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Mededeling
Zij die het abonnementsgeld van „de Reclame"
aan ons bureau willen voldoen, worden verzocht
dit in de loop der volgende week te doen.
Met 1 Oct. wordt hierover met verhoging

van incassokosten beschikt.
De Uitgever.

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 28 Sept. t m 1 1 Oct. 1 947

Bonkaarten

KA, KB, KC 711
(Serie N)

KD, KE 711
(Serie N)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG, MH
711
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie N)

Geldige bonnen

N— 01 brood
N 01 boter
N-02 boter
N-03 ..
N— 01 vlees
N-02 .,
N— 01 melk
N-03 melk
N-05 melk
N — 01 diversen

N— 03 reserve

N -04
N-06 „

N— 11 brood
N -11 boter
N— 12 boter
N-11,N12vlees
N-13. N-15melk
N-1 1 diversen

N — 13 rerserve

N— 21 brood
N— 21 boter
N-22 „
N— 21 melk
N— 21 vlees
N— 22 vlees
N— 21 kaas

N — 21 eieren

Rantsoen

800 gram brood
1 25 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr vet.
250 gr. marg. of 200 gr. vet
100 gram vlees
•400 gram vlees
4 liter melk
6 liter melk
6'/2 liter melk
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
1600 gram brood
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. marg. of lOOgr. vet
100 gram vlees
10 liter melk
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas
800 gram brood

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 of 250 gr.

korstloze kaas.
5 eieren

Het melkrantsoen voor volwassenen zal voor de hierop
volgende H dagen 3'/2 liter bedragen, zodat, gerekend
over 4 weken, per week !7/8 liter beschikbaar is. Het
H-daagse rantsoen zal dus wisselen tussen 4 en V12\-

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten

Nieuws voor boer en boerderij
Voor een veehouder bestaat thans de mogelijkheid om
250 kg stro per koe of paard van één jaar en ouder
te bestellen. Wil hij deze hoeveelheid kunnen kopen,
dan moet h i j :
a. Zich wenden tot een erkende landhandelaar, groot-
handelaar of kleinhandelaar en deze zijn bestelling op-
geven, onder opgave van de hoeveelheid stro welke
hij reeds van 15 Juli 1947 af heeft ontvangen.
b. Of hij kan de pi. Bureauhouder mededelen hoeveel
stro hij reeds na 15 Juli 1947 heeft ontvangen en ver-
zoeken hem een opdracht tot inlevering ten name van
een verbouwer, waarvan hij weet dat deze hem stro
wil verkopen en die niet verder van de veehouder af-
woont dan 15 km, uit te reiken. De veehouder moet
ook aan de P.B.H, voor het vervoer van het stro een
vervoerbiljet vragen dat goed ingevuld dient te worden.
Een veehouder die granen heeft verbouwd, krijgt al-
leen dan stro, als hij minder dan 20 are granen per
koe of paard van één jaar en ouder heeft verbouwd.
De verbouwer is ook verplicht het bossenstro af te
leveren indien hem een opdracht tot inlevering is uit-
gereikt.

Wil je tegenwoordig trouwen,
Wat toch heus zo gek niet is,
En je wilt een huis bewonen,
Grijp je meestal lelijk mis.

Wil je soms een woning hebben,
Je hoeft niet in de rij te staan,
Nergens vind je thans meer huizen
Met een bord „te huur" er aan.

Toen men las, dat er een consul
Eind'lijk met pensioen wou gaan,
Heeft de bel bij d' excellentie
Heel de dag niet stil gestaan.

Massa's pas getrouwde paartjes
Kwamen daad'lijk in 't geweer
„Gaat U weer terug naar Zweden?
Mag ik dan Uw huis, meneer?"

'k geef de luidjes een ideetje,
Hoewel 't naar „haat'lijk worden" ruikt,
Verhuur maar het paleis des vredes,
Dat wordt tóch niet meer gebruikt !

(Nadruk verboden)

Wil een verbouwer het bossenstro schoven, dan mag
dit, doch hij moet daarvan mededeling doen aan de
P.B.H, ter verkrijging van een opdracht tot inlevering.
Bij de aflevering van het schoofstro is de verbouwer
verplicht van de koper een ontvangstbewijs in ontvangst
te nemen, dat hij zorgvuldig moet bewaren met de van
de P.B.H, ontvangen opdracht tot inlevering.
In alle overige gevallen dienen aanvragers zich te ver-
staan met het Bureau Prov. Voedselcommissaris voor
Gelderland, Velperweg 55 te Arnhem.

De plaatselijke Bureauhouder van District 30
G. W. Weenink.

Plaatselijk nieuws
Burgerlijke Stand over het tijdvak l t/m 15 Sept. '47
Bevallen: J. L. Dijkman-Strikkers d. R. H. Ankersmit-
Kuipers zn. B. W. Harmsen-Wesselink d. H. Bultman-
Groot Roessink d. A. Th. Groot Roessink-Oudenamp-
sen d. H. W. Smeitink-Remmelink zn. B. Woerts-
Eenink zn. J. B. Claver-Cuppers zn.
Ondertrouwd: H. J. Haverkamp en A. Schaftenaar,
G. Th. Bruins en Ch. J. W. Weverink.
Gehuwd: J. A. Lanters en J. H. Taken.
Overleden: Gene.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Gevonden en verloren voorwerpen. Ter secretarie
zijn tussen 9 en 12 uur omtrent de navolgende ver-
loren en gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen:
Gevonden: portemonnais met en zonder inhoud, gróte-
en kindertassen, riemen, een portefeuille met inhoud,
een kettinkje een kerkboek, een manteltje, geld, een
horloge, en diverse artikelen.
Verloren: portemonnais met inhoud, kinder- en grote
jassen, handschoenen, portefeuille, zilveren broche, een
hoofdstel en diverse artikelen.
Marktbericht. Op de heden gehouden St. Michels-
markt waren aangevoerd: 536 paarden en 32 biggen
alsmede 72 kramerijen geplaatst.
Prijzen: Werkpaarden 600—1000 gld, betere soorten
boven notering, l ' 2 j. paarden 250—500 gld. Veulens
75—125 gld. Merrieveulens 150—250 gld. Biggen
16—25 gld.
Handel vrij goed, veel bezoek.
Damnieuws. De wekelijkse damavonden zijn weer
begonnen en er heerst dan ook weer de zelfde sfeer
als andere jaren.
4 Oct. wordt begonnen met de competitie. We hopen
voordien nog verschillende leden in te boeken. We
hebben besloten om vanavond 27 Sept. om 8 uur de
heer Ter Wal kampioendammer te laten komen, om
als simultaanspeler iets van zijn damkunst te laten zien.
Het beloofd een zeer spannende avond te worden
waaruit nog wel iets te leren valt. We hopen dan ook
een 30-tal dammers om de tafel te zien om tegen Ter
Wal te dammen.
Mis deze avond niet, maar komt allen in café Demming.

uu Indonesië.
IV Bat. Stoottroepen voert haar taak.
Zet en tegenzet.

In de dagorder van Kolonel Scholten lazen wij op
21 Juli 1947: „Thans is de dag aangebroken waarop
wij onze taak uitvoeren." Dit was dus ook voor de
Stoters in Medan. Ergens buiten Medan maakten de
Stoters zich gereed om ook haar deel van de actie
bij te dragen. Men kan zo'n militaire actie vergelijken
met een wedstrijd van een schaakmeester, die het spel
op de speelborden kan nagaan. Bedachtzaam overziet
hij de toestand om dan zijn tegenzetten uit te voeren.
Een vernielde brug vertraagde de opmars van de Ie
Compagnie Stoters in aanzienlijke mate. De Genie
wordt hiervan radiotelegrafisch in kennis gesteld. Maar
het slaan van een brug van een overspanning zoals
hier vereist wordt, kan men niet in twee drie tellen
klaar krijgen. Toch moet Tebing op tijd bereikt worden,
daarom geeft de Commandant de order dat de Stoters
door de kali moeten trekken en dan weer voorwaarts
naar Tebing. (Plaatsnaam door ons afgekort). De pant-
sers en carriers zullen langs een andere weg en
met omtrekkende beweging moeten volgen. Zet op
tegenzet volgen elkaar snel op. Na een inleidende be-
schieting der lichte artéllerie werd het steunpunt om
half twalf in de middag bereikt. De eerste phase was
achter de rug, maar nu het zwaarste en tweede. Na
een korte rustpoze die benut werd om de ménage naar
het front te sturen, werd de tweede phase ingezet die
eindigen moest in de bezetting van Óebingtingi. Twee
colonnes infanteristen rukten op in Zuidelijke richting,
terwijl de derde colonne het contact met het hoofd-
kwartier had verloren. Een verkenningscarrier trok
moeilijk over de zwaar overgroeide weg, die de colonne
genomen had en kwam heel langzaam vooruit, om
daarna terug te keren en daardoor het contact niet
kon herstellen. Patrouilles van andere colonnes der Ie
Cie waren eveneens het zijterrein ingestuurd om voeling
te krijgen met de vermiste colonne, maa~r hadden hier-
mede evenmin succes. De eerste colonne was reeds in
Tebing aangekomen en kreeg hevig vuur van het sta-
tion, zo erg zelfs dat de colonne-Cmdt. om steun van
de pantsers en carriers vroeg. Er kwam hulp van de
pantsers die in Oostelijke richting doorstootten en zo-
doende contact kreeg. Het stadje werd tijdig bezet nog
voor de Laskars brand konden stichten. De brand
werdt beperkt tot aan de hoofdweg, maar net genoeg
om de toko's van de Chinezen te doen verdwijnen.

Om half 7 kwam ook de vermiste colonne opdagen
en had een zeer zware tocht achter de rug. Ongeveer
200 Chinezen waren dakloos geworden. Dit noemen
wij „verschroeide aarde politiek" welke de Laskars ook
op eigen bevolking toepast. We werden door achter-
gebleven bevolking met gejuich ontvangen. Dit deed
ons goed. In verschillende steden, kampong's en dessa's
hebben we dit meegemaakt. De ene keer moeilijker
dan de andere keer. Doch als we zien wat de bevol-
king heeft geleden en nog armoede heeft zeggen wij
tegen elkaar: „Hiervoor vechten wij."

N. G. T. Korp. I-IV Regt. Stoottr.

Voor de Kerstboom in de rimboe.
Ondanks het ontbreken van sneeuw en ijs zullen enige
duizenden grotere militaire eenheden in Indië zich met
Kerstmis in hun cantine of militair tehuis een typische
Kerstsfeer kunnen scheppen. De NIWIN heeft n.l.
duizend grote dozen Kerstboomversierselen aangekocht,
waarmee een paar duizend bomen van flinke afmetin-
gen naar goede traditie kunnen worden -,.opgetuigd".
En al zal het dan geen Hollandse den of spar zijn,
die met de pieken en ballen, de kaarsen en klokken
wordt versierd — met deze attributen, het engelenhaar
en de ,,echte" rijp zal de Indische tjemara ongetwijfeld
een waardig plaatsvervangster zijn! Met de ..Sumatra",
die 20 September naar Batavia is vertrokken, zijn de
dozen verscheept, en zij zullen vroeg genoeg
op de buitenposten arriveren om daar, met de NIWIN-
Kerstpakketten, die de militairen allen zullen ontvangen,
een stukje Hollandse Kerstsfeer te brengen.

Nieuws in het kort
Dankbaarheid. Een delegatie van in de oorlog ont-
snapte Franse krijgsgevangen arriveerde in den Haag
en bood de minister van Oorlog een bronzen pla-
quette aan.
Aan de „kop". Dezer dagen werd in verband met
een tabakssmokkelaffaire op grote schaal, de bekende
wielrenner John Braspenninx uit Prinsenhage gear-
resteerd.
Tevreden mensen. Op het derde congres van de
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogslachtoffers
brachten de leden hun tevredenheid en erkentelijkheid
over de bereikte resultaten tot uiting.
Klaar voor de „maidentrip". Het nieuwe vlagge-
schip van de Rotterdamse Loyd, de „Willem Ruys"
heeft de werf van „De Schelde" verlaten voor haar
eerste proeftochten.

A G E N D U M
Zaterdag 4 October Toneelavond in Concordia
8 November Filmavond N.V.V.

HEERINK'S Meubilering J

vindt overal waardering •

In Slaapkamer-, Salon- en Woonkamerameu-
blementen vindt U bij ons een pracht sor-
tering, alles in prima uitvoering en kwaliteiten
Onze toonzaal staat voor U open.
Verder kunnen wij U aanbieden binnen-
veringsmatrassen met prima damasttijk met
2 kapokkussens, ijzeren gezondheidsmatrassen,
divan- en opklapbedden. Overgordijnstoffen,

*

tafel- en kapstokkleden enz.
H Wij leveren uitsluitend Ie kwaliteiten.

Woninginrichting - Stoffeerden!
JOH. HEERINK - Tel. 93 - VORDEN

L.S. Binnenveringsmatrassen en overgordijn-
v stoffen uitsluitend op vergunningen.

Forticol lijmt alles. Arnold



Verloofd:
Bep van Heijs
en
Arend Jan Scholten

van Heutszstr. 5 Bis a
Utrecht
No. 2 D.C.S.
B.A.O.R,

Te koop kleine

aardappelen
Wed. H. W. Jansen

Riefelerdijk Hengelo (Gld)

Te koop een
een donkerr. volbloed

dragende vaars
8 Oct. aan de telling melk-
lijsten der moeder 3.98% vet

keuze uit twee
E. S. Hartman,

„Schiphorst" Steenderen

Te koop

melkgevende geit
A. Mentink „Kervelsenk"

Feestgebouw „Concordia" Tel. 242
„De Residentiespelers"
o.l.v. Christine van Meeteren

Zaterdag 4 October

Het Hoogste Recht
Aangrijpend Toneelspel van Ina Boudier Bakker
In hoge mate ontroerend en indrukwekkend.

Toegangsprijs f 1.50 (inci. bei.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken aan de zaal. Leest de schitte-
rende persbeschouwingen van hun optreden o.a. in Doetinchem
en Aalten. Voor de eerste maal na jaren weer een vermaard
beroepsgezelschap in Hengelo.

Verzuimt niet dit te gaan zien.

Schoolagenda's
Arnold

Ned. Herv. Gemeente.
Voor diegene die de Kerkelijke belasting

nog niet betaald hebben, zal de ontvan-

ger nog de maand O C T O B E R zitting

houden eiken WOENSDAG van 9-12 uur

in de Consistorie.
H. MEULENBRUGGE

Adm. Kerkvoogd.

Zij die zich wensen te belasten met het
schoonhouden van de O.L. School aan de
Ruurloseweg, kunnen zich uiterlijk 4 Oct.
a.s. schriftelijk aanmelden bij de Burgmeester
Vergoeding f 300.— - per jaar
Inlichtingen ter secretarie.

Het Gemeentebestuur van
HENGELO (Gld)

dministratiekantoor Th. J. S L O O T

HENGELO (Gld), E 2
Lid: Ned. Bond van Belastingconsulenten

Opmaken van Balansen

Administraties

Boekhoudingen v.d. Middenstand

Landbouwboekhoudingen

Belastingaangiften

Laat U inlichten omtrent de Onbelaste Reserve.

Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders
Afd. Hengelo (Gld)

Zij die op 15 Dec. mee willen naar de
K U N S T A V O N D T E R U U R L O

moeten zich vóór Woensdag 1 Oct. op-
geven bij J. Saalmink, B 53, H. Maalderink,
Spalstr. 9 of J. Meier, Tramstraat, dit in
verband met de te bestellen entreekaarten.

Cursussen

b.

c.

voor Hengelo (G.) en Omstreken

Met l Oct. zullen beginnen de cursussen voor
vrouwen en meisjes boven 14 jaar, voor
knippen, naaien, verstellen, enz. van

alle boven- en onderkleding.

Voor schoolgaande meisjes zullen lessen ge-
geven worden in breien, haken, stoppen,

naaien, verstellen enz. na 4 u. namiddags

Opl. staatsexamen nuttige handwerken

Hetty,
Gedipl. Coupeuse Lerares
Tramstraat 2 — HENGELO (Gld)

CHEM. WASSERIJ EN VERVERIJ

„HOEKSEMA"
v.h. Kreijmborg

Vertegenwoordiger voor Hengelo en omgeving

G. A. E B B l N K
Raadhuisstr. 45, Hengelo (G.)

Dansschool Th, A. Houtman
Vorden

Vraagt nog Dames in Hotel
Langeler voor Beginners en
Gevorderden. Inschrijving
27 Sept. Zaterdagavond.

Verloren

een Vulpen
v. d. Velswijk n. Bekveld
Tegen beloning terug te
bezorgen bij K. Hermans,

St. Janstr. 11 Keijenburg.

Tabs Inktlinten Arnold

Te koop

Suikerbieten
H. Wullinlc
Ruurloseweg

Kerkdiensten
ZONDAG 28 SEPT. 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Kwint.
10.15 u. Ds E. B. Rijnders

pred. te Vorden. Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.
Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.



Groene Kruis Hengelo (Gld)
Woensdag 1 en Zaterdag 4 Oct. zal er gelegen-
heid zijn van 2-6 uur n.m. de contributie 2e halfjaar
1947 te betalen ten huize van de heer

H. J. VRUGGINK, Wichmondseweg 25.
Na die datum wordt de kwitantie aangeboden met
verhoging incassokosten.

Het Bestuur.
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Het boek

„Wat veurbi'j geet

en wat blif'
van

DERK VAN DEN DÖKER

Verschijnt half October en geeft een aantal
schetsen uit het Achterhoekse landleven meest

van vroeger jaren.
Het bevat meer dan 200 bladzijden druks,
en kost gebonden in stevige halflinnenband

met stofomslag

De Secretaris der Dialecten- en Volkskunde-commissie
van de Nederlandse Academie van Wetenschappen,
Dr. P, J. Meertens te Amsterdam, zegt er van ;
,,Ik heb deze schetsen met belangstelling en veel ge-
noegen gelezen. Ze zijn vlot en levendig geschreven
in een weiverzorgden stijl, de inhoud is boeiend en
het karakter der personen is goed getekend."

Te bestellen bij :

Boekhandel Arnold
„Stevord" Kastanjelaan
Boekhandel Wolters
Fa. Seesing, Kerkstraat 20

Keijenburg
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DANSCURSUS
in de zaal van

Hengelo zaal Concordia (Boerman)
Inschrijving Zondag 28 Sept. van 11-12 u.

Keijenburg zaal Winkelman
Ie Les 30 September van 7-9 uur

Keijenburg zaal Besselink
Ie Les 30 September van 9-11 uur

Dansschool Th. V I EB E R I N K
DOETINCHEM—GENDRINGEN Tel. 266

Hallo! Hallo!
Weer ontvangen een paar honderd rol

R, en D, Behang Ned, Fabi,
Waterverf. Groene en bruine Carboleum

Nog af te geven Geel en Groene grond-

verf, zolang de voorraad strekt!!

Opgepast! weer ontvangen Glas.
Geen licht SCHOOTS maakt
de GATEN weer dicht.

Landbouwboekhoudcursus
te geven door

J. W. Klein Lebbink
Belastingconsulent

Lid van het Ned. Instituut van Belastingconsulenten.
Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij de heer
G. Lenselink, Schilder, Kerkstr. 1 Hengelo (G.)

Bond voor Staatspensionnering
Affd. HENGELO (Gld)

Algem, Jaarvergadering
Maandag 29 Sept. 's avonds 7.30 uur
in Café Demming

In verband met de zeer belangrijke agenda wordt
ieder lid dringend verzocht aanwezig te zijn

Geschoolde arbeidskrachten
gevraagd, voor Mijnhoutbewerking in Duitsland.

J. S U E T E R S ,
Banninkstraat 17, HENGELO (Gld)

Damclub Hengelo (Gld)
Zaterdagavond 27 Sept. aanvang 8 uur

Grote S i m u l t a a n w e d s t r i j d

voor Damliefhebbers in Café DEMMINK
Wij rekenen op een grote deelname. Zie
verder bericht. Komt allen. Het Bestuur.

ZONDAG a.s.
AANVANG 1 2 UUR

PAK 3 - LOCHEM 4
AANVANG 2 UUR

PAU l - Warnsveldse Boys ?
Entree 25 cent
Beneden 1 6 jaar 1 O cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

Fa. A. JACOBS
MANUFATUREN

GESLOTEN wegens Isr. feestdagen

29 en 30 Sept. en 6 en 7 Oct.

H.H, Pluimveehouders
Wilt U pluimvee opruimen, vraag dan
voor U verkoopt, ook in Uw eagen belang
eens prijs bij ons.
Wilt U kippen of jonge hennen uitgezocht
hebben, wij doen dit gratis! en tot volle

tevredenheid. Wij kopen Wild, Bunzings enz. tegen
de hoogste prijzen.

Aanbevelend,

H. FRANKEN
Erkende Groothandel in Pluimvee,

Wild en Gevogelte
HENGELO (Gld) Tel. 295


