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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 16 t/m 29 Jan. 1949

Geldige bonnen

561, 563 vlees
562

567 Algemeen.

571 algemeen

572
,

B 585, C 587

577 algemeen

578

21, 22 Tabak,
24 Diversen

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees

250 gram boter of margarine
of vet

250 gram boter of margarine
of vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

500 gram boter of marga-
rine of vet

125 gram boter of margarine
of vet

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaast

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook C.

Deze bonnen zijn M dagen
geldig.

Bonnen voor
Vleei

Alle bonkaarten

Bonkaarten

KA, KB, KC 901

KD KE 901

Tabakikaarten etc.
•n Tennaperingi-
kaarten

QA, QC 901

ZJL, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 902
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag H Jan.
a.s. worden gebruikt.
De niet-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen wor-
den vernietigd.

Distributiekring - Doetinchem
AANVRAGEN WERKKLEDING

In het tijdvak van 17 tot en met 28 Januari a.s. be-
staat er wederom gelegenheid tot het aanvragen van
werkkleding voor diegenen, die volgens hun beroep in
aanmerking komen voor een werkkledingbon. Bedrijven
waarin 5 of meer personen werkzaam zijn vragen col-
lectief aan. Bij individuele aanvragen dient de werk-
geversverklaring te worden ingevuld. Zowel bij het
ophalen als het inleveren van de formulieren dient de
stamkaart te worden overgelegd. Administratief perso-
neel kan niet aanvragen.

Nieuws voor boer en boerderij.
Aanvragen bijzondere vergunningen 1949
voor de teelt van vroege aardappelen.

Tot l Februari 1949 kunnen door land- en tuin-
bouwers weer bijzondere vergunningen worden aan-
gevraagd voor de teelt van vroege aardappelen. Op
bedrijven beneden de 5 ha zal het zijn toegestaan na
de vroege aardappelen een nacultuur van warmoezerij-
gewassen te telen, met uitzondering van de producten
spinazie. sla, andijvie en augurken. Aanvraagformulieren
hiervoor zijn verkrijgbaar bij de P.B.H.

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

Plaatselijk Nieuws
Overzicht jaarmarkten 1949. Op de 16 grote
jaarmarkten welke in 1948 zijn gehouden werden aan-
gevoerd 4968 paarden en 445 veulens, of in totaal 5413
stuks paarden. Verder werden nog aangevoerd 14 run-
deren. 14 schapen en 718 biggen; geplaatst werden 854
kramen enz.

Op de weekmarkten werden 349 biggen aangevoerd.
Alle markten kenmerkten zich door een druk bezoek

en een vlotte, vlugge handel in paarden.
Uit alle delen van het land en ook uit het buiten-

land, werden de markten door bekende paardenhande-
laren bezocht. Voor wat de kwaliteit der aangevoerde

lot Heil des

Blijkbaar hoort het oorlogstuig
Nog tot de duurste spullen
Uncle Sam besteedt dit jaar
'n Getal met negen nullen.

Jagers zullen van dit geld
Straks door het luchtruim flitsen,
Tevens zal die Uncle Sam
Nog méér atomen splitsen.

„Wij bewap'nen/'zegt men nu,
„Toch heus niet zonder reden."
'k Vind'het toch wat griezelig
Zo drie jaar na de vrede.

Als men alles heeft besteed,
Zouden dan die heren
Het niet voor de aardigheid
Straks stiekum gaan proberen ?

Stel eens dat men zo'n bedrag
Om een humane reden
Nu eens enkel voor het heil
Van 't mensdom zou besteden.

D'aarde zou dan in 't heelal
Een grote, goede plek zijn
Maar vraag je dat, dan zeggen zei :
,,Je denkt zeker dat we gek zijn."

Een wereld zonder oorlogstuig
Is blijkbaar erg onhandig

Maak straks weer van de aard een hel
Dan ben je pas verstandig.

paarden betreft was er een stijgende lijn te bemerken.
De markten hebben de reeds eeuwen gevestigde be-

kendheid van als „de paardenmarkten" ook in 1948
weder ten volle gehandhaafd.

Weekmarkt. Op de Dinsdag j.l. gehouden weekmarkt
waren 21 biggen aangevoerd. Prijzen f45.- tot f55.-
per stuk. Handel vrij goed.

Toneelavond Bond voor Staatspensionnering. Het
feestgebouw Concordia was Zaterdagavond tot in alle
hoeken bezet, toen de afd. Hengelo van bovengenoemde
bond haar toneelavond hield.

De voorzitter, de heer W. Jansen, sprak het ope-
ningswoord en heette allen hartelijk welkom, inzonder-
heid de oud-voorzitter de heer Harwig uit Zutfen. Hij
deelde nog mede, dat de afd. thans reeds ver over de
600 leden telt.

Vervolgens gaf hij het woord aan de spreker van
de avond, de edelachtbare heer Wolters, burgemeester
van Heerewaarden, die een gloedvol en goed gefun-
deerd pleidooi hield voor het premievrij staatspensioen.

De principiële zijde van de strijd hiervoor is reeds
gewonnen, zegt spr., en de ethische en morele bezwaren

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

s.s.t.t.
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die men vóór de oorlog meende te kunnen aanvoeren,
blijken niet te bestaan, wat wel Blijkt uit het feit c^t
400.000 ouden van dagen dankbaar gebruik maken van
de noodwet-Drees. Deze wet zou op l Oct. 1950 af-
gelopen zijn, doch zal waarschijnlijk nog wel met l of
2 jaar verlengd worden, daar men nog niet weet hoe
dit vraagstuk definitief op te lossen. Het rapport-van
Rhijn wil een systeem van verplichte verzekering, alleen
voor hen die minder dan f 6000.— per jaar verdienen.
Dit zal dan betekenen dat de meest-bezittenden, die
toch ook belang hebben bij sociale rust in het land,
niet behoeven te betalen en dus de „kleinen" voor de
„kleinen" moeten zorgen. Verder zal een dergelijk sy-
steem een groot ambtenarencorps nodig maken en zullen
bij niet-betalen der premie gerechtelijke procedures enz.
noodzakelijk zijn. En dat, terwijl uit de toepassing van
de noodwet-Drees blijkt, dat het zo eenvoudig kan.

Ook de bewering dat premievrij staatspensioen de
mensen zorgeloos maakt gaat niet op, zegt spr., want
er blijven buiten deze heus nog genoeg zorgen over in
deze wereld vol zorgen. Wij staatspensionneerders eisen
een premievrij staatspensioen voor iedereen, zo groot
dat men daarvan eenvoudig kan leven. Dit is dan een
bodempensioen, waarboven ieder dan naar verkiezing
deel kan nemen aan een bedrijfspensioenfonds of een
vrijwillige pensioenverzekering.

Het Atlantisch Handvest wenst een wereld „vrij van
vrees en gebrek" en dat willen wij ook, „vrij van vrees
voor de oude dag". Daarom zullen wij, juist nu, met
alle macht moeten strijden voor ons ideaal. Spreker
wekte allen op, propaganda te maken en leden te wer-
ven, opdat wij door ons aantal aan ons streven kracht
bij kunnen zetten.

Hierna kwam de toneelver. K.D.O. uit Brummen
voor het voetlicht, met het toneelstuk „Toen de storm
begon". Dit stuk speelde in Frankrijk, tijdens het uit-
breken van de tweede wereldoorlog en liet zien hoe
André, een door het leven en de omstandigheden ge-
desillusioneerde jongeman, in de netten van Duitse
spionnen verstrikt raakte, die hem insponnen en voor
hun duister doel misbruikten.

We mogen gerust zeggen dat de goede reputatie die
K.D.O. hier in Hengelo heeft, door deze opvoering nog
is vergroot. Door de dramatische inhoud van het} stuk
werd van de spelers het uiterste gevergd, doch zij
bleken hier ten volle ftegen opgewassen te zijn. Alle
rollen werden met volle overgave gespeeld en dat het
spel indruk maakte bleek wel uit het feit, dat het pu-
bliek onder de grootste stilte het geheel volgde. Het
daverend applaus aan het einde was dan ook ten volle
verdiend.

De voorz. dankte K.D.O. voor haar prachtig spel
en bood haar namens de bond een prachtige taart aan.
Na nog dank te hebben gebracht aan de fa R. J. Lub-
bers, die zo bereidwillig het benodigde meubilair voor
het toneel beschikbaar stelde, sloot de voorz. deze
in alle opzichten geslaagde avond.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Dr Buurke, Dr Augustijn.

Steenderen.
Film. Voor een klein getal bezoekers draaide in de
zaal Beuseker de film: De Agrarische Jaarbeurs.
De heer Koemans gaf van te voren een uiteenzetting
van het doel van de Jaarbeurs en de indruk die zij
wil geven.
Naast enkele buitenlandse films volgde de Jaarbeurs-
film die een uitstekende weergave was van datgene
wat geëxposeerd wordt.
De avond was georganiseerd door de Jonge Boeren-
Bond en had een groter bezoek verdiend.

Muziekver. D.S.S. Zaterdagavond gaf de Muziekver.
D.S.S. een goed bezochte uitvoering in Concordia
onder leiding van haar directeur de heer H. Harmsen
Bronkhorst. Na een welkomstwoord van de voorz. de
heer W. ten Hopen werd het Muzikale gedeelte, be-
staande uit 8 nummers vlot afgewerkt.
Hierna trad op het toneelgezelschap „Oosseld" met
een gevarieerd programma.
Zowel muziek als toneel maakten het geheel tot een
geslaagde avond.

Niet ontvankelijk verklaard. Bij de rechtbank te
Zutphen was tegen de Hengstenassociatie „Steenderen"
een proces aanhangig gemaakt ter oorzake van een

door haar in 1948 in Zeeland aangekochte hengst
„Willy van Mariahoeve", waarvan echter naderhand
de koop geannuleerd werd omdat het dier een verdik-
king aan het spronggewicht bleek te hebben.
Daar de Hengstenassociatie geen rechtspersoonlijkheid
bezit is de tegen haar ingestelde vordering niet ont-
vankelijk verklaard. De koopprijs bedroeg f 18.000.

Landbouwhuishoudcursus. In het gebouw der Chr.
school te Toldijk is een Landbouwhuishoudcursus aan-
gevangen met 22 leerlingen onder leiding van Mcj.
J. Baars uit Ede.
Deze cursus gaat uit van de C.B.T.B.

Damrubriek
Klasse III van de P.G.D.B. heeft de Damcompetitie
half achter de rug en waarbij het aan spanning niet
ontbrak. D.C.H, alhier welke voor het eerst in de
Bondscompetitie uitkomt, zag kans om alle partijen
te winnen, zodat D.C.H, thans de leiding heeft met
2 punten op haar naaste concurrente Zutphen.

Oplossing probleem No. 9

Wit 46-14 Zwart 48—26
24-8 26X3
14—25 en wint

of Wit 46—14 Zwart 48—43
24—30 43X25

9—3 en wint.

Probleem No. 10

1

6

16

26

36

46

w

15

25

35

45

Wit 7 schijven op 23—24—29—40—42—44—45.

Zwart 7 schijven op 11 — 12—13-21—25—41—43.

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

INGEZONDEN

Zeer geachte Redactie.

Verzoeke beleefd enige plaatsruimte in Uw blad „de
Reclame". Het no. van 8 Jan. j.l. bevat iets waarop
ik gaarne even wilde wijzen. Daarin lees ik : van oud
op nieuw speelde de chr. muziekver. „Crescendo" en-
kele toepasselijke liederen, besloten met het Wilhelmus.

Prachtig, en daar kan niemand iets tegen hebben,
Maar, er staat wat meer en dat trok mijn bijzondere
aandacht. Er stond bij, dat het afschieten van vuur-
werk tijdens de muziek niet plaats vond, waardoor de
aanwezigen rustig van de muziek konden genieten. Ook
prachtig, want mooie muziek wil men graag ongehin-
derd horen. Evenwel, op oudejaarsavond woonde ik de
godsdienstoefening bij in de Herv. kerk te Hengelo.
Voortdurend werd tijdens deze kerkdienst dicht in de
nabijheid van genoemde kerk vuurwerk afgeschoten,
hetgeen zowel voor spreker als hoorders zeer erg hin-
derlijk was.

Ik begrijp heel goed, dat de jeugd zich met dit spel
vermaakt en wellicht niet de volle ernst van een gods-
dienstoefening aanvoelt. Nu is mijn bescheiden vraag
deze: waarom werd door de jeugd bij die muziek geen
vuurwerk afgeschoten en tijdens die gehouden kerk-
dienst wel? Was misschien bij die muziek politie aan-
wezig, zodat de jongens hun spel niet durfden uitvoe-
ren ? Is dit laatste juist, dan willen wij hopen dat een
volgende oudejaarsavondgodsdienstoefening ongehinderd
kan worden gehouden, doordat de politie ook daar
enig toezicht houdt. Het is mij bekend, dat dit wel tot
haar taak en competentie behoort, en ik ben er ook
van overtuigd, dat zij hieraan haar aandacht zal schenken.

De redactie zeg ik bij voorbaat voor de plaatsing
dank. J. D.

RUIMING
Damesmantels

Damesjaponnen

Kindermantels

Kinderjurken
Damesblouses

Mantelpakjes
Kinder-kniekousen

Skisokjes

Babyjurkjes

Babypakjes

ZONDER PUNTEN en

togen sterk verlaagde prijzen

l Maandag 17 t.m. Woensdag 19 Jan. j

Wollen dekens 19.50

Deurmatten 4.50

Kinderwagens 65.00

Binnenveer matrassen 120.00

Spiraalmatrassen 42.40

Restanten cocoslopers

Gevraagd enige

flinke jongens
van 15 tot 18 jaar,

om geplaatst te worden in
de afdelingen ververij en
timmerwerkplaats. Goede
lonen en beste voorwaarden.

Bij Fa. JANSEN & HEUVELINK
Hout- en Metaalwarenfabr.

Tel. 112 — Vorden

Bieden zich aan

2 flinke arbeiders
om tuinen om te spitten in

het voorjaar.

Adres te bevragen

bureau dezes.

faJ.H.KLEM&Zn
Zo juist ontvangen enige Heren-winterjassen

Degenen die

kuikens
wensen te bestellen van

Johanna-Hoeve, Warns-

veld, kunnen hun bonnen

inleveren bij ZENTS, St

Janstraat 22, Keyenburg.

• ii
Fee sboiiw „Concordia

j Hengelo (Gld)

„De f identiespelers"
•cngen U Woensdag 19 Januari,

uur n.m.

In voorraad KALKSTIKSTOF

Bestellingen voor Thomasslakkenmeel

worden weer aangenomen.

B. J. LEBBINK

„Kisbloem'
Joneelspel in 3 bedrijven door

flevr. Simons-Mees

Een diep ntroerend en sterk geschreven stuk.

De resJJemiespelers komen weer in de oude

samenstelling met:

Riet Wieland en Paul Meijer.

Verder Christine v. Meeteren,

Gerard Arbous, Hans Graefe

e. a.

Entree l 1.50 (bel. inbegr.)

Plaatsbespreken op de dag der uitvoe-

ring 2 uur aan de zaal.

Te koop een

platte wagen op

luchtbanden
met reservewiel en prima

banden, bandenmaat 600 X 20

Zeer geschikt v. melkwagen.

Th. Veenhuis
D 179 — Baak

Winteravondlectuur Arnold

Wegens het grote succes van onze eerste

verkoop komen wij opnieuw in Hengelo

met een

grote partij

Amerikaanse legergoederen
Nieuwe aanvoer, dus weer keus.

Alles zonder punten.

De verkoop wordt weer gehouden in

de zaak van de

firma SMEITINK - „Stevord"

en wel op

Woensdag 19 Jan. (marktdag)

van 9 uur tot 1 uur.

Te koop een

best ri maalkalf
en neurende en nieuw-

melkte koeien met veel

melk, tot 25 l., t.b.c.-vrij,

bij H. A. Cornegoor
Erkend veehandelaar

D 112 — Hengelo (Gld)

Te koop
2 b.b. zeugjes,
1 100 kg, en een

r.b. maalkalf,
2 maand oud,

bij A. Burghardt
D 84 — Hengelo

Verloren een

koperen dop

van patentas
Tegen flinke beloning terug
te bezorgen bij

bij Th. v. d. Mond

Te koop

5 b.b. zeugjes,
4'/2 maand oud, moeder l A
prijs fokdag Zutphen 1948,

bij H. G. Burghardt
D 86 — Hengelo



Met grote vreugde en

dankbaarheid geven wij U

kennis van de geboorte van

ons zoontje en broertje

Rexford

Johan

Diederich

J. W. Bangle

A. A. Bangle-Heesen

Ma r ja

Santa Clara, Manitoba

Canada

De burgemeester van Hen-

gelo (Gld) en Mevrouw Van

Hoogstraten-Wigman dan-

ken diegenen die een nieuw-

jaarsgroet zonden, daarvoor

zeer en wensen hen weder-

kerig een voorspoedig 1949

toe.

Te koop

een motorrijwiel,
merk N.S.U., 98 c.c.,

bij H. Dimmendaal

F 67 — Hengelo

Te koop een

electromotor
3'/2 P-k-, met schake-
laar en weerstand,

bij A. L. Ellenkamp
mach. klompenmakerij

Bekveld D 31 — Hengelo

v ó ó r

Donderdagmorgen

10 uur.

OPRUIMING

l

Maandag

17
Januari

Dinsdag

18
Januari

Woensdag

19
Januari

Donderdag

20
Januari

Verschillende artikelen zonder en tegen de helft der punten
en 10 °/o korting.

MANUFACTUREN- EN CONFECTIEMAGAZIJN

J. E. T. LANGELER

Scharen- en

jMessenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Heeft U 't boek al
in Achter-hoekse

taal geschreven

Aornt ?

Peppelenkamp
Wij hebben 't in voorraad

ARNOLD

Zal PAX as. Zondag de

onderste plaats verlaten •

Bezoekt voor het antwoord

de wedstrijd

PAX i - BIC, l
Aanvang 2 uur

Entree 42 cent

Kinderen 10 cent.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 19 Jan.

te Hengelo (Gld)

Marktvereniging Hengelo (Gld)



Bijvoegsel van „de Reclame" behorende bij het nummer van Zaterdag IS Jan. '49

De „&lUck" Sportschoenfabriek
firma Gebrs Jansen

Zich wetende het eigendom van Jezus Christus,

ging heden, nog onverwacht, naar het Vaderhuis

mijn geliefde en zorgzame Vader,

THOMAS HOFSTRA,

in de ouderdom van 77 jaar.

Ps. 84 : l (berijmd).

W. van Schagen—Hofstra

Amsterdam, 8 Januari 1949.

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

15 Jan. Toneeluitvoering K.A.B. afd. Hengelo (Gld)
19 Jan. De Residentiespelers zaal Concordia.
25 Jan. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior"
I en 2 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekver. „Achilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Caecilia".
I1 Febr. Jaarfeest Chr. Jeugdver. Varssel
15 Febr. Uitvoering Jeugdcorps Bekveld.
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.
24 en 26 Febr. Uitvoering Muziekver. „Concordia"
Chr. Zangver. »Soli Deo Gloria" Uitvoering te Bekveld

25 Febr., Dorp l Maart.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmoes".
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"'
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Alle soorten

horloges
zonder vergunning

Grot* keuze, zowel in
heren- al» dameshorloges

bij

L KOHIER
v/h fa G. J. Wissink

Horlogerie — Optiek

Komt U met de markt in Hengelo?
Kom dan eens bij ons kijken.

Wij bieden U een keuze uit

meer dan 30 stuks nieuwe en gebruikte

dames-, heren-, kinder-, transport- endienstrijwielen
in elke gewenste uitvoering.

Ook een enorme sortering rijwiellampen' en

alle soorten rijwielonderdelen.

Alles tegen uiterst scherp gestelde prijzen,

W, LUIMES, Raadhuisstr,, Hengelo

Ned. Herv. Gem. - Hengelo (Gld)
Voor diegenen die de

hoofdelijke omslag over 1948
nog niet voldaan hebben, zal de Ontvanger nog zitting

houden op Woensdag 19 Januari a.s. van 10-12 en

ran 2-5 uur in de consistorie.

De ontvanger J. MEULENBRUGGE

liefst beneden 20 jaar.

De CENTRA kruidenier is
des Zondagsvoormiddags geopend

van 8—1 2 uur, uitsluitend voor de
verkoop van koekjes en suikerwerk.
BESSELINK — KEYENBURG

Op Maandag 24, Dinsdag 25
en Woensdag 26 Januari

houdt STEVORD een OPRUIMING
waar wat bijzonders te halen valt.

Niet alleen opruiraingsartikelen tegen onbegrijpelijk lage

prijzen, maar ook verschillende bijzondere aan-

biedingen van courante artikelen voor een spe-

ciale reclameprijs.

In onze etalage kunt U er alvast wat van zien. Hier-

uit wordt niet verkocht vóór Maandagmorgen 24 Jan. 9 u.

Volgende week nader nieuws en prijzen, STEVORD

Volgt de situatie

in Indonesië

Koopt bij ons

een kaart van Java

Boekh. ARNOLD

Te koop

een vlot neurende Maal
Volbloed

G. Versteege

Geerbosch E 18

Te koop

3-4 biggen
bij G. Memelink,

Bekveld D 47

Te koop
een goed onderhouden

Damesfiets
met nieuwe banden

en een
bij Wed. v. Hees,

KervelseW, 19 Hengelo (G.)

Kerkdiensten
ZONDAG 16 JAN. 1949

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel

10.30 uur Ds Kwint.

Woensdag 19 Jan. 7 uur.
Bijbellezing te Bekveld

Vrijdag 21 Jan. 7 uur,
Bijbellezing te Varssel

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds van Linschoten.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds Visser, Em. Predikant

te Laag-Keppel

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.

Een advertentie in
„de Reclame" heeft

altijd succes.


