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MEDEDELING.
Vanaf heden verschijnt „De Reclame" ook

in Steenderen, Wichmond en Baak.

Wij verzoeken de Secretarissen van alle

verenigingen dringend ons opgave te zenden

van de te houden uitvoeringen en belang-

rijke vergaderingen, daar deze dan in de

agenda kosteloos worden geplaatst.
Abonnementen en Advertentie's voor Steenderen

worden aangenomen door H. A. Rikkert

en G. J. Lijftogt. Voor Wichmond door

H. J. Klein Kranenbarg en voor Baak

door H. J. Schooltink.

De advertentie's en eventuele verslagen van vergade-
deringen moeten uiterlijk Woensdagmor-

gen 10 uur in ons bezit zijn.

De Uitgever.

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 9 t/m 22 Nov. 1947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

800 gram brood
250 gr margar. of 200 gr vet.
250 gr tnarg. of 200 gr vet
100 gram vlees
400 gram vlees
3'/2 liter melk
6 liter melk
6'/2 liter melk
100 gram kaas of 125 gr

korstloze kaas
125 gram koffie
50 gram thee
1600 gram brood
800 gram brood

KA, KB, KC 711

(Serie R)

KD, KE 711

(Serie R)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG, MH
712

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie R)

R—01 brood
R-01 boter
R-02 boter
R—01 vlees
R-02 ..
R—01 melk
R-03 melk
R-05 melk
R—01 diversen

R-02
R 03
R—03 reserve
R-06 ..

R—11 brood
R—11 boter
R—12 boter
R-11. R-12 vlees
R-13 melk
R-15 melk
R—13 reserve
R—14 reserve

R—21 brood
R—21 boter
R-22 ..
R—21 melk
R—21 vlees
R—22 vlees
R—21 kaas

R—21 eieren

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

korstloze kaas

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

EXTRA: R 03 100 gram vlees.
De tussentijds aangewezen bonnen : Q-03 vlees en Q-06
diversen, rechtgevend op 100 gram vlees, zijn geldig
tot en met 8 November.

uit Indonesië.
Geachte Lezer(essen).

Menigmaal reeds heb ik de Hengelose Reclame ontvan-
gen door 't thuisfront in ons plaatsje. Ik vind het
reuze mooi, omdat we altijd graag iets horen van onze
plaats, waar we vrienden en fam. hebben achtergelaten.
Nu zal 't U allen ook wel eens interesseren hoe 't
leven van ons in Indië is. Velen van mijn dorpsge- l
noten zitten hier in Indië waarvan ik er nog slechts
een heb getroffen n.l. Groot- Wassink. Vorig jaar de
18e Nov. ben ik hier gearriveerd per M.S. „Indrapoera"
en sindsdien heb ik steeds in en om Batavia gezwor-

Herfstwind
Dan komt in eens de wind de straat in hollen,
De straat waar alles zo rustig lijkt
en menig deftig naambord prijkt.
't Is, of een woeste vent daar zo uit volle hand
Een grote massa goud uitreikt.

Al schaterlachend, als een dolle
Steeds verder rent; voor niemand wijkt.
O, hoe bewonder ik zijn woeste grollen
't Is of die. boom zijn komst verwacht
En laat zich rustig blad voor blad ontrukken.

Hij kent natuurlijk wel zijn nukken
En vreest misschien zijn grote kracht.
Hoor, hoe die kerel honend lacht!
Er valt een dode tak aan stukken

ven. Ja zwerven kan ik wel zeggen, want ik ben n.l.
chauffeur en dan zwerf je steeds. Nu zal ik U iets
over Batavia en omgeving gaan vertellen. Batavia is
een behoorlijke grote stad en telt plm. 4 mill. inw. In
de stad zien we dan ook een druk verkeer van allerlei
soorten voertuigen, zoals trams, auto's, fietsen, karretjes
en vooral wat hier in 't Oosterse gezien wordt, de
bedja (driewielige fiets met van voren een zitbankje
voor twee personen). Dan zie je hier de tani (boer)
die zijn waren naar de pasar (markt) brengt. Zo kennen
wij in Batavia veel pasars, waarvan de bekendsten wel
zijn: Pasar Baroe, Senen en Gloedok. Deze laatste
pasar, is een uitsluitend Chinese pasar, dat wil niet
zeggen dat de Chinezen op de andere pasars niet zijn,
want die vind je overal tot in Holland toe, denk maar
eens aan 't pindamannetje. De Pasar Glodok is ook
de duurste, maar daartegenover ook de zindelijkste
pasar van Batavia. Chinezen zijn nu eenmaal zo, als
zij je bij de benen kunnen krijgen en geld uit je zakken
kunnen kloppen voor een prul van een ding, doen ze
dit. Trouwens over het algemeen is alles hier duur,
onverschillig wat of je koopt. Neem b.v. een film-
rolletje, wat in Holland misschien 80 cent kost, vragen
ze hier gewoon f 5 voor en zo is 't met alles. Op
andere pasars precies hetzelfde, maar er is zoveel ver-
schil, dat je van een inlander nog wat af kunt pingelen
en van een Chinees daarentegen niet. Batavia is mooi
en lelijk van allebei. Batavia kan onderscheiden worden
in twee delen n.l. de oude en de nieuwe stad. De oude
stad bestaat voornamelijk uit goedangs (loodsen) en
banken. Dit is om zo te zeggen de handelsstad en de
nieuwe stad daarenentegen is de woonplaats van de
Europeanen en dit gedeelte is werkelijk zeer mooi.
Ik moet nu eindigen en hoop U allen de volgende
keer iets te vertellen over de levenswijze hier van de
inlander en de Europiaan als burger.

Uw plaatsgenoot

Sold. Evert Ankersmid.

Zondagsdienst doktoren:
Dr. ter Bals en Dr. Buurke.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Nieuws voor boer en boerderij
Kunstmestbonnen seizoen 1947/48.
Aangezien de meststoffen slechts geleidelijk aan beschik-
baar komen, is de geldigheidsduur van de stikstoff-
bonnen voorzien van opdruk I met een maand verlengd
en wel tot 30 November a.s.
Deze verlenging geldt evenwel niet voor de kalibonnen
voorzien van opdruk I. Deze bonnen worden dus na
31 Oct. 1947 niet meer door de handelaren geaccep-
teerd.
Met ingang van l Nov. 1947 zijn de kalibonnen
voorzien van opdruk II geldig verklaard. Deze kali-
bonnen behouden hun geldigheid tot 31 Dec. a.s.
Tevens is met ingang van l Nov. 1947 bepaald dat
tegen afgifte van stikstof bonnen ter waarde van l O kg
zuivere stikstof, 100 kg kalkstikstof kan worden be-
trokkeri.

De nieuwe richtprijzen voor varkens.

Betreffende de nieuwe richtprijzen voor varkens ver-
wijzen wij U naar de in het district verschenen aan-
plakbiljetten.

Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat het
vervoer van biggen steeds moet zijn gedekt door een
geleidebiljet, welke ten kantore van de P.B.H, ver-
krijgbaar is.
Verder dat alle op Uw bedrijf aanwezige varkens
moeten zijn gedekt door (voor zover het zeugenhouders
betreft) een toewijzing alsmede aanhoudvergunnin-
gen voor fokzeugen, opfokvergunningen, of contracten.
Voor niet-zeugenhouders is bepaald, dat alleen varkens
mogen worden aangehouden waarbij aanwezig is een
huisslachtvergunning of mestcontract.
Bovenstaande is van toepassing op alle varkens welke
een gewicht hebben van 25 kg of zwaarder.

De P.B.H, van district 30, G. W. Weenink,

Hengelo (Gld)

district 31, H. Meutstege,

Steenderen.

Raadsverslag HENGELO (Gld).
In de Vrijdag j.l. gehouden raadsvergadering, gepre-
sideerd door burgemeester F. van Hoogstraten en
waarin de heren Otten en Harwig resp. wegens ziekte
en wegens vertrek naar elders ontbraken, werd een
adres van het bestuur van „Keyenburgs Belang", hou-
dende verzoek in het dorp Keyenburg verschillende
werken, als verbetering van straten, aanleg van brand-
putten enz. te doen uitvoeren, om bericht en raad aan
burgemeester en wethouders gezonden. Mededeling
werd gedaan van goedkeuring van Gedep. Staten van
het besluit tot beschikbaarstelling van gelden voor
aankoop van nieuwe leermiddelen voor de R.K. Cen-
trale school voor v.g.l.o. te Keyenburg, van een be-
schikking van de Minister van Onderwijs, tot vaststelling
van de exploitatievergoeding voor die school voor 1947
op f 24.— per leerling en van een besluit van de
Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting tot
toekenning van een grondvoorschot van f 2850.— en
een bouwvoorschot van f 137405 voor de bouw van
14 woningen. In verband met laatst genoemd punt
deelt de Voorzitter mede, dat de prov. directie van de
Volkshuisvesting bezwaar maakt tegen het voor de
woningbouw te Keyenburg aangewezen bouwterrein,
omdat dit buiten het uitbreidingsplan ligt. Burg. en
Weth. zijn bezig op een ander terrein beslag te leggen;
gelukt het niet tot aankoop daarvan te komen, dan
zal tot onteigening moeten worden overgegaan of zullen
de voor Keyenburg bestemde woningen in het dorp
Hengelo moeten worden gebouwd. Wethouder Tijdink
vestigt de aandacht op de moeite die Burgemeester en
Wethouders in de laatste weken hebben gedaan om
een ander terrein te kopen. Zij worden daarin echter
bemoeilijkt door het feit, dat ze gebonden zijn aan de
prijs zoals die door het Prijzenbureau wordt vastge-
steld en de gemeente niet zoals particulieren „onder
de tafel door" kan werken. Spr. heeft de betrokken
eigenaar te kennen gegeven, dat waar het gemeente-
bestuur zich beijvert de straten te Keyenburg te ver-
beteren, van particulieren medewerking mag worden
verwacht wat betreft de beschikbaarstelling van bouw-

terrein. Hij heeft erop gewezen, dat het gemeentebestuur
niet terug zal deinzen voor onteigening, wanneer deze
nodig blijkt om terrein in handen te krijgen, en spr.
zal gaarne van de raad horen, dat hij in dit opzicht
geheel achter Burg. en Weth. staat. Burg. en Weth.
hebben het oog op een terrein aan de Teubenweg,
terwijl hem juist dezer dagen nog een ander terrein,
geschikt voor twee woningen is aangeboden. Unaniem
geeft de raad te kennen, dat hij zich met onteigening,
wanneer aankoop niet mogelijk blijkt, kan verenigen.
In een schrijven aan Burg. en Weth. heeft de heer
J. W. Harwig medegedeeld, dat hij wegens plotseling
vertrek uit de gemeente genoodzaakt is ontslag te
nemen als lid van de raad. Hij dankt de raad en Burg.
en Wethouders voor de aangename wijze waarop hij
met hen heeft mogen samenwerken in het belang der
gemeente. De Voorzitter verheugt zich over dit schrij-
ven en zegt dat men in de heer Harwig een prettig
kameraad heeft gehad, Hij heeft veel gedaan in het
belang der gemeenschap. Ongunstig steekt hierbij af
de houding van zovelen, die steeds vol kritiek, afzijdig
blijven wanneer een beroep op hun medewerking wordt
gedaan. De heer Harwig was niets teveel, de gemeente
is hem dank verschuldigd voor alles wat hij hier heeft
gedaan.
Na onderzoek van de geloofsbrief van het nieuwbe-
noemde lid van de raad, de heer G. Oldenhave, door
een commissie bestaande uit de heren Stegerman, Hid-
dink en Weverink, wordt genoemd lid toegelaten.
De rekening van de H. E. Kunstweg over 1946 wordt
voorlopig vastgesteld met een batig slot van f 2480.36.
Daar nog nader overleg wordt gepleegd met het
Burgerweeshuis te Zutphen over afstand van plantrecht.
wordt op voorstel van Burg. en Weth. het punt be-
treffende aankoop van grond enz. voor verbetering van
de St. Janstraat te Keyenburg tot een volgende ver-
gadering aangehouden. Op een vraag van de heer
Weenink of het uitvoeren van de verbeteringen aan
genoemde straat is aanbesteed, antwoordt Weth. Luesink,
dat dit werk door de gemeentewerklieden, aangevuld
met enige losse krachten, wordt verricht, hetwelk achter-
af beschouwd in verband met de omvang van het werk
deze handelwijze minder gewenst is gebleken. Naar
aanleiding van een klacht van verschillende leden, dat
aan andere wegen vrijwel niets meer wordt gedaan,
merkt Weth. Tijdink op, dat deze klachten gegrond
zijn, maar dat dit jaar verschillende werken in eigen
beheer zijn uitgevoerd, om de uitgaven zoveel mogelijk
te beperken. Zeer waarschijnlijk zal echter over een
tweetal weken een gedeelte der arbeiders naar Varssel
gaan, terwijl een ander gedeelte het schoonmaken van
de Bleek en het teren der wegen zal hervatten. De
heer Bobbink heeft reeds herhaaldelijk op het in orde
maken van verschillende wegen aangedrongen, maar
nog steeds is er niets gebeurd. Spr. noemt de weg
tegenover de school te Bekveld, waarvan het fietspad
op een sloot gelijkt. Weth. Luesink zegt, dat Burg. en
Weth. voldoende met de toestand bekend zijn. De be-
doelde weg zal zeer spoedig in orde worden gebracht.
Weth. Tijdink merkt op dat de aanwezigheid van de
wals, waarvoor f 250.— per week moet worden be-
taald, nodig maakt, al het personeel op de St. Jan-
straat te concentreren. De heer Weenink jucht de ver-
beterink van de St. Janstraat toe, maar maakt zich
bezorgd over de kosten, waarop Weth. Tijdink zegt,
dat met een bedrag van f 5000 heel wat zal zijn be-
reikt. De wegendeskundige Jansen uit Winterswijk heeft
onlangs een plan voorgelegd tot verbetering van de
St. Janstraat en de1 Pastoor Thuisstraat, een totale
lengte van 1200 m, waarvan de kosten f 150.000 zou-
den bedragen. Het ligt voor de hand dat B. en W.
dit plan radicaal hebben afgewezen. Met uitvoering
van dit plan zou het vraagstuk van de verbetering van
genoemde straten afdoende zijn opgelost, maar het gaat
niet aan nu de gem.^ met zulk een zware opgaaf te
belasten. De verbetering zoals ze thans wordt uitge-
voerd, is niet te kostbaar, vooral niet wanneer de uit-
gaaf over een aantal jaren wordt verdeeld. De heer
Ruesink merkt op, dat te Keyenburg het gehele vol-
gende jaar nog wel werk zal zijn, want men heeft daar
grote plannen.
Burg. en Weth. stellen de raad voor te besluiten tot
aankoop van het gebouw der voormalige synagoge
aan de Korte Hofstraat, met daarbij behorende grond,



Zij die in aanmerking wensen te komen voor een re gen-o l iep a k,

kostprijs plm. f 5. —, moeten dit opgeven uiterlijk Dinsdag 11 Nov.,

12 uur, bij een der leden der plaatselijke commissie der Stichting

v. d. Landbouw of P. B. H.
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Bijvoegsel van de Reclame.
8 Nov. 1947

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

14 en 15 Nov. Uitvoering Muziekv. „Concordia".

Woensdag 19 November Bioscoopvoorstelling.

Zaterdag 22 Nov. Uitvoering K.A.B. afd. Hengelo (Gld)

25 Nov. Toneelavond Kunstgenot in de zaal Langeler.

29 Nov. Residentiespelers in Concordia.

5 en 10 Dec. Uitvoering zangv, „Soli Deo Gloria" Bekveld.

Zaterdag 13 December. Toneelavond V.V.V.

17 en 18 Dec. Jubileum-Uitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.

20 Dec. Toneelavond K.D.O. Bond voor Staatsp.

27 en 29 Jan. 1948 Uitvoering Gvmnastiekver. „Achilles"

Kerkdiensten
ZONDAG 9 NOV. 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Wülibrordua

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
\r IJL. i ir» r» u 11 m

's om 9.30 u., lof om 4 u. DoorVeldhoek, 10 uur Ds Hakkesteegt, , ,, ...
de week H. Mis om 8 u.

pred. te Zelhem Vrijdagavond om 7 u. lof.

Vervolg Raadsverslag
kunnen verenigen, wordt dit voorstel zonder stemming
aangenomen.
Tot lid van de commissie van advies voor vordering
van woonruimte wordt in de plaats van de heer J. W.
Harwig benoemd de heer G. Oldenhave, benoemd lid
van de raad. Tevens wordt de in de vorige vergade-
ring gedane benoeming van de overige vier leden der
commissie bekrachtigd, omdat over directsgeldigheid
van de eerste benoeming twijfel is gerezen.
De vacature van lid der Commissie tot wering van
schoolverzuim, die is blijven bestaan doordat de heer
R. Kreunen voor zijn benoeming heeft bedankt, wordt
thans vervuld door benoeming van de heer G. J. Willems.
Bij de rondvraag dringt de heer Ruesink aan op het
spoedig teren van de weg door Bekveld. Dit werk zal
binnen -enkele weken worden uitgevoerd. Op een vraag
van hetzelfde lid omtrent de plannen tot verbetering
van de Riefelerdijk, deelt Weth. Tijdink mede, dat in
afwachting van goedkeuring van het besluit met het
voorste gedeelte, dat gemeenteweg is, een begin is ge-
maakt. Intussen heeft de Heide Maatschappij de aan-
dacht erop gevestigd, dat door de Cultuurtechnische
dienst een belangrijke subsidie voor dit werk kan wor-
den verleend. Reeds is hiertoe een begroting ingezon-
den. Het wachten is thans op de eindgoedkeuring en
spr. hoopt dat spoedig ook het verder gedeelte van
de weg onderhanden kan worden genomen.
De heer Heerink informeert naar het plan inzake het
maken van een nieuwe laadplaats voor de paardemarkt.
Wethouder Luesink ontwoordt, dat vermoedelijk in de
a.s. winter een noodlaadplaats van zwarte grond zal
worden aangelegd. Een definitieve oplossing hangt
samen met het plan tot aanleg van een gedeelte van
de rondweg achter langs het tramterrein. De heer
Hiddink bepleit het aanschaffen van een tankwagen
of een schuimblusinrichting ten behoeve van blussing
van branden op plaatsen waar niet over water kan
worden beschikt. Deze zouden ook dienst kunnen doen
in afwachting van de komst van de brandspuit. De
kosten van aanschaffing zullen niet buitengewoon hoog
zijn, in verhouding tot de grote belangen, die bij de
tegenwoordige hoge materiaalkosten bij blussing van
branden betrokken zijn. Nadat Weth. Luesink erop
heeft gewezen dat volgens mededeling van de Brand-
weerinspectie een tankwagen voor Hengelo beschik-
baar is, worden B. en W. gemachtigd de nodige maat-
regelen, die tot aanschaffing kunnen leiden, te treffen.
Hierna wordt de vergadering gesloten.

PAX-nieuws. Zondag j.l. bracht het eerste elftal een be.

zoek aan Loenermark. Deze wedstrijd had een uiterst span-
nend verloop, en indien het onze jongens een beetje mee
had gezeten waren de puntjes ongetwijfeld mee naar Hengelo
gegaan. Pax was het eerst in de aanval en na een kwartier

kreeg Michels een kans en de stand was l «O voor Pax. Ook

hierna was Pax sterker. De aanvallen van Loenermark waren
echter niet van gevaar ontbloot. Uit één van deze aanvallen
doelpuntte Loenermark even voor de rust. Na de rust komt
Loenermarkt verwoed opzetten en weten in 5 minuten op
enigszins gelukkige wijze 2 doelpunten te maken 3 • l voor
Loenermark. Daarna is het woord aan Pax, en als Michels
de stand op 3-2 brengt is de strijd weer volkomen open.
Aanval op aanval heeft de Loenermark verdediging af te
slaan wat haar echter met de keper aan het hoofd goed af«
gaat. Als ieder moment de gelijkmaker verwacht wordt komt
er een snelle uitval van Loenermark wat met een doelpunt
beloond wordt 4«2. Nog geeft Pax zich niet gewonnen en
het is wederom Michels die plm. 10 min. voor het einde de
stand op 4«3 brengt waarmede de wedstrijd eindigde welke
onder zeer goede leiding stond.
Pax 2 verloor in een zeer ruwe wedstrijd van Ratti l. Geen
enkele Pax«speler is ongeschonden uit de strijd gekomen.
Het is te hopen dat de bond tegen dit onsportief gedoe het
juiste antwoord weet te vinden.
Pax 3 behaalde een zeer goed resultaat door in een goede
wedstrijd slechts met l «O van het sterke K.D.C. 3 te ver«
liezen. De jongens houden zich buitengewoon kranig.
Pax 4 dat zijn eerste wedstrijd speelde verloor met 3»! van
S.S.S. Wanneer deze spelers zich beter hebben ingespeeld
zullen zij nog wel voor verrassingen zorgen.
Pax A zegevierde met 13-0 over Vorden B, terwijl de B
ploeg een 10»! nederlaag leed tegen Keijenb. Boys A.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 31 October.

Bevallen: J. M. Besselink-Veenhuis, zn. G. Haaring-
Jolink, d. H. J. Beerthuizen-Oostendarp, d. H. L. Lubbers-
ten Have, d. B. H. Rouwenhorst-Klein Gotink, d.
L. H. Berendsen-Hukker, d.

Ondertrouwd: A. G. Beunk en J. G. Peters, H. J. Lo-
vink en H. G. Bijenhof, G. H. Arendsen en A. J.
Hoebink.

Gehuwd : G. Hulstijn en J. B. Wentink, H. J. Eilan-
der en B. W. Wiggerink, A. Hol en W. Lubbers,
H. Bultman en H. B. Ligterink

Overleden: Hendrika Denkers echtgen. van G. H.
Sanderman, oud 54 jaar. Everdina Heerink, oud 77 j.
Henricus Joh. Alb. Willink, oud 33 j., ongeh. (overl.
te Zevenaar).

Marktbericht. Op de heden gehouden wekelijkse
biggenmarkt waren 9 biggen aangevoerd. Prijzen van
12 tot 20 gld. per stuk. Handel matig.

V. E. V. Donderdag 28 October werd alhier in de
zaal Concordia een afdeling opgericht v.d. Ned. Vrouwen
Electriciteits Vereniging. Sinds enkele jaren waren hier
al plm. 60 algemene leden en door het actief optreden
van Mevrouw van Hoogstraten zijn er reeds verschei-
dene prettige en leerzame middagen geweest. Op deze
bijeenkomst was een kookdemonstratie, waarvan de
resultaten zeer smakelijk waren en hield het hoofdbe-
stuurslid, Mevr. Otte-Arnolli een causserie over het
doel v.d. V.E.V. n.l. voorlichting op alle mogelijke
gebied van electricitiet.
Nu er zoveel leden zijn kon meteen worden overge-
gaan tot het oprichten van een afd. Het voordeel hiervan
is dat er nu geregeld demonstraties of lezingen kunnen
worden gehouden. De contributie bedraagt f 3.— per
jaar waarvoor men maandelijks een tijdschrift ,,het
Bulletin" ontvangt. Geeft men zich nu op bij een van
de Bestuursleden dan ontvangt men tot Januari gratis
het Bulletin en wat er verder zal worden geboden.
Het voorlopig bestuur bestaat uit de dames ter Bals,
Geertsma, Arends, v. Hoogstraten en Stunnenberg.

Wegens misverstand eerst heden geplaatst.

Vestiging nieuwe industrie. Zeer binnenkort zal in

Hengelo (Gld) een tricotage en confectie=atelier geopend
worden van de N.V. Kantoen- en Linnenweverij v.h. A. J.
ten Hoopen en Zoon, die reeds jarenlang in Neede is ge«
vestigd. In het nieuwe atelier zullen ondergoederen in de
ruimste zin van het woord worden vervaardigd.
Het wordt gevestigd in een verdieping van de meubelfabriek
van de heer R. J. Lubbers in de Raadhuisstraat, welk pand
zo juist is gereed gekomen en zeer modern is ingericht.
Waar tot nog toe in de gemeente Hengelo slechts enkele
bedrijven zijn gevestigd, zal deze nieuwe industrie voorzien
in de grote economische behoefte van deze tijd. Het atelier
zal voorlopig ongeveer aan 40 meisjes en enkele jongens
werk kunnen geven. Op de duur hoopt men meer personeel
te kunnen plaatsen. Zonder twijfel zal dit voor deze gemeente
van groot belang zijn daar dit voor vele gezinnen een nieuwe

inkomstenbron zal betekenen.



van de Ned. Isr. Gemeente te Zutphen, voor f 2000,
welke koopson door het Prijzenbureau voor onroerende
zaken is goedgekeurd. B. en W. denken het gebouw
te bestemmen als magazijn of bergplaats voor de dienst
va"n gemeentewerken, terwijl volgens hen het bezit van
de grond de mogelijkheid opent op de duur te komen
tot een verbreding van de Korte Hofstraat. De raad
gaat zonder stemming met het voorstel accoord.
Afgewezen wordt een verzoek van de Ned. Vereniging
van Brandweercommandanten om subsidie of toetreding
als begunstiger tegen een contributie van f 25.— per
jaar. B. en W. zijn van oordeel dat de noodlijdend-
heid der gemeente beperking dient op te leggen met
betrekking tot het verlenen van subsidie voor doel-
einden, niet liggend op het terrein van bevordering
van welvaart, cultuur of volksgezondheid. De behoefte
aan contact met de vereniging achten zij voor deze
gemeente met een kleine brandweer niet in die mate
aanwezig, dat een uitgaaf voor dit doel verantwoord
zou zijn. De raad geeft door afwijzing van het verzoek
blijk de opvatting van B. en W. te delen.
Op het verzoek van de Stichting „het Gelders Land-
schap" om financiële steun wordt op voorstel van B.
en W. gunstig beschikt door toekenning van een sub-
sidie van f 10.— per jaar, met ingang van l Jan. 1948.
Het werk dezer stichting, instandhouding van het land-
schapsschoon door aankoop en onderhoud van land-
goederen, kan volgens B. en W. ook voor deze ge-
meente van belang zijn en daarom menen zij, dat het
op de weg der gemeente ligt belangstelling in dat werk
te tonen.
Naar aanleiding van het verzoek van het gemeente-

bestuur van Diever om adhaesie te betuigfen aan een
adres van de raad dier gemeente, gericht tot de Mi-
nisterraad, waarin verzocht wordt maatregelen te nemen,
die kunnen leiden tot ofheffïng van het verschil tussen
het loonpeil in de stad en dat op het platteland, heb-
ben B. en W. de raad geadviseerd, dit verzoek voor
kennisgeving aan te nemen. Met de strekking van het
adres kunnen ze zich geheel verenigen, maar ze menen,
dat het op de weg van de gemeenten vertegenwoor-
digende organisatie, de Vereniging van Ned. Gemeenten,
ligt, bij de regering aandrag uit te oefenen, om aan
de onbillijkheden van de klassificatie zowel voor het
vrije bedrijf als voor het personeel in overheidsdienst
een einde te maken.
De heer Stegerman verklaart zich voor adhaesiebetui-
ging. Hij doet daartoe een voorstel. Hij staat op het
standpunt „baat het niet, het schaadt ook niet."
De heer Tijdink, hoewel hij heeft medegewerkt aan
het voorstel van Burg. en Weth., verklaart bij nadere
overweging zijn standpunt te hebben herzien. Aan het
vraagstuk der klassificatie zijn zoals hem nader is ge-
bleken, consekw^enties verbonden ten aanzien van steun-*
uitkeringen ingeval van werkeloosheid en vorstverlet.
Daarom acht spreker het van belang, dat de gemeen-
ten rechtstreeks bij de regering hun stem laten horen
en elke gelegenheid aangrijpen om tegen de klassificatie
te ageren, al wil hij daarmee in geen enkel opzicht aan
een actie van de Vereniging van Ned. Gemeenten te
kort doen. Nadat Weth. Luesink zich in gelijke geest
heeft uitgesproken en de voorz. heeft verklaard zich
eveneens met het voorstel van de heer Stegeman te

Zie vervolg bijblad.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt

(KOLDEMARKT)
op Woensdag 12 Nov.
te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van
de biggenhandelaren, op deze markt.

Op deze markt wordt de levende have
aangekocht voor de verloting.

Marktvereniging Hengelo (Gld)

Door uitbreiding van personeel zijn wij in
staat de volgende Rijwiel Reparaties snel

uit te voeren.

^ Alle norm. Rijwiel-reparaties in l a 2 dagen

•¥• Rijwiel Zandstralen 3 x Moffelen en goud
biezen in 2 a 3 weken, met chroomwerk
6 weken

-¥> Alle denkbare frame-Reparaties, nieuwe
buizen inzetten, frame's inkorten, Kinder-
rijwielen van maken

4- Ombouwen van Herenrijwielen in Dames-
Sportrijwielen enz. enz.

-¥• Rijwielbanden Vulcaniseren

-̂  Dynamo's versterken en repareren

<¥• Levering van practisch alle Rijwiel-onder-
delen

W, Luimes Raadhuisstraat 27
HENGELO (GLD)

Wordt NU lid
van de Bond voor Staatspensionnering!
De bewoners van Gooi, Bekveld, Keijenburg en Dunsborg

ontvangen heden per post onze circulaire „Een praatje aan

de deur." Vult het intekenbiljet daarop in. De heer W. Jan»

sen (Waanink) komt het binnenkort ophalen in Gooi, Bek»

vefd en Keijenburg, en de heer H. Dieperink in Dunsborg.

Het lidmaatschap bedraagt voor het hoofd van het gezin

slechts f l.« per jaar en voor verdere huisgenoten f 0.50

per jaar. Geeft U nu allen op als lid, dan helpt U ons doel

verwezelijken :

Staatspensioen voor iedereen!
Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de VRIES

Voor de Slacht.
prima

Runderdarmen
verkrijgbaar bij

J. Stapelbroelc, Slager

Oude Varsselseweg B 78

Te koop

MANGELS
bij G. Schildering
C 59 Keijenburg

Gevonden

'n Portemonnaie
met inhoud, terug te bekomen

tegen adv. kosten bij

H. Stapelbroek D 41

Te koop een r.b.

Maalkalf
keuze uit twee

bij H. J. Kremer F 47

Te koop
een in goede staat zijnde

Wasmachine
w.o. gestookt kan worden

bij D. Schuerink D 118

Te koop

een toom bi
Wed. B. Besselink

Steenderen

Voor de SLACHT

GROF ZOUT
tevens enige flessen

WIJN ontvangen

bij G. J. ten Arve

Gramofoonnaalden ARNOLD



Heden overleed zacht en kalm, in zijn Heer en

Heiland, onze geliefde Vader Behuwd- en Groot-

vader

J. W. KI. Lebbink
Wednr. van A. Maalderink,

in de ouderdom van 72 jaar.

H. W. Eggink-Kl. Lebbink
H. G. Eggink

W. Harmsen-Kl. Lebbink
H. J. Harmsen

J. W. KI. Lebbink
G. J. KI. Lebbink-Walgemoet.

en Kleinkinderen.

Hengelo (Gld), 4 Nov. 1947.

Hedenmiddag 3uur „DIK TROM"
Hedenavond 7 uur „Als de weiden

Feestgebouw Concordia. bloeien

Muziekver. „Concordia"

UITVOERING
Mder Muziekver. „Concordia

te Hengelo (Gld), op Vrijdag 14 en
Zaterdag 1 5 Nov. a.s. in het Feestge-
bouw „Concordia".

Aanvang des avonds 7.30 uur.

Kaarten in voorverkoop. Zie Programma's

Geniet van muziek en toneel.

Het Bestuur.

. . . en toe krappe mi' i fio,i üc schossteen . . .

van de ttnkeningen uut et hoek :

„Wat veurbi'j geet en wat blif"
van Dark van den Döker.

Un boek in de tale van de streek met vetelsels en Spreukskcs uut 't Achlerhoeksche
leaven, meestepat van vrogger. Of 't mooi is? Honderden hunt d'r al van vekorh
in 1 4 dage ticds. Ze zekt et mekare.
In stevige ha l f l innen hand met stof omslag, en meer as 200 bladzijden dikke.

Veur f 3.90 bu'j de man.
Ok merakals geschikt veur kadoo op 'n vcjeursdag of temee met Sinterkloas.
l ' ) kont et koopen : bi 'j de Mol, Steenderen, Klein HoIte=Rutgers, Toldiek, Arnold,
Stevord en Wolters, l Jengel, Secsing, Karkstroate Keienbarg.

HALLO

Vanaf heden beschikbaar
een Moderne nieuwe

Luxe wagen
voor Ziekenvervoer

Zakenvervoer

en Verhuur

Beleefd aanbevelend,

R. M. JOLIJ

HALLO

Gevraagd
tot l April door 2 pers.

een Kosthuis
Brieven no. 4, bur. dezes.

Voor de vele ontvangen

bewijzen van vriendschap

ter gelegenheid van onze

1 2 ' , jarige Echtver.

betuigen wij onze hartelijke

dank.

L. Vingerling

N. Vingerling-Schellaars

Te koop

vlotn, dr, Maal
bij A. Lubbers,

Bekveld D 49 Hengelo (G).

Te koop

3 dr. Vaarzen
ook genegen te ruilen

voor gust vee

bij H. E. Harmsen

„Stenderink"

Te koop een
eerlijke neurende

3de Kalfskoe

en een veel melkgevende

afgekalfde Maal

bij D. M. Wullink
op Huizink C 39

Coöp. Zuivelfabriek
HENGELO (Gld)

*

Aanbesteding Melkritten 1948
op Dinsdag H Nov. 's namiddags

4 uur in Hotel Langeler.

Rittenlijsten en Voorwaarden ter

inzage ten Kantore.
Het Bestuur.


