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Bonkaarten

. KB, KC 709

M)

KD, KE 709

(Serie M)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 709

bijzondere arbeid en
as. moeders en zie-
l.en.
\Serie M)

Geldige bonnen

M— 01 brood
M-02 „
M-01 boter
M 02 boter
M — 01 vlees
M— 02 „
M— 01 melk
M-03, M-05 melk
M — 01 diversen

M — 02 diversen
M 03 diversen
M— 04

M-03 reserve
M-06

M — 11 brood
M— 11 boter
M— 12 boter
M-11.M-12 vlees
M-13. M-15melk
M-1 1 diversen

M-12 diversen

M — 13 rerserve
M — 16 reserve

M— 21 brood
M— 21 boter
M-22 .,
M— 21 melk
M— 21 vlees
M — 22 vlees
M— 21 kaas

M — 21 eieren

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
250 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr vet.
100 gram vlees
300 gram vlees
4 liter melk
7 liter melk
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
125 gram koffie
50 gram thee
250 gram waspoeder (geen

soda)
1600 gram brood
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. marg. of 100 gr. vet
100 gram vlees
12 liter melk
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas
250 gram waspoeder (geen

soda)
800 gram brood
250 gram waspoeder (geen

soda)

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas.
5 eieren

Distributiedienst - Hengelo (Gld)
Uitreiking Rijwielbanden.

Degene, die in de maanden October 1946 tot en met

Januari 1947 voor de laatste maal l of 2 bonnen voor

één toerbuitenband hebben ontvangen kunnen thans

een "bewijs van inschrijving afhalen.

Personnen, die tussen Januari 1945 en 30 September

1946 voor de laatste maal één of meer bonnen voor

één buitenband hebben ontvangen en tot nu toe ver-

zuimden een bewijs van inschrijving aan te vragen,

kunnen hiervoor een formulier invullen, Stamkaarten

medebrengen.

Afhalen in Hengelo (Gld), Donderdag 18 Sept. 9—12
uur, inleveren 22 Sept. 9—12 en l—3 uur.

Distributiekantoor Gemeentehuis
HENGELO (GLD)

Vrijdag 19 Sept. GESLOTEN.
TEXTIEL. Aan H.H. Textiel-detaillisten delen wij mede

dat a.s. week geen gelegenheid bestaat om textiel-

punten in te wisselen.

Raadsverslag HENGELO (Gld).
In de onder voorzitterschap van Burgemeester F. van
Hoogstraten gehouden raadsvergadering werd mede-
deling gedaan van goedkeuring van het raadsbesluit
tot deelneming in de gemeenschappelijke regeling tot
instelling van een schoolartsendienst voor de kring
Borculo.
Aan Burgemeester en Wethouders werd ter afdoening
gezonden een verzoek van G. Klein Zessink alhier om

DE JUF

Lieve deugd, wat ben 'k geschrokken
Toen ik het berichtje las,
Dat er in de buurt van Haarle
Een juffrouw aan het stropen was.

Echte man'lijke beroepen
Zijn er eigenlijk niet meer
En bij die emancipatie
Legden wij ons zuchtend neer.

Vroeger vonden wij zo'n manvrouw
Iets belach'lijks, ja, iets mals
Tegenwoordig lopen dames
Net zo goed in overals.

Maar het stropen was iets man'lijks
Dat is jaren zo geweest.
Het was een kwestie van geluk en
Tegenwoordigheid van geest.

's Nachts door bos en hei te dwalen
Met een lichtbak en geweer —
Ook al was het dan verboden . . . .
Er zat iets in van manneneer.

Maar nu een tweede juffrouw Kenau
Het tot stroopster heeft gebracht,
Gaan wij mannen straks behoren
Tot het zwakkere geslacht.

Nu de vrouwen ook gaan stropen,
Ben 'k m'n zelfvertrouwen kwijt.
Daarom ga ik sol'citeren:
„Zoekt u soms een keukenmeid?"

(Nadruk verboden)

aan het gezin van zijn schoonzoon A. J. Luimes een
betere woning te verschaffen. Naar aanleiding van dit
verzoek vestigde de heer Harwig de aandacht erop,
dat het gezin Luimes na de brand van Zaterdag j.l.
de woning weer betrokken heeft. Met het oog op de
bouwvalligheid van dit huis vindt hij dit een verkeerde
toestand en hij hoopt, dat het gemeentebestuur er in
zal slagen de voormalige synagoge aan te kopen om
dit gebouw als woning voor bedoeld gezin in te richten.
De heer Tijdink zegt dat Luimes op eigen gelegenheid
weer in de woning getrokken is, hoewel de burge-
meester intussen de timmerschuur van Lebbink aan de
Ruurloseweg voor dit gezin gevorderd heeft. Spr. zou
het betreuren als van deze omstandigheid gebruik werd
gemaakt om deze woning weer op te knappen en hij
meent dat B. en W. tot taak hebben de tot stand
koming van dit prutswerk te voorkomen. Spr. heeft
medelijden met dit gezin, maar men moet ook de be-
langen van het dorp in het oog houden en dit brengt
mee, dat de Kerkstraat wordt verbreed. Enige eige-
naren hebben zich reeds tot medewerking bereidver-

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



H.H. Adverteerders en Abonne's
Wij gaan met V AC A N T l E

*

zodat de ,.Reclame" niet zal

verschijnen in de week van

14 tot 20 September a.s.
Maatregelen zijn getroffen dat FAMILIE-DRUKWERK

des morgens vóór 12 uur klaargemaakt kan worden.

Drukkerij ARNOLD.

klaard en daarom moet worden voorkomen dat deze
woning wordt opgekalefaterd. De Voorzitter zegt dat
de toestand van de woning zo is, dat oplappen on-
mogelijk moet worden geacht. Zonder vergunning van
B. en W. zal dit trouwens niet mogelijk zijn. De heer
Tijdink zou de eigenaren van percelen aan de Kerk-
straat willen uitnodigen tot een bespreking met B. en
W. om te komen tot een regeling voor verbreding
van die straat.
Bij het punt „Mededelingen" zegt de heer Heerink er
prijs op te stellen dat in geheime vergadering de raad
wordt ingelicht omtrent de bespreking met de inschrij-
vers op de woningbouw naar aanleiding van hun be-
zwaren tegen hetgeen in de vorige raadsvergadering
over de aanbesteding is gezegd.
Terrein voor woningbouw in de Keijenborg. •
De Voorzitter deelt mede, dat van het prijzenbureau
voor onroerende zaken bericht is ontvangen, dat de
prijs van het R.K. Kerkbestuur te Keijenborg aan te
kopen bouwterrein moet worden verminderd van f 0.75
tot f 0.60 per M~, in verband met de hoogteligging
van het perceel ten opzichte van de weg. Door af-
graving van zand ligt het terrein te laag. Misschien
zal een oplossing worden gevonden door van het kerk-
bestuur het zand voor ophoging benodigd, aan te kopen.
De heer Weenink vindt een prijs van f 0.60 laag.
Voor de grond te Varssel heeft pet prijzenbureau met
een bedrag van f 0,75 genoegen genomen.

Verbetering Riefelerdijk.

De Voorzitter verheugt zich erover, dat deze zaak
thans zover gekomen is. B. en W. zijn erkentelijk voor
de medewerking van belanghebbenden en voor de toe-
gezegde financiële bijdragen.
De heer Tijdink heeft gesproken met belanghebbende
eigenaren die de besprekingen niet hebben bijgewoond.
Allen verklaarden accoord te gaan met de getroffen
regeling en met afstand van de benodigde grond. Spr.
dringt op aanneming van dit voorstel aan, opdat zo
mogelijk nog voor de winter deze weg in orde kan
worden gemaakt. Ook Tolkamp, hoewel persoonlijk
geen belanghebbende, wil in het gemeentebelang mee-
werken. De heer Bobbink acht het uitgraven to t ' /2 M.
diepte op sommige plaatsen onvoldoende, omdat de
grond daar tot op grotere diepte zeer slecht is. Wan-
neer niet voldoende diep wordt uitgegraven, zullen
later weer verzakkingen ontstaan. Nadat de heer Ste-
geman op publieke aanbesteding heeft aangedrongen,
wordt het voorstel van B. en W. aangenomen.

Leermiddelen voor de R.K. Centrale School voor
v.g.l.o. te Keyenborg.

Ingewilligd wordt een aanvraag van het bestuur der
genoemde school om beschikbaarstelling van gelden tot
een bedrag van f 1270.59, voor aanschaffing van leer-
middelen. Deze aanschaffing is nodig omdat bij de op-
richting der school wegens de toen heersende schaarste
niet alle voor het onderwijs noodzakelijke artikelen
konden worden aangekocht.

Steun voor opneming blindeninstituut.

Th. J. ,van der Mond alhier heeft gevraagd hem een
bijdrage toe te kennen in de uitgaven die hij heeft te
doen in verband met opneming van zijn zoon in het
Instituut voor blinden te Grave. Het kostgeld bedraagt
f 500.— per jaar, terwijl bovendien de kosten voor
kleding -moeten worden betaald. B. en W. stellen voor
in verband met de financiële omstandigheden van de
aanvrager en de samenstelling van diens gezin een bij-
drage te verlenen tot de helft van het verschuldigd
kostgeld, met een maximum van f 250.— per jaar, met
welk voorstel de raad zich eenparig accoord verklaart.

Gratificatie gemcentepersoneel.
Nu de regering heeft besloten aan het personeel in
rijksdienst over 1947 een gratificatie te verlenen van
2°/o van het loon en de wens heeft te kennen gegeven,
dat de gemeentebesturen ten aanzien van het gemeente-
personeel een overeenkomstige maatregel treffen, geven
B. en W. de raad in overweging deze gratificatie ook
aan het personeel in dienst dezer gemeente toe te
kennen. Deze gratificatie zal echter beperkt moeten
blijven tot hen wier inkomen met inbegrip van de
vaste toelagen niet hoger is dan f 4032 voor gehuw-
den f 3828 voor ongehuwden. Ze zal een bedrag van
f 50 niet te boven mogen gaan en alleen verleend
mogen worden aan hen die een hoofdbetrekking be-
kleden of in de gezamenlijke vervulling van meer dan
een nevenbetrekking voortdurend een volledige dag-
taak vinden.
De heer Weverink vraagt of ook de gemeentearbei-
ders, hoewel niet in vasten dienst, deze gratificatie
zullen ontvangen, waarop de voorzitter antwoordt, dat
dit wel in de bedoeling ligt.
De raad gaat hierna met het voorstel accoord.

Vaststelling van pensioensgrondslagen.

Vastgesteld worden de pensioensgrondslagen van enige
door Burgemeester en Wethouders ingevolge de wet
rechtsherstel overheidspersoneel 1947 weder in dienst
genomen ambtenaren en van de ambtenaar ter secretarie
E. R. Westerbeek van Eerten. Dit laatste punt geeft
de heer Harwig aanleiding krachtig te protesteren tegen
het geringe salaris van deze ambtenaar en aan te drin-
gen op maatregelen, waardoor daarin verbetering kan
worden gebracht. Wethouder Tijdink acht het nood-
zakelijk op korte termijn zodanige verbetering in de
salariëring van het secretariepersoneel te brengen, dat
het mogelijk zal zijn in het te kort aan personeel te
voorzien en verdere achterstand in de werkzaamheden,
die thans onvermijdelijk is, te voorkomen.

Commissie van advies voor toepassing der Woon-
ruimtewet 1947.

Tot leden der commissie, die ingevolge de nieuwe wet
Burgemeester en Wethouders van advies zal moeten
dienen bij de vordering van woonruimte, worden op
voordracht van B. en W. voor de tijd van een jaar
benoemd de heren H. Boonstra, J. W. Harwig, H. J.
Heerink, B. ƒ. Melgers en H. J. van Uum.

Commissie tot wering van schoolverzuim.

In de plaats van de heer H. G. van Suntenmaartens-
dijk, die ontslag heeft genomen, wordt tot lid van ge-
noemde commissie benoemd de heer R. Kreunen.

Bij de rondvraag dringt de heer Luesink erop aan, van
de droge weersgesteldheid gebruik te maken tot het
uitmodderen van het water van de dorpsbleek, dat
thans geheel droog ligt, zodat afdamming niet nodig
is. Wethouder Tijdink brengt naar voren het denk-
beeld van een ingezetene uit de omgeving van de
Bleek, om door het maken van een doorgraving bij de
opgang en het verbreden van de achterste sloot een
behoorlijke ijsbaan aan te leggen, waarop kan worden
rondgereden. Voor het gebruik zou een kleine toe-
gangsprijs kunnen worden geheven. De heer Weenink
acht het uitmodderen van de Bleek nodig, maar acht
het beter dit werk door de gemeentearbeiders te doen
uitvoeren in plaats van het aan te besteden, omdat
het dan spoediger zal kunnen gebeuren. De heer Lue-
sink zegt, dat het uitgesloten is de gemeentearbeiders
dit werk op te dragen; deze zijn thans alle werkzaam
bij het teren der wegen, dat niet kan worden uitge-
steld. De heer Stegerman klaagt over het deponeren
van kadavers naast inplaats van in de putten. Voorts
brengt hij dank aan de brandweer en aan dé omwo-
nenden voor het krachtdadig optreden bij de brand op
zijn perceel, waarop Wethouder Luesink zegt verheugd
te zijn, dat de brandweer nu eens een pluimpje krijgt
na de kritiek die de laatste tijd wel is gehoord.
De heer Harwig dringt aan op uitbreiding van de
straatverlichting. Er zijn nog steeds lichtpunten die niet
branden. Verschillende lampen hebben geen nuttig effect
doordat ze aan de zijde van straat zijn aangebracht of
schuil gaan achter boomtakken. Het zou aanbeveling
verdienen alle straatlampen boven het midden van de
straat aart 'te brengen. Spr. vraagt naar de plannen tot
restauratie van het gymnastieklokaal bij de o.l. school



Bijblad behorende bij „De Reclame" van

Zaterdag 13 Sept. 1947.

Zeer geslaagde Fokveedag te Hengelo (G.)
Het materiaal was zeer goed.

Donderdag 4 September werd te Hengelo (G.) een zeer ge»
slaagde fokveedag gehouden van de kring Hengelo (G.) van
fokvcrenigingen.
Als arbiter fungeerde Ir. C. J. Rol, adjunct=veeteeltconsulent,
terwijl als keurmeesters optraden W. Lucassen, Wehl, F. H.
ISles, Hldrik, H. Harkink, Lochem en H. Makkink, Warnsveld.
Indruk der jury was, dat het aangevoerde materiaal, vooral
wat de koeien bet rof , /eer goed te noemen viel. Ook het
jongvee maakte een zeer goede indruk; het beloofde zeer
veel voor de ioekomst. We laten hieronder de eerste 3 prijs»
winnaars van iedere rubriek volgen:

Rubriek I. Stieren, geboren voor l Sept. 1945.
la Betsic's Johan, eig. Joh. Hiddink,J2a Benno, eig. G. Wissink,
fokver . Keyenb t i rg , 2a Albion, eig. H. E. Harmsen.

Rubriek II. Stieren geb. van l Sept. '45—1 Jan. '46.
la K a r e l , B. i l . Hiirmsen, 2a Leo, eig. Joh. KI. Gotink,

Rubriek III. Stieren geb. na 31 Aug. 1946.
l ! .V. Jan II , Fokver . eig. B. Hebbink.
Rubriek IV. Melkgevende koeien, geb. voor l Sept. '40.
I a l imma, eig. 11. I : . I h i rmsen , l b Mina III, eig. Wed. D.
Rues ink , 2<i Re ina , eig. L. W. Harmsen.

Rubriek V. Melkgevende koeien ingeschr. N.R.S. of Fokver.
van l Sept. 1940—'42.
la Idd, eig. G. J. Harmsen, i b Emma, eig. Wed. D. Ruesink,
' 2 ( i r a d i i , e i -4 . B . I I . Harmsen.

Rubriek VI. Melkgevende koeien geb. l Sept. '44.
la Wil lemien, eig. ( i . J. l l idd ink , i b Nora, eig. A. Gr. Roes-
sink, 2a Ad<i , e i^> . K'. Gr. Roessink.

Rubriek VIII. Droogstaande koeien geb. voor l Sept. '45.
la Frieda I I I , eig. (i. A. Smeenk, I b Corrie, eig. G. Pelgrum,

'li^i, eig. ( i . J. l Kirmsen.

Rubriek IX. Droogstaande koeien ingeschr. in N.R.S. of Fok-
ver. geb. na 31 Aug. '45.
l I .ena, eig. Wed. H. Momberg, 2 Gerrie, eig. G. J. Hiddink,
3 Emma, eig. Th. Lankhorst .

Rubriek X. Vaarzen geb. voor l Jan. '45.
l Paula, eig. H. E. Harmsen, 2a Annie, eig. H. J. Hissink,
2b Lena. eig. B. Fnzerink.

Rubriek XI. Vaarzen geb. van l Jan. '45—1 Jan '46
l I h e . i , eig. G. J. Harmsen, 2a Derkje, M. Eenink, 2b Hentje,

eig. G. Pelgrum.
Rubriek XII. Pinken geb. van l Jan. '46—1 Sept. '46
la Gonda, eig. G. J. Harmsen, I b Marie, eig. J. H. Booltink,
2a Emma III, eig. A. Kok.

Rubriek Xltl. Kalveren geb. l Sept. '46—1 Jan. 47
l Toos, eig. H. J. Harmsen, 2 Johanna, eig. B. Regelink,
3 Jannic III , eig. G. Bannink.

Rubriek XIV, Kalveren geb na 31 Dec. '46
l Mina, eig. M. Eenink, 2 Mathilda, eig. J. H. Booltink,
3 Rebekka, eig. L. W. Harmsen.

Minstens 3 ingeschreven dieren van één eigen, boven 3 j.
la G. J. Harmsen, Ib Wed. D. Ruesink, Ie L. W. Harmsen
Beneden 3 jaar.
la L. W. Harmsen, l b H. E. Harmsen, 2a G. A. Smeenk

Koeien met afstammelingen
la H. E. Harmsen, l b L. W. Harmsen, 2a Wed. D. Roesink
Stier met afstammelingen

l Benno, Fokver. Keyenburg, G. Wissink, 2 Betsie's Johan,
eig. Joh. Hiddink.

Gegund. De directie van Volkshuisvesting heeft aan het
Gemeentebestuur machtiging verleend tot gunning van de
bouw van 14 woningen, waarvan de aanbesteding onlangs
heeft plaats gehad.

Athletiekdag te Vorden. Onder ideale weersomstan*
digheden vonden Zondag, 7 Septemiber 1947 te Vorden
athletiekwedstrijden plaats, uitgeschreven door de Turnkring
„De Graafschap" voor verenigingen en individueele leden
van het Kon. Ned. Gymn. Verbond.
's Morgens vonden de voorwedstrijden plaats, terwijl 's mid-
dags de finales werden atgewerkt. Het geheel stond onder
leiding van de heer Bijlsma, voorzitter der technische corn*
missie. De rerultaten werden tensterkste beinvloed door de
slechte toestand van het terrein en de springbakken.
„Achilles 1926" van hier, welke ook aan de wedstrijden
deelnam, w i s t met haar geheel verjongde ploeg, welke voor»
dien n immer aan dergelijke wedstrijden had deelgenomen,
een /eer goed resultaai te bereiken en de finales te bereiken.
Op de 4 x 100 meter estafet te met de dames G. Lebbink—
G. Md:il l e r i n k II. Hiss ink en J. Knol werd de 4e prijs
verkregen, t e r w i j l Mei. G. Lebbink zich onmiddelli jk achter
de kiingkcimpioene als 2e plaatste bij het verspringen.
De drickamp dames, bestaande uit, verspringen, mej. J. Knol»
G, I .ebbink-A. Wentink en S. Bakker, 100 Meter, G. Leb-
bink-G. Maalderink-J. Knol en N, Hissink, Kogelstoten,

GELD 800-~ 5°/°- Zonder

borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. Schrijft ALLEN

Spaarcred. Inst. Mathen.w. 110
R'dam-W. Wij verleenden in ruim een

jaar plm. f 150.000 in contanten,

Gevraagd

flink meisje
voor winkel en huishouding

VOSKAMP
Hummeloseweg

mej. S. Bakker-N. Hissink-J. Knol en G. Lebbink, wisten
zich in het algemeen klassement ~nr. 3 te plaatsen en daar*
mede de derde prijs driekamp te behalen. Voorwaar een
prachtig resultaat in dit met de beste athleten bezette kamp,
temeer daar het in Hengelo voor de Gymnastiek nog steeds
niet mogelijk is om op een behoorlijk terrein te oefenen.
De meisjes plaatsten zich 4 en de jongens nr. 5 in het algemeen
klassement. De dames hebben hun moeite en trouwe opkomst
tijdens de training wel beloond gezien.
Leden der Gymnasiiekvereniging welke gymn.schoenen willen
hebben, moeten dit a.s. Maandag, 15 September opgeven
bij Mej. R. Demming, tussen 7 en 8 uur.

Geldige bonnen voor Rijwielbanden
C 26, C 27, C 28, C 29,
D 39, D 40 en D 41
Wilt U deze s.v.p. spoedig inleveren.

W. LUIMES. Hengelo (Gld)

Wij zijn leveranciers van prima Ie klas

DEKKLEDEN
het vertrouwens artikel bij uitnemendheid

Aanbevelend,

Luimes Zadelmakerij.

INGEZONDEN.

De prijsvraag „Hengelo Vooraan" een raadsel ?

„Neen", zal het comité uit de winkeliersvereniging, dat deze
prijsvraag heeft ontworpen, zeggen. „Ja", luidt het antwoord
van de velen die ernst hebben gemaakt met de invulling
van de ontbrekende woorden en gemeend hebben de duide-
lijk in het oog springende fout in de laatste regel van cou«
plet 3 te moeten herstellen op de enige mogelijke manier:
invulling van het woord „goede" en doorhaling van hetzelfde
gedrukte woord. Velen is het opgevallen en naar ik meen
is van verschillende zijde ook de aandacht van het comité
erop gevestigd, dat, wanneer het gedrukte woord „goede"
bleef staan en daarvoor nog een woord werd ingevuld, deze
regel in verhouding tot de slotzin van de andere coupletten
te lang zou worden en dus niet in dit gedicht paste. Boven-
dien : is het woord „beste" in die regel op zijn plaats? VoU
strekt niet! „Beste goede kwaliteit", wat is dat? Als men
eenmaal „best" heeft gezegd? spreekt men toch niet meer
van „goed"? En wat bleef nu OV«T voor de 4e regel van
het 1ste couplet? Het woord „goede". Ook dat hoort daar
niet thuis. ledere winkelier zal er prijs aft stellen het publiek
te doen weten, dat hij het beste niet het goede inkoopt.
Het lag dus voor de hand, dat in dié, regel het woord
„beste" werd geplaatst. Men bleef toen echter zitten met het
woord „goede". Door dit woord te schrappen en opnieuw
in te vullen ontstond een goed lopende zin en werden stui*
tende fouten als hierboven genoemd, vermeden. Ik kan niet
aannemen, dat de dichter deze fouten heeft gemaakt. Heeft
het comité ze later zelf aangebracht, dan bewijst dit, dat men
het publiek heeft willen laten raden, maar het\ was dan be«
hoorlijk geweest, dit terstond er bij te zeggen. Nu is dit niet
gedaan, is het niet juist, dat de overgrote meerderheid der
inzenders bij de toekenning der prijzen buiten beschouwing
is gelaten, terwijl toch het bovenstaande aantoont, dat alleen
hun oplossing goed is geweest. Het comité, rekening hou-
dend met de gerezen moeilijkheden, had naar mijn mening
beter gedaan, beide groepen van inzendingen in ^de prijsver»
deling te betrekken, natuurlijk voor zover geen andere fouten
waren gemaakt. Dit zou aan de inzenders meer bevrediging
hebben gegeven en het gevoel van willekeur, waaraan ze
zich nu niet kunnen onttrekken, hebben voorkomen.

H. C. Arends.

Deelnemers voor een Tuinbouwcursus voor volwas-
senen, leeftijd 18 jaar en ouder, kunnen zich hiervoor
opgeven bij de Voorz. der Telersver. Keyenburg en
Omstr. G. Hendriks C 1 00 Keyenburg.

Duur der cursus 12 lessen,



v. v. v.
HENGELO (GLD)

De 20 en 30 KM Wandeltocht die gehouden zou

worden op Zondag H Sept. 1947, is uitgesteld en

wordt thans gehouden op Z A T E R D A G 27 SEPT.

Start n.m. 1 uur precies.

Inleggeld 20 km f 0.75 30 km l 1.—.

Geeft U spoedig op Kerkstraat 4, Hengelo (Gld).

in het dorp. In het belang van het onderwijs in dit
vak dient het lokaal zo mogelijk nog voor de winter
in orde te worden gebracht. De heer Hiddink maakt
zich tot tolk van" verschillende landbouwers door te
klagen over het nadeel dat ondervonden wordt van
de takken der bomen langs de wegen. Het gewas heeft
daarvan veel te lijden, terwijl bovendien de wortels
het vocht uit de grond trekken. Het is noodzakelijk de
bomen voldoende te snoeien. De heer Harwig wijst erop,
dat de markt zich meer en meer heeft verplaatst naar
de Spalstraat. Vroeger werd ook om het terrein om
de kerk markt gehouden. Spr. vraagt of dat thans niet
meer mogelijk is. De Voorzitter antwoordt, dat bij
drukke markten het kerkplein nog wel gebruikt wordt.
Wethouder Luesink is van oordeel, dat het in het be-
lang van de markt is, alles zoveel mogelijk aaneen te
doen sluiten. Dit is beter dan de markt in verschillende
delen te splitsen. De heer Harwig dringt aan op het
trekken van een verkeersstreep op de hoek van de
Raadhuisstraat en Banninkstraat en geeft tenslotte in
overweging -het denkbeeld van het plaatsen van een
opklapbare brug op het marktterrein voor het laden
en lossen van paarden. De raad gaat hierna in geheime
zitting.

U.V.V. Hengelo (Gld). Door de medewerking
van vrijwel alle ingezetenen zijn de dames van de
U.V.V. in staat gesteld voor onze Hengelose jongens
in Indië, een Kerstpakket te verzorgen. Bovendien kon
nog een radio-toestel beschikbaar worden gesteld.
Nu is vanaf Dinsdag 16 Sept. de inhoud van zo'n
pakket in de etalage v. d. firma Berendsen alhier ten-
toongesteld, ieder is dus in de gelegenheid dit te gaan
bezichtigen.

Schapenfokver. Hengelo. Zaterdagavond vergaderde
de Schapenfokver. Hengelo in café Demming. Vooraf
had bezichtiging van de nieuw aangekochte Ram
plaats, welke op de Centrale Schapenfokdag te Doe-
tinchem was aangekocht. Besloten werd de oude Ram
te verkopen, deze werd bij inschrijving toegewezen aan
de heer P. W. Smeenk.
Er zullen hoogstens 20 Ooien- bij de nieuwe Ram
worden toegelaten, voor leden werd het dekgeld op
f 7.50 bepaald,niet-leden f 10. —. De inscharingsdatum
voor Ooien bij de nieuwe Ram werd bepaald op 8 Oct.
Nadat de voorzitter de inzenders van de Fokdag te
Doetinchem had gefeliciteerd met de prachtige successen
daar door hen behaald, werd de vergadering gesloten.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd: 422 paarden, 30 varkens, l schaap.
Verder waren geplaatst 25 kramen en uitstallingen.
Prijzen: Werkpaarden 500—900 gld, betere- soorten
boven notering. l ' / 2 j- paarden 300—400 gld, veulens
80—125 gld, merrie veulens 150—250 gld, biggen
11—22 gld per stuk. Handel vlug en goed.

Varssel. Zaterdag j.l. maakten de oudste leerlingen
van de school met de Bijbel te Varssel een fietstocht
naar Zutphen. Wat hebben ze hun ogen uitgekeken
in de majestueuze St. Walburgskerk. De wereldbe-
roemde Librije konden ze nu van vlakbij bezien.
In Eefde bij de Twentekanaal-sluizen troffen ze 't,
doordat er juist 3 grote schepen geschut werden.
Na nog even in 't Jachthuis flink gespeeld te hebben,
werd in blijde stemming de terugtocht aanvaard.

Uitslag Etalage Zoelcwedstrijd.
lingeleverd werden 743 oplossingen. Hiervan waren

521 slechte en 222 goede oplossingen.

De Ie prijs werd bij loting toegekend aan Mej. M.
Rutjes, 2e Willem Wullink, 3e G. Bruggink, 4e Carla

Lurvink, 5e G. M. Bruggink, 6e B. Demming, 7e Henny
Voskamp, 8e Lammie Bruggink, 9e H. Gr. Bruinderink,
10e G. W. Jansen, l l e mej. Grotenhuis-Bosman, 12e
D. Harmsen, 13e mej. Bruggink D 35 Vorden, 14e
Th. Gr. Bruinderink, 15e M. W. Winkelman-Hilderink.
16e Geesje Strijks, 17e mej. M. Hulstijn, 18e H. Vos-
kam-Starink, 19e M. Grotenhuis, 20e J. G. Dieckmann
Hengelo (O.), 21e M. W. Winkelman-Hilderink, 22e
G. Bruggink, 23e H. Hulstijn, 24e G. J. Rouwenhorst,
25e Geesje Strijks, 26e Gerda Jansen, 27e M. W. Win-
kelman-Hilderink,, 28e A. Bluemink Hummelo, 29e J.
F. Lubbers-Gr. Roessink, 30e G. H. A. Hulshof, 31e
G. M. Bruggink, 32e G. M. Bruggink, 33e A. Hulstijn,
34e W. F. Lurvink, 35e Henri Bruggink, 36e G. Hul-
stijn Jz., 37e J. C. Lurvink-Weenink, 38e G. Bruggink,
39e G. Hulstijn Sr., 40e Jan Langeler, 41e F. C. Wan-
sink, 42e A. Gr. Roessink, 43e Annie Wullink. 44e
Wilhelmina Jansen.

De meeste moeite hebben de inzenders gehad met de
laatste regel van het derde couplet, die moest luiden:

„U beste goede kwaliteit".
Deze regel kreeg twee lettergrepen meer dan de andere
laatste regels.
Wij laten hieronder nog eens het complete vers vol-
gen, dan kunnen de foutieve inzenders zien, welke
fouten ze hebben gemaakt.

HENGELO VOORAAN!

Wie staat er altijd, jaar op jaar
Met vele dingen voor U klaar
En doet dat met plezier?
Wie koopt ook zelf het goede in,
Voor het Hengelose huisgezin?
Uw eigen winkelier!

Want waar U loopt of waar U gaat,
Voor welke winkel U ook staat
U vindt er altijd wat.
Uw winkelier doet wat hij kan,
Zijn prijzen zijn niet hoger, dan
In meen'ge groote stad.

De Hengelo'se winkelstand
Staat, klaar voor nieuw of oude klant,
Al sedert lange tijd
Want welke zaak U binnen loopt
Laat dit gezegd zijn, men verkoopt
U beste goede kwaliteit.

't Vertrouwen stelt hij zeer op prijs,
Uw winkelier gaat vaak op reis
En koopt ten lange lest,
('t Is zijn verdienste en plezier),
Bij de fabriek of zijn grossier.
Ook steeds het allerbest.

Laat het U nog een keer gezegd:
Voor alles kunt U hier terecht,
Gaat naar de stad niet heen.
't Is heus niet, beter wat men biedt
En dan daarbij, men kent U niet,
Verkoopt U daarom: „Neen!".

En dus voorkomt U ergenis:
Wat in de stad te kopen is,
Vindt U vaak beter hier.
Voor kwaliteit en goede waar,
Gaat ied're Hengeló-er naar
De eigen winkelier.

Nieuws voor boer en boerderij
De eierkaarten welke thans in gebruik zijn komen, be-
halve voor de fokkers en vermeerderaars, met ingang
van 28 September a.s. te vervallen.

Boerenpluimveehouders moeten de eierzegels voor
het leveringstijdvak van 28 Sept.—22 Oct. 1947 op de
registratiekaart van 7 December 1947 plakken.

Men leze daarom aandachtig de aanwijzingen op deze
registratiekaart, welke voor 28 September a.s. aan alle
boerenpluimveehouders zal worden toegezonden.

De plaatselijke Bureauhouder van District 30

G. W. Weenink.

Zondagsdienst doktoren:
Dr Dwars en Dr Buurke



ZONDAG a.s.

PAX l - EERB. BOYS l
AANVANG 2 UUR

Terrein Kastanjelaan

Entree 35 cent

Beneden 16 jaar 10 cent

Leden en Donateurs alleen vrije

toegang op vertoon van hun

kaarten.

HEERINK'S Meubilering J

vindt overal waardering •

In Slaapkamer-, Salon- en Woonkamerameu-

blementen vindt U bij ons een pracht sor-

tering, alles in prima uitvoering en kwaliteiten

Onze toonzaal staat voor U open.

Verder kunnen wij U aanbieden binnen-

veringsmatrassen met prima damasttijk met

2 kapokkussens, ijzeren gezondheidsmatrassen,

divan- en opklapbedden. Overgordijnstoffen,

*

tafel- en kapstokkleden enz.

Wij leveren uitsluitend Ie kwaliteiten.

Woninginrichting - Stoffeerden)
JOH. HEERINK - Tel. 93 - VORDEN

L.S. Binnenveringsmatrassen en overgordijn-

v stoffen uitsluitend op vergunningen.

Moeilijkheden met Uw Boekhouding en Belastingzaken??

Löwenhardt & Futselaar
Belastingconsulenten Hofstraat 6, Tel. 3125, Deventer

Houden zitting te Hengelo (Gld) Kastanjelaan 9

's Zaterdagsmiddags van 3—5 u. en volgens afspraak.

Tegen oud-en-arm

premievrij staatspensioen!
De komende 3 jaren zullen ons de zege

moeten brengen en onze eis verwezenlijken,

maar daartoe is ook Uw steun nodig.

Geeft U op als lid van de Bond voor Staatspensionnering

voor f 1.— per jaar bij de bestuursleden of aan het

secretariaat: Ruurloseweg 46.

In ons doel ligt onze kracht;

In ons aantal onze macht!

Fa. A. JACOBS
MANUFACTUREN

Wegens Isr. feestdagen gesloten

15, 16, 17 en 24 September

Landbouwboeklioiidciirsiis
te geven door

J. W. Klein Lebbink
Belastingconsulent

Lid van het Ned. Instituut van Belastingconsulenten.

Opgave liefst 20 spoedig mogelijk bij de heer

G. Lonselink, Schilder, Kerkstr. 1 Hengelo (G.)

Dr. Dwars
Arts

Afwezig van 17 Sept.

t/m 7 Oct.

Dringende gevallen

Dr. Ter Bals, waarnemer.

Gevraagd een

net dagmeisje
of 2 a 3 dagen per week,

bij J. SUETERS

Banninkstraat 17

Echtpaar zoekt

kleine woning
of enige kamers.

Br. ond. No. l Bur. dezes.

Te koop een

toom biggen
bij W. U B B I N K D 1 2 6

Te koop

zware biggen
bij D. J. Zeevalkink,

E 22 Noordink

Te koop

uitneembaar Kippenhok
3 x 4 M

2

en een houten

G. W. Weenink

b/h Regelink.

Aan hetzelfde adres te koop

gevraagd 50 jonge W.L.

Hennen.

Verloren

van Gooise School naar

Keyenburg een

autokrik
D. M. WULLINK C 39

Te koop
10 jonge W.L.

HENNEN
bij H. VROGTEN B 50

Damclub „Hengelo"

Jaarvergadering
Heden Zaterdagavond

8 uur in „Concordia".

Trouwe opkomst gewenst.

Nieuwe leden hartelijk

welkom.

Het Bestuur.

Te koop een toom

zware Biggen
bij H. W. Otten

Bekveld D 61

Te koop l paar
z.g. als nieuwe bruine

Jongensschoenen
maat 39

H. Niesink, besteller

P.T.T. Hengelo (Gld)

Te koop een

Waakhond
E. C. Langeler

Vordensew. l Hengelo Gld.

Gevonden

een br. lederen

Portemonnaie
met inhoud

in de Spalstr. Tegen adv.
terug te bekomen bij

F. Ehringfeld B 47

Te koop

vers gedorst

Roggestro
bij H. J. Harmsen E 23

Te koop

zware
Wed. Th. Harmsen

Dorp

Te koop een toom

biggen
bij Wed. A. Broekman

E 84

Te koop een beste

r.b. dr. Maal
23 Sept. a.d. telling

Wed. H. J. Bosman

Lankh.straat Hengelo (Gld)

Te koop of te ruil

een guste voor

dr. Maal.
bij A. J. v.d. Berg

B 62

Te Koop een toom

beste Biggen
bij B. Momberg E 57

Te koop

enige biggen
bij J.- Fokkink

Tuinmanshuis Kervel

Kerkdiensten
ZONDAG 14 SEPT. 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de Heer te Winkel

10.15 u. Ds J. H. Jansen, pred. te

Vorden.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis 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.


