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vpeöe sptjeiö qrj uw zachte vleuqels
ovep öe öonkece aapöe heen -
ovep öe moeóen en öe qewonöen,
ovep öe. öuizenöen, óie veRZWonöen,
OVCR Al öe smkkenöe monöen,
öie veRBleekt zijn VAII geween !

vReöe ÖAAI QIJ uit öe liehte
WAARheen QIJ vluchttet

VOOR öeze weRelösmARt,
ÖAAI OVCR hen, öie u heBBen veRRAöen,
en oveR öe öWAzen, öie op u smAAööen,
en oveR öe Blinöen, óie om u BAÖen?
ÖAAI - ÖAAI Qi] weöeR m ons

opÖAt uw lieföe ÖAAR webeR wone,
opÖAt uw lieföe ons weeR qenAS -
lieföe Bove' onze rjöele wensen,
lieföe OVCR Alle ijöele QRenzen,
lieföe Alleen, vAn mens tot mensen,
öie emöeli.ik leeRöen wAt lieföe WAS!

c. s. AÖATTIA VAII scheltemA

Wat is ESPERANTO l
Esperanto is een taal, die U nodig heeft in deze tijd

van steeds toenemend verkeer tussen de landen van de
aarde. In deze tijd van steeds sneller vervoer wordt
het contact tussen de volkeren steeds nauwer en daar-
mede het besef, dat wij zokder elkaar niet kunnen leven.

Bij nauwer contact vo^K^ wij echter direct de moei-
lijkheden, die het taalverschil veroorzaakt. En om ook
deze hindernis te overwinnen gaan we vreemde talen
leren.

U kunt echter nooit alle talen leren. De meeste
Nederlanders brengen het hoogstens tot drie.

Toch bestaat er een taal, die het U mogelijk maakt
met mensen uit alle landen van gedachten te wisselen.
Die taalja Esperanto.

Het jpPrtet de taal van een bepaald volk. Het is
gemaaktT^Maar het heeft in de praktijk bewezen aan
de natuurlijke talen volkomen gelijkwaardig te zijn. Ja,
in sommige gevallen zelfs beter bruikbaar.

Denk U eens een internationale conferentie. Hoe
gaat het daar toe ? De afgevaardigden spreken elk hun
eigen taal. Zij spreken . . . . en niemand luistert, behalve
de tolken, die daarna de vertaling voorlezen. Die is
dan dor en droog en mist elke overtuiging.

Men kan ook afspreken ziJÉ^-van één taal te be-
dienen b.v. Frans. P^

Dan spreekt de Hongaar Frans en wordt door de
Portugees verstaan, omdat beide de Franse-taal hebtfen
geleerd. Het Frans doet dan dienst als hulptaal.

Officiële Bonneniijst
voor de eerste helft van de 1 ste periode 1 947

(22 Dec. 1946 t m 4 Jan. 1947)
Bonkaaxten

KA, KB, KC 701

(strook no. 1)

KD, KE 701
(strook no. 1)

Tabakskaart enz.

MA, MB, MC, MD
701 (strook no. 1)

Oeloige bonnen

53—1 brood
53 2 ,.
53—1 boter
53-2 ..
53-3 „
53—1 melk
53- 2, 53-3 melk
53 — 1 vlees
53-2
53—1 alg.
53 2
53 3 ..
53 4 „

53— 1 B res.
53-1 C „
53-2B res.

54 — 1 brood
54—1 boter
54-2 ,.
54—1 melk
54— 1,54-2vlees
54-1 alg.
54 2 .,
54-3 ,.
54-4, 54-5 alg.

54-1 D res.
54— 1 E res.

T 63, T 64
V 64
X 63
X 64

53—4 brood
53—4 boter
53 — 4 margarine
53—4 melk
53 — 4 vlees
53 — 5 vlees
53 — 4 kaas
53 — 4 suiker

i

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
3 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
200 gram kaas
100 gram suikerwerk
1 ei
750 gram suiker, botei ham
strooisel enz. of 1500 gram
jam, stroop enz.
1600 gram brood
800 gram brood
200 gram kaas

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
100 gram suikerwerk
1 ei
250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz.
800 gram brood
500 gram rijst of kindermeel
(uit rijst bereid) of kinder-
biscuits

2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerw.
2 rants. tabaksartikelen
100 gr. choc. of suikerw.

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas
250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz.

Voor de week van 29 Dec. t/m 4 Jan. zullen geen
bonnen meer worden aangewezen.

De in de bonnenlijst vermelde nummers van de bon-
kaarten MA, MB, MC, MD 701 hebben betrekking
op de extra-rantsoenen, geldende voor bijzondere ar-
beid en voor aanstaande en jonge moeders. Zij, die
hierop recht hebben, zijn en worden periodiek in het
bezit van deze bonkaarten gesteld.

De Fansen zijn echter belangrijk in het voordeel. Zij
kunnen sneller denken in hun moedertaal. Waar nu
grote belangen op het spel staan, zullen zij van dit
voordeel zeker gebruik maken. En dit is weer de reden,
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waarom de vertegenwoordigers van landen waarvan
de belangen tegengesteld zijn aan de Franse, zullen
weigeren zich van het Frans te bedienen.

Met Esperanto, dat niemands moedertaal en dus neu-
traal is, bestaan deze bezwaren ook niet,

Dit bewijzen wel de Esperanto-congressen, die elk
jaar worden gehouden en die door personen uit alle
taalgebieden worden bezocht.

Waarom moet U Esperanto leren ?
Omdat U daarmee een taal leert waarmee U overal

terecht kunt. Steeds meer mensen leren Esperanto.
Door correspondentie met buitenlandse Esperantisten

krijgt U vrienden over de gehele wereld. Duizenden
boeken op elk gebied en in alle landen verschenen in
Esperanto, terwijl een groot aantal Esperanto tijd-
schriften U van alles op de hoogte houden.

Er zijn al filmmaatschappijen die hun sprekende films
in het Esperanto laten opnemen. Zo'n film kan dan
overal worden vertoond.

Steeds meer radiostations — ook de Nederlandse —
geven regelmatig uitzending in 't Esperanto.

Bovendien bieden de Esperantoverenigingen door een
systeem van vertegenwoordigers over de gehele wereld
U de mogelijkheid, inlichtingen over andere landen te
krijgen.

En dan moet U daarbij bedenken, dat Esperanto
veel gemakkelijker te leren is dan Engels of Frans
of Duits. Volgens een uitspraak van een indertijd door
de Volkenbond ingestelde commissie zelfs 10 X ge-
makkelijker.

U moet natuurlijk wel ijverig studeren. Maar dan
is het ook in betrekkelijk korte tijd te leren, en wel
door ieder die slechts gewoon lager onderwijs heeft
genoten.

Wilt U er meer van weten?
Voelt U er misschien voor een cursus te volgen ?
Vraagt U gerust alle gewenste inlichtingen bij Boek-

handel Arnold of bij J. H. Keijzer, hoofd o.l.s., Varsel.

r Van Vrouw tot Vrouw J
een gezellig kecstfeest

Sinterklaas ligt weer achter ons en we bereiden ons
weer op het kerstfeest voor.

Het Sinterklaasfeest kan een feest van uitbundigheid,
pret en jool zijn, het kerstfeest draagt een geheel ander
karakter. Dat is een feest van ingetogenheid, van juiste
stemmingen.

Wij huisvrouwen moeten voor dit feest een juiste
sfeer weten te scheppen. Dat zal echter maar weinigen
van ons moeilijk vallen. De donkere Decemberdagen
werken er volledig toe mee, om het onze huisgenoten
gezellig te maken.

Wij beginnen daar reeds bij het ontbijt mee. Er zijn
op het ogenblik leuke gekleurde en uitgeknipte figuren
in de handel, waarvan men lange rijen kan maken, die
een gezellige tafelversiering vormen.

Is u zo gelukkig geweest, een doosje kleine kaarsjes
te bemachtigen, dan gebruiken we die voor tafelver-
liching. Anders nemen we daar grote kaarsen voor.

Zijn er kinderen in het gezin, dan is het leuk, als
er achter ieder bordje een kaarsje wordt gezet. Verder
wordt ieder bordje voorzien van een aardig kerstser-
vet je, die we gelukkig ook weer kunnen kopen.

Het spreekt vanzelf, dat de groteren er op moeten
letten r dat de kleinen de kaarsjes rustig laten staan.

Aan de koffietafel geven we natuurlijk iets extra's, b. v.
^ kaasbroodjes.

Hiertoe worden dunne boterhammen gesneden, op
ieder boterhammetje wordt een plakje kaas gelegd,
waarna de boterhammen aan beide kanten in hete boter
bruin worden gebakken. Deze boterhammetjes moeten
zo warm mogelijk worden opgediend.

Willen we onze huisgenoten nog op een warm hapje
tracteren, dan geven we een

^ macaronischoteltje met vlees

Hier hebben we voor nodig : 250 gram macaroni,
15 gr. boter, 2 uien, 200 gr. cornedbeef of vleeswaren,
wat kerrypoeder, thijm, ' / 2 busje tomatenpuree, zout
en 3 bouillonblokjes.

De macaroni wordt in ruim kokend water en een
beetje zout gaar gekookt en daarna met koud water
afgespoeld.

De uien worden in kleine stukjes gesneden. De boter
wordt in de koekepan heet gemaakt. Hierin worden de
uien met de kerry mooi lichtbruin gefruit. De corned-
beef of andere vleeswaren worden in stukjes gesneden
en met de uien, thijm en opgeloste bouillonblokjes bij
de macaroni gedaan. Tot slot wordt nog een half blikje
tomatenpuree door het mengsel geroerd. Laat het ge-
recht nog ongeveer 10 minuten zachtjes smoren en dien
het daarna zo warm mogelijk op.

Als toetje kunnen dan eventueel nog
K gebraden appelen

worden gegeven. Hiervoor nemen we één appel per
persoon, suiker (ongeveer 10 gram per persoon), ' /2 dl
water en wat boter.

Boor de ongeschilde appelen en was ze. Zet ze in
een pan met dikke bodem. b.v. een vleespannetje. Kookt
u electrisch, dan is natuurlijk uw koekepan voor dit doel
heel geschikt. Schep in ieder boorgaat wat suiker en
kaneel en leg daar bovenop een klontje boter. Bedek
de bodem van de pan met wat water en laat de appelen
met het deksel op de pan, op een zacht vuurtje in on-
geveer 20 miuten gaar worden. Zorg echter, dat ze niet
te gaar worden, zodat de appelen stuk gaan. Bedruip
de appelen zo nu en dan met het vocht, tot het stro-
perig begint te worden. Ook deze appelen zijn het
smakelijkst, wanneer ze warm worden opgediend.

Voor de huisvrouwen die zelf konijnen houden, be-
staat natuurlijk het menu uit : soep, gekookte aard-
appelen, appelmoes en konijn, plus een toetje.

Niet alle huisvrouwen zijn echter zo gelukkig, en
wanneer we konijnen of ander wild moeten kopen, zal
deze uitgave waarschijnlijk voor velen onzer te hoog
zijn. We kunnen echter toch wel dansen, al is het niet
met de bruid.

We nemen b.v. voor deze gelegenheid een
9$ kerstrollade

waar de slagers weer echt ouderwets hun best op heb-
ben gedaan om deze er zo smakelijk mogelijk te doen
uitzien. Daar kunnen we dan evengoed appelmoes bij
eten, doch het lijkt ons smakelijker, om bij dit vlees
een andere groente te nemen, b.v.: spruitjes, lof of
bloemkool. We kunnen dan appelen in de pudding,
die we toe eten, verwerken.

Het menu zal er dan als volgt uit kunnen zien: soep
met gehakte balletjes, gekookte aardappelen, spruitjes
en rollade, appelpudding met vanille-saus.

Het succes der schuilkelder-hotels

Ongeveer een half jaar geleden werd aan een der
gehavende stations van Wenen een bunker-hotel ge-
opend. Was deze vroegere schuilkelder primitief inge-
richt, in Stuttgart is thans een schuilplaats in een com-
fortabel hotel omgetoverd. Het bevat 96 kamers, een
restaurant, een ontbijtzaal, moderne slaapkamers, toi-
letten enz.

Het verblijf in dit hotel, dat „van alle gemakken is
voorzien", is fantastisch goedkoop. Voor het buiten-
landse porto voor twee of drie brieven heeft men reeds
een der bedoelde kamers, n.l. voor Rm 4.50.

Natuurlijk heeft men als hotelgast aldaar zonder
kamer-bespreking nooit een kans, daar een tijdelijk
onderdak te vinden, want heel reizend Duitsland dweept
er mede.

De organisator en directeur is een oude vakman en
weet de puntjes op de i te zetten. Het hotel heeft een
nauwelijks zichtbaar entree. Er is echter een verlichte
zuil, die aan een flinke brandmelder doet denken. Van
welke kant men ook aankomt, steeds wordt men vrien-
delijk begroet met het woord „Hotel".

Natuurlijk heeft de roem van Stuttgart de.organisatie
van „Vreemdelingen-Verkeer" te Wenen niet laten
slapen. Men is nu in Wenen zo ver, dank zij de toe-
wijzing van materiaal, dat binnen enkele maanden aan
een ander spoorwegstation een bunker hotel zal ont-
staan, dat in alle opzichten Stuttgart de loef afsteekt.
Als het zo doorgaat, dan zullen de bunkers en schuil-
kelders een grote rol spelen bij het oplossen van het
nijpende vraagstuk: Hoe komen wij aan hotelruimte
zonder huizenbouw ?



Plaatselijk Nieuws
Uitvoering „Crescendo". Op 12 en 13 Dec. j . l . gaf
de Chr. Muziekver. „Crescendo' haar jaarlijkse uit-
voering in het feestgeb. „Concordia".

Voor^ een stampvolle zaal opende Ds Kwint Don-
derdagavond met een kort openingswoord terwijl de
heer Te Winkel Vrijdagavond het openingswoord sprak.

Na een 7-tal muzieknummers, die onder leiding van
dirigent Garritsen vlot gespeeld werden, werd opge-
voerd het toneelstuk in 6 bedrijven „De antieke klok".

De grote stilte die gedurende de muzieknummers en
de opvoering van het toneelstuk in de zaal heerste,
getuigde van het goede dat geboden werd. Alle spelers
verdienen een woord van lof voor de wijze waarop
ieder zijn rol vertolkte.

Met grote voldoening kan „Crescendo" op deze zeer
goed geslaagde uivoeringen terugzien.

De afwisseling der gewijde muziek tussen de ver-
schillende muzieknummers en de declamatie van den heer
Wagenvoort is zeer goed gezien door het bestuur en
de aanwezigen genoten hiervan. Nu nog bij een vol-
gende uitvoering een beetje afwisseling in de soms al
te lange pauzes en de zaak is in orde.
De toekomst der kleine boeren. Voor de afd. Hen-
gelo (G.) en Keyenburg van de J.B.B, sprak Maandag-
avond in de zaal Maresch de heer F. Verheij uit Didam
over het onderwerp: „Wat kunnen de kleine boeren
zelf doen om hun bestaansmogelijkheden hoger op te
voeren." Spr. begon zijn rede met er op te wijzen, dat
de kleine bedrijven van 10 ha en minder te veel een
copie zijn van de grote. Dat is verkeerd. Een goed
tuinder kan op een bedrijf van 5 ha een flink bestaan
hebben, terwijl een landbouwer met evenveel grond er
in deze tijd niet van kan bestaan zonder overheidssteun.
Een kleine boer moet zich niet in hoofdzaak toeleggen
op een rundveestapel en de verbouw van haver, rogge
en aardappelen. De varkens- en pluimveehouderij is
meer lonend voor hem. Maar ook hierbij moet hij zich
afvragen of zijn bedrijf er sterker door wordt, want
hierbij hangt veel af van de invoer van kracht voeder.
Spr. raadt aan, het meer te zoeken in fruitteelt, wat op
wetenschappelijke wijze bedreven, een goede opbrengst
oplevert.

Verder wijst hij op de teelt van tuinbouwgewassen
en de grove tuinbouw, welke voor deze gronden zeer
goed in aanmerking komen en niet te veel vakkennis
vereisen. In dit verband noemt hij o.m. de verbouw
van slabonen, late andijvie, asperges, augurken, late
kool, uien, wortelen en vooral ook witlof. Wel ver-
eisen deze producten meer werk dan rogge en haver,
doch de opbrengst is veel groter.

Tenslotte wijst spr. er op, dat ook in de teelt van
aromatische en geneeskrachtige kruiden een toekomst
voor den kleinen boer ligt. In Buitenpost b.v. heeft
spr. een groot proefveld gezien, waar men zich onder
toezicht van den rijkstuinbouwconsulent voor Friesland
toelegt op kruiden als duizendblad, papaver, belladonna,
ganzebloem, doornappel, bilzenkruid enz., welke per ha
hét dubbele en sommige zelfs meer opbrengen.

Verder komt voor deze streek nog in aanmerking
maiscultuur en niet te vergeten de teelt van goedge-
keurd zaai- en pootgoed, zowel voor de tuin-als land-
bouw.

Na de rede werd van de gelegenheid om vragen te
stellen een druk gebruik gemaakt.
Dienstregeling G.T.W. Bij de nieuwe dienstregeling
der G.T.W. zijn de vertrekuren van Hengelo in de
richting Zutfen als volgt: 6.49, 7.—, 7.48 (deze 3 des
Zondags niet), 8.18 (alleen Zondags), 9.54, 11.24, 12.54,
14.24. 15.54. 17.24. 18.54, 20.24; en van hier in de
richting Doetinchem: 8.28 (Zondags niet), 9.58. 11.20,

.12.58, 13.44 (alleen Zaterdag), 14.28, 15.58, 17.28,
17.44 (alle werkdagen, behalve Zaterdags). 18.58,20.28,
21.58. Op de uren waarbij niets is vermeld, rijden alle
bussen ook des Zondags.
Geslaagd. Onze plaatsgenoot de heer F. Sixma Baron
van Heemstra heeft voor de faculteitschappen der let-
teren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
met goed gevolg het directoraal examen afgelegd.
Lezing Ir Hoogland. Dinsdagavond trad voor de bond
van Fokver. te Hengelo (Gld) in de zaal van den heer
Maresch op Ir W. G. Hoogland, rijksveeteeltconsulent,

met het onderwerp: Actuele problemen in de rundvee-
fökkerij.

De heer Geertsma verwelkomde den spreker en de
aanwezigen en sprak er zijn teleurstelling over uit, dat
er niet meerderen opgekomen waren om te luisteren
naar dit zo zeer belangrijke onderwerp.

Spreker behandelde het onderwerp: de kunstmatige
insinimatie bij het rundvee; of beter verstaan, de kunst
matige bevruchting, ofschoon dit woord niet goed is.
Het is geen bevruchting van het vee, want de be-
vruchting geschiedt geheel op natuurlijke wijze.

Dit onderwerp is volgens spr. niet nieuw. In Dene-
marken wordt de kunstmatige bevruchting veelvuldig
toegepast en wel 40 °A> van de koeien worden op deze
wijze bevrucht, in Engeland 30 °/o, terwijl in Amerika
en in Rusland ook deze methode wordt toegepast. Ook
in Nederland is men met deze methode begonnen en
met zeer veel succes. In het Oosten van Friesland en
Groningen is men er het eerst mee begonnen voor
ruim 4 jaar, een landstreek ongeveer gelijk aan onze
bodem, met een groot percentage kleine bedrijven.

Uitvoerig stond spr. stil bij de reden waarom kunst-
matige bevruchting te prefereren is boven natuurlijke
dekking. In de eerste plaats is het percentage koeien
dat op deze wijze kennelijk bevrucht wordt, veel hoger
dan op de natuurlijke wijze. Ten tweede bevordert het
niet onbelangrijk de veeverbetering. Door aanschaffing
van een paar goede stieren, deelde spr. mede, dat het
bevruchtingspercentage van 89—97 °/o bereikt was. In
zeer grote mate werkte dit de veeverbetering bij jong-
vee in de hand, ook bij de kleine boeren.

In Almelo, waar spr. gewerkt heeft en het getob
heeft gezien van talrijke boeren om het niet tijdig of
in het geheel niet drachtig krijgen van het rundvee,
heeft deze wijze van werken zeer veel bijgedragen tot
verbetering van het vee. Door de kunstmatige bevruch-
ting schakelen we tevens uit de contactbesmetting,

Bovengenoemde oorzaak is tevens aanleiding geweest
dat men er in Almelo mede begonnen is en ook de
overheid zich met deze zaak bezig hield en bindende
voorschriften voorschrijft. O.a. verbiedt de overheid de
kunstmatige bevruchting wanneer dit niet in verenigings-
verband wordt toegepast.

Reeds zijn in Gelderland 7 ver. die de kunstmatige
insiminatie met zeer veel vrucht toepassen. De over-
heid verlangt dat iedere vereniging die zich met de
kunstmatige bevruchting bezig houdt, zich laat voor-
lichten door een veearts. Tevens moet elke ver. een
zodanige administratie hebben, dat men weet uit welke
moeder het kalf geboren is. Tevens schrijft de overheid
voor, dat de dieren onder melkcontröle worden geplaatst.
De kleine boeren met l of 2 koeien vallen hieronder niet.

Ook aan de stieren worden hoge eisen gesteld. De
stier die aangekocht wordt, moet voldoen aan de eisen
die gesteld worden aan de kunstmatige insiminatie.
Tevens moet er een geschoolde hulp, „insimineerder",
zijn, die behulpzaam is en de spelregels goed opvolgt
en toepast. Bij juiste toepassing van de kunstmatige
bevruchting wordt het percentage aangetaste dieren
zeer veel verminderd en contact-infectie is geheel uit-
gesloten.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de gunstigste
tijd voor insiminatie is 18 uur na het begin van de
tochtigheid.

Spr. besprak daarna de kosten, verbonden aan de
kunstmatige bevruchting en dau kost dit per koe f 8,-.
Men rekent ongeveer dat l stier voldoende is voor
500 a 600 koeien.

Na deze zeer belangrijke en gedocumenteerde rede
was er gelegenheid voor vragen stellen, waar een groot
aantal personen gebruik van maakten.

Tot slot bedankte de heer Geertsma den spreker
voor zijn helder betoog en al is het dat de kunstmatige
bevruchting van het rundvee nog in de kinderschoenen
staat, de belangstelling hiervoor en de resultaten er van
zijn oorzaak, dat het meer en meer wordt toegepast
en ook hier in Hengelo nader onder het oog zal wor-
den gezien.
Achilles nieuws. J.l. Zondag had te Winterswijk de
alg. jaarvergadering plaats van de Turnkring „De Graaf-
schap". Vrijwel alle aangesloten ver. hadden hun af-
gevaardigden gezonden. De ver. „Achilles" werd ver-
tegenwoordigd door mej. Nellie Hissink en den heer
A. W. Bakker.



Yoor liet Innerlijke Ltven

tweeëRlei kepst
Reeds weken voor liet Kerstfeest zijn de éta=

lages der winkels omgetoverd tot kleur, en fleurig-
heden en het is een lust er naar te k i jken. Alles
heeft zich dan ook reeds ingesteld op het nade»
rend feest des vredes. Alles flonkert en fonkelt ,
waar je gaat of staat, en iedereen is even be=
d r i j v i g . Hr is een ongekende jacht naar kaarsen
en kerstversiering, naar drank en zuidvruchten,
naar p laa t skaar ten voor bioscoop of schouwburg.

Hr wordt gemopperd over te weinig suiker en
dat noi> wel voor de naderende feestdagen . . . .
er word t gemompeld i „wat heb ie nou aan een
Kers t fees t /onder 'n ex t ra ' t j e van de distributie ?"

Op bruggen en pleinen staan inmiddels, keurig
gesorteerd naar maat en prijs, de den en de spar,
broederlijk naas t e lkaa r , te wachten op hun koper.

Die bomen /.uilen straks, als dragers van het
l i ch t , een speciale plaats in de huiskamer in-
nemen. Hn ze /uilen staan, niet «Heen in onze
hu i skamer , maar ook in het café en de dancing
en de bioscoop, en waar l i jk , het /al er gezellig
/i jn ook! W a n t , hoewel alles nog duur en slecht
te k r i j g e n is, het Kerstfeest van 1946 zal er, /.o
op het oog, toch heel wat aangenamer uitzien
dan twee j aa r geleden. Hn daarvan /uilen we,
k o s t t e wf l t het kost, p ro f i t e r en .

I n d e i d a a d , elk feest dat we in het afgelopen
j a a r hebben gevierd, had de luister van het bij--
/ondere, omdat het werd gevierd in een weer»
Bekeerde vrede. Daarom is ook het Kerstfeest
van thans ex t ra u i tbundig , al wordt het nog lichte*
l i j k geremd door de schaarste en duur t e der dingen.
Mogeli jk, dat y.ich nog velen aan die schaarste
/.uilen ergeren . . . . Hn dat is geen wonder? Wie
/ou anders het waarachtig licht, dat de Kerst
verkondigt , kunnen aanschouwen, /onder zich
bedwelmd te weten door aardse heerlijkheden ?

Kr is een tijd geweest, dat het Licht des Vredes
werd verduisterd door een alles omvattende oorlog.
Hn juist daarom had dat verduisterde, nieuw her-
boren Licht misschien zijn speciale bekoring.

En ook daarom is het van groot belang, om
bij het naderende luxe=Kerstfeest, al is het maar
één seconde, te denken aan twee jaar geleden,
toen óók de naderende, nieuwherboren Vrede
werd verkondigd, al was dit dan niet opgeluisterd
door chocolade en wijn en rugloze japonnen en
plaatsbewijzen en taxi 's en gulden sigaren en
extra verzorgde periodieken met schone verhalen.
Was er juist toen niet een waarachtige hunke-
r ing naar Vrede ? Hn was het ook geen vrede
in eigen hart en huis, ondanks het gebrek aan
zelfs de minste stoffelijke luister ?

Moge dan ook het Goddelijke Vredelicht op«
nieuw worden geboren in 1946, want dat is
nodig] Hn dat Licht zal ook worden herboren,
ergens heel diep in de „stad onzes harten".

Het stalleke zal daar staan achter een ring
van schier niet te slechten bunkers, die samen=
gesteld zijn en gegoten van de harde specie van
ons zwarte, egoïstische Ik. H r zal een ster zijn
en er zullen herders komen . . . . er zullen ko«
ningen komen om naar het stalleke«met.de«ster
te zoeken ; en Wijzen in kostbare gewaden en
met kostbare geschenken.

Ze zullen in die stad onzes harten ronddolen
en zich verwonderen over de feesttooi en de
flonkering, waarmede we onze stad hebben ge*
sierd. Doch het zal hun niet ophouden, geens-
zins, want ze hebben een ster gezien van on-
gekende licht-kracht.

Zullen we bereid worden gevonden, de wijzen
en de herders te volgen ? Temeer, daar we weten,
slechts een kind te vinden, dat, arm en in doeken
gewonden, ligt te sluimeren in een voerbak ? . . .

Precies te 10.30 uur opende de voorzitter de heer
J. Dijk de vergadering. Het jaarverslag der kringsecre-
taris werd onveranderd goedgekeurd. Het financieel
verslag onderging een kleine wijziging, waarna ook dit
werd goedgekeurd. Uit het verslag van den kringsecr.
bleek dat thans de turnkring „De Graafschap" de 4000
leden ruim gepasseerd is en een nieuwe ver., de pas
opgerichte gymn.-ver. Gaanderen, is toegetreden als lid
der Turnkring.

De plaatsbepaling voor de kringuitvoering in 1947
bracht de gemoederen nog al in beweging, daar er
diverse gegadigden waren, waarvan er tenslotte drie
ver. overbleven, t.w. S.V.D. Dinxperlo, Steenderen en
Hengelo. De afgevaardigden van Hengelo verdedigden
hun standpunt op een dergelijke wijze, dat bij de plaats
vindende stemming Hengelo met algemene stemmen
werd verkozen. De turnwedstrijden zullen op 15 Mei
(Hemelvaartsdag) plaats vinden.

Bij het vaststellen der athletiekdagen protesteerde de
heer Bakker wederom dringend wegens het — zonder
opzet — achter stellen van zijn vereniging, omdat Hen-
gelo zo afgelegen ligt volgens den voorzitter. Na een
krachtig protest had de plaatsbepaling plaats. Voor de
athletiekdagen werden aangewezen de ver. Vorden,
Winterswijk, Neede en Hengelo, terwijl de wandeldag
der turnkring zal worden georganiseerd door Vorden.

Aan het eind der vergadering werd de heer Hofs
door den voorzitter gehuldigd voor zijn verdienstelijk
werk gedurende 9 jaren, voor de Turnkring. De heer
Hofs werd benoemd tot lid van verdienste, terwijl hem
een fraai diploma werd aangeboden. De voorzitter
wenste hem het allerbeste bij zijn vertrek naar elders.

Zondagsdienst doktoren. Ie Kerstdag dr ter Bals en
dr Buurke; 2e Kerstdag dr Dwars en dr Westerbeek

van Eerten ; Zondag 29 Dec. dr ter Bals en dr Wester-
beek van Eerten ; Nieuwjaarsdag dr Dwars en dr Buurke.

Burgerlijke stand van 1 — 15 Dec. 1946.
Bevallen : J. B. Dimmendaal—Nijland d., B. H. Bool-

tink — Wissink d., J. B. Goossens—Wissink d., A. Hil-
ferink—Mulderij zn, Th. A. van Aken — Nijenhuis d.

Ondertrouwd: H. C. H. Lafleur met A. E. Schennink,
G. J. Kimmels met E. Lammers.

Gehuwd : S. Bollegraaf met R. Brest.
Overleden: H. J. Arendsen, wedn. van R. Groot

Wassink, oud 82 jr.

Vergadering Landbouwver. Donderdag vergaderde
in feestgebouw „Concordia" de Coöp. Landbouwver.
„De Volharding" onder voorzitterschap van den heer
G. Agterkamp

Aan het jaarverslag van den directeur, de heer G. J.
Harmsen, ontlenen wij het volgende. De omzet in goe-
deren was als volgt: veevoeder 311.008 kg, kunstmest-
stoffen 740.232 kg, brandstoffen 298.795 kg. zaai- en
pootgoed 119.079 kg, diversen 23.131 kg — totaal
1.492.245 kg. Dit is in vergelijking met het vorig boek-
jaar een vermeerdering van 1.085.461 kg.

De geldomzet is als volgt: verkopen f 194.033.90,
vee-omzet f 108.847.66, aan eieren f 12.802.97. Totaal
omzet in geld f315.684.53.

De balans sluit met een eindbedrag van f51.575.96
en er is een winst gemaakt van f 1.054.99. Besloten
werd, de winst te storten in het reservefonds. De heer
B. G. Hukker werd als bestuurslid en de heer H. Lan-
geler als commissaris herkozen.

Bij de mededelingen werd gesproken over het aan-
kopen van een aardappelstomer en een hamermolen.
Het bestuur is opgedragen, naar goeddunken te handelen.
Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering.



keRstlieö
Uc twee weken, dat Tony, hun lieveling, daar in het grote

kale stadsziekenhuis was, leken even veel jaren te zijn. Stil
en saai was het op de eenvoudige etage=woning, nu de vijf*
jarige niet meer door de kamers trippelde, nu zijn hoge,
luide stemmetje niet meer weerklonk - nu hij daar niet zat
in zijn eigen speclhoekje, dat er vreemd. keurig=opgeruimd
uitzag.

Hoe had de jongen te keer gegaan - hoe had hij gegild,
dat hij niet wou - dat hij bij zijn mama wilde blijven } Het
\va« zijn moeder door merg en been gegaan - haar schat,
die werd weggebracht in die grote ziekenauto . . . . weg . . .
voor zijn bestwil - om beter te worden.

In vreselijke spanning had zij de wederkomst van haar
man verbeid . . . Het had haar opgelucht, toen vader vertelde
dat het huilen in de auto was bedaard, dat hij tegen hem
had gelachen.

„Och vrouw, het is toch het beste . . . hij heeft daar toch
de behandeling, die hij móet hebben en ... die wij hem niet
zó kunnen geven. Ik heb hem gedag mogen zeggen toen hij
in het bad was geweest, 't Spijt mij, dat je het niet hebt
gezien - zo heerlijk fris lag hij daar in dat kleine kinder.
ledikant. Kom vrouw - hoofd op - zó vreselijk is het nog
niet, anders hadden we wel „doorlopend bezoek" gekregen."

Ze leefde nu van bezoek tot bezoek. Twee lange weken
duurde het nu al - en nog was er geen verandering in de
toestand te bespeuren. Stil lag Tony, haar jongen, die vroe-
ger geen twee tellen rust had, daar in zijn bedje, de kleine
handjes slap en willoos op het heldere laken.

Ze had hem willen pakken, hem knuffelen - ze had den
jongen willen toeschreeuwen : „Hier schat, hier ben ik . . . .
je mama!" Ze mocht nie t ; volstrekte rust had de dokter
voorgeschreven en bezoek kon slechts dan worden toegC'
staan als men kalm deed.

Roerloos zat ze het lange uur aar. z'n bedje - stiUkijkend
naar dat kleine bleke kopie - soms voorzichtig de krullen
van zijn voorhoofd strijkend. Totdat de zuster kwam en
fluisterde, dat het tijd was . . . .

„Het zal je afleiding geven - ga ... ga !"
Zij weigerde - heftig - bruusk.
„Hoe denk je, dat ik nu kan zingen - zingen, in dat ake»

lige, nare huis, waar mijn Tony ligt ; zingen . . . zingen . . .
hoe kan j« het vragen . . . hoe kan je zó wreed zijn . . . "

Doch hij had aangehouden - hij had haar bezworen de
uitnodiging der zangvereniging aan te nemen.

„Wat moeten wij Kerstavond hier doen? - Waarom zou
je niet gaan ? - Toe, doe het ) - Overwin jezelf - neem
het aan V'

En ze had de uitnodiging aangenomen - ze zou op Kerst»
avond zingen . . . zingen voor de zieken - zingen voor haar
kind?

Haar kind . . . dat had de doorslag gegeven - zingen 7.011
ze ... voor hém!

Zachtjes ging de grote zangvereniging naar binnen, kalm
en bedaard schaarde men zich rond de piano . . . fluisterend
gaf de dirigent zijn laatste bevelen en statig ruiste het „Stille
nacht, heilige nacht" door de grote stenen hal.

Toen de soliste . . .
Als in een droom was ze tussen de anderen de haar zo

bekende trappen opgegaan - werktuigelijk was ze gaan zit-
ten . . . Ze had het eerste lied gehoord - doch nauwelijks
was het tot haar doorgedrongen. Daar . . . daar, achter die
tweede deur, daar lag hij - haar Tony . . . Hoe gaarne was
ze naar hem toegesneld. Kon ze maar ever. om een hoekje
kijken . . . kon ze hem slechts een ogenblikje zien. Het was
beter, dat niet te doen - hij zou haar tóch niet herkennen.

Ze moest zingen . . . zingen, nu haar jongen misschien te
sterven lag . . .

Een brok schoot haar in de keel - hoe had ze toe kunnen
geven ? En hij - hij ... kalm en bedaard zat hij daar naast
haar - ze zou haast zeggen, dat het hem niet kon schelen,
dat Tony hier was. Ze voelde een haat opkomen tegen hem,
die haar ertoe had gebracht, hier, op deze plaats, te zingen.

't Was uit. Men wachtte.
Hij greep haar arm - voerde haar naar de piano - zelf

zou hij begeleiden. Ze wankelde - dreigde te vallen
Hij scheen het niet te bemerken - nam zijn muziek - zocht
het eenvoudige Kerstlied op - het liedje, dat zij verleden
jaar met Tony om hun eigen Kerstboom hadden gezongen.

Ze wilde . . . ze wilde . . .
Reeds tweemaal had hij het voorspel gegeven en nóg kon

zij niet . . . Toen keerde hij zich half om - fluisterde haar
toe: „Voor Tony!" en gaf nogmaals de aanvangstoon aan.

Ze zong - weifelend eerst - onzeker - maar dan, de ogen
gericht op de deur, waarachter haar kind zich moest be«
vinden . . . krachtiger, voluit! . . .

Zacht en teder boog de zuster zich over haar jeugdig pa=
tientje. Hij lag stil, onbeweeglijk . . .

Tot hij plotseling de ogen opsloeg en verwonderd om zich
heen keek . . . En een lachje kwam op het smalle gezichtje.

„Mammie", fluisterde hij en ... sliep in.
Tony was de crisis te boven gekomen. Slechts flauw drong

de heldere sopraanstem tot het hokkerige kamertje door.
Buiten beierden de klokken. Zij kondigden het Kerstfeest

aan - het feest van de vrede - het feest der geboorte . . . .

Afscheid mej. Warringa. Donderdagmiddag nam mejj
Warringa officieel afscheid als hoofd der kleuterschoo
alhier. Ds Barbas sprak er zijn vreugde over uit, dat
er zoveel ouders -waren gekomen om met de kleuters
Kerstfeest te vieren en ook om afscheid te nemen van
mej. Warringa, die wegens huwelijk de school gaat
verlaten. Zij heeft al de jaren dat zij de leiding had,
de school tot meerdere bloei gebracht. Daarvoor bracht
Ds Barbas haar de warme dank namens bestuur en
ouders. Mej. Jansen werd hierna als de nieuwejeidster
voorgesteld en hoopte dat zij de voetstappen van haar
voorgangster zal drukken. Namens het bestuur over-
handigde Ds Barbas een cadeau, in de vorm van een
enveloppe met inhoud, als bewijs van erkentelijkheid
voor het vele goede aan de school gedaan en instal-
leerde daarna mej. Jansen.

Mej. Warringa dankte bestuur en ouders voor de
prettige samenwerking gedurende de tijd die zij aan de
school mocht werkzaam zijn.

Ook de ouders lieten zich niet onbetuigd maar uitten
hun ^dankbaarheid bij monde van mevr. ter Bals, door
het aanbieden van een paar mooie vloerkleedjes. Ook
hiervoor dankte mej. Warringa hartelijk.

Verder deelde Ds Barbas mede, dat mej. Warringa
als medebestuurslid der kleuterschool is benoemd, welke
benoeming zij in dank aanvaardde.

Hierna gingen allen huiswaarts. Vermeld zij nog, dat
allen, en inzonderheid de kleuters, herhaaldelijk werden
getracteerd.

Bioscoopnieuws. De filmliefhebbers kunnen hun hart
weer ophalen. Tweede Kerstdag draait in zaal Langeler
de oer-komische George Formby-fllm „Leven in de
brouwerij", terwijl Nieuwjaarsdag de fllm „Pittsburg"
wordt vertoond. Dit is een fllm van vuistgevechten,
avonturen, arbeidsconflicten, liefde en haat.

Tafeltennis. De uitslag der eindwedstrijd te Winters-
wijk was voor Keyenburg als volgt: W I—K I 7—3,

W II-K I 4-6, W IV-K II 4-6, W V-K II
O—10. De uitslag der thuiswedstrijd was: K I — Inter-
nes, Wehl I 7-3, K II-Internos IV 10-0.

Propaganda-avond Gelderse Blindenver. Donder
dagav. gaf bovengenoemde ver. in de zaal Langeler
een propaganda-avond. De voorzitter der ver. opende
en heette de aanwezigen welkom. Hij gaf een overzicht
van het doel der ver., n.l. de verzorging der blinden
en de mogelijkheden die er zijn om hun droevig lot te
verlichten. Na het openingswoord werd door de Toneel-
ver. „Onder Ons" uit Oosterbeek op voortreffelijke
wijze het blijspej „Een Wespennest" opgevoerd.

In de pauze's was er gelegenheid blinden aan het
werk te zien, door hen vervaardigde artikelen te kopen,
en zich op te geven als donateur. Verder was er nog
een verloting en werd er een taart op Amerikaanse
wijze verkocht.

Aan het slot dankte de voorz. allen die tot het wel-
slagen van deze avond hebben medegewerkt en deelde
mede dat er zich 28 donateurs hebben opgegeven. In
het begin van 1947 zal een vertegenwoordiger trachten
in Hengelo meerdere leden te winnen.

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

3 Jan. Ledenvergadering Chr. Jonge Boerinnenbond.
4 Jan. Toneelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).
7 Jan. Lezing Ir Kooy, Geld. Mij van Landbouw.
& Jan. Lezing Ir Hennink, Rijkstuinbouwconsulent.
9 en 10 Jan. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.

10 en 11 jan. Uitvoering „Pax".
14 en 15 Jan. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior".
16 en 17 Jan. Uitvoering Jeugdver. Bekveld.
25 Jan. Toneelavond N.V.V. (Hengelose Besturenbond).
28 en 30 Jan. Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles".
4 en 5 Febr. Uitvoering Korfbalclub T.O.P.
6 en 7 Febr. Uitvoering Jeugdver. Varsel.

13 en 14 Febr. Uitvoering Jeugdver. Bekveld.



Bij de wisseling des jaars
worden U de beste wensen aangeboden
voor het jaar 1947, door
den Uitgever van dit Blad.

Bestuur en leden der Chr. Muziekvereniging
„CRESCENDO" wensen haar donateurs en
begunstigers

II
De Voetbal- en Athletiekver. „Pax
te Henge'o (Gld)

wenst hierbij al hare leden,
donateurs en supporters een

gelukkig en voorspoedig 1947

Feestgebouw
„Concordia"

wenst allen een
gelukkig Nieuwjaar.

Tijdink

Brood- en Banketbakker

Z.N.

J. Bosch

Dames- en
Herenkleermakerij

wenst U allen veel heil en
zegen in 1947.

Lurvink's Kapsalons
Hengelo — Keyenburg

wensen U allen een Zalig
Nieuwjaar.

De zadelmaker
Arnold Boerman

wenst allen een voorspoedig
en gelukkig Nieuwjaar.

Fa Willink-Bruggink
wenst clientèle en vrienden
veel geluk in 1947.

M. S. Disbergen
Manufacturen

wenst zijn geachte clientèle
en vrienden een voorspoe-
dig 1947.

De Vordense en

Hengelose

Zadelmakers

wensen U een gelukkig 1947.
G. W. Luimes
G. A. Jansen
A. G. H. Hulshof
H. van Sunten-

maartensdijk

M. G. Voskamp

Tabak en Sigaren
Kruidenierswaren

wenst U allen een gelukkig
Nieuwjaar.

Wullink's
Schoenhandel

Vordense weg
wenst U allen een gelukkig
en voorspoedig 1947.

Expediteur T. Jolij
Raadhuisstraat 24

wenst vrienden en begun-
stigers een Zalig Nieuwjaar.

G. Lenselink
Drogisterij en Schilder

Sigarenmagazijn
wenst allen een gelukkig
Nieuwjaar.

Café, Jolij
wenst allen een

gelukkig Nieuwjaar.

M. Wijnbergen
Handel in Groente en Fruit

Bloemenmagazijn
wenst allen een

gelukkig Nieuwjaar.

Wullink's
Schoenhandel en
Reparatie-inrichting

Ruurlose weg
Gelukkig Nieuwjaar

J. Taken
Fruithandel

wenst clientèle en vrienden
een gelukzalig Nieuwjaar.

Gebr. Jansen
Schoenhandel

wenst clientèle en vrienden
een zalig Nieuwjaar.

Henli

Rijwielmagazijn
wenst zijn geachte
clientèle en vrienden
een gezegend 1947.

H. A. J. Besselink
Electr. Installatie-Bureau

Z.N.

Aafn alle clientèle, vrienden
en kennissen een zalig Kerst-
feest en een zalig Nieuwjaar.

L. Kohier
v/h G. J. Wissink

Horlogerie — Optiek

Gebr. Meenink
wensen U allen een

gelukkig Nieuwjaar.

G. J. Half man
Hofstraat 7

Tuinzaden, Vruchtbomen
en Peppelen-poten

wenst zijn geachte clientèle
een gelukkig Nieuwjaar.

W. J. H. Jansen
„De Automaat"

Gelukkig Nieuwjaar

H. Bretveld
Gemeentewerker

Aan de ingezetenen een
gelukkig Nieuwjaar.

Dameskapsalon
„Ondula"

Raadhuisstraat
wenst hun geachte clientèle
een zalig Nieuwjaar.

G. Versteegen
Tramstraat
Dames- en
Herenkleermakerij

wenst U allen een gelukkig
Nieuwjaar.

R. Kreunen
Banketbakker

Aan allen
Gelukkig Nieuwjaar.

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

wenst zijn geachte clientèle
en begunstigers een gelukkig
Nieuwjaar.

Th. van der Mondt
wenst vrienden en clientèle
een zalig Nieuwjaar.

Ondergetekenden wensen al
hun familie, vrienden en be-
kenden een gelukkig en voor-
spoedig Nieuwjaar toe.

dpi. sold. H. Berkelder,
A.A.T.

„ W. Brokke,
Genie

„ „ A. Halfman,
A.A.T.

B. Wassink,
R.A.T.A.

Th. Gr. Bruin-
derink,

3-6 R.V.A.
Batavia, 8 Dec. 1946.

Langs deze weg wens ik
al mijn vrienden en kennissen,
die ik niet persoonlijk schrij-
ven kan

een zalig Nieuwjaar.

Sold. G. H. A. Lanters
Depok (Java), Dec. 1946.

Wij wensen allen een ge-
lukkig en voorspoedig 1947.

W.* Luimes
en personeel

Raadhuisstraat 27

Allen e*en gelukkig 1947.

Café „de Zon11

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

gelukkig Nieuwjaar.

A. B. Wolsink
wenst clientèle en vrienden
een gelukkig 1947.

H. Franken
Pluimveehandel

wenst zijn geachte clientèle
en begunstigers een zalig
Nieuwjaar.

Timmer- en
Meubelbedrijf
W. Heijink

wenst zijn clientèle een
gelukkig Nieuwjaar.

A. H. Willemsen
Oliehandel — Keyenburg
wenst vrienden en begunsti-
gers veel heil en zegen tij-
dens het jaar 1947.

Kerst-
artikelen

Ruime keuze

J. BESSELINK
Keyenburg
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PAX-nieuws

Zondag j.l. werden alle wedstrijden vanwege de vorst
afgelast.

26 Dec. (2e Kerstdag) speelt Pax I uit tegen Oeken
I, één der zwaarste uitwedstrijden van het gehele sei-
zoen, te meer nu Oeken een goede kans op het kam-
pioenschap heeft.

Programma voor Zaterdag 28 en Zondag 29 Dec. a.s. :
Vorden A— Pax A. aanvang 2.30 uur.
Eerbeekse Boys I — Pax I, aanvang 2 uur.
Pax Il — de Hoven III, aanvang 2 uur.
Lochem IV — Pax III, aanvang 12 uur.

Zondag 5 Jan. a.s.:
Pax I — Loenermark I.

Zondag 12 Jan. a.s. :
Pax I — Theothorne I.

Zondag 19 Jan. a.s. :
Pax I-B.I.C. I.

Competitiestanden
K.N.V.B. 4e

B.I.C.
Eerb. Boys
Oeken
Brumm. Boys
Theothorne
Loenermark
Pax
Steenderen
R.K.D.V.V.

kl.
8
8
7
7
8
8
8
8
8

13
13
9

7

7
6
5
l

Afd. Geld. 2e kl.
Vorden I 9
Lochem II 8
Ratti I 9
Pax II 8
de Hoven III 8
Zutphania III 9
S.S.S. I 8
Zutphen II
Warnsv. Boys II 8
Be Quick IV 8
A.Z.C. V l

F
16
12
12
11
10
8
6
5
3
l
O

Afd. Geld. 3e kl. Q
Lochem III 10 20
Lochem IV 9 13
Ratti II 9 10
Kl. D. Boys I 8 9
Almen I 9 9
K.D.C. III 7 8
Vorden I I 7 6
Pax III 8 6
K.D.C. I V 9 6
Witkampers II 8 5
Markelo I I 8 4
Ratti III 4 O

Junioren, afd. A
Pax A 5 10
Ruurlo A 4 8
Keyenb. Boys A 6 8
Ratti A 6 4
Keyenb. Boys B 5 3
Vorden A 3 l
P a x B 5 0

Junioren, afd. B
P a x C 3 4
Ruurlo B 2 2
Steenderen A l O

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

25 Dec. l O u. Ds Kwint, 3u.Kcrst-
zangdienst.
26 Dec. 10 u. de hr te Winkel.
29 Dec. 10 u. Ds Goedhart, pred.
te Hummelo.
31 Dec. 7 u. Ds Kwint,
l Jan. 10 u. Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.
Oudejaarsdag 5 u. Ds van Lin-
schoten, collecte em. pred. wed.
en wezen.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

v ó ó r

Donderdagmorgen
10 uur.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de belangstelling en deel-
neming, ons betoond tijdens
de ziekte en bij het over-
lijden van onze geliefde
Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder

Aaltje Maalderink

Fam. Broekman

Hengelo (G.), Dec. 1946.
„Stofferij"

H. Weevers
Slager

wenst allen een gelukkig
Nieuwjaar.

H. Groot Roessink
F 87

Timmerman en Aannemer

wenst vrienden en begun-
stigers een gelukkig 1Q47.

Voor een lekkere boterham met de feestdagen hebben wij:
op vleesbon: runderrookvlees, servelaatworst, tonge-

worst, boterham worst.
op suikerbon: witte en bruine basterd, poedersuiker,

anijsmuisjes los en verpakt, vruchten-
hagel los en verpakt, jam, kunsthoning,
appelstroop, stroop en snoep.

Tevens wensen wij U gezellige Kerstdagen en een
voorspoedig 1947.

C ICENTR RAADHUISSTRAAT

Zij die huisvuil wensen mee
te geven aan de ophaal-
dienst, gelieven er zorg voor
te dragen dat het vuil

op tijd aan de straat
wordt gezet, daar anders
onherroepelijk wordt door-
gereden.

H. Bretveld

Mevr. DE JONG-SLIJPER
Brinkpoortstr. 36
Deventer

vraagt voor haar gezin met
4 kinderen (3 schoolgaand)

een meisje
voor dag en nacht

Meerdere hulp aanwezig.

Tegen 1 Mei gevraagd

een boerenknecht
en metKunnende melken

paarden omgaan.

E. Harmsen
Bekvell D 59

Scheurkalenders
ARNOLD

DANSMUZIEK
Nieuwjaarsdag

R. G. Krijt - Wichmond

Aanvang 6 uur

Orkest RIA HAARBRINK

Coöp. Landb.-Ver.

„De Volharding"

Hengelo (Gld)

Landbouw-
kalenders

spoedig
afhalen

Bioscoopzaal Langeler - Hengelo
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

Woensdag 1 Jan. (Nieuwjaarsdag)

4 en 7.30 uur (twee voorstellingen)

vertonen wij

de sensationele Amerikaanse film

Pittsburgh
met: Mariene Dietrich - Randolph Scott - John Wayne

Een machtige, sensationele avonturenfilm, gewijd aan hen,

die in schachten en mijngangen de wereldproductie va,n

grondstoffen voorzien.

Toegang 14 jaar. Prijzen en voorverkoop als gewoon.



Te koop

een r,b, maalkalf
van 6 maand of een nuchter

bij H. Berendsen

E 90 ~ Hengelo

Deventer

Almanakken

Boekh. Arnold

MET DE •
FEESTDAGEN

KOFFIE

EEN KLASSE
OP ZICHZELF

Staan ter dekking

bij 6. H. HARMSEN - Scheld

de stier HENDO
en de donkerrode goedge-

keurde

stier KOBES
Dekgeld f 5.~

Zon- en feestdagen voor 9
u. en 's middags van 3—6.

Te koop

een drag, maai,
2 Jan. aan de telling,

bij Joh. Berenpas

Horstink — Hengelo

Bioscoopzaal Langeler Exploitatie:
HENGELO Jac. Miedema, Deventer

Donderdag 26 December
(Tweede Kerstdag)

4 en 7.30 uur (twee voorstellingen)

een schitterend Kerstprogramma

*t de fcouwetij
met: GEORGE FORMBY

Een klucht waarom U tranen zult lachen - EEN VROLIJK FEESTFMGIMIIU
Toegang H jaar Plaatsbespreken en voorverkoop als gewoon

Coöp. Boerenleenbank Keyenburg

Inleveren
van spaar-, voorschot- en

lopende rekening-boekjes

voor bijschrijven van rente

vóór 1 Jan. 1947

Het kantoor is geopend Dinsdags en Vrijdags
des nam. van 2—5 uur. Het bestuur

Voor de feestdagen

prima likeur met inlevering van 200 gram suiker per fles
Op de suikerbon choc.- en vruchten-hagelslag

TEVENS RUIME SORTERING SUIKERWERK

Beleefd aanbevelend G. J. ten

De gezamenlijke Café- en Verlof-
houders van Hengelo en Keyenburg
maken bekend, dat hun zaken

gesloten
zijn van 24 Dec. 's avonds 8 uur
tot 26 Dec. 's morgens.

Zo juist ontvangen
ouderwetse sisal koetouwen 45 et
repen f 1.10 per paar
repen f 1.75 „ „
leidsels f 2.50 per stuk
schaatsenmontuur f 1.75 per stel
portemonnaies f 5.— per stuk

Aanbevelend
LUIMES Zadelmakerij - Hengelo (G.)

Kerst en Nieuwjaarskaarten Arnold

Attentie!
Wegens drukte wordt door
ondergetekende voor Maart

geen naaiwerk
meer aangenomen.

IDA KAAK

Te koop

een drag. maal,
31 Dec. a. d. telling, en een

guste schot
met 7 a 8 1. melk,

bij G. J. Breukink

Keyenburg

Te koop

een r,b, maalkalf
bij G. Lenderink

Regelinkstr. 9

Te koop

een kachel
bij A. Wesselink
Nieuwe Kuiper

Te koop

zware
bij F. Toonk
F 92 ~ Hengelo

Verkrijgbaar:

Un mens vindt zien weg
door Herm. v. Velzen

Prijs f 3.— Arnold

Abonnementen en

advertenties

worden gaarne

aangenomen,

door G. J. LIJFTOGT

Toldijk


