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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 6 t m 19 Juli 1947

Bonkaaxten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 707

'Serie G)

<D, KE 707

'rie G)

A, MB, MC, MD,
IE, MF, MG 707

•zondere arbeid en
moeders en zie-

-,-rie G)

G—01 brood
G-02 „
G-01 boter
G-02 boter
G-01 melk
G 03, G-05 melk
G—01 vlees
G-02 .,
G—01 alg.
G—02 alg.

G-03 alg.

G-04 alg.
G-01 res.
G-03 res.
G—04 res.
G-05 res.
G—06 res.
G—07 res.

G—11 brood
G—11 boter
G—12 boter
G-13, G-15 melk
G-11. G-12 vlees
G-11 alg.
G-12, G-13 alg.

G—14 alg.

G—15 alg.
G-16 alg.

G—13 res.
G —16 res.

G-17 res.

G—18 res.

G—21 brood
G—21 boter
G-22 „
G—21 melk
G—21 vlees
G—22 vlees
G—21 kaas
G—21 eieren
G—21 suiker

G—33 Versn.

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr vet.
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
200 gram vlees
200 gram kaas
500 gram suiker, boterham-

strooisel enz., of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. chocolade of suikerw.

225 gram huishoudzeep of
180 gr. toiletzeep

250 gram zachte zeep
125 gr. margar. of 100 gr. vet
1600 gram brood
125 gr. margar. of 100 gr. vet
200 gram kaas
800 gram brood
125 gram boter

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
250 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gr. chocolade of suikerw.

225 gram huishoudzeep of
180 gr. toiletzeep

250 gram zachte zeep
500 gram bananen (voor-

inleveringsbon)
800 gram brood
500 gr. rijst of kindermeel

(uit rijst bereid) of kin-
derbiscuits

225 gram huishoudzeep of
180 gr. toiletzeep

250 gram zachte zeep

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
250 gram suiker, boterham-
strooisel of 5oo gram jam,
stroop enz. of 25o gram
chocolade of suikerwerk.

2oo gr. choc. of suikerwerk
of 2oo gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 4oo gram
jam, stroop enz.

G—36 Versn. loo gr. choc. of suikerwerk
of loo gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 2oo gram
jam, stroop enz.

3e bonnen voor bananen moeten uiterlijk op 12 Juli
jij een der handelaren worden ingeleverd. De afleve-
ring zal plaats hebben naar mate de bananen aange-
/oerd worden.
Dp de bonnen voor huishoudzeep is in het vervolg
naar keuze verkrijgbaar: 225 gram huishoudzeep of 180
jram toiletzeep.
De geldigheidsduur van de bonnen E—03 vlees voor
l Ibs (i 450 gram) meat and vegetables is verlengd
t/m 2 Augustus a.s,
De niet-aangewezen bonnen van Serie F kunnen ver-
nietigd worden.

Zondagsdienst doktoren: Dr Buurke en Dr ter Bals

Conferentie

Molotof, Bidault en Bevin
Kwamen in Parijs bijeen.
Wat ze daar precies bespraken,
Weet er eigenlijk geen een.

Gingen ze er ruzie maken
En wat kibb'len met elkaar?
Rookten ze een vredespijpje
Of een lekkere sigaar?

'k Zou een kwartje willen geven,
Als ik in Parijs kon zijn —
Want de kansen van een ruzie
Werden dan bedenk'lijk klein.

'kZou een plan daar uit gaan voeren
Wat nog niemand heeft gehoord —
'k Wil het u wel vast verklappen,
Het is enig in z'n soort.

Ik zou al die hoge heren
Zonder aarz'len of gezeur
Allen in één kamer zetten
En het slot ging op de deur.

Ik zou zeggen: „Mijne Heren,
Confereer maar wat je kan,
Doch de deur gaat dan eerst open,
Als je klaar bent met een plan".

M'n idee is veel te simpel
Maar . . . 't gaf beter resultaat.

*
Of vindt u, dat 't in de wereld
Nu zo goed en prettig gaat?

(Nadruk verboden)

Plaatselijk nieuws
Overleden. Woensdagmorgen overleed op bijna 71-
jarige leeftijd de heer J. Weide, in leven gepensioneerd
onderwijzer aan de openbare lagere school in het dorp
en oud-directeur en leraar aan de avondtekenschool
alhier.
De heer Weide werd reeds in 1895 tot onderwijzer
hier benoemd, welke functie hij tot l October 1941
bekleedde.
In 1912 werd hij benoemd tot leraar aan de avond-
tekenschool welke functie hij tot l October 1937 vervulde.
Ook was de heer Weide jarenlang voorzitter van de
zangvereniging Excelsior en correspondent van diverse
couranten.
De heer Weide was een zeer geziene persoonlijkheid
in onze gemeente.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



Comité Autotocht voor Ouden van dagen.

Alhier is weder een comité opgericht voor het organi-
seren van een autotocht voor ouden van dagen, be-
staande uit de heren: L. Vingerling, J. H. Tijdink,
A. G. Leemreis, A. Gasselink en A. H. Arnold.
Deze commissie zal spoedig aan het werk gaan en
trachten onze ouden van dagen een gezellige autotocht
aan te bieden.
Burgelijke Stand over het tijdvak 16 t/m 30 Juni '47.

Bevallen: J. van Leijden-Bruil zn; J. W. Hilferink-
Lammers zn; G. A. Weustenenk-Meulenbrugge d;
H. H. Nieuwenhuis-Janssen d; F. J. Harmsen-Pelgrum d;
B. Lubbers-Lijftogt d.

Ondertrouwd: M. Altena en Z. H. Wentink; G. Hul-
stijn en J. B. Wentink; G. J. Vruggink en W. J. Ban-
nink; R. G. Beening en G. H. J. Woerts; G. J. Hen-
driksen en G. H. Wenneker.
Gehuwd: H. Maalderink en G. H. Besselink; J. H.
Besselink en J. H. Lubbers; J. A. Teunissen en H. J.
W. Maalderink; J. H. Jansen en J. Meijer.
Overleden: Harmen Hendrik Jan van Leijden, l dag

Bij de onderhandse aanbesteding van de bouw van H
woningen kwamen de volgende inschrijvingen binnen.

2 middenstandswoningen aan de Ruurloseweg:

Metselwerk

A. Bijenhof f 14902.-, Gebr. Bretveld f 13291—,
C. J. H. Cuppers f 13271.—, B. Wullink f 12790.-,
Fa. G. J. Kuipers en Zn. f 11776.—.

Timmerwerk

W. H. Hendriks f 9680.—, Besselink en Reugebrink
f 9324.-, W. Heijink f 9235,-, J. H. ten Have
f 9011.-.

Loodgieters- en electriciteitswerken

H. Wuestenenk f 1718.-, H. Hulstijn f 1698.-, A.
A. Winters f 1460.—.

Glas- en verfwerk

G. J. Winkelman f 2798.-, D. W. Garritsen f 2754.-.

6 Arbeiderswoningen aan de Ruurloseweg.

Metselwerk

A. Bijenhof f 10202.—, Gebr. Rondeel f 10153. —,
C. J. H. Cuppers f 9860. — , Fa. G. J. Kuipers en Zn.
f 8987. —, alles per blok van 2 woningen, massa C. J.
H. Cuppers f 29500.-.

Timmerwerk

W. Heijink f7145.-, W. H. Hendriks f 7040.—
Besselink en Reugebrink f 6898. —, Gebr. Besselink
f 6897.-, J. G. Haggeman f 6817.-.

Glas- en verlwerk

G. H. van Aken en W. J. Derksen f 6509. — , G. J.
Goossens, J. H. Wansink en G. Lenselink f 6246.—,

Loodgieterswerk en electrische installatie

A. A. Winters f 4746.—.

4 Arbeiderswoningen te Keyenborg
Metselwerk

Gebr. Stapelbroek f 21750.—, J. H. Rondeel f 21600.—,
H. J. Tijken f 19992.- (per blok f 9996.-), Gebr.
Winkelman f 19950.— (per blok f 9975,—), Fa. G. J,
Kuipers 6 Zn. f 18600.— . (per blok f 9300.—.)

Timmerwerk
J. G. Haggeman f 13996.— (per blok f 6998.—), E.
G. Half man f 13630.— (per blok f 6815.—), Gebr,
Besselink f 13598.— (per blok f 6799.—).

Loodgieterswerk en electrische installatie
A. A. Winters f 3434.-.

Glas- en verfwerk
G. J. Goossens f 4275.-, G. H. van Aken en W.
J. Derksen f 4118.—.
2 Arbeiderswoningen te Varssel

Metselwerk
Gebr. Rondeel f 10153.-, Fa. G. J. Kuipers 6 Zn.
f 9360.-.

Timmerwerk
H. Dimmendaal f 7370.—, J. H. ten Have f 7018.—.
H. Groot Roessink f 7117.— (smidswerk inbegrepen),

Loodgieterswerk en electrische installatie

A. A. Winters f 3164.—.

Glas- en verfwerk

G. Lenselink f 2218. — , G. W. Winkelman f 2190. — .
Ijzerwerk

J. H. Jansen massa f 1983.50, voor 4 woningen te
Keyenborg f 529.—, B, A. Sueters voor 10 arbeiders-
woningen f 1623.50

Loodgieterswerk en electrische installatie

H. Hulstein, voor 10 arbeiderswoningen f 10048.—

Metsel-, timmer- en smidswerk voor 8 arbeiders-
woningen in Hengelo (G.) en Varssel.

G. J. Wevers f 70465.-.
Gevonden en verloren voorwerpen. Ter secretarie
dezer gemeente zijn tussen 9 en 12 uur inlichtingen
te bekomen omtrent de navolgende gevonden en ver-
loren voorwerpen.
Gevonden: damesjasje, zwart lederen portemonnaie n et
inhoud, linnen damesschoenen, zilveren broche, een
annode batterij, een hoed, bril met montuur, een bedrag
aan geld, enz.
Verloren : een portemonnaie met inhoud en tabakskaart,
een zilveren broche, een zilveren ringetje, een paar
beenpijpen, damesportemonnaie met inhoud, een bril
met koker, een gouden schakelarmband.

Kermis. Op het kermisterrein zullen tijdens de kennis-
dagen 9 en 10 Juli a.s. de navolgende inrichtingen
worden geplaatst: werptent, zweefmolen, luchtschom-
mel, babysport, van ledderomsport, Hoepela, Torpedo-
sport, Kinderrijwielbaantje, kinderautobaan, Schiettent,
cakewalk, autoscoter, scheepjesmolen, draaimolen en
diverse koek-, vis- en gebakkramen, alsmede enkele
kleinere vermakelijkheden.

Concert. Dinsdag 8 Juli geeft de Chr. Muziekveren.
„Cresendo" een uitvoering te Bekveld, bij de Chr.
School. (Zie advertentie)

Emmabloem-Collecte. De opbrengst van de in onze
gemeente gehouden collecte bedroeg f 305. —.

Benoemd. Met ingang van l September is tot onder-
wijzeres aan de Chr. School te Bekveld benoemd mej.
N. Leonhardt uit Leiderdorp.

Zoekt U iets voor

In voorraad
GESCHENKEN

Kapstokken en

Bloementafeltjes

W. HEIJINK, Timmer- en Meubelbedrijf

Oranje Comité

Algemene jaar-
vergadering op

Maandag 1 Juli om

8 uur in de zaal

„Concordia".

Voorstel bestuur tot omzet-
ting Oranje-comité tot
Oranje-vereniging.

| Allen, die onze Nationale feestdagen waardig ï
[ willen vieren zodat wij niet achterstaan bij om- \
l| liggende plaatsen, bezoeken deze vergadering.

Sport
Z o n d a g a.s.

Keijenburgsche Boys l - P A X l
Aanvang 2 uur.



Bijblad behorende bij „De Reclame'

Zaterdag 5 Juli 1947.

van

Wy wassen zelf onze zomermantels.

l Ven t u erg gemakkelijk aangelegd, dan brengt u de
l i d i t e , v u i l e /on iennante l natuurl i jk naar een sto-
merij. M a a r dat is op ( het ogenblik n
kostbaar en ve len van ons zullen meer dan «u i t op
de i k l e i n t j e s moeten letten.
Wanneer we n i e t l egen een bee t j e werk opzien, kun-
nen \ve ./A-l f o.n/A' m a n t e l .wassen, l i e t is u e l een t ij-d-
ro'vend \\-erkjie, 'doch bet resultaat is van die aard, dat
we daar best een orhtend o t" middag VOOq; o v e r heb-
ben. \V>e kunnen dan tenminste weer met onze mante l
v-i M ir de da-g komen.
Is de i inan te l gevoerd, dafi beginnen we, er de/e voe-
ring uit te tornen. Met rijgdraden geven we precies
aan hoe de voer ing h e e f t ge /e ten . Kven lue le v lekken
worden eveneens met een rijgdraad aangegeven. Ve r -
volgens warden voering en jas goed nagekeken of er
n ie t s aan is te repareren.
De naden en zomen worden goed schooiigeborsteld.

' W<e kunnen deze ook met een stofzuiger schoonmaken.
Vooral de zaïk-ken -mogen niet worden vergeten. De/A'

den daar toe binnenste buiten gekeerd. Nu worden
e e r s t de zakken in een l auw sopje gewassen en ge-
droogd. Hierna worden de zakken e v e n a l s d«e knoops-
gaten 'met een f la nel s beekje dichtgenaaid. Al<s 'we deze
voorzorgsmaatregel nemen, blijft de mantel 'beter in
model. Waar mogelijik, zo-als bijvoorbeeld bij de schou-
ders wordt de vulling weggenomen, nadat eerst die
plaats, waar de vulling /weer moet worden aange-
bracht, wordt omgeregen. Eveneens worden de vouw-
lijnen van die zoom en van de mouwen met een rijg-
draad aangegeven, zodat we na het wassen van de
mantel gemakkelijk weer de goede lengte krijgen. J )e
breuklijn van 'de revers, dat is de plaats waar de re-
vers .worden o mge vouwen, geven we ook door rijg-
draden aan. iDe belegstukken worden enige malen
doorgeregen, om goed glad te blijven zitten.
Als deze voorbereidende maatregelen zijn genomen,
gaan we tot het wassen over. De mantel en de voe-
ring worden apart in een lauw sop te weken gezet,
en daarna oo:k a f/ouderlijk in een schoon lauw sopje
gewassen. Bij het wassen moeten wij er vooral aan
denken, dat we de stof niet door wrijven, doch door
knijpen schoon moeten krijgen. Is het sop erg vuil,
was de mantel dan nog eens in schoon sop na. lyven-
tueel )kan men aan ^het sop nog een paar lepels am-
moniak toevoegen. De mantel zo lang in schoon water
naspoelen, tot dit volkomen 'helder blijft , hem uit het
laatste water zonder 'knijpen of spoelen of wfingen
over een droogrek hangen. De voering .kan op dezelf-
de wijze worden behandeld.
Is de stof zo goed als droog, dan kunnen <we de man-
iel onder een doek oppersen. On-der naden, /omen,
za-kkleppen en revers wordt een molton of andere dik-
ke -doek, die niet afgeeft, gelegd, ter voorkoming van
glimmende 'plekken. De mouw-en perst men over een
mouwpliankje. Zorg er voor, dat er geen vouwen in
de mouwen 'komen, l )e revers mogen nie t op de vouw
worden p l a t g e p e r s t . I s de mantel h e l e m a a l geperst ,
dan hangen wij hem over een kleerhanger te dr
De voering wordt ook aan de verkeerde kant ge-
s t r e k e n en waar noodiig bijgerekt.

Nederland roept de jeugd.
(Vervolg)

Immers, dour po^o l aardappelen te exporteren is het mo-
gelijk, andere, voor ons land noodzakelijke, artikelen
in te voeren.
Wanneer m Juli en in de eerste heft van Augustus de
pootaardappelen moeten worden gerooid, valt dit juist
-in - de 'oogsttijd, waarin de boeren voor de normale
oogst werkzaamheden toch al handen tekor t 'komen.
Gebrek aan. arbeidskrachten zou hun dan noodzaken
de aardappelen in de grond te laten z i t t e n en ze later
als cons'umptieaardappelen te oogsten. Dit moet uiter-
aard worden voorkomen en het behoeft dan ooik nau-
welijks betoog, dat de S t i c h t i n g voor de Landbouw en
het Ministerie van landbouw, Visscherij en Voedsel-
voorziening alles in ihet werk stellen om er voor te

zorgen, dat deze werkzaamheden goed en tijdig worden
uitgevoerd.

ederlandse Jeugd Gemeenschap heeft zich bereid
ief mede te helpen. Zonder beloning be-

h o e f t dit werk niet te geschieden. Indien flink v

•werk t , kan wel f4.— of meer per dag worden
verd i end . Dit heef t voor de jeugd een dubbel
In de eerste p laa t s wordt een vacantie werkend dooi

i - a c l i t in de b u i t e n l u c h t kan men zich i e t s ge/on
ders d e n k e n ? -- en in de t w ede plaats 'kan van het in
deze periode verdiende geld daarna b.v. n Lamp
worden bijgewoond van de eigen jeugdorganisatie. l )e
, ,werkende vacant ieganger" zal dan ikunn-en t e r i n g / i e n

ief deelgenootschap in de opbouw van ons land!
Gij, jongeren, v o r m t daarom groepen van 15 tot 20

MS of meisjes van 16—23 jaar. Deze groepen k u n
ven via de Jeugdorganisaties bij de Ne-

derlandse Jeugd Gemeenschap, Henri Polak-laan 14,
Amsterdam (C.). Jongelui, die n ie t bij een je
n i s a t i e zijn aangesloten, k u n n e n zich r ech t s ! '
g even bij de Nederlandse Jeugd Gemeenscha ]> . Van
elke groep of persoon moet opgegeven w o r d e n :
l let a a n t a l deelnemers ;
meisjes of jongens;
naam en adres van de leider (s ter) ;
de ti jd, dat de groep kan komen werken;
of de 'groep in eigen omgeving wil w e r k e n ;

•p in een andere streek wi l w e r k e n ;
van welke jeugdorganisatie men lid is;
tot welke godsdienstige richting men behoort.
Willen verschillende groepen gezamenlijk u i t t r e k k e n ,
dan verdient het aanbeveling een leider van de
menl i j ike groep op te geven. Deze zal dan voor .de .groep

t op t redcn .
Neder land en de Landbouw roepen de jeugd

Nieuws in het kort
Over woningtoestanden gesproken. In het gezin
A. C. K. te Barneveld hebben ratten twee slapende
jongetjes van 7 en 8 jaar aangevallen en ernstige
wonden aan hoofd en yoeten toegebracht,
„Zwarte" horloges. Het is de Schiedamse politie ge-
lukt een grote smokkelhandel in Zwitserse horloges op
het spoor te komen.
Dat is service! Om het drukke treinverkeer tijdens
de vacantiemaanden te kunnen verwerken, zullen de
Ned. Spoorwegen gedurende Juli , Augustus en Septem-
ber tot nader aankondiging extra-treinen inlassen.
Hitte als recordbreker. De 27e Juni was het in De
Bilt en in vele andere plaatsen in Nederland de warm-
ste dag van de laatste honderd jaar . . . het kwik
steeg tot 36,8 graden Celsius (of 98 graden Fahrenheit.)
Een dreigend tekort. Er heerst thans een groot te-
kort aan landarbeiders, dat velen voor de komende
oogstperiode met zorg vervult.
Op z'n Russisch. Met ingang van de nieuwe cursus
zal op de Middelbare Landbouwschool te Groningen
het Russisch als facultatief leervak worden ingevoerd.
Nieuwe organisatie. Minister Neher deelde tijdens
een bezoek aan Zeeland mede, dat het in de bedoeling
van de regering ligt, binnenkort met bijzonderheden
te komen over een nieuwe organisatie van de weder-
opbouw.
Gaat heen en overtuigt u. Ongeveer 40 leden van
de Tweede Kamer maakten een excursie naar de^ ge-
teisterde gebieden tussen Nijmegen en Venlo en een
gedeelte van Oost-Brabant.
Wie weet er meer van? Vijfduizend gulden zijn nu
uitgeloofd voor aanwijzingen in de bankroof te Val-
thermond (Dr.)
Grote zeldzaamheid. In de gemeente Meyel is een
witte mol gevangen. Albino's onder deze insecteneters
zijn een zeldzaamheid.

Pioniers van pijnloze operatie: liet e e u w f e e s t van
a n a e s t h e s i a , dat in Engeland en in de Verenigde S t a t e n
werd gevierd, is de herdenking van de groots te voor-

ig dr medische wetenschap.
De anaesthesia — het geheel of gedeeltelijk gevoelloos
maken van mens of dier - zijn niet door één man of
in één land ontdekt. Toen de chirurgie voer de <
maal werd toegepast, 'heeft men reeds pogingen ge-



Kermis - Hengelo (G! d)
Woensdag 9 en Donderdag 10 Juli

Programma voor

Woensdag

13.30 u. Optocht met muziek (opstelling
Kerkplein)

14 u. Kinderspelen op de bleek
Stoelendans voor meisjes 10-14 jaar.
Knikkers dragen „ 8-10
Blokjes rapen „ 6-8
Ringrijden p, fiets jongens 12- H
Zaklopen „ 9-11
Koekhappen ,, 6-8
Schijfprikken voor kinderen beneden 6 jaar

Na afloop d. Kinderspelen Pi ij suitdeling
Daarna l uur GRATIS DRAAIEN.

8 u. Optocht met muziek en paarden
Opstelling Kerkplein

9 u. Aanvang Volksspelen

9 U. Dogcarrijden voor Dames. Opgave bij R. Jolii
9 U. Ringrijden per paard voor Dames en Heren.

Opgave bij A. H. Wolbrink
10 U. Ringrijden per fiets voor Dames en Heren

Opgave Dames bij H. Hulstljn; Heren bij
M. Voskamp

11 U. Gratis draaien voor kinderen
13.30 U. Optocht met muziek en Vendelzwaai-

ers naar de Bleek. Opstelling Kerkpcin.

14.30 u. VOGELSCHIETEN
V Opgave tot uiterlijk Donderdag 12 uur bij

E. J. Wuestenenk, kapper.

Ingezetenen worden beleefd verzocht tijdens de Kermis te vlagen.

DE COMMISSIE

Programma voor

Donderdag

Te koop een toom

zware Biggen
w.o. b.b. zeugjes

bij Wed. H. J. Bosman

Lankhosterstr. E 19

Te koop

1'2 Trekbok
handkar en
auto-as

Ikink 6

<kt;tii', om de pijnen op de operatietafel te verminderen
of weg te nemen.
Een Amerikaanse 'tandarts A. T. G. Morton uit Boston
(V. S.) begon ze ruim honderd jaar geleden te .ge-
bruiken.
Chloroform werd het eer^t gemaakt door een Duitse
scheikundige, Lieberg. Deze stof werd geprobeerd
dioor Jam e s Young Simpson, professor in de Verlos-
kunde aan de Edinburgse uniser&iteit, die het ver-
dovingsmiddel op zich zelf en twee collega's toepaste.
Hoewel beide medici bewusteloos waren, was Simpson
verrukt over deze ontdekking. Hij gebruikte nadien
het nieuwe middel voor zijn operaties en bevallingen,
hoe wei hij daarbij om godsdienstige redenen eniige
tegeïlstana ondervond bij het gebruik van het verdo-
vingsmiddel bij geboorten.
Een (belangrijke stap voorwaarts in de pijnloze chirur-
gie maakte men in het laatst van de vorige <eemv, met
de invoering van plaatselijke verdovingsmiddelen. Deze
worden in een begrensd vlak van hel lichaam inge-
bracht en veroorzaken verlamming van de gevoels-
/'i-muven van (het deel, dat moet word-en behandeld,
/.onder dal de patiënt zijm 'bewustzijn verliest. Men
gebru ik te daarvoor 'hoofdzakelijk cocaïne, van de
n H-a o-struik uit Peru. Moderne scheikundigen hebben
ook synthe t i sche verdovingsmiddelen geproduceerd,
die een even grote 'irjtwerking hebben en veiliger z i j n .
Vooral gedurende de eerste en t wede wereldoorlog
h e e f t dr u e t enschap der anaes thes ia belangri jke vorde -
ringen .gemaakt en nog steeds worden nieuwe ve>rdo-

- middelen ontdekt.

Kerkdiensten

ZONDAG 29 JUNI 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur de Heer te Winkel.

10 u. Ds Kwint,
Bediening H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Riphaagen, Zutphen

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 10 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mts om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

ROGGE
te Hengelo (Gld)

Verkoop a contant bij in-
schrijving voor den heer
G. Bultman, F 66 te Hengelo
(G), van l perceel Rogge
(ongev. 1.20.00 H.A. aan
de Roessink Drijfweg, achter
Arend Bretveld.
Briefjes uiterlijk 9 Juli '47
bij notaris van Ballegoijen de
Jong te Hengelo (G), alwaar
inlichtingen.
Koper moet bonafide en zelf
teler van graangewassen zijn,
ter beoordeling v/d P.B.H.

Te koop 20

W. L Hennen
bij A. MULDERIJ

Bekveld D 27

Tandarts JAPING

afwezig tot en met
ZONDAG 27 JULI.

Dringende spoedgevallen
tandarts Troost Doetinchem

'en na 16 Juli tandarts
Adema te Terborg.

Te koop

20 jonge hennen
R.I.

G. Bultman B 46

In- en verkoop van

schapen en

lammeren

J. Meijers

Regelinkstr. 15 Hengelo (G.)

Te koop

1 partij lichte

Elzenrikken en

Bonenstaken,

Berkenbezems

H. W. Heuskes

Dunsborg Hengelo (Gld)

Heden Zaterdag
5 Juli inname vacantiebons

N. C. B.

bij H. G. BIJENHOF

Spalstraat 16

's avonds van 8-10
Te koop

een perceel

rogge en haver
en een zicht

met snaden en haarspit

Inlichtingen bij
Wed. A. Bongaarts

bij 't Kervel, — N. o. Z.

Te koop een
grote partij

Spaanse kersen
tegen billijke prijs.

J. Mentink — B 3

Te koop zware

biggen
G. Broekman

„Stcfferij" E 4

Te koop een

r. b. drag. Maal

keuze uit twee

bijna a.d. telling

E. J. KREMER

B 42 Hengelo (Gld)



Op Maandag 7 Juli hopen onze geliefde Ouders
en Grootouders,

L. WILLEMS

en
H. WILLEMS-NIJENHUIS

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. Dat
zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens
van hunne dankbare kinderen en kleinkind.

G. Greutink-Willems
J. W. Greutink

en Jantje
Henk
Johan

Lankhorsterstraat D 106, Hengelo (G.)

Unie van Samenwerkende Vakorgan. il Metaalnijverheid
Distr. Bestuurders: A. H. C. Verbaal, Sloetsstr. 36
Zutphen Kath. Bond. - F. Hilberink Burg. v. Such-
telenstr. 50, Deventer, Alg. Bond.

Alle arbeiders te HENGELO (C}.), die werkzaam /.ijn in
het : Loodgieters» en Fittersbedrijf ; l i lcctrotechnischbcdri jf ;
Smederij bedri jf ; Centr. Verwarmingsindustr ie; R i jwie l
reparatiebedrijf, Autogaragcbcdrijf, of andere takken
van metaalnijverheid,

nodigen we hierbij uit, tot een VERGADERING
op Maandag 1 Juli a.s. in een zaaltje van
Concordia aan de Vordenseweg 's avonds om
half acht.
In alle bovengenoemde bedrijfstakken zijn door de Orga*
nisaties, de lonen en arbeidsvoorwaarden bindend ge«
regeld. Wordt daaraan door de plaatselijke werkgevers
wel stipt de hand gehouden? Hoe staat het met de lonen?
l loc met de 2 weken vacantie? Wordt overwerk ook
extra betaald? Zo zouden we door kunnen gaan met vra=
gen stellen. Op de vergadering moeten \v i j eens ernstig
met elkaar over deze dingen spreken, want wij hebben de
indruk, dat daar nog wel wat aan mankeert.
Kom ter vergadering met uw gerechtvaardigde klachten,
en u kunt op de hulp der organisaties rekenen.
A. H. C. Verbaal F. Hi lber ink

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
(Kermismarkt)

op Woensdag 9 Juli

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van

de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)

Vergadering. Maandagavond hield de Coöp. Boeren-
leenbank „Landbouwbelang" haar 45ste algemene leden-
vergadering.
In zijn openingswoord wees de heer Geertsma, directeur
der zuivelfabriek alhier erop dat de bank van een kleine
plattelandsbank was uitgegroeid tot een bank die alle
bankzaken deed.
De vele financieële maatregelen der overheid gaven
ook dit jaar veel extra werk aan het personeel der bank.
Tot bestuurslid werd herkozen de heer G. Esselenbroek
en tot lid van de commissie van toezicht de heer
H. W. Wullink.
Besloten werd aan de navolgende verenigingen een
subsidie te verlenen ; Groene Kruis f 200; Bewaarschool
f 100; Gymnastiekver. „Achilles" f 25; Bijenfokveren.
f 10; Prinses Marijke fonds f25: Commissie voor steun
aan Groesbeek f 100; Varkensfonds f 25; Fruitteeltver.

Steenderen en omstreken f 25; Volkshogeschool te
Eerbeek f 25.
Tot commissieleden voor het nazien der jaarrekening
werden benoemd de heren H. Weevers en A. J. Luesink,
terwijl de heer G. Lenselink werd benoemd tot plaats-
vervangend lid.
Uit het verslag over het boekjaar 1946 bleek dat in
1946 14 nieuwe leden toetraden. Uitgegeven werden
149 spaarboekjes en 17 lopende rekeningboekjes. In
1946 werd aan spaargeld met bijgeschreven rente in-
gelegd f 818.447.25 terwijl werd terugbel, f 2.156.637.46.
Het saldo der spaargelden per 31 Dec. 1946 bedroeg
f 4.208.410.82.
In 1946 werd aan nieuwe voorschotten en hypotheken
verstrekt f 13.000.— terwijl op voorschotten en hypo-
theken werd afgelost f 98.839.95.
Het saldo der voorschotten en hypotheken per 31 Dec.
1946 bedroeg f 498.613.12.
Per 31 December was in lopende rekening verschul-
digd f 339.876.91, terwijl te vorderen was f 3.999.839.77.
In 1945 is inlopende rekening ontvangen f 5.398.986.49
en uitgegeven f 4.119.378.87. Het reservefonds be-
draagt behalve de winst over 1946 f 136.818.38 terwijl
gereserveerd is voor nog te betalen belastingen
f 25.624.45. De winst over 1946 na aftrek van on-
kosten en subsidiën en afschrijvingen op roerend en
onroerend goed en reservering voor nog te betalen
belastingen f 986.48. Aan overheidsbetalingen werd
uitbetaald f 336.404.81. Ingeschreven werd op spaar-
certificaten voor 11.300.—. Ingeschreven in het Groot-
boek 1946 voor f 989.800. —. Nog te vorderen rente
van deelnamen, grootboekinschrijving, effecten en voor-
schotten en hypotheken f 8.434.17.

Lammerenkeuring. Op de alhier gehouden voorjaars-
inspectie van de Vereniging tot verbetering van de
schapenfokkerij in Gelderland werden van de volgende
eigenaren lammeren ingeschreven, terwijl de ooïen in
het stamboek werden opgenomen.
B. H. Harmsen l lam en l ooi, G. Loman l lam,
D. Kraassenberg 2 lammeren, Wed. Maalderink l lam,
J. Regelink 2 lammeren, L. W. Harmsen 2 lammeren,
W. Zents 3 lammeren, H. W. Wullink l lam en l ooi,
G. Langeler l lam, G. Wissink l lam, G. Derksen
l lam en l ooi, H. J. Jolink 2 lammeren en l ooi,
B. Momberg l lam, W. J. Harmsen 4 lammeren, B.
J. Harmsen 11 am, H. Weevers 3 lammeren, G. H. Maal-
derink 3 lammeren, Joh. Jolink 4 lammeren en l ooi.
Als keurmeesters waren aanwezig de heren D. J. W.
Remmelink uit Doetinchem en Ir C. Rot, adj. Rijks-
veeteeltconsulent te Arnhem.
Het aangevoerde materiaal was volgens de indruk van
de jury zeer goed te noemen.

Door bliksem gedood. In de nacht van 30 Juni werd
een schaap van de heer G, J. J. Niesink aan de Kerk-
straat te Keijenburg door de bliksem gedood.

Prijscontrole op huishoudelijk aardewerk.

Bij de huidige door de Centrale Dienst voor de Eco-
nomische Controle in Amsterdam ingestelde controle
op de juiste naleving van de distributebepalingen in-
zake huishoudelijk aardewerk, is gebleken, dat voor-
werpen, welke zonder twijfel als bekers moeten worden
gekwalificeerd en dus „bon"artikel zijn, als sieraarde-
werk en dus puntenvrij in de handel worden gebracht
en als zodanig aan de consument worden doorverkocht.
Deswege is tegen verschillende detaillisten procesver-
baal opgemaakt.
Een nader onderzoek zal door de prijscontrole worden
ingesteld naar de eventuele prijsovertreding, welke in
deze handeling schuilt. Er wordt thans nogmaals op
gewezen, dat het puntenvrij verkopen van genoemde
bekers verboden is, en overtreding van dit verbod zal
worden vervolgd.

Een internationaal tydschrift: Uitgevers uit 19 landen
hebben een overeenkomst getekend voor het uitgeven
van een meertalig, internationaal ti jdschrift , dat in 30
landen zal worden gepubliceerd.
Het nieuwe t i jdschr i f t , dat ook in ons land zal verschij-
nen , zal voor het .grootste (gedeelte uit i l l u s t r a t i e s be-
staan. De verschijningsdatum is a f h a n k e l i j k gesteld van
de papier-positie in de verschillende gebieden.



concept
op ömsöaq 8 juli

te geven door de Chr. Muziek-
vereniging „Crescendo" bij

de Chr. School te Bekveld.

Aanvang 8 uur

m

Uw adres voor het

Vulcaniseren en Coveren van

Autobanden
Beleefd aanbevelend
Vulcaniseer inrichting H. J. v. d. Til - Velp (Gld.)

Depot Banninlcstraat 1 6 Hengelo (Gld)

Nog af te geven :

Aster- en Boerenkoolplanten
verder nog voorradig :

Knolzaad, Westerwoldsch Ray gras

Spurrie zaad, Serradella

Verwachten met enige weken

GRASZADEN nieuwe oogst

Bestellingen hierop worden aangenomen

Aanbevelend :

Waamelink's Zaadhandel

KEYENBURG

Met de Kermisdagen

naar feestgebouw

con C O R Ö i A
Beide dagen dansmuziek
Ook tijdens de markt.

Orkest Masseling

Bij de N.V. Chroomlederfabriek

v.h. H. A. Albers - Vorden

is plaats voor enige

(linke w e r k k r a c h t e n
Bij gebleken geschikt-

heid vast werk

Hoog loon

A'j toeken wekke met de karmse in Hengel
komp, kiek d'r dan ok es effen bi 'j de Ste-

vord achterhen. Umsgeliek heb ze doar
wat veur ow, benamend in kadoa's veur
vejoarsdage, brulleften, en zoo. Vast is
d'r nog wel wat veur ow bi'j.

Zek et wieder! Geerne botter bi'j de vis.

u ST E V O R D ii

HENGEL — VORDEN

Woensdag 9 Juli
wegens familiefeest

de gehele dag

gesloten
W. J. Harmsen, Bekveld

trjöens öe kermis
beide dagen

è öansmuziek
aanvang 6 uur

Muziek: „The Hollandia Band

Aanbevelend: A. G.

ii

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA1

geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. D E V R l E S

Te koop

2 roodbonte

drag, malen
t.b.c.-vrij

R. Groot Roessink
't Vaelveldink - Noordink

Hengelo (G.)

Te koop

zware biggen
w.o. B.B.-zeugjes

G. J. Starink

D 3 Hengelo (G.)

Te koop
mooie

boerenkool-

planten

H. Groot Roessink

Nw. Mettemaat Hengelo(G.)

Te koop

wegens overcompleet

nieuw Kinderledikant-matrasje
met kussen, (maat l .25x65cm)
Zonder vergunning. Tegen
winkelprijs. Na 6 uur 's av.

A. C. Adelerhof

Tramstraat (L.) Hengelo (G.)

9 en 10 Juli

Gesloten
Herm. Corn. Jansen
F 67a — Varssel

Te koop een

schaap
met 2 lammeren

J. W. Hilferink

Varssel F 38


