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Een laatste getuigenis,

Wat de Amerikaanse Actie in
INDONESIË BETEKENDE

Door S. BURTON HEATH, winnaar
van de Pulitzer-prijs NEA Staff-Corres-
pondent.

De Republiek, uitgeroepen in het Japanse hoofdkwar-
tier door twee oorlogscollaborateurs, zal slechts één
,,Negara" .deelstaat, zijn van de Verenigde Staten van
Indonesië, die dit najaar in Den Haag zullen worden
gevormd. Er zullen er nog zes of acht anderen zijn.
Hun aantal en hun grenzen moeten nog worden vast-
gesteld. Deze en andere details van de constitutie moe-
ten worden besproken door een voorlopig parlement,
dat bijeengeroepen zal worden nadat de onafhankelijk-
heid zal zijn verleend. Maar omdat de Verenigde Sta-
ten deze Republiek in al zijn controversies met zowel
de Nederlanders als de rest van Indonesië krachtig en
zonder ophouden hebben gesteund, zal de Republiek,
en president Sukarno en vice-president Mohammed
Hatta, in een zeer sterke positie naar deze constituti-
onele vergadering gaan.
De Republiek heeft nooit een verkiezing gehouden voor
enige functie, uitvoerend of wetgevend, gedurende bijna
vier jaren van haar bestaan. Aan de andere kant heeft
de negara Oost-Indonesië geheime verkiezingen gehou-
den voor alle plaatselijke ambten en zal in September
bij geheime stemming een negara-parlement kiezen.
En Borneo is bezig met de voorbereidingen voor de
vestiging van een het eiland omvattende negara met
democratische verkiezingen.
Zodoende heeft de Amerikaanse actie gediend om, in
het plan voor de oprichting van de Verenigde Staten
van Indonesië, een eenzijdige invloed te schenken aan
de minst democratische van alle grotere groepen van
de eilanden. Dit schept de mogelijkheid van verwar-
ring in het komende jaar, wat juist datgene is, wat
iederde communistische groep met welgevallen ziet.
De Federalisten, gepresenteerd door de Oost-Indonesiërs
en de Borneoërs en de Republiek ontmoeten elkaar op
een inter-Indonesische conferentie, om tot overeenstem-
ming te komen over een voorlopige regering, aan wel-
ke de Nederlanders, in Den Haag, de souvereiniteit
kunnen overdragen. Waar beide groepen vrijheid wen-
sen, zijn sommige waarnemers van mening, dat zij elke
mogelijke reden tot meningsverschil zullen vermijden,
om die te verschuiven naar de constituerende vergade-
ring. Volgens deze waarnemers zullen de Nederlanders
in Den Haag bijna alles willen tekenen om buiten deze
verwikkelingen te blijven. De Indonesiërs zullen hun
onafhankelijkheid krijgen zonder dat zij de vraag heb-
ben opgelost, die sinds 1945 tot zoveel bloedvergieten
en oproerigheid aanleiding heeft gegeven In hoeverre
kan de Sukarno-Hatta regering haar wil aan de rest
van Indonesië opleggen? Daarna, waarschijnlijk het
volgend jaar, zal de constituerende vergadering bijeen-
komen, wanneer beide partijen van goeden wil zijn,
dan is er geen vraagstuk, dat niet kan worden opge-
lost. Maar, als de Nederlanders eenmaal zijn vertrok-
ken, dan zal de Republiek met de enige gewapende
macht van betekenis, de T.N.I., een argument in han-
den hebben, dat buiten alle proporties is tot haar po-
sitie. Zij zou zeer goed in staat kunnen zijn haar wil
aan de rest van Indonsië op te leggen, of een lang-
durige periode van burgeroorlog als alternatief stellen.

Batavia, Juli 1949.

(Overgenomen uit de uitgave van de V.V.D. te Amsterdam)

Zondagsdienst doktoren :

Dr Beems en Dr Westerbeek van Eerten

f

SUIKER
Excellentie uw berichten
Lees ik altijd in de krant,
Van minis'striële dingen
Heb ik niet zo veel verstand.

U hebt ook een huishoudboekje
Van uw groot departement
'k Hoop dat u ook straks kunt zeggen
Alles klopt tot op een cent.

Maar als ik mijn huishoudboekje
Zo eens eens per week bekijk,
Zeg ik elke keer weer zuchtend :
„Ik word denk ik ook niet rijk."

'k Was zo blij met uw berichtje
Van verlaagde suikerprijs
't Besluit die prijs te gaan verlagen
Vond ik kort gezegd : zeer wijs.

Zal ik u eens wat verklappen
U hebt het nu bij ons vergokt.
Want de prijs blijft nu t zelfde
De minister ..... heeft gejokt.

Heus, we zullen wel weer z o e t zijn
Ook a^, blijft de suiker duur,
Maar zo'n zuurzoet krantberichtje
Vind ik toch wel extra zuur.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Plaatselijk Nieuws
Toneelspelers en speelsters gevraagd. Blijkens
achterstaande adv. bestaan er bij de afd. van de Bond
voor Staatspensionnering plannen om te komen tot
oprichting van een eigen toneelgroep. Daar er onder
de meer dan 700 leden ongetwijfeld goede toneelkrach-
ten zijn, worden de liefhebbers verzocht zich bij het
bestuur op te geven.

D. E. K. O. Het gaat goed met de Hengelose Accor-
deon- en Mondaccordeonver. Na vier weken repetitie
en lesavonden is het ledental al gegroeid tot 22 per-
sonen. Zaterdag 10 Dec. is er een Bestuur gekozen
hetwelk bestaat uit de volgende heren:
Voorzitter C. Lindeman, secretaris H. Knoef, penning-
meester H. J. Groot-Roessink, H. J. Bobbink, W. Thuss
Joh. Heijink en A. Saalmink. Het bestuur bestaat uit
7 personen. Als naam der nieuwe vereniging werd met
algemeen stemmen gekozen: Door eigen kracht om-
hoog. „D.E.K.O.". Het bestuur deelt belangstellenden
door een adv. in dit nummer mede, tot hoelang ze
zich nog als lid kunnen melden, Met vereende krach-
ten zullen we proberen deze nieuwe ver. tot een sie*
raad van het Hengelose muziekleven te maken. We
rekenen op de steun van allen.

Gezellige middag voor Ouden van Dagen, werd
Zaterdag j.l. georganiseerd door de U.V.V. alhier.
Er waren ruim 90 ouden van dagen opgekomen. Onder
leiding van de presidente Mevr. van Hoogstraten,
werd het programma vlug en correct afgewerkt. De
voordrachten van Mevr. Vingerling en de heer W.
Smeitink vielen goed in de smaak. Bovenal oogste het
Bekvelds Jeugdcorps „Zanglust" de dankbaarheid der
oudjes. Door de staf van medewerksters der U.V.V.
werden allen rijk getrakteerd.



A*n het slot wekte Mevr. van Hoogstraten de aan-
wezigen op dat zij een volgende keer ieder één oudje
zullen meebrengen, opdat het getal verdubbeld zal
worden. Tevens dankte zij allen die hadden medege-
werkt tot het welslagen van deze middag. Met vol-
doening kan het bestuur van U.V.V. op deze goed
geslaagde middag terugzien.
Onze Ouden van Dagen worden in Hengelo niet ver-
geten.
Kerstbijeenicomst. Volgens een adv. in dit nummer,
belegd de N.V.E.V. afd. Hengelo een Kerstbijeenkomst
in café Leemreis. We wekken vooral jonge meisjes en
verloofden op om deze Kerstbijeenkomst bij te wonen.
(Zie adv.)

Brutale Inbraak. In de nacht van Donderdag op
Vrijdag hebben dieven kans gezien de brandkast van
de heer B. Seesing te Keyenburg van zijn voetstuk te lich-
ten en deze geheel mede te nemen. Ofschoon de politie
direct tot onderzoek overging, is het haar tot heden
nog niet gelukt ook maar een spoor van de daders
machtig te worden. De heer S. was niet tegen inbraak
verzekerd.

Ingezonden.
Daar ons meerdere malen van verschillende zijden
werd gevraagd waarom de Bond voor Staatspension-
nering niet medewerkt aan het geven van ontspannings-
middagen, zoals hier ter plaatse van tijd tot tijd voor
de ouden van dagen worden gegeven, willen wij ons
standpunt in deze hier gaarne in het kort even uit-
eenzetten. Wij gunnen de oudjes zeer zeker deze ont-
spanning, doch een eerste voorwaarde is, dat voor
hen het recht wordt verworven op een zekere bestaans-
mogelijkheid. En dat is alleen mogelijk als het premievrij
staatspensioen verwezenlijkt wordt. Het principiële
verschil ligt dus hierin dat wij niet één of twee
middagen per jaar hun zorgen doen vergeten, doch
alle dagen van het jaar. Dat is een eerste eis ! Dan
pas is er in werkelijkheid sprake van een onbezorgde
levensavond. Niet als een aalmoes, maar een recht!
Wie dit zó ziet zal ons standpunt zeker kunnen delen
en ons helpen tot het bereiken van het doel: premie-
vrij staatspensioen voor iedereen.

Het Bestuur.

Mede namens onze kinderen betuigen
wij langs deze weg onze hartelijke dank
voor de vele blijken van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijksfeest ondervonden

Fam. A. Groot Roessink-Blom

Hofstraat 20.

Voor Gedistilleerd, Wijnen
en Ukeuren
Café VAN DER WEER.

Ruime sortering. Ie klas kwaliteiten

Voor de Feestdagen

Ruime keuze aardige KERSTBAKJES vanaf 75 et

Tulpen, Hyacinten,Cycla m en, Begonia's

Azalea's, Snijbloemen, Hulst enz.

Kerstbomen in alle maten.

Aanbevelend

M. Wijnbergen
Telefoon 255

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
26 en 28 Dec. Uitvoering R.K. Zangver. „Sancta Ceacilia"
26 Dec. en l Jan. Uitvoering R.K. Toneelver. Keyenburg.
11 Jan. Uitvoering Zang* en Toneelver. „Excelsior"
13 Jan. Uitvoering Chr, Jongemannen en Meisjesver.
20 Jan. Uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer"
9 Febr. Kunstavond van de Ned. Blindenbond.
23 Febr. Film „Geen grenzen meer" van Het Bijb. Gen.

tConcordia".

N. V. E. V.
Dinsdagavond half acht

Kerstbijeenkomst
in café Leemreis.

Toegang voor nict-leden f 0.30.

Het Bestuur.

AUTO RIJLESSEN .
voor beginners en
gevorderden,

zowel practisch als theoretisch.

Goed en goedkoop.

bij B. BUENK
Houder v/h K.N.A.C.-Instructeurs-Diploma.

A. H. ARNOLD
Het adres voor Uw Visitekaarten

Kerkstraat Hengelo-Gld

Iedere Maandag van half 8 tot half 9
kunnen varkens voor Huisslachting gele-
verd worden aan de

Hengelose Engros Slagerij
v/h D. J. Jansen

De verleende subsidie wordt aan U uitbe-
taald na aftrek der onkosten. De varkens
worden direct geslacht.
Voor Maandagen die op een feestdag vallen
wordt er Dinsdags geslacht.
De subsidie bedraagt 11 et per kg.

R.K. Toneelver. Keyenburg
2e Kerstdag en Zondag l Jan.
in het Parochiehuis
opvoering v/h toneelspel in 5 bedr.

„DE WITTE NON"
Naar de beroemde roman van
F. Marion Crawford.

Medewerking der Fanfare „St Jan"

Aanvang 7 uur

Plaatskaarten in voorverkoop bij Bestuur en Leden.



Bijvoegsel van de Reclame van 17 Dec. 1949.

Feestavond Volksonderwijs
Voor een stampvolle zaal opende de voorz. van Volks-
onderwijs afd. Hengelo-Gld., de heer Witteveen, deze
Feestavond, heette allen hartelijk welkom, inzonder-
heid de spr. van deze avond, het Hoofdbestuurslid de
heer Meyerman en het Toneelgezelschap uit Doetin-
chem onder leiding van de heer Lichtendahl. In zijn
openingswoord sprak de heer Witteveen o.m.:
Het gaat goed met het openbaar onderwijs in onze
gemeente. Alle instanties hebben de vernieuwing van
onze openbare school goedgekeurd en de aanbesteding
over 3 of 4 weken zal plaats hebben. In dit werk
heeft onze afd. zijn aandeel gehad. Ons werk is daar-
mede nog niet afgelopen. Zolang er nog één openbare
school in een plaats is, die in een onhoudbare toestand
verkeert, zolang het nog mogelijk is in ons vrije Neder-
land, dat men ouders van meer dan 100 kinderen een
openbare school onthoudt. Zolang zal V.O. werken
en strijden voor gelijkgerechtigheid en gelijkstelling met
het Bijzonder Onderwijs.
Wij strijden niet tegen eerlijk, gezond Bijz. Onderwijs!
We vechten voor vrijheid van onderwijs. We strijden
voor gelijkstelling en voor rechten, die het bijzonder
onderwijs reeds jaren heeft, zonder dat we daarbij de
idee: Overheidsschool willen verliezen. Toen we be-
gonnen aldus de spr. met onze afd. telden we 59 leden,
thans hebben we 200 leden. Spr. riep uit : „Het gaat
goed!" en hij hoopte, dat als er eens een feestavond
gegeven wordt bij de in gebruikneming van de nieuw
verbouwde school dit ledental zal stijgen tot 225, dan
kunnen we met enige trots wijzen op onze vernieuwde
school en het groot aantal leden en blij herhalen we
onze uitroep „Het gaat goed met V.Ö.!" Het gaat
goed met de openbare school in de gemeente Hengelo
Hierna kreeg de heer Meyerman, voorz. van de Bond
van V.O., het woord en aangezien deze veel zei, wat
ook de heer Witteveen in zijn openingswoord sprak
vermelden we enkele punten uit zijn rede. Spr. zeide,
dat de Openbare School de beste school is. Het doel
van het openb. onderwijs is om de jeugd op te leiden
tot goede burgers in de Maatschappij.
Het verschil tussen Bijz. en Volksonderwijs ligt niet
in de richting van het onderwijs. Bij het Bijz. Onderw.
is het schoolbestuur de baas. Bij het Openb. Onderw.
de Overheid. De Openb. School is de school voor het
gehele volk. Het Bijz. Onderw. wordt gedragen door
de Kerk. Het Openb. Onderw. stelt zijn deuren open
voor ieder Nederl. kind, ook al zijn de ouders niet
gelovig. De Chr. School wordt gedragen door een
cultuurgroep. De Bijz. School gaat spr. verder is de
oorzaak dat de ouderen wantrouwig staan tegenover
de voorstanders van het openb. onderwijs. Wij eer-
biedigen een ieders beginsel en ook de onderwijzers
doen dit. Een school riep spr. uit, zou goed zijn bij
onderwijsvernieuwing. En dan een school, die een
beetje liefde kreeg van alle mensen. Verder zou spr.
gaarne zien dat de kosten per leerling verantwoord
zijn. De kleine openbare school krijgt minder dan een
grote Bijz. school. Spr. wilde een begroting, opdat een
ieder krijge wat hem toekomt. Hij zou echter liever
minder overheidsbemoeing en deze omgezet willen
zien in een districtsbestuur die bindende besluiten kon
nemen. Na deze rede werd opgevoerd het toneelstukje
„Zo'n Rakker" waar de aanwezigen hartelijk om heb-
ben gelachen. De heer Lichtendahl, regiseur, heeft al-
le eer van zijn werk, de rollen werden goed vertolkt.
Volksonderwijs kan met voldoening op deze goed ge-
slaagde feestavond terugzien.

(Ingezonden Mededelingen)

Volgens een adv. in dit no is Zaterdagavond
de laatste dag van het Ballerospel. Het Bestuur ver-
zoekt ons mede te delen dat na 8 uur geen werp-
kaarten meer worden uitgegeven. Zij die dus na 8
komen, vinden de deur gesloten.

De Witte Non. Door de R.K. Toneelver, te Keyenburg
wordt, volgens een adv. in dit nor bovengenoemd
Toneelstuk 2e Kerstdag en l Jan. opgevoerd. Het
toneelstuk is geschreven naar de beroemde roman van
F. Marion Crawford.
Wie verzekerd wil zijn van een plaats, kope nu reeds
de kaarten die in voorverkoop verkrijgbaar zijn.
(Zie de advertentie.)

WINKELSLUITING.
Op 22 en 23 December a.s. mogen de

winkels TOT 21 UUR voor het publiek

geopend zijn.

Het Gemeentebestuur van Hengelo-Gld.

Weekmarkt. Op de heden gehouden weekmarkt
waren 96 biggen aangevoerd. Prijzen 31 tot 40 gulden
per stuk. Handel druk en levendig, zodat praktisch
de gehele aanvoer verkocht is.

Begralenisverordening. De bij raadsbesluit van 28
Juni 1949 vastgestelde verordening op de heffing en
invordering van begrafenisrechten is bij Kon. besluit
van 19 Nov. 1949. no 8 goedgekeurd.
De verordening zal op 17 Dec. a.s. inwerkingtreden,
zodat met ingang van die datum de nieuwe tarieven
zullen worden toegepast.

Voorstel B. en W. Door het Best. van de Ver. tot
stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel
is een verzoek ingediend om gelden beschikbaar te
willen stellen voor het aanschaffen van raamgordijnen
voor de school te Bekveld en 2 Zweedse banken voor
elk der scholen in de Raadhuisstraat en te Bekveld.
B. en W. stellen de raad voor de gelden voor deze
aanschaffing nodig tot een totaal bedrag van f 560.—
beschikbaar te stellen.

Belangrijke Lezing. Dinsdagavond trad voor de
Stichting voor de Landbouw op Dr Grashuis uit Ho-
geland met het onderwerp „Moderne Veevoeding".
De voorz. de heer Esselenbroek heette de talrijke aan-
wezigen hartelijk welkom, (de zaal was tot in de hoe-
ken bezet), deelde mede dat er deze zomer een bezoek
was gebracht aan -de proefboerderij „De Schothorst"
waarvan Dr Grashuis de leiding heeft, en gaf het
woord aan de spr. die in een gloedvol betoog het nut
van moderne veevoeding bepleitte; en dit aan de hand
van opgedane ervaringen toelichtte.
Na de pauze werden er door tal van aanwezigen vra-
gen gesteld, die tot volle tevredenheid werden beant-
woord. De voorz. dankte spr. voor zijn helder betoog
en hoopte dat hij spoedig weer eens in Hengelo een
spreekbeurt zal vervullen.

Varssel-C.J.M.V. Vorige Zaterdag trok de Varsselse
C.J.V.-voetbalclub naar IJzevoorde. Het was een strijd
die vrijwel gelijk opging, hoewel Varssel een tikje in
de meerheid was. Als gevolg van een mooi open aan-
valspel, komen er voor Varssel enige prachtige kansen.
Als de ver naar voren gedrongen midhalf Stoltenborg
de bal naar de vrijlopende linksbuiten Zilvold plaatst,
passeert deze de IJzevoordse doelman en maakt het
l — O voor Varssel. Het lijkt er op dat IJzevocrde de
schade wil inhalen, maar succes blijft uit. Als de scheids-
rechter het einde fluit heeft Varssel verdiend gewonnen
en weet zodoende haar tweede plaats van boven te
behouden.

STEENDEREN.

Gemeenteavond. Vrijdagavond had in Concordia
een Gemeenteavond plaats, waarin Ds Schakel uit Gor-
sel sprak over zijn tweejarig verblijf op Borneo als
predikant der Batak-kerk. Doordat tengevolge van de
oorlog een groot getal zendelingen zijn omgekomen of
totaal waren uitgeput ontbrak bijna elke geestelijke
verzorging en heeft zich de synode het lot der Indo-
nesische Kerken aangetrokken door een aantal predi-
kanten uit te lenen, w.o. Ds. Schakel.
Dit is door de Indonesische Kerken zeer op prijs ge-
steld. Er ligt hier voor de Herv. Kerk een groot ar-
beidsveld, wanneer men dit werk doen wil in dienen-
de houding. De vrij goed bezochte samenkomst stond
onder leiding van Ds. Nortier.



Nieuws in het kort
Toornvliet vergaan. Het Nederl. m.s, Toornvliet is
in het Kanaal vergaan, waarbij van de negen opvaren-
den zes man, onder wie de kapitein, verdronken.
Duurder benzine. Het ligt in de bedoeling, het bij-
zonder invoerrecht op benzine per l Februari te ver-
hogen.
Onze Welvaart. Volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek komen er elke week 500 nieuwe auto's
in Nederland op de weg.
Padvinders onderscheiden. Voor hun moedig op-
treden bij het redden van drenkelingen werden de
padvinders Jan Bart, Henk Hack en Nico Heiner on-
derscheiden met het goudeu „Jan van Hoof kruis".

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons Hu-
welijk ondervonden, zeggen
wij U hartelijk dank.

H. Bruggink
M. H. Bruggink-Hulstijn

Hengelo-Gld, Dec. 1949.

Verloren

een Overall
van Riefel naar Baaksedijk
Terug te bezorgen bij

H. Riefel,
D 82 Hengelo-Gld

Uit voorraad leverbaar

Weckglazen
Fa H. 1. Mm 4 Zn

Hengelo-Gld

Verloren een gouden

Schakelarmband
(aandenken)

tegen bel. terug te bezorgen
Mevr. Ter Bals

Raadhuisstr. 40

te koop
een in poede staat zijnde

houten ploeg
met ijzeren voorploeg

J. KI. Haneveld,
F 13 bij 't Zelle

Te koop een

jonge dr. Koe
25 Dec. aan de telling

bij J. Loschelder,

C 8 Hengelo-Gld
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STERK
IN HET

W E R K

Goede vakkleding ver-

hoogt Uw prestaties.

Goede vakkleding

schenkt U arbeids-

vreugde.

Beperkt
verkrijgbaar bij

J. H. KLEM
Spalstraat 13

Hengelo-Gld

Te koop

1400 CEMENTPANNEN
ook in gedeelten

bij A. Olthof,
D 51 Hengelo-Geld

Haarden,

Haardkachels,

Haardkachel

met kookgelegenheid

Fa H. J. HARMSEN i h
Hengelo-Gld

Coöp. Boerenleenbank

„Landbouwbelang"
Hengelo-Gld.

Namens het Bestuur wordt rentebetaling

en aflossing op voorschotten en Hypotheken

dringend verzocht

vóór 31 Dec. a.s.

Inlevering Spaarbankboekjes wordt nader

bekend gemaakt.

De Kassier.

Zondag a.s. 2 uur

PAX1 - RUURL01
Terrein Kastanjelaan

Entree als gewoon.

Leden en Donateurs worden dringend verzocht hun
kaarten bij zich te hebben. Er zal scherpe controle

zijn.

Biedt zich aan
voor Protestands gezin een

net meisje
voor dag en nacht, leeftijd
18 jaar. Adres S. Reintjes

Raadhuisstr. 33 Hengelo-G

Gevraagd een net

R.K. Meisje
bij A. H. Besselinlc,

Smederij Wikhmond

Gevraagd

net meisje
voor 2 dagen in de week.

G. Agterkamp,
Toldijk C 97 Steenderen

Te koop bij inschrijving
10 perc. dennen

aan hopen bij

D. J. Tennissen F 27
Varssel Hengelo-Gld

Briefjes inleveren tot Zater-
dag 24 Dec.

Te koop
drag. nieuwmelkte

vaarzen en
pinken
wit papier.

Wij ontvangen alle soorten
Kalveren.

B. Boers, Hummelosew. 18

Te koop of in ruil

1 neurende maal
bij W. J. Weenink,

Regelinkstraat 13

Te koop een

Heren-rijwiel
bij A. Meerbeek,

Zelhemseweg 3 Hengelo-G

Te koop een toom

Biggen
H. J. Bos,
Ruurlosew. B 104 Hengelo

Te koop
een zwart bonte

dragende vaars
telling 20 Dec. t.b.c.-vrije
stal, ook te ruilen voor laat
kalvende vaars.

E. S. Hartman,

„Schiphorst" Toldijk

Kerkdiensten

ZONDAG 18 DEC. 1949

Ned. Herv. Kerk
9 uur Ds Kwint
10.30 uur de heer te Winkel

Vrije. Herv. Kerk.

Geen dienst.
Ned. Herv. Kerk Steenderen
9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu»

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



KIERSTFE ST 1949

Raadhuisstraat 25

Zij die als lid van de Fokvereniging

„De Noordink"
wensen toe te treden, kunnen zich opgeven
tot en met 20 December bij de Secretaris
H. Broekman, „Coldewei".

Voor heerlijk Kerst- en

Nieuwjaarsgebak

Bakkerij v. d. Weer

Hengelose Ace. en Mondacc. Vereniging

„D. E. K. O."

Tot eind Dec. kunnen zich nog nieuwe leden
opgeven voor bovengenoemde vereniging. Vanat
1 Januari 1950 worden de eerste maanden
geen leerlingen meer aangenomen.

De repetitie van de Accordeon ver.s van
hedenavond gaat niet door, maar wordt
a.s. Dinsdag op dezelfde tijd gehouden.

Nuts-Spaarbank te Vorden
Opgericht 1819

Dorpsstraat A 90 VORDEN

*
Ons kantoor is vanaf heden

alle werkdagen geopend
van des v.m. 9 tot 1 2'/2 en des n.m.

van 2 tot 5 uur.

Inleggers worden verzocht hun boekjes voor rentebü-
schrijving in te leveren in de eerste helft van Januari.

Het Bestuur.

Pracht sortering

Heren- en Jongensjassen

Damesmantels en Japonnen

fa A. JACOBS

AANBESTEDING.
Op Donderdag 29 December a.s. zullen Burgemeester
en Wethouders van Hengelo-Gld aanbesteden

het bouwen van een

dubbel Woonhuis
op het gemeenteterrein aan de Ruurloseweg
aldaar.

Bestek en tekening tegen betaling van f 7.50 per stel
verkrijgbaar ter secretarie van Hengelo-Gld.
Restitutie bij inlevering f 5 . — .
Inlichtingen geeft de gemeentearchitect D. Kuipers,
te Ruurlo, Telef. 42.

Het gemeentebestuur van Hengelo-Gld.

Jos. Herwers

Kerstgroepen 20-delig

f 6.60, f 10.40, f 12.—
f 14.10, f 25.70.

Stalletjes, Kerstboomversieringen

Slagerij STAPELBROEK
alle dagen verkrijgbaar

Vers Rundvlees

Mooi braadvlees z.b.

Rib, Rosbief en Lende z.b.

Ossenhaas en Bief stuk
Klapstuk en schinkel xn.b.

Soepvlees z.b.

Leverworst

Beleefd aanbevelend,

f 1.25 per pond

f 1-30 „ „
f 1.40 „ „

f l— „ „
f 1-15 „ „
f 0.50 „ „

J. Stapelbroek

Sinaasappelen, Mandarijnen, Handperen,
Druiven, Handappelen, Kastanjes enz.

Tegen de laagste prijs

Grote partij Bellefleur en Gron. Kroon
12 et per kg 10 kg voor f 1.—

M. Wijnbergen.

Kerstgroepen en Kerstartikelen

Nieuwjaarskaarten en Vuurwerk

J. Besselink
Keyenburg

Voor Uw Kinderfoto's
lederen Woensdagmiddag

Bruidsfoto's
Reportage'*

ARNOLD.



Voor de a.s. Feestdagen

Heerlijk Rozijnenbrood
(gaarne vooruit bestellen)
Kerstkransjes, Appelbroodjes

Appelbollen, Kerstkransen.

Verder alle soorten GEBAK en SNOEP.

G. J. MEENINK
Raadhuisstraat 42 - Hengelo-Gld

rW&WWa^^

Thans hebben wij gelegenheid

lederen Woensdagmiddag van 2-6 uur

voor het opnemen van

Pasfoto's, Kinderfoto's,

Portretten enz.

Bruidsfoto's volgens afspraak.

Zie onze etalage.

Boekhandel Arnold.

Bond voor Staatspensionnering
Afd. Hengelo-Gld

Leden en/of huisgenoten die interesse hebben voor
de oprichting van een eigen TONEELGROEP

worden verzocht zich zo spoedig mogelijk op te
geven bij het dag. bestuur : G. W. Jansen, Humm.
weg 39; G. Langwerden, Ruurloseweg 46 of
H. Oldenhave, Bekveld 80.

Ruime keuze Blauwe en Zwarte £T2

DAMESVFSTEN
fa A. JACOBS

Ballen en
Slingers

Kaarsen en
Knijpers

Kerstlopers en
Feeënhaar

Enz.
De prijzen zijn veel
lager dan vorig jaar

Zie de Kerstetalage

bij STEVORD

„Hoe komt", vraagt gretig dt visite,

„Jouw thee zo fijn van geur en smaak?"

De damet/es zijn aan '/ genieten:

Zó heerlijk proeven zij 't niet vaak !

„'t Geheim van een verrukk'lijk bakje?"

Zegt Vrouwtje Piggelmee terecht . . .

„De naam VAN NELLE op het pakje,

Daarmee is alles al gezegd.'"

IndeJcrdaad: Van Nelle's Th,
hel goede begin en dus tu ;
werk. Wilt U venlt-r n.;/, op
enkele kleinigheden Ic t t rn ' ' .
a) Gebruik vérs kokend w a l i r.
b) Spoel de pot met kokcml

water om.
c) Laat de thee 5 m i n u t e n onder

een theemuts t r e k k e n
d) Roer vóór het schenken i l

thee even om.
e) Gebruik liefst suiker en melk .

V A N N E L L E ' S T H E E
GEBROKEN THEE = DUBBEL VOORDELIG

Ned. Herv. Gem. Hengelo-Gld.
Zitting voor het innen van de H.O.,
huur en zitgelden over 1949,

op Woensdag 21 Dec. van 9—12 uur en
van 2—4 uur.

De Adm. Kerkv. J. Meulenbrugge.

'99999

behoeft nog niet duur te zijn.
Wanneer U op de juiste wijze Uw kappers-
kosten wenst te drukken dan doet U ver-
standig met zorg Uw kapper te kiezen. Op
de duur bemerkt U pas, dat de duurte van
Uw kapper in de duurzaamheid van Uw
krullen zit.
Dus voor de a.s. Feestdagen een kapsel van

„Ondula"
M Raadhuisstraat 3 Telefoon 292

Hengelose Winkeliersver.

Laatste dag voor het Ballerospel

HEDEN ZATERDAG
van 4 tot 10 uur,

in Feestgebouw „Concordia".

Dringend wordt men verzocht op tijd te komen.

Wie niet op de binnen de tijd gestelde uren
komt, kan aan het Ballerospel dit jaar niet meer

deelnemen.

Prijsuitreiking Dinsdag 20
Dec., 's avonds 8 uur, bij

Demming. Het Bestuur.


