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MEDEDELING
In verband met de Kerstdagen verschijnt die week
geen Reclame. Het volgend nummer wordt uitgegeven
Woensdag 31 Dec. Dringend verzoeken wij H.H. Ad-
verteerders hun advertenties tijdig op te geven, uiterlijk
Maandag 29 Dec., 's morgens l O uur. Zij die hun Nieuw-
jaarswens in dit nummer willen plaatsen gelieven dit op
te geven vóór 27 Dec. De Uitgever.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Westerbeek van Eerten.
1ste Kerstdag Dr Buurke en Dr Dwars
2de Kerstdag Dr ter Bals en Dr Buurke.

Plaatselijk Nieuws.
Dank uit de tropen. Hoewel ik nog slechts korte
tijd in Hengelo (G.) hebt gewoond, doet het mij
een groot genoegen, m'n dank te kunnen betuigen
voor het schitterende Kerstpakket hetwelk ik van de
Gemeente Hengelo (Gld) heb mogen ontvangen.
Uit dit alles blijkt hoezeer U allen met ons medeleeft,
in deze moeilijke dagen, nu wij de plicht voor God
en Vaderland in het verre Oosten vervullen. Het Va-
derland zo ver van hier, leeft met ons mede op waar-
dige wijze, En ook de gemeente Hengelo (Gld) heeft
laten zien, wat zij voor haar zonen waard is. Daar-
voor is een woord van hulde zeer zeker op z'n plaats,
aan allen die hebben medegewerkt aan het tot stand
komen en slagen van dit prachtige initiatief.
Verder wens ik U allen vanaf deze plaatst een Ge-
lukkig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar,

Soldaat E. v. d. Kolk
3-9 R. I. Ie Div. 7 Dec.

Verbetering St. Janstraat Keijenburg. Burg. en
Weth. delen de raad mede, dat het niet alleen nood-
zakelijk is dat de St. Janstraat wordt hersteld, maar
eveneens noodzakelijk is, in verband met het drukke
busverkeer, dat tot verbreding wordt overgegaan. Ver-
schillende aanliggende eigenaren hebben daarvoor kleine
strookjes gratis afgestaan.
Het Burgerweeshuis te Zutphen, waarvan meer moet
worden gevraagd is bereid tegen een redelijke prijs
ook de benodigde grond daarvoor af te staan. Ge-
noemde instelling heeft verder goedgevonden, dat de
aan genoemde straat staande lindebomen werden ge-
kapt en wil bovendien het pootrecht aan de gemeente
overdoen.
In verband hiermede stellen zij thans de raad voor
van het Burgerweeshuis te Zutphen een strook grond
plm. 550 M2 tegen een prijs van f 0.60 per M2 te
kopen en het pootrecht voor de som van f 647.—
aan te kopen. Verder vragen zij machtiging om met
de andere eigenaren een grensregeling aan te gaan.

Verpachting bouwland Regelinkkamp. Bij de be-
ëindiging van het pachtbesluit van 1941, waarbij bouw-
land op de Regelinkkamp was verpacht, hebben Burg.
en Weth. zich afgevraagd of het wenselijk zou zijn tot
een nieuwe verpachting over te gaan, nu reeds enige
gedeelten tot bouwterrein zijn bestemd en binnenkort
zal worden overgegaan tot het aanleggen van de daarop
geprojecteerde wegen.
Hiermede rekening houdende heeft de gemeente architect
een nieuwe verdeling ontworpen en het terrein in 7
percelen gesplitst, zodat toch nog plm. 2 H.A. kan
worden verpacht.
Burg. en Weth. stellen daarom aan de raad voor een
besluit te nemen tot verpachting en hierbij de oude
pachters onder bepaalde voorwaarden voorrang te
verlenen.

om het halfje
Ten einde een verschil van een halve
cent af te ronden', werd te Zwollerkers-
pel een wijziging der begroting voor-
gesteld. (Krantenbericht)

Goed zo Zwollerkerspelaren!
Zo'n besluit is eminent.
Een begroting hoort te kloppen
Zelfs tot op een halve cent.

En als dat niet het geval is,
Leg je het bijltje er niet bij neer;
Ga je .weer opnieuw begroten,
Ook al kost het zoveel meer

Nederland is Ambtenaar-land
En een beetje excentriek.
Daarin past dan ook volkomen
Kruideniertjes-politiek.

Urenlang maar debatteren
Over slechts een halve cent.
Zulke muggenzifterij was
Zelfs in Neêrland onbekend.

Met millioenen wordt gesmeten
En men kijkt niet op een cent.
Hoeveel duizend gulden kost het
Ambtenaren-regiment ?

Zet de Zwollerkerspelaren
In het Haagje op een stoel
En die heren torpederen
In een mum de hele boel.

'k Denk dat dan de staatsbegroting
Nimmer een goed einde haalt;
Waardoor tevens mijn belasting
Door mijn kleinzoon wordt betaald

(Nadruk verboden)

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

20 Dec. Toncelavond 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 ^n 29 Jan. 1948 Uitvoering Gymnastiekver. „Achilles"

6 en 7 Febr. Uitvoering Zang« en Toncelver. „Hxcclsior"
25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den l ieer"

Raadsbesluit. Bij raadsbesluit van 5 Sept. j.l. is een
commissie ingesteld ingevolge de Woonruimtewet 1947.
Burg. en Weth. delen de raad mede, dat het hen ge-
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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 21 Dec. '47 t m 3 Jan. '48

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 713

KD, KE 713

061 melk
064 melk
065 melk
066 vlees
067 ..
068 boter

069 ..

080 algemeen
081
082

083

084

085

086

087

088

089

073 reserve

075

076

030 Algemeen

4 liter melk
6 liter melk
6'/2 ütei melk
100 gram vlees
300 gram vlees
125 gram boter of margarine

of 100 gram vet
\2t> gram margarine of 100

gr. vet
120 gram spijsolie
250 gr. marg. of 200 gr vet.
l ei
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
500 gram suiker, boterham-

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

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

50 gram cacao
225 gram huishoudzeep of

180 gram toiletzeep
2000 gram brood (geldig t.m.

27 Dec. a.s)
500 gram sinaasappels

(voorinlevering)
800 gram brood (geldig t.m.

27 Dec a.s.)
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
400 gram brood (geldig t.m.

27 Dec. a.s.)
200 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 400 gr.
jam, stroop enz. of 200
gr. versnaperingen.

564 melk 10 liter melk
565 .. | 1 Hter melk
566, 567 vlees JOO gram vlees
568 boter 250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
125 gr. marg. of 1 00 gr. vet

0 algemeen 120 gram spijsolie

\

MA, MB, MC, MD!
MT, MG, MH 713

1 ei
583, 584 Algem. 250 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 500 gr.
jam, stroop enz. of 250
gr. versnaperingen

585 Algemeen 100 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kindermeel

50 gram cacao
450 gram huishoudzeep of

360 gram toiletzeep
588 ,. 800 gram brood (geldig t. m.

27 Dec.)
589 « l kg sinaasappelen (voor-

inlevering)
573 reserve 400 gram brood (geldig t.m.

575

578

530 Algemeen

1023 brood
1028 boter

bijzondere arbeid en 1 JJJ margarine
a.s. moeders en zie- '024 kaas
ken.

Tabakskaarten etc.
QB, QC 711

t

1021 vlees
1026 ,.
1027 melk
1029 eieren
1025 suiker

U-01 versnap»

U-03 versnapj

27 Dec. a.s.)
100 gram kaas of 125 gr.

korstl. kaas
500 gram bloem of zelfr.

bakmeel of kindermeel of
kinderbiscuits

200 gram suiker, boterham-
strooisel of 400 gram jam,
stroop Jenz. of 200 gram
versnaperingen

800 gram brood
250 gram boter of margan

of 200 gram vet.
250 gr, marg, oj 200 gr, vet
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas

300 gram vlees
200 gram vlees
5 liter melk
5 eieren
250 suiker, boterkamstrooi-

sel enz. of 500 gram jam,
stroop enz, of 250 gram
versnaperingen

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.

De bonnen voor sinaasappels 0&9 en 589 Algemeen
moeten uiterlijk op 29 Dec, a.s. in het bezit van de
handelaar in groente en/of fruit worden gesteld. Afle-
vering zal plaats hebben naarmate de handel bevoor-

raad wordt.
Men houde er rekening mede, dat voor suiker en ver-
snaperingen eerst op 11 Jan. a.s. (dus over drie weken)
bonnen zullen worden aangewezen.

wenst voorkomt een aanvullende regeling vast te stel-
len, waarin de instelling en de werkwijze van die com-
missie wordt geregeld. Waar het verder bii de Minister
geen bezwaar zal ontmoeten, dat aan de leden van
bedoelde commissie een presentiegeld wordtt oegekend,
stellen zij daarom voor een dergelijke verordening
vast te stellen en het presentiegeld op f 2.50 te bepalen.

Uitvoering Crescendo, voor een stampvolle zaal hield de Chr.
Muziekver. «Crescendo* haar jubileum uitvoering in ,,Concordia".
De voorz. de heer Wagenvoort, gaf een overzicht der Ver. ge-
durende het twaalf en half jarig bestaan.* De jubilerende ver. werd
door Ds Kwint een enveloppe inhoudende f 523.— aangeboden:
welk bedrag door de Hengelose ingezetenen is bijeengebracht, benevens
werden de gelukwensen overgebracht door de Zang- en Toneelver-
,,Excelsior", door de Chr. Muziekver. Sursum Corda van Vorden
en de muziekver. »Concordia" alhier, alle gepaard gaande met een
enveloppe met inhoud.
Hierna werden een 7-tal muzieknummers, vlot en goed gespeeld,
goede vorderingen zijn er gemaakt in het afgelopen jaar. De jubi-
leum-mars speciaal voor deze gelegenkeid door de heer A. M. Gar-
ritsen gecomponeerd werd herhaald.
Hierna werd opgevoerd het blijspel in 4 bedrijven „Het succes van
Tante Lyda". Een woord van lof aan de spelers, voor de wijze
waarop een ieder zijn rol wist te vertolken. Het publiek heeft
genoten. Na het slotwoord uitgesproken door Ds Kwint, ging men
voldaan huiswaarts. Donderdagavond werd dezelfde uitvoering her-
haald.

Toneelavond Bond voor Staatspensionnering. Wij verwijzen
onze lezers naar de adv. van de toneeluitvoering hedenavond 7 u.
bij Langeler. De alg. voorz. van de Bond, de heer G. van Roekei, dir.
van Sociale Zaken te Deventer, zal een rede houden, over <Opnieuw
in het offensief". Vervolgens brengt T.O.E.P. uit Winterswijk het
prachtige toneelstuk „Levensgang" voor het voetlicht, een spel in
3 bedrijven van Jac. Braun. Deze avond wordt alleen toegankelijk
gesteld voor leden en hen die zich alsnog als zodanig opgeven.

Toneelavond V.V.V. Op de eerste V.V.V. avond in dit seizoen
werd door de A.O.T. uit Apeldoorn het Toneelstuk >Westerman
en Zoon« voor het voetlicht gebracht. De A.O.T. is hier in Hen-
gelo geen onbekend gezelschap, Reeds vele jaren achtereen hebben
we mogen genieten van de goede speelkwaliteiten die deze groep
te bieden heeft. Ook ditmaal zijn wij hierin niet teleurgesteld. Vooral
de vertolkster van de hoofdrol gaf zeer knap spel te zien. Dat deze
opvoering voor dit gezelschap de primiere was bleek uit de kleine
haperingen die we af en toe in de dialogen vaststelden, een euvel
dat evenwel nauwelijks opviel.
Het psygologisch niet geheel gave, doch overigens zeer mooie stuk
heeft het aanwezige publiek veel doen genieten.
Naar we vernemen zal de A.O.T, in Februari andermaal voor ons
optreden, tevens staat er voor deze zomer een openluchtspel op
het programma.
We kunnen het publiek van Hengelo de uitvoeringen van dit ge-
zelschap warm aanbevelen.

Gevraagd tegen l April of l Mei

een R, K, Knecht
boven de 20 jaar.

om behulpzaam te zijn in de Boomkwekerij en Fruit-

teeltbedrijf H. KLOOKEN

Boomkwekerij „op Els" Keijenburg

Soldaat G. Pelskamp,
1-3-5 R. I. X Brigade Veldpost-
kantoor Soerabaija, wenst familie
en bekenden een gezegend Kerst-
feest en een gelukkig Nieuwjaar.

Batoe. 5 December 1947.

Mevr, Kwint, Ruurloseweg

26, vraagt een

dienstmeisje
Gegalvaniseerde

EMMERS
J. Goossens
Keijenburg.

Nieuw j aar skaar ten

grote keuze

Arnold

Dinsdag 23 December

aanvoer

biggen
Markt Hengelo (Gld)

Verloren

een kolengreep
van huis tot G. J. Harmsen

Terug te bezorgen bij

A. Bijenhof, Bekveld

D 135

Te koop een

l ' / 2 jarige

Guste Pink
bij H. Vrogten,

B 50 Hengelo (Gld)

ClOSETPAPIER JkRNDLD

Langs deze weg wensen wi
onze familie, vrienden en

bekenden een gezegend
Kerstfeest en een gelukdig
1948.

Dpl.-Sold. Derksen B. A. en

Dpi. Sold. Boenink J. A. H

Ost. Cie. - 4 - Rgt. Stoottr

Veldpost Medan N. O. I.

Hebt U voor de
Kerstdagen nog

Dazen- en Konijnenvellen
het adres hiervoor is

J. MEIJERS
Regelinkstraat 15

Tevens te koop prachtige
Herdershonden

keure uit 5

Kerstgroep

Jos, HERWEBS

Te koop drie

neurende oeien
een klein FORNUIS

bij H. A. Cclrnegoor

Lankh.str. Henlelo (Gld)

en

Te koop

drag

en een
bijna

bij W. M

?e Koe

, maal
de telling

Te koop

beste»iggen

bij B. HAbink

' Varssel F 95

Kerkdiensten
ZONDAG 21 DEC. 1947

Nee. Herv. Kerk

10.30 uur D 5, Kwint

7 uur Ds P. ƒ. F. v. V x>rst Vader
pred. te Eefdc, Jeugddienst

Ie Kerstdag 25 Dec. 9 uur,
de heer/» e Winkel

10.30 uur Ds Barbas

Veldhoek 10.30 uur de heer

te Winkel
2e Kerstdag 26 Der 10.30 uur

Ds Kwint
Zondag 28 Dec JID.30 uur

Ds Kwint
Vrije. H«rr. Kerk.

Zondag 21 Dec. 7 uur
Cerstpreek Ds i .schoten. Kerst-

zangspel.

Parochie Sf Yillibrordus

Zondag vroegm om 7 u. hoog-
mis om 9.30 uj '")£ om 4 u. Door
de week H. MJ >m 8 u.
Vrijdagavond t) 7 u. lof.

ook slagroomgebak

De dames vergelen de slanke lijn wanneer ze

eenmaal RltTTEN's GEBAK geproefd hebben
Met de Kerstdagen kunt

U weer smullen van onze

Kerstkransen

Kersttaarten

Kerstgebakjes

Kerstkransjes

Kerstbrood

Appelbollen, enz. enz.

Wilt ü s.v.p. vroegtijdig bestellen!!
Dit voorkomt teleurstelling.

HERMAN RUTTEN's
Voedings & Genotmiddelen

STEENDEREN
Telefoon 3

Coö|>. Boerenleenbank
„Landbouwbelang"

HENGELO (GLD)

Betaling van rente en aflossing op
Voorschotten en Hypotheken, dient
te geschieden vóór 31 Dec. a.s.
Kantoor geopend lederen Werkdag van

9— 121|2 uur.

Iets bijzonders voor de Feestdagen
Sinaasapp., Grape fruit, druiven, hand-
peren, handappels, Augurken en uitjes
in 't zuur, haring in 't gelei, haring
in tomatensaus, paling in gelei, garna-
len, Champignons, mosselen in 't zuur

enz. enz.

Ruime keuze KERSTBOMEN van 75 cM tot 3 M.
Diverse Kersttakjes, Cyclame, Begonea's, Tulpen
Hyacinten, Hulst, enz. Beleefd aanbevelend,

M. Wijnbergen

worden gevierd

praten en
I worden

bereiken.

m • «&
Voor de Feestdagen

^HB

Wijnen goedkope en duurdere
soorten

Schilletje, Port enz.

Likeur tegen inlevering van

200 gr. suiker. Limonade.
Voor te BAKKEN

Prima snippers per ons 25 et.
Voor de slacht alles

Boekweitmeel, worstpinnen,

alle soorten kruiden enz.

Bij

G, J, ten ARVE

Staan ter Dekking
bij B. H. Harmsen, Bekveld

< Hengelo (Gld)
De nieuw aangekochte volbloed stier „HENK" het is

een diepe, grove stier met geheel donkerrode kleur.

Productie Moeder: 4050 kg 3.58°/o 294 dagen,
4510 kg 3.44 '/o 269 „
4701 kg 3.60° o 307 „

de 15 °/o berekend. Dekgeld f 5.—

Karel 7450 S vorige eig. fokv. Drempt

Dekgeld f 1 5.—

L.S. Om zeker te zijn van niet wachten, is het ge-
wenst bij Karel vooraf te bespreken.

Voor de Feestdagen hebben

wij voor U iets extra's aan

te bieden in

LIKEUREN en WIJNEN
Beleefd aanbevelend,

J, B. MARESCH



Wie met de Feestdagen

heerlijk wil eten moet

bakkerij v. d. Weer
niet vergeten.

S.v.p. vroegtijdig bestellen

ZONDAG a.s.
Aanvang 12 uur

PAX 4 - Sosii 2
AANVANG 2 UUR

PAX 2 - Be-Quick 4
Entree 25 cent

Beneden 16 jaar 10 cept

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

Leden van de Bond voor Staatspensionnering. bezoekt allen de
toneeluitvoering hedenavond 7 uur bij Langeler. Opgevoerd
wordt „Levensgang" door de toneelver. T.O.E.P. uit Winterswijk

Spreker de heer G. van Roekei. Onderwerp „Opnieuw in het offensief."
Entree 25 et (bel. inbegr.) Plaatsbespreken hedenmiddag 1 uur aan de zaal.

FEESTCEBOUW CONCORDIA
Vrijdag 26 Dec. (2e Kerstdag) nam. 8 uur

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

99De Vrome Leugen99

Spel van 't Vlaamse Platteland van Jac. Batlings. Wederom
een sterk stuk; tintelend van humor doch met een tragische
achtergrond. De Graafschapbode schrijft over een opvoering
van dit stuk: — een boeiende vertolking die door het pu-
bliek op buitengewoon hartelijke wijze werd gewaardeerd.—
Stuk en spel doen verwachten dat een succesvolle tournee
zal volgen. Haalt tijdig Uw plaatsbewijzen; aan de zaal
verkrijgbaar a l 1.50 (bel. inbegr.) Plaatsbespreken op de
dag der uitvoering a 10 cent.

Heden Zaterdag 20 December half 3

Jaap Frögers Kindertoneel met de Sprookjesreveu:

„Pietje Bell"
in Sprookjesland. Medew. Pietje Bell, Hans en Grietje, De
Wolf met de zeven Geitjes, enz. Een sprookje van Dans,
Zang, Muziek en Toneel.

Een middag van ongekende vrolijkheid voor de kinderen.
Beschaafd en goed verzorgd.

Entree f 0.65 en f 0.45 (bel. inbegr.) Voorverkoop a/d zaal

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 irocht
ontvangen en aan de N.H.
Kerkeraad van Hengelo (G.)
voor het ontvangen boek.

Soldaat J. W. Hoekman
Leger no. 552062, 2e Genie

Veld Comp. Y Brigade

Palembang, Sumatra
Dec. 1947.

Gevraagd een

flinke jongen
15 a 16 jaar

om klompen te schuren

bij A. L. Ellenkamp

Bekveld D 31

Weggelopen

bruingevlekte

Schotse Colli
Tegen beloning terug te
bezorgen bij bakkerij

KRIJT, Wichmond

Te koop

4 zware Biggen
bij Wed. H. Memelink

Bekveld D 47

De Gezamelijke Vergunning- en
Verlofhouders in de Gemeente
Hengelo (Gld) berichten hiermede
dat hun zaken van 24 December
's avonds 8 uur tot 2e Kerstdag

gesloten
zijn en Oudejaarsdag van 's avonds
9 uur tot Nieuwjaarsmorgen.

De Fok- en Controle vereniging Varssel
vraagt per l Jan. 1948

een Monsternemer
Aanmelden voor 25 December bij de Secretaris

J. G. Ruesink, Varssel.

TH. A. HOUTMANzuanssc/iool
Member Intern. Dancing Marters Association

Dansliefhebbers(sters) vormt Uw Clubs uit

eigen omgeving of uit de bestaande ver-

enigingen. Komt het bij ons proberen,

wij gaan U goed en Rythmisch dansen leren.

Vraagt onze billijke condities. Inschrijfgeld f 1.50



Waar koop ik met de a.s. Feestdagen

mijn GEBAK

en KOEKJES

__ ui

T
KRIJTNatuurlijk bij

want dan krijg ik

Kwaliteit en Kwantiteit.

OUD-LEERLINGEN

c 0f* Utifakeec

en verdere belangstellen-

den, worden uitgenodigd

aa(/^id ZZ Pee.

's avonds 7 uur, in de

Openbare School

te Steenderen, voor be-

spreking AFSCHEID.

Komt allen.



Voor de a.s. Kerstdagen
kan iedere klant een

K E R S T B R O O D
bestellen waarvoor alleen maar brood-
bonnen behoeven te worden ingeleverd.

Op inlevering verkrijgbaar:

Kerstkransen

Kersttaarten

Kerstharten

Grote sortering Koekjes o.a.

Kerstkranjes
Van. Batons
Weespermoppen
Krakelingen
Arnh. Meisjes

Bitterkoekjes

Kletskoppen

Schuim . . . .

Gesorteerde gebakjes

per 10 stuks

Tevens taarten verkrijg-
baar op inlevering van

slechts

Zie voor andere artikelen onze
KERST-ETALAGE

Boter

150 gr.

250 gr.

250 gr.

200 gr.

per

100 gr,

100 gr.

Suiker

150 gr.

250 gr.

150 gr.

200 gr.

pond

300 gr.

300 gr.

500 gr.

100 gr.

500 gr.

Eier

8

5

2

6


