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KD KE 713,

MA, MB, MD, MH
712
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 711

Geldige bonnen

023 Algemeen

024

025

026

027

028

015 Reserve

017

521 Algemeen

522, 523 Alg,

524 Algemeen

525

1005 suiker

S 01, S 03 tabak

S-01 versnap.

S-03 versnap.

Rantsoen

2000 gram brood (geldig t.m.
6 Dec. a.s.)

100 gram bloem of zelfr.
bakmecl of kindermeel

750 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gram versnaperingen

200 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 400 gram
jam, stroop enz. of 200
gr. versnaperingen (reeds
aangewezen)

100 gram vlees (geldig t,m.
6 Dec.)

100 gram vlees (reeds aan-
gewezen, geldig t.m. 6
a.s.)

800 gram brood (geldig t.m.
6 Dec. a.s.)

400 gram brood (geldig t.m.
6 Dec.)

800 gram brood (geldig t.m.
6 Dec. a.s.)

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

200 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 400 gram
jam, stroop enz. of 200
gram versn. (reeds aange-
wezen)

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

400 gram brood (geldig t,m.
6 Dec. a.s.)

500 gram bloem of zelf r, bak-
meel of kindermeel of kin-
derbiscuits

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

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.

Op 6 December zal een bon voor waspoeder worden
aangewezen.

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

29 Nov. Toneelavond Kunstgenot.

27 en 29 Nov. Muziekuitvoering D.S.S. te Steenderen.

l Dec. Ledenvergadering C.J.B.T.O.

Woensdag 3 December Bioscoopvoorstelling.

Dinsdag 9 Dec. Propaganda«feestavond Volksonderwijs.

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

12 en 13 Dec. uitvoering van C.J.M.V. te Toldijk.

Zaterdag 13 December. Toneelavond V.V.V.

17 Dec. „de Residentiespelers" de Zwaan, Steenderen.

17 en 18 Dec. JubileunrUitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.

20 Dec. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
7 en 9 Jan. Uitvoering zangv. „Sójli Deo Gloria" Bekveld,
27 en 29 Jan. 1948 Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles"
6 en 7 Febr, Uitvoering Zang. en 'Toneelver, .Excelsior"

\

„ZW3rt"

In Italië werd een verbond van

zwarte handelaren opgericht.

(Krantenbericht)

Elke keer als ik de krant zie,
Valt het mij meteen weer op,
Heel die grote, dwaze wereld
Staat voortdurend op haar kop.

Zijn „vandaag de dag" de mensen
Slechter dan in vroeger tijd?
Is de oorlog dan de schuld van
Al die dolle malligheid?

led're dag opnieuw een staking
Hier of in een ander land.
Overal tiert zwarte handel —
Goed fatsoen gaat aan de kant.

Nu weer in het zonnig Zuiden
Blijkt 't zo zonnig niet te zijn.
Want de zwarte handelaren
Krijgt men er niet spoedig klein.

Ja, daar ging die zwarte bende
In een soort van vak verbond,
'k zou het zelf haast niet geloven
Als 't niet in de kranten stond.

Elk fatsoenlijk mens, die schudde
't Arme hoofd toen hij dit las.
Het is om je naar te lachen,
Als het niet zo droevig was.

(Nadruk verboden)

GEBRUIK VAN WOONRUIMTE.

De aandacht wordt gevestigd op art. l van de Woon-

ruimtewet 1947, waarbij het verboden is

een woongelegenheid in gebruik off
medegebruik te nemen off te geven,
tenzij voor het in gebruik nemen

schriftelijk vergunning is verleend door

Burgemeester en Wethouders.

Bij overtreding zal proces-verbaal worden opgemaakt

en zal de woongelegenheid van gemeentewege kunnen

worden ontruimd.

Hengelo (Gld), 26 November 1947.

Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld),

F. van Hoogstraten, Burgemeester.

H. C. Arends, Secretaris.

s.s.t.t.

Kan

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

HENGELO (GLD)



ONTHEFFING WINKELSLUITING.

Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld)

brengt ter kennis^ dat ingevolge hun besluit

van 25 dezer de winkels van 1 tot en met

5 December en van 22 tot en met

24 December a.s. voor het publiek ge-

. opend mogen zijn tot 22 uur.

Hengelo (Gld), 26 November 1947.

De Burgemeester van Hengelo (Gld) brengt ter kennis,

dat zij, van wie door de Duitsers goederen in eigen-

dom zijn gevorderd tegen afgifte van een vorderings-

bewijs, voor zover de schade nog niet bij hem is

aangemeld, deze

vóór 15 Dec. a.s. rechtstreeks
schriftelijk kunnen aangeven

bij de Schade-enquete-Commissie, Gasthuisstraat 18

te Zutphen.

Hengelo (Gld), 26 November 1947.

Plaatselijk Nieuws.
Vergadering A.R. Kiesver. Uitgaande van de A.R.
Kiesvereniging Nederland en Oranje was Dinsdagavond
een vergadering belegd in de Chr. School in het dorp,
waar het Tweede Kamerlid, de H. J. W. A. Meijerink
sprak over het Indië Vraagstuk. De Voorzitter, de
heer Hiddink opende de vergadering, las een stuk
uit de H. S. en wees er de aanwezigen op dat het
Indische vraagstuk ons aller aandacht vraagt en ver-
dient en het daarom een voorrecht is dat de heer
Meijerink, die gedurende 20 jaar in Ned. Indië heeft
vertoefd en de toestanden daar uitstekend kent, ons
van voorlichting zou dienen.
Daarna krijgt de spr. van deze avond het woord, die
zijn betoog aanvangt met er op te wijzen dat wij als
A.R. de roeping en plicht hebben het licht van Gods
Woord te laten schijnen op elk terrein des levens.
Ook in het publieke leven.
God handhaaft Zijn recht. Het Kruis van Golgotha is
daarvan het duidelijkste bewijs. Ook van de Overheid,
als God's dienaresse, eist God handhaving van het
recht, ons ten zegen, door een rechtvaardig bestuur
en vrede. De rechtsorde moet de organen aanwijzen
om het recht toe te passen en aan te vullen als het
rechtsbegrip zich wijzigt.
In gloedvol en duidelijk betoog zet de spr. daarna uit-
een dat in Indië het recht niet is gehandhaafd maar
geschonden.
De revolutie van Soekarno es. is rechtsbreuk. Onze
regering heeft de op rechtsbreuk en revolutie gevestig-
de zg. republiek erkent en met haar onderhandeld. Zij
erkent hiermede het recht der revolutie. Dit is fout en
slap. Tegen deze schending van het recht moeten wij
krachtig en onverzettelijk stelling nemen en vast-
houden aan beginselen.
Een der fouten van de regering is dat zij een overeen-
komst sluit met een regering die geen gezag heeft en
wier onbetrouwbaarheid vast stond, ook voor onze
regering, getuige de rede van de heer van Kleffens in
de Veiligheidsraad.
Thans wil de regering gaan in de richting van een
Federatie van Indische Staten. In 1928 heeft Colijn
reeds gewezen op deze Federatie als <^e toekomstige
Staten voor Indië. Deze oplossing zullen de A.R. kun-
nen steunen; ook zij willen vrijheid en zelfstandigheid
voor Indië, maar dan in de weg van het recht.
Spr. eindigde zijn rede met er op te wijzen dat de
Indische volken roepen om vrijheid en recht, maar de
ware vrijheid en vrede is alleen te vinden in het
Evangelie van Jezus Christus. Uw taak is het, zei spr.,
dit Evangelie de Indische volken bij te brengen. Uit
de vele vragen die naar aanleiding van sprekers rede
werden gesteld bleek hoe deze rede de aandacht en
belangstelling van de aanwezigen heeft gehad.

Gezinszorg. Uitgaande van de Diaconie der Ned.
Herv. Gemeente Alhier werd er in het Verenigings-
lokaal een lezing gehouden over Gezinszorg door Mej.

Vink uit Utrecht, terwijl Mej. Kroeze uit Eibergen
hare ervaringen mededeelde opgedaan als gezinsver-
zorgster. Beide onderwerpen werden met gespannen
aandacht gevolgd. Ook in Hengelo wordt de behoefte
gevoeld aan gezinsverzorging. We hopen dat er een
aantal meisjes zich bereid verklaren om opgeleid te
worden tot gezinsverzorgster.

Ds. Barbas 45 jaar predikant. Zondag herdacht
ds J. Barbas, em. pred. alhier de dag dat hij voor 45
jaar het predikambt aanvaardde.
Verschillende functies worden door hem nog bekleedt.
Hengelo was zijn tweede standplaats die hij tot 1943
diende in welk jaar hij met emeritaat ging.

Herkozen. De aftredende notabelen bij de Ned. Herv.
Gemeente alhier, de heren H. J. Walgemoet, H. A. J.
Wesselink, G. Bannink en G. J. Remmelink werden
herkozen.

Weekmarkt. Op de Dinsdag j.l. gehouden weekmarkt
waren 15 biggen aangevoerd. Prijzen van H tot 20
gulden per stuk. Handel matig.

Ter secretarie zijn omtrent de navolgende gevonden
en verloren voorwerpen inlichtingen Ie bekomen.

Gevonden: een heren hoed, dubbele fietstas, een
deken, kinderwandeltas, een fluwelen manteltje, een
kindertas, een horloge, een drinkbus, een lange blauwe
heren broek, een vulpen, een blauw kinderbroekje,
enige portemonnaies, twee honden, een bankbiljet, een
hoofddoek, damespolshorloge.

Verloren: een portefeuille, een zilveren broche, meer-
dere portemonnaies, een paar handschoenen, een col-
bert jas, een jongensbroekje, een hoofdstel (paard)
regenjas, een motortas, een dameshandtasje, een arm-
bandje, een vulpen, een bril met koker, een reserve
autowiel met banden.

Filmnieuws. A.s. Woensdag draait er in Bioscoopzaal
Langeler de prachtige kleurenfilm 1001 Nacht.
Dit sprookjesverhaal voor volwassenen is onsterfelijk.
Millioenen over de gehele wereld hebben genoten van
deze vertellingen: hun wilde romantiek — de uitspat-
tingen en sensaite* uit die tijd — de heldhaftige avon-
turen. En nu Kunt U dit alles, bijna in werkelijkheid,
op het witte doek aanschouwen, met de betoverende
Maria Montez als Sherazade — Jon Hall als de roe-
keloze Haroen-Al-Raschid — Sabij als Ali Ben Ali,
de ondeugd — en verder nog een omlijsting van ster-
ren, welke deze film tot een waarlijk grootse show-
film maakt.

Aan Sinterklaas.

Sinterklaas ; het schijnt te wezen
('t Stond tenminste in de krant)
Dat U weer naar hier wilt komen
Naar ons goede Nederland.
Reeds verheugen zich de kind'ren
Want dat wordt voor hen een feest
Tenminste als ze weer een jaar lang
Braaf en netjes zijn geweest.
Voor de and're stoute rakkers
Is Uw komst een zorg, een kruis
En nu wilden wij eens vragen
„Sint" bent U hier niet abuis?
Denk eens aan die oude tijden
Toen U zelf een jongen was
Altijd stil en zoet te wezen
Heus, het is toch

 we
'
 wat

 kras
Als een kind zich gaat vervelen
Als het nergen spelen kan
Als het buiten straaltjes regent
Zeg, wat doet zo'n jongen dan?
Dan nog stil en zoet te wezen
Da's te veel voor zulk een baas
Dan is er maar één remedie
Geef z' een dambord, Sinterklaas l

De Damclub.

Baak. Onderscheiden met de bronzen medaille van
de Orde van Oranje Nassau is de heer W. Grotenbreg
tuinman van Huize Baak, voor 40 jarige dienst.

DAMBORDEN ARNOLD



Bijvoegsel van de'Reclame.
29 Nov. 1947

Zondagsdienst doktoren:

Dr. Dwars en Dr. Westerbeek van Eerten

Ouderavond. Donderdagavond hield „de Ds Pierson-
school" haar Ouderavond, voorzitter Ds Kwint sprak
het openingswoord, daarna sprak Dr ter Bals over:
„De Schoolarts". Sinds 1943 onderzoekteen der pi. art-
sen af en toe de schoolkinderen, maar nu komt er
binnenkort een speciale schoolarts, 't Nuttige hiervan
lichte de spreker op verschillende manieren toe. Hierop
volgde een geannimeerde bespreking. Vervolgens sprak
de heer Dorgelo h. d. sch. over het geven van Rap-
porten. Op zeer duidelijke wijze schetste spr. 't voor
en tegen hiervan, waar met aandacht naar werd ge-
luisterd en verschillende vragers werden beantwoord.
Tenslotte was het de heer Olthof onderwijzer die een
referaat leverde over angst en vrees bij kinderen. Een
onderwerp dat goed bestudeerd was, waarin spreker
liet uitkomen hoe angst in een kinderhart dikwijls veel
leed kan veroorzaken.
Bij de rondvraag werden nog enkele dingen gevraagd.
Ds Kwint dankte de sprekers en sloot na 't zingen
van ps 68 : 10 deze goedgeslaagde avond.
Rest ons nog te vermelden dat we in de pauze ge-
tracteerd werden op een lekker kopje koffie met koekjes.

Wegens plaatsgebrek moeten enkele berichien overstaan.

Nieuws voor boer en boerderij
Registratiekaart 7 December 1947.

Geregistreerden denkt er aan dat de registratiekaart
per 7 December 1947, onmiddellijk na deze datum,
volledig ingevuld, bij de P.B.H, moet worden inge-
leverd.
Dit is niet alleen van belang in verband met de voeder-
toewijzing, doch ook voor de Wintertelling 1947, aan-
gezien deze kaart tevens de basis voor deze telling
zal zijn.
Bovendien moeten de pluimveehouders de door hen
ontvangen zegels voor geleverde eieren hierop hebben
geplakt.
Bij de invulling wordt overigens Uw speciale aandacht
gevraagd voor de rubriek „Oppervlakte koolzaad oogst
1948" aan de voorzijde van de kaart. Ingevuld moet
worden de oppervlakte welke nog aanwezig is op de
datum waarop de desbetreffende registratiekaart wordt
ingevuld.

Dus niet de ingezaaide oppervlakte.

De P.B.H, van district 30,

G. W. Weenink. (Hengelo Gld)

District 31, H. Meutstege,
• Steenderen.

Ondergetekende houdt

zich beleefd aanbevolen

voor de

aanleg en onderhoud

van tuin- en grafplaatsen

Snoeien en

bespuiten

van Vrucht- en

Sierbomen

En het inplanten van jonge

bomen

Hoogstam f 4.50

Halffstam f 3.50

Struik 2 j. i 2.40

Struik 1 j. f 2.—

NAK gekeurd

Opgaaf hiervan voor 10 Dec.

J. M. Messing
B 94 Hengelo (Gld)

ii

Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Biggen te koop
bij H. G. Burghardt

D 86 Hengelo (Gld)

Te Koop

3 melkkoeien
half Febr. a.d. telling

en een

vlot neurende maal

bij H. A. Cornegoor

Lankhorsterstr. Hengelo G

Bestelt de Sint gerust,
Wij hebben vele nuttige en practische

Cadeaux.
O. a. Stuurtassen (leer), en (autodoek),

Dragertassen dubbel, Motorhandschoenen,

Am. Motorhandschoenen, prima Handbe-

schermers, alle soorten Jasbeschermers.

Sportsturen chroom, complete wielen met

remnaaf, compl. wielen met Trommelrem-

naaf, compl. Voorwielen, Pedalen, Hand-

dynamo's, alle soorten Batterijen ook Ano-

de's, Electr. Strijkijzers. Wandlampjes en

Perk. Kamerlampen.

Philips Gloeilampen
van 15 tot 200 watt

i
Verschillende typen Radiolampen.

Speciaal ingericht vooor

Radio-reparaties
Het adres voor de gehele omtrek

Eliezen
B A A K

/oor Sint Nicolaas
een pracht sortering

Luxe dozen Eau de Cologne

en andere Cadeaux.

Ook voor alle Drogist-Artikelen Uw adres **̂ Q

Beleefd aanbevelend,

Drogisterij, G. A. van AKEN, Keijenburg

Kerkdiensten
ZONDAG 30 NOV. 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint.

Veldhoek 10 u. Ds P. Hakkesteegt,

pred. te Zelhem.

Woensdag 3 Dec. 7 uur Bijbel-

lezing te Bekveld en Varssel.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Riphaagen, Zutphen

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 plm. 25 are

best knolgroen
bij J. Mentink

F 23 Vreterink Zelhem

Voor 4 en 5 Dec.
zijn wij goed gesorteerd

m

Kleur-, Prent-, Jongens- en
Meisjesboeken, Romans enz.
Kleur- en Veridozen,
Postzegel-, Opberg-

en Sierradendozen,
Sigarettenaanstekers en

Roldozen,
Foto- en Poëzie-albums,
Fotostandaards,
Gezelschapspelen,
Dozen Postpapier,
Vulpennen, Vulpotloden,
Zij- en Zakkammen, Pijpen,
Prima St Nicolaaspapier en
Sluitetiketten.

Deventer Almanakken
Niet lang gezocht

bij Boekh. ARNOLD
gekocht.



ONTHEFFING WINKELSLUITING.

Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld)

brengt ter kennisM dat ingevolge hun besluit

van 25 dezer de winkels van 1 tot en met

5 December en van 22 tot en met

24 December a.s. voor het publiek ge-

. opend mogen zijn tot 22 uur.

Hengelo (Gld), 26 November 1947.

De Burgemeester van Hengelo (Gld) brengt ter kennis,

dat zij, van wie door de Duitsers goederen in eigen-

dom zijn gevorderd tegen afgifte van een vorderings-

bewijs, voor zover de schade nog niet bij hem is

aangemeld, deze

vóór 15 Dec. a.s. rechtstreeks
schriftelijk kunnen aangeven

bij de Schade-enquete-Commissie, Gasthuisstraat 18

te Zutphen.

Hengelo (Gld), 26 November 1947.

Plaatselijk Nieuws.
Vergadering A.R. Kiesver. Uitgaande van de A.R.
Kiesvereniging Nederland en Oranje was Dinsdagavond
een vergadering belegd in de Chr. School in het dorp,
waar het Tweede Kamerlid, de H. J. W. A. Meijerink
sprak over het Indië Vraagstuk. De Voorzitter, de
heer Hiddink opende de vergadering, las een stuk
uit de H. S. en wees er de aanwezigen op dat het
Indische vraagstuk ons aller aandacht vraagt en ver-
dient en het daarom een voorrecht is dat de heer
Meijerink, die gedurende 20 jaar in Ned. Indië heeft
vertoefd en de toestanden daar uitstekend kent, ons
van voorlichting zou dienen.
Daarna krijgt de spr. van deze avond het woord, die
zijn betoog aanvangt met er op te wijzen dat wij als
A.R. de roeping en plicht hebben het licht van Gods
Woord te laten schijnen op elk terrein des levens.
Ook in het publieke leven.
God handhaaft Zijn recht. Het Kruis van Golgotha is
daarvan het duidelijkste bewijs. Ook van de Overheid,
als God's dienaresse, eist God handhaving van het
recht, ons ten zegen, door een rechtvaardig bestuur
en vrede. De rechtsorde moet de organen aanwijzen
om het recht toe te passen en aan te vullen als het
rechtsbegrip zich wijzigt.
In gloedvol en duidelijk betoog zet de spr. daarna uit-
een dat in Indië het recht niet is gehandhaafd maar
geschonden.
De revolutie van Soekarno es. is rechtsbreuk. Onze
regering heeft de op rechtsbreuk en revolutie gevestig-
de zg. republiek erkent en met haar onderhandeld. Zij
erkent hiermede het recht der revolutie. Dit is fout en
slap. Tegen deze schending van het recht moeten wij
krachtig en onverzettelijk stelling nemen en vast-
houden aan beginselen.
Een der fouten van de regering is dat zij een overeen-
komst sluit met een regering die geen gezag heeft en
wier onbetrouwbaarheid vast stond, ook voor onze
regering, getuige de rede van de heer van Kleffens in
de Veiligheidsraad.
Thans wil de regering gaan in de richting van een
Federatie van Indische Staten. In 1928 heeft Colijn
reeds gewezen op deze Federatie als <Je toekomstige
Staten voor Indië. Deze oplossing zullen de A.R. kun-
nen steunen; ook zij willen vrijheid en zelfstandigheid
voor Indië, maar dan in de weg van het recht.
Spr. eindigde zijn rede met er op te wijzen dat de
Indische volken roepen om vrijheid en recht, maar de
ware vrijheid en vrede is alleen te vinden in het
Evangelie van Jezus Christus. Uw taak is het, zei spr.,
dit Evangelie de Indische volken bij te brengen. Uit
de vele vragen die naar aanleiding van sprekers rede
werden gesteld bleek hoe deze rede de aandacht en
belangstelling van de aanwezigen heeft gehad.

Gezinszorg. Uitgaande van de Diaconie der Ned.
Herv. Gemeente Alhier werd er in het Verenigings-
lokaal een lezing gehouden over Gezinszorg door Mej.

Vink uit Utrecht, terwijl Mej. Kroeze uit Eibergen
hare ervaringen mededeelde opgedaan als gezinsver-
zorgster. Beide onderwerpen werden met gespannen
aandacht gevolgd. Ook in Hengelo wordt de behoefte
gevoeld aan gezinsverzorging. We hopen dat er een
aantal meisjes zich bereid verklaren om opgeleid te
worden tot gezinsverzorgster.

Ds. Barbas 45 jaar predikant. Zondag herdacht
ds J. Barbas, em. pred. alhier de dag dat hij voor 45
jaar het predikambt aanvaardde.
Verschillende functies worden door hem nog bekleedt.
Hengelo was zijn tweede standplaats die hij tot 1943
diende in welk jaar hij met emeritaat ging.

Herkozen. De aftredende notabelen bij de Ned. Herv.
Gemeente alhier, de heren H. J. Walgemoet, H. A. J.
Wesselink, G. Bannink en G. J. Remmelink werden
herkozen.

Weekmarkt. Op de Dinsdag j.l. gehouden weekmarkt
waren 15 biggen aangevoerd. Prijzen van 14 tot 20
gulden per stuk. Handel matig.

Ter secretarie zijn omtrent de navolgende gevonden
en verloren voorwerpen inlichtingen Ie bekomen.

Gevonden: een heren hoed, dubbele fietstas, een
deken, kinderwandeltas, een fluwelen manteltje, een
kindertas, een horloge, een drinkbus, een lange blauwe
heren broek, een vulpen, een blauw kinderbroekje,
enige portemonnaies, twee honden, een bankbiljet, een
hoofddoek, damespolshorloge.

Verloren: een portefeuille, een zilveren broche, meer-
dere portemonnaies, een paar handschoenen, een col-
bert jas, een jongensbroekje, een hoofdstel (paard)
regenjas, een motortas, een dameshandtasje, een arm-
bandje, een vulpen, een bril met koker, een reserve
auto wiel met banden.

Filmnieuws. A.s. Woensdag draait er in Bioscoopzaal
Langeler de prachtige kleurenfilm 1001 Nacht.
Dit sprookjesverhaal voor volwassenen is onsterfelijk.
Millioenen over de gehele wereld hebben genoten van
deze vertellingen: hun wilde romantiek — de uitspat-
tingen en sensaites uit die tijd — de heldhaftige avon-
turen. En nu Kunt U dit alles, bijna in werkelijkheid,
op het witte doek aanschouwen, met de betoverende
Maria Montez als Sherazade — Jon Hall als de roe-
keloze Haroen-Al-Raschid — Sabij als Ali Ben Ali,
de ondeugd — en verder nog een omlijsting van ster-
ren, welke deze film tot een waarlijk grootse show-
film maakt.

Aan Sinterklaas.

Sinterklaas ; het schijnt te wezen
('t Stond tenminste in de krant)
Dat U weer naar hier wilt komen
Naar ons goede Nederland.
Reeds verheugen zich de kind'ren
Want dat wordt voor hen een feest
Tenminste als ze weer een jaar lang
Braaf en netjes zijn geweest.
Voor de and're stoute rakkers
Is Uw komst een zorg, een kruis
En nu wilden wij eens vragen
„Sint" bent U hier niet abuis?
Denk eens aan die oude tijden
Toen U zelf een jongen was
Altijd stil en zoet te wezen
Heus, het is toch wel wat kras
Als een kind zich gaat vervelen
Als het nergen spelen kan
Als het buiten straaltjes regent
Zeg, wat doet zo'n jongen dan?
Dan nog stil en zoet te wezen
Da's te veel voor zulk een baas
Dan is er maar één remedie
Geef z' een dambord, Sinterklaas!

De Damclub.

Baak. Onderscheiden met de bronzen medaille van
de Orde van Oranje Nassau is de heer W. Grotenbreg
tuinman van Huize Baak, voor 40 jarige dienst.

DAMBORDEN ARNOLD



Bijvoegsel van de'Reclame.
29 Nov. 1947

Zondagsdienst doktoren:

Dr. Dwars en Dr. Westerbeek van Eerten

Ouderavond. Donderdagavond hield „de Ds Pierson-
school" haar Ouderavond, voorzitter Ds Kwint sprak
het openingswoord, daarna sprak Dr ter Bals over:
„De Schoolarts". Sinds 1943 onderzoekteen der pi. art-
sen af en toe de schoolkinderen, maar nu komt er
binnenkort een speciale schoolarts, 't Nuttige hiervan
lichte de spreker op verschillende manieren toe. Hierop
volgde een geannimeerde bespreking. Vervolgens sprak
de heer Dorgelo h. d. sch. over het geven van Rap-
porten. Op zeer duidelijke wijze schetste spr. 't voor
en tegen hiervan, waar met aandacht naar werd ge-
luisterd en verschillende vragers werden beantwoord.
Tenslotte was het de heer Olthof onderwijzer die een
referaat leverde over angst en vrees bij kinderen. Een
onderwerp dat goed bestudeerd was, waarin spreker
liet uitkomen hoe angst in een kinderhart dikwijls veel
leed kan veroorzaken.
Bij de rondvraag werden nog enkele dingen gevraagd.
Ds Kwint dankte de sprekers en sloot na 't zingen
van ps 68 : 10 deze goedgeslaagde avond.
Rest ons nog te vermelden dat we in de pauze ge-
tracteerd werden op een lekker kopje koffie met koekjes.

Wegens plaatsgebrek moeten enkele berichien overstaan.

Nieuws voor boer en boerderij
Registratiekaart 7 December 1947.

Geregistreerden denkt er aan dat de registratiekaart
per 7 December 1947, onmiddellijk na deze datum,
volledig ingevuld, bij de P.B.H, moet worden inge-
leverd.
Dit is niet alleen van belang in verband met de voeder-
toewijzing, doch ook voor de Wintertelling 1947, aan-
gezien deze kaart tevens de basis voor deze telling
zal zijn.
Bovendien moeten de pluimveehouders de door hen
ontvangen zegels voor geleverde eieren hierop hebben
geplakt.
Bij de invulling wordt overigens Uw speciale aandacht
gevraagd voor de rubriek „Oppervlakte koolzaad oogst
1948" aan de voorzijde van de kaart. Ingevuld moet
worden de oppervlakte welke nog aanwezig is op de
datum waarop de desbetreffende registratiekaart wordt
ingevuld.

Dus niet de ingezaaide oppervlakte.

De P.B.H, van district 30,

G. W. Weenink. (Hengelo Gld)

District 31, H. Meutstege,
• Steenderen.

Ondergetekende houdt

zich beleefd aanbevolen

voor de

aanleg en onderhoud

van tuin- en grafplaatsen

Snoeien en

bespuiten

van Vrucht- en

Sierbomen

En het inplanten van jonge

bomen

Hoogstam f 4.50

Halfstam f 3.50

Struik 2 j. f 2.40

Struik 1 j. f 2.—

NAK gekeurd

Opgaaf hiervan voor 10 Dec.

J. M. Messing
B 94 Hengelo (Gld)

ii

Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania
Geregeld *op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Biggen te koop
bij H. G. Burghardt

D 86 Hengelo (Gld)

Te Koop

3 melkkoeien
half Febr. a.d. telling

en een

vlot neurende maal
bij H. A. Cornegoor

Lankhorsterstr. Hengelo G

Bestelt de Sint gerust,
Wij hebben vele nuttige en practische

Cadeaux.
O. a. Stuurtassen (leer), en (autodoek),

Dragertassen dubbel, Motorhandschoenen,

Am. Motorhandschoenen, prima Handbe-

schermers, alle soorten Jasbeschermers.

Sportsturen chroom, complete wielen met

remnaaf, compl. wielen met Trommelrem-

naaf, compl. Voorwielen, Pedalen, Hand-

dynamo's, alle soorten Batterijen ook Ano-

de's, Electr. Strijkijzers. Wandlampjes en

Perk. Kamerlampen.

Philips Gloeilampen
van 15 tot 200 watti

Verschillende typen Radiolampen.

Speciaal ingericht vooor

Radio-reparaties
Het adres voor de gehele omtrek

Eliezen
B A A K

Voor Sint Nicolaas
een pracht sortering

Luxe dozen Eau de Cologne

en andere Cadeaux.

Ook voor alle Drogist-Artikelen Uw adres

Beleefd aanbevelend,

Drogisterij, G. A. van AKEN, Keijenburg

Kerkdiensten

ZONDAG 30 NOV. 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint,

Veldhoek 10 u. Ds P. Hakkesteegt,

pred. te Zelhem.

Woensdag 3 Dec. 7 uur Bijbel-

lezing te Bekveld en Varssel.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Riphaagen, Zutphen

Parochie St. Willibrordns

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 plm. 25 are

best knolgroen
bij J. Mentink

F 23 Vreterink Zelhem

Voor 4 en 5 Dec.
zijn wij goed gesorteerd

m

Kleur-, Prent-, Jongens- en
Meisjesboeken, Romans enz.
Kleur- en Vecfdozen,
Postzegel-, Opberg-

en Sierradendozen,
Sigarettenaanstekers en

Roldozen,
Foto- en Poëzie-albums,
Fotostandaards,
Gezelschapspelen,
Dozen Postpapier,
Vulpennen, Vulpotloden,
Zij- en Zakkammen, Pijpen,
Prima St Nicolaaspapier en
Sluitetiketten.

Deventer Almanakken

Niet lang gezocht

bij Boekh. ARNOLD
gekocht.
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„Wat veurbi'j geet

en wat blif'
Is et mooiste boek wat 't gif.

Met zo'n buuksken

In 'n huuksken

's oavends an den warmen heard,

Jonges joa, da's alles weard.

Zek dat NOW an Sinterkloas

Anders griep i'j straks d'r noas.

+

•

•
+

•

.STEVORD' HENGEL

Onze

Sint Nicolaas
Etalages

zijn gereed
Wij zijn ruim

gesorteerd

Kinderspeelgoed Religieuse- en Huis-

houdelijke artikelen en Schrijfbehoeften.

J. A. Winkelman
St. Janstraat Keijenburg

Danslessen „Steenderen"
Zij die nog wensen deel te nemen aan een

Danscursus kunnen zich opgeven bij onder-

staand adres, de leeftijdsgrens is Dames vanaf

16 jaar Heren boven 18 jaar, opgave t/m

2 Dec. Tevens eerste les van 7—9 uur.

„de Zwaan" Steenderen.

Gedipl. Dansleraar A. BOS, Brummen

NUTTIGE GESCHENKEN!
Autopeds

Kinderdriewielers

Trekwagens

Stofzuigers

Strijkijzers

Stuurtassen

Handbeschermers

Handschoenen

Handdynamo's

Beenpijpen
Zaklampen, Enz. Enz. Enz.

Gebruikte Dames-, Heren- en Kinderrijwielen

RAADHUISSTRAAT 27

Wie met

Sint Nicolaas
verzekert wil zijn

van prima

Banket en
Gebak

Bestelt het bij

Banketbakkerij KREUNEN Tel. 272

ZONDAG a.s.

AANVANG 12 UUR

Pax 2 - DEEGO 1
AANVANG 2 UUR

PAX 1 - Fortuna 1
Entree 35 cent

Beneden 1 6 jaar 1 0 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart

vrije toegang.

Voor de a.s.

Sint Nicolaas
hebben wij grote

sortering

Chocola-, Suiker-

en Marsepein-

figuren, Borstplaat,

Chocoladeletter en Bonbons.

Ook Uw adres voor een

heerlijke boterletter
Zie Etalage.

Brood- en Banketbakkerij KRIJT
WICHMOND.

GEVRAAGD:
Mach. Houtbewerkers

Halfwas Meubelmakers

Leerling Meubelmakers

Sjouwers

Aanmelden op werkdagen tot 5 uur

Fa. B. H. Groot Bramel & Zn., Vorden

U zoekt met

SINT NICOLAAS
een practisch en nuttig

Cadeau
dan naar

J. BESSELINK - KEIJENBURG

Ook ruim gesorteerd in Religieuse artikelen.

D4F~ Kinderspeelgoed tegen verlaagde prijzen.


