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Mededeling
Het volgend no. van „de Reclame"
verschijnt Vrijdag 31 Dec.

H.H. Adverteerders worden vriendelijk
verzocht de advertenties vóór 28 Dec.
in te zenden.

De Uitgever

Plaatselijk Nieuws.
Er zit schot in. Met de voorbereiding der Land-
bouw-, Middenstand- en Industrie-Tentoonstelling is
reeds een goede aanvang gemaakt. Verschillende inge-
schakelde commissies zijn aan het werk en de finan-
ciële-commissie kan reeds het resultaat van haar arbeid
melden, n.l. dat het garantiefonds meer dan 2 X is
voltekend (f70.000.—)
Tarzan in de woestijn: zo luidt de film die a.s.
Woensdag in zaal Langeler draait. Een film vol sen-
satie. Prachtige natuuropnamen uit de wildernis, daar-
bij de adembenemende momeaten wanneer Tarzan
door vreemde monsters en hopeloze schurken wordt
aangevallen, de gevangenneming van Tarzan, en ver-
der zijn verlossing uit de gevangenis, dit alles maakt
dat deze film door het publiek wel zal worden ge-
waardeerd. Men zie de adv. in dit no.

N.V.E.V. 17 Dec. had het Best. v/d N.V.E.V. voor
haar leden in café Leemreis een Kerstbijeenkomst be-
legd. Er was flinke belangstelling, de presidente ver-
zocht clementie voor de dames, die zelf deze avond
verzorgden. Na de notulen hield Mevr. van Hoogstra-
ten een causerie „van kaars tot gloeilamp", waaruit
blijkt hoe we bevoorrecht vzijn bij onze voorouders,
die hun werk moesten verrichten bij kaars-, olie- of
petroleumlicht. Waar de Holl. interieurs zich kenmerken
door gezelligheid is een goed aangebrachte verlichting
toch zeker een grote factor.
Daarna volgde een Kerstfantasie op het orgel, gespeeld
en gezongen door Mevr. Geertsma.
Terwijl de koffie geserveerd werd zongen de dames
Arends en Geertsma een Fries duet.
In de pauze werden nog enkele prinsessenkalenders
verloot, waarna Mevr. ter Bals een Kerstvertelling van
Selma Lagerlöff las, die met aandacht werd gevolgd.
Na het gemeenschappelijk zingen van enkele Kerstliederen
kwam het einde van deze avond, die een ieder door
de kaarsverlichting en alles wat ten gehore werd ge-
bracht zeker al in de ware Kerststemming heeft ge-
bracht.

„Toen de storm begon" is de titel van het prach-
tige toneelstuk van de bekende auteur Joh. van Eeke-
len, waarvan de leden van de Bond van Staatspension-
nexing zullen kunnen genieten op Zaterdag 8 Jan. a.s.
Het stuk wordt opgevoerd door de Toneelver. K.D.O.
uit Brummen, die dit reeds op meerdere plaatsen met
groot succes voor het voetlicht bracht. Het is een
spionnageaffaire uit de laatste wereldoorlog en speelt
in Frankrijk. De pers schreef over de opvoering o.a.:
„Dit spel stelt door haar dramitische inhoud zeer hoge
eisen aan de medewerkenden, doch we mogen, zonder
enige reserve getuigen dat K.D.O. zich op een bij-
zonder verdienstelijke wijze door deze moeilijkheden
heeft heengeslagen. Het spel gaf blijk van nauwge-
zette, gedegen studie, waarbij iedere vertolker(ster)
zich volkomen ingeleefd had in de te spelen rol".
Het propagandisch woord zal op deze avond worden
gesproken door de heer H. Wolters, burgemeester
van Heerewaarden.
De avond is alleen toegankelijk voor leden op ver-
toon van lidmaatschapskaart (strikt persoonlijk) en ge-

SENSATIE

Toen ik nog een kleine jongen
Van een jaar of 13 was,
Wist ik, dat mijn goede ouders
Controleerden wat ik las.

Heel veel echt moderne ouders
Hebben daar nu maling an,
En verblijden dan hun zoontje
Week'lijks met een beeldroman.

Plaatjes, vol met boeventronies
Moord op ied're pagina
Deez' geïllustreerde boekjes
Zijn niet eens geschikt voor pa.

En wijst iemand op het nadeel
Van zo'n dolle beeldroman,
Zegt de namaak-paedagoog nog:
„Wat begrijpt zo'n kind ervan?'

Houdt men van wat meer sensatie?
Dat valt tegenwoordig licht,
Lees dan maar gewoon de kranten
Of luister naar het nieuwsbericht.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

heel gratis. Zij die zich vóór die datum als lid op-
geven hebben ook toegang.
Voor nadere bijzonderheden zie adv. in volgend no.
Marktbericht. Op de heden gehouden biggenmarkt
waren aangevoerd 31 biggen de prijzen waren 44 tot
50 gld per stuk. Handel goed.

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

29 Dec. Bioscoop zaal Langeler.
4, 5 en 7 Jan. Jubileum Ds J. L. Piersonschool.
8 Jan. Toncelavond Bond voor Staatspensionncring.
15 Jan. Toneeluitvoering K.A.B, afd, Hengelo (Gld)
18 Jan. De Resjdentiespelers zaal Concordia.
25 Jan. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior".
l en 2 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekvcr. „Adiilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Ceacilia".
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.
24 en 26 Febr. Uitvoering Muziekver. „Concordia"
25 en 26 Febr. Zanguitvoering Bekveld.
Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria" Uitvoering te Bekveld

25 Febr., Dorp l Maart.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmoes".
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Zondagsdienst doktoren: 25 en 26 Dec.

Dr ter Bals en Dr Augustijn

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

s.s.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Damrubriek
Donderdag j.l. trok D.C.H, naar Zutphen, om daar
de strijd aan 'te binde'n tegen het nog ongeslagen Zut-
phen II. De voorlopige uitslag hiervan is 7—5 voor
D.C.H. 2 Partijen werden afgebroken en zullen a.s.
Donderdag worden uitgespeeld.

Oplossing probleem No. 6
Wit 40-34 Zwart 29X40 •

28-23 19X28
39-33 28X48
49-44 48X8
44X2 en wint.

Probleem No. 7

1 3
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16

26
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25

35

45

Voor de Kerstdagen een extra zwaar probleem naar
een partijstand tussen J. W. Heijink Wzn. alhier en
B. H^jink Azn., Aartswoude (N.H.)
Wit 8 schijven op 29—30—37-39—42-43-44-46
en een dam op 2
Zwart 11 schijven op 9—10—12—13—15—18—19—
22-26-28-36.
Wit speelt en wint.
Voor dit probleem dubbele puntentelling.
Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag^a.s. Zaterdag.

Aanvulling Polilieverordening. Herhaaldelijk ver-
nemen wij klachten over het opslaan van afval, oude
materialen en dergelijke goederen op particuliere
terreinen aan of in de nabijheid van de openbare weg,
op een wijze, dat daardoor de omgeving ernstig wordt
ontsierd of het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt
geschaad.
Met deze klachten stemmen wij geheel in en het komt
ons noodzakelijk voor, dat maatregelen getroffen wor-
den, die het mogelijk maken, dat kwaad te beteugelen.
Daartoe kan in de algemene politieverordening een
bepaling worden opgenomen, waarbij het hebben van
deze opslagplaatsen verboden wordt.
Het is echter niet onze bedoeling aan dit verbod een
algemene werking te geven. Wel zou van zulk een
verbod ontheffing kunnen worden verleend, m.a.w. het
gemeentebestuur zou op verzoek vergunning kunnen
geven, onder bepaalde voorwaarden een opslagplaats
te hebben. Deze handelwijze zou echter te veel on-
onnodige administratie en controle meebrengen in ver-
honding tot het nut dat ze zou afwerpen.
Voldoende is, dat "van gemeentewege kan worden op-
getreden tegen bepaalde geconstateerde misstanden op
dit gebied.
Hierin voorziet de door ons ontworpen bepaling, die
wel het hebben van opslagplaatsen van afval enz. ver-
biedt, maar dit verbod slechts doet gelden wanneer
B. en W. van oordeel zijn, dat de wijze waarop de
Voorwerpen zijn opgeslagen, in strijd is met het aan-
zien van de omgeving en dit aan de belanghebbende
mededelen, waarbij dan voorwaarden kunnen worden
opgelegd onder welke het hebben van de opslagplaats
wordt toegestaan.
Een tweede punt waarop de verordening aanvulling be-
hoeft, betreft het planten van bomen op particuliere
terreinen in de bebouwde kom. Het is niet de bedoe-
ling het recht tot het planten van bomen te beknotten,
maar het ligt op de weg van het gemeentebestuur, te
voorkomen, dat op onoordeelkundige wijze beplanting
wordt aangebracht, die n!et alleen geen sieraad is voor
de dorpen, maar waarvan bovendien hinder wordt on-
dervonden door het verkeer in de tijd waarin het blad
valt.

Daarom achten wij het gewenst, dat voor het planten
van bomen of heggen binnen een bepaalde afstand van
de openbare weg in de bebouwde kom een vergun-
ning van ons college wordt geëist. Bij het stellen van
voorwaarden, die aan de vergunning verbonden worden,
kan aandacht worden geschonken aan de beplanting,
di3 ook met oog op de omgeving het meest in aan-
merking komt.
JSÏaar aanleiding van het vorenstaande geven wij U in
overweging, een verordening tot aanvulling van de al-
gemene politieverordening vast te stellen overeenkomstig
het door ons opgemaakt ontwerp.

N.C.B.
Verzilvering: van Vacantiebons
Donderdag 30 Dec., van 8—10 uur,

Zaal Demming. Het Bestuur.

Almanakken
wederom verkrijgbaar.

Vuurwerk
een grote sortering.

Wordt na de Kerstdagen verkocht

en niet aan Kinderen.

Nieuwjaarskaarten
een pracht-sortering.

ARNOLD

Sold. H. Harmsen,
betuigt hiermee z'n harte-
lijke dank voor het ontvan-
gen pakket van de familie
Keijzer J. en M.-ver.

Soldaat G. Pelskamp wenst
hiermee vanuit Soerabaia
zijn familie, vrienden en be-
kenden een gezegend
Kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar toe.

Langs deze weg betuig ik
mijn hartelijk ^iank aan de
U.V.V. en de burgerij van
Hengelo (Gld) voor het ont-
vangen pakket.

Dpi. soldaat B. Onstenk
Leger no. 261121080

3-4-10 R.I. Batavia
Wenst familie, vrienden en
bekenden een gezegend
Kerstfeest en een voorspoe-
dig Nieuwjaar.

Ondergetekende wenst van-
uit Batavia alle Familie, Bu-
ren en Vrienden pleizierige
Kerstdagen en een gelukkig
1949 en tot een spoedig
weerzien.

Dpi. sold. B. Wassink

Batavia, 15 Dec. 1948.

Voor de derde maal wens
ik vanuit de tropen, familie,
vrienden en bekenden, een
gelukkig Kerstfeest en een
voorspoedig 1949.

Sold. H. Berkelder.

Tjiomas, Dec. 1948.

Langs deze weg betuigen
wij aan de U.V.V. en de
burgerij van Hengelo onze
hartelijke dank voor het
St. Nicolaaspakket en voor
de boeken en tijdschriften
die wij geregeld mochten
ontvangen. Tevens wensen
wij alle familie, vrienden en
bekenden een Zalig Kerst-
feest en een voorspoedig
1949.

Huz. Ie kl. W. Buunk
Sold. Th. Rondeel

Veldpost Poerwokerto.

Onderget. betuigt hiermede
aan familie vrienden en ken-
nissen alsmede . de U.V.V.
en Kath. Thuisfront zijn op-
rechten dank en wenst allen
een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar.

E. J. Ankersmid
Dpi. Korp. Art.

V.M. Mat./Mun.
Veldpost Batavia



50 Jarig Jubileum
Ds J. L. Piersonschool

op 4, 5, 6 en 7 Januari 1 949,

in het Feestgebouw „Concordia"

te Hengelo (Gld).

Dinsdag 4 Jan.

2' /2 uur: Herdenkingssamenkomst.

Feestrede door Ds J. Barbas, Erevoorzitter
der Vereniging.
Toegangkelijk voor genodigden, leden en
belangstellenden. •
7 uur: Feestelijk samenzijn.

Toegangkelijk voor genodigden en leden
met hun dames.

Woensdag 5 Jan.

7 uur: Feestelijk samenzijn.
Toegangkelijk voor leden, ouders van leer-
leerlingen en oud-leerlingen met hun dames.

Donderdag 6 Jan.

1 ' / 2 uur: Feest voor de leerlingen en
aanstaande leerlingen v/d Ds J. L. Pier-

sonschool,

Vrijdag 7 Jan.
7 uur: Feestelijk samenzijn.

Toegankelijk voor oud-leerlingen en belang-
stellenden.

Voor de goede orde worden er voor elke avond
niet meer kaarten uitgereikt dan er zitplaatsen
zijn. Deze kaarten kunnen worden afgehaald op
Woensdag 29 Dec. van 2 — 4 uur in het
Ver. lokaal.

Het Bestuur.

Grote keuze

Nieuwjaarskaarten +
begin verkoop

Vuurwerk
na de Kerstdagen en niet aan kinderen.

„STEVORD"

Voor de a.s. Feestdagen

de bekende kwaliteit

QedittUUud
Alsmede onze prima

HOKSBERGEN

vanaf f 1.95.

- KEUENBURG

De Vereniging van

Vergunning- en Verlofhouders
te Hengelo en Keijenburg

delen hierbij mede dat hun zaken

de Ie Kerstdag

gesloten zijn

KUIKENS KUIKENS

H.H. Pluimveehouders
Wenst U op Uw kuikenbon sterke
gezonde kuikens, levert dan Uw
bon bij ons in. Wij kunnen U leve-
ren alle gangbare rassen zoals:'
W.L. en R.I.R. en ook het nieuwste
ras de New. Hampsire |van ver- .
schillende kruisingen. Desgewenst
gesext. De kuikens worden franco
aan huis bezorgd per auto.

Beleefd aanbevelend

H. Gosselink Jr.
Kuikenbroederij D 78a

Wichmond Tel. 208

Coöp, Boerenleenbank Keijenburg
Houders van Spaar-, Voorschot- en Lopende
Rekeningboekjes worden verzocht deze vóór

of op 31 Dec. a.s. in te leveren op het kan-
toor, en worden Voorschotnemers er aan her-
innerd dat rente en aflossing voor bovenbe-
doelde datum moet worden verrekend,

Mevr. Dwars vraagt een

Dienstmeisje
Grn. Berentsen W. M.
Wenst zijn ouders, verloofde,
familieleden, vrienden en
kennissen een Zalig Kerst-
feest en een gelukkig 1949.

I-Inf. XXII Timor Koepang.

Verloren een

GROISE KIHDERWAND
van Chr. School-Regelinkl.
Terug te bez. bij

G. J. Slotboom E 79

Te koop

Berken bezems
H. W. Hueskes,

Dunsborg, B 24
Hengelo (Gld)

Te koop een dragend

b.b. zeugje
15 Jan. a/d telling bij

Wed. A. Maalderink,

Dunsborg Hengelo (Gld)

Breng Uw

Hazen- en

Konijnenvellen
bij Jaap Meijers

Een advertentie in
„de Reclame" heeft

altijd succes.

Het adres voor

Wrak Vee
is en blijft

J. MEIJERS,
Herkend veehandelaar

Te koop een toom

Biggen
bij G. te Brake,

B 90 Hengelo (Gld)

Te koop een

toom biggen
A. Teunissen,

F 64 Hengelo (Gld)

Te koop een

r.b. Maalkalf
bij H. J. Tankink,

C 120 Keijenburg

Kerkdiensten
Ie KERSTDAG

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel

10.30 uur Ds Kwint,

Veldhoek 10 uur.
Ds P. Hakkesteegt, pred. te Zelhem

2e KERSTDAG

10 uur Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordn»

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.



R, K, TONEELCLUB - KEIIENBURG
brengt U 2e KERSTDAG

BRAAK LAND
(Anton Gooien)

Toneelspel in vier bedrijven.

Medewerkenden:

De Winterswijkse Toneelvereniging

„Joost van den Vondel", en

Keijenburgs Knapenlcoor,
o.l.v. de heer B. Hoenderboom.

Zaal open half 7 Aanvang 7 uur.

Plaatsbespreken na de Hoogmis aan de zaal. Voorverkoop van
kaarten bij B. Seesing Tel 306. H. van Aken, Marktspoor Velswijk.

Uitvoering 2 Januari vervalt.

Voor de Feestdagen
kunnen wij U leveren alle
soorten

Gedistilleerd
Ook in

Wijnen
zijn we ruim gesorteerd.
Beleefd aanbevelend

G. Bruggink

Café „de Zon"

Gevonden een

Terug te bekomen tegen
adv.kosten bij H. Bponstra

Ruurlosew. 9 Hengelo (G.)

Te koop

nuchter vaarskalf

en 1 pink 8 mnd
bij B. Langwerden,

E 89 Hengelo (Gld)

rOUOODSLIIPERS Arnold

Waar iedere Motorrijder van droomt
Zie etalage, nog beter kom

binnen en bekijk deze prach-
tige motoren.

JUS, H E R W E R S
Agent: Matchlers, Ariël, Velocette en

Royal Enfield.

Als voorheen is weer onze sortering.

Wijnen en Likeuren
Vruchtenwijn vanaf 85 et.

Schilletje f 1.95, Crème de Cacao f 2.95
Abrico Brandy f 2.95 enz. enz.

Appelmoes 95 en 55 et.
Voor Uw bakwerk witte bloem en onze Vanille
tabletten veel smakelijker dan Vanille suiker.

bij de „CENTRA" kruidenier
BESSELINK - KEIJENBURG

DUStCIf lOLTIEi H O U T H A K VOROEN.
Dansliefhebbers(sters) wenst U Privé les in

„The Samba of Conga" in beschaafde

stijl, dan gelieve U zich or> te geven

vóór 1 Januari 1949, aan huis.

Dansschool - THEO HOUTMAN - Vorden

LEDENVERGADERING
van de Vereniging tot St. en Inst. van de
School met de Bijbel te Hengelo (Gld),
op Dinsdag 28 Dec. 1948, te 1 5.30

uur, in het Ver.lokaal.

Bespreking 50 - jarig Jubileum.
Het Bestuur

Staat ter dekking
de donkerrode goedgekeurde

Volbloed Stier „FITURES"
van prima afstamming. Dekgeld f 5.-

Th. J. Nieuwenhuis, „Honnekink" Hengelo (Gld)

Bioscoopzaal „LANGELE R" Hengelo (Gld)
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

WOENSDAG 29 DECEMBER, 8 UUR

T ARZAN in de woestijn

met JOHNNY WEISSMULLER, Nancy Kelly en de sym-
phatieke chimpansee CHEETA.

TARZAN bevecht voorwereldlijke dieren.
Een film van enorme spanning! U zult van begin tot einde sterk mee-
leven. Toegang H jaar. Entree f 1.— en f 0.75 (bel. inbegr.)
Voorverkoop als gewoon.

Weggelopen
jonge Duitse Herder, zwart
dek, luisterend naar de naam

Hector
Tegen beloning terug te
bezorgen bij G. Derksen,

O 69 Bekveld, Hengelo (G.)

Te koop een

r.b. Maalkalf
en twee

b.b. zeugjes
4'/2 maand oud

bij Th. A. Melgers,
C 6 Hengelo (Gid)


