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Nieuws voor boer

en boerderij
De nieuwe melkprijs voor de boer.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening heeft de gemiddelde producentenprijs
voor melk voor de op 6 November 1949 aanvangende
nienwe productie-periode vastgesteld op 17,75 cent per
kg melk met 3,5 % vet. Ook in het nieuwe melk-prijs
ductie-jaar zal er verschil zijn in de prijs gedurende
de winter en zomerperiode. De wintermelkprijs voor
de boer zal 19,70 cent bedragen en de zomermelk-
prijs 16,70 cent, per kg melk en bij een vetgehalte
van 3,5 >. De gemiddelde prijs van 17,75 cent per kg
melk met 3,5 % vet komt overeen met een prijs van
16,75 cent per kg melk met 3,3 % vet. Voor het thans
eindigende melkproductie-jaar was de gemiddelde melk-
prijs 17,75 cent per kg met 3,3 °/o vet, zodat de nieuwe
prijs l cent lager is. Het Ministerie zal binnenkort de
de vaststelling van de prijs nog nader toelichten.

Aanslag Exporteieren.

Het aantal exporteieren waarvoor de pluimveehouders
in de periode 23 Oct. t/m 19 Nov. 1949 zegels moeten
inleveren is vastgesteld op 2 eieren per kip waarvoor
een aanslag werd opgelegd.
Het vereiste aantal zegels dient vóór 5 November a.s.
bij de P.B.H, te zijn ingeleverd.
Wellicht ten overvloede zij medegedeeld, dat degenen,
die telkens het vereiste aantal exportzegels inleveren,
het op de aanslagkaart vermelde heffingsbedrag niet
behoeven te betalen.

Geldig verklaring kunstmestzegels.

Met ingang van heden worden de kalibonnen voorzien
van opdruk 2 geldig verklaard. De kalibonnen voor-
zien van opdruk l blijven eveneens, tot nader order
geldig.
Met nadruk wordt erop gewezen, dat levering op de
kalibonnen No. 2 eerst mag plaatsvinden, wanneer de
kalibonnen No. l ten volle zijn gehonoreerd. In ver-
band met het feit, dat de voor het honoreren van bon
2 vereiste kali geleidelijk zal worden aangevoerd, dienen
de verbruikers er rekening mede te houden, dat le-
vering van kali meststoffen op de bonnenserie No. 2
eerst in de loop van het seizoen 1949/1950 zal kunnen
pllaatsvinden.

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

Slachtveemarkten November 1 949.
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„NK" is alleen nuchtere kalveren.

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

Plaatselijk Nieuws
Terugkeer uit Indonesië. Op 5 Nov. a.s. zullen
met het troepentransportschip „de Waterman" (aan-
komst Rotterdam) uit Indonesië terugkeren de militairen:
G. J. Bannink, B 13; A. Th.-A. Goossens, Keyenburg;
Pastoor Thuisstraat 11 ; E. ƒ. Klein Hanneveld. F 13;
E. van de Ko|k, B 48; H. W. Momberg, B 11 en
H. L. Wassink, ;B 97.
Met het Troep^entransportschip de „Empire Brenfc"
zullen op 7 N'ov. a.s. te Amsterdam aankomen de
militairen F. Hollander, Spalstraat 38 en J. W. Wul-
link, C 80.

ALLES IN MINEUR.
Ligt het aan de storm en regen
Aan het gure najaarsweer ?
Alles wat de kranten schrijven
Haalt de stemming steeds weer neer.

Weer mislukte conferenties
En een toegesmeten deur,
't Is een wereld zonder lichtpunt
En een stemming in mineur.

Churchill op verkiezingsveldtocht,
Frankrijk zonder kabinet,
De Chinese burgeroorlog
Nog intenser voortgezet.

Werkeloosheid, angst voor crisis
En verkrachting der moraal.
Jachtig zoeken naar vernieuwing
Achter een gordijn van staal.

Jongens, die geweigerd hebben
Naar het Oosten toe te gaan,
Wil men met geweld nu dwingen
Wanneer breekt de zon zich baan ?

Zon, die deze aarde tovert
Tot een tuin vol vree en kleur
Die een eind maakt aan de stemming
Aan die stemming in mineur

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

R.K. Bibliotheeknieuws. Men deelt ons mede, dat
Zondag 30 October weer geopend wordt de R.K.
Bibliotheek in zaal Leemreis. Boeken kunnen worden
afgehaald elke Zondag na de Hoogmis en elke Woens-
dag van 6 tot 6.30 uur 's avonds.
De bibliotheek bevat ruim 900 boeken, die alle ten
volle verantwoord zijn, daar ze zijn aangeschaft vol-
gens het advies van I. D. I. L. (inlichtingendienst
inzake lectuur.) Men vindt er vele van de nieuwste
boeken onder.
Speciaal vestigt men er onze aandacht oj}, dat ieder-
een boven de 12 jaar van harte welke m is.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
187 paarden en 147 biggen aangevoerd. Geplaatst
waren 20 kramen enz.
Prijzen: werkpaarden 500—800 gld; 2 jarige paarden
350—650 gld. Betere soorten werden boven notering
verkocht. Biggen 20 tot 30 gld per stuk.
Matige handel, met geringe variatie in de prijzen.

Jan van Riemsdijk komt. Volgens adv. in dit no.
wacht het publiek weer een ouderwetse voordracht-
avond. De welbekende Jan van Riemsdijk (thans 70 jaar)
zal met zijn voordrachten in Gelders dialect, begeleid
aan de piano door zijn vrouw, het publiek enkele uren
aangenaam bezig houden. Voor nadere bijzonderheden
betreffende de afwisseling zie men de adv. in dit no.

Wit Gele Kruis. Onder Voorzitterschap van pastoor
Alferink vergaderde j.l. Zondag de afd. van het Wit
Gele-Kruis te Keyenburg. De agenda vermeldde slechts
één punt: Benoeming van een tweede wijkzuster. Bij
de bespreking van dit punt moest men hiervan afzien
en besloot men na breedvoerige discusie een auto te
huren, voor de tijd van l jaar, de kosten hiervan wer-
den geraamd op plm f1500 per jaar.



>e voorz. wekte vooral de beter gesitueerde jongeren
3, lid te worden van het Wit-Gele Kruis, dat niet
leen bedoelt Ziekenverpleging, maar ook T.B.C.- en
heumabestrijding, en verder dat er getracht wordt
:n school te stichten voor achterlijke kinderen, hetgeen
>or de voorz. als geen overbodige weelde wordt ge-
in. Tenslotte wekte de voorz. op de propaganda
achtig ter hand te nemen.
l is de aanwas dit jaar ook 80 nieuwe leden, het
ijkt, dat wil men aan redelijke eisen voldoen, deafd.
achtiger moet worden, zowel moreel als financieel,
a de Christelijke groet sloot pastoor Alferink deze
rgadering.

s Hengelose Winkeliersver, vergaderde j.1. Woens-
g in zaal Demtning ter bespreking van wat gedaan
>et worden gedurende de St Nicolaasweek.
j breedvoerige bespreking werd besloten dit jaar
t ballerospel weer ter hand te nemen. Verder om

jaar speciaal voor de kinderen een attractie te be-
den, en daarvoor de beide grote zalen te gebruiken
igezien op plm. 800 kinderen gerekend wordt. Zij
len dan enkele uren aangenaam worden bezig ge-
nden. Voor deze St Nicolaas-campagne zal de mede-
rking worden gevraagd der beide Muziekcorpsen tp.1.
bncotdia" en „Crescendo".
rder wordt dan door de winkeliers weer een korting
rleend van 2%, door bij aankoop van f 1.— een
ardebon te verstrekken. Deze bonnen worden door
Winkeliers uitgereikt vanaf 29 Nov. tot en met 5
c. 1949. Men ziet hieruit , dat de Hengelose Winke-
•svereniging niet stil zit , maar ook van aanpakken
et. De vergadering stond onder leiding van voor-
er Tijdink.

ietbal, Varssel. Zaterdagmiddag had te Varssel
voetbalwedstrijd Varssel — IJzevoorde plaats op
terrein Scheffer.

ïds na 5 minuten nam de Varsselse CJ.M.V. de
ing, toen A. Scheffer met een fraai laag schot de
»r verraste. Hoewel Varssel gedurende de gehele
Istrijd in de meerderheid was eindigde de stand

2—2.

).G- Onder voorzitterschap van L. W. Harmsen
'ergaderde genoemde bond in zaal Demming. Na
openingswoord werd de wenselijkheid besproken
een pluimveeteeltcursus te houden. Alle aanwezigen

en zich hiervoor op, alsmede enkele leden voor de
ercursus op de Volkshogeschool te Eerbeek. De
' f. W. Luiten, leidde het onderwerp in: „Ons
wplan", waarop een zeer aangename gedachten-
eling volgde. Nadat de voorzitter spreker dank
Ie voor zijn betoog, sloot hij deze zeer geanimeer-
/ergadering.

enade. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwe-
:eest werd de heer A. M. Garritsen, directeur van
•sum Corda" te Vorden en „Crescendo" alhier
>emde koren een serenade gebracht.

op Uw schapen. Het blijkt dat er honden
[lopen, die het op de schapen gemund hebben, die:
chts in de weide zijn. Twee schapen van Demmim j
jten het dezer dagen ontgelden. Een schaap wer d
late gebeten, dat het moest worden afgemaakt.

De Jeugdcourant.

Dit is de laatste maal dat de

Jeugdcourant gratis wordt uitge-
reikt.

Abonne's ontvangen deze afzon-
derlijk per post.

Zij die zich nog willen abonneren

voor 45 cent per maand, of 10

cent per week worden verzocht

di t deze week nog te doen.

De uitgever.

Dammen. Al waren er Zaterdag niet zoveel deel-
nemers als verwacht werd toen de Hengelose Damclub
een Simultaanwedstrijd organiseerde, het was er gezellig.
De heer Meeuwissen uit Dieren bond de strijd aan
met 20 spelers en in 2 ronden wist hij van de 20 par-
tijen er 15 te winnen, verloor er 3, terwijl er 2 in
remise eindigden. Dat er goede speler bij waren blijkt
uit het feit dat in de eerste ronde J. W. Heijink en D. Mee-
nink alhier en Donderwinkel, Baak, wisten te winnen,
terwijl remise speelden D Langeler alhier en Stoltenborg
Dieren, terwijl in de 2e ronde J. W. Heijink, A. J
Heijink, alhier en G. W. Nengerman uit Warnsveld
wisten te winnen. Het was een leerzame avond en de
Hengelose Damclub kan met voldoening op deze
wedstrijd terugzien en wij spreken de hoop uit dat er
meerdere jongelui zullen gevonden worden, die
deze mooie sport zullen willen gaan beoefenen. Ook
kunnen liefhebbers voor schaken zich weer aanmelden,
aangezien deze sport ook door de Damclub wordt ter
hand genomen.

Pax-nieuws. Competitie-stand der 2e klasse :

gesp. gew. gel. verl. punt. voor tegen

S.S.S. l 7 6 O l 12 26-9
St. Walburgis 5 4 l • O 9 18—2
P A X 2 6 4 1 1 9 25-6
Ratti I 6 4 0 2 8 20—11
A.Z.C. 5 6 3 1 2 7 16-11
d e Hoven 4 5 3 0 2 6 19—23
Zutphania 2 6 3 0 3 6 10—18
Voorst 3 7 2 2 3 6 15-21
d e Hoven 3 6 2 1 3 5 14—17
Zutphen 3 7 2 0 5 4 18—21
Warnsv. Boys 2 7 0 0 7 0 1—40

STEENDEREN.
Gymnastiek. Voor het examen voor gymnasten af-
genomen doc/r de K.N.G.V. afdeling Graafschap slaag-
den te Doe.'inchem voor de damesafd. Janny Engbers,
Dini v/d Kolk en Bertha Hulshof;
Voor de herenafd. Henk Boogman en Daan v/d Kolk
en van <*,e adspirantenafd. Riki Mcutstege en Herman
HulshoE..

Nieuws in het kort
De C| rote schade. De Tweede Kamer behandelde
het v /etsóntwerp tot regeling van de oorlogsschade.

Toci*, nog gered. Een boot met zeven opvarenden
van het Deense schip ,,Ivar„, wellke bij Terschelling
op een mijn liep, kwam behouden binnen, waardoor
her t aantal geredden van de ,,Ivar„ tot 19 steeg.

V'an der Hulst .werd zeventig. De bekende schrijver
Van kinderboeken, W.G. van der Hulst, werd 70 jaar.

De man van de B. M. Op het -graf van Hendrik
Bulthuis, de ontwerper van de B..M., zal te Bergum
door Nederlandse Zeilers een getienkteken worden
geplaatst.

Adverteren doet verkopen

Gevraagd

takkebossen
Bakkerij Menkhorst,

Raadhuisstr. 29 Hengelo-G.

Te koop gevraagd

een Huishoudkacheltje
Adres te bevr. bur. dezes.

Te koop

duw, Woonhuis
te bevr. Wed. van Hees,

Kervelseweg 19

Aan hetzelfde adres een

perceel grond
groot 19.70 are, gelegen

Ruurloseweg.

Kerkdiensten
ZOM DAG 30 OCT. 1949

M ed. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uu.r Ds Kwint

Woensduig 2 Nov. 7 uur Ds Kwint

Dankstond v.h. Gewas

Vtijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Riphagen van Zutphen

Ned. lU-rv. Kerk Steenderen
9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Paro«:hie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog
mis om !9.30 u., lof om 4 u. Doo
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lo.f.

Te

een kippenhok

Banninlgitr. 20a He^ngelo-G

KOSTELOZE INENTING.
Burgemeester en Weth. van Hengelo-Gld
maken bekend, dat op Vrijdag 4 November
1949, te 14,00 (precies) ten huize van de
drie doktoren: A. Meinders, Raadhuisstr. 19,

C. Dwars, Kastanjelaan 7 en R. K. Beems,
Raadhuisstraat 40, gelegenheid zal worden
gegeven tot kosteloze inenting en herinenting.
Men .wordt dringend verzocht geboortebe-
wijs of trouwboekje mede te brengen.

Hengelo-Gld, 24"October 1949.

Vóórdat de haan kraalt elke morgen,

Is Piggelmee reeds uit zijn bed.

Zijn vrouwtje, vlijtig aan het torgen.

Heeft juist het water opgezet . . .

80 et

„Wat ruikt die thee toch heerlijk, oudje",

Zegt Piggelmee aan het ontbijt.

„Geen wonder!" vindt het dwergenvrouwtje,

„Dat doet VAN NELLE'S THEE altijd!"

Met Van Nelle's Thee, fijn
van geur en vol van smaak,
heeft U - net als Vrouwtje
Piggelmee • een goed begin
van de dag. Want Van Nelle's
Thee is de verkwikkende
morgendrank bij uitnemend-
heid die tevreden gezichten
tevoorschijn tovert!

V A N N E L L E ' S T H E E
GEBROKEN THEE = DUBBEL VOORDELIG

Het adres voor:
Leren Jassen, Waterdichte Dekkleden,

Regenpijpen, Oliejassen, Koffers

Lederwaren, Paardetuigen,

Rijzadels.
Tevens leveren wij U Kinderwagens

in alle modellen

G. JANSEN
Spalstr. 20, Hengelo-Gld.

Wat is er dize en de volgende maanden te doen'
l 1 Nov. uitvoering Kinderkoor „Zanglust" Bekveld
16 Nov. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior".
19 Nov. Tomelavond Bond voor Staatspénsionnering.
23 en 26 No^. Uitvoering Muziekver. „Concordia".
30 Nov. Uitv>ering Chr. Jongens- en Meisjesclub
1 Dec. Uitvoering ,,Soli Deo Gloria" te Bekveld.
2 Dec. Uitvoiring „Soli Deo Gloria" te Hengelo
8 en 9 Dec. %tvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
14 Dec. Propa^mda-Feestavond Volksonderwijs

Zondagsdiekt doktoren :

Dr Beems, )r Buurke en Dr Westerbeek van Eerte»

Wegens inrichting winkel van 30 October

tot en met 4 November

G E S L O T E N
H. J. BUUNK,
v/h Bannink-Brinkgreve

Winkeliers opgelet!
Iedere Winkelier(ster) moet in de etalage

een verklaring zichtbaar ophangen waarin

vermeld staat dat hij/zij in de maanden

Nov. en Dec. 1949 en Jan. 1950 op de

eerste vijf werkdagen van de week des v.m.

tussen 7 en 9 uur en des n-m. tussen

4 en 6 uur en op Zaterdagen des v.m.

tussen 7 en 9 uur in zijn/haar -winkel en

etalage niet meer dan de helft van de

lampen, zoals die de vorige winter

aanwezig waren, zal ontsteken en dat

hij/zij, wat de naleving van deze verplichting

betreft, mede onder controle hoeft gesteld

van de Bedrijfsgroep Detailhandel

Leden der Hengelose Winkeliersver, kunnen

aan het Secretariaat Kerkstraat 4 een for-

mulier halen, hetwelk getekend moet worden

enjJ'persoonlijk aan|"de Kamer van Koop-

handel en Fabrieken te Zutphen moet wor-

den afgegeven, waarna een verklaring als

boven bedoelt wordt ter hand gesteld.

De Winlceliersver.

l Nov. Allerheiligen

GESLOTEN
Schröder

Tevens gevraagd een

leerling Naaister

Hiermede betuigen de onder-

getekenden hartelijk dank

aan de U.V.V. van Hengelo

voor het ontvangen pakket

Dpi. Sold. H. J. Ruesink

Dpi. Sold. B. Derksen

Veldpost Padang.

Aangeboden

','2 Hectare grond,

geschikt als

bouw- of

industrie-terrein

Br. onder no 520 bur. van

dit blad.

Voor de slacht
Prima Runder- en

Varkensdarmen.

Tevens diverse Kruiden.

Levensmiddelenbedrijf

G. J. ten Arvf*

Hiermede zeggen wij, mede

namens onze kinderen, har-

telijk dank voor de vele

gelukwensen die wij ter ge-

legenheid van onze 25-jarige

Echtvereniging mochten on-

vangen.

H. J. Hissink en Echtgenote

Hengelo-Gkl, E 51

Zij die een kalender

hebben besteld worden

beleefd verzocht deze zo

spoedig mogelijk

te komen afhalen.

Boekhandel Arnold

Te koop
een beste goedsoortige 2-j.

guste pink
T.B.C.-vrije stal

en zo goed als nieuwe

hakselmachine
bij Wed. H. J. Bosman,

E 19 Lanl^h.str. Hengelo-G.
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Te koop ±1 0 meter

IJZEREN HEKWERK
en 1 raamkozijn

Te bevr. bij A. Lee m reis.

Te koop een

r.b. maalkalf
3 mnd oud, t.b.c.-vrije stal

H. Harmsen,
B 80 „De Gennep"

Te koop een

r.b. maalkalf
8 dagen oud en een

motorrijwiel
„Puch" 200 c.c.

bij A. L. Ellenkan.p,

Bekveld D 31 Hengelo-Gld

Te koop

r.b. dr. maal
6 Nov. a/d telling

T.B.C.-vrij met wit papier.

Tevens te huur een

Vleesmach. (groot)
voor 50 cent per dag

bij G. A. Wentink

Reigersvoort Steenderen.

Te koop een toom

BIGGEN
Tevens genumm. biggen

WENERS,

Heeckerenskolk Steenderen

Te koop

zwaar vet schaap
bij G. Loman,

D 60 Hengelo-Gld

Te koop

r.b. Maalkalf
T.B.C.-vrije stal

bij Joh. Vruggink,

D 8 Hengelo-Gld

Te koop een

dr. varken
werptijd begin November

bij A. Scheller

Keyenburg C 1(
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V Vij delen aan de ingezetenen van Jtengelo en Omstreken

mede, dat wij onze winkelruimte door verbouwing

hebhen kunnen vergroten.

^/\u onze zaak over meer ruimte beschikt, neboen

wil onze collectie goederen aanmerkelijk kunnen uit-

breiden en zullen Uw bezoek aan onze nieuwe

winkel zeer op p
r
y

s
 stellen.

Heropening Zaterdagmiddag

5 November n.m. 2.30 uur.

H. J. BUUNK,
v/h Bannink-Brinkgreve
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Feestgebouw Concordia Zaterdag 5 Nov.
's avonds 8 uur

Feestprogramma!

JAN VAN RIEMSDIJK EN DE VROUWE
met zien Jubileumprogramma
De beste oude en nieuwe radio-liedjes

Optreden van: Mr TOJADA „Hoe is het mogelijk"
Toneelspel, Boerenduetten, Oud-Holland bij harxnonika en piano

Ie rang f 1.25, 2e rang f 1.— plus rechten
Kaartenverkoop bij Feestgebouw Concordia

Plaatsbespreking op de dag der uitvoering 's middags 2 uur a/d zaal

40 jaar op de planken! Gaat hem dus nog eens zien en horen!

"•̂

Voor de slacht:

WIJERS. HOLTERMAN & TEN HOVE - DEVENTER

HONING te koop
bij Branderhorst

Gooi C 69 Keyenburg

Te koop
partij oude holle

PANNEN
bij A. J. Besselink,

Kastanjelaan 10

Grote instelling op spaar-

gebied zoekt actieve per-

sonen als

VERTEGENWOORDIGER.
Ruime bijverdienste. Geen

incasso. Alleen serieuze per-

sonen gelieven te reflecteren

onder no 15 bur. v/d blad.

Bejaard heer zoekt twee

grote ongemeubileerde

KAMERS
in Hengelo of omgeving,
met volledig pension, voor
licht en bediening.

Brieven no 10 bur. dezes.

Gevraagd

een Werkster
voor l a 2 dagen per week.

Mevr. Reichman.

Steenderen.

C L. VAN RIJN

Magnetiseur

loutmarkt 58

Spreekuur Donderdags
van 10-12 uur.

Zutphen

e koop een toom

biggen
ij A. H. Verstege,

Ruurloseweg Hengelo-Gld

Te koop een toom

mooie biggen
E. B. Hendriksen,

Noordink

Witte Moltondekens vanaf f 3.80

Grijze Moltondekens f 5.25

Mooie Wollen en Half Wollen dekens.

Firma JACOBS

ERFHUIS
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-Gld

verkoopt publiek a contant
op Dinsdag 8 Nov. 1949, om 2 uur, in het Café

„de Zon" (Bruggink) aan de Raadhuisstraat te Hen-

gelo-Gld, voor de heer A. W. Weg :
2 koeien, l pink (M.R.IJ.), pi.m. 4000 kg mangels,

2 percelen knollen, pi.m. 500 kg Haverstro, l vracht
hooi en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden.

Bezichtiging l uur vóór de verkoop,

(de knollen op het land in de Bempte).

2ondag a.s. 2 uur

FAX2-Zutpliai)ia2
Tirrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.

H.H. PLUIMVIEHOUDERS
Bij deze laten wj U weten dat de Broederij

in 1950 wordt voortgezet. Dus vergeet niet

Uw Kuikenbonnai tijdig aan te vragen en

dan naar het beknde adres te brengen.

Minzaam aanbevelend

LUIMES Hengelo-Gld
Lankhorsterstraat D 122


