elk ter waarde van f 1 0.000,—

Trekking 29 Juli

Ten bate van de vakafdeling Modelvliegtuig-sport van
de Kon. Ned. Veren, van Luchtvaart, ten bate van
de Motor Luchtvaart van de Kon. Ned. Ver. v. Lucht-
vaart en ten bate van de Stichting Nationaal Lucht-
vaartfonds, heeft de Minister van Justitie de goedkeu-
ring gehecht aan het houden van de jaarlijkse (ditmaal
de 15e) Luva (Luchtvaart) verloting.

Voor elk dezer verlotingen A. B. en C. is als hoofd-
prijs uitgeloofd een prijs ter waarde van f 10.000,—
Naar keure f 10.000,— op de aankoop van een huis
overal in Nederland f 10.000,— op de aankoop van
een auto (prijs-klasse f6500,—) met gratis benzine, olie,
banden, verzekering, belasting en dergelijke; veestapel,
stamboekvee, n.l. 4 paarden ter waarde van f 5000,»—
en 4 koeien ter waarde van f 5000,—

De prijs per lot is 60 cent. Evenals vorige verlotingen
geschiedt de trekking te 's-Gravenhage ten overstaan
van het Notaris-kantoor Waldorp. De datum is vast-
gesteld op 29 Juli. Advertenties in dit blad vermelden
nadere bijzonderheden ten aanzien van de verdere prij-
zen, enz.

Zomervacantie.

'k Intresseer me tegenwoordig
Veel voor praatjes over 't weer
Mijn vacantie is begonnen
Dus het komt er hier op neer

Dat ik als maar zit te praten
Over hoger lucht gebied
Over regen en depressies
Iets anders intresseert me niet.

Wat kan mij die staking schelen ?
Ik heb maling aan Parijs
Lekker zonnig in de kuststreek
Dat is nu de eerste eis.

Lekker niet aan politiek doen
Duitsland heeft nu afgedaan
Josef Stalin mag voor mijn part
Ook wat met vacantie gaan.

Bevin, dinges en Wisinski
Mogen praten lang of kort
Maling aan hun holle praatjes
Als het eerst maar warmer wordt.

Die Parijse nieuwsberichten
Zullen wel WEER PRAATJES zijn
Maar het WEERpraatje belooft me
Wellicht vreugd en . . . . zonneschijn!

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Zondagsdienst doktoren

Dr ter Bals en Dr Buurke.

Post voor het troepentransportschip „Kota Inten''
Aan de opvarenden van het troepentransportschip
„Kota Inten" op weg van Indonesië naar Rotterdam
kan te Port Saïd post uitgereikt worden mits deze
uiterlijk op 26 Juni op de bus wordt gedaan.

Zeepost voor de Overzeese Gebiedsdelen. De
opvarenden van de volgende schepen kunnen post uit-
gereikt krijgen mits deze uiterlijk op de hieronder aan-
gegeven data ter post zijn bezorgd:
m.s. „Delft" (naar Ned. Antillen) uiterlijk posten 29 Juni,
m.s. „Schie" (naar Suriname) uiterlijk posten 29 Juni.

Begrafenisverordening. Doordat er steeds meer ge-
brek kwam aan grafruimten op de algemene begraaf-
plaats, is door toevoeging van een daarachter liggend
terreintje het aantal grafruimten met i 80 uitgebreid.
Bovendien was in de loop der jaren gebleken, dat uit-
gifte van grafruimten van 3X3 m. bestemd voor 9
lijken niet steeds nodig was, aangezien in dergelijke
familiegraven soms maar 2 of 4 overledenen werden
bijgezet. Dit leidde tot onnodig ruimteverlies, hetgeen
kan worden voorkomen door grafruimten van kleinere
afmetingen, n.l. 3X1-80 m., waarin 6 lijken kunnen
worden bijgezet uit te geven.
Dit alles heeft, zo delen Burg. en Weth. de Raad
mede, er toe geleid, dat de tarieven waaruit de inkom-
sten voor de instandhouding van de begraafplaats
moeten worden verkregen aan een herziening moeten
worden onderworpen. Bovendien willen zij breken met
het systeem van uitgifte van graven voor onbepaalde
tijd en de gelegenheid scheppen, dat een recht op een
grafruimte voor de tijd van 10 jaar, met de mogelijk-
heid van verlenging, kan worden verkregen. Het recht
voor dergelijke graven zal dan bedragen voor de Ie,



2e en 3e klasse respectievelijk f 10.—, f7.50 en f5 .—
voor de grote graven en voor de kleine graven f5 . — ,
f2.50 en f !.->
De reeds jaren bestaande tarieven van de rechten voor
het verkrijgen van eigen graven en van. het recht ver-
schuldigd voor het begraven en het luiden van de
klokken zijn ook niet meer in evenwicht met de inge-
treden stijging van prijzen en lonen en behoeven in
verband daarmede noodwendig aan een wijziging te
worden onderworpen.
Het recht voor het uitsluitend recht tot het begraven
in een bepaald graf voor onbepaalde ttjd (z.g. aankoop
van een grafruimte) zal voor grote graven in de Ie,
2e en 3e klasse, respectievelijk op f80.— ; f 40.— en
f 20.— moeten worden gebracht en voor kleine graven
op f40 .— : f 20.— en f 10. —. Voor het luiden der
klokken bij het overlijden en bij begraven, zal telkens
moeten worden geheven f3.— voor het luiden met de
kleine klok; f 5.— voor de grote klok en worden bei-
de klokken gebruikt telkens f 12.50. Waar tot heden
het plaatsen van zerken, gedenktekenen enz. — alhoe-
wel aan een vergunning van Burg. en Weth. onder-
hevig — vrij was, wordt thans voorgesteld hiervoor
een recht te heffen, waarbij dan rekening wordt ge-
houden met de klasse, soort, grote, enz. De tarieven
hiervoor lopen tussen f 50.— en f 0.50.
Voor het onderhoud, enz. Van de graven bestond tot
heden nog geen regeling. Dit werd overgelaten aan de
eigenaren of gebruikers; hetgeen nu niet bepaald be-
vorderlijk — alhoewel verschillende eigenaren hiervoor
behoorlijk zorgden — is geweest voor het aanzien van
de begraafplaats. Aan de graven welke reeds jaren in
gebruik zijn, of waarvan de tegenwoordige eigenaren
niet meer zijn op te sporen wordt weinig of geen zorg
besteed. Het is daarom de bedoeling van Burg. en
Weth., dat dit onderhoud in het vervolg door de ge-
meente zal worden overgenomen en waarvoor dan
jaarlijks een kleine vergoeding aan de gemeente zal
moeten worden betaald.
Een andere kwestie die om een oplossing vroeg, was
de beschikking over de oude graven. De bestaande
verordening en evenmin de Begraafwet heeft geen en-
kele bepaling waaraan de gemeente het recht kan ont-
lenen de graven die voor onbepaalde tijd zijn uitge-
geven weder in bezit te kunnen nemen.
Daarvoor is than$ een bepaling ontworpen, die'verplicht
tot een tienjaarlijkse herinschrijving in het register van
eigen graven. Bij liet toepassen van deze maatregelen
zullen elke tien jaar de ontstane mutaties bekend wor-
den en wordt dan bovendien een rechtsgrond gescha-
pen, waardoor graven waarvoor geen herinschrijving
wordt gevraagd en waarvan kan worden aangenomen,
dat op het recht geen prijs meer wordt gesteld, of wel
zonder eigenaar zijn, weder in handen van de gemeente
kunnen worden gebracht.
De financiële gevolgen van het een en ander zullen
(zo delen tenslotte Burg. en Weth. de raad mede) van
dien aard zijn, dat wanneer de ontwerp verordening,
die zij ter goedkeuring de raad voorleggen, en in wer-
king zal zijn getreden, dat niet meer met een tekort
behoeft gewerkt te worden en de mogelijkheid bestaat
van het verkrijgen van een klein overschot.

Schoolreisje. De kinderen der laagste klassen der
Chr. School te Bekveld maakten, begunstigd door
prachtig zomerweer, hun jaarlijks uitstapje. Vele ouders
maakten ook dit reisje mee.
Eerst werd een bezoek gebracht aan de Elterberg.
Daarna werd gerust en gespeeld in Zeddam. Vandaar
ging de tocht over Arnhem naar Rozendaal, waar
vt>lop genoten werd van het prachtige natuurschoon,
de kettingbrug en de bedriegertjes.
Tenslotte werd gereden naar Ouwehands Dierenpark,
waar nog enige uren doorgebracht werden in dieren-
tuin en speeltuin.
Welvoldaan keerden ouders en kinderen huiswaarts.

Behouden terug. Zondagmiddag keerden na een drie-
jarig verblijf in Indonesië in goede gezondheid terug
onze plaatsgenoten H. van Hoogstraten en D. Hesselink
,,op Hiddink". Men kan zich de vreugde der ouders
voorstellen toen zij hun jongen weer thuis hadden.

Mooi resultaat. Op het gehouden schietconcours te
Stokkum behaalde schietver. „Prinses Beatrix" Ie 456
2e 445 en 3e 422 punten. „Willem Tel" afd. A 441
punten, 2e vijftal 436 pnt.

Serenade. Ter gelegenheid van de 25-jarige Echtver.

van Th. B. Kok en J. W. v. d. Heijden werd door
de muziekver. St. Jan te Keijeburg ter hunner ere een
serenade gebracht, hetgeen zeer werd gewaardeerd.

Prettige dag. Bekvelds Jeugdcorps maakte Zaterdag
haar jaarlijks uitstapje, nu naar Rotterdam.
Vroeg in de morgen vertrok het gezelschap vanaf de
Bekveldse school in de richting Utrecht, waarin „Het
Kalfje" de reis even onderbroken werd voor een con-
sumptie. Daarma ging het door naar Rotterdam. Bezich-
tigd werden de Maastunnel, zowel de auto- als de voet-
gangerstunnel. Het boottochtje door de haven met de
,,Spido" viel wel zeer in de smaak en het prachtige
panorama vanaf „Het Witte Huis" is onvergetelijk.
Diergaarde Blijdorp werd hierna bezocht. Enige uren
van interassant bekijken van het dierenleven werden
hier doorgebracht. Op de terugweg werd nog aange-
legd bij de Pyramide van Zeist en toen begon de
laatste etappe van de thuisreis. Onder blijde en dank-
bare stemming keerden de jongelui in Bekveld terug.
Het was een vrolijke dag in goede vriendschap met
elkaar doorgebracht.

Steenderen
Aanbesteding. Vorige weeek had de aanbesteding
plaats van de herbouw van de dit voorjaar afgebrande
boerderij van de heer L. Wentink te Baak.
De inschrijvingen waren als volgt:
Metselwerk: «Gebr. Rondeel, Hengelo (G.) f 24.247;
B. Z. Hulshof, Steenderen f 24.135;
Timmerwerk: E. J. Olthof, Steenderen f 15.949;
H. Schoemaker, Steenderen f 15.847;
Metsel- en Timmerwerk: Fa. Roelofs Oosterbeek
f 48.700; Gebr. Wevers, Henglo (G) f 47.980;
Gebr. Klappers, Duiven f 43.980; E. J. Olthof, Steen-
deren f 40.085; H. Schoemaker, Steenderen f 39.982;
Timmer- metsel- en smidswerk: H. Schoenmaker, Steen-
deren f 42.227
Smidswerk: A. F. Schooltink, Baak f 1.772
Loodgieterswerk: H. Wuestenink, Hengelo (G) f 2.986
H. J. Beuseker, Steenderen f 2.900
Schilderswerk: G. J. Uiterweerd, Baak f 3.132;
A. J. Koekoek, Baak f 3.055
Arschitect: is de heer W. J. Boogman, Steenderen,

Schoolreisje. De leerlingen der hoogste klassen van
de Chr. School te Toldijk maakten onder leiding van
het onderwijzend personeel per trein een Schoolreisje
naar Lefden en omgeving. Na een wandeling door de
stad werd Katwijk opgezocht, waar men aan het strand
zich geruimen tijd vermaakte. In de beste stemming
werd 's avonds laat Toldijk weer bereikt.

Nieuws in het kort
Reuze Bananen! Te Rotterdam werd een partij bana-
nen van de Canarische eilanden aangevoerd.

Altijd weer: De Waarheid. Een blinde heeft bij de
Amsterdamse politie aangegeven, dat zonder zijn toe-
stemming en tegen zijn wil in „De Waarheid" een foto
van hem werd afgedrukt, waardoor hij zich benadeeld
acht.

Goedkoper pas. Het Comité Benelux drong er op aan,
de prijs voor paspoorten zo spoedig mogelijk te verlagen.

Een onderscheiding. Mr. G. J. van Heuven Goedhart,
de hoofdredactur van ,,Het Parool" werd benoemd tot
waarnemend voorzitter van de Nederlandse delegatie
bij de Veiligheidsraad te Lake Succes.

Voor hen die vielen. Op de plaats waar in de oor-
logsjaren veel Nederlanders werden gefusileerd, in fort
De Bilt, werd een monument onthuld.

Violen-tentoonstelling. In het gemeentemuseum te Den
Haag wordt een tentoonstelling „hedendaagse viool-
bouw" gehouden.

Nederland doet mee. Twaalf straaljagers van de Ne-
derlandse luchtmacht zullen deelnemen aan de gecom-
bineerde oefeningen, welke de zee- en luchtstrijdkrach-
ten van de landen der Westerse Unie 4 Juli zullen
houden.

Achteruit. Ons land exporteerde in April voor 2,6
millioen dollar naar de V.S., tegen 4,3 millioen dollar
in Maart j.l .

Posthuum onderscheiden. Generaal S. H. Spoor werd
posthuum bevorderd tot Commandeur in de Militaire
Willemsorde.



Diploma zesjarige. In de Memorie van Antwoord aan
de Eerste Kamer op de begroting van zijn departement,
deelt de Minister van Onderwijs mede, dat hij het in-
stellen van Hogere Burgerscholen met zesjarige cursus
overweegt.

Kranige meid. De 18-jarige Tiny Jonker uit Zaandam,
die van plan is over het Kanaal te zwemmen, zwom
bij wijze van training in tien uur van IJmuiden naar
Zaandam.

Hij mag er af blijven. De Raad voor Rechtsherstel
heeft het beroep van de Duitse Kroonprins verworpen,
waardoor Huize Doorn en andere bezittingen van zijn
vader hem niet worden teruggegeven.

Smokkelaars in het groot. Twee Tilburgers werden
in de kuif gepikt omdat zij in goed 3 maanden tijd
voor een bedrag van f 300.000, — aan horloges en zilver
naar Nederland hadden gesmokkeld.

Nieuw Ziekenhuis. In Rotterdam (zuid) zal een modern
R. K. ziekenhuis worden gebouwd, plaats biedend voor
500 patiënten.

Helden der Javazee. De bemanning van H r. Ms.
kruiser De Ruyter welke in de strijd op de Javazee ten
onder ging, werden onderscheidingen verleend, waarvan
zeven posthuum.

„Helaminto" Hengelo Gld.
Zij die in aanmerking willen komen voor „Controleur"

op de „Helaminto" 17, 18, 19 en 20 Aug. Gelieve dit

schriftelijk op te geven aan het Secretariaat Kerkstr. 4

Hengelo Gld.

Betaling schoolgeld.
Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld) herinnert hen

die het schoolgeld 1946/47 nog niet hebben voldaan

aan hun verplichting tot betaling, ten kantore van de

gemeenteontvanger, uiterlijk 30 Juni a. s.

Na die datum zal tot vervolging moeten worden over-

gegaan.

Voorradig

Bestrijdingsmiddelen,
voor bladluis op bieten

en voor coloradokevers.

Degene, die voor de winter nog hooigras nodig heeft

kan dit bij ondergetekende bestellen, zo spoedig mogelijk

_ B. KELDERMAN
Woninginrichting H. A. TOLKAMP

Kerkstraat 8 — Keijenburg

Woon- en Slaapkamerameublementen

Keukentafels en -stoelen

Dressoirs en linnenkasten

blank en gebeitst

Komt U eens kijken met de Kermisdagen ? ?
Ook alle reparaties worden gaarne aangenomen

Beleefd aanbevelend

De prijs van onze
zeer soliede

kinderfietsjes

is verlaagd
Ze kosten nu f64.-

Volkomen gegarandeerd.

Verder te koop: een ge-

bruikte herenfiets (bijna als
nieuw) en enige goede ge-

bruikte damesfietsen.

STEVORD

Kerkdiensten
ZONDAG 26 JUNI 1949

Ned. Herv. Kerk

Te Winkel. 10.158.30 u, de
Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu»

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.

B. J. TER BALS
Arts

Afwezig
van l tot en met 16 Juli

Waarnemer:

R. C. DWARS, Arts

Te koop een 6 weken

drachtige geit
bij W Goossens

Dunsborg B 33 Hengelo Gld

Wie leende onze

kruiwagen?
s.v.p. terug te bezorgen bij
G. Lenselink - Schilder

Kerkstraat l

Gevraagd

een Klompenmakersknecht,
voor copieer- en boor-

machine,

bij A. L. Ellenkamp
D 31 — Hengelo Gld

In voorraad

Folildol E 605
Het nieuwe bestrijdings-
middel, hetwelk afdoende
werkt tegen bladluizen
in bieten, fruit enz.

Waamelinks' ZaatHiandel
Keijenburg

A.N.B.
afd. Hengelo Gld

. Inlevering van

Vacantiebons

op Woensdag 29 Juni

in zaal „Concordia"

van 8—9 uur.

Het bestuur.

Telefonisch

aangesloten

onder nummer

H. BRUGGINK
v.h. G. A. WILLINK

Electr. Brood-, Koek en

Banketbakkerij

Raadhuisstraat 15 Hengelo

Te koop

een ri maalkaif,
bij H. J. Baakman

Velswijk E 163

Chr. Onderwijzeres vraagt
gemeubileerde

zit-en slaapkamer
met of zonder volledig pen-
sion.

Brieven onder nr 30

bureau van dit blad.

Wegens huwelijk
a.s. Dinsdag 28 Juni

de gehele dag

G Lenselink
Kerkstraat l

N.C.B.
Voor de Landbouw

Inlevering
van Vacantiebons en

Contributiebetaling

op Maandag 27

Juni, van 8-10 u.;

Voor de Bouwbedrijven

Inlevering Vacantiebons
op Vrijdag 1 Juli,

van 8—10 uur,

bij DEMMING

Het bestuur.

Te koop

4 beste biggen
bij H. Radstake
Varssel F 44 - Hengelo

Te koop

biggen
bij G. J. Dijkman
Noordink E 34

Gevonden

een kindertasje,
gem. Benny Jansen. Tegen
adv.kosten terug te bekomen,

bij W. J. Menkveld
Bekveld D 88 — Hengelo

Te koop

zwartb, maalkaif
bij E. J. Wullink

Wichmondseweg E 9.

Dpi. Soldaat H. HARMSEN
Semarang Lgr. 270.517.230

Dankt de U.V.V. voor
het boek aan hem
gezonden.

Te koop

1 perceel gras
bij D. J. Jansen

Spalstraat 26.



Debes,e,do WECKGLAZEN

van l liter kunnen thans afgehaald worden, voor

a.s. Woensdag 30 Juni, daarna

vrije verkoop
^ Grotere maten volgen spoedig

Firma H. J. HARMSEN & ZOON
Banninkstraat 4 — Hengelo Gld

hu, defect
STRAKS OPGEWEKT

Laat Uw uurwerken door ons repareren

ROES - HARTENS

Tijdens de Kermis

Zondag Concert

Maandag Dansmuziek

Hoksöergen Keijenburg

Bijz. Lag. Landbouwschool Vorden

Aangifte van leerlingen
voor 't Schooljaar, dat l September a.s. begint,

kan plaats hebben op heden Zaterdag 25 Juni

of uiterlijk Zaterdag 2 Juli a.s. telkens na 2 u. n.m.
Aangeven bij 't Hoofd der School

G. J. v. Roekei, „Casa Mia" A 138, Vorden

PRACHT SORTERING

effen - gebloemd en geruit

TAFELZEIL
Firma A. JACOBS

f voeten ec cM&s I/MC ...
om U er niets van te laten voelen.

Voor vakkundige voetverzorging

Kapsalon „ON DU LA"
P. CLAASSEN Gedipl. Voetkundige

Raadhuisstraat 3 Telefoon 292

BEZOEKT

a.s. Zondag 26 Juni

Hededaay
wedstrijd

Ratti l - Pax l.
Entree 35 et. Terrein: Ratti Kjranenburg-Vorden

Rijwielstalling aanwezig.

Brengt Uw advertenties steeds vroegtijdig

DE GROOTSTE SORTERING

in Wijnen, Koekjes en Suikerwerken
heeft de

CENTRA-kruidenier
Als attractie 2 ons gekleurde ballen 28 cent.

BESSELINK - Keijenburg

Nog enkele plaatsen over
voor reis Amsterdam (via Hilversum), Vo-

lendam, Marken en terug, op 6 Juli a.s.

Opgave gewenst bij H. WAARLO, Dunsborg

15e Jaarlijkse Verloting der Koninklijke Ned. Ver. v. Luchtvaart
3 Verlotingen A.B.C, ieder met hoofdpr^s t.w.v. ƒ 10.0OO
(SxTten mille) ieder pracht-prtyzen uitvoerig vermeld
olAraambil)etten K.L.M., Kiosken, Lissone, Giro 241.000

-RliKKING
| Verkoop In rolle gang t M. v. J. 26-10-48, 2e Af d. A 1506.1507.1S08 j

LU VA-LOTEN 60 cent, te Bekveld kruidenier Harmsen; Hen-
gelo coiffeur Lurvink, Wuestenenk; boekh. Wolters en Arnold;
Keijenburg coiffeur Lurvink; Steenderen-Bronkhorjtpetroleum
venter Lenderink ; Toldijk café Wunderink.

Kermis Keijenburg
•

ZONDAG 26 JUNI

C O N C E R T
MAANDAG 27 JUNI

D A N S E N
in de volgende gelegenheden

Café Hilderink
„ Booltink

Winkelman

Uit

voorraad

leverbaar

1-paards

maaimachines

. Fa H. J, HARMSEN & Zn
^^ Banninkstraat 4 Hengelo Gld

DETHION Het afdoende middel tegen bladluis

op bieten, bomen en struiken.

Verder voorradig : TROSIT, het onkruidverdelgings-

middel voor tuinpaden, pleinen, straten «nz.

B. J. LEBBINK
Notaris VAN BALLEGOIJEN DE JONG

te Hengelo Gld
•
verzoekt vóór 2 Juli 1949

opgave
van te verkopen rogge en haver.
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geldt de volgende Vacantieregeling.

GESLOTEN zijn: op

4-5-6 JULI

25-26-27 JULI

1-2-3 AUG.

J. MEENINK

J. H. TIJDINK

H. BRUGGINK

H. G. v. d. WEER

J. MENKHORST
J. H. DEMMING

R. KREUNEN


