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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 2 t/m 15 Jan. 1949

Bonnen voor
V1«»B

Alle bonkaarten

Bonkaarien

KA, KB, KC 901

KD KE 901

Geldige bonnen

521. 523 vlees
522

527 Algemeen.

531 algemeen

532

533
B 545

537 algemeen

538

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees

250 gram boter of margarine
of vet

250 gram boter of margarine
of vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

125 gram koff ie
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.

125 gram boter of margarine
of vet

100 gram kaas of 125 f ram
korstloze kaas.

2 rantsoenen tabak

Geldig zijn de bonnen van
strook B

Deze bonnen zijn H dagen
geldig.

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten tl Tabak

QA, QC 901 j 4 Diversen

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 901
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Donderdag 30
Dec. worden gebnu'kt.

Distributiekring - Doetinchem.
Openstelling kantoren voor Algemene Zaken.

In verband met reorganisatie van de Distributiedienst
is het kantoor te Steenderen vanaf l Januari 1949 ge-
opend des Donderdags van 9—12 uur.

Nieuws voor boer en boerderij.
Geldig verklaring kunstmestbonnen.

Van l Jan. 1949 af tot nader order zijn de stikstof-
en kaliboitnen met opdruk 2 geldig verklaard. Stikstof-
bonnen met opdruk l verliezen op 31 December 1948
hun geldigheid. Spoedige inlevering bij de handel is
noodzakelijk. De handel zal op bonnen met opdruk 2
eerst in de loop van het seizoen 1948/49 kunnen af-
leveren.

Eiwitrijk krachtvoeder voor varkens.

Het blijkt, dat vele varkenshouders, die t.b.v. hun
varkens een graantoewijzing uit eigen oogst hebben
ontvangen, te weinig gebruik maken van de toewijzing
voor kernvoeder Y, welke als eiwitrijke aanvulling op
het zetmeelrijke graanrantsoen wordt gegeven. De oor-
zaak ligt in hoofdzaak hierin, dat door de verkeerde
voedering de uitkomsten over het algemeen niet be-
vredigend zijn. Wanneer van dit product echter ' /4 kg.
per dier, per dag wordt verstrekt, naast graanmeel of
graanmeel plus gekookte of gestoomde aardappelen,
zullen de resultaten zeker gunstig zijn. De samenstel-
ling van het Y-voeder is als volgt: 16'/20/° cocosmeel,
21°/o grasmeel, 50% diermeel, 2V2

0/o levertraan, 10°/o
mineralen voor varkens. Vooral voor die bedrijven,
welke niet over voldoende ondermelk kunnen beschik-
nen verdient de opname van het kernvoeder Y ten
zeerste aanbeveling.

De P.B.H, van district 30
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Zondagsdienst doktoren: 1 «n 2 Jan.

Dr Dwars, Dr Westerbeek v. Eerten en Dr Buurke.

De beste wensen

6tf de
't Laatste blad van de kalender
Wordt er straks weer afgescheurd.
't Nieuwe jaar zegt : „Zo ik ben er,
Met het oude is 't gebeurd.
Wat het oude heeft misdreven,
Maak ik strakjes wel weer goed,
Wat van 't oude is gebleven,
Weet ik dat 't verdwijnen moet.
Nieuwe plannen wil ik smeden,
Ik open 't Ijzeren Gordijn,
Bij mijn aankomst heerse vrede
Bij de groten in Berlijn.
d' Uno zal dan voort gaan maken,
Alle landen eensgezind
Van een veto is geen sprake" .....

„Wordt eens wakker jonge vrind!"
't Oude jaar is t'rug gekomen,
Voor het zich te slapen legt :
„Wat jij hardop stond te dromen
Heb ik ook al eens gezegd" .....

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Nieuws voor boer en boerderij

Overnamemarkten slachtvee Jan. 1 949
Nijkerk en Tiel
Nijmegen en Ede
Lichtenvoorde
Doetinchem
Apeldoorn
Borculo
Lochem
Nunspeet
Zutphen
Eist

3 lOnk 17 24nk
3nk 10 17nk 24

l ink 18 25nk
18 25
19nk 26

26nk
r- 26
19nk -

4
4 11
5nk 12
5 12nk 19
- 12 ~
5
6 13nk 20 27nk
6nk 13 20nk 27

nk is alleen nuchtere kalveren.

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

Plaatselijk Nieuws
Collecten. De collecten in de bus, staande op de
trouwzaal tijdens het voltrekken van huwelijken, hebben
over 1948 een bedrag van f 154.77 opgebracht.
Misleide jeugd. Een film vol van tragiek, die het
leven van de Duitsers tijdens het Naziregiem karakteri-
seert. Het is het verhaal van een 12-jarige Duitse jongen,
die tijdens de oorlog naar Amerika uitgewisseld wordt.
Hij is volgestopt met Nazi-propaganda, die hij nu ook
in Amerika ingang wil doen vinden. Dit leidt tot
allerlei conflicten, zowel op school als in het huisge-
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Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
A G E N D U M

l Jan. Bioscoop zaal Langeler.
4, 5 en 7 Jan. Jubileum Ds J. L. Piersonschool.
8 Jan. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
15 Jan. Toneeluitvoering K.A.B, afd, Hengelo (Gld)
18 Jan. De Residentiespelers zaal Concordia.
25 Jan. Uitvoering Zang* en Toneelver. „Excelsior"
l en 2 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekver. „Achilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Caecilia".
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.
24 en 26 Febr. Uitvoering Muziekver. .Concordia"
Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria" Uitvoering te Bekveld

25 Febr., Dorp l Maart.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmoes".
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

zin waarin hij is opgenomen. Het hoogtepunt wordt
bereikt wanneer deze kleine Nazi zijn nichtje neer-
slaat, wordt hij voor deze daad ter verantwoording
geroepen, dan toont hij ook het eerste teken van men-
selijkheid waaruit blijkt dat hij niet helemaal vergif-
tigd is. Hierop krijgt hij nog een kans om zijn leven
te beteren. Zie verder adv. in dit no.

Gevonden in het Postkantoor alhier een paar wijnrode
Dameshandschoenen.

Ouderavond O.L.S. te Varssel. Ouders en belang-
stellenden kwamen op 21 Dec, in de school bijeen.
Het hoofd v. d. school dankte allen voor hun aan-
wezigheid waarmede zij blijk gaven van belangstelling
in hun school. Daarna dankte hij' voor de zeer vele
blijken van medeleven die zijn vrouw en hij bij de
geboorte van hun dochtertje mochten ondervinden.
Na een toelichting op de nieuwe rapporten en een
bespreking van de karakteristieke betekenis van het
individuele werk van de leerlingen, volgde een lezing
over „Opvoeding en Opvoedingsmoeilijkheden".
Spreker ging uit van de nieuwere psychologische in-
zichten en zette uiteen hoe de school kan opvoeden
in positief Christelijke geest.
Na de pauze maakten de aanwezigen een lichtbeelden
reisje naar het land van de pyramiden.
Aan het einde dankte de heer Vreeman namens de
ouders Voor deze leerzame en prettige avond.

Helaminto. De Hengelose Landbouw-, Middenstands-
en Industrie-Tentoonstelling belooft een succes te wor-
den, Reeds nu blijkt waartoe Hengelo in eendrachtige
samenwerking in staat is.
Oojc op het gebied van amusement zal veel te berei-
ken zijn. De commissie, daarmee belast, zoekt contact
met allen die op dit gebied iets presteren om door
eendrachtige samenwerking te komen tot een groots
geheel waarop Hengelo met trots zal kunnen terugzien.
In het bijzonder wordt een beroep gedaan op toneel-
spelers. Door de bundeling van de beste krachten
zullen wij kunnen komen tot de opvoering van een
toneelwerk van zeer hoog gehalte.
Voorstellen in deze richting zullen de commissie zeer
helpen in haar werk.
Men late zich dus niet weerhouden om zich voor mede-
werking of met voorstellen te melden bij de secretaris
van de commissie, J. H. Keijzer, Varssel F 71 of bij
het bekende adres A. H. Arnold.

Jaarwisseling. De traditie getrouw hoopt de Chr.
Muziekver. „Crescendo" op Oudejaarsavond om 12 uur
bij de wisseling des jaars enkele nummers ten gehore
te brengen.

Marktbericht. Op de heden gehouden biggenmarkt
waren ondanks de koude 15 biggen aangevoerd.
Prijzen varieerden van 40 tot 50 gulden per stuk.
Handel goed. —

Steenderen.
Uitvoering „Jong Excelsior". Zaterdag gaf de kleine
Zangver. „Jong Excelsior" voor een uitverkochte zaal
aan „de Bremer" te Toldijk een goedgeslaagde uitvoe-
ring. Onder leiding van haar directeur de heer G.
Smeenk werden voor de pauze een acht-tal nummers
ten gehore gebracht, afgewisseld door declamatie van
mej. Meulenbrugge te Hengelo (Gld). In het tweede
deel van de avond werd met medewerking van een
orkestje uit Doetinchem een Kerstcantate uitgevoerd,
die eveneens de volle aandacht van de talrijke aan-
wezigen had.

Vergadering Hengstenasssociatie. Deze vereni-
ging vergaderde onder leiding van de heer C. J. Penne-
kamp in hotel „de Zwaan". De heer G. Remmelink,
secr.-penningm. bracht het jaarverslag uit.
De ver. is thans nog in het bezit van één hengst, wat
in tal van jaren niet is voorgekomen. Wanneer zich
een geschikte gelegenheid voordoet zal een tweede
hengst worden bijgekocht.
Het dekgeld voor „Certien van Tienhoven" werd
vastgesteld op f 46. ~- en weer gestationeerd bij J. H.
Sloot. De voorz. die aan de beurt van aftreden was
werd herkozen.

G. J. B. Eerligh f In de ouderdom van 79 jaar is
alhier overleden de heer G. J. B. Eerligh. Met hem
is een bekende persoonlijkheid uit ons dorpsleven heen-
gegaan, die in zijn leven een grote werkkracht en
werklust aan de dacht heeft gelegd. Tot voor kort
was hij, ondanks zijn hoge leeftijd, nog steeds werk-
zaam op het Notariskantoor alhier waarbij hij als af-
slager bij publieke verkopingen algemeen bekend was.
terwijl hij als koster in de Ned. Herv. Kerk eveneens
grote bekendheid genoot.
Dit werk verrichte hij vanaf zijn 17 jaar, zodat hij
ruim 60 jaar deze functie heeft vervuld.
Hoewel hem bij zijn 60-jarig kostersjubileum door de
kerkvoogdij pensioen was verleend heeft hij toch dit
werk tot het laatste toe steeds waargenomen.
Bij de teraardebestelling, waarbij ook de verschillende
kerkelijke colleges vertegenwoordigd waren, herdacht
Ds Notier, Ned. Herv. pred. alhier, hem in 't bijzon-
der in zijn trouw en dienstbaarheid als koster der Herv.
gemeente.
O.m. dekte een krans van de Kerkvoogdij en van
het Leesgezelschap Steenderen de baar.

Geslaagd. Onze plaatsgenoot mej. Anni Jebbink
slaagde dezer dagen te Amsterdam voor het diploma
Machineschrijven met 255 aanslagen per minuut.

N Zaterdag 8 Januari 1949 hopen onze geliefde
Ouders

H. A. Knol

en

A. D. Knol-Fransen

de dag te gedenken 'dat zij voor 25 jaar in het

huwelijk traden

Hun dankbare kinderen

Henk, Wybe, Johan,
Jos, Rini, Chris.

Hengelo (Gld), Dec. 1948.

Receptie van l—3 uur in Café Joly.

3IOIOIOIC

+

•

•

Een paar artikelen waarmee we

bijzonder goedkoop zijn

3-delige droogrekjes
voor bij de kachel, prima afgewerkt,

vastgestelde prijs f 3.50, bij ons f 2.95

Goede haarnetjes (waaronder van zuiver
haar) voor 25 et.

Wegens dooi opruiming

van oersterke sleden
(van buis gemaakt) voor halve prijs: nu 2.95

STEVORD

|

•
+

+

Nota's
voor de Chr. Scholen Dorp, Bekveld

Varssel worden vóór 10 Jan. 1949

ingewacht bij de penningmeester

H. LUESINK (Scharf)



1949
Bij de wisseling des. jaars

worden U de beste wensen aangeboden

door de Uitgever van dit Blad.

Bestuur en leden der Chr. Muziekver.

„Crescendo" wensen haar donateurs en
begunstigers

een Gezegend 1949.

H. FRANKEN - Hengelo (Gld)
Groothandel in Pluimvee en Wild

Telefoon 295

Wenst Pluimveefeouders Jagers, enz.

van Hengelo en omstreken een

voorspoedig 1 949.

Bij de intrede van het
nieuwe jaar, wen» ik fam.,
vrienden en bekenden een
Gelukkig en voorspoedig
jaar toe.

H. Lubbers

Res. 2e Lt. der Inf. K.L.

Ver van Eam., Vriend en
Vaderland,

Wens ik U allen via deze
courant,

Van onder tropenzon en
regen,

In 't Nieuwe Jaar
veel heil en zegen.

Huz. Bruil H.
Leger no. 280530182

Depot Pantsertroepen
Bandoeng

G. J. Meenink
Brood- en Banketbakker

wenst allen een gelukkig

1949 toe.

Groenteboer
H. Hiddink
wenst allen een gelukkig

1949.

Dameskapsalon
„Ondula"

Raadhuisstraat
wenst hun geachte clientèle
een Zalig Nieuwjaar.

Slijperij „Zutphania"
P. de Vries

Wenst allen een gelukkig
Nieuwjaar.

Fa. A. Jacobs
wenst vrienden en clientèle

een voorspoedig 1 949.

Wij hebben voor U

Vitrage,

linksgew. Kousen,
Haakzijde, Wanten,

Theedoeken,
Blokhanddoeken,

Enz.

Wullink's
Schoenhandel

Ruurloseweg
Wenst allen een

Gelukkig Niuwjaar.

Bansschool Theo Houtman
Vorden

Wenst allen een voorspoe-
dig 1949.

H. Hulstijn
v/h F. J. W. Wuestenenk
Loodgieter - Zinkbewerker
weust zijn clientèle een

Gelukkig Nieuwjaar

Allen een gelukkig ^ QAQ

toegewenst door

Café „de Zon"
G. Bruggink

Fam. Willink-Bruggink

wenst allen een voorspoedig

1949.

Expediteur T. Joly
Raadhuisstraat

Wenst vrienden en begun-
stigerseen Zalig Nieuwjaar

Aan alle vrienden en ken-
nissen een gelukkig Nieuw-
jaar toegewenst.

Fam. J. J. v. Beek
Bekveld - Hengelo (Gld

Bij de jaarwisseling wens ik
al mijn vrienden en kennis-
sen Gods rijke Zegen en
nabijheid toe.

Gezang 300a

W. v. Schagen-Hofstra

Linnaëusparkweg 1051

A'dam (Oost)

W. J. H. Jansen

„De Automaat"
Gelukkig Nieuwjaar.

K. Hermans
Keijenburg
wenst vrienden en begun-
stigers een Zalig Nieuwjaar

Het bestuur der Gymn. en Athletiekvereniging

„ACHILLES"
wenst leden, oud-leden, begunstigers en belangstellen-

den een gelukkig en voorspoedig

NIEUWJAAR.

De Voetbal- en Athletiekver. „Pax"
te Hengelo (Gld)

wenst hierbij al hare leden,

donateurs en supporters een

gelukkig en voorspoedig 1949

Th. van der Mondt
wenst vrienden en clientèle

een Zalig Nieuwjaar.

J. Bosch
Dames- en
Herenkleermakerij

wenst U allen veel heil en
zegen in 1949.

W. Luimes
Raadhuisstraat 27

Wenst allen een gelukkig

1949

Putman's slagerij
Wenst zijn geachte clientèle,
vrienden en begunstigers
een voorspoedig 1949.

A. G. Wolsink
v/h Meulenbrugge
wenst allen een voorspoedig
en gelukkig 1949.

M. Wijnbergen
Handel in Groente en Fruit

Bloemenmagazijn
wenst allen een

Gelukkig Nieuwjaar

R. Kreunen
Banketbakker

Aan allen
Gelukkig Nieuwjaar

A. B. Wolsink
wenst clientèle en vrienden
een gelukkig 1949.

M. S. Disbergen
Manufacturen

wenst zijn geachte clientèle
en vrienden een voorspoedig
1949.

A. H. Willemsen
en Echtgenote

wenst vrienden en begun-
stigers veel Heil en

Zegen in 1949.

G. J. Kuipers
Handel in alle soorten
Groente en Fruit

wenst zijn geachte clientèle
en begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

G. A. Papen
Transport - Expeditiebedrijf
wenst vrienden en begun-
stigers een gelukkig 1949.

B. J. van Onna
Kapper

Wenst U allen een
Gelukkig 1949

G. JANSEN
Zadelmaker

wenst zijn geachte clientèle
vrienden en kennissen een
gelukkig 1949.

H. * Gr. Roessink F 87
Timmerman en Aannemer
Wenst allen een gelukkig
Nieuwjaar.

Feestgebouw
„Concordia"

H. Boerman
Gelukkig Nieuwjaar.

Lurvink's Kapsalons

Hengelo - Keijenburg
wenst U allen een Zalig

Nieuwjaar.

Wullink's
Schoenhandel

Vordense weg

wenst U allen een gelukkig
en voorspoedig 1949,

De zadelmaker

Arnold Boerman
wenst allen een voorspoedig

en gelukkig Nieuwjaar.

Tijdink
Brood- en Banketbakker

Z.N.

J. Stapelbroek
Slagerij en Veehandel

wenst U allen een gelukkig

Nieuwjaar.

Gebr. Jansen
Schoenhandel

wenst clientèle en vrienden

een Zalig Nieuwjaar.

B. Wullink
Metselaar

wenst allen een Gelukkig
Nieuwjaar

B. J. Hulshof
Henli Rijwielmagazijn

wenst zijn geachte
clientèle en vrienden
een gezegend 1949.



Grote Verkoop
Amerikaanse Legergoederen te Hengelo (Gld)
op Dinsdag 4 Januari vanaf 9 uur

Broeken f 6.90, Windjaks f 6.90, Wollen truien f 3.95, Wollen handschoe-

nen f 0.95, Regenjassen f 8.75. De verkoop vindt plaats in de zaak van

Smeltink «STEVORD« Kastanjelaan.

1

Dpi. Sold. W. A. Limbeek
betuigt hiermee -zijn dank
aan U.V.V., burgerij en
Kath. thuisfront, voor de
hem toegezonden pakketten,
en wenst allen een Zalig

Nieuwjaar.
Djember, Dec. 1948.

Te koop 500 kg.

Haverstro
H. Hulshof,

Zelhemseweg B l
GELUKKIG NIEUWJAAR

Bioscoopzaal „LANGELER" Hengelo (Gld)
* Exploitatie )ac Miedema — Deventer

Zaterdag l Januari (Nieuwjaarsdag) 8 uur

MISLEIDE JEUGD
met Skippy Homeier, de talentvolle 12-jarige acteur van Broadway,
Fredric March — Betty Field. De moedigste, meest aangrijpende film
van de laatste tijd. Toegang 14 jaar. Entree f 1.— en f 0.75 (bel. inbegr.)
Plaatsbespreken en voorverkoop als gewoon.

Nieuwj, kaarten
Vuurwerk

Stevord
Wij wensen U
Veel Heil en Zegen

Zondag 2 Januari

AANVANG 2 UUR

Pax 1 - K.O.C, t
Entree 42 cent

Kinderen 10 cent.

Terrein Kastanjelaan.

Bond voor Staatspensionnering
Afd. Hengelo (Gld)

T o n e e l u i t v o e r i n g
op Zaterdag 8 Jan. in het Feest-

gebouw „Concordia"

Aanvang 1 uur - zaal open half 7

Spreker: de Heer H. WOLTERS, Burgemeester v. Heerewaarden
Hierna opvoering van het toneelspel in 3 bedrijven

„Toen de storm begon"
van Joh. van Hekelen

door de Toneelver. K.D.O. uit Brummen.
Toegang gratis (alleen voor leden en hen die zich
nog a's zodanig opgeven) op vertoon van lidmaat-
schapskaart.
Plaatsbespreking op de dag der uitvoering des middags
van 2—3 uur aan de zaal a 10 et per persoon.

Gemeente Hengelo (Gld)

De burgemeester van Hengelo (Gld) vestigt de aan-
dacht van het publiek op art. 27 van het VREEMDE-
LINGENREGLEMENT 1918, waarbij bepaald is dat
ieder, die aan een vreemdeling (nacht) verblijf ver-
schaft, verplicht is daarvan, hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk, binnen 24 uur kennis te geven aan de
plaatselijke Politie. Overtreding van dit voorschrift
wordt gestraft met hechtenis of geldboete.

De burgemeester van HENGELO (Gld)
F. van HOOGSTRATEN.

50-Jarig jubileum
Ds J. L Piersonschool

In verband met de nationale nood, worden de aange-
kondigde avondsamenkomsten op 4, 5 en 7 Jan. a.s.

voorlopig uitgesteld.
De herdenkingssamenkomst op Dinsdag 4 Jan. 2'/2 uur
wordt WEL gehouden. Het Bestuur.

Staat ter dekking
De welbekende Stamboekstier

HENDO S 9668
voorheen de stier v/d Fokver. Keijenburg.

Dekgeld f 5.-
Beleefd aanbevelend

G. Niesinlc, „op Nijsinck" Keijenburg.



Bijvoegsel bij „de Reclame" van 31 Pee. 1948

Damrubriek
Oplossing probleem No. 7

Wit 46-41 Zwart 46X40
•37-31 26X37
39-33 28X39
30-24 19X30
2X46 en wint.

Probleem No. 8
*

1 2 3 4 5

Wit 5 schijven op 30—32—43—49—50
Zwart 5 schijven op 22—25—26—33—41

Wit speelt en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

Per troepentransportschip naar de tropen

Djampangkoelon, Java.
(Een kleine opmerking vooraf: wat hier wordt verteld is naar
aanleiding van een reis met de „Joh. van Oldenbarneveldt",
een schip dat oorspronkelijk als passagiersschip werd gebouwd
en dus een betere accommodatie heeft dan veel andere troepen-
transportschepen.)

Het is een uur of negen als we in Amsterdam door
de loods van de S.M.N., waar je nog een paar pakjes
Engelse cigarettentoegestopt krijgt, naar de kadesjouwen.
Om tien uur moet ons onderdeel aan boord zijn, en
tegen kwart voor tien zeulen zich de laatste plunje-
zakken tegee de loopplank op.

De eerste indruk van het schip, als je aan boord
komt, is alsof je een groot hotel binnenstapt. Voorzo-
ver je nog onder je plunjezak uit kunt kijken, zie je
een hal met vele deuren, een eetzaal die flonkert van
al het glaswerk, en brede wenteltrappen die naar boven
en beneden kronkelen. Aan de hand van eent volg-
nummer dat op je borst prijkt, wordt je naar je slaap-
kamer gedirigeerd door de scheepspolitie en de kwar-
tiermakers, die al een paar dagen aan boord zijn.

In de ruimen hangen hangmatten en een soort op-
klapbedden; de ruimte is hier wel wat nauw, wat ook
niet te verwonderen is, als je bedenkt dat op een schip
dat normaal 800 passagiers vervoert, nu 2400 militairen
moeten worden geherbergd. De andere onderdelen
stromen ondertussen nog steeds binnen, totdat tegen
vijf uur alles aan boord is en de loopplank gehesen
wordt. Precies op tijd stoot de „Joh. van Oldenbarne-
veldt" zijn vertreksein uit zijn hese keel en als het
muziekcorps op de kade het Wilhelmus inzet, komt er
langzaam meer afstand tussen schip en kade en is het
moment van vertrek werkelijkheid geworden. De kade
wordt |nu vrij gegeven en een enorme mensenmenigte
bruist de kade op, in de hoop nog iets van familie of
bekenden aan booid te kunnen ontdekken. Met allerlei
herkenningstekens, als spandoeken, vlaggen, hoofddoeken
in de bontste kleuren, wordt uit alle macht gezwaaid
en het is een oorverdovend lawaai van schreeuwende
stemmen vanaf de wal en vanuit de bootjes die in
grote getale rond het schip zwermen.

De Jantjes aan boord van de „Karel Doorman"
zwaaien ons uitbundig een „behouden vaart" toe, en

langzaam, maar met grote zekerheid, gaan we de reis
beginnen. Door de luidsprekers, die over het hele schip
verspreid zijn, wordt omgeroepen dat de eerste zitting
in de diverse eetzalen begint. Het is een vermakelijk
gezicht, te zien hoe vele onderofflciertjes, die al met
hun blikjes rondscharrelen, deze maar gauw weer stikum
wegstoppen als ze merken dat het de bedoeling is, dat
ze in de luxe eetzaal eten, waar de tafels overdadig
gedekt zijn met fonkelende bestekken. We staan werke-
lijk perplex van zoveel luxe.

Bij ieder tafeltje is een djongos, een inlandse bediende,
die zonder een spier te vertrekken achter je staat en
de stuntelige pogingen van die hollandse onderofficiertjes
aanziet, om het juiste bestek bij het juiste gerecht te
vinden. Ongetwijfeld zullen ze straks, als ze in hun
eigen kringetje bij elkaar zijn, schateren van plezier om
die domme onderofficiertjes.

Als we heerlijk gegeten hebben • en weer aan dek
klimmen, blijken we in de sluizen van I]muiden te liggen.
In het donker staan weer honderden aan de wal te
roepen; sommigen worden niet moe zich zelf in het
gezicht te ..knijpkatten" om zich herkenbaar te maken.
Zo'n afscheid lijkt, toch een twijfelachtig genoegen, want
het risico dat je elkaar niet vinden kunt is groot, ter-
wijl je toch weet dat ze er zijn moeten. Dat alles is
zeker allesbehalve prettig. Ik was tenminste heel blij
te weten dat er niemand voor mij bij was, want als
je ze zag zoeken en hopeloos rondkijken als ze niemand
konden vinden, terwijl degene die ze zochten hen wél
zag, of omgekeerd, dan was het een beroerd gezicht.

Tegen ongeveer half negen beginnen de lichtjes van
IJmuiden al ver weg te pinkelen en beginnen we op
eigen kracht te varen. Er komt dan ook iets deining
in de boot, maar dat is maar heel weinig. Als we
's avonds ,,ter kooie" kruipen varen we op de Noordzee.

Het is vanmorgen, nadat we vannacht geslapen heb-
ben als een prins, prachtig stil op zee en van zeeziekte
merken we nog niets. Er komen regelmatig boten langs,
maar zelden dat je helemaal geen rookpluim of boot
ziet. Tot heden ligt de boot erg rustig. Soms, als je
rechtuit loopt begin je ineens te zwabberen als hij een
beetje ^hommelt.

Verder voel je niets dan de motoren, dat is net alsof
je in de bus van de Gelderse zit als die stationnair
staat te draaien. We varen met een snelheid van 15
mijl per uur. dat is ongeveer 27 km. Pas na een week
ben je wat op de hoogte van de inrichting van het
schip en weet je alles zo'n beetje te vinden. Verschil-
lende plaatsen, als de machinekamer, de laadruimte en
de brug zijn natuurlijk verboden terrein voor ons. Maar
je hebt ook genoeg om naar te kijken, behalve die
dingen, het spel van lucht en water is prachtig en je
kunt uren aan dek zitten kijken zonder je te vervelen.

Er is aan boord zelfs een prachtige luxe zaak in aller-
hande luxe artikelen, rolfilmpjes kan je er ook ge-
noeg kopen. Als de kust van Engeland in zicht komt
blikkeren de krijtrotsen in de zon. We hebben een
prachtige reis met uitstekend weer, en de beruchte golf
van Biscaje toont zich nog goedaardiger dan onze
Noordzee. Je ziet het alles enthousiast aan en je weet
nog niet dat je later, als je de Spaanse en Portugese
kapen passeert en nog later de Afrikaanse kust, bij je
zelf denkt: Engeland's kust was prachtig, maar dit is
toch nog véél grootser en mooier.

Zo ligt in heel de reis een climax, die zijn hoogte-
punt vindt op het ogenblik dat je de enorme Indische
natuur voor je ziet liggen. Vóór het zover is komen
er echter nog veel belangrijke en interessante dingen
aan je voorbij. Zondagmorgen. Je merkt er niets van,
behalve dat er voor rooms-katholieken en protestanten
kerk wordt gehouden. Om half negen vanochtend ben
ik naar de kerk geweest, die werd in de bioscoopzaal
gehouden. De veldprediker had tot tekst: „Houdt de
kaarsen brandende en de lendenen omgord". Met na-
druk werd er op gewezen dat we ons, vooral straks in
Indië, bij alles moesten afvragen: „Wat zal God zeggen
nu ik dit doe?"



Regering koopt klei-aardappelen.

Onderverwijzing naar het door het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, afd. Voor-
lichting, gepubliceerde persbericht inzake de regerings-
aankoop van klei-consumptie-aardappelen, deelt het
Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten
(A.V.A.), Hooftskade l te 's-Gravenhage, nog de vol-
gende bijzonderheden mede.
Kwaliteit. De aardappelen moeten bij levering vol-
doen aan de volgende eisen:
1. sortering: 35 mm. — 80 mm. vierkantsmaat, zoals
de aardappelen door het veld zijn opgeleverd, met dien
verstande, dat de aardappelen groter zijn dan 55 mm.
vierkantsmaat, geheel of gedeeltelijk mogen" zijn uitge-
sorteerd. Het A.V.A. heeft het recht van de teler te
verlangen, dat de partij in 2 of meer sorteringen wordt
afgeleverd, in welk geval aan de teler een vergoeding
voor extra sorteerkosten zal worden verleend van
f 0.30 per 100 kg.
2. practisch vrij zijn van grond en gebreken overeen-
komstig de bij de handel in consumptie-aardappelen
bestaande gebruiken en geschikt zijn voor binnenlandse
consumptie en export naar alle landen met uitzondering
van die landen, welke bijzondere phytopathologische
eisen stellen zoals Brazilië, Egypte en Italië.
Risico. Het risico voor kwaliteit en hoeveelheid is
voor zover betreft het ras Eigenheimer lot l Mei '49,
voor zover betreft het ras Bintje tot 16 Mei 1949 en
voor zover betreft het ras Bevelander tot l Juni '49
voor rekening van de teler. Op genoemde data gaat
dat risico over op het A.V.A. Ook na overgang van
het risico is vrrkoper verplicht de aardappelen te be-
waren en op afroep te leveren, doch uiterlijk tot l Juli
1949.
Betaling. Betaling van de koopprijs zal plaats vinden
binnen 3 weken na levering. Zijn de aardappelen op
de datum waarop het risico overgaat nog niet afge-
nomen, zo zal het A.V.A. aan de teler over de op
deze datum nog aanwezige hoeveelheden, welke vol-
doen aan de kwaliteitseisen, binnen 3 weken betalen
voor het ras Eigenheimer f 5.85, voor het ras Bintje
f 6.05 en voor het ras Bevelander f 6.30 péP 100 kg.
Worden deze aardappelen na genoemde datum alsnog
door het A.V.A. geheel of gedeeltelijk afgenomen, zo
betaalt het A.V.A. aan de teler f 0.70 per 100 kg.
bij over deze alsnog afgenomen hoeveelheid.
Houtbaarheid. Indien de teler vóór de datum waar-
op het risico overgaat aan het A.V.A. te kennen geeft
dat na zijn mening de verkochte partij (en) niet langer
houdbaar is (zijn), kan het A.V.A. te zijner keuze
a. of de desbetreffende partij onmiddellijk afnemen;
b. of het contract voor de desbetreffende partij annuleren.
Geschillen. Kwaliteitsgeschillen bij aflevering worden
beslecht door één arbiter aan te wijzen door het Be-
drijfsschap voor Aardappelen. Andere geschillen wor-
den beslecht door een college van 3 arbiters, bestaan-
de uit de Voorzitter van het Scheidsgerecht voor de
voedselvoorziening en 2 door deze voorzitter aan te
wijzen arbiters.
Nadere bijzonderheden zijn omschreven in het koop-
contract, waarvan model in het bezit is van de P.V.C,
en de P.B.H.'s

Raadsverslag HENGELO (Gld)_
In de gehouden raadsvergadering onder voorzitterschap van
burg. F. van. Hoogstraten werd een verzoek van de com»
missie tot verbetering van de weg van het „Hogenkamp"
naar „het Kervel", de z.g. Krommedijk, om advies iri handen
van B. en W. gesteld.

Aanvulling politieverordening
(verbod opslagplaatsen van af-
val en planten van bomen).

B. en W. achten het nodig maatregelen te nemen tegen het
opslaan van afval, oude materialen en dergelijke goederen
op particuliere terreinen aan of in de nabijheid van de open-
bare weg, op een wijze waardoor de omgeving wordt ont»
sierd of het aanzien wordt geschaad. Zij stellen daarom de

raad voor in de alg. politieverordening een verbod tot het
hebben van die opslagplaatsen op te nemen. Dit verbod zal
echter slechts gelden, wanneer naar het oordeel van B. enW.
de wijze van opslag in strijd is met de bedoeling van het
verbod en B. en W. dit aan de belanghebbende mededelen,
waarbij dan de voorwaarden kunnen worden gesteld, waar»
onder het hebben van de opslagplaats wordt toegestaan.
Verder geven B. en W. in overweging ter bestrijding vnn
het onoordeelkundig planten van bomen op particuliere
terreinen in de bebouwde kom, dat leidt tot ontsiering van
de dorpen, te bepalen, dat voor het planten van bomen en
heggen op een afstand van minder dan 7 m. van de open*
bare weg vergunning van B. en W. nodig is, aan welke ver-
gunning eveneens voorwaarden kunnen worden verbonden.
Dit voorstel geeft de heer Bobbink aanleiding er op te wijzen,
dat op verschillende plaatsen in de gemeente allerlei rommel
in de sloten langs de weg wordt gedeponeerd. Hij vraagt
of dit ook door deze verordening kan worden tegengegaan,
waarop de Voorz. antwoordt, dat de politieverordening reeds
een verbod daartoe bevat. De heer Otten dringt aan op het
inrichten van een goede stortplaats voor vuil te Keijenborg,
waaraan de heer Heerink toevoegt, dat daarvoor wel een
geschikte plaats te vinden zal zijn. Weth. Tijdink deelt de
opvatting van de heer Heerink, dat het gewenst is voor ver»
krijging van een stortplaats te Keijenborg de medewerking
van „Keyenburg's Belang" te vragen. Spr. moet erkennen,
dat de toestand in dit opzicht aldaar zeer erg is. Aan de Jeb=
binkweg b.v. bevindt zich een complete vuilnisbergplaats.
Op een vraag van de hr Oldenhave, of aan het plantverbod
terugwerkende kracht zal worden gegeven, antwoordt de
Voorz. ontkennend. De hr Heerink maakt zich bezorgd over
de bomen op het Kerkplein, die eventueel zullen worden ge-
plant in de plaats van die welke onlangs zijn gekapt, doch
weth. Luesink ontneemt hem deze vrees, door op te merken,
dat met vergunning van B. en W. steeds geplant zal kunnen
worden. Sommige leden vinden de afstand van 7 m. wel wat
groot. Weth. Tijdink evenwel zegt, dat B. en W. tot de con«
clusie zijn gekomen, dat de bepaalde afstand goed is. In
sommige gevallen zal het zelfs uit schoonheidsoogpunt ge-
wenst zijn, dat dichter bij de weg geplant wordt. Met de om»
standigheden zal rekening worden gehouden. Het verbod gaat
in het algemeen slechts tegen het willekeurig planten van
bomen, b.v. peppels, die in het kader v,an de omgeving niet
passen. Hieraan dient paal en perk te worden gesteld. B. en
W. komen met dit voorstel tegemoet aan een wens die enige
tijd geleden kenbaar is gemaakt door „Keyenburg's Belang"
De verordening werd hierna vastgesteld.

Bijdragen exploitatie-tekorten woningbouw.

Besloten wordt tot de Minister van Wederopbouw en Volks»
huisvesting een verzoek te richten om toekenning van een
rijksbijdrage in het exploitatietekort van de gemeentewonin»
gen, die uit het over 1948 aan de gemeente toegewezen
bouwvolume zullen worden gebouwd.

Verharding Uilennest er straat.

In aansluiting op hetgeen in de vorige vergadering met be=
trekking tot de bedoelde verharding is medegedeeld, zegt de
Voorz. dat de hoofdingenieur, Directeur van de Provinciale
Waterstaat thans heeft te kennen gegeven, dat een uitgaaf
voor klinkerverharding, die f60.000.— zal bedragen, voor
deze weg, waarbij geen voldoende verkeersbelangen zijn bc=
trokken, niet verantwoord is te achten. Het aanbrengen en
inwalsen van een 4 m. brede en 0.20 m. dikke puinverhar*
ding met een 2 cm dikke afdeklaag van grof grintzand, zoals
thans in de bedoeling ligt, acht hij vooreerst voldoende. Van
de op f 30.000 geschatte kosten zal in verband met de toe-
gezegde particuliere bijdragen f 15.000 ten laste der gemeente
blijven en de hoofdingenieur is bereid op een verzoek aan
Gedep. Staten om machtiging tot het doen van deze uitgaaf
gunstig te adviseren. De Voorz. wijst erop, dat met inbegrip
van de werkzaamheden, die door belanghebbenden kosteloos
worden verricht, de totale bijdragen kunnen worden gesteld
op f 19.500. Volgens de begroting zal voor de gemeente no^j
een uitgaaf van f15.180 overblijven. Een en ander heeft B.
en W. aanleiding gegeven thans aan de raad voor te stellen,
tot beschikbaarstelling van laatstgenoemd bedrag te besluiten
en daarvoor een post op de begroting voor 1948 aan te
brengen, hoewel men zich niet moet ontveinzen, dat hiermede
enigszins wordt vooruitgelopen op het urgentieplan, dat als
no. l de aanleg van een nieuw parkeerterrein vermeldt.
Weth. Tijdink zegt, dat B. en W. tot hun advies mede zijn
gekomen door het bericht, dat een der leden van het comité
voor verbetering van de weg Tieeft ontvangen van een lid
van Gedep. Staten en waaruit blijkt, dat van dat college
een welwillende houding ten aanzien van dit plan is te ver»



waohten. De hr Heerink heeft op grond van dit bericht geen
enkel bezwaar tegen plaatsing van deze uitgaaf op de be-
groting. Weth. Luesink verwacht niet dat door uitvoering
van dit plan het urgentieplan in het gedrang zal komen. De
hr Weenink is ook van oordeel, dat het van belang is de
weg terstond geheel af te werken. De wals zal toch moeten
komen voor het inwalsen van de puin en het zal voordeliger
zijn met het oog hierop ook dadelijk de deklaag aan te bren-
gen. Het voorstel van B. en W. wordt hierna z.h.s. aange-
nomen, nadat Weth. Tijdink nogmaals uiting heeft gegeven
voor de geestdrift waarmede belanghebbenden dit werk uit-
voeren en al het mogelijke doen om het zo spoedig mogelijk
te voltooien. Ook waardeert hij het, dat van de zijde van
Gedep. Staten getoond wordt, dat men oog heeft voor
de practijk, waarmee de gemeentebesturen te maken hebben
en hun medewerking niet strikt bepalen tot wegen die op het
secundair of tertiair wegenplan- voorkomen.

Verbetering Ds J. L. Piersonschool.

Ingewilligd wordt ten verzoek van het bestuur van de Ver.
tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel
alhier, om financiële medewerking voor verbetering van een
gedeelte van de gang in de school aan de Raadhuisstraat en
de in die gang aanwezige toiletten, het vernieuwen van enkele
schoolborden en het aanbouwen van een lokaal voor ber-
ging van leermiddelen en het houden van bestuursvergade-
ringen, alsmede tot beschikbaarstelling van een bedrag van
350,52 voor uitgaven tot herstel van geleden oorlogsschade.

Commissie tot wering van schoolverzuim.

In verband met periodieke aftreding op l Jan. ft.s. worden
de hh. H. Boonstra, H. Oldenhave, J. H. Tijdink, J. Kolen-
brander, L. J. Geurts en J. Dorgelo herbenoemd als leden
van de commissie tot wering van schoolverzuim, terwijl in
de nog bestaande vacature-Bronsema wordt benoemd de
heer J. H. Keijzer te Varssel.

Gemeenterekening 1943 en 1944.

Op grond van de door de comm. van onderzoek uitgebrachte
rapporten v/orden de gemeenterekeningen o ver de jaren 1943
en 1944 onveranderd voorlopig vastgesteld.

Tijdelijke loontoelage gemeentepersoneel.

Overeenkomstig de ten aanzien van het rijkspersoneel ge»
troffen regeling wordt besloten het daarvoor in aanmerking
komend gemeentepersoneel van l Nov. j.l. af in het genot
te stellen van een tijdelijke loontoelage van f 1.10 per maand
voor ieder kind boven de twee, waarvoor kindertoelage-wordt
genoten.

Verbouw O.L. School Ruurloseweg.
Ter uitvoering van het reeds vroeger aangenomen plan tot
verbouwing van de o.l. sch. aan de Ruurlose weg wordt vast-
gesteld een besluit tot wijziging van de begroting voor 1948,
waarbij op die begroting een bedrag van f 12.000 voor dal
doel wordt aangebracht. De hr. Oldenhave verheugt zich
erover, dat B. en W. met dit voorstel zijn gekomen. Hier-
door is de indruk, die kan zijn gewekt, dat het openbaar
onderwijs wordt achtergesteld, weggenomen. De Voorz. zegt,
dat van achterstelling geen sprake is geweest. Het besluit tot
het verlenen van medewerking aan uitgaven voor de R.K.
school voor v.g.l.o. was niet anders dan voldoening aan
een verplichting die door de wet is opgelegd. Ook weth. Lue-
sink zegt, dat aan achterstelling niet moet worden gedacht.

Begroting Burgerlijk Armbestuur
De begroting voor het burgerlijk armbestuur voor 1949 wordt
goedgekeurd met een bedrag van 3577,88 in ontvangst en
uitgaaf.

Gemeentebegroting 1949
De behandeling van de begroting voor 1949 vindt plaats aan
de hand van het rapport van het in een commissievergade-
ring van de raad op 20 dezer gehouden onderzoek. De meeste
in die vergadering behandelde artikelen geven geen aanlei-
ding tot nadere bespreking. Bij de post „salarissen weth."
bepleit de heer Stegerman verhoging van dit salaris, omdat
hij dit te gering vindt in verhouding tot de taak die door de
weth. wordt .verricht en die van hen kan worden gevraagd.
De gehele raad stemt hiermee in en besluit aan Gedep. Staten
te verzoeken, het salaris, dat thans f350 bedraagt, met in-
gang van l Jan. 1949 te bepalen op f400. De post „Onder-
houd wegen" wordt verhoogd met f 1000 boven het door B.
en W. voorgesteld bedrag, omdat de geraamde kosten voor
aankoop van puin,vervoer van zand enz niet voldoende worden,
geacht. Na enige bespreking wordt besloten in te trekken de
in de vorige verg. in de verordening straat- en wegbelasting
aangebrachte wijziging, waardoor gebouwde eigendommen,

die liggen aan of in de nabijheid van openbare wegen, die
niet door de gemeente worden onderhouden, buiten de be-
lasting aullen vallen. B. en W. weten de raad ervan te over=
tuigen, dat deze wijziging een belangrijk nadeel in de op-
brengst van de belasting zal veroorzaken, hetgeen met het
oog op de financiële positie van de gemeente ntet te ver=
antwoorden is. De begroting wordt vervolgens vastgesteld.
De gewone dienst wijst een batig slot aan van f9074.17,
welk bedrag op de post „onvoorziene uitgaven" is geplaatst,
zodat de begroting sluitend is.

Gemeenterekening 1945.
Aangeboden wordt de gemeenterekening voor 1945, die voor
onderzoek in handen wordt gesteld van een commissie be-
staande uit de hh. Weenink, Bobbink en Hiddink.
Weth. Tijdink geeft zijn ontstemming te kennen over de wijze
wa'arop aan het Prov. Bureau voor de Wederopbouw de
bouwplannen van de gemeente worden tegengewerkt. Het
gemeentebestuur beijvert zich om de woningbouw te bevor-
deren, maar het heeft de schijn, dat Wederopbouw alles doet
om de wederopbouw tegen te houden. Spr. kan niet nalaten
over dit optreden zijn ernstige afkeuring uit te spreken.

Onteigening van grond voor woningbouw
te Keyenburg

B. en W. stellen de raad voor hen te machtigen maatregelen
te treffen tot onteigening van een terrein aan de St Janstr.
te Keyenburg, eigendom van de Diaconie der Ned. Herv.
Gem. te Hengelo. Het gemeentebestuur heeft getracht dit ter-
rein aan te kope.n en in de plaats daarvoor een ander ter=
rein aangeboden, maar de Diakonie is niet bereid aan de
verkoop mede te werken. Het voorstel ontmoet bezwaar bij
de hr Hiddink. Het heeft de aandacht van de diakonie ge-
trokken, dat juist haar terrein voor woningbouw is bestemd'
terwijl van aankoop of onteigening van een deel van de uit-
gestrekte terreinen, die het Burgerweeshuis te Zutphen te
Keyenburg bezit, niet wordt gesproken. Van de zijde van
B. en W. wordt erop gewezen, dat reeds geruime tijd ge-
leden met het bestuur van het Burgerweeshuis over aankoop
van grond overleg is gepleegd, doch dat dit bestuur nog
steeds geen beslissing heeft genomen. B. en W. hebben thans
aan dat bestuur doen weten, dat uiterlijk 15 Januari een
definitieve toezegging wordt verwacht en dat, zo deze niet
wordt gegeven, tot onteigening zal worden overgegaan. Spr.
verwacht, dat wanneer de heer Hiddink een en ander in de
kerkeraad mededeelt, deze alsnog bereid zal zijn tot verkoop
mede te werken. B. en W. zitten met de moeilijkheid, dat
bouwterrein moet worden gevonden. Hij wijst erop, dat de
poging om de beschikking te krijgen over het terrein van
de diaconie, in gezamenlijk overleg is gedaan en dat deze
niet speciaal van een lid van het college is uitgegaan. Nadat
de hr. Weenink erop heeft aangedrongen, het Burgerwees-
huis niet te sparen en alles te doen, om de grond van deze
instelling in handen te krijgen, wordt besloten voorlopig geen (

uitspraak omtrent onteigening te doen, doch de diaconie ge-
legenheid te geven, zich nog nader omtrent verkoop van het
terrein uit te spreken.

Deelneming garantiefonds Landbouw-, Mid-

denstand- en Industrie-Tentoonstelling 1949.
B. en W. delen mede, dat ten behoeve van het garantiefonds
van genoemde tentoonstelling is ingetekend vóór een bedrag
van ruim f 70.000. Zij zijn van oordeel dat het op de weg
van de gemeente ligt haar medewerking te verlenen, door
eveneens een bijdrage in een eventueel tekort van de ten-
toonstelling toe te zeggen.
De heer Stegerman kan zich hiermee geheel verenigen, doch is van
mening, dat de gem. een voorbeeld had moeten geven, door eerst op
het garantiefonds in te tekenen. De heer Hiddink kan zich met deel-
neming van de gemeente in het garantiefonds in principe wel ver-
enigen. Hij acht een landbouwtentoonstelling voor de gemeente van
veel belang en heeft persoonlijk ook getekend, Wanneer echter juist
is wat hij dezer dagen heeft vernomen, zal hij zich tegen deelne-
ming in het Jfonds moeten verzetten. Hem is n.l. medegedeeld, dat
het in de bedoeling ligt, aan de tentoonstelling een complete kermis
te verbinden. Hiertegen heeft hij ernstig bezwaar, ook omdat het
gevaar bestaat, dat deze vermakelijkheden, waar de tentoonstelling
ook op Zaterdag wordt gehouden, een deel van de Zondag in be-
slag zullen nemen. De opzet, de tentoonstelling zonder tekort te
doen sluiten, zal hieraan wel niet vreemd zijn, aldus spr., maar spr.
zou de voorkeur geven aan een tekort boven een winst, die ver-
kregen zou worden door middel van een kermis. De Voorz. zegt.
dat in de regel op tentoonstellingen enige vermakelijkheden en attrac-
ties aanwezig zijn, maar voorkomen dient te worden, dat dit in een
kermis ontaardt. Weth. Luesink is het geheel met de heer Hiddink
eens, ook hij is er volstrekt tegen dat aan de tentoonstelling een
kermis wordt verbonden, De tentoonstelling is voor de gehele ge-
meente en er dient tegen te worden gewaakt, dat aan een deel van
de bevolking onmogelijk wordt gemaakt, de tentoonstelling te be-



zoeken. De hr Heerink noemt voorbeelden van tentoonstellingen,
die winst hebben opgeleverd zonder kermisvermakelijkheden en van
andere die een tekort hadden, ondanks aanwezigheid van een ker-
mis. Nadat weth. Tijdink, voorz. van het tentoonstellingscomite,
er met nadruk op gewezen heeft, dat de subcommissie voor de ver-
makelijkheden geen beslissingen kan nemen zonder overleg met het
tentoonstellingsbestuur en dat naar zijn mening de samenstelling van
bedoelde commissie en het bestuur voldoende waarborg bieden, dat
in de geest van de hr Hiddink zal worden gehandeld, wordt be-
sloten voor een bedrag van £2500 in het garantiefonds deel te ne-
men. Hierna sluiting.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel
onverwachts, na een kortstondige ziekte, onze
geliefde Zoon, Broer, Zwager en Oom

Bertus Langwerden,

in de ouderdom van 29 jaren.

Hij ruste in vrede.

J. W. Langwerden
G. Langwerderi-Pasman
G. Langwerden
D. Langwerden-Hekkelman

en kinderen
L. M. Teerink-Langwerdea
A. J. Teerink

en kind

Hengelo (Gld), 24 Dec. 1948.

Coöp. Boerenleenbank „Landhouwbelang"
Hengelo (Gld)

Alle Spaarbankboekjes met de daarbij behorende inleg-
vellen van geblokkeerd geld, moeten voor rente-

bijschrijving worden ingeleverd vóór 8 Jan. a.s.

Men gelieve de nummers der boekjes vooraf thuis
nauwkeurig te noteren.

De SPAARBANK is gesloten van l Januari tot nadere
aankondiging.

De Kassier

HALLO HALLO

Hier 't Lederhuis Spalstr. 10
Wij beginnen 't nieuwe jaar met een extra grote

keuze Koffers, Fietstassen, Reistassen, dubb.

leren Fietstassen, Handbeschermers Acte-

tassen. Tevens het adres voor

Lederen Jassen in alle maten.

G. JANSEN
Zadelmaker - Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

Maalkalf
bij G. W. Lijftogt,

D 137 Bekveld

Te koop

vier biggen
bij H. Heerink,

D 116 Hengelo (Gld)

Apparaatrollen

Mevrouw Wöhrmann-Gol-
denberg Jac. Damsingel 18
Zutphen vraagt een

Meisje
voor dag en nacht.

Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding een nette

winkel juf f rouw
leeftijd niet beneden 20 jaar,
enigszins administratief on-
derlegd. Uitvoerige inlich-
tingen, w.o. verlangd salaris,
referenties, worden gaarne
ingewacht onder no. 10,
aan het bur. v/d blad.

G. Versteegen
Tramstraat
Dames- en
Herenkleermakerij

wenst U %llen een gelukkig
Nieuwjaar

Café Jolij
wenst U allen een gelukkig

Nieuwjaar.

Te koop
een roodbonte

dragende Maal,
10 Januari a.d. telling,

T.B.C.-vrij.

Bij H. Bulten

Varsel, Hengelo (Gld)

Te koop

een toom Biggen
G. Hilderink

Winkelier, Velswijk.

Te koop twee

Essen Stammen,
Te bevragen bij A. Tjoonk

Vordense weg E 24.

Te koop enige

zware biggen
w.o. B. B. Zeugjes
bij Th. W. Lankhorsf,
„Meeninkhoeve" HengeloG.

Te koop een

dr. varken
volbl. N.L. werptijd 8 Jan.

Ie worp. Adres
G. Hiddink, Bek veld D 36

Hengelo (Gld)

Kerkdiensten
Oudejaarsavond

Ned. Herv. Kerk

7 uur Ds Kwint
Veldhoek 7 uur de heer te Winkel

Nieuwjaarsdag 10 uur Ds Kwint

Zondag 2 Jan. 10 uur
de heer te Winkel

Vrijr. Herv. Kerk.

Oudejaarsdienst kwart over 8
Ds v. Linschoten

Collecte Emeritiepredikanten

Ned. Herv. Kerk Steenderen

31 Dec. 7 uur Ds A. M. Nortier

1 Jan. 10 uur Ds A. M. Nortier,
Bevestiging ambtsdragers

2 Jan. 10 uur Ds A. M. Nortier,
bediening H. Doop

Parochie St. Willibrordn»

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.

ARNOLD

Nieuws in het kort
Zij willen hoger huren. De Nederlandse Bond van
huis- en grondeigenaars hield te 's Hertogenbosch een
vergadering, waarin'werd geprotesteerd tegen het uit-
blijven van de huurverhogingen en waarbij werd ver-
klaard, dat een huurbelasting de eigenaren geen vol-
doende baat zou brengen.

Om de dubbeltjes. Minister Rutten gaf in de Tweede
Kamer toe, dat een van de oorzaken van het leeraren
tekort ongetwijfeld de betrekkelijk karige beloning was.

Meer rijst. De Wereldvoedselraad zal volgend jaar
Nederland de dubbele hoeveelheid rijst van dit jaar
toekennen.

Voor het eigen straatje. Voor de Amsterdamse
politierechter verklaarde een opzichter bij de afd. be-
statingen der Publieke Werken, dat hij na de oorlog
alleen uit tuinen van particulieren in Amsterdam-Noord
70.000 straattegels van de gemeente had opgespoord.

We zijn benieuwd. De Enquette-commissie der
Tweede Kamer is gemachtigd de processen-verbaal
van het verhoor over het Londense Regeringsbeleid
te publiceren.


