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Mededeling
Het volgend no. van „de Reclame"

verschijnt Vrijdag 24 Dec.

H.H. Adverteerders worden vriendelijk

verzocht de advertenties vóór 22 Dec.

in te zenden.
De Uitgever

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 9 Dec. '48 t/m 1 Jan. '49

Bonnen voor
Vlees

Alle bonkaarten

Bonkaarten

KA, KB, KC 901

KD KE 901

Tabakskaarten etc. 01, 02. Tabak
en v ersnaperings-
kaarten

QA, QC 901
ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 901
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

481, 483 vlees
482

487 Algemeen.
488

491 algemeen

492

B 505, C 507

497 algemeen

498

04 Diversen

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees

180 gram spijsolie
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

300 gram kaas of 375 gram
korstloze kaas

500 gram boter of margar.
of 400 gram vet

125 gram boter of margarine
of 100 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook A

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

De niet-aangewezen bonnen van strook 4 van de bonkaarten 812
kunnen worden vernietigd.

Damrubriek
Probleem No. 6 (Herplaatsing)

1 2 3 4 5

6

16

26

36

46

•..,,„w..„,„„.f,, .

15

25

35

45

Wit 7 schijven op 12—28—31—39—40—43—49

Zwart 8 schijven op 3—9—10—19—20—25—29—30

Wit speelt en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

Zaterdagavond jl. wist Hengelo haar 3e competitie-
wedstrijd te winnen. Het was N. A. V. uit Warns-
veld welke op bezoek kwam in café Demming en door
D.C.H, met 15—5 geklopt werd.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

Klacht van

'k Ben maar een doodgewone man
Ik draag goedkope schoenen,
Zo eentje, die je haast niet ziet
Zo tussen de millioenen.
Ik dacht voor mij en mijn gezin
Voldoende te verdienen,
Ik heb geen boter op mijn brood
Ik eet maar margarine.
Ik koop niet zwart, maar doe precies
Wat er van mij verwacht wordt;
Kortom, zo een die algemeen
Geacht, maar 't meest veracht wordt.
Aan sparen kom ik heus niet toe
Want tracht ik wat te sparen,
Dan zegt de fiscus vriendelijk:
„Laat mij het maar bewaren."
En kijk ik in mijn krant dan na
Waar al die centen bleven,
Dan kan ik er heus niets aan doen,
Maar soms dan brom ik even.

Weer een commissie onderweg
Op een retourbiljetje,
Ze stappen in Batavia
Om beurt in 't warme bedje.
Is 't ene vliegtuig juist gestart,
Komt 't and're al weer dalen
Maar 't resultaat is steeds nihil
En dat mag ik betalen !

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Nieuws voor boer en boerderij.
Omwisseling rogge en/of tarwe tegen mais.

Zoals bekend is wordt geen mais beschikbaar ge-
steld voor boven de leveringsverplichting geleverde
rogge en/of tarwe. Op verzoek, zal voor de meer
geleverde hoeveelheid een bijzondere toewijzing meng-
voeder worden verstrekt, op welke toewijzing ook ge-
mengd graan kan worden betrokken. Bij overlevering
van tarwe zal deze toewijzing hoogstens 50°/o van de
overgeleverde hoeveelheid bedragen. Wil men voor
de meer geleverde rogge liever rogge terug i.p.v. meng-
voeder, dan kan een verzoek worden ingediend bij de
P.B.H.

De P.B.H, van district 30
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen

Plaatselijk Nieuws.
Marktbericht. Op de heden gehouden biggenmarkt
waren 23 biggen aangevoerd. Prijzen varieerden van
f 47.50 tot f 57.50 per stuk. Handel goed.

s.s.t.t.

Aan

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

HENGELO (GLD)



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

l jan. Bioscoop zaal Langeler.
4, 5 en 7 Jan. Jubileum Ds J. L. Piersonschool.
8 Jan. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
18 Jan. De Residentlespelers zaal Concordia.
25 Jan. Uitvoering Zang- en Toneelver. „Excelsior".
.1 en 2 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekver. „Achilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Ceacüia".
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.
24 en 26 Febr. Uitvoering Chr. Muziekver. .Concordia"
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

N.T.F. Over de maand November 1.1. werd door de
Ned. Thermo. Chem. dienst te Nijverdal uit deze ge-
meente de cadavers van: l koe, l graskalf, 19 nuch-
tere kalveren en 24 varkens waaronder 2 biggen op-
gehaald.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Dec. 1948.

Bevallen: A. Keijzer-de Jong, d. H. J. Fokkink-Zwe-
verink, zn. G. J. Ankersmit-Kooijers, d. G. H. de Vos-
Vels, d. H. W. Ubbink-Kasteel, d. H. Wijnbergen-
Dikkeboer, d. A. Jansen-Versteeg, zn. Ch. S. Besselink-
Weg, zn.

Ondertrouwd: H. W. Groot Roessink en H. Hissink

Gehuwd : E. J. Groot Jebbink en R. Dimmendaal.

Overleden: B. Lubbers, echtgen. van E. J. Wullink,
oud 74 jaar.

Goedgeslaagde uitvoeringen, daarop kan „Cres-
cendo" terug zien, die zij Vrijdag en- Zaterdag in
feestgebouw „Concordia" gaf. De eerste avond stond
onder leiding van Ds Kwint, de tweede onder leiding
van de heer te Winkel. Ds Kwint sprak in zijn ope-
ningswoord over de grote waarde van de muziek in
het menselijk leven. Het verheugde spr. dat we een
ver. hebben die ons ook deze avond van de schone
kunst van de muziek doet genieten.
Hierna werd door de ver. een 7-tal nummers, afge-
wisseld door gewijde muziek en declamatie van J. Wa-
genvoort, goed gespeeld, onder leiding van de heer
A. M. Gerritsen. Een dankbaar applaus was de be-
loning voor het gebodene.
Na de pauze werd door de Ver. opgevoerd: het blij-
spel „Gebr. Pompernikkel in Zuidvruchten". Dit stuk
werd zeer goed gespeeld. Een woord van lof verdiend
elke speler, voor de wijze waarop een ieder zijn rol
vertolkte.

Nieuwe actie ter bestrijding van ratten en muizen.

Thans het gehele land in de campagne betrokken.

Hoewel in Nederland gesproken kan worden van een
„normale" rattenstand, richt het ongedierte in broeder-
lijke samenwerking met de muizen, in ons land grote
schade aan. Millioenen ratten vreten aan ons voedsel,
knagen aan de voor de mensen bestemde voorraden,
benadelen de productie van onze land- en tuinbouw,
terwijl de dieren nog een gevaar voor de volksgezond-
heid vormen tevens.
De bestrijdingsperiode is voor de bruine rat weer aan-
gebroken. Was het vorige jaar drie vijfde van ons
land in de campagne betrokken, voor het nieuwe sei-
zoen, de winter van 1948—'49, zal de actie zich over
het gehele land uitstrekken en zullen nieuwe gebieden
als Overijssel, Drenthe Friesland, Noord- en Oost-
Gelderland het aaneengesloten net van streekacties
compleet maken. Organisatie en uitvoering van de
campagne zullen de opzet van die van het vorige jaar
volgen, waarbij de Plantenziektenkundige Dienst als
leidinggevend en coördinerend orgaan optreedt en de
gemeenten de organisatie scheppen en de verdelgings-
acties uitvoeren met behulp van organisaties en vrij-
willigers.
De actie begint in Noord-Holland ten noorden van
het Noordzeekanaal, het gebied, waar in de vorige
campagne door doeltreffende organisatie en medewer-
king der bevolking uitstekende resultaten zijn geboekt.
Van 15 t/m 18 Dec. zal dit deel van Noordholland
staan in het teken van de georganiseerde strijd tegen
rat en muis.
De organisatoren van de campagne hebben na de uit-
stekende ervaringen van het vorige seizoen, goede
verwachtingen van de medewerking der bevolking. Om
de betekenis en het nut van de grote bestrijdingsactie
duidelijk te maken, zal de heer Dr W. L. D. Caudri,
zoöloog en Hoofd van de Afdeling Ratten van de

Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, mede
ter inleiding van de actie, op Maandag 20 Dec. 1948,
des avonds van 19.45 tot 20.00 uur, voor de zender
Hilversum I in de door de Afd. Voorl. van het Mini-
sterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
verzorgde radiorubriek spreken over het onderwerp :
„Waakt tegen rat en muis."

Met grote blijdschap geven

wij kennis van de geboorte

van ons dochtertje en zusje

Marianne

M. Wijnbergen

H. Wijnbergen-Dikkeboer

Jan, Gerrit, Rinus,
Herman

Hengelo (Gld). 12 Dec. '48

Joop en Nico Tijdink wen-

sen vrienden en bekenden

een Zalig Kerstmis en

Nieuwjaar.

Kpl. J. L. Tijdink, Makassar

Kpl. N. G. Tijdink, Padang

Vanuit Medan en Semarang

wensen wij onze buren,

vrienden en kennissen een

gezegend Kerstfeest en een

voorspoedig Nieuwjaar.

Dpi. Sek. B. L. Kaak

Dpi. Sgt G. H. Kaak

Ondergetekenden wensen

vanuit de verre Oost Ouders,

familieleden en bekenden

een gelukkig Kerstfeest en

een voorspoedig Nieuwjaar.

Dipl. sold. H. W. Momberg

Leger no. 25-07-10-120

Dipl. korp. 2e kl E. v/d Kolk

Leger no. 25-05-09-170

2-III-9 R. I. Ile Inf. Brig.

Ie Div. 7 Dec.

Vpk. Batavia

Dpi. Soldaat H. Hulstijn

18e L. H. G. Fr. Batavia,

wenst familie, vrienden en

kennissen, en gezegend

Kerstfeest en een gelukkig

en voorspoedig 1949.

Dpi. soldaat H. Harmsen

Leger no. 270-517230

Semarang

wenst familie, vrienden en

bekenden een gezegend

Kerstfeest en een voorspoe-

dig Nieuwjaar.

Langs deze weg betuig ik

mijn hartelijke dank aan de

U.V.V. en de burgerij van

Hengelo (Gld) voor het ont-

vangen pakket.

Sold. H. J. Ruesink.

Padang, Dec. 1948.

Gevonden
op de Z. E. weg een

Kinderblouse
Tegen adv. kosten terug te

bekomen Baak D 1 38.

Te koop

dragende volbl. Maal
30 Dec. a/d telling,

T.B.C, vrij

bij H. Gr. Roessnk, E 55

Te koop een

dragende maal
T.B.C, vrij

H. Haaring, Kl. Zelle

Hengelo (Gld)

Inkoop van

Bunzings,

Hazen- en Konijnen-

vellen en Metalen.

J. MEIJERS,
Regelinkstraat 15.

Erkend handelaar.

Te koop

3 meisjes mantels
leeftijd i 17 jaar

Adres Bur. van dit blad.

Te koop een beste

vlot fleurende Vaars
T.B.C, vrije stal

bij H. Gr. Roessink,

„Nw. Mettemaat"

Biedt zich aan

net meisje
voor winkeljuffr. oud 24 j.

Brieven no. 10 bur. dezer.

Kerkdiensten
ZONDAG 19 DEC. 1948

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel

10.30 uur Ds Kwint, Bediening

H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.
's Avonds 7 uur Adventswijdings-

dienst, Ds van Linschoten

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu»

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.

Grote sortering rkvuurwe
ARNOLD



Bijvoegsel bij „de Reclame" van 18 Dec. 1948

Inkomstenbelasting 1944 en 1945
Voor 't verzorgen van Uw' reclames

Administratiekantoor Th. I. SLOOT Hengelo
Lid: Ned. Inst. van Belastingconsulenten

Voor de a.s. Feestdagen
wederom heerlijke

Kerstkransen
Specialiteit in verscoillende soorten

Gebak en Koekjes
met en zonder inlevering.

Electr. Brood- en Banketbakkerij

Gebr. Bruggink
v/h G. A. Willink

Steenderen.
Herv. Jeugdraad. Op uitnodiging van de Herv.
Jeugdraad sprak Vrijdagavond in Concordia Dr Kooij-
man, Arts te Arnhem, over: De omgang van jongens
en meisjes.
Er was flinke belangstelling voor» deze samenkomst,
die onder leiding stond van Ds Nortier.

Geslaagd. De heer G. J. Schotters alhier slaagde
dezer dagen aan de Ned. School voor Coupeur en
Coupeuses te Doetinchem voor het diploma dames-
coupeur, met het predicaat: zeer goed.

Nieuwe klokken te Baak. Ter vervanging van de
in bezettingstijd door de Duitsers weggeroofde klokken,
konden dezer dagen, dank zij de grote offervaardigheid
der parochianen, in de R.K. kerk alhier de nieuwe
klokken worden gehangen.
De plechtige inwijding werd verricht door de Hoog-
eer w. Heer Deken van Zutphen J. H. Scholte op
Reimer, waarbij de klokken werden gedoopt met de
namen St. Jozef, St. Willebrord en Canesius.

Vrijdagmiddag vergaderde de raad dezer gemeente onder
voorzitterschap van burgemeester van Hoogstraten. Alle
leden waren aanwezig. Bij de ingekomen stukken bevindt
zich een besluit van Gedep. Staten tot vastselling van de
gemecnterekening over 1942. Gunstig wordt beschikt op een
verzoek van het bureau „Esperanto bij het onderwijs" te
Amsterdam om adhaesie te betuigen aan een tot de Minister

van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen gericht adres
waarin gevraagd wordt het esperanto te doen opnemen als
verplicht leervak in het onderwijsprogramma van alle kweek*
scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen.
Mededeling wordt gedaan van een schrijven van de Vete»
rinair Inspecteur van de Volksgezonc heid naar aanleiding
van het in de vorige vergadering genomen besluit om e n
poging te doen tot aanstelling van een keuringsveearts. De
Inspecteur ju icht dit besluit toe, maar wijst er op dat het
salaris van de aan te stellen functionaris overeenkomstig het
Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren zal moeten be*
dragen f 7440. - - 3% plus een vergoeding van f l SCO a
f2000 voor gebruik van een auto. Deze mededeling ont*
neemt a in de leden van de raad de ilus'e, dat de door hen
ge wens: e regeling aan de gemeente een finantieel voordeel
zou bezorgen ; de vrees wordt uitgesproken, dat bedoelde
ui tgaaf een verdere verhoging van de keurionen tot gevolg
/al moeten hebben. B. en W. zullen echter in elk geval een
oproep van sollicitanten doen; het resultaat hiervan zal wor=
den afgewacht alvorens verdere beslissingen te nemen.
Daar de verordening op de heffing van straat» en wegbe*
lasting voor slechts twee jaren is goedgekeurd, stellen B. en
W. voor die verordening opnieuw vast te stellen. Zij wensen
in de verordening een noodzakelijke verbetering te zien aan.
gebracht , 'om daarmede overeenkomstig de bestaande juris-
prudent ie buiten twijfel te stellen, dat de belasting niet uit=
sluitend £,e'dt ten aanzien van de gebouwen gelegen aan of
in de nabijheid van wegen, waarvan het onderhoud door
de gemeente wordt bekostigd, maar ook met betrekking tot an=
dere wegen. Verschillende leden geven te kennen met deze
w f i z i g i n g niet accoord te gaan, omdat ze het onbillijk achten,
dal gebouwen, gelegen aan wegen, waarvan het onderhouds=
pl icht bij pa r t i cu l ie ren berust, in de belasting worden betrok»
ken. De door de voorz. te kennen gegeven omstandigheid,
dat de verordening ook thans reeds in deze zin wordt toe=
gepast, omdat deze toepassing in overeenstemming is met de
opvatt ing van de beroepsinstanties, is niet in staat deze be-
zwaren weg te nemen en de raad besluit dan ook de be=
staande redactie te handhaven, en de verordenidg ongewij»
zigd vast te stellen.
Aan B. Niesink te Keijenburg wordt ten behoeve van het
vervoer van zijn zoontje dat de R.K. u.l.o. school te Doe»
tinchem bezoekt, van l Sept, j.l. af een tegemoetkoming in
de vervoerskosten verleend van f40,— per jaar.
Besloten wordt naar gelang van behoefte in 1949 ter voor-
ziening in de behoefte aan kasgeld, tijdelijk een bedrag van
ten hoogste f150.000 op te nemen.
Cicdep. Staten vragen het oordeel van de raad over de door
hen naar aanleiding van het rapport der commissie=Ubink
ontworpen nieuwe regeling van bezoldiging van de gemeen»
tesecrctarissen. Op voorstel van B. en W. wordt besloten
aan Hed. Staten te berichten, dat de raad zich met de ont-
worpen salarisnormen kan verenigen, doch het billijk acht,

dat de nieuwe regeling overeenkomstig die voor de salari»
êring van de burgemeesters en het personeel in rijksdienst
in werking treedl op l Oct. 1947 in plaats van op l Jan.
1948. Verder zal er op worden aangedrongen, in de toekomst
aandacht te schenken aan verbetering van de verhouding
tussen de burgemeesters» en de secretaris=salarisen, welke
verhouding in de laatste jaren in het nadeel van de secre=
tarissen is gewijzigd. Met de door G. S. overwogen incor=
poratie van in de laatste tijd verleende toelagen in de oude
salarissen over het tijdvak l Juli tot het tijdstip van inwer=
king treding van de nieuwe regeling, kan de raad zich ver-
enigen.
In overeenstemming met de ten aanzien van het rijksper=
soncel ingevoerde regeling wordt besloten aan het personeel
in gemeentedienst van 23 jaar en ouder een bijslag te ver-
lenen van f 1.— per week of f4.50 per maand, voorzover
dit personeel in volledige dienst is en de bezoldiging met
inbegrip van de bijslag eer. bedrag van f72.— per week of
f312,50 niet te boven gaat. De regeling zal worden toege=
past van l Nov. j.i. af.



Besloten wordt tot wijziging van de gemeentebegroting voor
1948. Deze wijziging omvat o.a. het aanbrengen van een
bedrag van f 3000 voor opmaking van een gewijzigd uit=
breidingsplan en van een bedrag van f 1000 voor kosten
van een plan voor restauratie van de gemeentetoren.
Bij de rondvraag informeert de heer Oldenhave naar de
stand van de plannen betreffende verbetering en splitsing
van woningen met rijkspremie. De voorz. antwoordt, dat
hierover nog weinig bekend is. Wat betreft de gemeente»
lijke woningbouw te Keijenburg zegt spr. dat de plannen
voor deze woningen, die reeds eenmaal waren herzien, voor
de tweede maal van Wederopbouw zijn terug ontvangen
met een serie nieuwe aanmerkingen. Wcth. Tijdink vindt
het bedroevend, dat de plannen telkens in andere handen
komen, waardoor een vaste li jn in de behandeling wordt
gemist. Ook weth. Luesink uit zijn misnoegen over de trage
behandeling van de bouwplannen, die er toegeleid heeft, dat
in 1948 noch wat particuliere bouwbetreft, noch op het ge=
bied van gemeentelijke bouw, nog vrijwel niets is tot stand
gekomen. Weth. Ti jdink zegt dat hieruit blijkt, dat het niet
juist is, de schuld op de gemeentearchitect te schuiven; deze
ondervindt weinig medewerking van de Wederopbouwinstan-
tics. De heer Hiddink dringt aan op tijdig en vakkundig
snoeien van jonge bomen langs de wegen. Dit geeft weth.
Tijdink aanleiding mede te delen, dat de hier gevestigde
ambtenaar van het Staatsbosbeheer de medewerking van zijn
dienst heeft aangeboden. Spr. acht het gewenst hiervan ge«
bruik te maken, waardoor de gemeente voor een gering
bedrag van deskundige voorlichting verzekerd zal zijn. De
heer Hiddink wijst erop, dat de belanghebbenden bezig zijn
met het opmaken van de Banninkstraat in de Noordink. In
het belang van een goede uitvoering acht spr. het gewenst,
dat de gemeente dit werk ter hand neemt. De heer Weenink
vraagt inlichtingen omtrent de werkzaamheden die worden
uitgevoerd aan de Uilenesterstraat. De voorz. zet uiteen, dat
deze werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met B.
en W. De belanghebbenden waren in de gelegenheid voor
bill i jke prijs een partij puin aan te kopen, voor de toegezegde
part. bijdragen. Dit materiaal wordt door de belanghebben-
den zelf in de weg verwerkt met eigen krachten 5 de gemeente
bepaalt zich tot het beschikbaar stellen van één arbeider.
In verbartd met een schrijven dat B. en W. tot de Prov.
Waterstaat hebben gericht met betrekking tot de verbetering
van deze weg, heeft dezer dagen de Technisch ambtenaaar
van die dienst een onderzoek ingesteld. Hij verklaarde zich
met de uitvoering van bedoelde werkzaamheden accoord en
B. en W. hebben de indruk, dat hij gunstig zal adviseren
met betrekking tot de later uit te voeran werkzaamheden,
die zullen bestaan uit het aanbrengen en inwalsen van een
laag basalt of grint. Hiervoor dient echter de goedkeuring
van Ged. Staten te worden afgewacht; tot zolang kan de
gemeente voor de verharding van de weg geen enkele uit-
gaaf doen. Weih. Tijdink voegt hieraan toe, dat reeds 30
jaar geleden moeite is gedaan voor verbetering van deze
weg, maar nog steeds zit men in het zand. Thans hebben
belanghebbenden de zaak aangepakt. Men vreesde, dat bij
uitstel verschillende toegezegde bijdragen zouden Vervallen
en daarom is in overleg met B. en W. besloten de bijdragen
in totaal ongeveer f 14.000, te besteden voor aankoop van
puin en deze puin in de weg te brengen. Wordt het ver-
beteringsplan goedgekeurd, dan zal de gemeente voor ver=
dere afwerking kunnen zorgen. Het zou jammer zijn, dat
deze zaak van de baan zou raken. Enkele belanghebbenden
hebben zich zeer voor. dit plan geinteresseerd. De gemeente
stelt een arbeider beschikbaar, terwijl de gemeentearchitect
toezicht uitoefent. Alles geschiedt dus geheel in samenwer-
king met de gemeente. Weth. Luesink wijst er nog op, dat
de aangelanden al het werk zelf doen, hetgeen voor de ge=
meente een belangrijk voordeel betekent boven de reeds
toegezegde bijdragen. Weth. Tijdink zegt, dat Ged. Staten
moeten erkennen, dat in de gemeente initiatief zit. De heer
Weenink spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop
belanghebbenden het werk uitvoeren. Er wordt hard gewerkt.
De heer Stegeman vraagt of de schilders Steege en Derksen

erop kunnen rekenen dat binnen afzienbare tijd de woning
bij de school te GOJI ter hunner beschikking wordt gesteld.
De voorz. antwoordt, dat B. en W. w e l w i l l e n d staan tegen =
over dit verzoek, maar dat voor de tegenwoo dige bewoner
eerst een andere woning zal moeten worden Bevonden.
Hierna sluiting.

Nieuwe klokken te Keijenburg. Waren tijdens de
bezetting in 1943 ook de klokken uit de toren van
de kerk te Keijenburg weggehaald, Dinsdagmiddag
arriveerde de nieuwe klok en onder grote plechtigheid
werd deze geïnstalleerd. De klok heeft een gewicht
van 2420 kg en zodoende de grootste klok uit deze
omgeving.
De plechtigheid werd geleid door de Hoogeerw. Heer
Deken van Zutphen.
Met Kerstnacht zal deze klok haar eerste klanken doen
horen over Keijenburg en Omgeving. Ze is gewijd
ter ere v. d. H. Drievuldigheid en geschonken door
de Keijenburgse Parochianen.

Nieuws in het kort
Voor de slachtoffers van het verzet, De Stich-
ting 1940 — 1945 zal van 14—24 Jan. te Maastricht
een poppententoonstelling houden, welke na 24 Jan.
door ons land op tournee zal gaan en waarvoor reeds
45 landen medewerking bij de inzending van artistiek
verantwoorde poppen hebben toegezegd.

De schoolmelk was niet voor elk. Te Rotterdam
werden 300 kinderen onwel nadat zij op school melk
hadden gedronken.

Friesland zorgt. Uitgenodigd door Protestantse or-
ganisaties zullen 2500 Duitse kinderen uit het Ruhr-
gebied naar Friesland komen om daar aan te sterken.

Misdadig Nederland. Te Enschot (N.B.) drong
een gemaskerde man de woning van een bejaard echt-
paar binnen, bedreigde de oude mensen en ging er
met f 500.— van door.

Kamer keurde goed. De begroting van Justitie
werd door de Tweede Kamer aanvaard.

Wij mogen rijden. Voor 26 Dec. en 2 Jan. is ont-
heffing verleend van het Zondagse rijverbod, dat voor
personenauto's en motorrijwielen geldt.

Ontevreden communisten. Toen een door de C.
P.N.-fractie aangevraagde gemeenteraadsvergadering
te Zaandam door gebrek aan belangstelling der andere
fracties niet kon door gaan, hieldende aanwezige commu-
nisten met aanhang ten raadhuize een vocale demon-
stratie.

Doodstraf voor Woudenberg. Tegen de vroegere
leider van het N.V.V. — later N.A.F. — werd voor
Amsterdamse Bijzondere Gerechtshof de doodstraf
geëist.

Heeft U het boek al
in Achterhoekse taal geschreven

Aornt ?
Peppelenkamp

Wij hebben het in voorraad.

Prijs f 3.75 ARNOLD



Voor de Feestdagen

Alle soorten fijne

Koekjes,

Gebak,

Kerstkransen,
Etc. zonder inlevering.

Bestel tijdig.

TIJDINK
Tel. 250

HPM

HEDEN
Zaterdagavond half acht

GIUARTDEMONSTRATIE
door de ex. Amateurkampioen

G E H R E L S , Rotterdam
in Café KRIJT, Wichmond.

Voor de Feestdagen hebben

wij voor U iets extra's aan

te bieden in

aiie soorten Gedistilleerd

Likeuren en Wijnen
Beleefd aanbevelend

J. B. MARESCH

Zondag a.s.

AANVANG 2 UUR

Pax 2 - Zutphen 3
Entree 25 cent

Kinderen 1 O cent.

Terrein Kastanjelaan.

Kerstdagen
Tulpen, HyacintBloeiende

Kerststukjes
Kerstbomen

joed gesorteerd

concurrerend.

Beleefd aanbevelend

Te koop een

Chevrolet Vrachtwagen I934
met reservewiel, alle prima
banden.

Tevens een reservemotor '34
Ook zeer geschikt voor
onderstel voor autowagen
of kar.

Krijt's graanhandel Wichmond

Te koop een

jonge hond
prima rattenvanger

bij A. H. Eugel ink,

B 63 Hengelo (Gld)

Te koop een toom

biggen
bij B. Maalderink,

„op Hissink" Bekveld

Zo juist ontvangen

Shagpijpen,

Aanstekers,

Vuursteentjes,

Flesjes benzine en

Tabaksdozen.

Arnold.

Te koop

2 stel dikke Overgordijnen
lengte 2.30 Meter

l Bedspreien (rose gev.)
4 Schilderijen
Alles vooroorlogs in prima
staat. Te bevr. bur. dezes.

Voor Kerst- en Nieuwjaars-

GEBAK
naar

R. KREUNEN
Zolang de voorraad strekt

Boterkransen
met zuivere amandelen.

*W£fe^^

Coöp. Landb. Ver. „De Volharding"
Hengelo (Gld)

Wegens het plaatsen van een nieuwe kastenbatterij

Dinsdag en Woensdag voor de Spalstraat

geen stroom,
voor het malen van boerengraan zijn wij Dinsdag en
Woensdag voor de middag geopend aan de Wich-
mondseweg.

Voor de regenperiode
O L I E K L E D I N G

Lange Jassen, Jekkers, Broeken, Pijpen,

en Zuidwesters.
Ijzersterk en waterdicht.

De Zadelmaker van Hengelo (Gld)

ARN. BOERMAN.



26 December en

2 Januari

Uitvoering
R.K. Toneelclub Keijenburg

Zie advertentie in het

volgend nummer

Te koop een volbl.

M.R.IJ. Vaars
23 Dec, a/d telling

T.B.C, vrij, bij

G. Pelgrum,

D 15 Hengelo (Gld)

Ondergetekende koopt

nuchtere stierkalveren
a contant, ook ruilen voor

maalkalveren,
Tevens het adres voor

Wrakvee.

J. MEIJERS,

Regelinkstraat 15

Erkend veehandelaar

Te koop een goede

Wintermantel
keuze uit 2, leeftijd ongev.

15 jaar.

Adres bur. dezer.

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

+

*•
+
•
•
+
+

Ontvangen : ^

stevige borrrelglaasjes
op voetje voor 45 cent

likeurlepeltjes 4-

•

in twee soorten.

In Kerstboomversiering
volop keus!

Nieuwjaarskaarten
in meer dan 100 soorten.

VUURWERK.

Stevord

Ruime sortering

Kerst-artikelen

Nieuwjaarskaarten
Mooie collectie

Kerstgroepen
J. BESSELINK, Keijenburg,

VERGADERING
van oud-leerlingen der Ds J. L. Piersonschool,

op Dinsdag 21 Dec., 's avonds 7 uur, in

de school. Bespreking:

Feestaangelegenheden
Comité van Oud-leerlingen.

Laat bij het Kerstfeest vieren
Demming's gebak Uw tafel sieren

Puddingen
(alle smaken)

Kransen
Staven
Taarten
Gebakjes

Nieuwe sortering koekjes

Gevulde schuim

Appelgebak

Diverse versnaperingen voor de

Kerstboom

Iets zeer speciaals zijn onze heerlijke

Chocolade rollen

Banketbakkerij DEMMING
Spalstraat 11 — Telefoon 265

Pracht sortering houten pijpen Arnold

ZEND
Uw Zoon of Verloofde in Indie

voor de Kerstdagen

een C AM E R A
Wij hebben enkele toestellen

ontvangen. Prijs f 25.—

Ruime keuze ROLFILMS

Foto Modern
Nieuwstad 14 — Tel. 1337 ̂  ZUTPHEN


