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MEDEDELING.
Ter besparing van incasso-kosten, worden abonné's

verzocht het abonnementsgeld vóór l October a.s.

aan ons bureau te voldoen.

Na l Oct. worden de kwitantie's afgegeven verhoogd
met 20 cent incasso-kosten.

De Uitgever.

Nieuw aangeweren bonnen
Voor het tijdvak van 19 Sept. t/m 9 Oct. zijn
de volgende bonnen voor vlees aangewezen:

100 gram vlees
300 gram vlees

Tabaks- en Versnaperingskaarten QA, QC 808
1 03, 1 07 Tabak 2 rantsoenen sigaretten

of kerftabak.

De niet-aangewezen bonnen van strook 4 van de bon-
kaarten 808 kunnen vernietigd worden.

Nieuwe vleesbonnen drie weken geldig.

De vleesbonnen, die deze week worden aangewezen
zullen opnieuw een geldigheidsduur hebben van drie
weken.
Het publiek zal er rekening mede moeeten houden, dat
in vele gevallen op deze bonnen gedurende de eerste
dagen niet kan worden gekocht, omdat de bevoorrading
van de slager slechts in langzaam tempo kan plaats
hebben.

Distributiekring - Doetinchem.
Inlevering detaillisten.

De detaillisten leveren in het vervolg weer in op de
normale tijden. In de week van 13 t/m 18 September
1948, behoren de volgende artikelen te worden inge-
leverd : Cacao, Bloem, Boter, Margarine, Vet, Kaas,
Waspoeder en de grossiers TABAK, Bakkers: Brood-
bonnen.
In de week van 20 t/m 25 Sept. 1948 worden de
volgende artikelen ingeleverd : Vlees, Vleeswaren, Ta-
bak, Suiker/Versnaperingen, Gebaksbloem (bakkers,
banketbakkers), Zachte Zeep, Soda en de grossiers:
Eieren. Bakkers: broodbonnen.
Textiel en Brandstoffen als normaal.

Verscherpte controle verlichting motorrijtuigen,
voertuigen en rijwielen.

De Districtscommandant der Rijkspolitie te Doetinchem
maakt bekend, dat in het tijdvak van 27 Sept. t/m
9 Oct. 1948 in zijn ressort door het personeel der
Rijkspolitie een verscherpte controle zal worden ge-
houden op de voor- en achterverlichting van motor-
rijtuigen, voertuigen en rijwielen.
In verband met de steeds vroeger invallende duisternis
is het in het belang van iedere weggebruiker, dat de
verlichting van motorrijtuigen, voertuigen en rijwielen
in orde is.
Bij overtreding zal in het genoemde tijdvak niet waar-
schuwend worden opgetreden, doch zal onmiddellijk
proces-verbaal worden opgemaakt.

De Districtscommandant voornoemd,
get. H. W. Offers.

Nieuws voor boer en boerderij.
De Grondkamer voor Gelderland maakt hiermede be-
kend, dat het spreekuur van de secretaris in den ver-
volge zal worden gehouden 's-Woensdags en 's-Vrijdags
van 10—12 en 2—4 uur.

De Grondkamer voor Gelderland.

Het dagelijks Hieuws

Moeilijk wordt het, iets te schrijven
Over dingen uit ons land
Elke keer staat weer het zelfde
In Uw dagelijkse krant.

Nauw'lijks heeft de ene zwend'laar
In zijn donker werk gefaald,
Of een ander heeft succesvol
Het zelfde trucje uitgehaald.

Moet ik over branden schrijven.
Waarbij vlees vernietigd wordt?
Zonder brand in veem of koelhuis
Kom ik toch al vlees te kort!

Moet ik soms een loflied zingen,
Mits 'k natuurlijk zingen kon,
Op de broodjes-prijsverhoging
Of verdwenen keuze-bon?

Moet ik taartjes uit gaan delen
Aan mijn vrienden en gebuur?
Zonder toezicht op de prijzen
Zijn ze zelfs voor mij te duur.

Maar wat moet ik dan nog schrijven,
Nu ik heus niet anders weet
'k Denk dat ik vandaag heel stiekum
M'n week'lijks rijmpje maar vergeet.

Het ontslaat mij van mijn zorgen,
Ik ga lekker aan de haal
En de krant heeft weer wat ruimte
Voor het dagelijks schandaal.

(Nadruk verboden)

Nieuws voor boer en boerderij.

Graanregeling 1948-1949.
Telers van rogge kunnen bij de P.B.H, een aanvraag
indienen om rogge in plaats van haver te leveren. Zij
ontvangen dan een verhoogde aanslag rogge en een
verlaagde aanslag haver. Indien rogge of tarwe boven
de leveringsverplichting wordt geleverd kan voor de
overgeleverde hoeveelheid een toewijzing mais of meng-
voeder worden aangevraagd. Voor het overgeleverde
kwantum tarwe zal maximaal 50°/o mais of mengvoe-
der worden verstrekt. Bij levering van goedgekeurde
zaaigranen-peulvruchten boven de leveringsverplichting
kan een bijzondere toewijzing voor graan-peulvruchten
worden aangevraagd.
De P.B.H, verstrekt alle gewenste inlichtingen.

De P.B.H, van district 30 en 31.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren:
Dr ter Bals en Dr Buurke

Plaatselijk Nieuws.
Proficiat. Op het gehouden Zangconcours te Does-
burg behaalde de R.K. Zangver. „Sancta Caecilia"
Dir. Th. Aan Langen, te Zutphen, in de Ere-afd. een
Ie prijs met het hoogste aantal punten n.l. 394. Om
de Ie prijs te behalen waren 300 punten nodig. Dus
bijna 100 punten over. De Muziekver. „Concordia".
die met dergelijke gebeurtenissen steeds op 't appèl is,
bracht de winnende vereniging een serenade. Bij de
vele gelukwensen die de ver. mocht ontvangen, voegen
wij ook de onze.
Begrijpelijk heerste er een vrolijke opgewekte stemming.

Grote Landbouw- en Middenstands-tentoonstel-
ling te Hengelo (Gld). Naar wij vernemen is het
plan opgevat in Hengelo (Gld) volgend jaar een groots
opgezette Land- en Tuinbouw- en Midenstandstentoon-
stelling te organiseren, met noodzakelijker wijze ver-
schillende daaraan verbonden attracties. Verenigingen
en instellingen zullen worden bewerkt, niet alleen uit
deze, maar ook uit andere omliggende gemeenten.
Comité's en sub-commissies zullen worden gevormd.
Wij juichen van harte deze plannen toe en door een-
drachtig samenwerken, met de landbouw en midden-
stand zal deze tentoonstelling zeker slagen.

Athletiek-kampioenswedstrijden te Winterswijk.
Uitgaande van de Turnkring ,,de Graafschap" vonden
j.l. Zondag op 't Fortuna-terrein te Winterswijk de
athletiekwedstrijden plaats waaraan tal van verenigingen
uit de Graafschap, vallende onder het K.N.G.V. deel-
namen. Da leiding berustte deze dag bij de heer Bijlsma,
voorzitter der technische commissie. De organisatie was
uitstekend geregeld en de wedstrijden hadden een vlot
verloop.
Van de 25 aangesloten verenigingen hadden zich een
12 tal opgegeven om deel te nemen aan de kampioen-
schappen, waaraan ook Achilles deelnam.
Het bleek al spoedig dat de Hengelose dames in goede
conditie verkeerden en zich telkenmale goed wisten te
klasificeren, met het gevolg dat toen in de middag
voor de 4 x 100 Meter estafette dames, gevormd door
de ploegen Hengelo-binnenbaan. D.G.V. Doetinchem,
tweede baan en Prinses Juliana buitenbaan, zich hadden
opgesteld, hier wel de beslissing voor de Ie, 2e en 3e
plaats voor het kampioenschap moest vallen.
Op verzoek van de algemeen leider heerste er een
doodse stilte op het terrein voor het startschot viel.
De start van alle drie de ploegen was uitstekend en
de dames gaven elkaar niets toe op de eerste 100 M.
Het overnemen in de eerste wissel van het stokje ging ge-
heel naar wens, maar een der dames van Achilles
gleed het stokje uit de hand. Wel herstelde zij zich
uitmuntend maar de achterstand was intussen vrij groot
geworden. Toch wist Achilles weer in te lopen en met
een minimum verschil passeerde de vierde loopster
onmiddelijk achter nummer l en 2 de eindstreep. Nu
was het wachten op de einduitslag, zou Achilles zich
hebben geplaatst als kleine vereniging in de rij der
grootste of zou door dit kleine voorval een andere
vereniging haar voorbij streven.
Grote vreugde heerste ki het Achilleskamp toen de
einduitslag bekend werd gemaakt en Achilles in de
kampioenschappen 3e was geworden achter Pr. Juliana
Terborg en D.G.V. Doetinchem, waarnaast zij nog
twee tweede plaatsen, verspringen en 100 M hardlopen
en 3e en 4e plaats met Pr. Juliana bezette bij het
speerwerpen. De algemene uitslag was wel juist daar
Achilles nog een te jonge ploeg is om thans al kam-
pioen te worden in de hoogste klasse. Maar dames,
jullui kunnen met voldoening terug zien op de trainings-
avonden welke zo uitstekend zijn bezocht en geen in-
spanning te groot was. Het is een mooie beloning
na hard werken.
Op 25 en 26 Sept. a.s. zullen de athletiekvaardigheids-
proeven voor het diploma worden afgenomen te Doe-
tinchem, Winterswijk en Neede. Hieraan zullen diverse
ploegen van Achilles deelnemen.
Zaterdag j.l. maakten de junioren-leden van Achilles
onder leiding van de heer Burghard en Witteveen en
enige dames een uitstapje naar Lochem, waar onder-
meer een uitspanning werd bezocht.
Dit reisje in clubverband was voor de kleinen een
verrassing en is in alle opzichten goed geslaagd. Zeer

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

Vrijdag l Oct. Zang en Muziekavond ten bate der NIWIN
Zaterdag 2 Oct. Toneelavond Chr. van Meeteren.

16 Nov. Kunstgenot «Pierre Balledux."

voldaan keerden de kleinen 's avonds naar huis, waar
nog lang werd nagepraat over het genot van die dag.

Pax-nieuws. Zondag j.l. speelde Pax l tegen Zut-
phen l. Deze wedstrijd stond niet op hoog peil. Beide
elftallen maakten grote fouten, dit verschil was er, dat
de fouten welke Zutphenaren maakten direct werden
afgestraft. De eerste aanvallen zijn voor Zutphen maar
al spoedig blijkt dat de voorhoede der Zutphenaren
niet gevaarlijk is. De Pax aanvallen, hoewel minder
in aantal zijn veel gevaarlijker. Toch is het Zutphen
die de leiding neemt, dit is evenwel van korten duur
want uit een schermutseling was het Michels die de
stand in evenwicht bracht, even later was het weer
Michels die door brak en met een prachtig schot er
2—l van maakte. Hiermede kwam de rust.
Na de thee kwam Zutphen sterk opzetten en spoedig
was de stand gelijk. Zutphen bleef aanvallen, de backs
drongen sterk naar voren wat hun noodlottig is ge-
worden, want met snelle doorbraken bracht Pax ge-
leidelijk de s^.and op 6—2 door doelpunten van Michels 2,
Notten en Hulshof. Hiermede kwam het einde, dat
Pax 2 kostbare punten opleverde.
In een slecht gespeelde wedstrijd moest Pax 2 de vlag
strijken voor Zutphen 2. Pax 3 leverde een keurige
prestatie door K.D.C. 4 met een 5—l nederlaag naar
Lochem te sturen.
De „derby" Pax A—Pax B leverde een 4—1 over-
winning op voor de A Junioren. Morgen speelt het
eerste elftal haar eerste wedstrijd in deze competitie
op eigen terrein tegen Hector uit Goor. Hector, die
hier een onbekende is. speelde vorig jaar zeer sterk
en wist op de tweede plaats te eindigen. In ieder ge-
val kan een interessante wedstrijd tegemoet worden
gezien.
Pax 2 dat Zutphen 3 in Zutphen bekampen zal achten
wij niet kansloos, indien er beter aangepakt wordt dan
j.l. Zondag verwachten wij de eerste overwinning.
Pax 3 gaat naar Steenderen de strijd aanbinden tegen
Steenderen 2. Ook hier kunnen de puntjes meegebracht
worden.
Ten slotte wordt gespeeld de juniorenwedstrijd Ratti A
Pax A. Hierover valt weinig te zeggen daar dp par-
tijen elkaar niet veel zullen ontlopen.

Aanbesteding 4 Arbeiderswoningen.
Voor het bouwen van 4 arbeiderswoningen op een ter-
rein gelegen aan de Teubenweg, te Keijenburg, werd
bij de heden gehouden aanbesteding als volgt inge-
schreven ;

Metselwerk.
H. J. Tijken. Hengelo (Gld) f 8700.— (2 woningen)
Gebr. Winkelman .. f 17184.—
Joh. H. Rondeel .. f 8383.—
C. J. H. Cuppers ,. f 17982.-
Gebr. Stapelbroek „ f 18490.—
Fa. Kuipers en Zn. „ f 9679.80
Gebr. Rondeel „ f 8796.—

Timmerwerk en Smidswerk
G. J. Haggeman
W. H. Hendriks
Gebr. Besselink
J. H. Ten Have

W. Heijink,
Gebr. Wuestenenk

H. Groot Roessink
E. G. Halfman

f 12119.
f 11440,
f 6573,
f 5512,
f 10980..
f 6685,
f 5829,
f 11658,
f 13144.
f 12060.

Metsel- en Timmerwerk plus Smidswerk.
J. G. Halfman „ f 29296.—
B. Wullink „ f 31510.-
A.H.BessselinkenReugebrink f 29240.— (11.258.—)
E, G. Halfman „ f 31310.-
Fa. Gebr. Wevers .. f 29850.—
Gebr. Stapelbroek „ f 29995.—

Loodgieterswerk en Lichtaanleg.
A. A. Winters f 2696.-



Smidswerk.
A. J. Besselink
J. H. Jansen
Schilderswerk.
G. J, Goossens
W. G. Winkelman
G. H. van Aken

488.
520.

f 1708,
f 1730..
f 1760..

N.T.F. Over de maand Augustus 1.1. werd door de
Ned. Thermo, dienst te Nijverdal uit deze gemeente
de cadavers van : l koe, 4 nuchtere kalveren, 9 varkens,
en l schaap opgehaald.

Uitvoering. Naar wij vernemen zal Mevr. te Winkel
met haar leerlingen, Vrijdag l Oct. een Zang- en
Muziekavond geven ten bate der plaatselijke „NIWIN".
We wekken allen op, die avond vrij te houden. De
zaal moet vol worden. Gezien het doel dat hierbij
wordt beoogd en hetgeen geboden wordt, is het ten-
volle waard.
Men zie de adv. in het volgend no.

Wedvlucht. De Postduivenver. „Steeds Sneller", hield
Zondag j.l. een Wedvlucht vanaf Vilvoorde, afstand
173 km. De uitslag is als volgt:
1 J. Mullink, 2 A. Willemsen, 3 J. Meijer, 4 J. E.
Jansen, 5 J. Roenhorst, 6 Th. v. d. Ven, 7 B. Praa-
sterink, 8 Th. Messink, 9 G. Niesink, 10 J. Hilderink,
11 G. Reulink, 12 W. Geurtsen, 13 H. Wenneker,
14 G. Roenhorst, 15 J. J. Jansen.

Destructiebedrijf.

Burg. en Weth. delen de raad mede, dat de verlenging
van het contract betreffende het afhalen van cadavers
met de N. V. Therm. Chemische Fabrieken in afwach-
ting van een te ontwerpen contract door het Min.
van Sociale Zaken, met ingang van l Jan. 1943 is
verlengd. Door genoemde N.V. is einde 1946 een
nieuw voorstel tot verlenging gedaan, waarbij het con-
tract dan einde 1950 zou aflopen. Dit nieuwe voorstel
week in zoverre van het oude af, dat dan ook de ge-
meente in het exploitatie-tekort tot een bedrag van
2 ent per inwoner en 2 ent per H.A. zou moeten
bijdragen.
Hoewel in 1945 en 1946 zeer waarschijnlijk geen bij-
drage zou worden gevraagd is toch op het voorstel
niet ingegaan, aangezien de N.V. Dierlijke afvalver-
werking te Utrecht eveneens een ontwerp- overeen-
komst aanbood. Deze overeenkomst bood twee voor-

delen, n.l. 1. dat de gemeente niet verplicht zou .zijn
in de exploitatie tekorten bij te dragen en dat de
eigenaren inplaats van

 2
/3, n.l. 85% van de markt-

waarde der huiden zouden vergoed krijgen.
Mede is een afwachtende houding aangenomen in
verband met het advies van de afd. Gelderland van
de Ver. v. Ned. Gemeenten.
Gezien diverse adviezen die ontvangen zijn en welke
alle pleiten voor aansluiting bij het destructiebedrijf
te Winterswijk, uitgaande van de Dierlijke Afvalver-
werking te Utrecht, alsmede het feit dat bovendien
reeds diverse gemeenten in de Achterhoek tot aanslui-
ting bij dit bedrijf hebben besloten, menen B. en W.
— mede met het oog op het streekbelang wat hierin
ligt opgesloten — aan de raad te moeten voorstellen
thans in beginsel te besluiten tot aansluiting "bij het
destructiebedrijf te Winterswijk.

ZONDAG a.s. 2 UUR
Competitiewedstrijd

PAX11 -
Hector

Terrein Kastanjelaan

Goor

Zij die de brandstoffen op bon l en 2 nog
niet hebben ontvangen kunnen deze a.s.
Maandag 20 Sept. afhalen.

Brandstoffenbonnen 3 en 4
zijn geldig verklaard, levert die dus zo
spoedig mogelijk in.

Voor het in ontvangst nemen van rogge
en haver van Uw leveringsplicht aan de
Centrale houdt ik mij beleefd aanbevolen.
Zakken hiervoor disponiebel.

H. J. Jansen - Varssel.

Bioscoop-Onderneming „M i e d e m a" Deventer.

Zaal Langeler Hengelo (Gld)

Vrijdag 24 en Zaterdag 25 Sept.
iedere avond half 7 en half 9 uitgebreid

Oranje-Programma
duur l uur en 50 min. en Zaterdag 25 September

's middags 3 en 4 uur Actualiteiten voorstelling, duur 50 min., met

de officieële inhuldigingfilm van H.M. Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te

Amsterdam. De zegetocht in de gouden koets verder een complete reportage

van alle feestelijkheden in Amsterdam, 's Avonds bovendien nog extra :

„Moeder des Lands"
Onze Prinsesjes thuis en als Padvindsters en Journaal op-
namen van de Olympische Spelen.

Toegang voor alle leeftijden.

Eenheids-entreeprijs
's middags 43 et 's avonds 90 et. bel. inbegr.

Plaatsbespreken en voorverkoop op de speeldagen aan de zaal

Biedt zich aan een net

R,K, Meisje
19 jaar, v. d. en n. of 3
dagen per week.

Adres bur. van dit blad.

Gevraagd

R,K, Huishoudster
(klein gezin) bij

A. W. Peters,
Velswijk E 90 Zelhem

Biedt zich aan

een net Meisje
voor dag en nacht

in burger gezin. Ned. Herv.

Adres bur. van dit blad.

Biedt zich aan

net Meisje
voor 3 a 4 dagen p. week.

Br. no. 25 aan het bur. van

dit blad.

Te koop

BIGGEN
Bij H. Waarlo,

B 12 Hengelo (Gld)



H,H, Landbouwers
wij betalen hoge prijzen voor slachtkippen
en jonge hennen. Slachtkippen van jf 2. —
tot f 2.50 per kilo. Jonge patrijzen f 3. —
oude f 2. — per stuk. Stuur briefkaart of
telefoneer 1299 Zutphen en wij komen.

Pluimvee- en Wildhandel

B. C. Nagtegaal en Zonen
Marschweg 97 Zutphen

De Schapenfokvereniging „Hengelo"

stelt ter dekking :

RAM 1099 S.
Ie priji ram met afst. keuring Hengelo.

Dekgeld leden f 6. — , niet-leden f 8.—

Opgaaf Ooien voor l October bij J. Demming ramhouder

Bij H. E. Harxnien „Stenderink" ter dekking aanwezig

RAM 1098 S
Ie pr. keuring Hengelo. Ie pr. Prov. Fokdag Doetinchem

Dekgeld f 8. — alleen stamboek ooien

RAM 4647 l.o.
3e prijs Prov. Fokdag Doetinchem. Dekgeld f 6. —

Bij Joh. J o link C 41, ter dekking aanwezig

RAM 1020 S
Ie pr. keuring Hengelo, Ie pr. ram met afst.
Premie-ram Geld. Schapen Stamboek. Dekgeld f8 .—

Inschrijvingsdatum bij alle bovengenoemde rammen
8 October a.s. De dieren zullen alsdan gekeurd wor-
den voor besmettelijke ziekten als schapenschurft en
rotkreupel. Van Ooien vóór of na dien datum gebracht
moet de eig. bewijs van een dierenarts kunnen tonen
dat zij gezond zijn en vrij van genoemde besmettelijke
ziekten.

LanÉouwboekhoudcursus
Landbouwcursus
Opgave van deelnemers deze

week bij

S. H. Schrijner, Keyenburg

t
t

VOOR

BRUIDS-REPORTAGE'S
FOTO „MODERN"

Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Donderdag 23 Sept. a.s. hopen onze geliefde

Ouders en Grootouders

H. Lubbcrs

W. Lubbers-Cornelissen

de dag te herdenken dat ze voor 50 jaar in de

echt werden verbonden.

Dat ze lang voor elkaar en voor ons gespaard

mogen blijven is de wens van hun dankbare

kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

Gelegenheid tot feliciteren op Donderdag 23 Sept.

van 3—5 uur, Ruurloseweg 2.

Hengelo (Gld), Sept. 1948.

Met dankbaarheid vermelden wij bij deze dat

H. LUBBERS,
Ruurloseweg 2, gedurende 25 jaar onafgebroken

bij ons in de tuin is werkzaam geweest.

J. H. KLEM.

Cursussen

b.

roor Hengelo (G.) en Omstreken
MBl~l. Oct. zullen beginnen de cursussen voor

vrouv^rt en meisjes boven 14 jaar, voor

knippen, naaien, verstellen, enz. van
alle boven* en onderkleding.

Voor schoolgaen.de ipeisjes zullen lessen ge-

geven worden in breieiij haken, stoppen,

naaien, ver»teUen eï|£. n\4 u namiddags

dwerken

Gedipl. Coupeuse Lerares

Tramstraat 2 — HENGELO (Gld)

Ondergetekende houdt elke Vrijdag zitting
van 3 tot 6 uur in Hotel J. Maresch
Hengelo (Gld).

G. W. VELTHORST
MAGNETISEUR.

Wegens Vacantie

Gesloten
vanaf 27 Sept. tot en met 2 Oct.

Schoenhandel - Hoksbergen, - Keijenburg

Hedenavond 9 uur

Vergadering
buurtver. lekink, Spalstraat

en Tramstraat in Hotel

Langeler. Rekening en ver-

antwoording, tevens verkoop

Versieringsmateriaal, vlag-

gen, lampen, fittings, gaas,

enz. enz. Het Comité

Te koop

een dr. Maal
T.B.C, vrij
J. Bosch,

E 6 Hengelo (Gld)

Apparaatrollen
Boekhandel Arnold



Bijvoegsel van „de Reclame" behorende
bij het nummer van Zaterdag 18 Sept. '48.

Plaatselijk Nieuws
De Tentoonstelling „De Nederlandse Vrouw" werd
jl. Woensdag door plm 56 dames bezocht meest leden
van de N.V.E.V. en U.V.V. Reeds vroeg* vertrok
het gezelschap in 2 bussen via Oosterbeek en Wage-
ningen, waar werd stil gehouden bij de Grebbeberg,
naar de plaats van bestemming. Na' de rondgang op
de tentoonstelling, waar het zeer druk was, werd naar
Scheveningen gereden waar de thee gebruikt werd. De
harde koude wind maakte een verblijf aan zee niet
aangenaam, zodat werd besloten het Panorama „Mes-
dag" te bezichtigen.v Hier was het bezoek zo-groot
dat het gezelschap niet binnen gelaten werd. Toen naar
„De Bijenkorf". Vandaar werd de terugtocht aanvaard,
waarbij heel wat liederen zijn gezongen. Het was een
leerzame en prettige dag voor heel wat huismoeders.

Een"zeer goed geslaagde Fokdag \ \erd jl. Vrijdag
gehouden door de Kring van Fokver. op het voormalige
tramterrein. Ruim 250 inzendingen vermeldde het programma.
Na de opening door de Voorz., de hr B. H. Hannsen, sprak
de Burgemeester een rede u i t . De Jury=leden bestaande uit
de hh. Ir. W. C. Hoogland, Arbiter, W. -G. Lucassen, F.
van Zadelhof!, II. MaLkink , W. Roe te rd ink , M. Koomen en
]. H. Nieuwenluu^s haduen een moeilijke taak, orn de uit 20
rubrieken bestaande inzendingen te beoordelen. Er was grote
belangstelling en voor aankoop van prima fokmateriaal een
goede gelegenheid.

De eindles van de Naaicursus der (\ H. T. B. werdpins=
dagavond gehouden. De leidster, Mej. G. Disbergen, opende
en gaf daarna het woord aan Mevr. van Hoogstraten, die
het werk der cursus besprak en de lerares dank bracht voor
het gegeven onderricht, verder de leerlingen aanspoorde
het geleerde tot verdere ontwikkeling te brengen. De dames
M. I I . Pelgrum, J. Groot Wassink, Vorden en B. Wuesten =
enk werden onderscheiden voo» het hoogst aantal punten.
Een getuigschrift werd ui tgereikt aan B. Wuestenenk, Q.
Wesselink, G. Hiddink, H. J. KI. Winkel, H. A. Rondeel,
B. H. KI. Haneveld, H. Eskes, H. «E_Harmsen, R. W. Wes-
selinf te Hengelo, J. F. en H. F. Hebbink, J. Buunk, H. J.
Luimes, J. A. Went ink , W. A. Wentink, J. W. Ibink, te Zel=
hem, M. Bosch, W. H. Pelgrum, A. G. Wuestenenk, G.
Wasseveld en ). ( i r . Wassink, te Vorden.
De dames W. II. Pelgrum en J. van Asselt te Vorden en H.
Remmemelink en J. Lenselink te Hengelo ontvingen een Ie
prijs voor netheid van werken.
De Jury was gevormd uit de dames van Hoogstraten, van
Ballegoyen de jong, Barbas, Lubbers en Wentink.
De Voorz. van de C.B.T.B. sprak het slotwoord waarin hij
de cursisten aanspoorde de opgedane kennis in het huisge=
zin practisch toe te passen. .

Balavond. In de Woensdagavond gehouden Balavond
van de V. en A.V. „Pax" werd de heer Weideman,
als .scheidend lid, waarderende woorden toegesproken
door de voorz. dé heer J. Hulshof, hierbij aanbiedende
een roolcstandaard namens het Ie elftal. Verder door
het bestuur en elftalcommissie een zilveren vulpotlood
en aan zijn echtgenote een zilveren lepel, terwijl hem
tevens door het 2e, 3e en -4e elftal een cadeau werd
toegezegd. Wel een bewijs dat de hr Weideman zich
tegenover de ver. zeer verdienstelijk heeft gemaakt.

Het was een goed geslaagde avond waaraan The Joly
Band hun medewerking verleende.

STEENBEKEN.
Benoemd. Met ingang van l Nov. e.k. is tot ad-
junct-commies ter secretarie alhier benoemd de heer
D, \. Kosstede te Aalten.

De Coöp. Boerenleenbank „Baak" kwam Dinsdag
in alg. ledenvergadering bijeen onder leiding van de
heer Th. H. Veenhuis.
Deze memoreerde in zijn openingswoord het Gouden
Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en
het 50-jarig bestaan van de Coöp. Centrale Raiffeisen-
Bank te Utrecht.
Het verslag rekening en balans over 1947 werd goed-
gekeurd en de Kassier de heer G. A. Franken decharge
verleend voor het gevoerde beheer.
We ontlenen aan dit verslag dat de Bank op l Jan.
j.lï 282 leden telde.
Het saldo der spaargelden bedroeg per 31 December
1947 f 1.697.443.48.
Het aantal inleggers steeg van 1244 tot 1247.
Het*saldo der voorschotten steeg van f 121.489.93 tot
f 137,885.83 en het aantal der verleende .voorschotten
van 64 tot 72. Het.aantal Rekeninghouders bedroeg 65.
Als saldo tegoed bij de Centrale Bank te Utrecht
stond genoteerd f 1.121.266.75 en bij de Postcheque
en Girodienst f .6.672.69.
Aan waardepapieren was belegd f 429.200 waarvan
de boekwaarde bedroeg f 421.838.53 en verder nog
f 55.000 Grootboek inschrijving. De reserves bedroe-
gen f 72.054..62.
Aan belastingen was betaald f 16.169,69. terwijl de
overheidsbetalingen aan de landbouwers padden be-
dragen f 11.821.75.
De Rekening sloot met ontvangsten en uitgaven met-
een bedrag van f 982.299.73 en de Balans in bezittingen
en schulden met f 1,898.417.52.
De winst over 1947 bedroeg f 3.912.75.
Wegens vertrek werden 2 leden afgeschreven. Het
aftredend Bestuurslid de heer J. A. Hakvoort benevens
de leden van de Raad van Toezicht de heren A. Suse-
beek en Joh. Gerritsen werden bij enkele candidaat-
stelling herkozen verklaard.
De secr. Mr W. B. Helmich bracht tenslotte verslag
uit van de herdenkingsvergadering der Centr. Bank
te Utrecht.

*
Excursie. Woensdag maakte de C.B.T.B. afd. Steen-
deren met 2 bussen van de Fa. Morren uit Didam
een excursie fiaar de Jaarbeurs te Utrecht. 65 perso-
een namen aan de tocht deel.

Jongveekeuring. Vanwege de Fok- en Stierenver.
„Baak" had een Jongveekeuring plaats. Als keurmees-
ters fungeerden de heren G. Remmelink, Steenderen
en D. Garsen en G. J. Holtslag, beiden te Wichmond.
Het aangevoerde fokmateriaal was van goede kwali-
teit, vooral in de jongere plassen.
Plaatsgebrek belet ons de volledige uitslag te vermelden.



Uitslag van de Verloting
van de V. en A.V. „PAX" te Hengelo (Gld),

Lotno. Prijs PRIJS

3172

49

366

2081

786

960

2879

3270

1201

3266

124

2017

1136

3855

1622

1087

398

1086

2090

3878

2247

1910

633

390

2872

958

1625

1523

2395

2151

600

214

1239

109

1001

2912

1948

790

1082

815

3853

521

'1913

425

653

2886

2245

£407

17

3288

l

2479

1671

no.

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16'

17

18

19

20

21

22

23

24

25'

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35,

3.6

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Electrische Pendule

Rookstandaard

Vulpen

Electrisch Strijkijzer
l paar lederen Dameshandschoenen

met kappen
Lederen Herenportefetrflle
Lederen Herenportemonnaie
Lederen Herenportemonnaie
Paar Voetbalschoenen merk „Quick"
Vulpotlood
Taart (tegen overlegging van lot te

verkrijgen bij bakker Demmipg)
Taart (tegen overlegging van lot te

verkrijgen bij bakker Willink)
Doos visitekaartjes
25 kg Mengvoeder
25 kg Mengvoeder
Doos postpapier
l Koek
l Koek
{ Deventer koek
Fles Ranja
Fles Ranja
Fles Kersen
Fruitmandje
Pot Kersen
Flesje Eau de Cologne
Flesje Eau de Cologne
Flesje Parfum
Klomp Snoep
Klomp Snoep
Doos Bonbons
Doos Bonbons
Zelfbinder
Bonbonschaaltje
Schuier
Riem
Boek
Vulpenhoes
Zaklantaarn
Doosje Sigaren
Scheerkwast
Vaatkwast
Haarkam
Gedenkplaat Regeringsjubileum
HanddoeK
Pakje Shag
Pak kaarsen
Asbak
Asbak
Rijwieltas
Kaasstolp

 r
^

Blik Goutash
Fles Kersen
Boek

De prijzen kunnen tegen overlegging van het betreffen-
de lot worden afgehaald bij de heer H. Voskamp,
Marktstraat te Hengelo (Gld).
Prijzen v6br l November a.s. niet afgehaald vervallen
aan de vereniging „PAX". De Feestcommissie.

RUWIELZ

HÜ WL UfT RljM£iZOKS B£WJDT
DOOK SOfDE HULP IN KORTE JijD !

W. LUIMES
Raadhuisstraat

HENGELO (Gld) •

Te koop
een KOE

met 20 L melk per dag

3 Juni gedekt,

bij H. Kamperman,

Keijenburg.

Kerkdiensten

ZONDAG 19 SEPT. 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur De heer Hirsch Blum,
Zendeling onder Israël

10.15 uur de heer Hirsch Blum,
*• Zendeling onder Israël

„•
Veldhoek 9 uur de heer te Winkel

Vrijr. Herv. Kerk.
Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

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 q.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Tejcoop

een drag. Maal,
bijna a. d. telling,

t.b.c.-vrij.

H. Maalderinlc,

Velderhof - bdengelo (Gld).

Bij voldoende deelname' zal deze winter, uitgaande

van de N.T.O. in de gemeente Hengelo (Gld) weer een

FRUITTEELTCURSUS
voor volwassenen worden gegeven.

Opgave hiervoor kan geschieden tot 25 Sept. bij :

H. B. Jansen „Weezenhagen.

Opruiming
van grote partijen

afrasteringsdraad
vanaf 15 cent per kg


