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Officiële Bonnenlijst
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Bonkaarten

KA, KB, KC 707

(Serie F)

.

-

KD, KE 707

(Serie F)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 707
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie F)

Geldige bonnen

F— 01 brood
F~02 ,.
F-01 boter
F-02 boter
F-01 melk
F-03, F-05 melk
F -06 melk
F — 01 vlees
F-02 „
F-01 alg.
F— 02 alg.

F— 03 alg.
F-04 alg.
F-01 res.
F-03 res.
F— 04 res.
F— 06 res.
F— 07 res.

F— 11 brood
F— 11 boter
F— 12 boter
F-13, F-15 melk
F-11, F-12 vlees
F— 11 alg.
F-12 alg.
F— 13 res.
F— 14 res.

F— 16 res.

F— 21 brood
F— 21 boter
F-22 .,
F— 21 melk
F— 21 vlees
F— 22 vlees
F— 21 kaas'
F — 21 eieren

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr vet.
4 liter melk
7 liter melk
1 ei
100 gram vlees
200 gram vlees
200 gram kaas
100 gr. bloem of zelf r. bak-

meel of kindermeel (niet
uit rijst bereid)

125 gram koffie
50 gram thee

1 25 gr. margar. of 1 00 gr. vet
1600 gram brood
125 gr. margar. of 100 gr. vet
800 gram brood
125 gram boter

800 gram brood
250 gram boter
1 25 gr. margar. of 1 00 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
1 ei
800 gram brood
100 gr. bloem of zelfr. bak-

meel of kindermeel (niet
uit rijst bereid)

600 gr. bloem of kindermeel
(niet uit rijst bereid) of
zelfr. bakmeel.

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. marg. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas
5 eieren

PUBLICATIE

Distributiedienst - Hengelo (Gld)

A.s. Maandag 23 Juni begint de uitreiking

van Bonkaarten 709 voor zelfverzorgers in Café Dem-

ming. Meegebracht moeten worden Stamkaarten

zonder inlegvel en restant bonkaart 707. Kom op de

aangewezen dag en uur van de oproepkaart.

GEMEENTE HENGELO (Gld)

WONINGBOUW HENGELO (Gld)

Aannemers in de gemeente Hengelo (Gld) worden

hierbij uitgenodigd uiterlijk 28 Juni a.s., 12 uur, ter

secretarie in te zenden prijsopgaaf voor het bouwen van

8 woningen te Hengelo (dorp)

4 „ te Keyenburg

2 „ te Varssel

Bestek en voorwaarden ter secretarie verkrijgbaar van

23 Juni af, voor f 5 . — waarvan bij inlevering f 3.—

wordt terugbetaald.

Hengelo (Gld), 18 Juni 1947,

Het gemeentebestuur.

Plaatselijk nieuws

Schoolslagbalwedstrijd. Begunstigd door prachtig
weer werden op Vrijdag 13 Juni j.l. schoolslagbalwed-
strijden gehouden. Deze wedstrijden worden elk jaar
georganiseerd door de consulent voor de lichamelijke
oefening de heer Battenberg. De 12 tallen gaven fel
partij.
Als overwinnaars traden uit het strijdperk: Ie prijs
Chr. school Bekveld, 2e prijs Kath. school dorp,
3e prijs Chr. school dorp, Ie twaalftal. Aan deze
wedstrijden namen 7 12-tallen deel.
De prijzen werden uitgereikt door de heer van Baten-
berg, terwijl B. en W. hun belangstelling toonden bij
deze wedstrijden.

Jaarvergadering der Gymnastiek- en Athletielcver.
„ACHILLES". Te ruim 8 uur werd de niet zeer druk
bezochte vergadering door de voorzitter, de heer Burg-
hardt geopend, waarna de secretaris gelegenheid kreeg
zijn jaarverslag voor te lezen. Uit dit verslag bleek
dat de algemene toestand der vereniging goed is en
het ledental en donateurs gestadig vooruit gaat.
Uit het finantieel verslag van de regelingscommissie
bleek dat de commissie met veel moeilijkheden te kam-
pen heeft gehad maar ten slotte deze had overwonnen,
en hoewel de uitgaven zeer hoog waren, een klein
batig saldo had overgehouden.
Het verslag van de penningmeester bracht goede hoop
voor de toekomst, het nadelig saldo was weggewerkt
en zoals de penningmeester de heer Witteveen naar
voren bracht hoopte hij het volgende jaar een goed
batig saldo te kunnen boeken. Tot leden der kascom-
missie werden benoemd mej. G. Bretveld en de heer
H. Wansink.
De bestuursverkiezing werd uitgesteld tot een volgende
vergadering. Bij loting werd besloten mej. R. Demming
en de heer H. Wansink te doen af treden doch deze
zullen terstond herkiesbaar zijn.
De secretaris der vereniging de heer Bakker dankte
hierop de heer Witteveen voor de grote steun, welke

•hij als voorzitter der regelingscommissie had onder-
vonden tijdens de werkzaamheden voor de turndag,
waarna de heer Witteveen hulde bracht aan de rege-
lingscommissie en haar voorzitter en vooral de laatste
hulde bracht voor het grote succes, al was het niet
altijd zachtjes gegaan en waren er in de eerste tijd
ook wel eens harde woorden gevallen, toch was dit
in het belang der vereniging geweest, aldus spreker.
Tot werktuigencommissie werden benoemd Reina Groot-
bod en Bertus Harmsen, welke voortaan een wakend
oog zullen houden over de werktuigen, zodat het niet
meer kan voorkomen, dat de werktuigen na een of
andere uitvoering buiten in de regen blijven staan, zo-
als meer is voorgekomen.
Voor hulpleidster was onder de dames weinig animo
maar tenslotte werd ook in dit punt een oplossing ge-
vonden en stelden enige dames zich beschikbaar onder
bepaalde voorwaarden, op voorstel van de heer Bakker
zullen de dames, welke de cursus te Doetinchem be-

s.s.t.t.

Aan

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

HENGELO (GLD)



zoeken, de voorkeur genieten.
Na enige punten van ondergeschikt belang te hebben
behandeld, werd de zeer geannimeerde vergadering
onder dankzegging gesloten.

Verloting. Bij besluit van de Minister van Justitie
van 6 Juni 1947 is aan het bestuur van de Marktver-
eniging alhier, vergunning verleend tot het houden
van de bekende marktverloting.

Kermiscommissie. Maandagavond vergaderde de
kermiscommissie in Concordia onder voorzitterschap
van de heer Jolij. Uit het financieel verslag bleek dat
de inkomsten f 992.— en de uitgaven f 869.— be
droegen, zodat er een batig saldo is van f 123.—. De
kascommissie, de heren Jansen en Wansink, bevonden
de boeken in orde.
De voorzitter dankt de heer Hulstijn voor zijn accu-
raat beheer. De aftredende bestuursleden de heren
Hulstijn, Langeler en Wolbrink werden met algemene
stemmen herkozen. Besloten werd de volksspelen op
de zelfde wijze als het vorig jaar te organiseren. De
vergadering was slechts matig bezocht.

Dorsvereniging Samenwerking. Onder voorzitter-
schap van de heer G. J. Langeler vergaderde in hotel
Langeler de dorsveren. „de Samenwerking".
Uit de verantwoording van de penningmeester bleek
dat de ontvangsten f 7017.93 en de uitgaven f7518,37
bedroegen. Het nadelige saldo was ontstaan doordat
meer dan f 1000.— aan extra onkosten moest worden
betaald. De aftredende bestuursleden H. J. Heerink en
B. Hanskamp werden herkozen evenals de aftredende
commissaris J. Heerink. De voorzitter deelde mede dat
door het bestuur een nieuwe dorsmachine was aange-
kocht. Het voorstel van het bestuur om hen te mach-
tigen aankopen te doen tot een bedrag van f 3000.—
werd door de vergadering aangenomen.

„Onderling Paardenfonds Hengelo (Gld)". Maan-
dagavond vergaderde in hotel Langeler het Onderling
Paardenfonds te Hengelo (Gld) onder voorzitterschap
van de heer D. J. Harmsen.
Aan het financieel verslag ontlenen we dat de inkom-
sten f 15285.14 en de uitgaven f 7353.28 hebben
bedragen, zodat er een batig saldo is van f 7930.86.
Uit het begin saldo op l Mei 1946 ad f 5572.08 en
het saldo van 30 April 1947 blijkt dat het fonds een
zeer voordelig jaar heeft gehad. Het fonds telt thans
230 leden met totaal verzekerd 332 paarden voor een
bedrag van f 208610. — .
Er traden 6 nieuwe leden toe. Afgekeurd werden 7
paarden en 4 paarden stierven, waarvoor werd uitbe-
taald f 7025.
Het aftredende bestuutslid de heer B. G. Hukker en
de aftredende taxateur de heer H. Regelink werden
beiden herkozen.

Burgelijlce Stand over het tijdvak 1 t/m 1 5 Juni '47

Geboren : J. Branderhorst-Beulink zn. G. J. Bruil-Was-
seveld zn. G. Bruggink-Warringa d.
Ondertrouwd : J. A. Teunissen en H. J. W. Maalde-
rink. H. Ordelman en J. A. Vogelzang. A. J. Olden-
have en H. Bruil. G. Hukker en H. Woestenenk,
M. Altena en Z. H. Wentink.
Gehuwd: D. J. Harmsen en S. A. Mennink. G. Lubbers
en A. Luesink. Th. A. Beuk en A. M. A. Lamers.
D. J. Pardijs en H. Harmsen.
Overleden; Johanna Maria Eijkelkamp, oud 49 j.
ongeh. Johanna Willemina Bilderbeek, oud 59 j, echt-
gen, v. H. Groot Roessink. Hendrik Jan Wenneker,
oud 61 j, echtgen. v. J. G. ter Horst. Johannes Wissink,
oud 72 j, echtgen. v. J. G. Peters. Geertruida Hesselink,
oud 52 j. ongeh.

Benoemd. Tot adjunct commies ter secretarie in vasten
dienst is door Burgemeester en Wethouders benoemd
de heer E. R. Westerbeek van Eerten, thans tijdelijk
ambtenaar.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd: 235 paarden; 7 biggen; 31 kramen.
Prijzen: Werkpaarden f 400 tot f 750, betere soort:
f 750 tot f 1000. Enters: f 250 tot 500, Veulens: f 7 5
tot f 125, Biggen f 22 per stuk.
Kwaliteit van de aangevoerde paarden was zeer goed;
handel goed.

Maximumprijzen voor kersen en aalbessen.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening heeft in de huidige prijzen voor kersen en aal-
bessen aanleiding gevonden tot het stellen van maxi-
mum-prijzen voor dit fruit.
Ingaande 16 Juni a.s. mag de kleinhandel voor kersen
maximaal f 1.15 per kg berekenen. Aalbessen (rode en
witte) mogen met ingang van dien datum t/m 21 Juni
ten hoogste f 0.85 per kg en van 23 Juni af f 0.65
per kg kosten.
Voor groothandelaar en teler zijn voor kersen de ma-
ximumprijzen resp. op f 97.— en f 85.— per 100 kg
gesteld. De rode en witte aalbessen mag de groot-
handelaar t/m 21 Juni voor ten hoogste f 71.— en de
teler voor ten hoogste f 60.— per 100 kg verhande-
len. Van 23 Juni af zijn voor dit fruit voor groothan-
delaar en teler de maximumprijzen resp. f 54.50 en
f 45.— per 100 kg.

Graanrecjeling voor de oogst 1 947.

De mogelijkheden tot import van granen zijn nog zeer
beperkt. De aanvoeren in de beide na-oorlogse jaren
bedroegen nog geen 50°/o van hetgeen Nederland vóór
de oorlog gemiddeld aan granen importeerde. De voor-
uitzichten voor het seizoen 1947/48 zijn nog geheel
onzeker en er zal ernstig rekening mede moeten wor-
den gehouden, dat ook in het komende seizoen aan-
merkelijk minder graan geïmporteerd zal kunn'en worden
dan nodig zou zijn om een normale behoefte te dekken.
Vrije aankoop in het buitenland is nog niet mogelijk,
aangezien de internationale organisaties op het gebied
van de voedselvoorziening de in de exportlanden be-
schikbaar komende voorraden toewijzen op basis van
de behoefte voor de directe menselijke consumptie.
Het is niet alleen practisch uitgesloten, dat voor vee-
voederdoeleinden graan in het buitenland aangekocht
kan worden, doch granen, welke normaal voor vee-
voeder werden aangewend, worden thans voor mense-
lijke consumptie toegewezen. Zo wordt in ons land reeds
gedurende enkele maanden mais in het brood verwerkt.
Er moet op worden gerekend, dat ook in het aanstaan-
de seizoen de voor uitvoer in de exporterende landen
beschikbaar komende hoeveelheden graan niet toerei-
kend zijn om de behoeften van de importerende landen
te kunnen dekken.
Voor de voorziening van mens en dier zal Nederland
in het seizoen 1947/48 dan ook voor een belangrijk
percentage op de inlandse graanoogst zijn aangewezen.
Er zal daarbij in de eerste plaats voor moeten worden
gezord, dat de broodgraanvoorziening voor een zo
hoog mogelijk percentage uit eigen oogst wordt gedekt,
terwijl daarnaast zekere hoeveelheden beschikbaar zul-
len moeten komen voor de grutterswarenvoorziening
e.d. Van de granen, welke niet direct voor de ge-
noemde doeleinden nodig zijn, zullen — voor zover
mogelijk — redelijke hoeveelheden aan de telers wor-
den toegewezen voor aanwending in eigen bedrijf. De
resterende hoeveelheden zullen beschikbaar moeten'
komen voor de veevoederdistributie.
Van telerszijde is verzocht de leveringsverplichting aan
de landbouwers op te leggen in de vorm van een
aanslag, waarbij niet wordt uitgegaan van de feitelijke
dorsresultaten. Aangezien een aanslagregeling evenwel
slechts dan is uit te voeren, wanneer van een „soepele"
leveringsverplichting kan worden uitgegaan, kon het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening, daarbij rekening houdende met de huidige
moeilijke graanpositie, hiertoe niet over de gehele lijn
overgaan. In het bijzonder voor de tarwe, welke voor
een zo hoog mogelijk percentage beschikbaar moet
komen, alsmede voor rogge en gerst — voor zover
deze wordt geteeld op de bedrijven met een naar ver-
houding geringe veebezetting — zal de leveringsver-
plichting gebasseerd moeten worden op de feitelijke
dorsresultaten, zodat in deze gevallen de z.g. dorsre-
geling moet worden toegepast.
In de overige gevallen zal de te leveren hoeveelheid
worden vastgesteld in de vorm van een aanslag, waar-
bij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met
de opbrengstmogelijkheden.
Een soortgelijke regeling heeft in het afgelopen jaar
bevredigend gewerkt, zodat vertrouwd mag worden,
dat de graanverbouwers ook in het komende seizoen
zullen medewerken de graanvoorziening van het land

op deze wijze zoveel mogelijk te verzekeren.
De telers moeten de verplicht te leveren granen, alsook
de hoevelheden, welke niet verplicht behoeven te wor-
den geleverd, doch niet voor gebruik in eigen bedrijf
worden aangewend, leveren aan een erkend graan-
en/of zaaizaadhandelaar tegen inneming van een z.g.
afleveringsbewijs,
Nadere bijzonderheden ten aanzien van de uitvoering
van de graanregeling zullen door de Provinciale Voed-
selcommissarissen bekend worden gemaakt.

Nieuws voor boer en boerderij
Het verkopen/kopen van te velde staande granen, zaden en
peulvruchten is verboden. Van deze regel kan slechts in
hoge uitzonderingsgevallen worden afgeweken, n.l. wanneer
de geregistreerde niet in staat is het te velde staande gewas
/elf te oogsten en/of op te slaan. Is dit het geval dan móet
hij zich tot zijn P.B.H, wenden en aldaar een aanvraagfor-
mulier invullen. Slechts indien aan de navolgende voorwaar*
den wordt voldaan, zal ontheffing van het verbod worden
gegeven.

De verkoper moet positief niet in staat zijn het gewas te
onosten en/of op te slaan. Dit wordt zeer critisch be»
oordeekl.
Wil de verkoper in percelen verkopen, dan moet ieder
perceel minstens l ha groot zijn.
Aanvragen tot verkoop moeten vóór l Aug. 1947 zijn
ingediend bij de P.B.H, onder wiens werkgebied de ver»
koper ressorteert.
Verkopers die oogst 1946 zonder toestemming verkochten
of andere verplichtingen niet nakwamen, worden in prin«
( i p c uitgeschakeld.
Hij verkoop van meerdere te velde staande gewassen of
bij verkoop in percelen, moet door de verkoper voor
ieder te verkopen gewas of perceel een afzonderlijk for-
mulier worden ingevuld.
l )e koper moet bonafide en zelf tekr van graangewassen zijn.
De koper moet zelf het gewas kunnen oogsten.
Zij, die voor oogst 1946 hun leveringsverplichtingen niet
zijn nagekomen ontvangen onder geen voorwaarde toe»
stemming tot koop.
Is de verkoopprijs te hoog, dan wordt geen toestemming
tot verkoop verleend.
Verkoop en koop worden geacht dan pas tot stand te
zijn gekomen, wanneer verkoper en koper in het bezit
zijn van de schriftelijke ontheffing van het verbod, afge-
geven door de betreffende P.B.H.
Publieke verkoop kan niet eerder plaatsvinden, alvorens
de verkoper van zijn P.B.H, heeft vernomen, dat hij toe-
stemming tot verkoop zal verkrijgen.
Bij publieke verkoop wordt door de notaris het voorbe»
houd gemaakt, dat de koop slechts doorgang vindt, indien
de P.B.H, van de koper van oordeel is dat de koper
bonafide en teler van graangewassen is.
De kopers zijn verplicht, rekening houdend met de ge-
stelde bepalingen, de gehele opbrengst van de gekochte
percelen te leveren aan de daarvoor aangewezen instan»
tic.s. De P.V.C, behoudt zich het recht voor dorscontróle
te doen plaatsvinden.
Meerdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Plaatselijke
Bureauhouder.

Schade door Brand. Tengevolge van brand kunnen
akkerbouwgewassen, vee en andere nauw met de landbouw
in verband staande zaken, verloren gaan.
Hoewel niet voorgeschreven, verdient het toch aanbeveling
hiervan in voorkomende gevallen bij de P.B.H, aangifte te
doen, zodat er met een en ander rekening kan worden ge-
houden. De P.B.H, van District 30 G. W. Wcenink

Wering en verdelging van de coloradokever.

Over de verbreiding van de Coloradokever in Neder-
land merkt de Minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening in zijn nota aan de Tweede Kamer
naar aanleiding van het verslag dier Kamer over het
wetsontwerp tot wering en verdelging van de colora-
dokever op, dat het insect vrij veelvuldig voorkomt
langs de Nederlandse zuidgrens, langs de oostgrens,
met uitzondering van het noordelijkste deel, en meer
landinwaarts vrijitalrijk in gedeelten van de provinciën
Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In het Zui-
den zijn er plaatsen waar bijna op ieder aardappel-
veld de coloradokever kan worden gevonden, waaraan
de toestand bezuiden onze landsgrens niet vreemd is.
Sporadisch is het insect nog in de provinciën Gronin-
gen, Friesland. Noordholland en het vaste land van
Zuidholland en een gedeelte van Utrecht.
De aanwezigheid van de coloradokever vormt een ge-
vaar zowel voor onze zo belangrijke teelt van con-
sumptie- en pootaardappelen als voor onze export van
agrarische producten in het algemeen. Wat de aard-

Filmvoorstelling. A.s. Dinsdag 24 Juni draait in de
Bioscoopzaal Langeler de eerste Ned. verzetsfilm „Be-
zet gebied" in samenwerking met de Stichting 1940-'45.
In deze film ziet men hoe de bezetter ons volk trapte,
maar ook, hoe ons volk zich verzette tegen de tyran.
O.m. zien wij: Vrouwelijke spionnage onder Duitse
officieren: een K.P.-groep overvalt een distributiekan-
toor; Verwoed gevecht tussen S.D. en K.P.; Illegale
werkers voor het verhoor en vuurpeleton; Overval op
een gevangenis, waarbij velen bevrijd werden, enz.
Zie verder de adv. in dit no.

appelteelt betreft, zij er op gewezen, dat — dank zij
de krachtige bestrijding in ons land — het aantal in-
secten op een bepaalde oppervlakte thans wel is waar
nog niet van die aard is, dat een ernstige verminde-
ring van de aardappelopbrengst valt te vrezen, ma*ar
dat zulks — zonder een krachtige bestrijding — binnen
afzienbare tijd het geval zou kunnen zijn.
Minstens even belangrijk is de bestrijding met het oog
op de bescherming van de export van onze agrarische
producten. Inderdaad is, mede dank zij de intensieve
bestrijding in Nederland, in tegenstelling met de om-
ringende landen, het gevaar van overbrenging van de
coloradokever met onze agrarische export zeer gering.
Helaas echter kan op dit moment nu eenmaal niet
worden voldaan aan de in vele landen gestelde eis,
dat ten invoer aangeboden land- en tuinbouwproduc-
ten gegroeid zijn op een bepaalde minimum afstand
van een plaats, waar de coloradokever voorkomt. In-
tussen wordt al het mogelijke gedaan om onze export-
mogelijkheden in stand te houden.
In 1946 zijn enige malen onderhandelingen gevoerd
over een verzachting van de invoerbepalingen, waar-
van het resultaat bevredigend is geweest. Het vertrou-
wen, dat men in het buitenland stelt in de wijze,
waarop in Nederland het coloradokever - vraagstuk
word aangevat, heeft hierbij een niet te verwaarlozen
gewicht in de schaal gelegd. Juist deze onderhande-
lingen hebben doen zien, dat krachtige voortzetting
van de bestrijding dringend nodig is. Reeds zijn Engelse
deskundigen uitgenodigd om zich er in deze zomer van
te komen vergewissen, op welke wijze hier te lande
alle voorzorgen worden genomen om te kunnen waar-
borgen, dat met Nederlandse agrarische producten geen
coloradokevers zullen worden ingevoerd.
Deze gedragslijn komt Minister Mansholt tactischer
voor dan het zenden van een Nederlandse deskundige
naar buitenlandse havens, zoals in het verslag van de
Twede Kamer wordt gesuggereerd.
Het probleem van de kleine verbouwers, die niet de
werktuigen bezitten voor de vereiste bestrijdingsmaat-
regelen, heeft reeds vele jaren alle aandacht. In tal
van gemeenten is door of onder auspiciën van het
gemeentebestuur een speciale spui£dienst in het leven
geroepen. Ook in 1947 is weer bij eenige burgemeesters,
die geen belangstelling hiervoor aan de dag legden,
met klem aangedrongen op deze vorm van medewer-
king. Vooral in een gemeente met landelijk karakter
is dergelijke bemoeinis van het gemeentebestuur, waar-
mede een groot belang van een aanzienlijk gedeelte
der bevolking is gemoeid, alleszins op haar plaats.
Op andere cultuurgewassen dan op aardappelplanten
komt de coloradokever niet voor. Van de naaste ver-
wanten van de aardappel wordt in ons land de tomaat
geteeld, waarop de kever blijkens de ondervinding zijn
volledige ontwikkeling niet kan doormaken. De z.g.
eierplant of aubergine, waarop dit wel mogelijk is,
wordt in Nederland niet buiten de kassen geteeld.
Het ligt in het voornemen, de vergoeding voor hen,
die door toepassing van bestrijdingsmaatregelen volgens
de art. 8 en 9 van het wetsontwerp (van overheids-
wege doen uitvoeren ervan, verbieden van aardappel-
teelt, e.d.) te doen vaststellen door daartoe aan te
wijzen deskundigen, die de werkelijk geleden schade
door oogstvermindering zullen taxeren.
Vergoeding zal worden toegekend in alle gevallen,
waarin de noodzakelijkheid van de bestrijdingsmaat-
regelen niet het gevolg is van nalatigheid van degene,
die de schade lijdt.
De mogelijkheid tot uitvaardiging van een verbod of
beperking van de invoer wordt wenselijk geacht, doch
het licht niet in de bedoeling er reeds spoedig gebruik
van te maken.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Buurke.

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen
voor de belangstelling be-
toond bij de ziekte en het
overlijden van onze lieve
Man en Vader

A. Bongaarts.

Wed. A. Bongaarts-
Willemsen

en kinderen

Hengelo (Gld), Juni '47

R. C. Dwars, Arts en

B. J. ter Bals, Arts

Zaterdag 28 Juni

geen spreekuur

In voorraad
Groene en Bruine

CARBOLEUM
W. Heijink Vordensew. 46

HENGELO (Gld)

Een goed adres
voor Uw aardappelen

bespuiten is

A. KROESEN
Zelhemseweg 7

Te koop

een toom Biggen
A. Maalderink

F 62 Varssel

Verloren:

een gouden Speld,
Tegen beloning terug te be-

zorgen bij

R. HISSINK
Noordink

Geldcredieten f 800— 5" „
Zonder borgen voor elk doel.
Vrijbl. voorw. SCHIJF ALLEN

Br. porto antw. Spaarcred. Inst.
Mathenesserweg 11O - R'dam-W.

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Kerkdiensten
ZONDAG 22 JUNI 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de Heer te Winkel.

10.15 u. Ds Kwint,

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.



Zij die naar de Grote

Internationale

T.T.-Race
op 28 Juni te Assen willen, kunnen zich

hiervoor opgeven bij

T. JOLIJ Raadhuisstr.

Nederlands grote vérzetsfilm

•
+

+

•
+

+

+

•

gebied

*Komt op Dinsdag 24 Juni a.s. te Hen-

gelo in Zaal Langeler 's avonds 8.15 u.

Kaartverkoop 's avonds vanaf 7.30 aan

de zaal.

Entree (I. 1.

Deze film laat zien hoe ons volk gestreden

heeft tegen de tiran en hoe we leefden en

zuchtten in de bange jaren die achter ons liggen
. . . . totdat het uur van de bevrijding sloeg

en de Canadese tanks door onze straten rolden.

Komt allen deze film zien! !

>

•
+

•

•

*
+

•

•

•

•

•

De uiteindelijke baten van deze film komen ten

goede aan de Stichting 1940-1945.

tijdens de Kermisdagen Café Booltink

Zondag na het lof COHCert

f] Maandag de gehele dag

Muziek van The Hollandia Band.

Prima dranken

Tevens bergplaats voor Rijwielen.

TE KOOP

Rijwiel-aanhangwagen (nieuw) (
met nieuwe banden 26 X 2

geschikt voor Melkkar.
Teve'ns verzoekt ondergetekende aan dengene die |
nog te goed bonnetjes hebben voor rijwielbanden \
deze ten spoedigste af te halen. Aanbevelend,

A. B. WOLSJNK, Rijwielhandel Hengelo (Gld) f

„Het Binnenhuis"
MEUBILEERINRICHTING

VORDEN Tel. No. 55 *

*

VACANTIE
R E I S K O F F E R S IN ALLE

MATEN VANAF f 7.60

Zaterdag 28 Juni

ter gelegenheid van de verjaardag van

Prins Bernard

Dansmuziek
in verschillende gelegenheden

AANVANG 7 UUR

de Uewnis-
te KEUENBURG *
Orkest RIA HAARBRINK

Gebr. HILDERINK

Vanaf heden malen wij alle Haver, Gerst enz. met de

H A M E R M O L E N
het nieuwste op het gebied der Maalderij.

Neem eens proef, het maalloon is hetzelfde en wij

malen terwijl U er op wacht. Vooral het havermeel

voor biggen wordt prima.

Geen bolsters meer in het meel

Grotere verteerbaarheid

Minder verlies

Ook de grondstoffen voor Ochtendvoer en Biggenmeel

malen wij met deze molen. Het Gemengde Graan

reinigen we na het mengen en is geheel stofvrij.

B. J. LEBBINK.

Wij verhuren een prima

TANDEM
A. G. WOLSINK

Vordensew. Hengelo (Gld)

Te koop een

goed Fornuis
bij J. SUETERS

Banninkstr. 17

Te koop een

eiken Bergroe,

bij E. G. Halfman

C 109 Hengelo (Gld)

Te koop een toom

beste Biggen
bij H. J. KREMER

F 47 Varssel


