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MEDEDELING.
Vanaf heden verschijnt „De Reclame" ook
in Steenderen, Wichmond en Baak.

Wij verzoeken de Secretarissen van alle

verenigingen dringend ons opgave te zenden

van de te houden uitvoeringen en belang-

rijke vergaderingen, daar deze dan in de

agenda kosteloos worden geplaatst.
Abonnementen en Advertentie's voor Steenderen

worden aangenomen door H. A. Rikkert

en G. J. Lijftogt. Voor Wichmond door

H. J. Klein Kranenbarg en voor Baak

door Joh. A. Schooltink.

De advertentie's en eventuele verslagen van vergade-

deringen moeten uiterlijk Woensdagmor-

gen 1 O uur in ons bezit zijn.

De Uitgever.

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 6 t/m 29 Nov. 1947

Bonkaaxten

KA, KB, KG 711
(Serie R)

KD KE 711,
(Serie R)

Geldige bonnen

R—04 div.

R-05 div.

R-11. R-12. div.

R-13 div.

R-16 res.

R—21 suiker

R-01, R 02 tabak

R-03 tabak

R-01 versnap.

R-03 versnap.

De extra bon R-03 vlees is

vak 9 t/m 22 Nov.

MA, MD, MH 712
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(Serie R)

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 711

Rantsoen
500 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gram versnaperingen

225 gram huishoudzeep of
180 gram toiletzeep

250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250

i gr. versnaperingen
450 gram huishoudzeep of

360 gram toiletzeep
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel (alle soorten) of kin-
derbiscuits

250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gram versnaperingen.

1 rantsoen sigaretten of
kerftabak

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

100 gram versnaperingen of

100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

geldig voor het tijd-

Plaatselijk Nieuws.
Filmnieuws. Bioscoopliefhebbers kunnen Woesdag a.s.
weer hun hart ophalen, dan draait in Bioscoopzaal
Langeler de prachtige film: „Rome open Stad". Een
film die weergeeft een gebeurtenis tijdens de Duitse
bezetting. Als om strijd wordt deze film door de Neder-
landse pers gunstg beoordeeld.

De Maasbode boeiend en knap gemaakt dit
werk houdt grote beloften in.

De stem van Nederland .... dit is een indrukwerkende
film . . . . voortreffelijk van spel en regie ... scherp en
indringend van beeld en woord ... .

O wat leven wij gelukkig
In ons kleine Nederland,
En wat leeft er in dat landje
Menig scheutig fabrikant.

Nu weer heb je kunnen lezen,
Hoe de prijs van lampen daalt,
Hoe U straks voor meubels, schoenen
Minder guldentjes betaalt.

Zelfs textiel gaat naar beneden
En het reizen wordt goedkoop;
De post gaat z'n tarief verlagen,
Nou, dat scheelt al weer een hoop.

Als U schoenen moet gaan kopen,
Spaart U weer een hele duit,
En gaat U reizen of wat schrijven,
U haalt er heel veel centjes uit.

Heerlijk, zo goedkoop te leven,
't Maakt het leven minder zuur.
Maar de melk, de kaas, de boter
Betaalt U strakjes eens zo duur.

Dank zij die goedkope goed'ren
Ben ik eind'lijk uit de brand,
Ai, wat leef ik toch gelukkig
In 't goedkope Nederland !

(Nadruk verboden)

Het Vrije Volk. Rome open Stad.... maakt diepe
indruk, is voortreffelijk gemaakt, hard doch eerlijk en
beheerst naar vorm en inhoud.

De Tijd. Rome open Stad . . . met veel succes vertoond
in verschillende landen. De hoofdrol is een priester, die
helpt waar hij kan . . . . het is een prachtig type deze
geestelijke een rustig man, die weet dat hij zijn plicht
doet en wijze antwoorden g e e f t . . . .

Marktbericht. Op de gehouden markt (Kolde markt)
waren aangevoerd 403 paarden; 16 runderen; 19 Scha-
pen en 75 biggen, terwijl 46 kramen enz. 'n stand-
plaats hadden ingenomen.
Prijzen: Werkpaarden 500—800 gld, betere soorten
boven notering. Enters 300—400 gld. Merries tot een
prijs van 500 gld. Runderen 200—300 gld. Schapen
25—85 gld. Biggen 15-22 gld.
Handel redelijk.
Niettegenstaande het zeer slechte weer was de markt
druk bezocht.

N.T.F. Over de maand October 1.1. werd door de Ned.
Therm. Chem. dienst te Nijverdal uit deze gemeente

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars^ en Dr Westerbeek van Eerten.i

opgehaald de cadavers : l paard, 3 runderen, 2 pinken,
4 kalveren, 13 nuchtere kalveren, 7 varkens, 3 biggen
en 2 schapen.

PAX-nieuws. Pax l speelde Zondag j.l. tegen Steen-
deren l , mede door de weersomstandigheden werd het
geen erge mooie strijd waarin de resp. achterhoeden
de voorhoeden volkomen in bedwang hadden. De Pax-
mensen waren over het algemeen iets sterker, terwijl
het ploegverband ook iets beter verzorgd was. De
wedstrijd eindigde zoals ze begonnen was.
Pax 2 behaalde op Zutphania 3 een goede 4—2 over-
winning, terwijl Pax 3 en 4 resp. verloren met 3— l
van Markelo 2 en met 9—4 van Deevo 2.
De Junioren B verloren hun uitwedstrijd tegen Steen-
deren A met 5 — l
Het programma voor deze week luidt:
Pax B—Pax A, Brummense B. l — Pax l, Pax 2 —
de Hoven 3, Warnsveldse B. 3 — Pax 4.

Vergadering B.O.L.H. en U.V.V. Maandagmiddag
werd in de zaal van den heer Demming een vergade-
ring gehouden, om te komen tot oprichting van een
afd. van de Bond van Plattelandsvrouwen.
Als spreeksters traden op Mevr. Esselink-Kok uit,.
Lochem en Mevr. Boissevan uit Amsterdam, welke
beiden een zeer interessante lezing hielden, welke met
belangstelling werd gevolgd.
Door de geringe belangstelling kon nog niet tot op-
richting worden overgegaan. De presidente dankte de
spreeksters voor hun gehouden betoog en sloot hier-
mede de bijeenkomst.

Aanbesteding melkritten. Door het Bestuur der
Coöp. Zuivelfabriek alhier werd Dinsdagavond in Hotel
Langeler, het melkvervoer aanbesteed over 1948.
De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn over 1947.
A. J. Bobbink 2.80 (3.00); D. Schuerink 2.95 (3.40);
A. J. v. d. Berg 3.60 (3.60); G. E. J. Berendsen 3.50
(2.90); T. Momberg-J. B. Ibbink 2.90 (3.00); A. J. ten
Have 2.50 (1.90); G. J. Domhof 3.65 (3.70); G. Beu-
link 2.85 (3.30); D. J. Ligterink 3.36(3.50); W. Heerink

4.40 (4.50); H. W. Berendsen 4.30 (4.50); R. Fokkink
2.75 (2.75); K. A. Salebrink 3.40 (4.40); J. R. Wee-
nink-Gr. Langeler 3.35 (3.70); J. A. Eulink 6.20(6.50);
J. W. Lenselink 6.30 (6.50); A. W. Enzerink (Maan-
dagsrit) 4.00 (4.95); H. V Zuilekom-G. H. Wormgoor
4.95 (4.50); J. Weenink 3.30 (3.50); D. J. Teunissen
4.80 (4.90); R. Röling 3.85 (3.95); A. H. Roelvink 3.40
(3.70); H. L. KI. Gotink 5.50 (5.60); J. H. M. Meme-
link 6.00 (6.00); G. H, Scholten 4.95 (5.10); H. Rad-
stake 3.50 (3.00); L. Maalderink 3.30 (3.65); A. Bijen-
hof 4.00 (3.40); H. Bulten 3.25 (3.70); A. J. Bobbink
3.20 (2.7:5); H. Stabelbroek 3.95 (4.50); J. Th. Eikel-
kamp 3.85 (3.95); W. Th. Lamers 2.65 (3.00); D. Harm-
sen 5.30 (6.9öfe Totaal 132.55 (138.20).

Propaganda-avond. De gehouden propaganda-avónd
„Ereschuld en dankbaarheid" werd door de.i5bor2.de
heer Seesing mef een kofj^ welkomst \ eópend.
Hij deelde mede, dat wegens'ziekte 13«#ion vj£\ Voorst
tot Voorst verhinderd w3s dWnwezj^'Te zijn: Hij ver-
welkomde tevens de Burgenfeester en pastoor Ydema.
Zette daarna het doel v»a*-«<eze propaganda-avond
uiteen, en hoopte dat^.hög veifen, die nog van verre
staan, zullen toetreden en dit werk zullen steunen. Met
grote aandacht .werd daarna de ftffti gevolgd „Den
Vaderland Géiflfouwe".
Aan het *J$nde dankte de voorz. voor njtf gebodene,
en spi^etreurde het dat niet meerdere aa$§4 oproep
gefröör hebben gegeven deze propaganda-avond" bij te
,wonen. De gehouden collecte bracht de mooie softi op
van f 115.—

Filmavond. Door de afd. Hengelo (Gld) van het N.V.V.
werd j.l. Zaterdag een filmavond georganiseerd, terwijl
er 's middags voor de kinderen de film „Dik Trom"
werd gedraaid. Hartelijk heeft een grote schare kinde-
ren gelachen om de guitenstreken van Dik Trom. Ze
hebben zich -kostelijk geamuseerd.
Het bezoek was 's avonds niet zo buitengewoon groot,
de zaal was matig bezet. Wel werd met grote aan-
dacht de film gevolgd „Als de weiden bloeien". Het
slot der film was echter niet bevredigend.
Nier* geheel voldaan moest men na de tweede acte
huiswaarts keren.

Langs deze weg betuigen

wij allen onze hartelijke

dank voor de zeer vele

blijken van belangstelling

bij ons 25 jarig huwelijks-

feest van U ontvangen.

J. E. T. Langeler

A. G. Langeler-Nusselder
en kinderen

Net Kosthuis
aangeboden P.G.

Adres bur. dezes.

Te koop een partij

rode wortelen
bij A. Mulderij

D 27 Bekveld

Kerkdiensten
ZONDAG 16 NOV. 1947

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur Ds Barbas

7 uur Ds Kwint, Jeugddienst.

Veldhoek, 10 u. de heer te Winkel

Woensdag 19 Nov. 7 uur
Bijbellezing te Bekveld en Varssel

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds. van Lir.schoten

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.

Te koop twee zware

dragende Malen
aan de telling half Dec. en

half Maart en een zwartb.

Febr. aan de telling,

geeft nog 10 L melk

per dag, bij

H. A. Cornegoor
Lankh.str. Hengelo (Gld)

Alle soorten

Batterijen
ook Anodes

W. Luimes
Hengelo (Gld)

Te koop

2 dr. Vaarzen
28 Nov. a/d telling

T.B.C, vrij, bij

H. G. Burghardt D 86.

Gevraagd

een flinke knecht
genegen alle werkzaamheden

te verrichten bij

H. JANSEN

Molenaar en Bakker

Vierakker.

Te koop
een in goede staat verkerend

Geld. Karretje
met of- zonder tuig

een 4 duims

Boerenwagen
Prima as voor

stortcar met bussen

Complete as met wielen

en veren geschikt voor

dresseerkar
Tevens een dekrijpe Beer

en Biggen, van sterzeug

en Elite vader.

Bij Veenhuis

Groot-Schoolwijk Baak

Te koop goede r.b.

dragende Maal
19 Nov. aan de telling,

ook in ruil voor een

guste Maal
B. Maalderink

Toldijk C 91

Te koop

2 ooilammeren
te bevragen bij

H. Elsbeek, A 31

Steenderen

Te koop

Haver- en

Gerstestro
H. Oldenhave

D 13 Hengelo (Gld)

Te koop een

nieuwmelke Koe
en twee koeien
met 8 L. melk

bij G. Stapelbroek

Wichmond

Te Koop een toom

zware
w.o. b.b. zeugjes bij

bij D. J. Pelgrum

Noordink E 20

De nieuwste

Modebladén
met knippatronen

Brei boeken
voor Dames, Heren en Kinderen
Verkrijgb. Scheurkalenders

Honingdroppels

Arnold.



H,H, Sportvrionden,
Heden Zaterdagavond 6 uur

Schietoefeningen Pr. Beatrix

Het Bestuur

Komt allen. KOI

Uitvoerjrfg
allen

van

23 Nov. a.

Opgevoerd wordt het

bespreken van

voorverkoop

, op Zondag

recies, in het

Huis.

3 bedrijven :

99

Donderdag 20 Nov. a.s. 's avonds 7 uur in

Café Demming, PRAATAVOND met de heer

A. BLIKMAN, Hoofdassistent Rijksveeteeltconsulent

te Arnhem, onderwerp:

Schapenhouderij en -fokkerij
Belangstellenden welkom. Best. Schapenfokver.

„Hengelo (Gld)"

Hengelose Engros-Slachterij
v/h D. J. Jansen - Hengelo (Gld)

Vraagt voor iederen Maandag

goede Varkensslachters
Aanmelden Spalstraat 24

ZONDAG a.s.

AANVANG 2 UUR

PAX 2 - HOVEN 3
Entree 25 cent

Beneden 16 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

Denkt aan de LEZING

door Mr SCHRIJNER
op Zaterdag 1 5 Nov. in Café Waenink

o.er VEEVOEDING
voor A.B.T.B. en J.B.B.

Aanvang half 8 precies.

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

14 en 15 Nov. Uitvoering Muziekv. „Concordia".

• Woensdag 19 November Bioscoopvoorstelling.

Zaterdag 22 Nov. Uitvoering K.A.B. afd. Hengelo (Gld)

24 November Gezinszorgavond.

25 Nov. Toneelavond Kunstgenot in de zaal Langeler.

29 Ncr\C Toneelavond Kunstgenot.

5 en 10 Dec. Uitvoering zangv, „Soli Deo Gloria" Bekveld,

Dinsdag 9 Dec. Propaganda-feestavond Volksonderwijs.

9 Dec. Jaarvergadering C.B.T.B.

Zaterdag 13 December. Toneelavond V.V.V.

17 en 18 Dec. Jubileums-Uitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.

20 Dec. Toneelavond K.D.O. Bond voor Staatsp.

27 en 29 Jan. 1948 Uitvoering Gvmnastiekver. „Achilles"

Wegens dringende werkzaamheden
Geen stroom
op Zaterdag 15 Nov. van 13—17 u.

in de gehele gem. Hengelo (G).

N,V. P.G.E.M.

Voor St, Nicolaas
een mooie sortering

Chocolade en Suikerwerk- figuren
om teleurstelling te voorkomen gelieve men

Banket- en Chocolade-letters
vroegtijdig te bestellen.

Zie Etalage. Banketbakkerij

DEMMING

Verkrijgbaar alle soorten

Bezems en Borstelwerk
vervaardigd op het Blindeninsti-
tuut te Grave.

Th. van der Mondt
Ruurloseweg

N, C. R. ï. -KALENDER 1948
Leden van de Nederlandse Christelijke Ra-
dio Vereniging en zij die in het bezit willen
zijn van de pracht-kalender 1948, gelieven
zich zo spoedig mogelijk op te geven bij

Boekh. Arnold.

Deze kloeke kalender, die momenteel zijn
weerga niet heeft, wordt beschikbaar gesteld
voor de prijs van l 2.25. Het is dus een
kalender die zowel in de uitvoering als in
de lage prijs niet overtroffen kan worden,

Ondergetekende wenst te ontvangen ex. van de
N.C.R.V.-kalender 1948.

Naam :

Straat en huis no.

Woonplaats

S.v.p. spoedig invullen en direct opzenden aan Boek-

handel ARNOLD, Hengelo (Gld).



Kunstgenot Hengelo (Gld)

~¥
Zaterdag 29 Nov. a.s. optreden van de

Residentiespelers onder leiding van Mevr.

van Meteren, in zaal „Concordia".

Aanvang 8 uur.

Opgevoerd zal worden het toneelstuk :

„Ontspoorde Jeugd"
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij:

Boekh. Arnold, J. E. T. Langeler, Manufac-

turier, J. H. Tijdink, S. H. Schrijner, Keyen-

burg en Feestgebouw „Concordia".
Entree 1 e rang f 2.—, 2e rang f 1.60,

3e rang f 1.25 (bel. inbegr.)

Het Comité.

Bent U tegen

de Crisis-Landbouw-Organisatie ?

Bezoekt dan de

Openbare V e r g a d e r i n g
te Hengelo (Gld) op Dinsdag 18 Nov.

's avonds 7 uur, in zaal Langeler.

Waar als spreker zal optreden

de heer Gotink uit Vorden
met als onderwerp :

Waarom bedanken voor de Crisis-Land-
bouw-Organisatie ?
Geen woorden maar nu daden ! Komt allen.

Vrij debat. Vrij debat.

Een doos post bedrukt met naam
een welkom cadeau

ARNOLD

BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

Woensdag 19 November, 8 uur

ROME OPEN STAD
met: ALDO FABRIZI - ANNA MAGNANI - HARRY FEIST

Een der beste speelfilms van de laatste tijd.

Hard - eerlijk - indringend van beeld en woord.

Toegang 18 jaar. Entree f 0.90 (Bel. Inbegr.)

Voorverkoop als gewoon.

GELD 800-~~ 5°/°-Zonder

borgen voor elk doel.
Vrijbl. voorw. Schrijft ALLEN
Spaarcred. Inst. Mathen.w. 110
R'dam-W. Wij verleenden in ruim een

jaar pi m. f 150.000 in contacten.

De Niwin-verjaarsdozen
zijn aangekomen, en è f 2.—

verkrijgbaar bij de Pres.

der U.V.V.

Mevr. van Hoogstraten.

Degene
die de verloren textielkaart
terugbracht verzoeken wij
beleefd zich bij ons te melden

J. Dorgelo.

De Kath. Arb. Beweging
Afd. Hengelo (Gld)

geeft op Zaterdag 22 Nov. een uitvoering

wegens haar twaalf en half jarig bestaan

Opgevoerd wordt :

„Heb ik mijn kind gedood"
Toneelspel in 3 bedrijven door Frits v. Duinen

Kaarten in voorverkoop vanaf 1 5 Nov. aan de

zaal van „Concordia", entree f 1.— bel. inbegr.

Zaal open 7 uur.

Zaterdag 22 Nov. plaatsbespreken voor de

leden van 3 tot half 4, en verder van 4 -5 uur
IIHnlIlHJIIIHHIIIHIMIIIIHIIH^

In verband met de a.s. St. Nicolaas

is ons atelier thans

alle dagen geopend
voor het maken van

Kinderopnamen
Groepen
Bruidsfoto's enz.

Gelieve vroegtijdig t» komen. Ook mmn HUIS te ontbieden.

FOTO „MODERN"
•lieuwstad 14 Tel. 1337 ZUTPHEN

Schoonhouden o.l. school Ruurlosew.
Zij die op zich wensen te nemen het schoon-

houden enz. van bovengenoemde school,

kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de

Burgemeester, uiterlijk 22 November a.s.

Vergoeding f 80.— (tot dusver f 60.—) per

lokaal, totaal f 400.— per jaar.

Aansluiting Electriciteitsnet.
Hoofden van gezinnen, wonende in delen der gemeente,

die niet zijn aangesloten aan het electriciteitsnet,

worden dringend uitgenodigd zich Maandag 17 of

24 November a.s. te melden ter secretarie, kamer 9

of vóór laatstgenoemde datum schriftelijk aan de

secretarie mede te delen met opgaaf van naam en adres.

Gemeentebestuur van Hengelo (Gld)

Gemeentebestuur van Hengelo (6ld)

plaatijzeren waterreservoir
inhoud ongeveer 5000 L., in de loods

op het tramterrein. Opruiming en vervoer

voor rekening van koper. Schriftelijke prijs-

opgaven ter secretarie, uiterlijk 22 Nov. a.s.


