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Plaatselijk Nieuws
Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren 53 biggen aangevoerd. Prijzen van 24 tot 35 gld.
per stuk. Zeer vlotte en goede handel.
Benoemd.- Tot typiste ter secretarie is benoemd
Mej. H. G. C. van der Linden, alhier.

Ruitersucces. De heer D. J. Wuestenenk behaalde
op de gehouden streekwedstrijd, uitgeschreven door
de Jubileumruiters, waaraan 5 verenigingen deelnamen
in de dressuurproef, het hoogst aantal punten n.l. 7'/2.
waardoor hij overgaat naar de B-klasse. Ook te Eer-
beek behaalde W. eveneens een puntenaantal van
6.83, terwijl het maximum 6.5 bedraagt. Voorwaar
een mooi succes voor ruiter en instructeur. Er namen
in het geheel 43 ruiters deel.

N.T.F. Gedurende de maand September 1949 werd
door de Ned. Thermo-chemische dienst te Nijverdal
uit deze gemeente de navolgende cadavers afge-
haald: l koe, 13 nuchtere kalveren, 16 varkens en
2 schapen.

Burgerlijke Stand over het tijdvak 16—30 Sept. 1949.
Bevallen: J. M. Kaak—Tiemessen zn, J. Hulshof—
Bretveld dr, A. P. Hoebink—Slief zn.
Ondertrouwd: B. Ruiterkamp en H. A. W. Weevers,
A. Roelofsen en H. G. Kremer, W. Wullink en G. H.
Beek, G. M. Bruggink en B. Harmsen.
Gehuwd : W. Fleming en T. Scheffer. Th. W. Braam
en C. B. M. Roordink, H. M. Bannink en E. F.
Roelofsen, B. Lebbink en M. W. Tulp.
Overleden J. ter Maaten, oud 87 j., wed. vm. H. G.
Meulenbrugge. J. Th. Hendriks, oud 71 j., wed. van
H. Klooken (overl. te Doetinchem), G. te Kulve, oud
75 j., ongehuwd.
Kinderfeest Kiefftendorp. Begunstigd door mooi
weder werd door de buurtver. Kieftendorp een kinder-
feest gehouden. Verschillende spelletjes werden gedaan
en door de milde bijdragen der leden konden alle 120
deelnemende kinderen een prijs ontvangen.
Keizer's poppenkast uit Zutphen was ook aanwezig en
hiermede vermaakten zich niet alleen de kinderen, maar
ook bij de ouderen kwamen de lachspieren danig in
beweging.
De Muziekver. „Concordia" verleende haar onmisbare
medewerking. Het was een goed geslaagd kinderfeest.

(Te laat ontvangen om om eerder
geplaatst te kunnen worden.)

Waarheen ? ... door Arie van der Lugt, heet het aan-
grijpende toneelstuk dat door de Jeugdclub ,,Varssel"
in studie werd genomen.
Gemeenteavond. Vrijdag 30 Sept. hield de Ver.
Vrijz. Herv. alhier haar eerste gemeenteavond onder
leiding van de nieuwe voorganger de heer v/d Berg
uit Ruurlo. Na opening door de voorz. werd bij monde
van de heer Geertsma in een korte toespraak het ver-
scheiden van Ds. v/d Most van Spijk uit Assen her-
dacht, die zoveel voor de vrijz. groep heeft gedaan en
destijds de stoot heeft gegeven tot het bouwen van
een kerkje. Aansluitend hierop las de heer Wemes een
citaat over geboorte, leven en dood.
Vervolgens besprak de heer v/d Berg het werk in en
door de gemeente, een duidelijk betoog waarin zowel
de werkzaamheden en verplichtingen van de voorganger
als die van de gemeenteleden naar voren werden ge-
bracht.
Op zo'n manier kan een goede samenwerking tot stand
komen. Met het zingen van de avondzang werd deze
avond besloten.

Excursie.
Een 30 tal dames van de N.V.E.V. heeft Woensdag-
middag 5 Oct. met grote belangstelling een rondgang
door de fabriek gemaakt van Diepenbroek en Reigers

Inenting tegen Pokken.

In verband met het dreigend gevaar van een pokken-
epidemie zal ook in deze gemeente gelegenheid
gegeven worden tot

kosteloze inenting en herinenting
tegen genoemde ziekte.

Voor inenting voor de eerste keer komen alleen

in aanmerking kinderen beneden 2 jaar die nog
nimmer zijn ingeënt.

Personen van 2 jaar en ouder die nog nimmer zijn
geënt komen niet in aanmerking.
Inenting zal geschieden als volgt:

te Hengelo in een lokaal van de school aan de

Ruurloseweg op Maandag 10 October, tussen 15.30
en 16 uur, door de heer A. Meinders;

op Dinsdag 11 October, tussen 15.30 en 16 uur, door
de heer R. K. Beems;
te Keijenborg in het Wijkgebouw aan de Pastoor

Thuisstraat op Woensdag 12 October, tussen 15 en
16 uur, door de heer R. C. Dwars;

te Varssel in een lokaal van de o.l. school op
Woensdag 12 October, tussen 14 en 15 uur, door de
heer R. K. Beems.

Men wordt verzocht zoveel mogelijk het trouwboekje
mee te brengen.

Het is van groot belang, dat de ingezetenen van deze
gelegenheid gebruik maken. Zij zullen daardoor ertoe
medewerken, het uitbreken van de pokken te voor-
komen. Indien de pokken eenmaal uitgebroken zijn is
er geen middel meer de uitbreiding tegen te gaan
4 van de 5 patiënten sterven dan aan deze ziekte.

Het Gemeentebestuur.
Hengelo-Gld, 5 October 1949.

N.V. te Ulft. Na eerst in het z.g. stamplokaal de
vorming van verschillende pannen, ketels enz. met de
onderdelen te hebben gezien kwam men in de ijzer-
gieterij, een werkplaats, waar zeer zware eisen aan het
personeel worden gesteld. Vervolgens zag men de
fabricage van badkuipen; vooral het emailleerproces
was een interessant gezicht. Aan het slot kwam dan
nog de afd. haarden. Zeer voldaan over deze leerzame
excursie keerden allen terug.

Huldiging Meester Kolenbrander.
Woensdag j,l. had in zaal Langeler de officiële huldi-
ging plaats van de heer J. Kolenbrander, in verband
met diens 25-jarig jubileum als hoofd van de o.l. school.
Toen de jubilaris met familie hun plaateen hadden in-
genomen zongen de kinderen van de nogere klassen
der school een passend welkomstlied. Na deze zang-
hulde berustte op de heer Jaap Meijers de taak om
namens de leerlingen en oud-leerlingen van de jubilaris
een kleine toespraak te houden. Jaap besloot zijn rede
met de hem nog vele toe te wensen en als zodanig
zijn krachten mag blijven geven aan het openbaar
onderwijs, waarna de oudste leerlingen der school (een
meisje en een jongen) de meester een cadeau over-
handigden, n.l. een zakhorloge met ketting, bijeenge-
bracht door leerlingen en oud-leerlingen der school,
terwijl Mevr. Kolenbrander bloemen werden aange-
boden. Hierna waren het de kinderen der laagste



Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 9 t/m 22 Oct. 1949

Voedingsmiddelenkaart 909.
Bonnen voor Geldige bonnen Rantsoen

Vlees 341 A. B. D. 100 gram vlees
342 A. B. 300 gram vlees
343 D. 100 gram vlees

Algemeen 347 A. B. 125 gram koffie
346 A. B. 200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.
354 D. 100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas
352 B. 200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas

ZA, ZB, ZC, ZD, ZF, MD, MH 911 bijzondere arbeid en a.s.
moeders en zieken.

Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter B.

De niet-aangewezen bonnen 325, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 Algemeen
kunnen worden vernietigd.

klassen die de meester en mevrouw een aardig liedje
toezongen, waarbij een als boer en boerinnetje gekleed
paartje de meester een gedenkboek aanboden, waarin
tekeningen van elk kind eer school. Een alleraaardigst
geschenk, dat veel bewondering wekte.
Namens de oudercommissie sprak de heer Willems
enkele woorden tot de jubilaris en deed die worden
vergezeld gaan met een geschenk. Vervolgens bracht
Mevr. van Soest, namens „Volksonderwijs" in een
korte toespraak de gelukwensen ove,r, hierbij de heer
Kolenbrander een klein aandenken aanbiedende.
Burgermeester van Hooogstraten, die met de beide
wethouders en de gemeente-secretaris aanwezig was,
sprak namens dit college. In de eerste plaats schonk
het hun voldoening, dat ook zij bij deze huldiging wa-
ren uitgenodigd en waaraan zij gaarne gehoor gaven.
Spr. haalt enkele passages aan uit de 12'/2 jaar. dat
hij hier als hoofd der gemeente heeft mogen zijn en
zodoende veel met de heer Kolenbrrnder in aanraking
kwam en hoopte dat de samenwerking van school-
hoofd met B. en W. steeds mag blijven bestaan. Tot
slot van zijn betoog, memoreerde spr. de slechte
toestand van het huidige schoolgebouw, hij sprak de
hoop uit dat de vergunning van Ged. St. tot algehele
verbouw dezer school spoedig af zal komen en de
aanbesteding dezer werkzaamheden kan plaats vinden.
De volgende spr. was de heer te Winkel godsdienst-
onderwijzer op school. Deze spr. verheugde zich er
over dat hij hierbij was uitgenodigd. Na in een korte
toespraak zijn werkzaamheden als Godsdienstonder-
wijzer op school te hebben belicht, hierbij het perso-
neel der school dankende voor de spontane samen-
werking die hij ten allentijde heeft mogen ondervinden.
Tot slot sprak ook deze spreker de wens uit, dat het
de heer Kolenbrander nog jaren gegeven moge zijn
om zijn krachten voor de school te geven en dat zij
nog jaren aangenaam mogen samenwerken.
Hierna kreeg de heer Kolenbrander gelegenheid om
woorden van dank te spreken. Spreker kon geen
woorden genoeg vinden om die dank te betuigen.
Nooit heb ik een dergelijke huldiging als deze durven
verwachten. Hopende dat God hem nog vele jaren zal
geven, om zijn werk, dat hij steeds met liefde heeft
gedaan, te blijven vervullen, besloot de jubilaris zijn
dank.
Hierna trad de goochelaar van het gezelschap Pierre
Dux voor het voetlicht om de aanwezigen, en wel
speciaal de kinderen met zijn wonderbaarlijke goochel-
kunsten te vermaken.
's Avonds om 7 uur stroomde de zaal van Langeler

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
14 en 15 Oct. Fancy Fair Muziekver . „Concordia"
19 Oct. Jaarvergadering V.V.V.
22 Oct. D.C.H, houdt een grote Simultaanseance.
'27 ( ) r t . Ui tvoer ing Zan^ui tv . ,,Soli Deo ( i loria" te Bekvekl.
28 Oct. Ui tvoer ing Zangui lv . „Soli Deo ( ï lor ia" te Hengelo
16 Nov. Ui tvoer ing Zan^<= en Toneelvcr. „Hxcelsior".
19 Nov. Toneelavond Bond voor Staatspensionnerin^.
23 en 26 Nov. Uitvoering Muziekver. „Concordia".
8 en 9 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

tot in alle hoeken vol om te genieten van het Caba-
retgezelschap „Pierre Dux".
Dit gezelschap, dat in onze gemeente voor het eerst
optrad oogstte bijzondere bijval van de aanwezigen.
Wij kunnen niet anders zeggen dan het was af. In
alle opzichten heeft het de verwachtingen overtroffen.
Wij hopen dat het niet de laatste maal zal zijn dat
we dit unieke gezelschap hier mogen hebben zien op-
treden.
Damnieuws. De vriendschappelijke damwedstrijd
gehouden tussen Zedes I en II, Zelhem, contra D.C.H.
I en II, Hengelo, werd door eerstgenoemde gewonnen
met 11—9, resp. 8—O punten. Het was voor de deel-
nemers een leerzame wedstrijd.

Een mooi bedrag, werd op de bruiloft van Bosveld-
Bultman te Toldijk gecollecteerd voor de N.I.W.I.N.
n.l. f21.47.

Basisprijs Baconvarkens wordt in 1 950 gegaran-
deerd. In de Memorie van Toelichting op de Begro-
ting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening voor het dienstjaar 1950 deelt
Minister Mansholt mede, dat hij ook bij voortgaande
uitbreiding van de varkensstapel, een lonende afzet
mogelijk acht en dit zeker voor zover betreft de var-
kens van bacongewicht, aangezien een verdrag met
Engeland voor 1950 voorziet in de afname van 35.000
ton en verhoging van dit quantum nog mogelijk is.
Ten aanzien van de varkens van zwaarder gewicht is
de afzetmogelijkheid evenwel minder zeker.
De Minister acht het gewenst, ook voor het komende
jaar een basisprijs voor baconvarkens te garanderen.
Hij hoopt deze prijs zo spoedig mogelijk bekend te
maken.
Het garanderen van een prijs voor de zwaardere var-
kens behoort onder de huidige omstandigheden niet
tot het technisch—mogelijke. Een zekere basis hiervoor
wordt evenwel gevormd door de voor bacon-varkens
te geven prijsgarantie, terwijl de Minister gaarne toe-
zegt, aan een verruiming der afzetmogelijkheden ook
voor de zwaardere varkens volledige aandacht te zullen
schenken.
Op het gebied van het rundvee is geen grote ver-
meerderdering van het aanbod van slachtvee uit het
binnenland te verwachten.

Mandaten Overbruggings- en
Compensatietoeslag 1 947.

De Provinciale Voedselcommissaris voor Gelderland
deelt mede dat de mandaten Overbruggings- en Com-
pensatietoeslag'47 in de districten 3-6-8 t/m 11-13 t/m 17-
20—28 — 31 t / m 33—52 t/m 54 thans geheel zijn uit-
gereikt. Voor deze toeslagen kunnen alleen in aan-
merking komen diegenen, die in 1947 hun hoofdbe-
roep vonden in het exploiteren van een landbouw-
bedrijf, groter dan l ha. De Overbruggingstoeslag
wordt alleen uitgekeerd voor de bedrijven van l tot
8 ha. De Compensatietoeslag geldt voor alle bedrijven
groter dan l ha, voorzover de geëxploiteerde gronden
voor méér dan 30°o tot lichte zandgrond kunnen

Aornt en Geerte met hun pierement
• treden slechts éénmaal in het openbaar op tijdens de

FANCY-FAIR van de Muziekver. „Concordia"

op Vrijdag 14 October.
Laat deze unieke kans ni:(- voorbij gaan! Verder nog diverse amusante en sensationele attracties.

Zaterdag 1 5 October bovendien groot FANCY-FAIR-BAL met voor

„elk wat wils" vanaf Polka en Wals tot Samba.

Lachen l

Beide avonden aanvang 7 uur.

Muziek! Spanning l

worden gerekejïd. Voor tuinbouwproducten en op grond
van toegekendÉ*pluimveetoewijzingen wordt aftrek toege-
past. Geregistreerden uit bovengenoemde districten,
die naar hun mening ten onrechte van bedoelde toe-
slagen verstoken bleven, dan wel een te laag bedrag
ontvingen, kunnen bij hun PI.Bureauhouder daarom-
trent inlichtingen verkrijgen en desgewenst al-
daar een bewaarschrift indienen tot uiterlijk 15
October 1 9| 9.

De Provinciale Voedselcommissaris
voor Gelderland,

Ir. W. Kooy.

ROOKPLUIMPJES.

Onlangs karakteriseerde de „Volkskrant" met een aar-
dig beeld de (jfang van zaken ter Ronde Tafel Confe-
rentie. Bij cte Pauskeuze is het gewoonte, dat de
kardinalen in'~volstrekte afzondering bijeenkomen, ter-
wijl buiten een ontzaglijke menigte wacht op het resul-
taat. Wannéér dit is bereikt, worden de stembriefjes
verbrand, en de opstijgende rook verkondigd de wach-
tende menigte.dat er een nieuwe Paus gekozen is. Pas
wanneer deze naar buiten treedt en zijn zegen geeft
aan de wachtenden, weet men het voornaamste: wie
de nieuwe Paus is.
De Volkskrant nu vergelijkt de mededelingen, die zo
van tijd tot tijd omtrent de Ronde Tafel Conferentie
worden verstrekt, met deze rookpluimpjes. Men weet
dat er iets gebeurt, maar wat er gebeurt, daaromtrent
wordt men niet wijzer. Men hult zich in geheimzinnig-
heid. Toen Minister-president Drees onlangs te Namen
arriveerde, was zijn eerste vraag: is het hier rustig,
is de pers er niet?
Gerustgesteld liet Zijne Excellentie zich daarna aan
zijn tafeltje neer, in zalige onwetendheid van het feit
dan aan het tafeltje daarnaast een tweetal journalisten
rustig zat te dineren !
Nu moet merl. deze zaak wel van alle kanten bekijken,
alvorens een bordeel hieromtrent te geven.
De tijd van de ,,geheime diplomatie", van de onder-
linge afspraken tussen regeringspersonen, is voorbij.
Men onderhandeld thans openlijk.
Maar wat zien we gebeuren ? Ontijdige publicaties,
voorbarige dommentaren, vertroebelen de openbare
mening. Agitofen gebruiken het vergaderingsplatvorm
als podium voor propaganda-redevoeringen.
Zelfs een voorzichtige uitlating van Hatta is al vol-
doende om er voor te zorgen, dat deze strijdbare
Republikein vanuit Djokja de wind van voren krijgt.
En dan valt het te begrijpen, dat men er toe neigt
de sfeer van onderlinge verstandhouding en begrip zo
lang mogelijk te handhaven. Dat men vertrouwelijk
confereert op het hoogste plan, vervolgens overleg
pleegt met de eigen delegaties, en de plenaire zittingen
bewaart tot het bekendmaken van reeds bereikte re-
sultaten.
Dit behoeft nog niet te leiden tot geheime diplomatie.
Immers, daartegen waakt onze volksvertegenwoordi-
ging. Zij toch is die het uiteindelijk beslist voor
het gehele volk.
Een goed functionerende democratie maakt een ge-
heime diplomatie onmogelijk, Een waakzame volks-
vertegenwoordiging is daartoe het beste middel.
Daarom is het niet slechts te hopen, maar moet wor-
den geëist, d|£*rnen ook onze volksvertegenwoordiging
tijdig en voll|dip in deze aangelegenheden betrekt.
Dat men dempers, dat men het publiek met rook-
p'.uimpjes zö<*f houdt, soit! er is iets voor te zeggen.
Maar uiteindelijk zal men toch de kaarten op tafel
moeten leggen.
En met uitgereikte halzen zien we dan ook uit naar
de eerstkomende plenaire zitting en zullen we trach-
ten er achter* te komen, waar op het groene laken
van de conferentietafel de troeven liggen ! Lk.

(Nadruk verboden)

Nieuws in het kort
Persbureaux organiseren: zich. Ter bevordering van
een in ecoApnaisch en sociaal opzicht gezond persbureau
wezen werd te Amsterdam de Nederlandse Vereniging
van Persbureaux (N.V.P.) opgericht.
Middenstanders congresseren. De Nederl. R.K.
Middenstandsbond zal 12 en 13 Oct. te Rotterdam een
congres houden.
Delft groeit. Er zijn plannen de Technische Hoge-
school te Delft uit te breiden, zodat er 3500 studenten
tegelijkertijd kunnen werken.
De mooie maand. De maand September, warmer
dan de drie zomermaanden, was tevens de mooiste
maand in 250 jaar, de tijd waarin de weerwaarnemingen
worden geregistreerd.
Naar de West Het Vliegkampschip ..Karel Door-
man" zal met Prins Bernhard aan boord 2 Januari van
Rotterdam naar de West vertrekken.
Weer een pakhuisbrand. Te Amsterdam, ditmaal
aan de Elandsgracht, werd weer een pakhuis een prooi
der vlammen, waarbij een 20 jongens het vege l i j f slechts
konden redden, door uit de eerste verdieping op straat
te springen.
„Ik heb het gedaan.1' De echtgenoot van de vrouw,
wier li jk onder verdachte omstandigheden op de spoor-
lijn Nijmegen—Kesteren werd aangetroffen, heeft be-
kend, zijn vrouw te hebben vermoord.

Zondagsdienst doktoren :

Dr Dwars en Dr Buurke.

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank voor
de vele blijken van belang-
stelling en trouwe hulp ons
betoond tijdens de ziekte en
bij het overlijden van onze
geliefde Vrouw, Moeder en
Behuwdmoeder

Johanna Hendrika

Keunen

in het bijzonder aan Dr
Dwars, Dr ter Bals en Zus-
ter Fokkens.

Uit aller naam
G. H. Jansen.

Hengelo-Gld, F 33, Oct. '49.

Gevraagd te Hengelo in
burgergezin met 3 kinderen

R.K. meisje,
voor halve dagen.

Leeftijd 14 tot 15 jaar.
Br. onder no. 5 bur. v/d blad.

GELD verkrijgbaar
tegen 3% voor iedereen,
niet beneden f 1500. — .Ge-
makkelijke voorwaarden.)
Vraagt inlichtingen
L. Dijkstra Verstolkstraat 31
Leeuwarden.

Te koop l goed onderhouden
meisjesmantels,

leeftijd 13-16 jr, z. punten.

Te bevr. bureau v. d. blad.

Te koop
een z.g.a. nieuwe

kamerkachel
verchroomde uitvoering.
Adres te bevragen bur. dezes

Weer enige 2e hands

Dames- en Kerenrijwielen
te koop en

een Meisjesrijwiel
met 2 6 X l ' / 2 wielen.

W. LUIMES,
Hengelo-Gld.

Voorhanden:

Brand's Marien Rogge

en Pettküser Zaairogge
alles Ie nabouw en van de
zware grond.

B. Kelderman

grond(heide)
ca ' /2 ha.

Brieven aan J. H. Tijdink,
Spalstraat Hengelo-Gld.

Te koop

2 roodbonte vlot neurende

Vaarzen
t.b.c.-vrij, wit papier.

F. Pelgrum

Gooi C 68 - Hengelo-Gld.

Wed. Rouwenhorst
Wichmondseweg 8

beveelt zich beleefd aan voor
het breien van

KOUSEN en SOKKEN

Een paar gebruikte

Herenfietsen
prima in orde gemaakt.

STEVORD

G, J, ten Arve
Levensmiddelenbedrijf.

Spalstraat 16 Tel. 281

Bij ten Arve kopen

is Uw voordeel.

Koffie D. E., van Nelle.

Roemar enz.

Thee vanaf 54 et p. 100 gr.

Cacao vanaf 27 et p. 100 gr.

Huishoudjam 49 et per pot

Lekkere snoep p. 200 gr. 25ct

Pin. 900 Cementpannen
te koop

H. J. HISSINK

Noordink.

Te koop

een dr. Maal
16 Oct a/d telling,
en een
toom Biggen

bij H. Volman,
Keyenburg C 24

Gelegenheid, tot het weiden
en dekken van

schapen
door ingeschreven ram.

Huize „'t Zelle"
Hengelo-Gld.

Te koop een donkerrode
volbl. drag. maal,
moeder S., t.b.c. vrij , melk-
lijsten ter inzage, 15 Oct.
a/d telling; en een toom
biggen,

Th. J. Nieuwenhuis
„Honnekink" — Hengelo

Te koop

l dekrijfe B.B. ZEUGIES
G. J. Olthol,

Lankh.str. D 113 Hengelo-G

v ó ó r

Donderdagmorgen
10 uur.



Heden overleed zacht' en kalm, tot onze diepe
droefheid, onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder

SIENTJE DE VRIES,
Echtgenote van H. Bruil,

in de ouderdom van ruim 74 jaar.

H. BRUIL
Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.

Hengelo-Gld, B 65, 4 Oct. 1949.

In voorraad :

Persturf, Eierkolen, Anthraciet II en III,
Essnootjes II.
Wij leveren alle brandstof direct af op de
bonnen, zo U dit wilt.

Van Cokes hebben wij een grote voorraad in de soor-
ten Parel II en III, ieder kan hier van krijgen.
Aanmaakturf: deze week in lossing, verpakt in pak-
jes van 25 stuks. Bestel nog heden bij

B. J. LEBBINK

Wilt U er rekening mede houden dat onze zaken
van 10 t.m. 15 October zijn

gesloten ?
WULLINK'S SCHOENHANDEL
Ruurloseweg — Vordenseweg.

FEESTAVOND te ZUTPHEN
op 26 October

„Teun Klomp en zijn makkers"
Voor leden van de Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders
en van de Bestuurdersbond zijn hiervoor kaarten ver-
krijgbaar bij H. J. Maalderinlc, Prins Bernhardlaan 11,
è 1 gulden per persoon, vóór uiterlijk 1 1 Oct.

Vertrek uit Hengelo op 26 Oct. uiterlijk 6.45 uur.

De Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders
Het Bestuur.

Bruine en Blauwe ALPINO'S

WINDJACK'S in grote en kleine maten
ontvangen.

Fa A. JACOBS.

G. W. LUIMES G. A. JANSEN
Kooplui U VORDEN en HENGELO-GId.

Leveren gaarne

Kinderwagens, ook repareren
Kindertuigjes
Matrassen, ook repareren

Alle soorten boerentouwwerk
Leidsels, Repen, Spantouwen,
Koehalsbanden
Koetouwen vanaf 35 cent.

Dekkleden ook reparatie
Dekkledensmeer
Ledersmeer, traan
Luxe- en gedraaide zwepen
Koedekken^ Paardelanddekken
Paardestangen
Carabijnhaken enz. enz. enz.

Aanbevelend.
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DAGMEISJE
gevraagd bij

van KEULEN, Spalstraat 18

Floralia Tentoonstelling
Openbare School Dorp

a.s. Zondag 9 Oct. van 3 tot 5 uur
in de school aan de Ruurloseweg. (Ingang achter)

TOEGANG VRIJ!
De Oudercommissie.

Zondag a.s. 2 uur

A.Z.C. III - PAX l
Terrein 'Kastanjelaan

Entree als gewoon.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 12 October

te Hengelo-Gld

Marktvereniging Hengelo-Gld

Autotocht Ouden van Dagen
Van enkele auto's, die uiedeyereden hebben tijdens
bovengenoemde tocht, konden wï j . t j i j het terugkomen
de vlaggetjes niejk-tlfcfïg genoeg afhalen. *""*-*.
Gaarne zien wij de vlaggetje terugbezorgd bij de
Secretaris Kerkstraat 4.

HOUTMAN'S
Moderne Dansschool

Aanvang cursus Zaal Langeler

Maandag 10 October 7 uur,
Wij verwachten alleen nog veel dames
Kom dames aarzelt nu niet, zou U het niet leuk vinden
om eens opgeleid te worden voor de medaille-test,
waaraan verbonden bronzen medaille met diploma.

Tot op de les.

Bijzonder goedkoop :
een vlotte luxe

Boodschaptas
van sterk waterdicht linnen ;
met rits f 7.50.

Ook mooie tassen van on-
verslijtbaar tuigleer.

STEVORD

Te koop
een goed onderhouden

Haardkachel
Te bevragen bur. dezes.

Kerkdiensten
ZONDAG 9 OCT. 1949

Ned. Herv. Kerk

£.30 uur Ds Kwint,
Voorbereiding H. A.

10.15 uur Ds Kwint
Voorbereiding H. A.

Veldhoek 9 uur de heer te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. Mortier.

Parochie St. Willibrordu.
Zondag vroeginis 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.

Adverteren doel verkopen


