Wij laten voor ti in:
(Met dank aan de heer J. Wiefker)

*

De Arnhemsche Courant van 6 juni
1868 nr. 4428.

Ens chede. 3 juny. In dese courant werd
vóór eenige dagen een berigt uit het H andelsblad overgenomen . waarbij gemeld
werd . dat er alhier een gerucht ging als of
Pruissen voornemens zou zijn het grenskantoor Glanerbrügge op te heffen. uit
gevoeligheid dat N ederland het kant oor
te Knalhütte had opgeheven. Daar of ficiële en notabele personen niets hiervan
vernamen . wordt dese mededeeling als
een niet gelukkig gevonden canard beschouwd.

* Het archief van de gemeente Lonneker , inv. nr. 434.
De schout van de gemeente Lonnek er in
ervaring gekomen zij nde. dat in dese gemeente veele bedelaars en vagebondeerende personen alsmede slijpers of dergelijke. rondlopen. de ingezetenen giften
afp ersen. ze zelvs allerhande dreyg ementen zich veroorloven. en veelal bij
den buitenman vernagten. ' t welk niet
alle en nadelige gevolgen kan hebben.
maar ook strijdende is met de goede
ordre en polycy; weshalvers de ingezetenen bij desen worden vermaand en geadherteerd, om zoodra zulke personen
bij hen komen . vex atiën doen of bij hun
willen vernagten. aan mij schout dad elijk en overwij ld daar van kennis te geven; terwijl expresse wordt verboden. om
vreemde personen. bij hun te vernagten.
op eene boete van tien gulden. bij dengeenen te verbeuren . die daar tegen handeld. ten profijte van arm en der boerschap. En opdat niemand hiervan onkunde pretendeeren k an. zal dese op
zondag den 24 deser, aan de gereformeerde en roomse k erk en alh ier. alsm ede aan het Bouwhuis in Lonneker, en
voords aan mijn bureau worden gepu bliceerd en geaffigeerd.
Lonnek er 23 januari 1819.
De schout voornoemd.
W.g. W Ph.C. Greve

*

Idem. Inv. nr. onbekend.

Lonneker den 25 f ebr. 1839.
Wel EdelAchtbare H eer!
Dewijl ik geene brandstoffen meer voor
de school heb. en het gure weder nog niet
toelaat. zonder vuur in de school behoorlijk werkzaam te zij n. zoo verzoek ik U
EdAchtbare vriendelijk mij nog eenige
brandstoffen te doen geworden.
Ook moet ik U EdAchtb. berigten, dat de
school zaterdag l.I. eene geduchte knak
heeft ontvangen door den harden wind.
zoodat het gevaarlijk begint te worden
om er met onstuimig weder in te zijn.
(ver volg op bI. 13 )

(vervolg van bi. 10 )

Mij in de voortdurende gunst van U Ed.
Achtb. aanbevelende neem ik de vrijheid

mij met alle hoogachting te noemen . U
WeledelAchtb. dienstw. dienaar.
W.g.
H. Brink .

* Citaten uit de verslagen van de gemeente Lonneker over 1869 en 1875.
(De gemeenten waren verplicht jaarlijks
verslag uit te brengen aan het provinciaal bestuur over een groot aantal zaken. Bron: Rijksarchief Zwolle, gemeenteverslagen).
1869.
De zomer- en de winterdienst zijn behoorlijk naar de regeling uitgevoerd.
Het vervoer van personen. zoom in als
van goederen. heeft tot eenig oponthoud
of klachten aanleiding gegeven. De treinen van den Staatsspoorweg zijn eenige
malen te laat aan het Station Enschede.
onder deze gemeente gelegen. aangekomen waarvan door de beambten der
Rijksveldwacht procesverbaal is opgemaakt.
1875.
De kerken zijn in zeer goeden staat. goedingericht en niet nadeelig voor de gezondheid.

Wees voor uw
familie
en vrienden attent:
geef hun een SIiepsteenabonnement!
n Sliepsteen
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