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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 11 t/m 24 Sept. 1949

Voedingsmiddelenkaart 909.
Bonnen voor

Vlees

Algemeen

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 909
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen
301 A. B. D.
302 A. B.
303 D.

306 A. B.

312 B.

307 A. B.
314 D.

Rantsoen
100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

125 gram koffie
100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas

Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter Z.

De bonnen 285, 287. 289, 290, 291, 292, 293, 295,
296, 297, 298, en 299 Algemeen kunnen worden ver-
nietigd.

Nieuws voor boer
en boerderij

De nieuwe graanregeling afgekondigd.

De nieuwe graanregeling voor de oogst 1949 heeft
thans haar beslag gekregen in de Verordening Granen
1949 van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en
Peulvruchten, welke verordening is gepubliceerd in het
Voedselvoorzieningsblad no 62 van 2 Sept. 1949.
De verordening bevestigt de indertijd aangekondigde
regeling, volgens welke voor de voergranen (rogge,
gerst, haver en gemengd gewas) geen leveringsplicht
aan de telers zal worden opgelegd.
Van tarwe moet echter de gehele opbrengst worden
verantwoord. De verordenining heeft dan ook uitslui-
tend betrekking op het oogsten, dorsen, in voorraad
hebben, kopen of verkopen, alsmede vervoeren van
tarwe. Tevens zijn bepalingen opgenomen inzake de
bijzondere bevoegdheden van het bedrijfsschap, alsmede
enkele administratieve voorschriften.
De verordening is per l Augustus 1949 in werking
getreden. Voor nadere bijzonderheden raadplege men
het Voedselvoorzieningsblad.

Prijsregeling tarwe en rogge oogst 1 949.

Alhoewel voor tarwe en rogge van oogst 1949 geen
garantieprijzen zijn vastgesteld, zal er" toch naar ge-
streefd worden, dat voor tarwe van gezonde doorsnee
kwaliteit, met vochtgehalte van 17°/« bij levering fran-
co pakhuis handelaar, door de teler een prijs kan wor-
den gemaakt van f22,50 per 100 kg, met dien verstan-
de, dat deze prijs bij levering in Augustus 1949 f 21,50
per 100 kg zal bedragen en voor iedere maand,
dat later wordt geleverd f 0,20 per 100 kg meer, zo-
dat in Juni 1950 een prijs gemaakt kan worden van
f 23,50 per 100 kg.
Voor rogge van dezelfde kwaliteit en vochtgehalte
zal de doorsnee prijs pi.m. f2,25 per 100 kg lager lig-
gen dan voor tarwe.
Mocht naar de mening van het bedrijfschap op een
bepaald moment, de dan geldende prijs door de telers
niet gemaakt kunnen worden, dan zal door het Aan-
en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten een zo-
danige hoeveelheid tarwe en rogge op basis van de
dan geldende telersprijs, verhoogd met een bepaalde
marge voor de handel, uit de markt worden genomen,
dat de in het vooruitzicht gestelde prijzen weer kun-
nen worden gemaakt.

De Provinciale Voedselcommissaris

voor Gelderland,

Ir W. Kooy.

HET

Nederlandse communisten
Hebben centen opgespaard,
Voor een aardig Tclein cadeautje
Als oom Joseph straks verjaart.

't Zal een bronzen beeldje worden
Van één meter dertig hoog,
't Is nu niet bepaald gigantisch
En het valt niet in het oog.

Wat moet Joseph nou wel denken ?
Welk idee krijgt hij van ons ?
Even groter dan een meter
Wat een prutsfiguur in brons.

Straks leert men in Sovjet-boeken,
Want u weet hoe Russen zijn,
Daar in Holland zijn de mensen
Allemaal zo raar en klein.

Of heeft Gortzak willen doelen ,
Op de kleinheid der partij ?
'k Zou hem deze raad nog geven
Stuur er maar een briefje bij :

i
„Lieve Stalin, hier dit beeldje
Als cadeautje Bovendien
Merkt U dat de communisten
Voor zo ver ze 't zelf niet wisten
Voor vol niet worden aangezien."

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Aanvragen voor Groententelers.

M.i.v. l Sept. 1949 kunnen tot nader te bepalen da-
tum wederom aanvragen tot erkenning als Bedrijfsge-
noot A, Toewijzing voor Tuinbouwteeltrecht en over-
schrijving van Tuinbouwteeltrecht worden ingediend bij
het bureau van de Prov. Voedselcommissaris, Velperweg
55, Arnhem.

De P.B.H, van District: 30 en 31.

Plaatselijk Nieuws
Burgerlijke Stand van 16 t/m 31 Augustus 1949.

Bevallen: C. M. Mulderij-Radstake. 2 zn. J. G. Be-
rendsen-Knoef. d. H. B. Bultman-Ligterink, d. F. A.
Tolkamp-Vehof, zn. G. G. Kettelarij-Sanderman, d.

Ondertrouwd: J. Th. G. Mentink en B. G. Kok; B. G.
Wentink en H. G. Lebbink; W. Ffceming en T. Schef-
fer; D, J. Maalderink en B. J. Engbers;Th. W. Braam
en Cl. B. M. Roordink.

Gehuwd: L. A. Th. van Rossum en J. B. H. Sueters;
J. Th. Horstink en J. A. M. Besselink; B. H. Groot-
bod en G. Harmsen; A. J. Th. Hoenink en Th. J.
Doenbeek; J. ten Have en R. A. Klein Winkel.

Overleden: H. J. Klein Reessink, oud 68 j., echtge-
noot van E. Hermsen, (overleden te Doetinchem).

N.T.F. Over de maand Augustus 1.1. werd door de
Ned. Thermo. Chein. dienst te Nijverdal uit deze ge-
meente de cadavers van: l koe; l pink; 10 nuchtere
kalveren; 17 varkens en l schaap opgehaald.



Marktbericht. Op de gehouden weekmarkt waren
130 biggen aangevoerd. Prijzen £30.'— tot f 40.— per
stuk. Handel minder vlug.

Athletieknieuws. Zondag j . l . hadden te Winterswijk
de eindwedstrijden plaats om de kampioenschappen,
uitgaande van de Turnkring „de Graafschap", welke
beslissend waren voorde verenigings-kampioenschappen.
Een 12-tal van de 24 aangesloten verenigingen, welke
nog kans hadden op een titel, of een 2e of 3e plaats,
waren present met een keur van athleten. Ook „Achil-
les" met haar kleine, doch uitstekend getrainde ploeg
behoorde bij de candidaten voor één der hoogste
plaatsen.
De leiding van deze dag was weer in handen van de
technische voorzitter, de heer Bijlsma uit Doetinchem.
De ui|slag, wat ..Achilles" betreft, is als volgt:
4 kamp- meisjes, 8X60 mtr hardlopen, verspringen,
balwerpen bestaande uit de dames L. Dieperink, D. Jolij
A. Zweverink, H. Eggink, G. Langwerden, D. Wil-
lems, res. G. Boerman, Doesburg Ie prijs algemeen,
Hengelo Ie pr. kampioen, Winterswijk 2e pr.
Verspringen meisjes. H. Eggink, 2e pr. 4.33 mtr. D.
Jolij 3e pr. 4.31 mtr.
Balwerpen meisjes. L. Dieperink 3e pr. 21.57 mtr,
verste worp 24.22 mtr.
Verspringen jongens. H. Stunnenberg 5.33 mtr, alge-
meen kampioen. v

6X80 mtr Wissel-estafette. Meisjes, ,,AcThilles", tevens
algemeen kampioen. Dames, Ie pr. Jos, Knol 4.79 mtr,
algem. kampioen. Deze maakte in de detni-finale een
sprong van 4 90 mtr verspringen.
Bij thuiskomst in Hengelo werden de deelnemers op
aangename wijze verrast door particulieren en plaat-
selijke verenigingen. De leider der ploegen, de hr.
Bakker, en de kampioenen werden bloemen aangeboden,
alsmede een couvert met inhoud, gepaard gaande met
de nodige toespraken en felicitaties.
De muziekvereniging ..Concordia" bracht hun een
muzikale hulde en zorgde voor pittige marsmuziek bij
de tocht door het dorp.
Jammer dat de damesploeg, welke zich na de 2e wed-
strijd te Hengelo al op de 3e plaats in het algemeen
klassement genesteld had, door afwezigheid van enige
leden, geen deel kon nemen. Zoveel te mooier is de
prestatie van de kampioene Jos Knol, welke zonder
steun in de persoonlijke wedstrijden voor haar kans
moest vechten en slaagde. Al met al heeft 't .'.zwakke
geslacht" Hengelo op waardige wijze vertegenwoor-
digd. Een mooie beloning voor het uitstekende bezoek
van de trainingavonden.
In totaal is gedurende de wedstrijden te Doesburg,
Hengelo en Winterswijk dit jaar behaald: 4 kampioen-
schappen, l res. kampioenschap, daarnaast 4 eerste,
8 tweede, 4 derde en 3 vierde prijzen. Voorwaar
voor een kleine vereniging een grote prestatie.

Fancy fair. De Muziekver. ,,Concordia" hoopt in de
maand October een Fancy-fair te organiseren. Alle
middenstanders worden aangespoord deze zaak van
„Concordia" te steuflen.

50-jarig Zakenjubileum. De fa W. J. Harmsen te
Bekveld herdacht j.l. Dinsdag het feit dat voor 50 jaar
geleden door B. J. Harmsen, de zaak in molenaars-,
bakkers- en kruideniersartikelen werd opgericht. Van
verschillende verenigingen en particulieren had de jubi-
lerende firma bloemstukken en felicitaties in ontvangst
te nemen. Onder hen bevonden zich begunstigers, die
meer dan 25 jaar de zaak hebben gesteund.

Raadsverslag Hengelo-GId.
Dinsdagmiddag vergaderde de raad der gemeente Hengelo»
Gld onder voorzittersghap van burgemeester van Hoogstra»
ten. Alle leden waren aanwezig.
De leden legden in handen van de voorzitter de vereiste
eden af.
Na de beëdiging van de leden van de raad hield de voorz.
de volgende toespraak : Mijne heren raadsleden, ik heet
U allen, zowel de oude als de nieuwbenoemde raadsleden
van harte welkom in dit college, nu U door de zoeven af»
gelegde eden in Uw raadlidmaatschap zijt bevestigd en
daarmede Uw taak bij aanvang of vernieuwing hebt aan»
vaard. De oude garde behoef ik zeker niet voor te houden
wat het raadlidmaatschap omvat} doch zou ik dit wel moeten
doen aan de 5 nieuwbenoemden ?
Mij dunkt dat deze, als belangstellende ingezetenen zich wel
terdege hebben vergewist, zowel van hun rechten als hun
verplichtingen, die immers uitvoerig in de wet zijn yastge»

Zondagsdienst dokteren

Dr Buurke, Dr ter Bals en Dr Augustijn

legd. Wel stel ik er prijs op te mogen memoreren dat het
gehalte der raadsvergaderingen alhier steeds op hoog peil
stond ; ik hoop dan ook dat allen er toe willen medewerken
dat dit ook in den vervolge zo moge blijven. Ik zal er U
dankbaar voor zijn en het zal zeer zeker de gemeente en
hare belangen ten goede komen.
Bij het afscheid van de oude raad was de heer Otten zo
vriendelijk mij met een dankwoord te vereren, dat er hier
altijd zo'n prettige verhouding was $ wederkerig mocht ik
toen opmerken dat ik alle elf leden van de raad er oprecht
dankbaar voor ben, dat zij steeds zo medewerkten om die
prettige stemming te behouden. Ge weet dat tegenwoordig
de stukken van enig belang te voren aan de leden worden
toegezonden, zodat zij ruimschoots gelegenheid hebben over
die voorstellen van B. en W. hun gedachten te laten gaan
of met elkander daarover van gedachten te wisselen,
Ge weet ook dat het U vrij staat van inzicht met B. en W.
te verschillen en ieder de gelegenheid krijgt zijn zienswijze
toe te lichten en zo nodig een nader voorstel in te dienen.
Wel zou ik dringend willen verzoeken de discussies niet on»
nodig te verlengen door in herhaling te treden van hetgeen
reeds door een vorige spreker werd aangevoerd.
Tenslotte zou ik U nog willen vragen U bij de z.g. „rond-
vraag" uitsluitend te willen beperken tot onderwerpen die
werkelijk „des raads" zijn. Zo kunnen bijv. politiezaken
rechtstreeks of bij mij of bij de Groepscommandant worden
aangebracht; tal van kleine zaken kunnen doorgaans met
vlotter resultaat worden afgedaan door ze bij de betreffende
instanties mee te delen, hetzij bij mij of bij de gemeente»
secretaris of bij de architect ; beter dan het wekenlang te
bewaren tot een eerstvolgende raadsvergadering, waardoor
dan de pers ook een hoop onnodig werk te doen krijgt.
Ik besluit met de hoop uit te spreken dat het U allen ge-
geven moge zijn deze zittingsperiode in eensgezindheid en
met lust en opgewektheid te arbeiden in het weldoordachte
belang der gehele gemeente (niet uitsluitend van een zeker
deel of groep) steeds voor ogen te houden, zodat men uiteinde»
lijk met voldoening op de verrichte arbeid kunnen terug-
zien. De heer Gasseling dankt de voorz. voor de hem toe»
gesproken woorden en spreekt de hoop uit op een goede
samenwerking tot heil der gemeente. De heer Kelderman
sluit zich hierbij aan. Spr. heeft nimmer gedacht in de raad
zitting te krijgen, maar hoopt, nu hij in de raad gekozen is,
de belangen der gemeente zo goed mogelijk te behartigen.
De heren Besselink én Brus spreken eveneens de wens uit
dat de leden van de raad met de voorz. aangenaam zullen
samenwerken in het belang van de gemeente.
De heren H. Luesink en ). H. Tijdink worden vervolgens
herbenoemd als wethouder resp. met elf en negen stemmen,
terwijl op de heer Weenink één stem werd uitgebracht en
één stem blanco.
Beide heren namen hun benoeming aan. De heer Luesink
dankt de raad voor het in hem gestelde vertrouwen en
spreekt de hoop uit dat God hem wijsheid zal schenken de
belangen der gemeente blijven te behartigen.
De heer Tijdink zich hierbij aansluitend zegt, dat hij slechts
een nietig mens is, die tracht wat hij doet zo goed mogelijk
te doen. Spr. voelt zich slechts een werktuig in Gods hand.
Hij hoopt op een aangename samenwerking met de nieuwe
raad. Het is van weinig belang of men met veel of weinig
stemmen gekozen wordt; hoofdzaak is de goede wil tot
samenwerking. Spr. hoopt dat de nieuwe raad veel in het
belang der gemeente^tot stand zal kunnen brengen.
Na de benoeming der weth. sprak de voorz. beide met de
volgende woorden toe : „Mijne heren weth. Het is mij een
aangename taak U beiden geluk te wensen met het ver-
trouwen dat de raad andermaal in U stelt door U het ambt
van weth. op de schouders te leggen.
Ik besef dat die taak zwaar is en vaak ondankbaar. Ik weet
uit ervaring hoe gij deze taak hebt opgevat. Moge gij ver-
der in staat zijn dezelve opgewekt en ijverig, naar eer en
geweten te behartigen ; zij zal U dan ongetwijfeld voldoe»
ning schenken. Ik beveel mij gaarne en bij voortduring aan
in Uw vriendschappelijke medewerking.
De voorz. doet mededeling van de goedkeuring van de ver-
ordening op heffing van keurionen van vee en. vlees en
zegt naar aanleiding van een opmerking van de heer Brus
betreffende aanstelling van een hulpkeurmeester dat dezer
dagen een oproeping van sollicitanten is geplaatst.
Verder zijn ingekomen berichten van goedkeuring door
Ged. Staten van besluiten tot verzetting van de weekmarkt
van Dinsdag naar Woensdag, tot aankoop en ruiling van
grond voor de aanleg van een parkeerterrein, tot het aan-
gaan van een geldlening groot f 40.(XX).— voor woning»
bouw op de Keyenburg en van goedkeuring van de ge-
meentebegroting 1948.
Tot leden van de raad van bestuur van de Heng»Ensch.
Kunstweg worden herbenoemd de heren F. van Hoogstraten
en H. Luesink.
Eveneens worden herbenoemd tot leden van de commissie
van advies voor d« uitvoering der woonruimtewet de heren

H. Boonstra, H. J. Heerink, B. J. Melgers, G. Oldenhave
en H. J. van Uum.
In verband met de goedkeuring van het raadsbesluit tot
aankoop en ruiling van grond voor de aanleg van een
parkeerterrein voor de paardenmarkten geven B. en W. te
kennen dat zij het van belang achten thans zo spoedig mo-
gelijk een definiteve beslissing omtrent de aanleg van dit
terrein te nemen.
De kosten worden geraamd op f 35.000.— zodat met inbe=
grip van de grondaankoop een totale uitgaaf zal moeten
worden gedaan van ongeveer f 50.000.—. B. en W. stellen
de raad voor dit plan goed te keuren.
Het aanvullend voorstel van B. en W. betreffende verhar-
ding van de Zuivelweg wordt hierna met 6 stemmen aange»
nomen. Tegen stemden de heren Kelderman, Gasseling,
Weenink, Ruesink en Jansen.
Vervolgens keurt de raad zonder hoofdelijke stemming het
plan tot aanleg van een parkeerterrein goed.
De gemeenterekening 1947 wordt overeenkomstig het door
de commissie van 'onderzoek uitgebracht rapport voorlopig
vastgesteld als volgt :
Gewone dienst Uitgaven f 197.994.55. Inkomsten f 70.704.51.
Nadelig slot f 127.290.24.
Kapitaaldienst Inkomsten f 86.530.13. Uitgaven f 67.716.70.
Batig slot f 18.813.43.
In verband met het nadelig slot van de gewone dienst wijst
de heer Oldenhave erop dat dit geen tekort is van de dienst
1947 maar dat daarin begrepen zijn de tekorten over vorige
jaren.
Weth. Tijdink is blij dat de heer Oldenhave deze toelichting
heeft gegeven, omdat deze inderdaad ontlastend is voor het
gemeentebestuur.
In de gemeente heerst veelal de gedachte dat er royaal met
de gemeentegelden wordt omgesprongen. Daarnaast merkt
spr. op dat de uitgaven wel hoog zijn maar dat men achter»
op raakt wanneer er niets gebeurd. Het is spr. bekend dat
reeds nu sommige Hengelo Gld mijden om de slechte be«
straling van het dorp. In de naaste toekomst zullen nog
belangrijke werken moeten worden uitgevoerd. Een licht-
punt hierbij is echter dat voor uitvoering hiervan op sub=
sidie wordt gerekend.
B. en W. stellen voor op de kapitaaldienst van de begro-
ting 1949 aan te brengen een bedrag van f 5000.— voor
het aanbrengen van een teerlaag op de dit jaar verharde
Uilennesterstraat.
De heer Jansen verheugt zich over toevoeging van dit punt
aan de agenda. Het is van groot belaflg daf nog dit jaar
een teerlaag wordt aangebracht. De weg is mooi, doch
zuinig uitgevoerd, de deklaag is slechts enkele cm dik en
er bestaat groot gevaar, dat als niet spoedig tot teren wordt
overgegaan in de a.s. winter deze dunne laag zal worden
stukgetrapt en worden stuk gereden. Reeds nu zijn hier en
daar gaatjes waar te nemen. Stelt men het teren uit dan
komt men volgend jaar tot veel grotere uitgaven. De be«
langhebbenden hebben zich voor deze weg grote offers ge-
troost : de gemeente moet tonen dit te waarderen door de
weg zo goed mogelijk af te werken.
Weth. Luesink wijst er op dat wanneer de raad besluit dit
bedrag te voteren, dit nog niet wil zeggen dat dit besluit zal
worden'goedgekeurd. De prov. Waterstaat is van oordeel
dat wel tot volgend jaar kan worden gewacht maar de ge»
meente«architect acht dit uitstel niet gewenst.
Nadat Weth. Tijdink de heer Jansen heeft geadviseerd deze
zaak eens met de technische ambtenaar van de prov. Water»
staat te bespreken, wordt het voorstel van B. en W. aange»
nomen.
De heer Brus dringt aan op het schoonmaken van het water
van de dorpsbleek. Er is wel een arbeider aanwezig, maar
voor een grondige schoonmaking is meer personeel nodig.
Weth. Tijdink zegt dat het plan bestaat in 1950 het schoon-
maken aan te besteden. Thans bepaalt men zich tot het schoon»
maken van het gedeelte dat vorig Jaar verbeterd is. De be-
groting van 1949 laat niet toe dit jaar verder te gaan. De
heer Kelderman dringt er op aan in elk geval een klein ge-
deelte bij de spoelbrug schoon te maken. Bijna overal in het
dorp is slecht water, zodat vele genoodzaakt zijn voor het
spoelen van hun was van het water van de Bleek gebruik
te maken. Weth. Tijdink zegt dat reeds opdracht in deze zin
is gegeven.
De heer Oldenhave vraagt of reeds iets bekend is omtrent
het verbeteren van zandwegen met hulp van de D.LJ.W.,
waarop de Voorz. antwoordt dat de HeideMij. heeft toege-
zegd een plan voor een tiental zandwegen te zullen opmaken.
De heer Jansen betuigt de Voorz. dank voor de woorden
gesproken tot de raad en in het bijzonder tot de nieuwe leden.
Hij hoopt dat de goede wensen ten opzichte van het beleid
der gemeente in vervulling zullen gaan. In de eerste verg.
heeft spr. nog niet veel gezegd. Hij heeft er de voordeur
aan gegeven een afwachtende houding aan te nemen en zich
eerst te oriënteren. Hij constateert echter dat deze eerste
bijeenkomst hem goed is bevallen en dit ligt voor de hand.
De mens is een ijdel wezen en het gestoelte der ere lokt
hem. De kalme verg. van vandaag was wel geschikt de
nieuwe leden op haar gemak te stellen. Ieder heeft ogenblik
ken van activiteit en strijd en daarom kan men dankbaar
zijn voor een ogenblik van rust. Spr. kan echter niet aan-

nemen dat de raad steeds in deze gezapige rust zal verkeren.
Hij verwacht dat het bootje ook wel eens zal varen in een
minder kalm sop. Onder de elf raadsleden zijn er vijf nieuwe
leden en onwillekeurig denkt spr. hierbij aan de woorden
van Psalm 39: „Wat verwacht ik o Heer, mijn hoop is op U".
Spr. meent te mogen aannemen dat ook de andere leden hun
hoop hebben gevestigd op God en dit geeft hem goede ver-
wachting voor de toekomst. Willen wij in de toekomst, aldus
spr., werken in het belang der gemeente, dan zijn twee din =
gen noodzakelijk : Onderling vertrouwen en onderling begrij-
pen. In de eerste plaats ten opzichte van het college van B.
en W. De gelukkige omstandigheid doet zich voor dat het
tol lege in functie is gebleven. De raad weet wat dit college
waard is en kan het daarom haar vertrouwen schenken,
want zonder dit vertrouwen is geen vruchtdragende arbeid
mogelijk. Dit vertrouwen is ook noodzakelijk voor de nieuwe
leden. Al is men het niet steeds eens, het is goed te weten
dat men spreekt in het belang der gemeente en dat ook an-
deren dit doen, ook al zien zij de belangen der gemeente
anders. Stelt men zich op dit standpunt dan kan er verschil f

van inzicht zijn en zal men toch er voor behoedt worden
de /aken persoonlijk te zien, want dit is steeds onvruchtbaar.
Spr. uit tenslotte de hoop dat in de komende zittingsperiode
veel vruchtbaar werk* gedaan zal kunnen worden.
De Voorz. onderstreept geheel de woorden van de hr Jansen.
Spr erkent tenvolle ieders recht een eigen inzicht te hebben.
Hij hoopt dat de hr Jansen en de andere nieuwe leden zich
niet lang als vreemden in deze vergadering zullen gevoelen,
dat zij steeds met genoegen op deze plaats zullen vertoeven
en in broederlijke geest zullen samenwerken in het belang
der gemeente. Hierna sluiting.

Gevraagd
op „'t Regelink" Hengelo-

Gld, met l Oct. een

2de Meisje
Zich aan te melden

's avonds tussen 7 en 8 uur.

Gevraagd

flink meisje
voor dag en nacht per l

October. Mevrouw Struyk,

Coehoornsingel 82, Zutphen.

Nette mensen zoeken

W o o n g e l e g e n h e i d
kleine woning of 2 onge-

meubileerde kamers, in

Hengelo of naaste omgeving.

Aanbiedingen bur. van dit

blad.

Gevraagd
een net zelfstandig

Meisje
te Vorden. Voor dag of
dag en nacht, in klein ge-
zin van 2 pers. Hoog loon.

Brieven letter W. adv. bur.
te Slaa Vorden.

Te koop
een grote partij

Eenruiters
Ze zijn van de herfst niet

meer te krijgen

Schildersbedrijf

Derksen
Hengelo-GId

Ontvangen zending

Empo-Rijwielen
ook met chroom velgen

W. LUIMES,
Hengelo-GId

Ifoor Bruidsbouquetten
en alle andere

B l o e m w e r k e n
is het beste en voordeligst

adres

M. Wijnbergen
Kerkstraat 6, Hengelo-GId

Tel. 255

Te koop gevraagd
een tweedehands

Damesfiets
Adres bureau dezes.

Te koop vers gedorst

haverstro
H.E. Harmsen ..Stenderink"

Kerkdiensten
ZONDAG 11 SEPT. 1949

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds J. Barbas

Veldhoek 9 uur de heer I. Uyter-
schout, hulppr. te Warnsveld.

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen
9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu*

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.

Blpedarmoede-Zenuwzwakte
<ARÏ&GLQiHJfcf£» Het tonisch Krachtpreparaat



Geleerden hebben we niet nodig!
Lagere school ontwikkeling is voldoende,

mits U d'r zin in hebt,
om in 1950 of '51 het Vestigingsdiploma

te halen.

Meld U direct aan :

voor Hengelo-Gld: bij J. Kolenbrander
voor Keyenburg: bij S. H. Schrijner
voor Toldijk: bij G. Smeenk.

Betaling Straatbelasting,
Het gemeentebestuur van Hengelo-Gld, her-
innert hen die de straatbelasting 1949 nog
niet hebben voldaan aan hun verplichting
tot betaling ten kantore van de gemeente-
ontvanger.
Betaling kan geschieden uiterlijk 15 Sept.
a.s. Na die datum zal tot vervolging worden
overgegaan.

C, B, T, B, Afd, Hengelo,
Zij die de Landbouwwintercursus
wensen te bezoeken, gelieven zich
op te geven róór 17 Sept. bij een
der bestuursleden.

Het Bestuur.

Vermogensheff ing Ineens
Inkomstenbelasting 1948

Voor het invullen der aangifte

Administratiekantoor /**• /• jl&Ot

E 2 Hengelo-Gld.

Lid: Nederl. Instituut van Belastingconsulenten.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 14 September

te Hengelo-Gld
MT In het vervolg wordt de BIGGENMARKT

op Woensdag gehouden.

Marktvereniging Hengelo-Gld

a.s. Zondag 2 u.
C o m petitie wedstrijd

Pax-
Warnsv, Boys

Terrein Kastanjelaan Entree gewoon

Ledtn en donateurs worden verzocht aan de

ingang hun Contributie- en Donatiegeld voor

1950 te voldoen. Het Bestuur.

OUD-LEERLINGEN
der O. L. School Dorp die voelen voor

huldiging van de heer Kolenbrander in

verband met diens 25-jarig jubileum als

Hoofd der School, worden verzocht Dinsdag

1 3 Sept., 8 uur, in zaal Demming te komen !

School voor Machineschrijven.

Wilt U het diploma voor

Machineschrijven
behalen ? Volgt dan een cursus aan

onze school. Opgave kan dagelijks .

geschieden.

Dorpsstraat A 91 J. W. Klein Lebbink
Vorden. Tel. 119 Dir.

Wie vooruit wil in de wereld,

moet studeren!
In de strijd om het bestaan zullen alleen de
besten bewijzen hun plaats waard te zijn; daarom:
Studeert bij een opleiding, die bewezen heeft
haar taak aan te kunnen en te verstaan.

Opleiding voor :

Practijk-Examens Boekhouden en
Handelskennis,
Moderne Bedrijfs-Administratie etc.

Aanvang der cursussen: Begin September 1949.

H. J. SEESING G. JANSEN
Leraar M.O. Handelskennis L.O.
Handelswetenschappen

KEIJENBURG-GLD
Studie voor Middenstandsdiploma als inleiding voor
verdere studie volgens speciaal tarief.

CONCORDIA HENGELO-GLD
Zaterdag 17 September
Aanvang 8 uur n.m.

„De Residentiespelers o.l.v.

Christine v. Meeteren

S D A G E N van GELUK
Aangrijpend Toneelspel in 3 bedrijven

Plaatsen: f 1.50 en f L— (bel. inbegr.)
Plaatsbespreking op de dag der uitvoering
om 2 uur aan de zaal.

Coöp. Landbouwver. „De Volharding"
Hengelo-Gld.

^
Uit de gemeente Hengelo gevraagd

een flinke arbeider
in vaste dienst.

Uitsluitend schriftelijk aanmelden vóór 17 Sept.
ten kantore der Ver«niging.



Bijvoegsel behorende bij „de Reclame" van 10 Sept. 1949

Steenderen
Kermis te Bronkhorst. De eerste dag werd besteed
aan het vogelschieten, waarbij het eerste schot werd
gelost door Burgemeester Heersink. Koning werd Jo
Bosveld, die de koningsprijs overdroeg aan zijn broer
Henk Bosveld, de kop werd afgeschoten door E.
Knaake, de rechtervleugel door H. Bosveld, terwijl de
linkervleugel na loting ten deel viel aan G. Hamer.
Aan de gildemeester, de h r ' A. Harmsen, werd een
passend cadeau aangeboden, omdat hij 50 jaar schut-
ter was geweest. Zoals gewoonlijk trok de opstelling
van de schutterij en de afmars naar het veer, waar de
vogel werd afgeschoten, weer veel belangstelling. De
tweede dag werden de kinderspelen en volksvermake-
lijkheden gehouden, waarbij verschillende prijzen wer-
den toegekend. Het bezoek was minder dan voorgaan-
de jaren.

Excursies. De A.B.T-B. te Baak maakte in 2 auto-
bussen een excursie naar de grote Landbouwtentoon-
stelling te Eindhoven. Ook de R.K. Landarbeidersbond
bezocht deze tentoonstelling.
De Jonge C.B.T.B, hoopt de volgende week een ex-
cursie te houden naar de Jaarbeurs te Utrecht.

Jonge en Oude

Postduiven
te koop bij

B. Demming, Spalstr. 11.

Te koop
10 mooie biggen
bij H. J. A. Wesselinlc,

Noordink E 60

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de
markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Adverteren doet verkopen

Nog enige dagen vrij voor Drie en vier vlams

Naai- en
Stopwerk

Mej. Eulink,
B 60 Vorden,

Radio-Toestellen
in verschillende

prijsklassen

uit voorraad leverbaar.

W. LUIMES,
Hengelo-Gld.

Te koop 2

herenrijwielen
(sport-model)

bij A. H. Arnold

Kerkstraat 4, Hengelo-Gld.

petroleumstellen
J. Goossens
Keyenburg.

Te koop een

dr. Varken
keuze uit 2, bijna uitgeteld.

G. Weenink,
Beatrixlaan l .

Te koop een toom

zware biggen
bij B. Maalderink,

„op Hissink" Bekveld.

Verloren

een Vulpen
gaarne terugbezorgen bij

M. Eenink,
F 78 Hengelo-Gld

Nieuws in het kort
In Audiëntie. Hatta, de voorzitter der Republiekeinse
delegatie bij de Ronde Tafel Conferentie, werd door
H.M. de Koningin in audiëntie ontvangen.



Ter nagedachtenis. Mgr dr Th. J. F. Verhoeven,
directeur van het R.K. Centraal Bureau voor Onder-
wijs en Opvoeding is te 's-Gravenhage overleden.

Dan maar dicht. Doordien het bekende Astoria-cha-
let te Baarn door de handhaving van het Zondagsrij-
verbod niet meer rendabel was te exploiteren, besloot
de directie het hotel van 10 October a.s. tot Pasen
1950 te sluiten.

Om de dubbeltjes. Dr H. M. Hirschfeld, regerings-
commissaris voor het Europees herstelprogram, vertrok
naar Amerika om daar besprekingen te voeren met de
autoriteiten van het Monotaire fonds.

Zag U hem? De stratocruiser „Europe" van de Ame-
rican Overseas Airlines, een vliegtuig, dat 3000 liter
benzine per uur verbruikt, maar dan ook zo'n 65 pa-
sagiers tegelijk kan vervoeren, maakte enige rondvluch-
ten boven Nederland.

Nieuwe kinderzegels. Kunstschildergraveur H. Levigne
te Maastricht, kreeg de opdracht, vijf niuwe kinderze-
gels te ontwerpen.

Trommelconcours. In het Amsterdams Olympischstn-
dion hielden padvinders een concours voor trommel-
slagers en pijpers.

Oecumenische Conferentie. Te Driebergen hield
de Oecumenische Raad in Nederland een conferentie,
welke door H.K.H.Prinses Wilhelmina werd bezocht.

Oef, wat warm. Wij beleefden Maandag de warmste
dag van het jaar en tegelijk de warmste Septemberdag
sinds 100 jaar.

Vlees voor de Engelsen. Dit najaar zal Engeland
een grote hoeveelheid lams- en schapenvlees uit Neder
land invoeren.

Naar Den Helder. Het commandement van de Zee-
macht in Nederland— thans gevestigd te Amsterdam—
zal naar Den Helder worden overgeplaatst.

Scheepsbouw en Watersport. Voor het eerst na.de
oorlog zal in 1950 te Amsterdam weer een Hiswa,
een tentoonstelling op het gebied van scheepsbouw en
watersport worden gehouden.

De foute Leraren. Het ,,Genootschap van Leraren
aan Nederlandse Gymnasia", dat met verbazing kennis
had genomen van de ministeriële mededeling, dat er
van de 5859 docenten bij het V.H. en M.O. 38 ex-
politieke diliquenten werkzaam waren, nam een motie
aan, waarin werd gezegd, dat personen, die door hun
houding in de bezettingstijd hebben bewezen, ongeschikt
te zijn voor het leraarsambt, niet bij het onderwijs mo-
gen worden herplaatst, tenzij een daarvoor in te stellen
commissie goede gronden aanwezig acht om een andere
beslissing te nemen.

SPANNING op de B A L K A N
Wat gebeurt er rondom

J O E G O S L A V I Ë ?

Wie is TITO?

Bijzonderheden over Joegoslavië en interessante gesprek-

ken en gegevens over Tito en vele andere kunt U.

lezen in

Achter het Gordijn
het nieuwe boek van

Joh. Gunther.

360 pag. met 16 foto's gebonden f 7.90

Verzeker U van een exemplaar.
ARNOLD.

Hengelose Marktloten vanaf Woensdag a.s. verkrijgb. bij J. Meulenbrugge, Ruurl.weg


