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Distributiekring Doetinchem
Kamer- en pensionbewoners, die een afzonderlijk met
een haard of kachel te verwarmen woninggedeelte
hebben gehuurd en zijn ingeschreven in het bevolkings-
register van de gemeente kunnen in de loop van de
maand Augustus brandstoffen aanvragen.
De verhuurder vraagt aan.
Stamkaarten, zowel van verhuurder als huurder over-
leggen.
Het kantoor te Hengelo is geopend Vrijdag 5 Aug.
en vervolgens om de 14 dagen.
Te Steenderen, Donderdag 4 Aug. en vervolgens om
de 14 dagen.

Nieuws voor boer

en boerderij

Eierexportregeling.
Pluimveehouders wier kippenstapel, ten opzichte van
het tijdens de Mei-inventarisatie 1949 opgegeven aan-
tal, vóór 15 Augustus 1949 met 25°/o of meer is ver-
minderd, kunnen zich tussen 7 en 17 Augustus a.s.
persoonlijk bij hun P.B.H, vervoegen, teneinde even-
tueel voor verlaging van de exportaanslag in aanmer-
king te komen. Met vermindering van minder dan 10
stuks kan, ook al is dit meer dan 25 °/», geen rekening
worden gehouden. De destijds toegezonden gele aan-
slagkaart, model 175, moet worde» meegebracht.

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

Een greep
uit het gevarieerde programma van de

HELAMINTO
te HENGELO (GLD)

16 Aug. 's Av. 7.30 u. opening. Concert door een groot
gemengd koor van Zangverenigingen uit Silvolde, Oosseld,
Gaanderen en Hengelo, en door de Muziekver. „Concordia"
uit Hengelo.

17 Aug. Grote Landbouwwerktuigendemonstratie o.l.v.
de Stichting voor de Landbouw en de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst.

's Av. Cabaret in de consumptietent.

18 Aug. Fokveedag van Warm- en Koudbloedpaarden,
met zeer grote deelname.

's Av. Concert door Dierens Harmonie en Tamboercorps,
afgewisseld door Doesburgs Mannenkoor.

19 Aug. Fokveedag van M.R.IJ.-rundvee, Schapen, Pluim-
vee en Konijnen, met zeer grote deelname.

's Av. Groot Triomf-Vuurwerk met de nieuwste en meest
fantastische nummers.

20 Ang. Groot Concours-Hippique, w.o. vele nummers
tuigpaarden (spannen en tandems), grote en kleine maat hack-
neys, springconcours voor officieren en heer-rijders, jacht-
paarden enz.

's Av. Groot Bal.

Groot aantal interessante exposities op Midden-
stands- en Industriegebied.

Alle dagen Lunapark met vele attiacties.

Komt, ziet en geniet op deze

G R O O T S T E TENTOONSTELLING VAN GELDERLAND

Plaatselijk Nieuws

Geslaagd. Onze plaatsgenoten de h.h. Bultman en
Dimmendaal slaagden te Zutfen voor het Middenstands-
diploma. Opleiding genoten zij bij de heer Mennink
uit Ruurlo.

HET GROTE

Hevel

Staakt het vuren, staakt het vuren,
Klinkt op nieuw nu het signaal.
Als 'k het goed heb bijgehouden
Klinkt het voor de derde maal.

Bij een kopje thee in Djokja
Kwam dan eind'lijk het accoord.
Maar we zouden willen vragen:
Houden ze nu ook hun woord?

Wordt het straks weer een debacle?
'n Kwestie van vermeende moed?
Moet men straks de eer weer redden?
Vloeit er straks wéér kostbaar bloed ?

Zal de oorlogsgesel zwepen
Over 't schone Indisch land?
Is de hand nu toegestoken
Werkelijk een vriendenhand ?

Laat men een ding slechts bedenken
Al zijn de zaken zeer verward,
Vrede is nooit een verstandszaak
Vrede komt slechts uit het hart.

(Nadruk verboden — \

alle rechten voorbehouden)

Zondagsdienst doktoren

Dr Dwars en Dr Westerbeek v. Eerten

Vergadering. De Hengelose Winkeliersvereniging
vergadert, volgens een advertentie in dit no., a.s. Maan-
dag. Er worden ditmaal geen convocaties toegezonden
aan de leden.

Examens. Voor de Middenstandscursus slaagden onze
plaatsgenoten H. Bobbink, J. Oldenhave, W. Wolsink,
en L. W. Wagenvoort. De opleiding genoten zij bij
de Hengelose Middenstandscursus.

Voor gezel A kleerinaken slaagden te Groningen, de
heren H. Verstegen en B. Grotenhuis.

Burgerlijke Stand over het tijdvak van 16—31 Juli '49.
Bevallen : M. E. Barones van Dorth tot Medler—de
Weichs de Wenne d., H. J. Luimes—KI. Sessink z.,
A. M. Hendriks —Mullink zn, L. H. Wormgoor—
Hendriksen d., T. Eenink—Esschendal d.
Ondertrouwd: A. Th. van Rossum en J. B. H. Sue-
ters, H. Steege en G. Schildering, K. de Waal en H.
G. Menkveld.
Gehuwd: Tr. Stel en M. W. Minnée, D. J. Grootbod
en R. Demming, T. Momberg en H. J. Hermsen^iH.
Vorentjes en A. Vels.
Overleden: Gr. Teunissen, oud 87 j. wedn. van B. D.
van Gaalen; L. G. Hissink, oud 83 j. wed. van H.
Harmsen, B. Wullink, oud 41 j. echtgen. van H. A.
Hengeveld; H. G. Berkelder, oud 89 jr wedn. van G.
van Zoest; J. A. B. Mentink, oud 29 jr, ongehuwd,
(overleden te Doetinchem); J. W. Jansen, oud 50 jr,
echtgen. v. W. Jonkers (overl. te Hummelo en Keppel).

N.T.F. Over de maand Juli 1.1. werd door de Ned.
Thermo Chem. dienst te Nijverdal uit deze gemeente
de cadavers van l paard, l koe, l graskalf. 10 nuch-
tere kalveren, 23 varkens, w.o. 2 biggen, en l schaap
opgehaald.



Weekmarkt. Op de Woensdag gehouden weekmark
waren l 17 biggen aangevoerd. Prijzen f 36.— tot f 46.—
per stuk. Vlugge en goede handel.

Zij, die gedurende de Tentoonstellings-
week pensiongasten kunnen hebben worden
verzocht dit direct op te geven aan de

Secr. V.V.V. A. H. ARNOLD.

STEENDEREN

Geslaagde sportmiddag. Op het hoge Wesselink
is Zondag een sportmiddag gehouden, georganiseerd
door de plaatselijke gymnastiek- en voetbalvereniging,
die uitstekend is geslaagd. Ook de gymnastiekver. uit
Laren en Ruuurlo verleenden hun medewerking, zodat
ongeveer 200 gymnasten aanwezig waren, die onder
leiding van de heer G. J. de Weerd te Ruurlo ge-
zamenlijk optraden en het programma vlot afwerkten.
Een vriendschappelijke voetbalwedstijd Steenderen-
Vorden eindigde in een gelijk spel (3—3).

Geslaagd. De heer M. W. Maas, onderwijzer aan
de R.K. School te Baak, slaagde dezer dagen voor de
acte tekenen L.O.

Mej. M. F. Draaisma slaagde te Amersfoort voor het
Staatsexamen,

Raadsverslag Hengelo-GId.
De gemeenteraad vergaderde Donderdagmiddag onder voor-
zitterschap van burgemeester F. van Hoogstraten. Alle leden
waren present.
Bij de ingekomen stukken was het besluit van Ged. Staten
waarbij de jaarwedde van de weth. met ingang van l jan.
1949 werd vastgesteld op f 400.—
Een verzoek van de Tuchtunie om een bijdrage voor een»
maal in verband met haar 40«jarig bestaan wordt zonder
hoofdelijke stemming op voorstel van B. en W. afgewezen,
omdat de raad van oordeel is dat voor steun uit de gemeen-
tekas geen aanleiding is, terwijl het verzoek bovendien niet
op zegel is gesteld.
De voorz. deelt voorts mede, dat de aanbesteding van het
plan voor de verbouw van de openb. school aan de Ruur.
loseweg is uitgesjeld, omdat intussen gebleken is, dat nog
enige andere verbeteringen urgent zijn n.l. een electr. water-
voorziening ten behoeve van de closetinrichting, nieuwe
vloeren in alle leslokalen en het bouwen van een rijwiel-
bergplaats.
B. en W. hebben een gewijzigd plan dat f 8500.— meer zal
kosten om advies gezonden aan de Inspecteur voor het
Lager Onderwijs. Zij achten het gewenst eventueel deze ver-
beteringen tegelijk met het gehele plan uit te voeren en
wachten nu het advies van de rijksinspectie en de goed-
keuring van Ged. Staten af. Om de zaak te bespoedigen
stellen zij voor reeds thans de begrotingspost met genoemd
bedrag te verhogen.
De heer Oldenhave juicht het gewijzigd plan toe, doch
hoopt dat de uitbreiding niet zal leiden tot langdurig uit-
stel. De zaak mag niet op de lange baan geschoven worden.
Weth. Tijdink zegt dat het hoofd der school uitstel op prijs
stelt, wanneer daardoor bereikt kan worden dat het plan
ineens kan worden uitgevoerd.
Op een vraag van de heer Otten of redelijke kans bestaat
op goedkeuring van het gewijzigd plan, antwoordt weth.
Tijdink bevestigend, omdat het nuttige verbeteringen betreft.
Ook de heer Ruesink is voor- gelijktijdige uitvoering.
De raad keurt dan zonder hoofdelijke stemming de uitbrei-
ding goed.
De heren Stegerman, Heering en Otten onderzoeken daarop
de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden. Na een
uitgebracht gunstig advies besluit de raad tot toelating.
Bij de behandeling van de verordening begrafenisrechten
deelt de voorzitter mede, dat B. en W. bij nadere overwe-
ging hei tarief voor het luiden met twee klokken hebben
vermincjfcrd van f 12.50 op f 10.—, Zij zouden het betreuren
dat een te hoog tarief tot gevolg zou hebben dat dit oude
gebruik zou verminderen of achterwege blijven.
De heer Heerink keurt af, dat de exploitatie van de be-
graafplaats een batig saldo zal opleveren, al is dit klein. Het
wordt door een gedeelte van de gemeente opgebracht.
De voorz. zegt dat het saldo slechts op schatting berust.
Het is mogeli jk dat de exploitatie een tekort zal opleveren.
De laats te j.iren waren de uitgaven steeds hoger dan de
ontvangsten. De wet laat een matige winst toe.
Weth. Luesink zc^t, dat het salaris van de doodgraver
waarschijnl i jk hoger moet worden dan in de stukken is ver-
meld. Daardoor zal het geraamde overschot zeker verdwijnen.
De heer Hiddink acht de opmerking van de heer Heerink
juist, maar men moet rekening houden met de mogelijkheid
van tekorten.

De heer Ruesink vindt de vergoeding voor het recht van
het plaatsen van grafstenen wat te hoo^. De prijzen van de
stenen zijn tegenwoordig zeer hoog, zodat hij vreest dat er
weinig stenen meer geplaatst zullen wonden.
De heer Hiddink zegt dat men het recht koopt tot het be*
graven in een bepaald graf. Hij acht het dan niet billijk dat
men niet vrij is in het sieren der graven. Spr. vraagt of het
voorgestelde tarief niet verlaagd kan worden.
Verschillende opmerkingen worden over de verordening
nog gemaakt. Tijdens de bespreking pleitte de heer Steger-
man voor uitbreiding van de begraafplaats.
Weth. Tijdink onderschrijft de urgentie. Spr. acht het van
groot belang een gedeelte van het terrein achter „Ouweleen"
te kopen. Men is dan voor de volgende 100 jaar klaar.
Spr. meent dat wij moeten vooruitzien. Hij ontraad wijziging
in de tarieven te brengen, die met veel zorg zijn samenge-
steld. Mochten in de praktijk enkele onbillijkheden blijken
dan kunnen deze later worden opgeheven.
Slechts één technische wijziging, waarbij voorkomen wordt,
dat men door het omzetten van een recht tot het begraven
in een graf voor 10 jaar in een recht voor onbepaalde tijd
minder zou behoeven te betalen, dan wanneer men dit
recht ineens voor onbetaalde tijd koopt, wordt op verzoek
van de heer Oldenhave aangebracht.
Hierna wordt de verordening zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
De rekening van de Hummelo-Enschedese Kunstweg over
1948 wordt voorlopig vastgesteld met een nadelig saldo van
f 10.246.02.
Met een zeer uitvoerig prae-advies hadden B. en W. aan
de raad voorgesteld, om met ingang van l Jan. 1949 het
subsidie voor „het Groene Kruis" en het „Wit-Gele Kruis"
te bepalen op f 2.50 per jaar voor elk bij een dier vereni-
gingen ingeschreven gezin, wonend in deze gemeente, en
waarvoor een jaarlijkse contributie van tenminste f 5.—
wordt betaald onder voorwaarde, dat het juiste bedrag van
het subsidie wordt bepaald naar het aantal gezinnen, inge-
schreven op l Jan. van het jaar waarop het subsidie be-
trekking heeft. De subsidie zal niet meer bedragen dan de
som, die nodig is tot dekking van het nadelig saldo volgens
de door B. en W. goed te keuren rekening. Jaarlijks vóór
l Juni moeten de Kruisverenigingen de rekening en verant-
woording over het afgelopen jaar aan B. en W. overleggen.
Tenzij de exploitatie over 1949 een batig saldo oplevert, zal
dat jaar moeten worden uitgekeerd aan

het Groene Kruis 629 x f 2.50 is f 1572.50
het Wit-Gele Kruis 264 x f 2.50 is f 660.—

hetgeen f 1532.50 meer is dan het subsidiebedrag over 1948.
Zonder discusie besluit de raad het verhoogde subsidie toe
te kennen.
In verband met de slechte toestand waarin de vroegere
onderwijzerswoning bij de voormalige O.L. school te Gooi
verkeert en de mogelijkheid om door toepassing van de
regeling betreffende het verlenen van overheidspremie voor
verbetering en splitsing van woningen twee volwaardige wo-
ningen te maken, stellen B. en W. aan de raad voor deze
woning te verbouwen. Blijkens het bouwplan zal elke woning
bevatten beneden een kamer, keuken en bergplaats en op
de bovenverdieping 3 slaapkamers en een overloop. De be-
staande gang blijft bij de woning aan de straatzijde, de be-
staande deur in de oostelijke gevel, die toegang geeft tot de
keuken, zal de ingang worden van de andere woning.
De kosten van de verbouwing zijn geraamd op f 7300.—.
Bij beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volks-
huisvesting van 16 Juli j.l. is een rijkspremie verleend van
' 1890.—, zodat de kosten voor de gemeente f 5410.— zul«
en bedragen. Het ligt in de bedoeling van B. en W. de
weede woning ter beschikking te stellen van de schilder

W. J. Derksen.
De heer Heerink wijst erop dat de schilder Steege zich niet
heeft teruggetrokken. Deze heeft slechts een noodwoning en
wenst nog steeds voor de gemeentewoning in aanmerking
te komen.
De voorz. zegt dat aan Steege niets kan worden beloofd,
omdat de gemeente nog met de tegenwoordige bewoner
Langerhuizen te maken heeft.
Weth. Luesink zegt dat het de bedoeling was de schilders
Derksen en Steege beide te helpen, maar Langerhuizen moet
ook wonen.
De heer Oldenhave vraagt of B. en W. advies hebben ge-
vraagd aan de woonruimtecommissie, over het beschikbaar
stellen van de woning aan Derksen. De beslissing berust bij
B. en W., maar volgens de verordening moet toch de com-
missie gehoord worden.
Door de indruk te wekken dat de woning aan Derksen zal
erhuurd worden lopen B. en W. vooruit op de feiten.

Weth. Tijdink zegt dat er nog geen beslissing is genomen,
zodat nog advies kan worden gevraagd.
De heer Oldenhave heeft op de splitsing niets tegen, maar
acht het niet juist dat B. en W. toezeggingen hebben gedaan.
De voorz. zegt dat belanghebbenden een verzoek tot het ge-
meentebestuur hebben gericht, dat de aanleiding is geweest
voor het splitsingsplan.
Weth. Tijdink zegt dat B. en W. niets hebben beloofd, hoe-
wel het voorstel wel enige toezegging inhoudt. Reeds lang

hadden zij het als vanzelfsprekend aangenomen dat beide
schilders in de woning zouden komen. B. en W. hebben
zich laten leiden door de gedachte dat deze oplossing voor-
delig was, in verband met het onderhoud, waaraan door de
nieuwe bewoners meer zorg zal worden besteed.
De heer Oldenhave zegt dat niet alleen de huurder schuld
treft van de slechte toestand van de woning. De gemeente
heeft zich de laatste jaren niets aan het onderhoud gelegen
laten liggen. Spr. vindt het te sterk uitgedrukt door te zeg-
gen dat het onderhoud beter zal zijn met de nieuwe bewoners.
Het voorstel tot splitsing wordt hierna zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
Ingetrokken wordt hierna de regeling met de gemeente
Zutphen betreffende bijdragen ten behoeve van de openbare
U.L.O. school en de school yoor buitengewoon lager onder-
wijs aldaar, in verband met de nieuwe wettelijke regeling
betreffende bijdragen aan schoolgemeenten.
Ter financiering van de uitgaven voor de 4 in aanbouw
zijnde woningen aan de Teubenweg te Keyenburg wordt met
de Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang" alhier een
annuïteitslening van ten hoogste f 40.000.— tegen een rente
van 3'/4 % per jaar en met een annuïteit berekend naar
4.073 % van het bedrag der lening aangegaan.
Op voorstel van de voorz. wordt aan de agenda'toegevoegd
het punt s Ontwerp regeling van de bezoldiging voor de ge-
meenteontvangers. Bij de herziening van de jaarwedde van
de ontvangers is rekening gehouden met het rapport van de
z.g. commissie Ubink. Het ontwerp sluit zoveel mogelijk aan
bij de reeds door Ged. Staten vastgestelde, doch nog niet
kon. goedgek. salarisregeling voor de secretarissen. Ged. Staten
stellen voor de nieuwe regeling te doen ingaan met terug-
werkende kracht tot l October 1947. Hoewel indertijd naar
aanleiding van de ontwerpregeling voor de secretarissen ook
verzocht was de herziene salarissen te doen ingaan op l
Oct. 1947, is dit niet ingewilligd en werd alt datum van in-
gang l Jan. '48 aangehouden.
B. en W. achten dit niet billijk ten opzichte van de secr. en
stellen daarom de raad voor zich met het ontwerp voor de
bezoldiging van de ontvangers te verenigen en opnieuw de
wens uit te spreken dat ook de regeling voor de secr. wordt
toegepast van' l Oct. 1947 af. De raad kon zich hiermee
verenigen.
A«n de heer Oerlemans wordt een gratificatie van f 700.—
toegekend voor de waarneming van de functie van gemeente-
ontvanger tijdens de ziekte van de ontvanger. De voorz.
spreekt lof voor de wijze waarop de heer Oerlemans zijn
taak heeft vervuld.
Bij de rondvraag klaagt de heer Ruesink over het niet op-
ruimen van gemaaid gras langs de Vuilestraat. Veel distels
liggen hierdoor op de fietspaden met als gevolg vele lekke
banden. Ook de verkochte eikenbomen langs die straat zijn
nog steeds niet verwijderd. Dit is hinderlijk en gevaarlijk
vooral in de bocht van de weg.
De heer Heerink vraagt aandacht voor de doorlichting van
de bevolking. Hij acht dit zeer nodig. De voorz. merkt op
dat er nog geen aanvragen zijn. Weth. Tijdink zegt dat er
in Hengelo heel wat gevallen van t.b.c. in de laatste tijd
zijn, zodat ook hij het zeer noodzakelijk acht hier aandacht
aan te schenken. Hij verwacht dat het onderzoek mogelijk
zal zijn zodra de „Stima" over voldoende doorlichtingsappa-
raten beschikt. B. en W. zullen in de toekomst van een en
ander zeker werk maken.
De heer Stegerman vraagt nu de bermen op enkele stukken
na niet meer verhuurd zijn, of belanghebbenden nu het gras
mogen afmaaien.
De voorz. zegt dat hiertegen geen bezwaar bestaat, mits
alles verwijderd wordt en niet het onkruid en distels blijven
staan.
Weth. Tijdink zegt dat nu de gemeente een maaimachine
heeft, de toestand geleidelijk beter wordt.
De heer Ruesink geeft dit toe, maar meent dat het rijden
met de machine voor de gemeente veel kosten meebrengt.
De heer Oldenhave vraagt wanneer de gemeentewoningen
worden geverfd. Dit is zeer nodig.
De voorz. antwoordt dat dit in voorbereiding is.
De heer Oldenhave dringt aan op aanleg van de geprojec-
teerde weg langs het Regelinkkamp.
Weth. Tijdink zegt dat dit zal worden uitgevoerd na de
goedkeuring van de begroting 1949.
De heer Weverink vraagt hoe het komt dat de bouw van
de woningen op de Keyenburg stil ligt.
Bij de beantwoording bleek dat de aannemer particulier
werk aan het opknapper, was in Hummelo en zodoende de
gemeente liet wachten.
De heer Weverink acht dit een ongewenste toestand en
wijst erop dat het spoedig winter wordt.
Weth. Tijdinkzegt dat B. f n W. de aannemer een termijn moeten
stellen, b.v. van 2 maanden. De nodige aandrang zal worden
uitgeoefend.
In verband met de mogelijkheid, dat voor Sept. geen raads-
vergadering meer gehouden zal worden, spreekt de heer
Otten namens de scheidende raadsleden woorden van dank
tot de voorzitter voor de soepele leiding en aangename be«
sprekingen. Hij hoopt dat ook bij de nieuwe raad de ver-
standhouding even goed zal zijn. Spr. wenst de voorz. en

de leden Gods zegen toe en kracht in belang van de gemeente.
De heren Heerink en Bobbink sluiten zich hierbij aan.
De voorz. dankt voor de goede woorden. Dat de bespre»
kingen steeds zo goed verlopen zijn is voor 100 pet. aan
de leden van de raad zelf te danken en mogelijk door de
prettige toon en goede verstandhouding.
Weth. Tijdink zegt dat hij in het algemeen weinig waar-
dering heeft voor voorzitters die beweren in drie kwartier
een agenda van 16 punten te kunnen afwerken. Spr. stelt
er prijs op dat de voorz. steeds de leden de volle gelegen-
heid geeft zich uit te spreken en er toe meewerkt dat de
gemeentezaken zoveel mogelijk openbaar worden behandeld.
In andere gemeenten worden dikwijls vóórvergaderingen ge-
houden. Spr. keurt deze niet af, als ze er maar niet toe leiden
dat zaken die in het openbaar behoren te worden besproken
aan de openbaarheid worden onttrokken. Daarvan is hier geen
sprake en daar is spreker dankbaar voor.
Hierna wordt de vergadering gesloten.

Dans-

muziek
Knollenmarlct - Hengelo Gld

Zaal van der Weer

VOORHANDEN

Zware Gerst en Haver
alles zonder BON

B. Kelderman.

N.C.B.
Uitbetaling vacantiebons op Zaterdagavond

van 7 tot 10 uur, in zaal Demming.

Het Bestuur.

Mevr. Arends vraagt een Meisje voor de morgenuren.

Luchtpost naar Indonesië.

Vier maal per week vliegt de post thans weer naar
Indonesië en over de oude, snelle route. Elke Maandag,
Woensdag, Donderdag en Zaterdag vertrekt een ma-
chine van Schiphol.
De beperkingen, die in de afgelopen maanden nood-
zakelijk waren, konden worden opgeheven.
Dit wil dus zeggen, dat thans weer postpakketten per
luchtpost kunnen worden verzonden en dat voor port-
vrije verzending c.q. verzending tegen binnenlands
tarief de brieven weer 10 gram mogen wegen i.p.v.
5 gram. Behalve de bestaande tarieven van postpak-
ketten tot 500 gram en 1000 gram is nog een tussen-
tarief ingevoerd (van f 9.—) voor een pakket van 750 gr.

De Luva verloting.

Ten overstaan van de Heren Notarissen L. C. J. Wal-
dorp, L. W. A. Duynstee, J. L. Neuteboom te 's Gra-
venhage, vond de trekking plaats van de gehouden
Luva-Verloting.
De hoofdprijs ter waarde f 10.000.— viel op lot A no
68346, op lot B no 68346, op lot C no 68346.
De tweede prijs viel op lot A. no 105685, op lot B
no 105685, op lot C no 105685.
De derde prijs op lot A no 36308, op lot B no 36308
op lot C no 36308.

Zeepost. Naar de Ned. Antillen vertrekt op 12Aug.
het s.s. Boskoop. Correspondentie hiervoor uiterlijk
10 Augustus posten.

Verloren een

Ceintuur
kleur licht bruin

in de Kerkstr. Keyenburg.

KNOLZAAD
f 2.50 per kilo in plaats

van f 3.25.

R. Roëling, op Els

E 132 Zelhem.

Voor alle Feestelijkheden
Fakkels, vlaggen, lampions

met kaarsjes, f eest mutsen,

quirlandes, serpentine's. Alle

kleuren crêpe papier voor

versiering.

H. A. TOLKAMP
Keyenburg

Gelegenheid tot het weiden

van VEE
H. W. Lammers,

B 105 Hengelo Gld

Te koop

KNOLZAAD
Oogst 1949

bij E. Hendriksen

Noordink E 64 Hengelo G.

Gevonden

een pet en das
Tegen adv. kosten terug te

bekomen bij

E. J. KI. Sesslnk,

Vordenseweg 26

Te koop

2 dr. varkens
groot (Yorkshire)

bij H. J. Hulttijn.

C 90 Steen*eren

Te koop een toom

BIGGEN
(Yorkshire)

bij Karel Booltink,

Keyenburg

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Kerkdiensten
ZONDAG 1 AUC. 1949

Ned. Herv. Kerk

8 uur Ds J. Wiersma, prcd. te

Zelhem.

10 uur Ds Kwint

Vrij». Herv. Kerk.

's Avonds 5 uur de heer
v. d. Berg, Ruurlo

Ned. Herv. Kerk St e enderen
9.45 u. Ds A. M. Nortier.



van Auto- en Motor-Parkeerterrein
in de weide van Haaring a.d. Bleek
Inschrijfbiljetten in te leveren vóór Woensdag

10 Aug bij D. J. Kamperman, Spalstraat

Hengelo Gld.

Hengelose Winkeliersvereniging
Ledenvergadering
op Maandag 8 Augustus 1949,
's av. 8 uur, in Hotel Langeler.

Het Bestuur.

of*
met Uw voeten, breng van tijd tot tijd een

bezoek aan onze speciale afd. Pedicure.

Kapsalon „ONDULA"
P. CLAASSEN Gedipl. Voetkundige

Raadhuisstraat 3 Telefoon 292

Steeds uit voorraad leverbaar:

mooi gebogen Dresseorkarbomen,
van taai Essenhout, gebrek vrij.

Tevens een partij NIEUW GAAS, per rol

van 50 m t r ; l ' / z " » 2- en 3-duims mazen;

hoogte 75, 100, 120 en 180 c.m.

A. R. W A G E N V O O R T
Mach. Ti m merbedrij f, Wagenmakerij

Telefoon 224 Vorden

Hackfort

INTERNATIONAL
HARVESTER

Mc, Cormick-Farmall TRACTOREN
Wereld beroemd

worden geleverd in verschillende uitvoeringen.

Dealer fa H. J. Harmsen & Zn
Banninksiraat 4 - HENGELO GLD

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 10 Augustus

(Knollenmarkt)

te Hengelo-Gld

B^~ In het vervolg wordt de BIGGENMARKT

op Woensdag gehouden. é

Marktveraniging Hengelo-Gld

Terstond gevraagd
wegens ziekte van ons meisje

net zelfstandig

Meisje
geheel intern, bij

W. E. Putman

Raadhuisstr. 10 Hengelo G.

Te koop

BOERENKOOLPLANTEN
bij H. J. A. Wesselink,

Noordink E 60
Hengelo Gld

Te koop

Knolzaad
halfl. And. blad

a f 1.75 p. kilo

G. Versteege, „Geerbos"

Hengelo Gld

Te koop

4 * 5
bij A. Tjoonk
Lankh.str. Hengelo

Te koop

een drag. maal,
20 Aug. a/d telling, t.b.c.-vrij,

en een ingeschreven

dragende geit,
6 Sept.a/d telling, keuze uit 3,

bij H. Kamperman
Keyenburg

Kinderrijwielen
Autopeds
Driewielers
Vliegende Hollanders
Trekwagens
Wandelwagens
in prima kwaliteit
uit voorraad leverbaar.

W. LUIMES
Hengelo Gld

In voorraad

KNOLZAAD
Andijvieblad, f 2.40 p. kilo

bij K. J. Thuss,

C 33 Keyenburg.

Te koop

boerenkoolplanten en knolzaad,
oogst '49,

G. Memelink

Bekveld D 47

Te koop een best

roodb. vaarskalf
bij J. G. Wagen voort
B 51 ~ Hengelo

Te koop
een zo goed als nieuwe

gierpomp
bij A. J. v. d. Berg
Aaltenseweg Dunsborg

De gezamenlijke Molenaars van Hengelo

zijn op WOENSDAG 17 tot VRIJDAG 19

AUG. vanwege de Tentoonstelling

gesloten
De Molenaars

H.H. LANDBOUWERS
Voor de a.s. HELAMINTO ontvangen

Witte monster Halsters
Tevens het adres voor Rijzadels en Paardetuigen

Ook kunnen wij U leveren de van ouds bekende

KINDERWAGENS
Wegens vacantie gesloten

11-12-13 Augustus
boodschappen naar Vorden

G. JANSEN, Zadelmakerij Hengelo-G

De laatste kans
Van 8 t 13 Aug. 1949 is het de

laatste week van onze

OPRUIMING
Wij brengen nog een partij linnen schoenen vanaf

f 0.75. Voor verdere bijzonderheden ziet onze etalage.

Fa Gebr. JANSEN
Schoenhande' - Hengelo Gld


