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Nieuws voor boer
en boerderij

Overnameprijs exportschapen verhoogd.
Het Vee- en Vleesaankoopbureau heeft met ingang
van 28 November a.s. de prijs voor lams- en schapen-
vlees, bestemd voor export naar Engeland, met 6 cent
per kg verhoogd en vastgesteld op f 1.88 per kg te
leveren f.o.b. Nederlandse haven. Verdere prijsverho-

ingen zijn niet meer te verwachten.

zeg ik u, foor- aoveel gij dit
••n van deze mijn» minsf» broederen
g»dê*n AeH to hebt gij dat mij gedaan.

23 r40.

voor

DUITSLAND

Het Landelijk In terkerke l i jk

Bureau voor Noodvoorziening

heeft de beschikking gekregen

over uitvoervergunningen voor

Kers tpakke t ten a f 5 , — voor

Duttsland.

Formulieren aan te vragen per
briefkaart bij:

I.K.B. afd. Pakketten,
Carnagielaan 9, Den Haag

Nederlandse Boerenzoons deden in Amerika een
schat van ervaringen op

De Amerikaanse boer werkt hard

Na ongeveer een half jaar practisch werkzaam te zijn
geweest op diverse Amerikaanse agrarische bedrijven,
zullen de Nederlandse boerenzoons, die in het kader
van het Technische Hulpverleningsprogram vandeE.C A.
eind Maart j.l. onder leiding van de Rijkslandb.cons.Ir
C.M.C, van Beekom naar Amerika togen, naar Neder"
land terugkeren. De Amerikaanse gastvrijheid, speciaal
die op het platteland, de bereidheid kennig aan anderen
mede te delen en voorts de moderne landbouwmetho-
ó!en, die ter verhoging van de agrarische productie in
Amerika worden toegepast, hebben veel indruk op hen
gemaakt. Ir van Beckom betoogde op de ter gelegen-
heid van hun terugkeer gehouden persconferentie te
Washington, dat de Amerikaanse boer, iti tegenstelling
met hetgeen men in ons land dikwijls hieromtrent meent
zeer hard werkt. Hij werkt op ZateW \iddag en

Gelukkig Maar!
West-Europa heeft een klein leger-
maar meer atoombommen dan de
Russen (Krantenbericht.)

Och, wat leefden ze gelukkig
In die kaas en broodvolktijd.
Want toen ging men vaak uit knokken
Zo maar voor gezelligheid.
Met een grote knots of knuppel
Eentje van een pond of vijf
Ging men voor plezier elkander
In die goede tijd te lijf.
Tegenwoordig doen wij 't anders
Want in volle vredestijd
Worden speciale dagen
Aan de strategie gewijd....
Veel geleerde heren komen
Dan gezellig bij elkaar
Aan de hand van statistieken
Wijst men op het groot gevaar
Van een vijand plus atoombom.
Maar men vreest hem niet zo zeer
Want zo, zegt men, van die bommen
Hebben wij er tóch veel meer.
Nou bedankt, meneer professor,
Dat U 't zaakje hebt gesust
Om de waarheid hier te zeggen
'k maakt* me al ongerust

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

soms ook op Zondag. Voorts prees Ir van Beekom
de zg. 4-H clubs, dat zijn verenigingen van landbouw-
jongeren, die bijdragen tot de practische vorming van
de jenge boer en die bovendien een sterk saamhorig-
heidsgevoel kweken. Hij betreurde het, dat in Neder-
land dergelijke organisaties niet bestaan. Verschillende
leden van d* groep jonge boeren zijn echter van plan
na hun terugkeer het initiatief te nemen tot oprichting
van dergelijke clubs in ons land.
Ook kunnen de terugkerende boerenzoons sommige
Amerikaanse landbouwmethoden misschien in Neder-
land ingang doen vinden, hoewel hierbij niet uit het
oog moet worden verloren, dat de Amerikaanse metho-
den niet in hun geheel in ons land kunnen worden toe-
gepast, één en ander als gevolg van de aanzienlijke
verschillen in bedrijfsgrootte, bodem én gewassenkeuze.
Vervolgens spraken enkele boerenzoons over hun in-
drukken van de U.S.A. Een hunner, die op een fruit-
teeltbedrijf werkzaam was geweest, vertelde, dat het
Nederlands fruit 'n vergelijking met het Amerikaanse
behoorlijk kan doorstaan. In Amerika wordt echter
meer aandacht aan de verpakking besteed, waardoor
o.a. het fruit houdbaarder wordt. Veelal wordt gebruik
gemaakt van wai- en sorteermachines. Een en ander
doet de verkoop van het fruit aanzienlijk stijgen.
Een andere boerenzoon, die op het maïsbedrijf had
gewerkt, pree» de Amerikaanse hybridenmaïs, die tegen
ziekten bestand is en een hoge opbrengst geeft. Hij
had contact opgenomen met een zaadhandelaar inzake
de levering van hybridenmaïs, dat in 65 dagen rijp is.
Hij zal trachten deze soort ingang te doen vinden bij
zijn Nederlandse collega's.
Tenslotte wijdde een derde boerenzoon, die werkzaam
was geweest op een veebedrijf, uit over de verbetering
tan de Amerikaanse veestapel en zuivelhygiëne. Elke
boerderij heeft een melkkoeler, zei hij, hetgeen de kwa-
liteit van de melk verbetert. Voortdurende controle
van de veestapel op tuberculose en de prompte ver-
wijdering van geïnfecteerde dieren hebben o.a. tot
resultaat gehad, dat slechts l °/o van het vee uit Wis-
consin tuberculeus is.



Plaatselijk Nieuws
Bond voor Staatspensionnering. De afd. Hengelo
van genoemde Bond hield Zaterdagavond een feest-
avond in zaal Langeler, waar als spreker optrad de
heer Wolters, Burgemeester van Heerewaarden.
De heer G. Langwerden opende de feestavond, heette
allen hartelijk welkom, inzonderheid de spreker van
deze avond, en wijde enige worden ter nagedachtenis
van het overlijden van de heer G. Roekei.

Hierna kreeg de heer Wolters het woord, df" in een
gloedvolle rede de loop der geschiedenis na iug van
de B. v. S. en welke middelen er toe hebben mede-
gewerkt tot verlichting van het lot der ouden van
dagen, de aanwezigen, (de zaal was tjokvol), opwekte
om elk een nieuw lid aan te brengen, opdat wanneer
op l Oct. de Bond jubileert, wij een ledental kunnen
boeken van 320.000.
Hierna werd het toneelstuk opgevoerd „Zonnebrand
en blaren", welk stuk goed werd gespeeld en door
het publiek met dankbaar applaus werd beloond.

Voor de St Nicolaas

hebben wij een prachtsortering

Nuttige GESCHENKEN
Komt U eens kijken.

Fa JACOBS, Spalstr. 7, Hengelo-G.

J. H. KLEM & Zn

Üïlooie -sortering
Dames en Heren

glacé en wollen handschoenen

en sjaals

Wollen en halfwollen tafelkleden, kapstok- en schoorsteenkleden

, heren en binder zakdoeken

Grote sortering sportkousen

Zwarte Piet weet nog van vroegere jaren:
Nuttige geschenken moet hij bij Jansen vergaren l

Gymnastiekschoenen
maat 28—40

Dames en Heren
overschoenen

Kinder, Dames en Heren
rubberlaarzen

Pantoffels in vele modellen
en kleuren

Kinder en Meisjes gesppantoffels

Onthoudt dus goed:

Een nuttig geschenk voor Sinterklaas
koopt U bij Pietbaas!

fa Gebrs. JANSEN
Raadhuisstraat 25 — Hengelo Gld

Aan Buren, Vrienden, Ken-

nissen en Familie betuig ik

mijn hartelijke dank voor

de vele belangstelling bij

mijn terugkomst uit Indonesië

Tevens bedank ik de Ned.

Herv. Gem. en U.V.V. voor

bet vele werk, wat voor

ons is gedaan.

Korp. E. v. d. Kolk.

Aan Familie, Buren en

Vrienden, betuig ik mijn

lartelijke dank, voor hun

selangstelling bij mijn terug-

iceer uit Indonesië.

B. Goossen s

Pastoor Thuisstr. 11

Keyenburg

Actitertioekse
Deel 3. Schetsen

door Herman van Velzen.

Verkrijgbaar bij ARNO LD

Gevraagd

populieren
Opgave bij G. J. Slotboom
Ruurlosew. E 79 Hengelo-G

Telefoon 350

Te koop
een goed onderhouden

Damesrijwiel
bij G. Schuerink,

D 26 Hengelo-Gld

Kerkdiensten
ZONDAG 27 NOV. 1949

Ned. Herr. K*rk

8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds Kwint
Woensdag 30 Nov. 7 uur
Bijbellezing te Bekveld en Varssel

Vrijr. Herv. Kerk.

5 uur: Ds van Linschoten.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordn.

Zondag vroegmis om7.30u. hoog-
mis om 10 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
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De Sint kan bi

STEVORD
terecht!

In onze etalages ziet U nog

maar een klein deel van de

prachtige sortering

Speelgoed
van elkevoor kinderen

leeftijd.

De prijzen zijn veel lager

•lan vorig jaar en de kwa-

liteit in veel gevallen beter!

Ook voor een bescheiden bedrag zijn er al aardige

dingen.

Een kegeldoos van flinke maat (sterk speelgoed) 1.19.

Blokkendozen en bouwdozen in 20 soorten ! (Voor

65 et al een kistje met beuken blokken.) Poppen-

wagens in 7 soorten, alles echt pitriet, vanaf 4.98.

Mooie aarden serviesjés, fprnuisjes, poppen, ge-

zelschapsspelen, aardig beweegbaar speelgoed

als auto's, dieren enz. en «

it 1001 andere dingen die kindervreugde brengen!

Maar ook de ouderen zal de Sint zeker niet vergeten!

Voor 'n aardig cadeau voor „haar" of „hem"
zal hij bij STEVORD bijna altijd klaar komen.

Er is veel keus in sier-aardewerk en luxe metaal:

kannen, vazen, schalen en tientallen andere mooie din-

gen, die het als cadeau zullen „doen"' Schilderijen

en schilderijtjes, dozen Boldoot zeep en eau de

cologne en niet te vergeten: luxe lederwaren. Een

fijne leren damestas of goede portefeuille vormt

vele jaren een prettige herinnering aan „Sinterklaas".

En met lederwaren zijn we altijd bijzonder goedkoop!

Als de Sint een

practisch bruikbaar geschenk
wil geven, kan hij ook terecht! Er zijn: wandkoffie-

molens, thermosflessen, sterke portemonnaies en

honderd andere dingen! Voor de fiets: tassen (ook

dubbele), lampen en goede handwarmers. In huishou-

delijk glaswerk (glaasjes, serviezen, nesten schalen

enz.) is volop keus. In huishoudelijk aardewerk is

nog niet alles te koop. Mooie kofflekannen en thee-

potten, melkkannen enz. in beperkte mate voorradig.

Komt U In ieder geval eens kijken!
U kunt gerust eens rond zien, ook al zou

U niets kopen. We volgen in dit opzicht

de ,,open-deur-politiek" !

STEVORD

(Per abuis eerst heden geplaatst).

Heden behaagde het de Heer, van onze zijde
weg te nemen, na een geduldig gedragen lijden,
onze innig geliefde zorgzame Vrouw, Moeder en
Behuwd-moeder

Johanna Willemina ten Have.
uchigenota van C. L. Wasiink,

••rd«r van B. Zllvold

in de ouderdom van 61 jaar.

Dat haar heengaan vrede was, zij ons tot troost
in dit zo zwaar verlies,

G. {,. Wassink

B. L. Lubbers-Zilvold
G. J. J. Lubbers

G. Zilvold

H. L. Wassink

Hengelo-Gld, 15 Nov. 1949
Dunsborg

De tsraardebestelling heeft plaats gehad Zaterdag

19 Nov., op de Alg. Begraafplaats te[Hengelo-Gld.

Voor practische en nuttige

geschenken
is een goed adres

J. R. JANSEN & Zn
Manufacturen

HENGELO GLD

komt u eens kijken

Op speculaas,

chocolade- en suikerwerken,

tabaks- en rookartikelen,

wijnen en likeuren

verstrekken wij

ballero-bonnen

Hl. £. tWcofHft
Hummeloseweg - Hengelo Gld

Ie Kwaliteit

rund- en varkensvlees
en fijne vleeswaren

Aanbevelend

B. J. NIEUWENHUIS
Pastoor Thuisslraal 9 • Koyenburg

Winteravondlectuur
Boekhandel ARNOLD



Weekmarkt. Op de heden gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 117 biggen. Prijzen 27 tot 35 gulden.
Zeer vlugge handel. Veel verkocht en gekocht.

Kerstpakketten voor Duitsland. De afdelingen van
de U.V.V. kregen van de International Refugee Orga-
nization te Munchen verzoek om hulp voor de Kerst-
feestviering van 12000 „displaced" kinderen, die nog
in kampen vertoeven. Men schrijft hierover: In Mün-
chen, in het kinderdorp, zitten 12000 ongelukkige kin-
deren. Is er iets droevigers denkbaar dan kinderen
zonder vaderland, zonder thuis, zonder éénig familie-
lid ? De leidsters van deze kinderen doen een dringend
beroep op ons allen hier in Holland, om een inzame-
ling te houden, die het mogelijk maakt deze kinderen
de vreugde van een Kerstfeest te geven.
ALLES is welkom : Bruikbaar speelgoed, lekkers, kleer.
tjes, een lintje of strikje, een kopje en schoteltje, alles-
't Is waar dat er veel gevraagd wordt, en ook waar
dat alles te duur is, maar d i t behoeft als bijdrage
n i e t s te kosten. Het bestaan van deze kinderen is
zóó onveilig, zóó vreugdeloos en droevig, zóó precies
het tegenovergestelde van wat wij allemaal voor onze
kinderen wensen, dat wij er meental maar liever niet
aan denken omdat het zóó erg is. Maar laten we dan
nu een keer wel aan ze denken en door een kleine
daad meewerken aan een feest en hen met een klei-
nigheid gelukkig maken. N i e m a n d mag hier achter-
blijven; A l l e n moeten we helpen. Mevrouw van
Hoogstraten, Presidente v/d U.V.V. en ook de andere
leden zullen gaarne een en ander in ontvangst nemen
en voor de verzending zorg dragen. Vóór 8 Dec. 1949
moet alles binnen zijn.

N.I.W.I.N. In dank ontvangen huwelijksgiften voor de

A. B. Wolsink - Hengelo-Gld
Spalstraat 28 - Tel. 256

Het adres voor al uw Reparatie en Leverantie's.

Rijwielen, Motoren, Automobielen

Rijwiel-hulpmotoren V.A.P. f 302.50 incl. mont.

Berimi Product D.K.W. f 235.— incl. montage

Gazelle- en Empo - Rijwielen in prijzen

Heren vanaf 107.50 - Dames vanaf f 110-—

Alle merken Motoren en Automobielen.

Prima Service.

Ook voor de Sint Nicolaas hebben wij

Nuttige Geschenken.

Zie Etalage

Zondag a.s. 2 uur

PAX 2-de Hoven 4
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon

DAMES
voor een goed Permanent gaat U

naar Kapsalon Wuestenenk.

Ook voor de heren om zich op iijd

te laten Knippen en Scheren.

Tevens het adres voor alle soorten

Tabaks-artikelen en Parfumeriën

H. M. Wuestenenk

jongens over zee
 :
 40-j. Huwelijk Harmsen-Esselenbroek

f 16.28 Bruiloft Hesselink-Brinkman f 14.60

Keyenburg. Zondagavond gaf de Gem. Zang- en
Toneelvereniging haar jaarlijkse uitvoering in 't Gebouw.
De voorz. B. Hoenderboom opende de avond en gaf
een uiteenzetting met 't algemeen nog heersende be-
grip, dat deze Vereniging een soort onderonsje is,
maar dat een ieder die van enige kennis en goede wil
lid kan worden. Vervolgens traden de zangers en zange-
ressen voor het voetlicht. Wat dit koor ten gehore
bracht was boven alle lof verheven, een koor met een
goede bezetting, een prachtig volume. We hoorden
o.a. Ave Verum van Mozart, wat wel naast de Bruilofts-
mars de mooiste en voor het publiek de meest gewilde
nummers waren. De Tonelisten brachten „De nacht-
wachten op de maan" en „Schoolmeester Pieterse".
Beide stukken hadden dank zij goede uitvoering een
groot succes. De avond werd op gebruikelijke wijze
gesloten.

Damnieuws. Donderdagavond 17 Nov. speelde D.C.H
haar eerste competitiewedstrijd tegen Z.D.V. uit Zut-
fen in zaal Wolbrink. Het bleek al spoedig dat Zut-
fen sterker was, maar D.C.H, hield kranig stand, maar
kon niet voorkomen dat Zutfen met de punten naar
huis ging. 4 partijen waren nog niet uitgespeeld, welke
onderling geregeld werden.
De uitslag werd als volgt: J . W. Heijink-H. Smit l — l
B. Momberg-J. Melkert 1 — 1 ; A. J. Heijink-H. G.
Hoenders 1 — 1; W. Heijink-J. H. Kluit 2—0; B. A.
Jansen-J. van Ernst 0—2 ; D. Langeler-J. Wieten 0-—2
H. Huiskes-J. Hendriks l — l ; M. Momberg-A. Scherpen-
huizen O—2; T. Onstenk-J. Rouwenhorst O — 2 ; D.
Meenink-H. A. Polman 0—2.

Ruim gesorteerd in

Sint Nicolaas-Artikelen
Chocolade-letters en figuren, Peper-

noten en Speelgoed.

Komt U eens kijken ?

Volop Gelderse Rookworst en

Vleeswaren Huinink en Unox

W. Beumkes-Zweers
v.h. Lubbers

Raadhuisstraat 33 Tel. 286

Voor Sint Nicolaas

Banketletters f 2.— p. pond

Boterbanket met zuivere
amandelen f 3.50 p. pond

Marsepein 55 et per 100 gr.

Speculaas 25 et per „

Speculaas gevuld
35 et per ,, ,,

Borstplaat 25 et per ,, ,,

Taai taai 16 et per ,, „

De Gezamenlijke Bakkers

Zie onze zeer grote sortering
SPEELGOEDEREN en BOEKEN
binnen Arnold



Komt U ook eens een kijkje nemen

aan onze nieuw verbouwde

Manufacturenwinkel
We hebben mooie wollen Stoffen in

diverse mode-tinten

Grote keus in Schortenbont

Wollen Kousen en Knie-kousen

Wollen-, Gestikte- en Moltondekens

Duratte Wol in verschill. Kleuren

Fijne kwal. Onderkleding voor groot en klein

Ruime sortering in Kleinvak-

Artikelen enz

Koopt hier Uw nuttig

St Nicolaas-Geschenk

Ook wij doen mee met de Ballero-bonnen

Beleefd aanbevelend

W. J. J, van GERVEN
Wij zijn goed gesorteerd in

Goud- en Zilverwerken
en uitsluitend eerste kwaliteit

Uurwerken
Practische St Nicolaas-Cadeaux.

Geschenken voor het leven.

Firma F. ROES

HOUTVERKOPING.
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-Gld,

verkoopt publiek a Contant,
op Woensdag 1 December 1949, 's middags om

2 uur, op het terrein bij café Maresch aan de Spal~

straat te Hengelo (G), voor de firma J. W. Nijenhuis

te Winterswijk, diverse percelen hout

w.o. gekantrechte planken, schroten, schalen, rikposten

en brahdhout.

Bezichtiging l uur voor de verkoop.

H,H, Landbouwers.»
Ondergetekende koopt en

ontvangt elke dag

kalveren
Tevens het adres voor
wrak vee. Ook het adres

voor huiden.

JAAP MEIJERS Tel. 352

Te koop

3 dr. b.b. zeugjes
en dr. maal

alles aan de telling bij

A. Willemsen,

Toldijk C 152 Steenderen

Te koop of In ruil

dr. en afgekalfde
Vaarzen

H. Weevers, Ruurlosew. 18

Wij zijn kopers van alle

soorten Kalveren.

Te koop een

dr. Maal
bijna a/d telling, t.b.c.-vrije

stal bij H. Ruesink,

D 35 Bekveld

Te koop 2 beste
r.b. dr. malen

7 en 9 Dec. aan de telling
T.B.C. vrij. bij
A. Groot Roessink,
Dunsborg B 4 Hengelo n.o.z.

Te koop een

electro-motor
op lichtleiding.

Disbergen.

2 goede gebruikte

herenfietsen
Stevord

Te koop een best
r.b. maalkalf

bij J. G. Garritsen,
B 44 Hengelo-Cld

Nuttige

St Nicolaas-

cadeaux

W" Wij hebben voor U ook Ballero-bonnen.

Tevens ruim gesorteerd in

Sint Nicolaas-Art ikelen
Taai Taai Popjes 32 et p. half pond

Grote Poppen 27 et per paar enz.

De Centra-Kruidenier Besselink
Maandag a.s. wegens omstandigheden

G E S L O T E N .

Een mooie Fruit of Bloemenmand is ook een welkom

St Nicolaas-Geschenk
Ruime keuze potplanten vanaf 75 et

verzorgen Uw bloemen door geheel

Nederland per Bloemen-Expresse

M. Wijnbergen
Tel. 255.

Wij bieden U een keuze uit

ruim 40 stuks

Dames-, heren- en
kinderrijwielen

in alle maten en desgewenst in kleur.

Agentschap MOSQUITO hulpmotoren
voor rijwielen.

Radiotoestellen in diverse prijzen.

Electr. gramofoons, stofzuigers, straal-
kachels, strijkijzers, schemerlampen

Driewielers, autopeds, wandelwagens

Electr. rijwiellampen, handbescher-
mers, beenpijpen, stuurtassen enz. enz.

B^F* Bezoekt onze winkel en magazijnen zonder enige

verplichting Uwerzijds. Wij bieden U een enorme keuze.

DEELNEMERS BALLERO-ACTIE

W. LUIMES
Raadhuisstraat 27 — Tel. 211 — Hengelo Gld

STAAN TER DEKKING

bij B. H. HARMSEN Bekveld
de stieren: 1. Bernard 9207 S,
afst. Ie kl. melk. 2e kl. vet. Vader de bekende Karel- 7450 S. Va-
ders moeder K.S. productie 3-j. 5271 kg, 3.61% vet, 329 dagen,
4.2-j. 5136 kg, 3.62% vet, 339 dagen. De moeder is Gretha, een
dochter van Hendo van Hazelt, die best op de productie vererfde.
Productie 2.7-j.. 4469 kg, 3.50% vet in 363 dagen; 3.11-j., 3957 kg,
3.60% vet in 249 dagen.

2. de goedgekeurd* volbloed stier Gerard,
donkerrood, oud 13 maand, ook een zoon van Karel 7450 S.
Moeder Anne, productie 3-j. 3020 kg, 3.67% vet in 324 dagen;
4-j. 3610 kg, 3.74% vet in 289 dagen.

Dekgeld beide stieren f 5.—
P.S. Zon- en feestdagen 's morgen» voor 9 uur of 's avonds tussen
5 u. en half 7.



Aanstekers, tabakszakken en

shagpijpjes

Boekhandel ARNOLD

Uw adres
voor luxe en huishoudelijke

t/f Mcolaas-
geschenken

Ook ruime sortering in HAARDEN
fa H. J. HARMSEN & Zn

HENGELO GLD

Een mooi succes. Onze plaatselijke schietvereniging
„Willem Teil" behaalde in de competitie 1949 twee
2e prijzen met haar eerste en tweede vijftal A en B.

Uitvoering Muziekver. „Concordia". Woensdag-
avond gaf genoemde Muziekver. een uitvoering in
Feestgebouw „Concordia". Voor een stampvolle zaal
opende de voorz. Lenderink en sprak een kort welkoms-
woord, waarna het muzikale gedeelte werd afgewerkt.
De keurig gespeelde nummers werden door het publiek
met een dankbaar applaus beloond. Dit geldt inzonder-
heid Directeur D. H. C. Helmrnk voor de wijze waar-
op hij de stukken heeft ingestudeerd. Na de pauze
werd opgevoerd het toneelstuk in 3 bedrijven „Levens-
avond". Alle spelers verdienen een woord van lof
voor de wijze waarop een ieder de rol vertolkte.
Met voldoening kan Concordia op deze goed geslaagde
uitvoering terugzien. Hedenavond wordt de uitvoering
herhaald, echter zonder toneelstuk. (Zie advertentie).

Voetbal Langerak-Varssel 2—1. Vorige Zater-
dag speelde Varssel een uitwedstrijd tegen de kam-
pioenen. Het eerste succes voor Langerak komt, wan-
neer bij een aanval de Varsselse linksback de bal tot
corner wil wegwerken, maar in plaats daarvan langs
de keeper het eigen net in schiet. Een penalty op het
doel van Langerak wordt tegen de paal geschoten.
Na de rust weet Langerak partij te trekken van een
nieuwe Varsselse opstelling en wordt de bal hard over
de uitgelopen doelman Buunk in het doel geschoten. 2—O
Tien minuten voor het einde weet Varssel toch de
eer te redden als J. Eenink weer eens tegen de lat
knalt en de terugspringende bal gemakkelijk door J.
Dimmendaal kan worden ingeschoten.

Zoekt 11
een St Nicolaas-cadeau ?

Kom dan eens kijken bij ons.

Kinderspeelgoed

Tabak, sigaren en sigaretten

Lekkere snoep

G. J. ten Arve
Spalstraat — Hengelo Gld

Ook wij
zijn deelnemer aan de

ballero-actie
Op alle huishoudelijke en luxe artikelen,

landbouwgereedschappen en borstelwaren

verstrekken wij BONNEN

A. W. WEG
Kuiper, Raadhuisstr. 12, Hengelo Gld

H. WUESTENENK
is ook deelnemer aan de

Winkeliersactie

Dus worden er ook BALIEROBONNEN verstrikt

Op alle artikelen verstrekken wij

Wij hebben een ruime sortering

in alle soorten

huishoudelijke artikelen

ZIE ETALAGE

H. J. HORSTINK
Kerkstraat 15 — Hengelo Gld

Ze zijn er weer! De Leeuw van ModcUrspruit.

De bekende De Held van Spionkop.

Wessels-serie De Verkenner van Christiaan
van L. Penning do Wet.

De Overwinnaar v. Nooitge-
dacht.

Do Kolonist van Zuid-West-
JLfrika.

Elk deel vormt een afzonderlijk verhaal uit de

Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog van 1899-1902

f 2.90 per deel. Boekhandel ARNOLD



Voor St Nicolaas
Figuurzaag-gereedschap op kaart vanaf f 5.55

Figuurzaagjes

Elmex electro-mechanische constructiedoos vanal l 5.50

In lederwaren hebben wij een mooie sortering o.a.

Portemonnaie's, Portefeuille'*, Vulpen-etui's.

Koffers echt Fiber.

Kalenders uit voorraad leverbaar

Koningdroppels, Neerbos, Maranatha, Martha

Zakagenda's 1950

Vulpennen met gouden pennen met 1, 2 en 6 jaar

garantie w.o. merkpennen. Prijzen vanaf f 9 . —

Ballpoint's met garantie vanaf f 4.90 en 6.90

Vulpotloden in diverse uitvoeringen vanaf f 1.45

Foto-lijsten en standaard - Foto-albums

Kerkbijbels luxe uitvoering

Psalmen en Gezangen-boekjes

Grote en kleine druk

RUIME KEUZE

ZIET DE ETALAGES

Boekh. ARNOLD
STEENBEKEN.

Zilveren jubileum. Zondag j.l was het 25 jaar ge-
leden dat de heer H. W. O vink te Bronkhorst als
kleermaker werkzaam was bij de firma Gebbink, Manu-
facturenhandel alhier.
Velen kwamen ten zijnen huize de jubilaris met dit feit
gelukwensen, terwijl Woensdagavond de heer Ovink
en zijn familieleden bij de firma Gebbing in de bloe-
metjes werden gezet.

Snoek van 15 pond. Dezer dagen had de heer T.
Sevink alhier het geluk in de Molenkolk een snoek te
vangen met het respectable gewicht van 15 pond.
Begrijperlijke wijze had het exemplaar, dat een lengte
had van één meter, veel bekijks.

Ballero-avond. Het bestuur van de Steenderse Win-
keliersver, heeft besloten ter gelegenheid van St. Nicolaas
ballero-avonden te organiseren benevens een St. Nico-
laas-middag.

Been gebroken. De vrouw van de arbeider V. te
Toldijk had het ongeluk nabij haar woning zodanig
van de fiets te vallen dat zij een been brak, en naar
het Ziekenhuis te Zutphen vervoerd moest worden.

Koopt toch In de vreemde niet

Wat uw eigen plaats u biedt.



Prachtige sortering

Sint Nicolaas-Cadeaux
Manufacturen- en Confectiemag.

J. E. T. Langeler

Gevonden een paar

Werkschoenen
Terug te bekomen tegen

adv. kosten bij

G. W. Dimmedal F 105.

Te koop

4 zware peppels
bij H. KI. Kranenberg

F 41 Hengelo-Gld.

Prijsopgave gevraagd voor

«choonmaken van

steenen
P. J. Kerkhof»,

Hengelo-Gld

H,H. Landbouwers
Ondergetekende houdt zich
beleefd aanbevolen voor

Nuchtere Stierkalveren
Bij voorbaat dank. H. A.
Cornegoor Lankhorster-
straat.

Voor nuttige geschenken

Degelijk Schoen werk

Warme Pantoffels

Klompsokken

Voetballen enz.

Wullink's Schoenhandel
Ruurloseweg Vordenseweg

Bij Uw aankopen ballero-bonnen!

M

f f

PROGRAMMA
van de Uitvoering

van de

C.M.C, i,Van Knop tot Bloem
en de

C.J.C. „Jong Hengelo
op Woensdag 30 Nov. a.s. in de

zaal „Concordia"

Aanvang 7.30 uur precies.

1 Opening door Ds Kwint

2 Toneelstuk

„St Nicolaasverrassing"
3. Spreekwoordenwedstrijd (podlood meebrengen)

P A U Z E

4. Prijsuitdeling

5. Kerstspel

„De man die verwacht werd"
6. Sluiting

Entre voor Donateurs f 0.10, anderen f 0.50.

Kaarten verkrijgbaar bij de leden en 's avonds

aan de zaal.

Voor nuttige

Sint Nicolaas-Geschenkcn

NAAR

Lubbers Meubelhandel
Op alle artikelen geven wij Ballero-bonnen

Koopt voor St Nicolaas Uw

practische cadeau's
waaronder:

Philips, Empo, Unigro electr. rijwiellampen

zaklantaarns

handbeschermers enz. enz.

bij A. G. Wolsink
v/h Meulenbrugge, Vordenseweg

Door verbouwing kunnen wij niet alles eta-

leren, doch kom gerust binnen om te vragen.

Dat verplicht U tot niets.

Of misschien een taxi nodig ?
Bel dan het nummer van A. G. Wolsink v/h Meulen-
brugge : No 299 (doorverbinding). Ook voor zieken-
vervoer per brancard.



BEZOEKT nog hedenavond

26 November de

Uitvoering
der Muziekver. „CONCORDIA"

in het feestgebouw „Concordia"

Concert en Bal
Aanvang 7 uur Het Bestuur

Wij verstrekken op alle

WINKEL-ARTIKELEN

BALLEROBONNEN
Ook op Olie.

Th. v. d. Mondt Hengelo-Gld
Ruurloseweg 52

Met SINT NICOLAAS naar

G. J, NIESINK Velswijk Zelhem
voor Chocolade-letters

Suikerwerkfiguren
Borstplaat enz.

Neemt eens proef met onze prima kwaliteit

Speculaas en Banketwerk
Alles met Ballerobonnen

Sint Nicolaas koopt bij ons

U ook?
Ruim gesorteerd in practische en nuttige

GESCHENKEN

Voorts 10001 gesorteerde Kinderspelen,

Boeken enz. Hetgeen U in de,Etalage niet

ziet, vindt U binnen.

H. A. TOLKAMP
KEYENBURG.

Deelnemer Ballero-Actie.

Schoenen en Pantoffels
gekocht bij Bilderbeek

laten u nooit in de steek.

Tevens prima Reparatie

J. W. Bilderbeek

Nuttige St Nicolaas" Cadeaux
vindt uien in de Etalage van

H. Hulstijn
Een pracht sortering Huish. Artikelen

Op al onze art. verstrekken wij U Ballerobonnen

Door 't kopen van Vlees, Worst enz.

uit onze zaak

Gooit U nooit mis, maar altijd raak

Want voor elk bonnetje van één gulden,

Hebt U kans op een ham, of andere spullen.

PUTMAN's Slagerij Hengeto-Gld

Voor Kinderspeelgoed

en nuttige Geschenken
Zie Etalages

JOS HERWERS

Koopt Uw gesckenken voor

SINT NICOLAAS
bij W. HEIJINK & Zn

Kerkstraat 5a HENGELO-GLD

Het adres voor al Uw

M E U B E L E N

Mogen wij de SINT dit jaar speciaal attent

maken op onze sortering

practische artikelen
uitsluitend van de beste kwaliteit

en fabrikaat, zoals:

Electr. Fornuizen - Kookplaten - Pannen

Waterkokers - Strijkijzers - Theelichten -

Kachels - Stofzuigers - Wasmachines en Radio-

apparaten.

Tevens Luxe- en Huish. Artikelen.

Gero-messen, lepels, vorken enz.

Lampe-kappen en Kleurverlichting.

Winters - Hengelo-Gld
Spalstraat. Deelname Ballero-bonnen



Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
26 Nov. Uitvoering Muziekver. „Concordia".
30 Nov. Uitvoering Chr. jongens» en Meisjesclub
l Dec. Ouderavond Ds J. L. Piersonschool „Concordia".
1 Dec. Uitvoering „Soli Deo Gloria" te Bekveld.
2 Dec. Uitvoering- „Soli Deo Gloria" te Hengelo
15 en 16 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
14 Dec. Propaganda-Feestavond Volksonderwijs
20 Dec. Blindenavond in gebouw Concordia.

26 en 28 Dec. Uitvoering R.K. Zangver. „Sancta Ceacilia"
11 Jan. Uitvoering Zang- en Toneelver. „Excelsior".
13 Jan. Uitvoering Chr, Jongemannen en Meisjesver.
20 jan. Uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer"
23 Febr. Film „Geen grenzen meer" van Het Bijb. Gen.

„Concordia".

Zondagsdienst doktoren :

Dr Beems en Dr Westerbeek van Eerten

In de St Nicolaas week
hebben wij voor U

Portefeuille's, Portemonnai's, Week-

end-Tassen, Fiets-tassen enkel, Fiets-

tassen dubbel, Acte-tassen, Speciale

Voetbal-koffertjes.

Tevens aan hetzelfde adres te koop

twee 2e hands RIJZADELS

G. A. JANSEN
Zadelmaker Hengelo-Gld

Nuttige

Sint Nicolaas-
Cadeaux

Drogisterij

G. H. van AKEN Keyenburg

Voor een practisch

Sint Nicolaas Geschenk
naar H. Winkelman
Pastoor Thuisstraat 5 ~ Keyenburg

Ruim gesorteerd in Kousen, Sokken, Sjaals, Hand

schoenen enz. Uw adres voor Dameshoeden en

tevens voor vervormen.

Ook wij geven Ballerobonnen. Zie Etalage

Zoekt U een aardig

en nuttig

St Nicolaas-
cadeau

kom even bij ons aan

Manufacturenhandel DISBERGEN

Bij Lurvink's

KAPSALONS
waar iedere SINT

zijn tocht BEGINT

Hengelo Tel. 264

Keyenburg Tel. 298

Ruime sortering

Parfumeriën en Toilet-artikelen

Tabak, Sigaren en Sigaretten.
Deelnemer „St Nicolaas-Actie.

Chr, Bern. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" Bekveld
Directeur de heer G. J. Scheffer

te Zelhem.

uitvoeRinq
op 'Donderdag l Dec. te Bekveld

en Vrijdag 2 Dec. te Hengelo
Feestgebouw „Concordia".

Na de pauze opvoering van het toneelstuk :

„De Zoon van Berkenhof1

in 4 bedrijven.

Entree f 1.— Aanvang 7.30 uur.

Voor nuttige

Sint Nicolaas
geschenken

Gez. Hilderink
KEYENBURG

Ook wij geven Ballerobonnen.

U zoekt een aardig

St Nicolaas geschenk
kom dan eens kijken bij

J. A. Winkelman
St Janstraat 3 Keyenburg

Voor de a.s. Feestdagen
hebben wij voor U

Wijnen, Likeuren, Advocaat,

Boerenjongens enz.
Alles van prima kwaliteit.

Beleefd aanbevelend

Theo Michels
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Voor mooie en nuttige

C A D E A U X
naar SchfÖder

l

Hengelosa Winkeliersvereniging, waarbij aangesloten

de Winkeliers van Keyenburg.

St Nicolaasweek
van 29 NOT. tot en met 5 Dec. worden door de Winkeliers
van Hengelo en Keyenburg, waardebonnen uitgegeven,
waarop kan worden deelgenomen aan het

Ballerospel
waaraan prachtige prijzen zijn verbonden, welke te bezichtigen
zijn in de etalage van G. J. Kuipers, Fruithandel.

JHT Hoofdprijs een HAARD

De speeldagen zijn: 5 Dec. in Patronaatsgeb. te Keyenburg
6 en 7 Dec. in zaal Langeler
8 en 12 Dec. in Feestgeb. „Concordia"

Winkeliers van Hengelo kunnen de bonnen halen bij G. J. Slotboom, Ruurloseweg

en van Keyenburg bij de heer Egberts, Maria Postel Gesticht. Zij ontvangen daarbij een

circulaire met de voorwaarden en tevens een Deelnemerskaart, die in de Etalage

zichtbaar moet worden geplaatst.

Zaterdag 3 Dec. 's avonds 4 uur inhalen van St Nfcolaas

te Keyenburg en 6 u. Hengelo, ïï2dSSSSS3LTde plaat'eüjk'

Woensdag 30 Nov. FEESTDAG voor de kinderen.
Tractatie • Poppenkast en Goochelaar. Aanvang te Keyenburg pre-
cies 1.30 uur in het Patronaatsgeb. en 4 uur te Hengelo, zaal Lan-
geler en Feestgeb. „Concordia".

Het Bestuur.

st
H. J. BUUNK - v.h. Bannink-Brinkgreve

n.
zet

^



Geschenken
die altijd

welkom zijn
koopt

St Nicolaas
bij

KOHL R
v.h. Fa G. J. Wissink
Horlogerie - Optiek

Vanaf Zaterdag 26 November

Zilveren artikelen zonder inlevering
of bijbetaling.

HOKSBERGEN
doet mee aan de

Balierospel-Actie
Ruime sortering en diverse soorten

Schoenen en Pantoffels
Met

St Nicolaas
voor iets fijns

naar bakkerij

H. J, SLOOT
Hengelosestraat

De Zaak van Smaak

KEYENBURG

Voor Sint Nicolaas hebben
we een prachtige collectie in

Speelgoederen
Luxe Cadeau's
Serviesgoed

Ziet onze etalages! U vind er iets voor
Groot en Klein.

Ook uitgave van J. B E S S E L l N K

Ballero-bonnen Keijenburg

Voor St Nicolaas
hebben wij een ruime sortering

in alle soorten

Schoenwerk

warme Pantoffels

Gym. Schoenen

Klompsokken

Ook wij zijn deelnemers van de

St Nicolaas-actie Heng.-Keyenb.

Schoenhandel J. G. Gr. Bruinderink
KEYENBURG

Nuttige

St Nicolaas-
Gesdienken

bij DE Zadelmaker

van Hengelo-Gld

ARN. BOERMAN
In Drogisterij GOOSSENS

vindt U een nuttig

St Nicolaas geschenk *

Ook wij verstrekken

Ballerobonnen

Fijne Toilet Zepen

Eau de Cologne

Sigaren - Sigarettem

De grootste keuze

*
D A M E S H O E O E N
vindt U in de speciaalzaak

Jtroneman- jörissen

VOEDEN - T«l. 201

Vervormen en moderniseren van oude hoeden

op eigen atelier.

Ook voor bruidsluiers in diverse kleuren.

Op alle artikelen

Terstrekken wij

Ballerobonnen
Handel in

Huishoudelijke artikilen en
Landbouw - genschappen

J. H. JANSEN
St Janstraat — Keyenburg

STEUNT DE KERSTPAKKETTENACTIE

VOOR DUITSLAND
VAN HET LANDELIJK INTERKERKELIJK BUREAU

VOOR NOODVOORZIENING

Inlichtingen te verkrijgen : I.K.B. Carnegielaan 9, 's-Gravenhage

De Zadelmaker van Hengelo-Gld
levert U 1e kwaliteit

Lederen Jassen en Jekkers/
Tevens het adres voor

Oliejassen, Jekkers, enz.
Uit voorraad leverbaar.

ARN. BOERMAN
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