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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 3 tot en met 1 6 Juli 1 949

Voedingsmiddelenkaart 905.
Geldige bonnenBonnen voor

Vlees

Algemeen

201 A. B. D.
202 A. B.
203 D.

204 A. B. D.

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 206 A. B.
MD, MH 908

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

214 D.

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram rijst

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter R.

De niet-aangewezen bonnen 184, 189; 190. 191,
193, 196, 197, 198 en 199 kunnen worden vernietigd.

Nieuws voor boer

en boerderij
Nieuwe regeling voor de eierexport

Heffing per kip

Naar het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening bekend maakt, hebben de bij de eier-
export belanghebbende groepen overeenstemming bereikt
over een nieuwe regeling met betrekking tot de export
van eieren, welke regeling de instemming van de Over-
heid heeft. Ook deze regeling is gebaseerd op de nood-
zaak tot verkrijging van voldoende eieren voor de ex-
port, die een levensbelang is voor de pluimveehouderij.
De nieuwe regeling belast iedere pluimveehouder finan-
cieel naar verhouding tot de grootte van zijn kippen-
stapel.
Met ingang van 2 Juli 1949 is iedere pluimveehouder
verplicht een heffing te betalen van in totaal f 1.50
per kip, waarvan f 1.— dient te worden betaald vóór
15 Augustus a.s., terwijl de resterende f 0.50 per kip
vóór een nader te bepalen datum, vermoedelijk in Oc-
tober a.s., zal moeten worden voldaan. Van deze ver-
plichting worden ontheven de pluimveehouders, die
regelmatig per periode het vereiste aantal exportzegels
bij de P.B.H, inleveren. Dit betekent, dat zij, die tot
dusver het vereiste aantal zegels plakten en dit ook in
de toekomst zullen doen, van de heffing zijn vrijgesteld.
Van de pluimveehouders, die na 2 Juli geen of onvol-
doende zegels plakken en inleveren, zal het heffings-
bedrag door of namens het Bedrijfschap voor pluimvee
en eieren worden ingevorderd.
Zij, die tot dusver niet aan de zegelregeling deelnamen,
kunnen hiermede voor de eerstvolgende periode van
3 Juli — 31 Juli a.s. beginnen. Voor dit doel kan als-
nog een stamkaart — export-eieren bij de P.B.H, worden
aangevraagd. Met betrekking tot het aangekondigde in-
houden van de voedertoewijzing voor een langere ter-
mijn diene, dat pluimveehouders, die per 2 Juli alsnog
overgaan tot het plakken van zegels, alsmede die
pluimveehouders, die het heffingsbedrag hebben betaald,
van 24 September a.s. af wederom in de veevoeder-
distributie-regeling zullen worden opgenomen.

Distributiekring Doetinchem
Openstelling kantoren vanaf 1 Juli 1949.

In verband met de reorganisatie van de Dienst wordt
met ingang van l Juli 1949 voor algemene zaken
in de navolgende plaatsen éénmaal per 14 dagen
zitting gehouden. De zittingsdagen zijn als volgt (en dan
telkens om de 14 dagen).
Hengelo (G.) Vrijdag 8 Juli n.m. 2-4 uur ;
Steenderen Donderdag 7 Juli n.m. 2-4 uur;
Zelhem Woensdag 6 Juli n.m. 2-4 uur;

GENERALE

Van kostbare levens

Hoor het dendfren der motoren
Door de stille somernacht
Heeft men soms in alle vroegte
Duitsland een bezoek gebracht?

Zijn het Russische machines
Vliegend over d' oceaan
Om met tien of duizend tonnen
Naar Amerika te gaan ?

Moeten we nu wéér verduist'ren
Wat is er eigenlijk aan de hand?
Men is wat aan 't repeteren
Hier en boven. Engeland.

En ze vliegen -weer met drommen
't Vliegen wondt een lieve lust
Maar . . . ze vliegen zonder bommen
Maakt u zich miet ongerust.

't Is generale nepetitie
Ook al is 't ee:n eng gezicht.
Als het menens weer gaat worden
Krijgen we nog wel bericht.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)
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Slachtveernarkten Juli 1949.

Nijkerk
Nijkerk
Nijmegen, Ede
Tiel
Lichtenvoorde
Doetinchem
Apeldoorn
Borculo
Lochem
Nunspeet
Eist
Zutphen
„NK" is alleen nuchtc.-re kalveren.

E>e P.B.H, van district 30 en 31.

Plaatselijk Nieuws
Op de heden gehoudcm weekmarkt waren 62 biggen
aangevoerd. Prijzen 39 tot 45 gld. per stuk. Alhoewel
er geen vlugge handell was, werden de meesten toch
verkocht.

Schoolreis]» Openbare School Varsel 20-23 Juni.

Voor de afgesproken tijd waren ze allemaal bij school.
Met bepakte fietsen. 'Ze zouden vier dagen op reis
gaan. Eindelijk daar \jras de meester. De reis kon be-
ginnen. Met een flink gangetje ging het op De Steeg
aan. De stemming was best dat spreekt van zelf.
Doesburg was al gauw bereikt. Daar bekeken ze een
pottenbakkerij. Ook het oude stadje met zijn mooie
oude gevels en zijn grote kerk (helaas zonder toren)
en de schipbrug werden bekeken.
Toen begon de klim om,hoog. Tot De Steeg klom de



weg maar langzaam. Pas toen ze de middagboterham-
men hadden opgegeten in ,,Vacantie-oord Honed', waar
ze drie nachten zouden slapen, en achter dit huis van
het uitzicht over de IJssel genoten, bemerkten ze hoe
hoog ze al waren. Maar de volgende dag stegen ze
nog hoger. Tot op de 110 m hoge Zijpenberg. Heerlijk
spelen is het op die hoge heuvels.
Maar er was ook nog een dierentuin met een speeltuin
en daar moesten ze ook nog heen.
Geen wonder dat het eten nog lekkerder smaakte dan
de eerste dag en dat ze heerlijk sliepen.
Woensdag hadden de fietsen rust. De bus bracht allen
naar Arnhem. Eerst was het: winkels kijken. Daarna
bracht de boot ze naar de Westerbouwing en tenslot-
te maakten ze een flinke wandeling naar het prachtige
Golfslagbad De Branding.
Met de bus weer naar de Westerbouwing. Nog een
poosje in de speeltuin. En toen brachten boot en bus
de hele school weer naar ,,Honed" waar het eten juist
klaar was. 's avonds kochten ze souvenirs, - die ze de
volgende dag voorzichtig bij hun bagage pakten. En
na een hartelijk afscheid van de vriendelijke
eigenaars van het Vacantie-oord peddelden ze weer
huiswaarts. Ze zullen nog dikwijls aan deze prachtige
dagen terugdenken.
Vergadering Onderling Paardenfonds. Dinsdag-
avond vergaderden in Hotel Langeler de leden van
het Onderling Paardenfonds Hengelo (Gld), onder
voorzitterschap van de secretaris de heer D. Walge-
moed. De belangstelling hiervoor was zeer matig. De
notulen werden onveranderd vastgesteld. Uit de uitge-
brachte rekening en verantwoording bleek, dat de in-
komsten f 13.62K53 en de uitgaven f 3.844.72 hebben
bedragen, Het batig saldo is dus f 9.776.87. In dit
bedrag is het begin saldo van dft boekjaar, groot
f 8.267.72, begrepen. Het voordelig saldo is dus
met f 1.508.95 gestegen. In dit boekjaar zijn vier paar-
den afgekeurd, een paard is gestorven, waarvoor
f 3300 werd uitbetaald. Op 30 April 1949 waren 227
leden aangesloten met 316 verzekerde paarden voor
een verzekerd bedrag van f 160.845.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de aftre-
dende voorzitter, de heer D. J. Harmsen en de aftre-
dende taxateur De heer J. Haaring, herkozen. Voor
het nazien der rekening werden aangewezen de heren
H. Langeler en G. Hiddink.
Bij de rondvraag werd naar voren gebracht de ver-
gadering op een vroeger tijdstip te houden, wat de
voorzitter deed opmerken, dat het bezoek dan ook
niet groter zal zijn. Hierna sloot de voorzitter de ver-
gadering
Benoemd. Met ingang van 15 Juli a.s. is de heer
Th. M. van Aanholt, alhier ter secretarie werkzaam,
in gelijke functie ter secretarie der gemeente Raams-
donk, benoemd.
Mooi resultaat. Onze plaatselijke schietver. „Willem
Teil" (afd. Schietbond Oost-Gelderland), behaalde met
haar 1ste en 2de vijftal, elk een tweede plaats in de
competitie.
Bosbessenpluk. Volgens een adv. in dit no. wordt
het landgoed „'t Zelle" voor de bosbessenpluk open-
gesteld. Men leze in de adv. de voorwaarden.
Benoemd. De heer G. Harmsen is met ingang van
4 Juli benoemd tot onderwijzer aan de Chr. School
te Westendorp.
„HELAMINTÖ'1. Hieronder volgen enkele mededelin-
gen omtrent de Landbouw-werktuigen-demonstratie op
17 Augustus a.s.
De werking van onderstaande werktuigen zal te zien zijn.
Aardappelrooiers. 5 verschillende merken en typen
zowel voorraad als zakkenrooiers.
Stoppelploegen, 7 verschillende typen zowel voor
tractor als voor paardetractie.
Diepploegen, 8 verschillende typen achter verschillen-
de merken tractors en voor paardentractie.
Eggen, na diepploegen met tractor voorzien van kooi-
wielen.
Eggen, na ondiepploegen met tractor, verder zal te
zien zijn een zelflichtende egge.
Stalmestverspreiders, 5 verschillende typen.
Tractor voorzien van maaibalk.
Zwadkeerders 2 types. Indien mogelijk ook nog een
hooi of graslader.
Weidesiepen, 3 verschillende typen.

Sproeiwerktuigen. Dit is nog al zeer uitgebreid
6 verschillende firma's zullen hun typen zien laten
waaronder ook poederverstuivers. Sproeiwerktuigen
zowel voor handkracht als paardetractie en te gebrui-
ken met tractor.

DENK aan de schriftelijke opgave

voor CONTROLEUR voor de „HELAMITO"
Opgave Secretariaat Kerkstraat 4.

Kerkdiensten

ZONDAG 3 JULI 1949

Ned. Herv. Kerk

8 u, de Te Winkel, voorbe-
reiding H. Doop. 10 u. Ds
Kwint, bediening H. Doop.
Veldhoek 9 u. Ds P. Hakkesteegt,

pred. te Zelhem.
Vrijz. Herv. Kerk.

5 u n.m. afscheid Ds. v. Lindschoten

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.
Parochie St. Willibzordus

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.
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De Coloradokever dreigt. In verband met de kans
op warm weer verdient het aanbeveling extra aandacht te
besteden aan de bestrijding van de coloradokever.
Hoewel tot nu toe het weer niet 20 erg gunstig was
voor de afzetting van eitjes en de groei van de colo-
radokever, blijkt uit talrijke berichten, dat in het Zuiden
en Oosten vari het land plaatselijk al larven van de
coloradokever zijn waargenomen en op enkele plaatsen
zelfs in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling.
De Plantenziektenkundige Dienst wijst de telers nog
eens op het belang van een regelmatige inspectie van
het gewas. Wanneer de larven de grootte hebben be-
reikt van een tarwekorre', is het tijd een bespuiting
of bestuiving uit te voerA. Men houde er rekening
mee, dat bij een warme periode de afzetting van eitjes
en de ontwikkeling van de larven in een versneld tempo
geschiedt. De bestrijding dient goed te worden uitge-
voerd met de hiervoor aangegeven middelen en wel
met calciumarsenaat af D.D.T. preparaten.

Groente-export naar Duitsland hervat. Als resul-
taat van de daartoe in Frankfurt gevoerde onderhande-
lingen zal met ingang van Woensdag 29 Juni a.s. de
uitvoer van Groenten naar de Amerikaanse zone van
Duitsland worden hervat. Ook thans zal de export op
individuele basis plaats hebben; dit houdt echter in,
dat van Regeringszijde nauwlettend zal worden toege-
zien dat het voor deze, thans aan week-contingenten
gebonden, uitvoer vastgestelde bedrag van f 250.000
dollar per week, niet zal worden overschreden. De
nieuwe regeling zal tot l Augustus 1949 van kracht
zijn.

Ondeugdelijke bestrijdingsmiddelen. De firma A.
J. J. Ledeboer te Velp brengt diverse bestrijdingsmid-
delen in de handel, voornamelijk tegen plantenziekten
in de glascultures, o.a. Kamfix tegen knol en kurkwortel
bij tomaten, Spintex tegen spint en Blanchefix tegen
tomatenmeeldauw (bladvlekkenziekte).
De Plantenziektenkundige dienst raadt de kwekers aan,
alvorens in relatie te treden met genoemde firma, in-
lichtingen over deze middelen in te winnen bij de
ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst of
bij de Rijkstuinbouwconsulent.
Met betrekking tot Kamfix kan worden medegedeeld,
dat uit vele proeven en ook in de praktijk gebleken is,
dat het middel ondeugdelijk is tegen ziekten en para-
sieten, waarvoor het wordt aanbevolen, zoals „knol"
in tomaat, kurkwortel, ritnaalden enz.

Raadsverslag Hengelo (Gld).
De gemeenteraad vergaderde Woensdagmiddag onder voor
zitterschap van Burgemeester P. van Hoogstraten. De heren
Bobbink, Kuesink en Hiddink hadden bericht van verhin«
dering gezonden.
Naar aanleiding van in de vorige vergadering vastgestelde
verordening betreffende het bespuiten van vruchtbomen in

FORD
Mechaniseert de Nederlandse Landbouw.

FORD-DEARBORN en FORDSON-MAJOR tractoren uit voorraad leverbaar.
Vraagt vrijblijvend inlichtingen of demonstratie.

JOS. HERWERS — Ford-Tractor-Dealer — Hengelo (Gld) — Telefoon 263.

bloeitijd, deelde de voorzitter met-, dat b l i jkens een schri jven,
dat door tussenkomst van de voor/it ler van de burgemces=
terskring Zutphen hem heeft bereikt, Gedep. Staten op grond
van een advies van de P lan tenz iek tekundige Dienst l i e t ge =
meentebestuur van Heumen in overwei^ing hebben gegeven de
in die gemeente vastgestelde gel i jksoort ige verordening in te
trekken. De door de raad van Hengelo
dening is intussen aan Gedep. Staten inge/.onden en Burge»
meester en Wethouders hebben hierover nog niets vernomen,
zodat het hun gewenst voorkomt, alvorens eventueel verdere
maatregelen te treffen, bericht van genoemd college al te
wachten. De heer Heerink wees erop, dat ook H. en W. van
Zelhem hun voorstel tot vas t s t e l l ing van een verordening
nebben teruggenomen, eveneens naar aan le id ing van het
advies van de dienst te Wapeningen. Bi) de ingekomen stukken
Bevonden zich berichten van Gedep. Staten van ontvangst
van de vastgestelde verordening betreffende het opslaan van
vuil en afval en het planten van bomen binnen een bepaal»
de afstand van de openbare weg, alsmede van de kampeer»
verordening. Deze verordeningen zijn intussen in werking
getreden.
De behandeling van het voorstel van Burgemeester en Wet=
louders tot vaststelling van een nieuwe verordening op de
beffing van begraafrechten wordt tot de volgende vergadering
aangehouden, omdat de heer Stegerman naar hij beweer, de
lierop betrekking hebbende stukken niet heef t on tvangen .
'n de begrotingen voor 1948 en 1949 worde t wijzi»
gingen aangebracht. Op de begroting voor 1949 wordt aan.
gebracht een post groot f 2250 voor het verrichten van
uit" en inwendig verfwerk aan de R.K. School voor v.g.l.o.
e Gooi en voor het maken van een nieuwe vloer in twee
okalen van die school. Bij de uitvoering van de verbouwing
van dit schoolgebouw die nagenoeg is voltooid, heeft zich
de behoefte aan genoemde herstellingen geopenbaard. Nu de
school wordt voorzien van verschillende nieuwe leermiddelen,
meubelen en keukeninrichting voor het onderwijs in huis»
loudkunde, delen Burgemeester en Wethouder* de mening
van het schoolbestuur, dat het interieur van de school hier=
mee in overeenstemming dient te worden gebracht. Door
uitvoering van bedoelde werken zal de school aan redeli jke
eisen voldoen. Verder stelde de raad beschikbaar een crediet
van f 10.000,— voor aankoop van een Bedford autochassis
ten behoeve^ van een watertankwagen voor de brandweer.
Reeds geruime tijd geleden heeft de raad B. en W. gemach*
tigd maatregelen tot aankoop te treffen, maar eerst thans is
het mogelijk gebleken, de hand te leggen op een prima ge«
bruikt chassis, dat door de Brandweerinspectie is gekeurd crj
beproefd en volkomen voor het doel geschikt bevonden is.
De aankoop heeft intussen reeds plaats yehad evenals die
van een tank met een inhoud van ongeveer 4000 l i ter . Ook
hierover heeft de Inspectie guns t ig advies uitgebracht. Om
de tankwagen bedrijfsklaar te maken zal nog moeten worden
overgegaan tol aankoop van een pomp en een schuimblus»
installatie, waartoe pogingen worden gedaan. De kosten van
het chassis met reservewiel bedragen p.l.m. f 4650, de ove-
rige kosten werden geraamd op f 5350. In verband hiermede
wijst wethouder Tijdink erop, dat de u i t r u s t i n g v<m de brand»
in de laatste tijd geli jdeli jk een zodanige verbeter ing heeft
ondergaan, dat de animo om bij de b randweer d iens t te doen,
wordt verhoogd. Dat de organisatie goed is, b l i j k t uit het
feit, dat bij een brand op Hemelvaartsdag binnen 2 min. na
de alarmering de brandspuit bui ten ' t dorp was. Spr.brengt hulde
voor dit optreden onder le id ing van de a c t i e v e commandant
die een zeer goed brandweerman bl i jk t te zijn. Wat de aan =
koop van een tankwagen betreft hebben Bur^emeesK
Wethouders, gesteund, door het advies van de Rijksinspectie,
gemeend de knoop te moeten doorhakken, omdat de gele=
genheid, voor een zeer bi l l i jke prijsdergelijk goed materiaal te
verkrijgen, zich slechts zelden voordoet. De derde belangr i jke
begrotingspost die de raad aanbrengt, is een som van f 5000
voor het opruimen van de tramrails in de Spalstraat en de
Raadhaisstraat met daarbijbehorende noodzakelijke bestratings»
werken. Aanvankelijk lag het in de bedoeling de rails te
verwijderen bij uitvoering van het plan tot gehele vernieu-
wing van de bestrating, welk werk op het urgentieplan is
geplaatst maar Burgemeesfer en Wethouders zijn tot de con-
clusie gekomen, dat het met het oog op het toenemend ver.
keer, dat van de rails hinder en gevaar ondervindt, niet
verantwoord is, de tegenwoordige toestand langer te doen
voortduren. Zij stellen er daarom prijs op, deze voorlopige
verbetering in afwachting van het grote plan zo spoedig
mogelijk te doen uitvoeren. Bij uitvoering van dit werk zul.
len ongeveer 50000 nieuwe straatklinkers benodigd zijn, die

echter bij vernieuwing van de gehele bestrating opnieuw
gebruikt kunnen worden. Nadat de heer Oldenhave er op
heeft aangedrongen, het werk aan te besteden en Burgemeester
en Wethouders hebben toegezegd aan deze wens te zullen
voldoen, keurt de raad deze begrotingswijziging goed. In
verband met de door de raad uitgesproken wens om bij ge»
noemd werk niet de gemeentearbeiders te werk te stellen,
verzoekt de heer Weenink meer aandacht te schenken aan
de rijwielpaden, die overal in de gemeente in slechte toe-
stand verkeren. Wethouder Luesink wijst erop, dat de paden
langs de Uilennesterstraat en de Banninkstraat reeds in orde
gemaakt zijn en dat ook aan andere paden hard gewerkt
wordt. De heer Heerink vraagt of nog niet een gedeelte van
het op het urgentieplan voorkomend plan voor verbetering
van zandwegen kan worden uitgevoerd, waarop wethouder
Luesink antwoord, dat B. en W. overwegen zo mogelijk een
aantal zandwegen met hulp van de D.U.W. die daarvoor
arbeiders beschikbaar heeft en een belangrijk subsidie toe-
kent, te doen verbeteren. De opmaking van een plan hier.
voor is in voorbereiding. De gemeenterekening over 1946
wordt nadat de daarvoor aangewezen commissie rapport over
haar onderzoek heeft uitgebracht, voorlopig vastgesteld met
de volgende cijfers :gewone dienst uitgaven f 152137,26, in-
komsten f 63373.-10, nadelig slot f 88764,16, kapitaaldienst
inkomsten f 186555,25, uitgaven f 16812,52, batig slot
f 169742,73. De Gemeenterekening over 1947 word aange«
boden en voor onderzoek in handen gesteld van een com-
missie, bestaande uit de heren Heerink, Oldenhave en We-
verink. Vastgesteld wordt een verordening op het verhaal
van bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen, ter-
wijl de raad tenslotte aanneemt het voorstel van B. en W.
om het daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel
overeenkomstig de regeling die ten aanzien van het rijks-
personeel wordt toegepast, over 1949 een gratificatie van
2 pet. van het salaris toe te kennen.
Bij de rondvraag informeert de hr Oldenhave hoe het staat
met de plannen voor woningbouw. In de vorige vergadering
hebben B. en W. medegedeeld te zullen trachten voor 1949
een verhoogde toewijzing te verkrijgen. Is dit geschied en
welk resultaat heeft deze poging opgeleverd? De voorzitter
antwoordt dat vermoedelijk voor dit jaar niets meer te be-
reiken is. B. en W. hebben naar aanleiding van het bericht
dat aan Gelderland een extra toewijzing van 600 woningen
is toegekend een bespreking gehad aan het bureau van de
Wederopbouw te Arnhem. Hun werd daarbij medegedeeld,
dat een aanvraag om uit die toewijzing een drietal wonin-
gen beschikbaar te stellen, misschien voor inwilliging vat-
baar zou zijn. Daarop is terstond een aanvraag ingezonden,
maar Gedep. Staten die over de toewijzing aan de gemeen»
ten hebben te beslissen, hebben inmiddels reeds te kennen
gegeven, dat op een verhoogd contingent niet te rekenen
valt. Van de 600 woningen zijn n.l. 300 bestemd voor ge-
meenten die nog achterstand hebben in verband met ver-
woesting van woningen door oorlogsgeweld, terwijl de andere
is verdeeld over gemeenten met de meeste behoefte aan
woningen voor personeel van industriële bedrijven. Het is
echter niet uitgesloten, dat nog een kleine reserve beschik,
baar blijft door dat sommige gemeenten door bepaalde om-
standigheden van het toegewezen contingent geen gebruik
maken, maar dit moet worden afgewacht. Wel heeft Weder-
opbouw er op gewezen, dat de over 1*M8 toegepaste ver.
mindering van het toegewezen bouwvulume op de duur
weder zal worden achterhaald, maar daarmee is de gemeen,
te thans niet geholpen.
De heer Wcverink brengt een klacht over van aannemers
van gemeentewoningen over vertraging in de betaling van
de laatste termijnen der aannemingssommen, waarop wet-
houder Tijdink zegt, dat deze zaak thans geregeld is en
spoedig betaling kan geschieden. Hierna sluiting.

Te koop een dragende

b.b. zeug,
werptijd 15 Juli.

Knolzaad,
halflange Andijvie-
blad, oogst 1949.

Joh. H. Tolkamp
D 78 — Hengelo

Te koop

biggen
bij Wed. H. J. Bosman,

„Nijhuis" E 19
Hengelo (Gld)

Te koop

3 zware
bij A. Boerkamp
D 115 - Hengelo

Te koop
een goed gebruikt

herenrijwiel
Spalstraat 48

y Weckglazen
> Weckketels
> Thermometers

B. A. SU ETERS
Smederij — Keijenburg

Te koop

afgekalfde koeien
en vaarzen,

met veel melk,
H. Weevers - Hengelo

LANDBOUWERS
laat uw weiland thans onderzoeken. Uit-
slag spoedig bekend. Opgave hiervoor
vóór of op 9 Juli bij ondergetekende of
bij H. JOLINK op „de Haar".

B. Kelderman.

Zondagsdienst doktoren

Dr Dwars en Dr Buurke.

bij I. B. Otten
D 57

Te koop

50 jonge kippen
bij Groot Roessink
,,Sletterink" — Dunsborg

Te koop
een zwart geëmailleerd

kolenfornuis,
bij H. J. Huiskes
Kervelseweg 5

Biedt zich aan
voor de aanstaande
oogst

maaier
en

bindster
brieven no 58 bur. v. d. bl.

Een advertentie in
„de Reclame" heeft
altijd succes.



In plaats van kaarten.

Gcrrit Jan Meenink

en

Johanna Lijftogt

geven U mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen Huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats hebben
op Dinsdag 5 Juli a.s.

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Kerk
te Hengelo (Gld), des v. m. 1 1 uur, door
de Weleerw. Heer Ds. K. G. Kwint.

. ir>.. Raadhuisstr. 42, THengelo (Gld,, Q Jun, 1949.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-4.30 uur,
in zaal Langeler Hengelo (Gld).

Voor de

Hengelose Bakkersvereniging
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

Verlotingen A.B.C, ieder hoofdprijs w. ƒ 10.OOO. Ziet de pracM-
priizen b/d KLM, Kle.k.n. Li,,on.. M.v.J, 26-10-48, 2e a. 1506.1507, IE
TREKKING 29 JULI 6O cent LUVA LOTEN

l N.B. Die wil meespelen, mpoedl De Luva Loten vliegen weg ! \

LUVA-LOTEN 60 cent, te Bekveld kruidenier Harmsen , Hen-

gelo coiffeur Lurvink, Wuestenenk; boekhandel Wolters en Arnold,
Keijenburg coiffeur Lurvink; Steenderen-Bronlchorst petroleum-

. venter Lenderink; Toldijk café Wunderink.

Coöp. Boerenleenbank »Landbouwbelang«

Hengelo (Gld)

Het kantoor is Maandag 4 Juli a.s. de
gehele dag

gesloten.
Reisvereniging Hengelo-Dorp

per touring-car naar Amsterdam
met bezoek aan Artis en Aquarium en boot-
tocht door de Amsterdamse grachten en

havens, op Woensdag 27 Juli 1949.

De heenreis gaat langs de Grebbeberg;
de terugreis door het Gooi.

Kosten f 1 O.— per persoon, Artis, . boottocht enz.
inbegrepen. Deelnemers aan deze mooie
en interessante tocht kunnen zich tot
9 Juli a.s. opgeven bij :

F. Roes, Banninkstraat 15
W. Heij, Raadhuisstraat 37
P. J. van Keulen, Spalstraat 18.

Dezer dagen ontvangt U de

extra kolenbonnen
voor winkels, kantoren enz.

Levert deze d i rec t in, want ze zijn

maar 3 dagen geldig.

Wij kunnen U uit voorraad leveren Anthraciet, Ess-

nootjes en Eierkolen. Tevens komt U dan in aan-
merking voor bonvrije Cokes en Bruinkoolbriketten.

B. J. LEBBINK

U.V.V. - Hengelo Gld

28 Juli, 's middags 3 uur, zal er gelegenheid zijn voor

opname van „gesproken brieven"
(gramofoonplaten) voor de jongens in Indië.

Voor diegene, van wie de vorige maal de plaat
mislukte, gratis.

Gaarne opgave bij Mevr. VAN HOOGSTRATEN,
vóór 16 Juli.

is een perhnanentwave toch min-
stens zo belangrijk (en welkom) als
een sigaar voor een man.
Vanzelfsprekend kiest zij dus met
zorg haar kapper en neemt

P. Claassen

Raadhuisstraat 3 Tel. 292

Vergunning Bosbessenpluk
HUIZE „ZELLE"

Evenals verleden jaar zal het plukken

van bosbessen op het terrein van „Huize
Zelle" alleen mogen geschieden op ver-

gunning, ledere plukker dient in het bezit
te zijn van een weekkaart, ingaande des
Zondags van iedere week. Deze kaarten zijn
te verkrijgen bij den Jachtopziener op ,,Huize
Zelle". De kosten bedragen f 2.50 per

weekkaart.

Na des avonds 8.30 uur mag niemand zich meer op
het terrein bevinden. Men wordt verzocht geen

papieren te laten liggen.

Wegens afschaffing te koop
een z.g.a.n. boerenwagen

met boompjes leren,

lang 4.25 mtr ;

een stortkar;

een span houten eggen;

een giervat,

500 Itr, met raam;

en een z.g.a.n. paardentuig
compleet,

bij J. G. Bosman
Ruurloseweg 38 Hengelo

Te koop

een schuurtje
in prima staat,
3X1.85X1-50
te bevr. J. Sueters

Banninkstr. 17, Hengelo (G)

Te koop gebruikte

hark-keerder
H. J. Hissink

,.Schotman" B 5 Hengelo


