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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 5 t/m 18 Dec. 1948

Bonnen voor
Vlees

Alle bonkaarten

Bonkaarten

KA, KB, KC 812

KD KE 812

Geldige bonnen

441, 443 vlees
442

447 Algemeen.
448

45t algemeen

452

453
454
B 465

457 algemeen

458

139, 143. Tabak

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees

100 gram rijst
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet

500 gram boter of margarine
of 400 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

125 gram koffie
50 gram thee
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

100 gram kaas of 125 gram
. korstloze kaas.

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook Z

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten

QA, QC 808
ZA, ZE, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 813
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

De tussentijds aangewezen bonnen 414 algemeen en
420 algemeen voor 500 gram resp. l kg sinaasappelen
moeten uiterlijk 4 Dec. (dus heden) bij een handelaar
in groente en/of fruit worden ingeleverd.

Plaatselijk Nieuws.
Ministeriële onderscheiding. Één der leerlingen
van de Hengelose Middenstandscursus, de heer H. J.
Nieuwenhuis te Toldijk, ontving de afgelopen week
een onderscheiding in de vorm van een boek van de
Minister van Ec. Zaken, wegens het behalen van het
hoogste aantal punten op de deze zomer te Zutphen
gehouden Middenstandsexamen.
Toneelavond Volksonderwijs. De zaal van hotel
Langeler was tot in alle hoeken bezet, toen Woens-
dagavond de Voorzitter van Volksonderwijs, de heer
Witteveen, de propagadda-toneelavond van deze ver.
opende. De heer van Wijngaarden, Alg. Secr. van het
Hoofdbestuur, hield hierna een gloedvolle rede, waarin
hij het grote belang van goed volksonderwijs deed uit-
komen. Juist aan de jeugd moet veel zorg en belang-
stelling worden besteed, omdat zij de toekomst vormt.
Spr. wees in dit verband op het grote belang van
goed verzorgde localiteiten met veel licht, goede ven-
tilatie, aan alle hygiënische voorwaarden voldoend, en
van moderne leermiddelen voorzien, dat een prettige
en weldadige sfeer schept en meer tot activiteit stimu-
leerd dan slecht verzorgde localiteiten en oude leer-
middelen. Het is treurig dat in vele plaatsen uit laks-
heid of andere motieven niet de aandacht hieraan wordt
besteed die het verdient, Volksonderwijs blijft ook in
deze diligent. Spr. wekte dan ook allen op Volkonder-
wijs door hun lidmaatschap te steunen.
Vervolgens maakte de toneelgroep van Volksonderwijs
haar debuut met een opvoering van „Intermezzo" door
J. Pietersen. Dit spel van lief, leed en intriges vergde
uiteraard veel van het kunnen der spelers, die hier
echter goed tegenopgewassen bleken te zijn. Het werd
op voortreffelijke wijze voor het voetlicht gebracht en
met overtuiging gespeeld.
Het davend applaus aan het einde van elk bedrijf be-
wees wel dat de opvoering in de smaak viel.
Volksonderwijs kan met genoegen op deze zo buiten-
gewoon goed geslaagde avond terug zien.

Toekomst

muziek

Zó, dat weten we gelukkig
Duitsland heeft het goed gezegd
't Is de schuld van West-Europa
Als het zelf het loodje legt.

Duitsland wil weer aufmarschieren
't Lopen heeft men daar geleerd
Eenmaal zal het zover komen
Dat het Duitse volk marcheert.

Heerlijk zal dat voor hen wezen
Alles wordt weer neer geveld
Deutschland — Deutschland über alles
LIber alles in die Welt.

Hun soldaten zullen zingen
In een „ausgebombte" stad
Nog volmaakter zou het wezen
Als men weer een Adolf had.

De luchtbrug is men weer vergeten,
Dat is maar een kleinigheid
Strakjes zal men „aufmarschieren"
Straks komt weer een gouden tijd.

De trompetten zullen klinken
Luister West-Europeaan

't Blijkt opnieuw dat grote mond
En weinig hersens samengaan.

(Nadruk verboden •—
alle rechten voorbehouden)

Nieuws voor boer en boerderij

Overnamemarkten slachtvee Dec. 1 948
Nijkerk en Tiel
Nijmegen en Ede
iDoetinchem
Lichtenvoorde
Apeldoorn
Lochem
Borculo
Nunspeet
Zutphen
Eist
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De P.B.H, van district 30 en 31

Monument Oorlogsslachtoffers. Van welingelichte
zijde ontvingen we bericht, dat thans de beeldhouwer
Rovers te Mook, opdracht ontvangen heeft tot het
vervaardigen van een monument voor de oorlogsslacht-
offers uit de gemeente Hengelo (Gld).

FRANKERINC BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

s.s.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Dr Westerbeek v. Eerten en Dr Buurke,

Damrubriek
Oplossing probleem No 4

Wit: 48-42 Zwart: 16X27
33-28 22X44
31X22 18X27
43-39 44X33
38X29 27-32
42-37 32X41
36X^7 en wint.

Probleem No. 5

i m m m m
Wit 7 schijven op 29—31—33—38—39—41—44
Zwart 7 sihijven op 12—13—14—20—22—24—27
Wit speelt en wint.
Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. "Zaterdag.

Stamboekkeuring. Van onderstaande eigenaren
werden op de gehouden stamboekkeuring de koeien
in het stamboek opgenomen.
l koe van H. Schennink te Zelhem, G. H. Bosch, A.
W. Enzerink, J, H. Huinink, M. Eenink, R. Klein
Winkel, A. Korenblik, allen te Varssel, 2 koeien van
J. Haaring, Noordink, l stier, definitief en l koe van
G. J. Hiddink en H. J. Hissink.
Uitvoeringen Muziekver. „Concordia". Op twee
zeer goed geslaagde uitvoeringen kan bovengenoemde
Muziekver. terugzien, die onder leiding van haar diri-
gent, de heer D. J. Helmink werden gegeven. Na het
openingswoord door de voorz., de heer Lenderink,
werd het Muziekprogramma uitgevoerd en staande
werd het Wilhelmus door de aanwezigen aangehoord.
De verdere nummers werden allen onder de bezielen-
de leiding van de Directeur correct en zuiver gespeeld.
Ook het optreden der debutanten oogstte veel bijval.
Het publiek beloonde zowel het eerste als tweede ge-
deelte, met een hartelijk applaus.
Na de pauze werd het drie-bedrijvige toneelstuk
„Boerenstrijd" opgevoerd. Spelers verdienen een woord
van lof voor de wijze waarop een ieder de toebedeel-
de rol vertolkte.
Was de zaal Vrijdag goed bezet, Zaterdagavond was
zij tjokvol.
Hengelo's Leesgezelschap. Woensdagavond had
onder vrij goede belangstelling de vergadering plaats
van het Hengelose Leesgezelschap. De voorz. de heer
Geertsma, sprak in het openingswoord zijn voldoening
er over uit dat de verg. zo goed was bezocht. De
ver. aldus spr. is steeds groeiende en reeds hebben
zith weer nieuwe leden opgegeven. De notulen van de
vorige verg. werden onveranderd goedgekeurd, terwijl
uit het verslag van de penningm. bleek dat het na-
delig saldo van vorige jaren langzamerhand verdwijnt.
De boek- en tijdschriftenverkoop had weer een vlot
verloop. Terwijl het bestuur in zijn geheel werd her-
kozen. Besloten werd bij het niet bezoeken der verg.
een boete te stellen van f 2. —, voorheen was dit f 1.—
Bekroning. Onze plaatsgenoot, de heer A. J. Besse-
link, smederij Banninkstraat, heeft een dezer dagen de
zilveren medaille ontvangen van het bestuur Prov.
Fokpaardendag te Wi;chen, als bekroning hoefbeslag.

Aanrijding. Maandagmorgen had bij de Oude Tol
een aanrijding plaats tussen een bus der G.T.M, en
een luxe auto. Beide motorrijtuigen liepen nogal scha-
de op, terwijl de bestuurder der luxe wagen licht ver-

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

10 en 1.1 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
15 Dec., 29 Dec. en l Jan. Bioscoop zaal Langeler.
8 Jan. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
18 Jan. De Residentiespelers zaal Concordia.
25 Jan. Uitvoering Zang= en Toneelver. „Excelsior".
l en 2 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekver. „Achilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Ceacilia".
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

wond werd. De politie stelt een onderzoek in naar de
schuldvraag.
Voor de Hengelaars. De heer Menkveld heeft door
bemiddeling van de „Heide Mij." een 300 tal karpers
gepoot in de grachten van „'t Stapelbroek", teneinde
de visstand weer op peil te brengen.
Geslaagd. Onze plaatsgenoot A. W. Meenink is te
Utrecht na een tweedaags examen geslaagd als lijn-
assistent Ned. Spoorwegen.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 30 November 1948
Bevallen: J. C. Lurvink-Weenink, d. P. G. J. M.
Smeenk-Dickmann, zn.
Ondertrouwd : Gene.
Gehuwd : M. B. Wallink en H. Th. J. Dickmann.
Overleden: H. St. Buunk, echtgen. van A. H. W.
Weijers, oud 40 jaar. Levenloos aangegeven kind van
A. H. te Brake en A. E. B. Jansen.
Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd 225 paarden, 14 koeien, 11 schapen en
19 biggen. Geplaatst waren 55 Kramen.
Prijzen: werkpaarden 300—450 gld; betere soorten
450^700 gld; l ' / 2 j- paarden 275—400 gld; koeien
en eenwinters 250—300 gld; Schapen 65—75 gld; big-
gen 45—55 gld. Handel in paarden vrij goed; koeien,
schapen en biggen zeer vlug.
Gemeenteavond Vrijz. Herv. Door de afd. Vrijz.
Herv. werd in de zaal Demming de tweede gemeente-
avond gehouden waar Ds van Linschoten het onder-
werp behandelde : „Het aandeel van de duivel". Spr.
bedoelde met dit onderwerp er op te wijzen, dat we
te geloven hebben in God, maar rekening houdende
met het feit, dat de macht van de duivel ons belaagt.
Er antspon zich een goede nabespreking, waarna Ds
van Linschoten nog enige novellen voorlas. Na het
zingen van Gez. 193 : l werd deze goed bezochte
bijeenkomst gesloten.
Zanguitvoering „Looft den Heer. Genoemde Zang-
ver, gaf in Zaal „Cpncordia" twee zeer goed geslaagde
uitvoeringen. Nadat Ds Kwint een kort openingswoord
had gesproken werd het programma onder leiding van
de heer Ellenkamp afgewerkt., terwijl de cantate ,,Ons
Hollands Lied" begeleid door de heer B. Wolters,
met een dankbaar applaus werd beloond.
Ds Kwint bood de heer W. onder het dankwoord een
envelop met inhoud aan, alsmede een geschenk. Na
het zingen van „Halleluja, Ewig dank en Ere" werd
opgevoerd het toneelstuk „Op het kantje af" van Jan
Fabricius. Het publiek genoot van het goede spel, en
een woord van dank aan elke speler is hier ook wel
op zijn plaats.
Na het dankwoord van Ds Kwint werd een collecte
gehouden voor het Interkerkelijk Thuisfront welke ruim
f 34.— opbracht.
De tweede avond stond onder leiding van de heer
Peters.

Steenderen.
Biljartwedstrijd. In café Herfkens speelde Bronk-
horst een biljartwedstrijd tegen Baak. De eindstand
was dat Baak 358 caramboles had tegen Bronkhorst 336.
De Stierenver. Baak vergaderde Maandag in café
Herfkens om de jonge aangekochte stier in ontv.te nemen.
Het dekgeld werd bepaald op f 10.— voor koeien
van leden en op f 20.— voor koeien van niet-leden.
De stier is gestald bij Th. J. B. Jansen.
Telefoon. In het dorp is men thans bezig met het
leggen van een kabel voor automatische telefoon.
Reeds voor de oorlog waren de werkzaamheden hier-
voor in een vergevorderd stadium, doch door de be-
zetters werd het benodigde materiaal weggehaald naar
elders. Binner kort zal dus een reeds lang gekoesterde
wens in vervulling gaan.

De Klaproos-collecte heeft in deze gemeente opge-
bracht f 108.07.
Vergadering Fruitteeltver. Aan „den Bremer" te
Toldijk vergaderde de afd. „Steenderen en Omstr."
van de N.F.V. onder leiding van de heer H. B. Jan-
sen te Keijenburg.
Mede was aanwezig het Bestuur der Zutphense Veiling
om de bouw van een fruitbewaarplaats nader toe te
lichten, waarvoor onder de fruittelers veel belangstel-
ling bestaat. De opzet is de fruitbewaarplaats de vol-
gende herfst gereed te hebben.
Door Ir Bos, Hoofd-redacteur van „de Fruitteelt"
werd op onderhoudende wijze behandeld : De bemesting
van de boomgaard.
Meegedeeld werd dat voor de per l Jan. a.s. te ope-
nen Fruitteeltschool zich 30 deelnemers hebben «pge-
geven. Bovendien is te Bekveld een fruitteeltcursus be-
gonnen met 15 leerlingen onder leiding van de heer
H. B. Jansen, terwijl een dergelijke cursus in voorbe-
reiding is te Drempt onder leiding van de heer J. B.
Rasing te Baak.

Heden nam God van ons weg onze innig geliefde
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Gerharda Johanna Weustenenk
Wed. van Gexhard Oortgiesen,

in de ouderdom van 87 jaren.

Eefde, G. J. Oortgiesen
G. R. Oortgiesen—Snellenberg

Hengelo (Gld), Wed. J. Oortgiesen — Bosman
en Kleinkinderen.

Hengelo (Gld), 2 Dec. 1948.

De teraardebestelling zal plaats hebben op de Alg. Begraaf-
plaats te Hengelo (Gld), op Ivjaandag 6 Dec. om 13 uur.

We kunnen nu

Voer- en
gestoomde

Aardappen
leveren.

Bestel zo spoedig mogelijk.
Nog in voorraad

persturf en
aanmaakturf.
B. J. Lebbink

Te koop een

guste Pink
bij D. J. Pelgrum,

Noordink, Hengelo (Gld)

Te koop een partij

takkebossen
Te bevragen bur. dezes.

Te koop een

r.b. Maalkalf
bij H. Rietman, D 92

Broek Hengelo (Gld)

Een doos Post
bedrukt met naam

een welkom St Nicolaascadeau
ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 5 DEG. 1948

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel
10.30 uur Ds Kwint,

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

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.

AORNT
P E P P E L E N K A M P

Achterhoekse schetsen

deur Herman van Velzen

Prijs f 3.75 ARNOLD T

Heden nam de Here tot Zich in Zijn heerlijkheid
onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder

Berendina Lubbers
Echtg. van E. J. Wallink,

in de gezegende ouderdom van ruim 78 jaar.

E. J. Wullink
E. J. B. Wullink
J. W. Wullink—Lenderink

en Kleinkinderen

Hengelo (Gld), l Dec. 1948.

De begrafenis zal plaats hebben op Maandag 6 Det
nam. om 1.30 uur, op de Alg. Begraafplaats te Hengelo (G)

Maak gebruik van deze speciale
aanbieding in Wasmachines.

Eerste klas kwaliteit
80 Ltr f 217.50 nu voor f 194.50

100 Ltr f 312.50 nu voor f 245.—
Compleet met motor, snoer en schakelaar

Komt U eens kijken, wacht niet te lang, dit geldt
alleen voor de maand December.

Fa. H. J. HARMSEN,
Banninkstraat 4 — Hengelo (Gld)

aatste dag

n
Hengelose Winkeliersver.

Hedenavond

SintNico laas BAL
in het Nutsgebouw te Vorden.

Aanvang 7.30 uur.

Te koop gevraagd
2000 KG geschud

Dakstro
om in t voorjaar te leveren
Brieven met prijsopgave

bureau dezes

Te koop z.g.a.n.

Damesmantel
donkerbruin, leeftijd H-15 j.

(zonder punten)
Te bevr. bur. dezes.

Te koop een

PINK
8 maand

bij G. H. Sanderman.

Hengelo (Gld)

Te koop

een Pink
7 maand oud

bij B. Langwerden E 89

Te koop twee r.b.

dr. Malen
bij H. J. Zemmelink

E 52 Hengelo (Gld)

Te koop enige

dragende en nieuwmelkte malen
Ook wel ruilen

B. Boers, Hummelosew. 18
Hengelo (Gld)

Kinderrijwielen
Driewielers
Autopeds
Handbeschermers
Leren Handschoenen

enz. enz.

W. LUIMES
Raadhuisstraat

HENGELO (Gld)
(Wij geven Ballerobonnen)

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons tweede dochtertje

Maartje Elizabeth

J. H. Keijzer
A. Keijzer-de Jong

Varssel, l Dec. 1948.

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen
wij aan alle leden van de
U.V.V. en tevens aan de
burgerij van Hengelo onze
hartelijke dank voor het ont-
vangen Sint Nicolaaspakket.
Verder wensen wij aan fam.,
vrienden en verdere ingeze-
tenen van Hengelo een vro-
lijke Kerstmis en een voor-
spoedig 1949 toe.

Sold. Ie kl. W. Jansen
Leger no. 25-11-24-166

Sold. Ie kl. G. Woerts
Leger no. 26-04-01-085

2e Veldhospitaal
2e Div. A.A.T.

Veldpostk. Soerabaia.
Standplaats Djember

Indonesië.

Wie heeft mijn duif ge-

zien? Oud Holl. Meeuw,
geringd. Wit zilvervleugel
doffer. Weggevl. 24 Nov.
Inlichtingen aan
L. W. Wagenvoort,

D 64 Hengelo (Gld)

R.K. Heer zoekt voor de
wintermaanden

net pension
liefst in centrum Hengelo
(Gld). Brieven onder no. 40
bureau dezes.

H.H. Landbouwers

Ondergetekende houdt zich
aanbevolen voor het

Dorsen van Granen
tegen scherp concurrerende
prijzen. A. H. J. Ankersmit

Loondorser, Dunsborg B 40
Hengelo (Gld)

Biedt zich aan
een flinke

Boerenknecht
met alle werkzaamheden be-
kend. P.G. Te bevragen bij
J. Klein Gotinlc,

D 5 Hengelo (Gld)

Verloren een

Handschoen
(Grolse want) geel met

bruin. Terug te bezorgen bij
J. G. Bosman Ruurl.w. 38

Een advertentie

in „de Reclame"

heeft succes.



UITVOERING
der Chr. Muziekvereniging

„CRESCENDO"
op ,10 en 11 Dec. 1948. in Feestge-

bouw „Concordia".

*
Na een zevental Muzieknummers afgewisseld door
Gewijde Muziek en Declamatie, wordt na de pauze
opgevoerd het kluchtig spel in 3 bedrijven :

Gebr. Pompernikkel

in Zuidvruchten
door David Le Feber.

Aanvang 's avonds 7 uur.

Entree voor Donateurs f 0.20

Niet-Donateurs f 1.— (bel. inbegr.)

Plaatsbespreken op Woensdag 8 Dec. 9—12 uur in
Zaal Concordia. Donateurs voorrang van 9—10 uur.

Sinterklaas goed heilig man
Ga bij Willem Schooltink an
Die heeft mooie dingen
Daar kunnen wij voor zingen.%

Fietslantaarns en kappen
En sloten tegen 't gappen
Sturen Zadels Tassen
En schermen voor onze jassen.

Wij geven U deez' wenken
Bij 't kopen van geschenken
Want bij alles wat hij doet
Behandelt hij U goed.

BAAK D 138

H,H, Vermeerderaars Landbouwers
Pluimveebedrijf Denneveld
heeft dit seizoen prima

W. L. Kuikens af te leveren.
Hoge Winterproductie - zware eieren.

Onze voorlichting staat steeds ter Uwer dienst.
Bestel vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen.

Beleefd aanbevelend

G. B. LEBBINK
Onstein — E 47 Vorden.

Prachtsortering houten Pijpen
ARNOLD

ZEND
Uw Zoon of Verloofde in Indie
voor de Kerstdagen

e e n C A M E R A
Wij hebben enkele toestellen
ontvangen. Prijs l 25.—
Ruime keuze ROLFILMS

Foto Modern
Nieuwstad 14 - Tel. 1337 - ZUTPHEN

Sinterklaasfeest O.L.S, Dorp
Maandag 6 DeC. 's middags 2 uur

zal Sinterklaas voor de kinderen der O.L.S.
in zaal Langeler verschijnen.
Alle voorstanders van Openbaar Onderwijs
zijn met hun kinderen hartelijk welkom.

De Oudercommissie.

*

die een cursus willen volgen in

Patroontekenen en -Knippen
gelieven zich zo spoedig mogelijk op te
geven bij :

Netty Versteegen
Coupeuse — Lerares
Tramstraat 2 — Hengelo (Gld)

Ballerospel
Hengelose Winkeliersverempmg

ke de prachtige pripen in de

Ets|aqe van Schrödjwi Etalage No. 2
Koopfetn laat U jdflrzor gen door de

^^ .̂ ^^F
HengeTmejpRken.

Ĵ IL *
Ballero-avonden JdPw&l Langeler

:. telkens
11 uur.

(plaats van 10 bonnen

1 X spelen.

tonnen

Oudleerlingen van de Ds J. L. Piersonschool worden
opgereepen ter

V E R G A D E R I N G
op Donderdag 9 Dec., 's avonds 7 uur, in de
School. Bespreking het a.s.

Gouden Jubileum der School
De Commissie.

Staat ter Dekking
de goedgek. jonge volbloedstier Kv/DDuKI

van goede afstamming en productie. Dekgeld f 5.—.

De Stamboekstier LEO 9642 S

staat ook nog ter dekking. Dekgeld 17.50

Tevens te koop een volbloed Stiertje 8 mnd oud.

bij Joh. Klein Gotink,
„De Stroet" — Hengelo (Gld)

leverde
". ^BT

deze in te leveren
^^&F

r

a.s. MaangBMffiddag bij de Penningm.

der Hej0resVÉtinkeliersverenigingi rreer
mes- en HerenkapperT^^gloseweg.

Bestuur.


