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VERDRAAID WERDEN

Twee jaar geleden konden de Ver. Staten nog tussen
twee dingen kiezen in Indonesië. Een stabiele, sterke
vriendschappelijk ge2inde regering wensend als een bol-
werk tegen het communisme, konden zij de Republiek
kiezen, wat zij deden, of de Federalisten.
Ons Departement van Buitelandse Zaken schatte de
Republikeinen op hun eigen nominale waarde. Het ne-
geerde de rapporten over collaboratie in oorlogstijd
over president Sukarno en vice-president Mohammed
Hatta. Het rekende de zeer sterke infiltratie van door
Moskou getrainde communisten niet, die nu bijna allen
dood of vertrokken zijn, maar die toen allen hoge pos-
ten bekleedden. Het accepteerde als democraten een
door zichzelf benoemde oligarchie, die zelfs nooit het
voorwendsel van een democratische handelwijze ge-
bruikte en dit tot op vandaag nog nooit gedaan heeft.
Het Departement van Buitenlandse Zaken en de Ver-
enigde Naties onder leiding van Amerika weigerde te
luisteren naar een delegatie van vier zeer vooraan-
staande Indonesiërs, die naar de Verenigde Staten gingen
om de wereld te vertellen, dat de Republiek niet geheel
Indonesië vertegenwoordigde, doch slechts een deel.
Een groep Amerikaanse journalisten, die zich vrij over
de eilanden kon bewegen, heeft zonder succes getracht
te ontdekken wie aan het Departement van Buitenland-
se Zaken de informaties verstrekte, waarop deze ge-
dragslijn was gebaseerd. Slechts twee dingen konden zon-
der twijfel worden vastgesteld :
1. dat de vertegenwoordigers van het Departement
van Buitenlandse Zaken in Indonesië de komst zeer
betreuren van de Amerikaanse journalisten, die bijna
unaniem de Indonesische politiek van het Departement
van Buitenlandse Zaken veroordelen als een bedreiging
voor de Amerikaanse veiligheid.
2. Jonge Amerikaanse en Australische officieren, aan-
gewezen als militaire waarnemers voor de Verenigde
Naties, zijn ervan overtuigd dat hun feitelijke rappor-
ten werden verdraaid, voordat ze naar Washington,
Canberra en Lake Success worden doorgegeven. Zij
zeggen, dat het doelloos is anti-Republiekeinse of pro-
Nederlandse rapporten in te sturen.
Deze rapporten gaan door de handen van de Austra-
lische Brigadier C. E. Prior en de Amerikaanse kolo-
nel W. B. Carlock, tot wier verantwoordelijkheid het
behoort deze rapporten samen te vatten tot een homo-
geen beeld van wat er gebeurt.
Er bestaat geen twijfel aan voor degene, die over deze
eilanden heeft gereisd, dat alle Indonesiërs de onaf-
hankelijkheid wensen, zo snel mogelijk. Er bestaat geen
twijfel aan, zelfs de Nederl. hier geven dit toe, dat de
Nederlanders zich niet bekwaam hebben getoond in
het hanteren van een gevoelige situatie en in het dui-
delijk maken aan de wereld van hun standpunt in het
geschil. Het vraagstuk, voor Indonesië, was eenvoudig:
Zou de door zichzelf benoemde Republikeinse olichar-
gie, die hoofdzakelijk Java vertegenwoordigt, aan de
andere 39 nationaliteiten, verspreid over een gebied
bijna zo groot als de Verenigde Staten, één alles om-
vattende staat opdringen ? Zelfs zonder de andere kant
te horen, antwoordden de Verenigde Staten hierop „ja".
Het vraagstuk was voor de Verenigde Staten eveneens
eenvoudig : Moest de overdracht geschieden in handen
van een gematigde groep, vrij van Japanse collaboratie
en van Stalinisme, die gaarne raad zou aannemen en
hulp, bij het op eigen benen gaan staan? Of zou deze
geschieden in handen van Sukarno-Hatta, die alle Ne-

ODE AAN

Strakjes is dit goede jaar weer
Zo gezegd : verleden tijd.
Daarom even op de valreep
Mijn beste vriend een lied gewij

In de afgelopen maanden
Heb ik vaak z'n naam genoemd,
Is er eig'lijk één minister
Zo berucht en zo beroemd ?

Nu is er met de belasting
Iets bijzonders aan de hand,
Volgens Zijne Excellentie
Is er grote achterstand.

Gróót en kleine geldbedragen
Dienen strakjes nog betaald
Dit wordt volgens de minister
Langzaamaan weer ingehaald.

Zó lang zijn we schuldenaren
Van het Nederlandse rijk
Daarna zijn we, volgens Lieftinck
Met die schulden weer gelijk.

De Minister wil wel wachten
Tot de tijd wat beter wordt,
Soepelheid wil hij betrachten
Want de burger komt te kort.

Inderdaad minister Lieftinck
't Zij volkomen toegestemd
Als 't zó doorgaat, Excellentie
Staan wij allen in ons hemd.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

derlanders er direct uit willen hebben en die zich niet
voor kunnen stellen, dat ze hulp van de Verenigde
Staten nodig zouden hebben? Het Departement van
Buitenlandse Zaken koos Sukarno en Hatta.

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

Zondagsdienst doktoren :

25 Dec. Dr Beems en Dr Augustijn
26 Dec. Dr Dwars, Dr. Augustijn en Dr Buurke

Plaatselijk Nieuws
De Rimboekist. Het bestuur der U. V.V. kreeg deze
week bericht, dat de Rirnboekist, bijeengebracht door
de burgerij van Hengelo-Gld, in Indië is aangekomen
en wel op een buitenpost bii Tempeh. De brief is ge-
schreven door A. S. Suurland sold. Ie kl., hij schrijft o.a.:
„Eén dezer weken mochten wij een Rimboekist ont-
vangen, geschonken door de burgerij van Hengelo-Gld
en wij brengen onze hartelijke dank aan deze burgerij
voor de milde gaven, waardoor het mogelijk was
deze kist te zenden. Hij werd met groot gejuich ont-
vangen, en we hebben door het ontspanningsmateriaal
al vele gezellige uren gehad. De gramofoon was ook
prachtig, we hebben al menig plaatje gedraaid en we
genieten er nog dagelijks van. Wilt U zo goed zijn
de hartelijke dank van ons allen over te brengen aan
de burgerij van Hengelo-Gld?



Burgerlijke Stand van l t/m 15 December 1949.
Bevallen: J. W. Wolsink-Wagen voort, t d. J. G. Lich-
tenbarg-Willems, zn. A. B. Wevers-ten Have, d. D.
Lijftogt-Bretveld, d. H. J. van de Weer-Goorkate, d.
Ondertrouwd: J. Tesselaar en J. R. Groot Bruinderink,
D. Massink en A. J. Ruesink, G. A. Kroesen en Th.
H. Schilderman.
Gehuwd : E. Wentink en G. J. Maalderink.
Overleden: Abraham Philips, oud 86 jaar, weduwn.
van H. Winter, in 1943 overleden te Sobibor in Polen,
Harmen Hiddink, oud 2 maand.

Geldlening. Gedurende de laatste jaren zijn diverse
kapitaalswerken uitgevoerd, zonder dat ter dekking
van die uitgaven een vaste geldlening was gesloten.
Al deze kosten werden uit kasgeldleningen betaald.
B. en W. delen de raad mede, dat het nodig is dat
deze kasgeldleningen worden omgezet in een vaste
lening, waarin dan tevens kan worden opgenomen het
nadelig saldo van de laatste jaren tot en met 1947.
Met de Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang", te
Hengelo-Gld is overeenstemming bereikt tot het ver-
strekken van een geldlening van f 220.000.— tegen
een door de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Financiën vastgesteld rentepercentage van 3°/o.
De bank heeft zich het recht voorbehouden om de
lening, op haar kosten, eventueel om te zetten in een
obligatielening met stukken van tenminste f 500.—,
terwijl de gemeente het recht heeft om na een loop-
tijd van 5 jaar tot versterkte aflossing over te gaan.
B. en W. stellen de raad voor te besluiten tot het
aangaan van die geldlening.

Het volgende nummer der Reclame

verschijnt Vrijdag 30 December

H.H. Adverteerders worden verzocht
Advertenties vroegtijdig in te zenden

Ballerospel. Dinsdagavond werden in café Demming
de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Hieronder vol-
gen de namen : 5 Dec.
R. Zents Keyenburg, Hoofdprijs plus dagprijs 0998
B. Peters Velswijk, 9990, Fam. Zents Keyenburg, 9986,
H. Jansen-Grietjes, 9980, G. Reurling-Peters Velswijk-
Zelhem, 9970.
Dinsdag 6 Dec. H. D. J. Roozen C 81, 9982, W. J.
Vruggink E 56, 9972, Berendsen B 48, 9935, A. Maal-
derink E 3, 9910. A. Riefel B 82, 9902.
Woensdag 7 Dec. G. Bultman 9951, Lenderink 9939,
G. Bultman 9938, M. Ko; ibrander 9933, Vredegoor
Zuivelweg 2, 9920.
Donderdag 8 Dec. H. V jnk B 99, 9998, Maalde-
rink F 62, 9992, G. Bi 63, 9991, Gr. Roessink,
B 6, 9988, H. Tjoonk, 1. 9940
Maandag 12 Dec. M Harmsen D. 20, 9994, A. Ab-
bink E 85, 9991, C. Jansen, Kantoorhouder P.T.T.,
9984, H. Maalderink D 17, 9980, Willems, Vordense-
weg, 9968. (Tevens uitslag van Zaterdag 17 Dec.)
Een woord van dank aan de politie, die elke avond
ordenend optrad, mogen we hen niet onthouden.

Cross Country. Op Donderdag 22 Dec. a.s. zal er
te Keyenburg weer de jaarlijkse cross-country verreden
worden, georganiseerd door Bosruiters Keyenburg.
Hiervoor zijn 3 wisselbekers beschikbaar gesteld, wel-
ke dan worden verreden in klasse zwaar, licht en voor
de beste amazone. Verder zijn er nog verschillende
medailles toegekend en de snelste vier van een ver.
een lauwertak. De uitslag wordt s' avonds 6 uur be-
kend gemaakt in zaal Hilderink (Zie adv.)
Er bestaat nog gelegenheid donateur te worden tegen
betaling van f l. Donateurskaarten verkrijgbaar bij het
bestuur.

Benoemd. Onze vroegere plaatsgenote M. Nyenhuys
is benoemd, met ingang van 25 Januari 1950, tot ge-
meentevroedvrouw te gemeente Hogeloon N.Br.

Damnieuws. De uitslag van de gehouden wedstrijd
Hengelo - Almen is in een gelijkspel geëindigd 10—10
en de uitslag van de wedstrijd Lochem I - Hengelo I is
geëindigd in 15—5 in het voordeel van Lochem.

Wekelijkse Voetbalpraat
Met genoegen kunnen we mededelen dat wij er in
geslaagd zijn een medewerker te vinden die elke week,
ter zake kundig, een verslag zal geven van gehouden
voetbalwedstrijden.
Er zal getracht worden zo volledig mogelijk te zijn.
Mogelijk zal er wel kritiek geleverd worden, maar dan
zal dit zijn in opbouwende zin. Mochten er op- of
aanmerkingen zijn, deze worden gaarne ingewacht bij
de redactie van „de Reclame" «nder motto „Voetbal-
praat". Hieronder volgt het verslag van de gehouden
wedstrijd: PaxI—Ruurlol 4—2.
Door deze overwinning ie de positie van Pax I wel
zeer fraai geworden. Met niet minder dan 5 punten
voorsprong op haar naaste concurrent gaat zij regel-
recht op het kampioenschap af. Zij dient er voor te
zorgen uit de uitwedstrijden tegen Vorden I, A.Z.C. 3
en Zutphen II en de thuiswedstrijden tegen Be-Quik
III, A.Z.C. 4 en de Hoven II tenminste 8 punten te
behalen. Maar zover is het nog niet, dus hierover la-
ter meer. Wat het vertoonde spel betreft in de gespeel-
de wedstrijden wij kunnen hierover helaas niet bijster
enthousiast zijn. Er zijn wedsrijden gespeeld die nauwe-
lijks het predicaat „Ie Klas G.V.B." verdienden. Hier
tegenover staan ook wedstrijden waarin het spelpeil
hoger stond. O.a. ontbreekt het nodige enthousiasme
er wordt te vaak gespeeld alsof het een vriendschap-
pelijk partijtje geldt. Niet alle spelers gaan aan dit
euvel mank, doch indien er met meer vuur gespeeld
wordt zullen ook de prestaties zich in stijgende lijn
begeven. Dit zal zeer zeker nodig zijn wanneer straks
na het behalen van het kampioenschap (Wie twijfelt
hieraan nog) de kampioenscompetitie komt en eventu-
eel als slot de promotiecompetitie. Spelers gooi je, wie
de tegenstander ook is, steeds met veel elan in de
strijd, dan kunnen we de toekomst gerust tegemoet
zien en behoort het niet tot de onmogelijkheden dat
het verloren gegane terrein weer kan heroverd wor-
den. Dit geldt ook voor de andere elftallen. Pax II
had Zondag vrijaf daar het Hoven-terrein onbespeel-
baar bleek. Ook het tweede elftal zit stevig in de
kopgroep en met l puntje achterstand op de leiders
is alles nog mogelijk. Doch het zou geen kwaad kun-
nen wanneer zij hun taak iets serieuzer aan pakken.
Pax III behaalde Zondag een 2 — l overwinning op
H. en K. II Keyenburgse Boys I is het hier dat aan
de kop gaat en ook hier mag men redelijke wijze ver-
wachten dat zij de titel zal weten te bemachtigen.
Haar 2e elftal en Pax III bezetten hier plaatsen in de
middelmoot. Pax III speelt dit seizoen zeer wisselval-
lig, maar zal zich wel in de nieuwe omgeving weten
te handhaven. Met Pax 4 gaat het niet florissant.
Zondag j.l. werd een 3—O nederlaag geleden tegen
Socië. Dit kan toch wel anders jongens. Ook de Pax
A. junioren steven regelrecht op het Kampioenschap
Zij gaan met 4 pnt. voorsprong op de Keyenb. Boys
aan de kop. Pax B bezet hier de onderste plaats.

Reporter
Verdeling bouwvolume. Blijkens mededeling van
Ged. Staten, is het bouwvolume voor deze gemeente
vastgesteld op 2791 m3 klassificatie inhoud, terwijl boven-
dien is toegewezen een bouwvolume van 560 m3 in
verband met industriële ontwikkeling van deze gemeente.
Na verschillende overwegingen delen B. en W. aan
de raad mede, dat het hun bedoeling is van de totale
inhoud 1130 m3, dit is voor 4 woningen, aan particu-
lieren, die met rijkssteun wensen te bouwen, toe te
wijzen. Het resterende gedeelte zal dan kunnen worden
bestemd voor het bouwen van 2 woningen op de
Keyenburg en 2 woningen in Hengelo (z.g. midden-
standswoningen), zodat het overschietende gedeelte
beschikbaar blijft voor 2 arbeidswoningen aan de
Zuivelweg.
Het bouwen van duplex-woningen in deze gemeente
menen zij mpmenteel nog niet te kunnen aanbevelen.
De extra toewijzing voor industriële doeleinden, hebben
zij momenteel nog geen bestemming gegeven, doch het
is echter vrijwel zeker, dat een van de hier gevestigde
bedrijven daarvan gebruik wil maken en indien dit
het geval mocht zijn het hun bedoeling dan is hierin
een gunstige beslissing te nemen.
B. en W. koesteren de hoop, dat de raad zich met
deze verdeling zal kunnen verenigen.

Voor de Niwin. Ontvangen huwelijksgift voor de
Niwin, bruiloft Wentink-Maalderink f 17.80.



Bijvoegsel van De Reclame van Zaterdag 24 Dec. 1949.

Aanvrage bijdrage exploitatie tekort. B. en W,
delen de raad mede, dat tengevolge van het feit, dat
hè? bouwvolume voor deze gemeente voor het jaar
1949 geheel heeft moeten dienen om het ingetrokken
gedeelte van de toewijzing 1948 te vervangen. Toen
Ged. Staten later mededeelden, dat een gedeelte van

l het toegewezen bouwvolume voor 1949 door verschil-
lende gemeenten niet was gebruikt, hebben wij terstond
een poging gedaan, om uit het overgebleven volume

i alsnog een toewijzing voor een dubbele middenstands-
woning te verkrijgen.
Later bleek echter door verschillende oorzaken op de
bedoelde toewijzing niet mocht worden gerekend.
Hoewel deze mededeling teleurstellend was, werd toch
het resultaat verkregen dat terstond daarop in beginsel
toestemming werd verleend voor het bouwen van een
dubbele middenstandswoning aan de Ruurloseweg, al
is dit dan een onderdeel van het bouwplan 1950. Ten-
gevolge hiervan kan nu reeds een deel van het bouw-
plan 1950 worden uitgevoerd, waarom zij de raad
voorstellen een besluit te nemen tot aanvrage van een
bijdrage uit rijkskas in het jaarlijks exploitatie tekort.

Benoemd. Door Zijne Eminentie Johannes Kardinaal
de Jong zijn tot kerkmeesters van de St Willibrordus
parochie alhier benoemd de heren J. H. Tijdink en
J. G. Claver.

Agendum. 15 en 18 Febr. Uitvoeringen Muziekver.
„Concordia".

Coöp. Landb. Ver. „De Volharding". Maandag-
avond vergaderde genoemde Ver. onder voorzitter-
schap van de heer G. Agterkamp. die de aanwezigen
welkom heette en mededeelde dat het gebouw aan de
Wichmondseweg zal worden verkocht dat er een
tweede auto is aangeschaft en dat er voor ruim 3
millioen kg was omgezet. Hierna werd er door G. J.
Harmsen notulen gelezen en verslag uitgebracht over
het afgelopen boekjaar. Het ledental bedraagt thans
156. Er werd een winst gemaakt van f 1972.82, die
in het reservefonds werden gestort. De heer B. G.
Hukker en de commissaris H. Langeler werden her-
kozen. In de rondvraag werd het voorstel gedaan om
een bakkerij op te richten. In de omgeving wordt het
brood wel bezorgd. Hier niet. Deze zaak zou door
het Bestuur in ernstige overweging worden genomen.
Hierna sloot de Voorzitter deze ledenvergadering onder
dankzegging voor de opkomst.

Het Brood zal weer bezorgd worden
Naar we vernemen, hebben de Bakkers alhier beslo-
ten met ingang van 15 Maart a.s. het brood weer
bij hun klanten te bezorgen. Voorts is in de vergade-
ring van Nov. j.l. de prijszetting van diverse artikelen
vastgesteld.

Naar Palestina Volgens een adv. in dit nummer
staat de stier Leo niet meer ter dekking. Men deelt

•ons mede dat deze stier naar Palestina gaat om daar
te worden geconsumeerd. De kolos had een gewicht
van 1055 kg.

Weekmarkt Op de heden gehouden weekmarkt wa-
ren aangevoerd 96 biggen. Prijzen van 30 tot 35 gld.
per stuk. Handel goed.

N.V.E.V. Dat het een goede gewoonte is van het
bestuur om in de Kerstweek een Kerstavond voor haar
leden te organiseren blijkt wel uit de steeds toenemende
belangstelling. Het zaaltje van Leemreis door kaarslicht
en groenversiering in Kerstsfeer gebracht was stamp-
vol toen de voorz., Mevr. Dwars de bijeenkomst open-
de. Een causerie van haar over de Kerstgebruiken in
verschillende landen was zeer interessant. Achtereen-
volgens werden Engeland, Frankrijk, Duitsland en
Zweden bezocht. Als men een vergelijking treft met
de Kerstviering in ons eigen land valt het op hoe in
het buitenland meer oude tradities naar voren komen
speciaal in het Kerstdiner. Bij ons is de Kerstfeestvie-
ring binnenshuis in de laatste jaren meer en meer toe-
genomen, wat zeer toe te juichen is.
In de pauze werden door een paar „Lucia" meisjes
(een Zweedse gewoonte) koffie en versnaperingen aan-
geboden. Een aardig gezicht deze meiskes in het wit
gekleed met een brandende kaarsenkroon op het hoofd.
Orgelspel en het zingen van kerstliederen verhoogden
de stemming waarna door Mevr. Geertsma een Kerst-
vertelling uit Engeland werd gelezen.

Tot slot werd een Kerstkaart met handtekeningen van
alle aanwezigen aan de vroegere presidente Mevr.
ter Bals gezonden.

Electrische verwarming. Zondagmorgen werd de
electrische voetverwarming in de Ncd. Herv. Kerk
alhier in gebruik genomen, nadat Ds Kwint allen had
bedankt, waardoor deze aanleg mogelijk werd gemaakt.

Herkoren. Bij de gehouden verkiezing van kerk-
voogden, werden de aftredende heren J. Meulenbrugge
en A. Bobbink herkozen, die de benoeming aannamen.

Ontwikkelingsavond Voor de leden van de K.A-B.
en hun echtgenoten werd een ontwikkelingsavond ge-
geven in zaal Leemreis, waar als spreker optrad Frater
Lucas uit Zeist, die het onderwerp „Oude Kerstge-
bruiken" behandelde. Aan het einde van zijn met aan-
dacht gevolgde betoog, dankte Pastoor Ydema de spr.
en sloot deze avond op gebruikelijke wijze.

Zeepost voor Oost en West.
Met de volgende schepen kan zeepost worden ver-
zonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd staan, tussen haakjes, achter
de naam van het schip vermeld.

Indonesië m.s. „Willem Ruys" (4 Jan.)
Antillen s.s. „Stuyvesant" (28 Dec.)
Suriname s.s. „Cottica" (4 Jan.)

THEEPRIJZEN.
In tegenstelling tot wat in omloop zijnde geruchten
vermelden, is het niet waarschijnlijk, dat het prijsniveau
van thee na de scherpe stijging van de laatste maanden
nog verder zal oplopen.
Volgens de laatst beschikbare gegevens moet men de
wereldproductie voor het komende jaar schatten op
circa 460 milioen kg, terwijl de geschatte wereldcon-
sumptie hiervan niet meer dan een fractie verschilt. Bij
deze taxatie werd reeds rekening gehouden met de ver-
hoging der theerantsoenen in Engeland met 25°/o.
Slechts een eventueel vrijgeven van de thee-invoer in
landen, waar tot dusverre van overheidswege beper-
kingen werden opgelegd, zou de wereldconsumptie kun-
nen doen stijgen. Het thans bereikte prijsniveau zal
echter ook in dat geval de consumptie nauwelijks sti-
muleren. Tegenslag bij de thee-productie in de Indo-
nesische gebieden zou de wereldproductie nadelig kun-
nen beïnvloeden. Bij alle bestaande onzekerheid ont-
moet men in handels- en planterskringen ten aanzien
van de ontwikkeling in Indonesië echter een vrij groot
optimisme.
Men dient voorts te overwegen, dat prijsstijging van
70°/o en meer binnen het tijdsverloop van 6 maanden,
juist mede veroorzaakt werd door genoemde onzeker-
heid met betrekking tot Indonesië. Uit dien hoofde
bestaat er dus zeker geen aanleiding meer, verdere
prijsstijgingen te verwachten en er zijn tekenen te over,
dat de theehandel dit terdege beseft.

Langs deze weg wens ik
mijn ouders, broer en zusters,
familie, vrienden en kennis-
sen een prettig Kerstfeest
en een voorspoedig 1950 toe.

Verpleger
H. KI. Kranenberg.

Soerabaja.

Langs deze weg mijn harte-
lijke dank aan de leden van
het R.K. Thuisfront en de
U. V. V. voor ontvangen
pakketten en lectuur en
wenst hen, en alle buren,
vrienden en bekenden een
Zalig en prettig Kerstfeest
en tevens een Gezegend en
Voorspoedig 1950.

Dpi. soldaat
B. KAAK

Voor de zeer grote belang-
stelling, ondervonden bij
mijn terugkeer uit Indonesië,
betuig ik, mede namens mijn
ouders, aan vrienden en be-

kenden, hartelijk dank.j

G. H. A. Lanters.

Grenadier Berentsen

Wenst Ouders, Broers,

Zusters, Verloofde, Familie-

leden en Kennisen een

Zalig Kerstfeest en

Gelukkig Nieuwjaar

Gevraagd een net

Dagmeisje
voor Zutphen. Inlichtingen

bij J. Meljers, Regelinkstr. l



1950
Aanvang Nieuw Belasting j aaar

Voor Uw

naar Administratiekantoor

Th. J. SLOOT
Hengelo-Gld - Tel. 241

Lid : Ned. Instituut v. Belastingconsulenten.

Voor de a.s. Feestdagen
zijn wij ruim gesorteerd in alle soorten

dranken, als Oude en Jonge Jenever,

Brandewijn, Cognac en diverse fijne

Wijnen, Likeuren enz.

Beleefd aanbevelend

R, Waenink

Tevens wensen wij onze geachte clientèle
een Zalig Kerstfeest en Nieuwjaar.

Grijze Molton Dekens
voor onderlakens f 5.20

Gewatteerde 2-persoons Dekens

Heren- en Jongens-Winterjassen

Bruine jongens jekkers
van 2, 4 en 7 jaar

Heren Tweed-Jassen
m«t en zonder ceintuur

Wollen Dames- en Meisjes-
Japonnen

Dames- en Kinder-wintermantels

Wollen Dekens
kwaliteit Zaalberg, Aa Be en Eras

J. H. Klem & Zn

(/MM;
Saucijsjes, Appelgebak,
Sneeuwballen
Berlinerbollen,
Gebakjes

T IJ D l N K Tel. 250

Ï5HB

Iets aparts voor de Feestdagen

Samen

3.70

Samen

5.50

'/2 fl- Advocaat
l fl. Runmella Wijn
250 gram Kerstkransjes

l fl. Spaanse Wijn
l fl. Schilletje
l fl. Limonade siroop
250 gr. Kerstkransjes

Verder patend bloem,
Olie ' / i -f '/2 fles,

Rozijnen, Sucade,
Oranje-Snippers,

Kerstpudding,
Dit alles is iets fijns,
tegen uiterst lagen prijs.

M. i. V O S K A M P - LEVENSMIDDELEN!»
Hummeloseweg — Hengelo-Gld

Zij die als lid van de Fokvereniging

„Ons Belang"
wensen toe te treden, kunnen zich opgeven

tot en met 28 Dec. bij de Secretaris

B. G. Hukker, B 101

Hengelo-Gld

Afulonkousen
„Cristal Dupont"

H. }. B U U N K
De Fokver. „De Noordink"

vraagt met Jan. 1950

een 2de monsternemer
voor hare vereniging.

Aanmelding tot 28 Dec. bij de Secr.

H. Broekman „Coldeweij"

Te koop

Stork pompinstallatie
geheel automatisch met

Drukketel 750 L inhoud.

R. J. LUBBERS,

Raadhuisstr. 33

Hengelo-Gld Tel. 286

Gevraagd een

Schildersknecht
de gehele winter werk

Schildersbedr. W. G. Winkelman
Veemarktstraat 2

De Boeren HERRIJZEN
door laap zijn prijzen.

H.H. Landbouwers

Het adres voor alle soorten

Kalveren is
Jaap Meijers, tevens de
koopman voor wrak vee.

De Stier LEO staat

niet
meer ter dekking.

Joh. Klein Gotink
De „Stroet"

STEVORD
is goedkoop. Gekleurde

Kerstkaarsjes
30 stuks 55 et.

Te koop een toom

biggen
bij K. Booltink, Keyenburg
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Vakkleding „ESKEY"
thans weer

„K R l M P V R IJ"
>

>

¥

Verkrijgbaar bij:

Waag^w/u/Tnkelie^óórtlSerk

Kleding met het Eskeq-merk.

HENGELO-Gld: Fa. H. BUUNK, Raadhuisstraat

DOETINCHEM: G. VAN HARDEVELD

GEBBING's Manufacturenhandel

Fa. J. W. SMEENK

Fa. TH. F. SEESING, Kerkstraat 20

STEENDEREN

ZELHEM:

KEYENBURG:

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1949
Voor de Ontbijttafel
Bij de Koffie of Thee
Koopt bij TIJDINK
En U is zeker tevreê.

fel. 250

men slapen zacht en fijn,
dan moeten de dekens uit
deze zaak betrokken zijn.

Grote keuze in Schortenbont

Fijne Wollen Japonstoffen

M. van GEWEN

Zaterdag 24 Dec.

SJOELEN
bij H. M. Mentink,
Aanvang 's avonds 6 uur

Inkelsluiting 's avonds 6 uur. ^H

Voor de a.s. Feestdagen
grote voorraad

Wijnen en Likeuren
reeds vanaf 85 et per hele fles.

'/2 fles Advocaat en l fles prima wijn samen l 3.35

Voor Uw Bakwerk
Krenten, Rozijnen, Sucade, Snippers, Poeder-
suiker, Vanillesuiker, Slaolie, Boterolie,
Pantentbloem, Zelfrijzend Bakmeel, enz. enz.

Ruime keuze in NIEUWJAARSKAARTEN

Alles tegen zeer voordelige prijzen.
Steeds ruim gesorteerd in prima droge

ROOKARTIKELEN

R. J. Sueters - Vivp-Kruidenier
KEYENBURG

„DE BOSRUITERS"
Na afloop van de Cross-Country

in Café Hilderink Keyenburg,

op Donderdag 29 Dec. Aanvang 6 u.

Voor de a.s. Feestdagen

uitsluitend 1ste klas

Gedistilleerd en Wijnen
Aanbevelend G. Bruggink, Café „ De Zon"



op Maandag (2de Kerstdag)

en Dinsdag 27 Dec. a.s.

in „Concordia"

door de R.K. Zangvereniging f

„SANCTA CAEC1LIA"

Na een Zangprogramma zal worden opgevoerd
het bekende Toneelspel van Jac Ballings

„De Vrome Leugen"
ook bekend onder de naam
Rond een half millioen

Aanvang half 8 precies. Entree f 1.—
(bel. inbegr.)

Voorverkoop van kaarten bij J. Tijdink, Spalstr.
W. Lurvink, Kapper en Kapsalon „Ondula"

Plaatsbespreken 2de Kerstdag van
half 12 tot half l , Dinsdag van 2 tot 3 u.
aan de zaal.

In verband met bovenstaande uitvoering wordt de repetitie
van „Achilles", na onderling overleg, gehouden op Zaterdag
31 December.

v - *\ Feestgebouw Was si n k

Hummelo

J| D A N S M U Z I E K
2e KERSTDAG

Aanvang half 8

Orkest Les Nomades

A. H. ARNOLD
Het adres voor Uw Visitekaarten

Kerkstraat 4 Hengelo-Gld

RIJWIELEN
Zeer speciale aanbieding, opnieuw Gemof-

felde Heren-, Dames- en Kinderrijwielen.
Beslist in staat van Nieuw.

l Heren met Remnaaf a f 85
l Dames met Remnaaf a f 95.A-
l Heren met Bandrem a f 75.-r
1 Dames Sport met Remnaaf a f 80—
2 Heren met Remndaf a f 95.—
l Dames met Remnaaf a f 95.—
l Meisjes met Bandrem a f 95.—
l Heien met Bandrem a f 85.—
l Jongens 24 x l ' / a wielen a f 73.—
l Heren met Remnaaf a f 82.50
l Heren met Remnaaf a f 85.—
4 Nieuwe Kinderrijwielen, Nieuw doch licht

beschadigd met 20 x l ' / a wielen, voor leef-
tijd 5 tot 10 jaar per stuk f 68.—

Bovenstaande prijzen gelden uitsluitend zolang
de voorraad strekt, en uiterlijk tot 31 Dec. a.s.

W. LUIMES
Raadhuisstraat 27 — Hengelo-Gld

De Kerstboom
nog

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.

„Concordia".

Voor de Kerstdagen

RADIO-TOESTELLEN
In prijzen vanaf f 135.—,

Uit voorraad leverbaar.
Met enkele weken verkrijgbaar Batterij-apparaten

Geeft U nu reeds op

W. LUIMES,
Raadhuisstraat 27 — Hengelo-Gld

aanvullen ? ^

STEVORD heeft nog wat!

Voor OUD en NIEUW >
Mooie Likeurlepeltjes, ^

per 6 stuks f 1.65^

Goedkope uitvoering: ^
68 et per dozijn. ^

Borrelglaasjes, hoog model, ^
60 et per stuk. ^

r lo l ULtN (voor 't eerst na de oorlog
weer de oude kwaliteit) !

KLAPPERTJES. »
NA de Kerstdagen volop

VUURWER»
Kanonslagen, Rotjes, Vuurpijlen

STEVORÉ

W.J.H. JANSEN

„DE AUTOMAAT"

wenst vrienden en begunsti-

gers een
Gelukkig Kerstfeest

en een
Voorspoedig Nieuwjaar

Te koop een z.g.a.n.

h u i s h o u d k a c h e l en een
zwart emmail. fornuis.

(klein model)

Vordenseweg 10.

Te koop een

dr. maal
a/d telling, t.b.
E. Hendriksen, Noordink

Te koop

r.b. Mailf
bij B. Hilferink,

B 17 Hengd

Kerkdiens
ZONDAG 25 en 26 1949

Ned. Herv. E

Ie Kerstdag 25 Dec.

9 uur de heer te W'
10.30 uur Ds Kwint

Veldhoek 10 uur
steegt

2e Kerstdag 10 uur nt

Vrijr. Herv.

2e Kersidag 10 uur
irlo.

Ned. Herv. Kerk

9.45 u. Ds A. M. !

Parochie St.
Zondag vroegmis « hoog-
mis om 10 u., lof °oor
de week H. Mis c


