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Burgemeester afwezig
De Burgemeester dezer gemeente zal tot 26
Augustus e.k. afwezig zijn en op 28 Aug.
d.a.v. zijn spreekuur hervatten.

Geslaagd
Voor Electro Installateur slaagde te Enschede
Bennio Besselink.

Markt verloting

Bij beslissing van de Minister van Justitie
d d. l Aug. 1956. nr. L. 01550/Ü76 is aan
de Marktvereniging te Hengelo Gld toe-
stemming verleend tot het aanleggen en
houden van een marktverloting met een
totaal van 8500 lotnummers.
De prijs per lot bedraagt f 1. —.

Gevonden voorwerpen
Zwart schooletui. Hond (spaniel). Broche
(Texel).

Verloren voorwerpen
Schop (bats). Jute tas, inhoud schoenen.
Reserve wiel.

Knollenmarkt
Op de Woensdag gehouden Jaarmarkt waren
aangevoerd 129 paarden en 63 veulens, of
in totaal 192 stuks paarden.
Geplaatst waren 25 kramen, enz.
Prijzen: voljarige paarden 950—1300 gld;
tweejarige paarden 725—850 gld; hengst-
veulens 425—500 gld; merrieveulens 500—
600 gld; hitten 450—750 gld; shetlandse
pony's 300—600 gld.
Betere soorten werden boven notering ver-
kocht.
Een vlotte en vlugge handel, waarbij een
neiging tot stijging van de prijzen was te
constateren.
Bij de veulenkeuring was een goede aanvoer
met goed materiaal.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen ?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

l Sept. Balavond in „Concordia"

14 St-pt. Fokdag

Waarschuwing

Door de groepscommandant der Rijkspolitie
alhier wordt de aandacht gevestigd op enkele
lieden die er een gewoonte van maken bij
landbouwers vloerkleden aan te bieden,
welke uit het buitenland zouden zijn ge-
smokkeld.
Voornoemde groepscommandant adviseert
met deze lieden - - die z.g. „in opdracht
van de kapitein" deze kleden te koop aan-
bieden — geen zaken te doen.

Veulenkeuring

Voor de tijdens de Knollenmarkt gehouden
veulenkeuring van koud- en warmbloed
merrie- en hengstveulens, bestond ook dit
jaar weer een grote belangstelling uit de
kringen van paardenfokkers en handelaren.
Alhoewel de edele viervoeter meer en meer
door de tractor verdrongen wordt, is het
toch een verheugend verschijnsel dat de
kwaliteit van het paard in het algemeen
vooruit gaat.
Ditmaal was de aanvoer in de rubrieken
merrieveulens bijzonder groot en was er
vergeleken bij voorgaande jaren een goede
vooruitgang in kwaliteit waar te nemen.
De keuring had ditmaal weer een vlot ver-
loop. In zaal Maresch werden na afloop
de prijzen uitgereikt.

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 12 Augustus

Ned. Herr. Kerk

8.30 uur Ds Kwint
10 uur Ds Kwint,
Goede Herder Kapel 10 uur, D» Wiersma

Vrij». Herr. Kerk

10.30 uur v.m. de Eerw. Heer C. v/d Berg
Ruurlo

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
(bij geen gehoor 008)

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

Hervatting repetitie's
Zangver. „Excelsior"

a.s. Maandagavond om 8 uur

in zaal Maresch

Nieuwe leden hartelijk welkom.

Koopt bij onze adverteerders

Wederom leverbaar de volgende soorten

Originele Stoppelknollen:

„Gelria" (andijvie-bladig)

„Brabo" (andijvie-bladig)

„Momersteegh's Knolvoet

Resistente" (andijvie-bladig)

„Favoriet" (gedeeld bladig)

„Jobe" (gedeeld bladig)

Verder leveren wij:

Westerwoldsch Raygras in originele

selecties en landras
Gras- en Klaverzaad voor de aanleg van
blijvend weiland in ieder gewenste samenstelling

Geef ons tijdig Uw benodigde hoeveelheden
op, daar door het aanhoudend natte weer
verschillende artikelen schaars dreigen te
worden.

Hoogste kwaliteit tegen redelijke prijzen ontvangt
U bij het van ouds bekende vertrouwensadres

WAAMELINK'S, Zaadhandel
Telefoon 334 — KEYENBURG

BLOEMSCHIKCURSUS
Het NUT is voornemens dit jaar wederom een
bloemschikcursus te organiseren, welke dan ge-
houden zal worden op de Woensdagen 5, 12

en 19 September 1956, in zaal Michels, van
half 8 tot 10 uur.
De cursus wordt evenals in 1954 gegeven door
de Heer E. v. d. WAAL uit Zutphen.
De dames (en hopelijk blijven ook de heren dit
jaar niet achter) die de resultaten van de andere
cursisten hebben gezien en zich op willen geven
kunnen dit doen aan de zaal van Michels en bij
het Secretariaat Ruurloseweg no. 10, Tel. 496.
(Opgeven voor l September)

Kosten voor de gehele cursus f 4.— zowel voor
leden als voor niet-leden van het Nut.

Nieuwe Nutsleden kunnen zich eveneens bij het
secretariaat opgeven. Zij ontvangen dan over
enkele weken het Winterprogramma dat ook
voor het komende seizoen weer voor Elck wat
Wils biedt.
(Toneelstuk, kleurenfilms, bekend schrijfster die
spreekt over en uit eigen werk, cabaret enz.)

Voor het betere DRUKWERK Drukkerij WOLTERS



Heden nam de Here plotseling uit ons midden
weg, onze inniggeliefde Man, Vader, Behuwd-,
Grootvader en Broer

Gerrit Agterkamp

echtgenoot van G. Riefel,

in de ouderdom van ruim 73 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Hengelo Gld, G. Agterkamp-Riefel
H. B. Wullink-Agterkamp
D. M. Wullink

f\ ;
 H- S Agterkamp

Hen

en Kleinkinderen

Glo1, D 136, 3 Augustus 1956.

De teraardebestelling heeft plaats gehad Dinsdag
7 Aug. op de Algemene Begraafplaats te Hengelo
Gld.

Raad van Toezicht, Bestuur en Kassier van de

Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang" Hen-

gelo Gld, geven met leedwezen kennis van het

overlijden van de Heer

G. AGTERKAMP

in de ouderdom van 73 jaar

De overledene was vanaf 1936 lid van de Raad
van Toezicht en vanaf 1942 Voorzitter van dit
college.

Hengelo Gld, 3 Aug. 1956.

Heden werd plotseling uit ons midden wegge-
nomen onze dierbare inniggeliefde Man, Vader,
Behuwd-, Grootvader en Broer

Jacob Engelbert Tieleman Langeler

echtgenoot van A. G. Nusselder,

in de ouderdom van 64 jaar.

Hengelo Gld, A. G. Langeler-Nusselder

Vorden, G. Schoolderman-Langeler
L. Schoolderman

Hengelo Gld, F. J. Langeler
J. Langeler
J. Langeler Jzn

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 7 Aug. 1956.
Kerkstraat 11

De teraardebestelling zal plaats vinden op Zater-
dag 11 Aug. a.s. om 1.30 uur op de algemene
begraafplaats te Hengelo Gld.

Rouw-drukwerk Drukkerij Wolters

Zeer belangrijk
voor roggeverbouwers

De plaatselijke Bureauhouder houdt in verband met de

uitbetaling Tan de roggetoeslag

Maandag 13 Aug. zitting in Café

BESSELINK (de Waag)

van 9 uur v.m. tot 4 uur n.m.

De P.B.H. H. MEUTSTEGE

Coöp. Boerenleenbank Landbouuibel.
HENGELO GLD

Voor het uitbetalen roggetoeslag is het

kantoor a.s. Maandag 13 Augustus

de gehele dag GEOPEND
Bij voorkeur op die dag geen andere
bankzaken.

De Kassier

Coöp. Boerenleenbank „Hengelo"
te HENGELO GLD

Maandag 13 Aug. is het kantoor

de gehele dag GEOPEND

voor uitbetaling roggetoeslag

De kassier R. WAENINK

Coöp. Boerenleenbank Keyenburg
Voor de uitbetaling van de roggetoeslag

is het kantoor Maandag 13 Augustus

de gehele dag GEOPEND

Ook de Coöp. Boerenleenbank „Keyen-
burg" verzorgt Uw ouderdomspensioen

Vul daarom op het machtigingsformulier
in: postrekening No. 375873, van de
Coöp. Boerenleenbank „Keyenburg",
St Janstraat 7 - Tel. 336.

De Kassier

Burgemeester vart Arkel
vraagt tegen 3 September

een dienstbode
voor dag of dag en nacht.
Aanmelden s avonds 6 uur
Ruurlosewég 25, Vorden.

Verpleeginrichting „Huize
het Enzerink" Vorden,
vraagt een flink

net Meisje
als noodhulp gedurende de
vacantietijd v/h personeel
Aanbiedingen a/d Directrice

Biedt zich aan een net

meisje voor 2 dagen per
week. Adres bur. dezes.

Een h.a. haver te koop
gelegen bij 't Vaelveldinck
in Noordink Hengelo Gld.
Te bevragen bij A. Ver-
steege, Bolderhorst Vorden

Te koop een toom zware
biggen bij J. H. Nieuwen-
huis Reigersvoort.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Wegens sterfgeval Zaterdag 11 Aug.

de gehele dag

G E S L O T E N

J. E. T. LANGELER - Hengelo Gld

Van 12 t.e.m. 18 Augustus

gesloten
wegens vacantie

Manufacturen ,!>-• nkleedtntj

KERKSTRAAT 20

VOORRADIG

knolzaad oogst 1956
BRABO en GELRIA. Los en in org. verpakking.

M. WIJNBERGEN - Telefoon 473
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Waarom
Esso gas?
Omdat Esso Nederland N.V. U garandeert....,

• Kwaliteit door zuiver produkt

• Inhoud 13 kg per fles

• Veiligheid - lage druk in gekeurde flessen]

• Service door vakbekwame depothouders

Vraagt daarom niet naar „flessengas"y

maar

Voor koken ~.. verwarmen ....warm water enz..

Met Esso bent U beter uit l

Esso Nederland N.V. Esso Gebouw, Den Haag
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WOLLEN GABARDINEJASSEN
98.50 - 89.50 - 72.50

KATOENEN GABARDINEJASSEN
44.50 - 49.— - 59.—

LENTFERINK v.h. Jacobs

GROTE KEUZE IN

Sport- ei> Tourrijwielen
Ook voor een BROMFIETS naar

Fa wen. G. ui. LUIMES •
B>f~ Het adres voor 100 pCt service

Wegens vacantie GESLOTEN
Tan Maandag 12 tot en met

Zaterdag 18 Augustus.

JO GROOT BRUINDERINK
Schoenhandel Keyenburg

Woensdag 15 Aug. a.s.

DANSEN
zaal WINKELMAN

AANVANG 6 UUR KEYENBURG

Tegen hoest bij biggen «n varkens i»

Borstival
een uitstekend middel.

Verkrijgbaar bij:
DROGISTERIJ — G. LENSELINK
Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

Te koop 9 zware biggen

H. J. Ruesink, E 54,
Hengelo Gld

Te koop 2 ha haver, bij
K. Booltink, Café Keyenb.

Te koop r.b. dr. maal
aan de telling 23 Aug. bij

Jac. Eilander, Elderinkweg 2

Hengelo Gld



Ook in Genua

is Heineken's Bier

het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

Een retourtj

Nijmegen- • Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd

De student in kunstgeschiedenis wou van • De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
blijfthl] ze

n dat
allen"
iertje.
eken.

a. Ja.
van

na, in
overal

wordt Heineken's Bier gedronken.

Toen de "centjes" op waren liftte hij terug. Voor zijn
studiegenoten hield hij een lezing over de bouwwerken
van Genua. Midden onder z'n ernstige voordracht
nam hij z'n glas Heineken van de katheder en ... viel
uit z'n rol.
„Dit drinken ze daar ook", zei hij. „Proost!'

Heineken's Bier

Heden Zaterdag 11 Aug.

laatste dag

van onze Opruiming
De laatste dag van vele zeer

voordelige koopjes

Zie de etalages

Schröder

DE GEZAMENLIJKE KAPPERS
van HENGELO, KEYENBURG,
ZELHEM en HALLE
maken bekend dat vanaf Maandag
13 Aug. a.s. de tarieven in de Herenzaak
als volgt zijn :

Heren knippen 90 cent

Kinderen tot 12 jaar 60 cent

Scheren 35 cent
Extra behandeling wordt apart berekend.

Geboortekaartjes Drukkerij Wolters


