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Plaatselijk nieuws

Propaganda-toneelavond „Volksonderwijs". Voor
een stampvolle zaal hield Vrijdagavond j.l. de afd. Hen-
gelo van Volksonderwijs in zaal Langeler een propa-
ganda-avond.

De voorzitter, de heer Harwig, sprak een openings-
woord en gaf daarna het woord aan den heer Van
Wijngaarden, lid van het hoofdbestuur, die een gloed-
volle rede hield over het onderwerp: Volksonderwijs
in de nieuwe tijd. Hij wees daarbij op de positie der
Openbare School als de enige school voor de gehele
Nederlandse jeugd, waar de eenheid van het gehele
volk wordt geleerd, met eerbiediging van ieders gods-
dienstige en politieke overuiging. En juist, zegt spr.,
het zoeken van wat ons verenigt inplaats van hetgeen
ons scheidt, dat in de bezettingsjaren onze grote kracht
was, zal ook in de nieuwe tijd ons volk zijn krachten
hergeven. Daarvoor strijdt Volksonderwijs.

Hierna werd door een aantal leerlingen der Rijks-
kweekschool uit Doetinchem opgevoerd het blijspel ,,'n
Zomerzotheid" van Cissy van Marksveld. Het stuk
werd op voortreffelijke wijze gespeeld en de vaak moei-
lijke rollen zaten er goed in. De aanwezigen hebben
volop genoten en het hartelijke applaus aan het einde
was dan ook ten volle verdiend.

Volksonderwijs kan op een zeer geslaagde avond
terugzien.

Zal men zich in de Achterhoek gaan toeleggen
op tuinbouw ? In café Winkelman hield voor de leden
en belangstellenden van de telersvereniging Hengelo en
Omstreken de heer J. W. te Veldhuis, assistent rijks-
tuinbouwconsulent uit Lochem een lezing.

De kleine boer ziet in, dat zijn bedrijfje alleen van
de landbouw niet kan bestaan en moet zich dan ook
toeleggen op het meer intensief gebruiken van zijn grond,
zodat reeds bij 1.50 a 2 ha een lonend bestaan moge-
lijk wordt. Zij willen zich dan ook toeleggen op het
telen van pootgoed, klein fruit, rode en zwarte bessen
met onderbeplanting van aardbeien en het kweken van
groenten. Spreker gaf een uitvoerige uitleg over het
bestrijden van veel voorkomende ziekten, zoals kool-
wortelvlieg en knolvoet en het verbouwen van witlof
en asperges. De aanleg van een aspergebed is vrij kost-
baar en eerst na 2 jaar heeft men een opbrengst hier-
van, hoewel men dan ook 15 a 20 jaar hiervan kan
trekken. Veel belangstelling bestond in de vergadering
voor het kweken van witlof en de verbouw van dop-
erwten. Besloten werd door de leden om dit jaar 4—5
ha witlof op contract te telen en 2—3 ha erwten met
nateelt van koolsoorten.

Vele vragen werden nog door den heer Te Veld-
huis beantwoord, voordat de voorzitter der vereniging
de vergadering sloot.

Jaarfeest C.J.V. Varssel. De C.J.V. te Varssel vierde
Donderdag- en Vrijdagavond haar jaarfeest. Na enkele
schetsjes werd het toneelstuk „Om de hoge Es" op-
gevoerd. Een collecte die werd gehouden ten bate van
het comité voor ontspanning van Ned. militairen in
Indonesië bracht f 53.— op.

Prijzencommissie. Ten overvloede wordt er nog eens
de aandacht op gevestigd, dat ook in deze gemeente
een prijzencommissie is, die tot taak heeft, toezicht te
houden op de naleving der prijsvoorschriften en de be-
handeling van klachten over te hoge prijzen, alsmede
de voorlichting van het publiek omtrent de prijzen van
huishoudelijke en gebruiksartikelen.

Voor inlichtingen of eventuele klachten wende men
zich tot den voorzitter, de heer H. Boonstra, Ruurlose
weg 9, of den secretaris, de heer C. H. Stunnenberg,
Vordense weg 19.

De kolen-slag,
Aan de werkers uit de mijnen
Thans een extra lied gewijd.
Wat die kerels daar presteerden
Is voorwaar geen kleinigheid.

U, die Zondag naar uw kachel
Of uw uitgedoofde haard,
Met door kou betraande ogen
Af en toe eens hebt gestaard,

Werd door deze grote actie
Weer verwarmd en weer gesterkt;
Want de kerels uit de mijnen
Hebben Zondag doorgewerkt.

Daar heeft men de nood begrepen,
En ze zijn aan 't werk gegaan.
Want die zwarte jongens hebben
Méér zelfs dan hun plicht gedaan.

Naar het Noorden en het Westen
Reed een lange treinenrij —
Ja, als er een volk in nood is.
Is de spoorwegman er bij!

Eens heeft iemand tandenknarsend
Op den spoorwegman gevloekt.
Eenmaal heeft die stoere spoorman
Een waarlijk groot succes geboekt.

Duitsland wilde treinen hebben —
Treinen, treinen, als maar meer;
Maar de mannen van de spoorweg
Legden hun gereedschap neer.

Waar nu Nederland in kou zit,
Staan de werkers weer gereed.
Kunnen wij wel ooit beseffen,
Wat men voor ons allen deed ?

Goed zo, kompels - goed zo, spoorman!
Geloof me, deze daad bewijst,
Dank zij jullie pracht-prestatie,
Dat ons Nederland herrijst!

(Nadruk verboden)

Eindles E.H.B.O. Door de Chr. Jonge Boerinnenbond
werd deze winter een cursus georganiseerd in E.H.B.O.
en gezondheidsleer in het dagelijks leven. De lessen
werden gegeven door Dr ter Bals en gevolgd door 13
deelneemsters.

Maandagavond werd de eindles gehouden, waar de
presidente Dr ter Bals dank bracht voor de nuttige en
aangename lessen, belangeloos door hem gegeven. Als
blijk van weerdering werden hem sigaren aangeboden.

Zondagsdienst doktoren. Dr Dwars, Hengelo, en
dr Buurke, Steenderen.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
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S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 16 Febr. t m 1 Mrt 1947

Bonkaarien Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 703
(strook no. l)

KD, KE 703

(strook no. l)

61—1 brood
61 2 .,
81—1 boter
61 -2 ..
61-3 .,
61—1 melk
61—2.61—3 melk
61—1 vlees
61-2 „
61-1 alg.
61 2 ..
61-D res.
61—E res.
61—K res. .

62—1 brood
62—1 boter
82-2 ,.
62 2, 62-3 melk
62-1.82-2vlees
62-1 alg.
62-2 .,
82—R res.
62-U res.

800 gram brood
400 gram brood
125 boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
250 gram kaas
2 eieren
1600 gram brood
200 gram kaas
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
2 eieren
800 gram brood
500 gr. rijst of kindermeel
(uit rijst bereid) of kinder-
biscuits.

MA, MB, MC, ME, 61—4 brood i 800 gram brood
MF, MG 703 61—4 boter 250 gram boter
(strook no. 1) 61—4 margarine 250 gr. margar. of 200 gr. vet

61—4 melk
61—4 vlees
61—5 vlees
61—4 kaas
61—4 eieren

5 liter melk
i 300 gram vlees
! 100 gram vlees
200 gram kaas

! 5 eieren

Aanvragen voor rijwielen en rijwielbanden
vervallen

Doordat vele gegevens op de aanvraagformulieren
voor rijwielen en rijwielbanden niet meer zo zijn als bij
het aanvragen, o.a. door de vele veranderingen van
werkkring, het verminderen of vermeerderen van het
aantal werknemers enz., zijn met ingang van 28 Febr.
1947 alle aanvraagformulieren vervallen.

Diegenen die menen in aanmerking te komen voor
rijwielbanden, kunnen een nieuwe aanvraag indienen
tussen l en 10 Maart a.s. onder overlegging der stam-
kaart en een werkgeversverklaring. Bedrijven met
personeel moeten overleggen een lijst van de volgens
hun mening in aanmerking komende personen, vermel-
dende adres, woonplaats en de functie, alsmede de
stamkaarten.

Voor schoolbezoek zijn alle aanvragen eveneens ver-
vallen. Ook deze categorie kan onder overlegging van
een nieuwe verklaring van het hoofd der school een
nieuwe aanvraag indienen.

Bedrijven met meer dan 50 werknemers behoeven
niet opnieuw aan te vragen, daar deze onder een spe-
ciale regeling vallen.

Diegenen, die thans nog denken voor een rijwiel in
aanmerking te komen, kunnen, tegen overlegging van
een werkgeversverklaring en de stamkaarten van alle
gezinsleden, een nieuwe aanvraag indienen bij de distri-
butiedienst van de plaats van inwoning, tussen l en
10 Maart 1947.

WAARSCHUWING
De Directeur van het Distributie-Kringbureau te

Doetinchem, mede omvattende de agentschappen Bergh,
Gendringen, Hengelo (G.), Wehl, Wisch en Zelhem,
maakt bekend, dat leveranciers van goederen in het jaar
1946 of zij, die in datzelfde jaar diensten voor deze
Distributiekring hebben verricht, hun rekeningen vóór
1 Maart a.s. op het Kringbureau te Doetinchem moe-
ten hebben ingediend, aangezien de declaratie van de
bedragen bij de betreffende rijksinstante na die datum
niet meer mogelijk is. Rekeningen, welke na 28 Febr.
a.s. binnenkomen, zullen als niet ontvangen worden
beschouwd.

De Directeur, J. H. Berendsen

PUBLICATIE
De Directeur van de Distributiedienst te Doetinchem

maakt bekend, dat in verband met de te verwachten
blijde gebeurtenis in het prinselijk gezin, de distributie-
dienst als volgt geregeld zal worden:

Indien de nationale feestdag op een werkdag valt,
is die dag het kantoor voor het publiek gesloten.

De detaillisten, die op de nationale feestdag moeten
komen, worden op de volgende dag verwacht en na-
dien worden alle inleveringsdagen met l dag verschoven.

De personen die toevallig een oproep hebben voor
de feestdag, worden de volgende dag verwacht.

De haringprijs

De prijs van verse haring was tot nu toe slechts per
kg vastgesteld en wel op 5 7

]
I 2 et aan de consument.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening heeft nu bepaald, dat de consumentenprijs per
stuk niet hoger mag zijn dan 8 et. Dit is geschied
omdat sommige visventers, die geen weegschaal bij zich
hebben, en sommige winkeliers willekeurig een prijs
per stuk bepaalden.

Tegelijkertijd is de consumentenprijs van gefileerde
bokking, d.w.z. gerookte haring, ontdaan van kop, vel
en graten, gefileerd en verpakt, inclusief verdere ver-
pakking, gesteld op ten hoogste 1 2 et per stuk.

Tenslotte is in dezelfde ministeriële beschikking vast-
gelegd, dat voortaan onder schoonmaken, waarvoor
— zoals bekend is — ten hoogste 2 cent per stuk mag
worden berekend, wordt verstaan: het verwijderen
van de graat en voorts een zodanige bewerking
van de haring, dat deze voor onmiddellijk ge-
bruik gereed is. Het bijleveren van uitjes e.d. en
verpakkingsmateriaal mag niet extra berekend worden.
Hierdoor wordt een einde gemaakt aan het verschil in
interpretatie van het „schoonmaken".

Streven naar minder overheidsbemoeiing
met de voedselvoorziening

Echter mede afhankelijk van de
internationale voedselpositie

Hoezeer het ook wenselijk moet worden geacht om,
waar mogelijk, de overheidsbemoeiïngen met de voedsel-
voorziening te beëindigen, in deze kon niet zo ver
worden gegaan als oorspronkelijk werd gehoopt. Liet
het zich aanvankelijk aanzien dat de voedselpositie, al-
thans internationaal gezien, binnen niet te lange tijd
aanzienlijk zou verbeteren, naderhand bleken deze ver-
wachtingen niet te worden bewaarheid, aldus deelt de
Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
de heer S. L. Mansholt, aan de Eerste Kamer der
Staten-Generaal in zijn memorie van antwoord inzake
de begroting van zijn departement en het Landbouw-
Crisisfonds mede. Opnieuw, aldus gaat de memorie
voort, moesten verschillende regelingen worden ge-
troffen om de zekerheid te verkrijgen, dat een belang-
rijk deel van de binnenlandse productie ter beschikking
van de distributie zou komen.

Ook het beleid ten aanzien van de lonen en de
prijzen bracht in sommige gevallen mede, dat daar,
waar uit hoofde van de voorziening een regeling wel-
licht niet nodig ware geweest, deze toch moest worden
getroffen om het prijspeil der betreffende voedings-
producten afdoende te kunnen beheersen.

Eveneens moet met het opheffen van de distributie
van bepaalde artikelen, naar de practijk heeft bewezen,
grote voorzichtigheid worden betracht. De behoefte,
welke bij vrije verkoop zal blijken, is dikwijls zeer
moeilijk te bepalen, daar veelal na opheffing van de
distributie in de regel de vraag naar het vrije pro-
duct sterk blijkt toe te nemen, doordat men dat gaat
gebruiken ter aanvulling of vervanging van nog ge-
rantsoeneerde artikelen. Zou b.v. de brooddistributie
worden opgeheven, dan zou er bij de huidige schaarste
aan veevoeder stellig een neiging bestaan om brood,
daarvoor bestemd meel of bloem aan het vee te ver-
voederen, waardoor de vraag op ontoelaatbare wijze
zou stijgen en de voedselvoorziening van de bevolking
in gevaar zou worden gebracht.

De Minister kan overigens de verzekering geven,
dat zijn streven er steeds op gericht is, de overheids-
bemoeiingen met de voedselvoorziening, daar waar zulks
enigszins mogelijk is, te beëindigen.

Wie wijsheid gaderde en niet oefent door de daad,
Deelt wel geploegd, maar laat de voren zonder zaad.

BILDERDIJK

Televisie voor de industrie

Als wij het over televisie hebben, denken wij in de
eerste plaats aan film of toneel — aan hoorspelen, die
ook zichtbaar worden uitgezonden.

Men gebruikt televisie thans echter ook voor industri-
ële doeleinden. Reeds is een televisie-installatie voor
een aantal industriële toepassingen tot ontwikkeling ge-
bracht en ook al in gebruik genomen. De z.g. „utili-
scope" is geïnstalleerd in een krachtcentrale in New
York, waar het apparaat op enige afstand een voort-
durend beeld registreert van het waterpeil in een ketel.

Andere toepassingen zijn: de waarneming op afstand
van de gang van zaken in staal-hoogovens, van de
binnenkant van oliebronnen, van pijpleidingen en pers-
pompen, van de aanwezigheid van rook in schoorsteen-
pijpen, voor het aflezen van temperatuurschalen en
electrische meters.

Zorg voor de warme hap

Gedurende de oorlog heeft men zich in Engeland
veel moeite gegeven, om de arbeiders goed te voeden.
De rijdende cantine genoot grote populariteit.

Nu is men nog een stapje verder gegaan in het be-
lang der bouwvakarbeiders. De rijdende cantines komen
overal waar huizen worden gebouwd. Is zulks niet goed
mogelijk, dan kan het Ministerie van Voedselvoor-
ziening aan huisvrouwen vergunning tot proviandering
verlenen, zodat zij voor de bouwvakarbeiders warme
maaltijden kunnen bereiden.

Proeven aan de Zuidpool

De Amerikaanse Zuidpoolexpeditie, onder leiding van
Schout-bij-Nacht E. Byrd, neemt thans proeven in het
Poolklimaat. Verondersteld wordt, dat de eigenschap-
pen van ijs en sneeuw in de Poolstreken verschillen
met die van sneeuw in gematigder zones. Speciale
sneeuwvoertuigen voor het compact maken van sneeuw
worden nu geprobeerd, zodat deze het gewicht van
zware machines e.d. kan dragen. Ook het smelten van
sneeuw en het formeren van ijs, dat daarna kan worden
gebruikt als landingsstrook voor vliegtuigen zal worden
beproefd.

Nieuws voor boer en boerderij
Het geringe aanbod van slachtvee op de slachtvee-

markten heeft de handel in belangrijke mate stilgelegd.
Het gevolg hiervan is, dat tot nader order verschillende
markten zijn opgeheven, o.a. Heerde, Didam, Gelder-
malsen, Wijchen en Druten, terwijl de markten Nij-
megen, Ede, Lochem en Borculo om de H dagen
zullen plaatsvinden.

Met ingang van 10 Februari j.l. zullen nuchtere
kalveren, behalve op de bestaande slachtveemarkten,
ook rechtstreeks geleverd kunnen worden aan bepaalde
ontvangstbedrijven voor nuchtere kalveren. Vaarskal-
veren dan wel stier- of oskalveren met een gewicht
van meer dan 60 kg, mogen echter alleen op de slacht-
veemarkten worden geleverd.

Voor het nieuwe overzicht van de overnamemarkten,
alsmede van de hierboven genoemde ontvangstbedrijven,
verwijzen wij naar de in de districten verschenen pu-
blicaties.

Voorts ontvingen wij het bericht dat, evenals niet
te velde gekeurde zaai-zomertarwe, ook niet te velde
gekeurde zaai-overgangstarwe (Bersee en Chanteclair),
voor aflevering aan uiteindelijke gebruikers in het bin-
nenland, mag worden verhandeld.

Op het gebied van de tuinbouw kunnen wij berichten,
dat het telen van zaaiuien niet meer gebonden is aan
een teelt vergunning. Eventueel aangevraagde vergun-
ningen voor deze teelt worden derhalve niet meer ver-
zonden. Deze ontheffing geldt niet voor pootuien.

Binnenkort zullen de kaarten voor de eerstvolgende
registratie worden verzonden. Deze kaarten moeten
door de geregistreerden worden ingevuld naar de wer-
kelijke toestand op 23 Febr. 1947 des nachts om 24 uur.

Aangezien deze gegevens worden aangehouden voor
de voorjaarstelling 1947, moeten de registratiekaarten
vóór 26 Febr. 1947 worden ingeleverd op het P.B.H.-
kantoor.

Attentie. Kuiken- en voederbonnen dienen zo spoedig
mogelijk te worden afgehaald.

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

21 en 22 Febr. Jaarfeest Bekvelds Bloei.
25 Febr. Bioscoopvoorstelling in zaal Langeler.
26 Febr. Uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer", Dorp.
28 Fcbr. Algemene ledenvergadering N.V.V.

5 Maart Filmavond Comité „Ereschuld en Dankbaarheid".
13 en 14 Mrt Uitv. Chr. Zangv. „Soli Deo Gloria", Bekveld.
20 en 21 Maart Uitvoering „Crescendo".
16 en 17 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".

Papier onaantastbaar voor water en vuur

Papier, een van de oudste materialen voor het dage-
lijkse leven, heeft door de ontwikkeling van de weten-
schap en de techniek een nieuwe hoedanigheid gekregen,
waardoor het kan concurreren met rubber, zeildoek en
vele andere stoffen. Men heeft n.l. door toevoeging van
hars-kunststoffen een papiersoort weten te fabriceren,
die niets van zijn sterkte verliest door de inwerking
van vocht, water, zeep enz. en die ook niet kan bran-
den. De fabricage van dit vocht-sterke papier opent de
mogelijkheid voor de aanmaak van een hele lijst nieuwe
artikelen: papieren handdoeken, papieren zakken voor
het meedragen van vochtige voedingsmiddelen, thee-
zakjes die heel blijven in kokend water, afwasbaar be-
hangselpapier, papieren vaat- en kopjesdoeken, papieren
lakens, luiers en regenjassen.

Nieuws in het kort
Nikkel inplaats van zilver en zink. Het zilvergeld,
zoals wij het voor de oorlog kenden, en het zinken
geld van den bezetter, zal spoedig worden ingenomen
en door nikkelen munten worden vervangen.

Minder gespaard. In het afgelopen jaar werden c.a.
375 millioen gulden aan spaargelden meer opgenomen
dan ingelegd.

Mais in brood. Over enkele weken zal men beginnen
mais in het broodmeel te verwerken, waardoor de
voedingswaarde echter niet zal afnemen.

De moeite waard. Een landbouwer heeft op het land-
goed „De Utrecht" te Esbeek (N.B.) een everzwijn
van 200 kg geschoten.

De kolenprijs. In verband met de verkeersmoeilijk-
heden mogen de detailprijzen van vaste brandstoffen
met 10 et per hl (f 1.30 per ton) worden verhoogd.

Gangsters aan het werk. Een bankloper van het
Amsterdamse Effectenkantoor werd door twee mannen
bewusteloos geslagen en van zijn tas beroofd, inhou-
dende f 25.000.

De vorst als spelbreker. De Voorjaarsbeurs te Ut-
recht zal, in verband met de langdurige vorst, die de
werkzaamheden zeer vertraagt, van 15—24 April wor-
den gehouden, inplaats van 11—20 Maart.

Een voetbal-film. Over enkele maanden zal een begin
worden gemaakt met het opnemen van een instructieve
Nederlandse voetbal-film.

Hoe dankbaar is m'n kleine hond. Nederland heeft
zich te Washington tevreden betoond over de graan-
toewijzing in de maand Maart.

Goed bewaren. Bij de uitreiking van de brandstoffen-
kaart voor 1947/48 zal de inlevering van een nader
bekend te maken bon van de kaart T 606 worden
verlangd.

Het „Vught-boek". Onder auspiciën van het Vught-
comité verschijnt in het a.s. najaar het „Vught-boek",
waarin de geschiedenis van het concentratiekamp tijdens
de Duitse bezetting wordt behandeld.

Herdenking Multatuli. 19 Februari zal de sterfdag
van Multatuli (60 jaar geleden) worden herdacht.

Geen piepers meer. Tengevolge van de aanhoudende
vorst zullen de aardappelvoorraden in de grote steden
spoedig op zijn.

Zo komen snoepers te pas. Ambtenaren van de C.C.D.
te Den Bosch zijn op het spoor gekomen van een uit-
gebreide snoepbonnenzwendel.

Lek bij de P.R.A. Een Zaandammer hoorde door de
radio, dat de Alkmaarse P.R.A. zijn euveldaden in be-
zettingstijd had ontdekt en kon maken dat hij weg kwam.

Eerste vrouwelijke notaris. Mej. C. H. A. Beltz is
bij Kon. Besluit benoemd tot notaris te Amsterdam.



GRATIS DANSEN
op nationale feestdag

Naar wij vernemen is door
den burgemeester besloten
om aan de eventueel te ver-
lenen vergunning voor dans-
muziek de voorwaarde te
stellen, dat gedurende twee
uren gelegenheid zal moe-
ten worden gegeven tot
gratis dansen, te weten
des middags van 4—5 uur
en 's avonds van 8—9 uur.

Met blijdschap en dankbaar-

heid geven wij U kennis

van de geboorte van ons

dochtertje en zusje

HEINTJE NEELTJE

}. W. Harwig

W. H. Harwig-Bijenhof

Henk

Jan

Johan

Jaap

Hengelo(Gld), lOFebr.1947.

Gevraagd

net meisje
(extern), om opgeleid te

worden in het kruideniers-

vak, leeftijd 16—18 jaar.

Aanmelden bij

Levensmiddelenbedrijff
G. J. BERENDSEN

Te koop

een toom biggen
en een zwartbonte

drag, maal
bij F. D. Bosman

Keyenburg

met haan

bij H. J. Rietman

E 30 — Hengelo

Te koop

een paar zo goed als nieuwe

schaatsen
(Noren), elfstedenschaatsen
prijs f 25.—,

bij M. Bosman

Keyenburg

Te koop

een maalkalf
8 dagen oud,

bij H. Harmsen

„Gespel" — B 45

ha de 1
Wij hebben allemaal geluis terd
Naar het radio*vcrslag
Van 't grootse Friese sportfeest,
Van jongstleden Zaterdag.

Grote koppen in de kranten
Meldden ons het lu- ldenfei t :

Bosman komt als overwinnaar
In ru im 10 uur uit de strijd !

Ik ben dol op schaatsenri jden,
'k Vind het haast de mooiste

sport •,
Maar 'k geloof, dat niet xo'n

wedstrijd
Vrees ' l i jk overdreven wordt.

Met bevroren ledematen
Kwam een deel der rijders aan.
Velen konden aan het einde
Niet meer op hun benen staan.

1 Sporten moet geen spotten
worden

Met gezondheid en zo meer ;

Men moet sporten om te sporten,

Niet uitsluitend om de eer.

Sporten houdt je spieren K
Houdt de mensen vief en f i t .

' ' t Is dus niet: er uit te halen
Wat er in je body z i t .

Vaak heelt men te veel aan
spieren,

Maar aan hersenen te kort .
Niets is mooier toch dan sporten
Mits het maar geen waanzin

wordt l

(\\ulruk verboden)

Wordt gevestigd te Deventer

Hofstraat 6 (naast Sallandse Bank)

LÖWENHARDT & FUTSELAAR

Belastingconsulenten
Lid Ned. Coll. v. Bel.

Aangiftes vermogensaanwasbelasting

Administraties, controles van boekhoudingen enz.

Spreekuur te Hengelo (G), Kastanjelaan 9

Zaterdagsmiddags van 5—7

en volgens afspraak.

Het Jaarfeest van Bekvelds Bloei is

uitgesteld

voor de leden tot Vrijdag 21 Febr.

en voor niet-leden tot Zaterdag 22 Febr.

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA"
geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. DE V R I E S

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 19 Februari

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

Vastenavondbal
op Dinsdag 18 Febr.

aanvang 6 uur

H. A. J. BESSELINK, Café „de Klok"

ULFERS' Kinderbijbel
Prijs gebonden f 8.50 ARNOLD

Helpster

gevraagd
aan de Kleuterschool, onge-

veer 15 jaar.

Aanmelden bij

Mevr. Bruggink-Warringa

Brengt Uw ^Sl

advertenties

v r o e g t i j d i g
Volgens overheidsbepaling

mogen wij slechts ' / 3 van
ons blad voor advertenties
gebruiken. Dit is dus een
beperkt gedeelte. Wacht
daarom niet tot het laatste
ogenblik met het opgeven
van Uw advertentie, want
het is mogelijk dat wij U
dan teleur zouden moeten
stellen. Bedenkt daarom :

wie 't eerst komt

't eerst maalt!

Weer uil voorraad leverbaar
beenpijpen,

leren hand-
schoenen,

oorwarmers,

jasbeschermers,

alle soorten
batterijen,

handdynamo's,

anodebatterijen

W. LUIMES
Hengelo (G.)

Te koop een

nuchter maalkalf
bij H. Schouten

Delden B 43, Vorden

Te koop

een r,b, maalkalf
B. A. Winkelman

Noordink

Ontvangen
Voordrachten-
boekjes
Boekh. ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 16 FEBRUARI 1947

Ned. Herv. Kerk
10 u. Ds Kwint, 7 u. Ds J. R.
Wolfensbergen, pred. te Amster-
dam. Jeugddienst.

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen dienst.

Parochie St. Willibrordut
Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.


