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Officiële Bonr. nlijst
voor het tijdvak van 14 t/m 27 Dec. '47
Bonkaaxten

KA, KB, KC 713

KD KC 713,

MA, MB, MC, MD,
MH 713
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 711

Geldige bonnen
055 Algemeen

053
052

050
044 Reserve

045

047

555, 556,, 557
Algemeen

553 Algemeen
552

550
544 Reserve

546

1015 suiker

T-01.T-02 tabak

T-03 tabak

T-01 versnap.

T-03 versnap.

Rantsoen

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

250 gram zachte zeep
2000 gram brood (geldig t.m.

20 Dec. a.s.)
l ei
800 gram brood (geldig t.m.

20 Dec.)
250 gram citroenen (reeds

aangewezen voorinl.bon)
400 gram brood (geldig t.m.

20 Dec.)

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

500 gram zachte zeep
800 gram brood (geldig t.m.

20 Dec. a.s.)
l ei
400 gram brood (geldig t .m.

20 Dec. a.s.)
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbtscuits

250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gr.
jam, stroop enz. of 250
gr. 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 suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

De reeds aangewezen bon 045 Reserve voor citroenen
moet uiterlijk 13 Dec. bij een handelaar in citroenen
worden ingeleverd. De niet aangewezen bonnen van
Serie R van de bonkaarten 711 kunnen worden ver-
nietigd. Voorts zijn niet aangewezen en kunnen wor-
den vernietigd van de bonkaarten 713 de bonnen : 029,
526 t/m 529 Algemeen. 010 t/m 012, 018, 517, 518
Reserve, 002, 003, 503 Melk.

Kantoor Gemeente-Ontvanger.

Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld) herinnert be-
langhebbenden eraan, dat het kantoor van de ge-

meente-ontvanger voor het publiek uitsluitend ge-
opend is op Dinsdag en Donderdag, van H tot 17.30 uur.

Hengelo (Gld), 10 December 1947.

Vleeskeuringsdienst Hengelo (Gld)

Het kantoor van de Vleeskeuringsdienst, (Gemeente-
huist Kamer 5) is geopend elke werkdag, van

9—10 uur.

Aangiften van huisslachtingen enz. kunnen uitslui-

tend in dat uur geschieden.
Het gemeentebestuur.

Hengelo, (Gld), 10 December 1947.

De weg Terug.

Ik heb tot de pessimisten
Vele malen reeds gezegd:
Weest gerust, want na de oorlog
Dan komt alles weer terecht.

Strakjes^kan je alles kopen —
Bonloos eten, goed textiel%—
Hoe heb ik toen kunnen weten
Dat het ons zó tegenviel!

Als ik cijfers moest gaan geven,
Net zoals op school geschiedt,
Geloof ik dat 't rapportenlijstje
Ongeveer er zó uitziet:

Cigaretten onvoldoende;
Twijfelachtig voor Biscuits.
Margarine krijgt een tweetje;
En de suiker krijgt een drie.

De belasting gaat steeds beter:
Krijgt het hoogste cijfer dus.
Distributie ook een tweetje;
Zwarte handel negen plus.

Hoe het zij, de Nederlanders
Zijn die nare bonnen moe!
Nog een rukje en we zijn weer
Aan de suikerbieten toe! ... .

(Nadruk verboden)

Aangifte Woonruimte.

Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld) brengt ter
kennis, dat ingevolge de Verordening aangifte woon-
ruimte iedere verhuurder van een woning of een

woonruimte verplicht is, binnen 24 uur nadat
a. hem de woning is opgezegd;
b. hem gebleken is, dat de woning zonder opzegging

is verlaten;
c. een woning, van welke hij als verhuurder is te

beschouwen, is voltooid,
daarvan schriftelijk aangifte te doen aan de burgemeester.
Verzuim van deze aangifte is strafbaar.

Hengelo (Gld), 10 December 1947.

Zondagsdienst doktoren:
Dr Buurke en Dr Dwars

Ondergetekende wenst zich vanaf heden te abonneren
tot wederopzegging, voor minstens l jaar,

op de Reclame.

Naam:

Adres:
(straat en huisno.)

Woonplaats:



Plaatselijk Nieuws.
Volksonderwijs. Dinsdagavond was er , in zaal Lange-
ler bijna geen enkele plaats onbezet, toen Volksonder-
wijs zijn tweede propaganda feestavond hield.
De Voorzitter, de heer Witteveen, opende deze avond
met een kernachtig voorwoord, waarin hij er de na-
druk op legde, dat de Openbare School de school is,
die is toevertrouwd aan de voortdurende zorgen van
de overheid! Dat de Openbare school in het Ge-
meentebestuur haar schoolbestuur heeft, gelijk elke
Bijzondere School zijn eigen bestuur heeft. Na een
opwekking om lid te worden van Volksonderwijs kreeg
de heer Meijerman het woord, die op duidelijke wijze
uiteen zette, wat Openbaar Onderwijs is. Hij wees er
op, dat de Openbare School geen On-Christelijke
school is zoals de tegenstanders onze Openbare School
dikwijls plachten te noemen, maar juist een Christelijke
School: Geen verdeeldheid en geen hokjes" beweging.
Onze Openbare School is wél Christelijk maar niet
gebonden aan een bepaalde Kerk.
Na deze treffende rede werd opgevoerd:, „Tot weder-
dienst bereid". Het stuk werd vlot gespeeld en dat het
in de smaak van het talrijke publiek viel, was op te
maken uit de stilte onder het spelen en het warme
applaus na elk bedrijf. Zeer voldaan ging een ieder
huis toe met de vaste overtuiging, dat het een avond
is geweest, waarop Volksonderwijs met trots kan
terugzien.
Kerkelijke verkiezingen. De aftredende ouderlingen
bij de Ned. Herv. Gemeente, de heren J. Dorgelo en
G. A. Willink, werden herkozen.
Door uitbreiding van de Kerkeraad werden tot ouder-
ling de heren R. Visschers en G. J. Hiddink en tot
diakenen de heren G. Menkveld en E. J. Maalderink
gekozen.
De aftredende kerkvoogd, de heer J. Maalderink, die
niet voor een herbenoeming in aanmerking wenste te
komen, werd opgevolgd door de notabel G. Bannink,
terwijl in de vacature van de president-kerkvoogd de
heer J. ]. van Beek, die om drukke werkzaamheden
zijn functie neerlegde, werd voorzien door de benoe-
ming van de heer H. C. Arends.

Toneelvoorstelling. Volgens adv. in dit no. komta.s.
Woensdag in Hotel „De Zwaan" het gunstig bekende
Toneelgezelschap „De Residentiespelers", Dit gezel-
zelschap dat in de gehele pers gunstig is gerecenseerd,
behoefd o.i. geen nadere aanbeveling. Voor Toneel-
liefhebbers beloofd het een genotvolle avond te worden.
De Resedentiespelers verdienen volle zalen.
Men zie de adv. in dit no.
Gelderse Blindenvereniging. De Hengelose-lezers
vinden in dit no een circulaire, waarin wordt aange-
spoord de Gelderse Blindenvereniging te steunen. Wij
verzoeken degenen, die daartoe willen overgaan het
intekenbiljet ingevuld aan ons bureau in te leveren.
De blinden zullen U er dankbaar voor zijn.
Verder kan worden gemeld dat er voorbereidingen
worden getroffen om in een der zalen een propaganda-
avond te houden, waar men van muziek, zang en to-
neel kan genieten en tevens de blinden aan het werk
te zien.
Toneelavond Bond voor Slaatspensionnering. De
afd. Hengelo (Gld) van voornoemde bond belegt op
Zaterdag 20 Dec. a.s. een toneelavond in zaal Langeler.
De toneelver. T.O.E.P. uit Winterswijk brengt het
prachtige toneelstuk „Levensgang" voor het voetlicht.
Zij heeft dit reeds in meerdere plaatsen met groot
succes opgevoerd, getuige de zeer gunstige persrecensies.
De alg. Voorz., de heer G. van Roekei uit Deventer,
zal de propagandarede houden. Wegens de grote toe-
name van het ledental (de 400 werd reeds gepasseerd)
zal deze avond alleen toegankelijk gesteld zijn voor de
leden. Zij die dus nog dit toneelstuk willen zien, zijn
hiertoe in de gelegenheid indien zij zich alsnog als lid
opgeven. De toegangsprijs is slechts 25 et, belasting
inbegrepen. Alle leden ontvangen dezer dagen een uit-
nodiging en niemand verzuime deze mooie avond bij
te wonen.
De toneeluitvoering met medewerking van K.D.O. uit
Brummen, kan wegens omstandigheden niet plaats vin-
den.
C.B.T.B. Dinsdagavond hield de afd. Hengelo van
voornoemde bond in het verenigingslokaal haar jaar-
vergadering. Het lokaal was geheel gevuld.

De voorz. opende op gebruikelijke wijze, heette allen
hartelijk welkom en memoreerde de grondslag der
organisatie, rustende op Gods woord. Dit woord is
niet alleen voor de Zondag maar moet dienen als een
richtsnoer voor het leven van alle dag. Spreker wekte
de leden op trouw ter vergadering te komen, Niet
kankeren thuis achter de kachel maar in organisatorisch
verband de dingen bespreken.
Uit het verslag van de Secr. bleek dat de ver. 79 le-
den telt, terwijl de penn. mededeelde dat de kas sloot
met een batig soldo van f 166.13.

Hierna kreeg de heer Weenink uit Dinxperlo het
woord die een goed gedocumenteerde rede hield over
het onderwerp : „Waarom het gaat". Duidelijk stelde
spr. in het licht het principiële verschil hetwelk be-
staat tussen de C.B.T.B en de neutrale landbouworg,
Echter gaf de spr. tal van voorbeelden waarin de Chr.
organisatie samen kan gaan met de. neutrale org. op
maatschappelijk en sociaal terrein.
Met grote aandacht werd de spr., die van het begin
tot het einde boeide, door de aanwezigen aangehoord.
Bij de bestuursverkiezing werden in de vacatures A.
Bobbink en G. J. Hiddink, welke niet voor herbenoe-
ming in aanmerking wensten te komen, gekozen J. W.
Reusink en G. Bannink, terwijl de heer H. J. Heerink
werd herkozen.
Nadat nog door enkele jongelui een aardig toneelstukje
was opgevoerd, sprak Ds Kwint een slotwoord,

Tentoonstelling. In de zaal van Concordia werd van
8—12 Dec. een tentoonstelling gehouden door de
Stichting Maatschappelijk werk ten Plattelande. Maan-
dagavond werd deze tentoonstelling geopend door mej.
Van Schaik, lerares a. d. Huishoudschool te Zelhem
in tegenwoordigheid van een aantal genodigden, o.a.
Burgemeester van Hoogstraten, de gem. Secr. H. C.
Arends, notaris van Ballegoyen de Jong en enkele
hoofden van scholen. Zij vertelde, dat genoemde Stich-
ting een rijksinstelling is en derhalve ressorteert onder
het ministerie van Landbouw. Deze instelling geeft
voorlichting op sociaal en cultureel gebied voor het
platteland. De verschillende stands gaven een ruim in-
zicht in gezondheidszorg, gezinszorg, scabis- en tuber-
culosbestrijding, kleuteronderwijs.
Het huishoudonderwijs werd gedemonstreerd door het
maken van kledingstukken en het wassen hiervan.
Op landbouwgebied waren zeer vele stands, die een voor-
lichting gaven. De plantenziektekundige dienst demon-
streerde het ontsmetten, selecteren en bespuiten van
aardappelen; een andere stand de verzorging van het
vee, wat vooral voor de productie van groot belang
geacht moet worden. Men zag hoe de strijd tegen de
tuberculose, schurft en de runderhorzel gevoerd moest
worden. De grond- en pachtzaken en de mechanisatie,
ter vereenvoudiging van de landarbeid, waren interessant
te noemen. Verschillende landbouwmachines waren opge-
steld o.a. aardappelrooiers, schoffels, sproeiers, zaai- en
pootgoedmachines, en enkele andere werktuigen.
De tentoonstelling voor het huishoudelijk gedeelte
werd geleid door het onderwijzend personeel der
huishoudschool van Zelhem, en dat der landbouwaf-
deling door de heer J. W. Luiten, assistent bij de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.

MEDEDELING
In verband met de Kerstdagen verschijnt die week
geen Reclame, ons Kerstnummer verschijnt 20 Dec.
Het daaropvolgend nummer wordt uitgegeven op
Woensdag 31 Dec. Zij die hierin hun Nieuwjaars-
wens willen plaatsen gelieven dit op te geven vóór

27 Dec. De Uitgever.

iiFeestgebouw „Concordia
Zaterdag 20 December, aanvang half drie

De Sprookjes Revue

P l et j e Bell *» sprookjesland.

Zie adv. volgend no. en r aambiljetten
Kaarten vanaf Maandag a f 0.65 en f 0.45

belasting inbegrepen

In gezin van twee personen

wordt gevraagd een net

Dienstmeisje p,g.
liefst met enige ervaring

Brieven no. 4 Bur. dezes.

Leden derC,B,T,B,
Zij die wensen de Alg.

Ledenvergadering in

Arnhem bij te wonen

kunnen zich bij het be-

stuur vervoegen.

Zie de Agenda in het

„Platteland"

Kerkdiensten
ZONDAG 14 DEC. 1947

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel

10.30 uur de heer te Winkel
Veldhoek 10 uur Ds. Kwint
Woensdag 17 Dec. 7 uur
Bijbellezing te Bekveld en Varssel

Vrije. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Wfflibroxdn»

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 ruil
een guste KOE voor

NIEUW MELKTE of

DRAGENDE MAAL

D. Poorterman

F 2 Hengelo (Gld)

biggen
te koop bij

G. Bannink

„Beiierink" B 13

Verloren
gr. platte zilveren Broche.
Tegen bel. terug te bez.

Wed. van Hees
Kervelseweg 19

Te koop of te ruil

2 dr. malen
bij B. Boers Bekveld

Te koop vier

beste bi
bij H. J. Lenderink

B 28 Hengelo (Gld)

Te koop
een goed onderhouden

Blauw pak
maat 50 zonder punten

en ruim 20 gramofoon-

platen bij

A. Besselink
Smederij Keijenburg

's Avonds na 6 uur.

Baak DC firma Gcbr. Schooltink alhier ontving op 6 Dec.
j . l . van de Vereniging „Het Ned. Trekpaard" te 's Graven*
hage een getuigschrift met medaille als bekroning voor de
wedstrijd in hoefbeslag op de 15e tentoonstelling te 's Her»
togenbosch.

Op Maandag 15 Dec. D.V. hopen onze

geliefde ouders

E. Lubbers

E. Lubbers-Jansen

hun 25 jarige Echtvereniging te herdenken

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven
is de wens van

Herman
en
Willy

Hengelo (Gld), 13 Dec. '47.

Gerda Bretveld

Herman Lubbers

Receptie van 4-5 uur in Concordia Hengelo

Maandag 15 Dec

D.V. Hopen onze geliefde ouders

H. Dimmendaal

en

W. F. Dixnmendaal-Groot Bramel

op 15 Dec. '47 hun 25 jarige Echtvereniging o
te herdenken,

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge- g
spaard mogen blijven, is de wens van hun dank- X
bare kinderen.

Dina en Verloofde
Henk N.O.I.
Wim

Gelegenheid tot feliciteren Maandag 15 Dec. van
3 tot 5 uur, te Varssel F 67.

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

13 Dec. uitvoering van C.J.M.V. te Toldijk.
Zaterdag 13 December. Toneelavond V.V.V.
14 Jan. Filmavond PAX
17 Dec. „de Residentiespelers" de Zwa"an, Steenderen.
17 Dec. Bioscoopvoorstelling.
17 en 18 Dec. Jubileum.Uitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.
20 Dec. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
26 Dec. (2e Kerstdag) Residentiespelers „Concordia".
7 en 9 Jan. Uitvoering zangv, „Soli Deo Gloria" Bekveld.
16 Jan. Jaarfeest Chr. Jong. Ver. Dorp.
27 en 29 Jan. 1948 Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles"
6 en 7 Febr. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior"
25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer

Voor KALENDERS naar ARNOLD

Te koop een

toom Biggen
bij W. Nieuwenhuis

Bekveld D 33 Hengelo (G.)

In voorraad

gez, Bruinkolen
zonder bon

B. Kelderman

Te koop

een goed bevleesde

guste Schot
H. J. Steenkamp

D 146 Hengelo (Gld)

Te koop
3 jonge Duitse

herdershonden
bij H. Broekman

Coldewey Hengelo (Gld)

Staat ter dekking
een goed gekeurde

STIER
en tevens te koop een

r.b. dr. maal
31 - 1 2 aan de telling

TBC vrij bij

J. Woerts, Mettemaat

B 59 Hengelo (Gld)

Wij ontvangen komende

week

tamme konijnen
a f 3.— per kg.

Aanbevelend,

H. Franken

Te koop een

r.b. dr. maal
bijna aan telling

TBC vrij, ook ruilen voor

gust vee bij
H. Maalderink, Velderhof

ZONDAG a.s.
Aanvang 1 2 uur

PAX 4 - Zutphen 4
AANVANG 2 UUR

PAK 3 - KI. Dochterense Boys l
Entree 25 cent

Beneden 1 6 jaar 10 cent
Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart

vrije toegang.

Scheurdegrei en Glaswark
Endelukke tieds hew iets in scheurdegrei
en glas ekregen. Umdat d'r zo volle noa
evroagd hebt zette wi'j et in de krante, dan
wet ze 't allemoale. Moandagmargen um
8 uur beginne wi'j te vekopen, zolange at
der wat is. Stelt ow neet te volle veur want
zo volle is 't neet. Aw iedereene 3 stuks
kont geven volt et met. Brengt ow een
tasse en een paar olde kranten met, 't grei
is te betuun um et onderwegges te brekken.

Stevord Hengel

99Concordia"
Houdt 2e Kerstdag vrij voor

„De Residentiespelers
met het successtuk

„De Vrome Leugen"
Toegangsbewijzen è f 1.50 vanaf Woensdag ver-

krijgbaar a.d. zaal. Zie verder raambiljetten en

adv. volgend no.

Bioscoop. Woensdag 17 Dec. kunnen Bioscooplief-
hebbers hun hart weer ophalen, dan draait in zaal
Langeler de film „Muziek voor millioenen". Een film die
ieder ontroeren zal. Niemand verzuime deze film te
te gaan zien.



BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

Woensdag 17 December, 8 uur

De prachtige Amerikaanse film

van Metro-Goldwyn-Mayer

met: MARCARET O'BRIEN, JOSÉ ITURBI, JIMMY
DURANTE, JUNE ALLYSON.
Bekende sterren — prachtige muziek — een enorm geheel.

Humor en muziek; liefde en spanning, dit alles vindt

U in deze film.

Toegang voor alle leeftijden. Zie de raambiljetten,

Ondergetekende betuigt
hiermede zijn hartelijke dank
aan de Burgerij en de leden
van de U.V.V. der gem.
Hengelo (Gld), voor het
Kerstpakket, dat ik mocht
ontvangen.

Soldaat J. Veenendaal
Leger no. 250320158
Batt. Staf 4. • l R.I.

Chauff. oppasser R.A.O. Off.
2e Divisie

Veldpostkantoor Palembang

Te koop aangeboden

een dorsmachine
als nieuw „Holthaus"

cap. 750 kg breedte 180 cM.
geschikt voor privé bedrijf.

Te bevragen bij het bur.
van dit blad.

i»
n

Toneelzaal „DE Z W A A N
STEENDEREN

Woensdag 17 Dec. Aanvang 8 uur.

Toneelgezelschap:

De R e s i d e n t i e s p e l e r s
onder leiding van Chr. v. Meeteren

WESTERMAN ft ZOON
Toneelspel in drie bedrijven van Chr.
v. Bommel-Koen en Henk Bakker.

Een buitengewoon boeiend toneelwerk!

Entree f 1.50 (incl. bel.)

Plaatsbespreking Dinsdag 16 Dec. van
2—4 uur aan de zaal.

sDanssc/tool TH, A, HOUTMAN
Meznber Intern. Dancing Masters Association

Houdt vanaf heden inschrijving voor Ge-

vorderde Dansers (essen) in Hotel Lan-
geler opgave tot Maandag 22 Dec.

Kom Dames en Heren laat U nog heden inschrijven
wij hebben al een mooi clubje. U kunt er nog bij.
U leert dan weer steeds de nieuwste Dansen. Onder-
houd U Dansen door eens een gevorderde cursus te
volgen. Inschrijfgeld f 1.50.

Bij verjaardag, jubileum of elk ander festijn

Laat foto Modern U Fotograaf steeds zijn.

Cntn'o
lUlU O t/m 20 Dec. gemaakt,

komen nog voor de Kerstdagen

gereed.

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel. 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

De Apeld. Onderw. Toneelver. „A. O. T."

Komt hedenavond 7.30 u.

in „Concordia" met het Toneel-

stuk in 3 bedrijven

Westerman & Zoon
Entree Leden f 1.00
- _ . . _ . r i en P*us belasting.Niet-Leden f 1.50

Het Bestuur van V.V.V.

12 ——^—i 12
Chr. Muziekver. !••••

„CRESCENDO" Hengelo (Gld)

JUBILEUM UITVOERING
Woensdag 1 7 Dec. voor Donateurs

en genodigden.
Donderdag 18 Dec. voor belang-

stellenden.

Telkens aanvang '% avonds 7 uur.

Entree f 1.00 (bel. inbegr.)
Na een 7-tal muzieknummers, afgewisseld

door gewijde muziek en declamatie, zal

worden opgevoerd het blijspel in 4 bedr.

„Het sueces van tante Lida"
door Louis Speyer.

Plaatsbespreken op Maandag 15 Dec. van 9—12
en van 2 tot 4 uur, ook voor Donateurs.

12

Ons 400'e lid
noteerden wij deze week voor de afd.
Hengelo (Gld) van de Bond voor Staats-
pensionnering. Wij zijn dankbaar maar
niet voldaan. Wij wachten nog op U die
geen lid zijt. Ook Uw steun is onontbeer-
lijk. Geeft U daarom op bij de heren W.
Jansen (Waenink) of H. Dieperink, die U
komen bezoeken, of bij het bestuur.

Op naar de 500!


