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Plaatselijk nieuws

Gemeenteavond. De tweede gemeenteavond van de
Vrijz. Hervormden Donderdagavond in de zaal Demming
gehouden, was zeer druk bezocht.

Ds van Linschoten besprak het onderwerp „De rijk-
dom der aarde in de godsdienstige voorstelling der Ouden".
Met die Ouden werden bedoeld de Grieken en Ro-
meinen, van wie wij onze beschaving hebben. Zij had-
den hun aard- en hemelgoden. Met de eerste hield spr.
zich in zijn onderwerp bezig.

Zij waren de machten die het binnenste der aarde
bewoonden en elk jaar haar rijkdom van gewassen op-
waarts stuwden, 't Was de rijkdom van het natuurlijke
leven en de mensen aanvaardden het met blijdschap,
omdat zij in levensverband met de aarde stonden. Ook
ziekte en dood was hierbij hun deel. Wanneer er stoor-
nis was in de regelmaat der dingen werden er orakels
geraadpleegd. De verering der goden had plaats bij
grotten, waar dan ook meestal de tempels werden ge-
bouwd. De rijkdom der aarde werd voorgesteld door
een kind. De geboorte van het kind — de opgang van
het leven naar het licht — werd dan ook oorspronke-
lijk gevierd in de lente. Later is die verschoven naar
de winter.

Als bemiddelaars tussen de goden en de mensen
stonden de slaven, die alles verzorgden en zelfs een
bevoorrechte plaats in de maatschappij innamen, in
tegenstelling met de slaven in latere tijd.

Bij zijn interessante bespreking van dit onderwerp
vond spr. telkens gelegenheid verschillende sagen uit
de klassieke mythologie naar voren te brengen, waarbij
het wezen der goden en godinnen in het licht werd
gesteld. Het is alles symboliek met rijke inhoud, zegt
spr., en al is het dan heidendom, toch is hun leer diep-
zinnig en staat ons veel nader dan het ongeloof der
tegenwoordige atheïsten, die alles verwerpen, wat zij
met hun bekrompen verstand niet kunnen omvatten.

Na enige gedachtenwisseling over het gesprokene las
ds Van Linschoten nog de aardige novelle van Selma
Lagerlöff „Het kuikentje" voor, welke evenals zijn lezing
met grote aandacht werd aangehoord.

Met zang, begeleid door orgelspel van mevr. Geertsma,
werd deze goedgeslaagde avond gesloten.

De heer Wemes, voorzitter, die spr. dankte, sprak
tenslotte de hoop uit, dat ook het kerkbezoek in het
vervolg dezelfde belangstelling mag genieten als deze
gemeenteavond.

Ouderavond Varssel. De o.l. school te Varssel hield
17 Jan. j.l. een ouderavond. Vele ouders waren aan-
wezig om de belangen van hun kinderen in verband
met het onderwijs te bespreken.

Dat behalve de ouders ook vele anderen de ouder-
avond bezochten, bewijst dat het openbaar onderwijs
in Varssel zich in grote belangstelling mag verheugen.

„Ereschuld en Dankbaarheid". Vrijdagavond werd
in het feestgebouw „Concordia" een propaganda bijeen-
komst belegd door de plaatselijke afd. van het comité
„Ereschuld en Dankbaarheid".

De heer Kroes uit Haarlem, propagandist van het
landelijk comité, hield een toespraak, waarin hij naar
voren bracht de grote noden, waarin vele nagelaten
betrekkingen verkeren van hen die in Mei 1940 de
eerste stoot van den vijand opvingen en zodoende hun
leven lieten of als zwaar invalide huiswaarts keerden.

Spr. liet duidelijk uitkomen dat de Staat in eerste
instantie de verzorging van de weduwen en wezen op
zich dient te nemen, maar daarnaast wees hij op de
ereplicht en de dankbaarheid, die wij als Nederlanders
moeten hebben ten opzichte van de nabestaanden, die
nog steeds elke dag gebukt gaan onder het grote offer
dat de oorlog van hen heeft gevraagd.

Vorst of Dooi
Wij hebben in ons kleine landje
Steeds een wonderlijk klimaat.
Elke dag is men nieuwsgierig
Hoe de barometer staat.

's Morgens blijkt het hard te sneeuwen;
's Middags vriest het dat het kraakt.
Wijl des avonds weer de regen
Straten tot rivieren maakt.

Groningen meldt prachtig vriesweer
En de Bilt meldt harde wind,
Terwijl in Limburg weer een poesje
Behaaglijk in het zonlicht spint.

In Assen kan men schaatsenrijden,
Zijn de banen glad en mooi.
Wijl een wedstrijd in Noord-Holland
Afgelast wordt wegens dooi.

Het kan vriezen; het kan dooien —
Meldt het daag'lijks weerbericht,
Daar ons. land precies in 't midden
Van een soort depressie ligt.

Het kan vriezen — het kan dooien;
En de Bilt heeft daarop kijk.
En op deze wijze krijgt men
In de Bilt nog steeds gelijk!

(Nadruk

Er werd door de leger-filmdienst een film gedraaid,
die een beeld gaf van de grote strijd van de achter
ons liggende oorlogsjaren, terwijl tot slot de bevrijding
van ons land op het witte doek werd gebracht.

Mutatie in zicht ? Onze oud-plaatsgenoot de heer
R. Bronsema, thans te Vlaardingen, komt als no l voor.
op de voordracht voor hoofd der school te Nw Beyerland.

Jaarvergadering „Crescendo". De chr. muziekver.
„Crescendo" hield Zaterdag j.l. haar jaarvergadering.
Na de gebruikelijke opening door den voorz. J. Wa-
genvoort werden notulen en jaarverslagen voorgelezen,
waaruit bleek dat de vereniging moreel en financieel
vooruitgegaan is.

De bestuursleden Wagenvoort en Vruggink werden
herkozen en in de plaats van G. Lubbers, die voor een
herbenoeming niet meer in aanmerking wilde komen,
werd gekozen J. Lang werden. Besloten werd op 20 en
21 Maart de voorjaarsuitvoering te geven. Na de rond-
vraag werd deze jaarvergadering gesloten. ,

De rode aarde. Blijkens advertentie in dit nummer
brengt de filmonderneming Miedema a.s. Dinsdag in
zaal Langeler de veelbesproken Deense verzetsfilm
„De rode aarde". Het scenario is ontleend aan de
roman van Ole Juul. De film werd door de pers van
alle richtingen unaniem tot de beste der verzetsfïlins
gerekend en zeer gunstig -gerecenseerd.

Voor verdere bijzonderheden zie men de adv.
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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 26 Jan. t.m. 8 Febr. 1 947

Geldige bonnen

57—3 alg.
57 — 4 alg.
57—5 alg.
57—6 alg.

58—3 alg.
58-3E res.
58—4 alg.
58—5 alg.
58-6. 58—7 alg.

57—^4 suiker

T 67
V 68
X 67
X 68

Rantsoen

375 gram zachte zeep
2 eieren
500 gram sinaasappelen
500 gram suiker, boterham-
strooisel of 1000 gram jam,
stroop enz.

375 gram zachte zeep
375 gram zachte zeep
2 eieren
1000 gram sinaasappelen
250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz.

375 gram suiker, boterham-
strooisel of 750 gram jam.
stroop enz.

2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerwerk
2 rants. tabaksartikelen
150 gr. choc. of suikerwerk

Bonkaarten

KA, KB, KC 701
(strook no. 3)

KD, KE 702
(strook no. 3)

MA, MD 702
(strook no. 3)

Tabakskaart enz.

Eieren. Wanneer op de voor de 2 eieren aangewezen
bonnen 57—4 en 58—4 alg. niet onmiddellijk kan
worden afgeleverd, dient het publiek deze bonnen bij
zijn handelaar vóór in te leveren, waarna aflevering zo
spoedig mogelijk zal plaats hebben.

Sinaasappelen. De bonnen 57—5 en 58—5 alg. voor
sinaasappelen moeten uiterlijk 29 Jan. a.s. door het
publiek bij een handelaar in groenten en/of fruit wor-
den ingeleverd, waarna aflevering zal geschieden naar
mate de aanvoer plaats heeft.

Tabak. Van de tabakskaart is thans nog l bon voor
2 rantsoenen aangewezen. Op 30 Jan. a.s. zal nogmaals
een bon voor 2 rantsoenen worden bekend gemaakt.

Suiker en versnaperingen. De volgende bonaanwij-
zing voor suiker en versnaperingen zal op Donderdag
6 Febr. plaats vinden.

Buslichtingen vanaf heden aan het postkantoor 6.25,
12.25, 15.25 en 18.25. Dorpsbussen een half uur vroeger.

Uitvoering Jongelingsver. Woensdagavond hielden
de Chr. Jongelingsver, en de Jongensclub in de zaal
„Concordia" haar jaarfeest.

De heer te Winkel opende en gaf den secretaris ge-
legenheid tot het uitbrengen van zijn jaarverslag. Hier-
uit bleek dat de vereniging 26 leden telt. De Jongens-
club voerde daarna een paar humoristische schetsen op
waar smakelijk om werd gelachen. Vervolgens bracht
de Jongelingsver, het toneelstuk „Kaf tussen het koren"
voor het voetlicht. Dit dramatisch stuk werd van het
begin tot het einde met grote aandacht gevolgd.

In de pauze werd er nog een verloting gehouden,
terwijl de heer Heij de belangen der Jongensclub be-
sprak en opwekte om lid of donateur te worden.

Na het zingen van de Avondzang sloot Ds Kwint
met dankgebed.

Nieuws voor boer en boerderij
De gelegenheid is thans opengesteld een aanvrage in

te dienen voor een kuikentoewijzing. De benodigde
aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op het P.B.H.-
bureau en kunnen na invulling wederom op dit kantoor
worden ingeleverd tot uiterlijk 29 Januari 1947.

Het ligt niet in de bedoeling om later in het seizoen
nog speciale kuikenbonnen, zoals vorig jaar die van 52
stuks, beschikbaar te stellen. Een ieder die dus in 1947
kippenkuikens wenst te betfekken, wordt aangeraden
thans een aanvrage in te dienen.

Aanvragers dienen er evenwel rekening mede te
houden, dat geen enkele zekerheid kan worden ge-
geven dat voor de uit deze kuikens opgroeiende
hennen later een voedertoewijzing zal kunnen wor-
den gegeven.

Er moet op worden gerekend, dat het voor de hennen
benodigde voeder voor een zeer belangrijk gedeelte op
eigen bedrijf verbouwd zal moeten worden. Voor de
kuikens wordt slechts voor een periode van 3 maanden
een voedertoewijzing toegezegd.

G. W. Weenink,

P.B.H, district 30.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
A G E N D U M

25 Jan. Toneelavond N.V.V. (Hengelosc Bestuurdersbontl).

28 en 29 Jan. Uitvoering Zang- en Toneelver. „Excelsior".

28 en 30 Jan. Uitvoering Gymnastiekvcr. „Achilles".

4 en 5 Febr. Uitvoering Korfbalclub T.O.P.

6 en 7 Febr. Uitvoering Jeugd ver. Varscl.

13 en 14 Febr. Uitvoering Jeugdver. Bek veld.

14 Febr. Algemene ledenvergadering N.V.V.

2b Febr. Uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer", Dorp.

13 en 14 Mrt Uitv. Chr. Zangv. „Soli Deo Gloria", Bek veld.

20 en 21 Maart Uitvoering „Crescendo".

16 en 17 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".

Hedenavond 7.30 uur, zaal „Concordia"

Als de poorten open gaan,,,

INGEZONDEN

U vraagt — wij antwoorden!

Wist gij, gemeentearbeiders, dat het ons zeer spijt, dat
ge ons noodzaakt te antwoorden op Uw ingezonden stukje?

Wist gij, dat, wanneer ge kaatst ook de bal moet
verwachten ? — Nu dan :

Ie. hetgeen ge zegt over de 3 arbeiders en de 2
kruiwagens staat geheel buiten onze belangensfeer. We
hebben niet gevraagd wat U ten dienste stond en
met hoeveel mensen U was! We hebben enkel en
alleen „geconstateerd", dat er op zeer onvoldoende
wijze gestrooid is! Gij behoeft U er zich bij ons
niet over te verontschuldigen. Gij behoort als goede
arbeiders zélf bij de verantwoordelijke personen aan
te kloppen en Uw klachten kenbaar te maken, indien
deze gegrond zijn ! Wij, burgers, staan daar buiten.

2e. dacht ge soms, dat wij er bij bleven staan, als
ge aan 't strooien zijt, om te zien of ge de gehele
straat wel strooit? Dat is het werk van een opzichter
— indien die er tenminste is. —

3e. hetgeen ge zegt over de regen om 11 uur, is
onzin. Waarom zullen we de ongestrooide wegen op-
noemen ? Ge kent ze alle! Ze waren om 12 uur spiegel-
glad ! Ge hebt toch zeker óók wel eens gehoord van
„opvriezen" nietwaar?

4e. hetgeen ge zegt over de verlichting op een vroe-
ger uur is al even dwaas! Als we goed lezen moeten
we uit die regel opmaken, dat er niet eerder begonnen
kon worden wegens de verlichting! Een straat is o.i.
anders nog al gauw te zien!

5e. hetgeen ge zegt over „voldoende onderzoek" en
„het wenden tot het gemeentebestuur" is dwaasheid!
Wij, burgers, constateren dat ons inziens iets niet in
orde is. Vervolgens kunnen we wensen, onze hoop uit-
spreken, dat er verandering komt in zo'n geval. Maar,
gemeentearbeiders, ge kunt van ons toch niet verlangen
dat wij om andere, moderne hulpmiddelen vragen?

Indien we dat mondeling zouden doen, gemeente-
arbeiders, dan zou er een extra loket moeten komen
voor de vele vragers ! ! Zouden we het schriftelijk doen,
dan zouden de gemeenteambtenaren nóg méér over-
belast worden !

Neen, gemeentearbeiders, dergelijke kleine dingen
vallen onder de directe verantwoordelijkheid van dié
persoon(en), die met de organisatie en juiste uitvoering
ervan belast is (zijn)!

Wij onzerzijds geloven dat er nu over het „zand"
genoeg stof is opgewaaid ! Hopenlijk komt er enige
verbetering. Jammer alleen, dat gij, gemeentearbeiders,
er nogal stof van in de ogen hebt gekregen, zodat ge
het eerste stukje niet goed hebt kunnen lezen en dus
ook niet hebt begrepen! L. A. J. Witteveen

Zondagsdienst doktoren

Hengelo (Gld), Hummelo, en Steenderen.

Dr Dwars, Hengelo, en dr Buurke, Steenderen.

Verkoudheid moet verdwijnen

In het Nationale Instituut voor Hygiëne^n de na-
bijheid van Washington, werken 125 medici van de
Amerikaanse Dienst van Gezondheid aan het probleem
een afdoend middel tegen verkoudheid te vinden. De
heren zijn nog al bescheiden. Als het meevalt, zullen
ze in vijf jaar hun doel hebben bereikt.

Geen wonder, dat in dit onderzoek enorme geld-
middelen worden belegd, want volgens de nieuwste
statistieken gaan per jaar 80 millioen arbeidsdagen door
verkoudheid verloren. Dit betekent, dat iedere dag een
minimum van 250.000 arbeiders enkel en alleen in ver-
band met hun verkoudheid thuis moeten blijven.

Wij zelf zijn niet zo optimistisch wat een volledige
oplossing van het verkoudheidsvraagstuk betreft. Het
is n.l. voor een zeer groot gedeelte een wonings-, een
hygiëne- en een diëetvraagstuk. Of men leeft zeer pri-
mitief — b.v. zoals de Eskimo's, die niet in contact
zijn met de blanken — of in overeenstemming met de
nieuwe inzichten op het gebied van woning, hygiëne
en voeding. Geen enkel wondermiddeltje zou bij de
„cultuurmensen" de verkoudheid kunnen uitroeien.

H.H. Landbouwers

u wenst eerste kwaliteit kui
Bestelt dan Uw kuikens bij

Wed, A, Hilderink, C 63 Keyenburg
K.-br. 10161

Een speciale

Landbouw-boekhoudmethode
hebben wij per l Januari j.l. ingevoerd.

Voordelen:

• minder werkzaam

• geregeld contact

• belastingmoeilijkheden uitgesloten

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Vaste kantooruren: Zaterdags van 9—12 u.

Administratiekantoor TH. J. SLOOT
HENGELO, E 2 — Lid N.l.v.B.

KREIJMBORG's Ververij
verzorgt Uw kleding

het best !
Vertegenwoordiger voor Hengelo en omstr.

de heer EBBINK - Kleermaker

Ter gelegenheid van
de verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix
Vrijdag 31 Januari

zaal Langeler

Aanvang 7 u. *aa l v. d. Weer

IIU
Geeft U op voor de alhier te houden cursus

bij J. H. Keijzer, hoofd o.l. school Varssel
of Boekhandel Arnold.

Zang- en Toneelver. „EXCELSIOR"

UITVOERING

Na een 7-tal

op Dinsdag 28

en Woensdag 29 Januari 1947
's avonds 7 uur
in zaal „Concordia"

zangnummers wordt opgevoerd het

toneelstuk in 4 bedrijven van Henk Manders

Spel van het platteland rond het oorlogsgebeuren.

Entreekaarten a f l .— bij den penningm. C. J. C. Slotboom.

Plaatsbespreking beide dagen van 4—5 uur aan de zaal

„Concordia" a f 0.10.

Te koop

zware
G. J. Harmsen

Esselenbroek

Te koop

10 jonge kippen
A. Hartelman

Kervelse weg 23

Te koop

eenroedige berg
met nieuwe eikenhouten roe,

en nieuwe gierpomp

bij H. Franken

Pluim veehandel

Hengelo (Gld)

Te koop

een r,b. maalkalf
bij J. Demming

Te koop 2 r.b.

drachtige koeien,
4 en 10 Februari

aan de telling.

Wed. B. H. Besselink

Reigersvoort — Steenderen

Te koop

een toom bi
bij H. W. Lammers

B 105 — Hengelo

Adverteren doet verkopen

Te koop
op „het Zand" een pa r t i j
mooie dennen

bonenstokken
en nog een partij

voederbieten
Tevens nog een flinke par t i j
voederwortelen.

Te bevragen bij R. DE
LANGE, Bannink.stra..t 20,
Hengelo (G.), ('s avonds na
6 uur) of op „het Zand"
tussen 8 en 4 u. aan de ke-

Te koop

schottelingefl
bij A. Wesselink

„Nieuwe Kuiper"

Kerkdiensten
ZONDAG 26 JANUARI 1947

Ned. Herv. Kerk

10 u. en 3 u. Ds Kwint. H.A.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 u. Ds Bcversluis, /ut l

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroi- u.,
hoogmis om 10 u., lof om i u.
Door de week communie u i t r e iken
om 7 u., H. Mis om
Vrijdagavond om 7 u. lof'.

Donderdagmorgen

10 uur
is de uiterste ti jd dat Uw
adv. binnen moeten zijn
U van plaatsing verzekerd
wilt wezen.

Neemt daarom geen risico, maar
brengt Uw adver-

tentie vroegtijdig



Gevraagd
zo spoedig mogelijk

een huishoudster
P.G., op boerderij.

Adres bureau dezes.

Te koop gevraagd

een klein model

kippenhok
Adres bureau dezes.

Gevonden

'n voetöalschoen
Tegen adv.-kosten te-
rug te bekomen

bij G. H. Seesing

B 73

Te koop een partij

mangels
bij Wed. Berendsen

Bekveld, D 142

Te koop

3 drag, schapen
of ruilen v. vette. Bevragen

bij H. Weevers

Te koop

l binnenbanden
maat 36X6, en een

in goede staat zijnde

wentelploeg
bij Joh. Berenpas

„Horstink" - Hengelo

Te koop een

prachtige kachel
met pijp,

zo goed als nieuw,

bij A. Meenink

Oude Varselse weg

KUIKENS KUIKENS
Kippenhouders, de kuiken-
bonnen komen spoedig weer
los.

Levert Uw bon in bij onder-
staand adres en U ontvangt
op de juiste tijd het ras dat
U verlangt.

Beleefd aanbevelend

H. Langeler
E 37 — Hengelo (G.)

Ondergetekende houdt zich

beleefd aanbevolen voor het

snoeien van

vrucht- en

sierbomen

*aanleg en

onderhoud van

tuinen en

grafplaatsen

*bespuiten van

bessenstruiken

en ander

klein goed

*
Wilt U kwaliteit f r u i t ?

Laat dan door ons Uw bo-

men behandelen.

J. Messing
B 94 — Hengelo (G.)

Landbouwers. Gaarne wor-

den weer bestellingen aan-

genomen voor levering

eendagskuikens
Levering W.L., R.I. en W.L.

en R.I. gekr. Desgewenst

ook andere rassen.

Gebr. Brummelman

Broederij „de Kruisweg"

Vorden

Pluimveehouders

Betrek Uw kuikens van een erkend eerste klas bedrijf
Gegarandeerd prima kwaliteit. Levering franco.

Bestellingen worden aangenomen door W. Esselink,
p/a H. van Onna, Reigersvoort, Steenderen.

Verm. bedrijf 4241 - Electr. broederij 9036

W. J. VAESSEN, Ericaweg 121, Apeldoorn

Ter gelegenheid van de verjaardag
van H.K.H. Prinses Beatrix
op Vrijdag 31 Januari

dansmuziek
Aanvang 5 uur

J. A. WINKELMAN - Keyenburg

Het *^eft den Here behaagd, van ons weg te
nemen onzen geliefden Vader, Behuwd-, Groot-
en Overgrootvader

BERNARD WEEVERS,
weduwnaar van T. Barink,

in de ouderdom .van ruim 80 jaren.
Dat zijn heengaan vrede was, troost ons in

dit verlies.
H. Halfman-Weevers
E. G. Halfman

F. Heerink-Weevers
H. J. Heerink

H. Haarink

H. Weevers
J. M. Weevers-Husink

T. B. Scheffer-Weevers
A. Scheffer

kleinkinderen en achter-
kleinkind.

Keyenburg, 18 Januari 1947.

Zondag a.s.

Paxl-Loenerm.l
Aanvang 2 uur

Entree 35 et,

beneden 1 6 jaar 1 O et.

Bioscoopzaal Langeler - Hengelo

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Dinsdag 28 Januari, 8 uur

de veelbesproken Deense verzetsiilm

De rode aarde
Naar het bekende boek van Ole }uul.

Een film van eenvoudige mensen die hun land

wilden bevrijden van de Duitse tyrannie.

Een film die beslist iedereen gezien moet hebben
Toegang 18 jaar.

Prijzen en voorverkoop als gewoon.

ERFHUIS
Notaris W. H. van Ballegoijen de Jong te Hengelo

(Gld) verkoopt publiek op Donderdag 30 Januari

1947, om 2 uur precies, ten huize van den heer

G! J. Dijkman, op „Kinderkamp" in de Noordink te

Hengelo (Gld) voor de Erven van Mej. H. J. B. Breuijel

(of Bruil):

diverse meubilaire en andere goederen

als tafel, klok, kasten, ledikant, stoelen, fornuis, kachel,

tinnen borden, aardewerk, wandborden, koperen kannen,

keukengerei, bietensnijder, kuikenkachel, melkgereed-

schap, mest, paard, koe, pink, gans, 10 kippen en haan en

wat verder ten verkoop wordt aangeboden.

Te bezichtigen l uur vóór de verkoop.


