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Officiële Bonnenlijst

voor hei tijdvak van 6 t m 19 Juni 1948
Bonkaarten

KA, KB, KC 806

KD, KE 806

Geldige bonnen

421 melk
423 melk
426 vlees
427 „
428, 429 boter

448 algemeen

448

449

435 reserve

434, 437 reserve

438

923 melk
926, 927 vlees
928 boter

929 „

948 Algemeen

948

949

935 Reserve

Rantsoen

6 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet
200 gram kaas of 250 jram

korstloze kaas.
1600 gram brood (geldig t.m.

12 Juni)
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d.
1200 gram brood (geldig t/m

12 Juni)
500 gram boter of marga-

rine of 400 gr. vet
400 gram brood (geldig t/m

12 Juni)

12 liter melk
100 gram vlees
250 gram boter ot margar.

of 200 gram vet
125 gram boter of margarine

of 100 gram vet.
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
400 gram brood (geldig t/m

12 Juni)
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d.
400 gram brood (geldig t/m

12 Juni)

Geldig zijn de bonnen van
strook G.

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MG,

IMH 807
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Op de B- en C-kaarten raken de bonnen 433 en
436 Reserve los van de kaart. Deze bonnen zullen
nog worden aangewezen. Men beware deze dus
zorgvuldig.
Op Donderdag 10 Juni zullen op de A-, B-, C-en D-
kaarten bonnen voor 400 gram brood méér worden
aangewezen dan deze week, zodat per 14 dagen in totaal
op de A-kaarten 3600. B-krt 6000, op de C-krt 4400,
op de D-kaarten 2000 en op de E-kaarten 800 gram
brood verkrijgbaar is op de gewone broodbonnen.

Op de bonnen voor melk mag eerst op Maandag 7
Juni worden gekocht.

Wat doet het Nederlandse
Rode Kruis

Reeds enige malen hebt U in „de Reclame" met vette
letters zien staan: ,,Geef aan Uw Rode Kruis". Maar
wat doet eigenlijk dat Rode Kruis? Wat het in de
oorlog en de eerste tijd daarna gedaan heeft, weten
wij allen: hulp aan de geëvacueerden en repatriërenden,
eerste hulp bij bombardementen e.d., hulp aan de ge-
troffen gebieden. Maar wat doet het Rode Kruis nu ?
Ook nu helpt het Rode Kruis bij grote rampen, alleen
valt die hulp niet meer zo op. Wist U dat 't Rode
Kruis, toen Steenderen in Januari van dit jaar door
watersnood bedreigd werd, aan de mannen waterlaar-
zen verstrekte ? Wist U "dat 't Rode Kruis, toen kort
geleden 't Leo-gesticht in Borculo afbrandde, onmid-
dellijk beddegoed beschikbaar stelde?
Maar er is nog veel en veel meer, De hoofdtaak van
het Rode Kruis ligt thans in Indonesië.
Eén voorbeeld uit een rapport van een ambulance-arts
per jeep naar kampong Alai, vertrek 11 uur, aankomst
12.45 uur, terug om 18 uur. Behandeld 254 patiënten.
Hierna volgt in het rapport een medisch verslag over
de verschillende ziekte^ van de bevolking, waaruit blijkt

*

GOOD £utU!

Door de blauwe Oosterluchten,
Boven zeeën en woestijn,
Boven landen waarin broeders
Maandenlang in oorlog zijn,
Vliegt een Nederlandse vogel
En een Nederlandse hand
Brengt de Zweedse vredestichter
Veilig naar het Heilig Land
Lake Success gaf deze opdracht,
Ook al is ons land slechts klein
Hart'lijk hoop ik, dat deez' Vliegtocht
Echt een groot succes zal zijn.
Dat ook mee door Neêrlands kunnen
Orde d'overhand weer krijgt,
Dat de vrede weer mag spreken —
Het kanon er eind'lijk zwijgt.

Goede reis, jij witte vogel
Ook al is ons land maar klein,
'k Hoop dat jij succes zal boeken,
Door een vredesduif te zijn!

(Nadruk verboden)

dat 't merendeel der mensen lijdt aan een of andere
tropische ziekte, die vaak met één behandeling is te
genezen. Maar die ene behandeling moet er dan toch
maar komen, en daarvoor zorgt o.a. het Rode Kruis.
Wat doet het Rode Kruis ? Gaat U Vrijdag a.s. naar
„Concordia" Hengelo (Gld), daar kunt U het zien
op de film. Het kost U geen geld, alleen maar een
avond, maar dan ook* een zeer leerzame avond.
Zie de advertentie in dit blad.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

EHHABLOEHCOLLECTE 1948.
De jaarlijkse Emmabloemcollecte ten bate van de
tuberculosebestrijding zal alhier dezer dagen gehouden
worden.
Ook zal op de markt van 16 Juni worden gecollecteerd.
Geeft mild; Uw hulp is nodig bij de bestrijding van
de t.b.c.
BflF" De opbrengst komt geheel ten goede aan de

plaatselijke t.b.c.-bestrijding.

De Tuberculosecommissie te Hengelo (Gld).

Nieuws voor boer en boerderij.
V e e v o e d e r .
Vanaf 6 Juni wordt het voeder voor 8 weken toegewezen.
De veehouders ontvangen 2 bonnen van gelijke hoe-

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

s.s.t.t.

HENGELO (GLD)



veelheid. Op elke bon is de helft van de toewijzing
vermeld waarop men recht heeft.

Inventarisaticbesluit Voedselvoorziening

Ieder die meer dan 50 are, cultuurgrond in exploitatie
heeft, dan wel minder dan 50 are, mits daarvan 20
are of meer met akkerbtfuwgew. is beteeld, ieder die hou-
der is van één of meer runderen, varkens of schapen,
dan wel 11 of meer stuks pluimvee en ieder die teler is
voor eigen rekening van groente of fruit, met het doel
deze te verhandelen, dan wel in het bezit is van een
tuinbouwteeltvergunning, dient zich, indien bij hem in
Mei 1948, om welkereden dan ook, geen inventarisatie
werd gehouden, voor, of binnen 2 x 24 uur na 5 Juni 1948,
te vervoegen bij de Plaatselijke Bureauhouder van het
district, waarin zijn bedrijfsgebouwen zijn gelegen, ten-
einde aldaar een inventarisatieformulier te vragen, dit
naar waarheid in te vullen en na ondertekening aan
genoemd Bureau te overhandigen. Verzuim of nalatig-
heid wordt vervolgd, op grond van bovengenoemd
Inventarisatiebesluit Voedselvoorziening.

De P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink. Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Plaatselijk Nieuws.
Burgerlijke Stand van 16 t/m 31 Mei 1948

Bevallen: G. J. Hiddink-Zeevalkink, d. J. van Bree-
Natrop, zn. E. Schuerink-Remmelink, d. W. H. Kuipers-
v/d Beek, zn. M. J. Niesink-Elsebroek, zn. H. B. ter
Bals-Trebbe, zn.

Ondertrouwd: J. Koning en H. J. Haaring.
Gehuwd: W. J. Nieuwenhuis en H. A. Limbeek. H.
B. Ploeg en H. J. Bultman. G. J. Harmsen en T. H.
Oosterink. A. J. Leerink en H. Dijkman. B. Hukker en
B. J. Jolink. A. J. Eggink en A. Kraassenberg. A. J.
Engbersen en A. A. M. Kaak

Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren 19 biggen aangevoerd.
Prijzen van 40 tot 47.50 per stuk. Handel vlug.

N.T.F. Over de maand Mei 1.1. werd door de Ned.
Thermo, dienst te Nijverdal uit deze gemeente de
cadavers van 17 nuchtere Kalveren waaronder 2 stier-
kalveren, 10 varkens waaronder 7 biggen en l Schaap
opgehaald.

Naar wij vernemen hoopt de Muziekver. „Concordia"
deel te nemen aan het Concours te Vorden, en wel
in de 2de afd. Harmonie.

Schoolreisje. De O.L. school te Varssel maakt op
Vrijdag 18 Juni een reisje naar Arnhem.

Het bestuur van de jeugdclubs gevormd uit oud-leerlin-
gen van bovengenoemde school heeft het „Kraggehuis"
te Giethoorn gehuurd, waar de jongens en meisjes
enkele prettige dagen met varen en zwemmen hopen
door te brengen.

Concert. Volgens een advertentie in dit no. wordt
door de Muziekvereniging „Concordia" a.s. Zondag
een begin gemaakt met de te geven Zomer-Concerten
in de Muziektent. Het talrijke publiek, dat telkens bij
deze concerten aanwezig is kan dan weer volop ge-
nieten, wanneer althans ook het weder gunstig is.
Een woord van vermaan aan het jeugdige publiek, om
gedurende het spelen der muziek, zich rustig te ge-
dragen en niet heen en weer te lopen, is hier zeker
niet overbodig. Het grote publiek kan hier zelf aan-
medewerken, door de in hun nabijheid bevindende
jeugdige personen hierop te wijzen, en mede daardoor
ook de'taak der politie te verlichten, die toezicht hier-
op houdt.

Ouwehands Dierenpark. De directie van het bekende
Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg te Rhenen
zond ons ter beoordeling een mapje prentbriefkaarten.
Deze kleurige kaarten getekend door Ferdinand Lin-
denberg, laten op geestige wijze zien hoe uit alle delen
van Nederland de dragers van de Nederlandse kleder-
drachten het dierenpark bezoeken.
Wie deze zomer naar Ouwehand gaat zal zeker graag
zo'n mapje als aandenken meenemen.

Ware Volksdemocratie of Communisme.
Voor de Anti-Rev. Kiesver. sprak Vrijdagavond Ds
J. Fokkema, Ned. Herv. Pred. te Delft en lid der
Tweede Kamer. De voorz. Hiddink opende de verg.

en verwelkomde de aanwezigen, alsmede de spr. Deze
begon met te zeggen dat godsdienst en politiek niet
te scheiden zijn. Spr. hekelde de'politiek der heden-
daagse regering, die onze Christelijke vrijheid aantast,
en als, bewijs voerde spreker aan de overheidsbemoei-
ing op radio gebied. De Staatsschuld "bedroeg momen-
teel reeds 26 milliard. Het beleid van minister Lieftink
werd door spr. van de hand gewezen, die met het
geld ve rkregen uit de heffing ineens, de lopende uit-
gaven betaalde, inplaats daarmede de staatsschulden
een eind naar beneden te drukken. Ook over de buiten-
landse politiek der regering was spr. ontstemd. Hij
herinnerde zich nog een versje toen hij op de school-
banken bij zijn vader in de klas zat. „Kent gij dat
volk vol heldenmoed en toch zolang geknecht", uit
de geschiedenis der Transvaalse oorlog. Engeland was
het die de Nederlanders daar heeft onderdrukt, en
onderworpen en met verheffing van stem zei spreker :
Engeland is het geweest die heel de geschiedenis door
ons heeft gedwarsboomd en dit ook in Indië heeft ge-
daan toen door deze geweigerd werd de manschappen
ter beschikking te stellen om de orde te handhaven
en het gezag te herstellen. De communistische agitatie
in Indië, waarvan de draden lopen naar Moskou, moet
voor ons oorzaak zijn op onze hoede te zijn, daar het
wel eens kon gebeuren, dat Indië over twee jaar ge-
heel in handen van de communisten is. Bedroevend
noemde spr. het feit dat de mannen die verantwoor-
delijk zijn voor dit alles en aan wiens schuld dit alles
is te wijfen, door de Partij van de Arbeid zijn be-
neemd en door deze worden gesteund.
Een optimistische toon kon spr. ook laten horen, als
hij het heeft over de Amerikaanse politiek die tracht
Rusland in te sluiten, en het nooit zal dulden dat het
communisme in Ned. Indië en Britsch Indië zal over-
heersen.
De houding der Chr. Hist. inzake de grondwetsher-
ziening vond spr. onbegrijpelijk. Hij betreurde dit.
Voor een fusie van beide partijen acht spr. de tijd
nog niet rijp, ofschoon juist in deze tijd een eendrach-
tig samenwerken, en schouder aan schouder staan en
als broeders samen te werken, zo hoog nodig is.
Met alle waardering die spr. heeft voor het werk van
minister Drees, die nu gehuldigd wordt als de man
voor de ouden van dagen, moet hij constateren dat
deze minister Drees voortbouwt op de grondslag die
door Talma is gelegd.
Verder waarschuwt spr. dat een Christen geen lid
van de P. v. d. A. kan zijn, en citeert deze bewering
door een artikel voor te lezen van een der sprekers
uit de partij, waaruit blijkt dat de stootkracht van het
socialisme moet gericht zijn tegen het Politiek christen-
dom, hier kunnen, aldus spr. de doorbrekers het mede
doen.
Van de gelegenheid tot vragen stellen werd door en-
kelen gebruik gemaakt en door spr. beantwoord.
Nadat de voorz. spr. bedankte voor zijn helder betoog
sloot Ds Fokkema met dankgebed.

Vergadering Boerenleenbank „Landbouwbelang"
op Maandag jl. in Hotel Langeler. De voorz. J. C.
Geertsma opende deze 46e alg. verg. en gaf een over-
zicht over het boekjaar 1947. Niettegenstaande de be-
lastingbemoeiïngen werd er meer spaargeld aangeboden
dan terugbetaald moest worden. Tevens schetste de
voorzitter de soliditeit der bank, die voortdurend on-
der toezicht der Coöp. Raiffeisenbank te Utrecht staat,
hierbij memorerende dat deze dit jaar haar 50-jarig
bestaan herdenkt, en zijn grote waarde voor het ganse
boerenleenbankwezen.
13 Nieuwe leden traden toe. Uitgegeven werden 132
spaarbankboekjes en 12 lopende rekeningboekjes, In
1947 werd aan spaargelden met bijgeschreven rente
ingelegd f 684.927.68. In 1947 werd aan spaargelden
terugbetaald f 557.628.94, saldo spaargelden 31 Dec.
'47 f 4.335.709.56. In 1947 werd aan nieuwe voor-
schotten en hypotheken verstrekt f 152.950.
Het reservefonds bedraagt behalve de winst over 1947
f 137.804.86. Winst over 1947 na aftrek van onkosten,
subsidiën en afschrijvingen op onroerend goed f 3.229.38.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de aftr.
leden J. C. Geertsma en G. Agterkamp herkozen.
Tot commissieleden voor het nazien der rekening '48
werden aangewezen de heren G. Lenselink, G. A. Wil-
link en tot plaatsvervanger G. J. Langeler.
Hierna sloot de vooiz. de vergadering, na de leden
dank te hebben gebracht voor hun opkomst,



De Heer en Mevrouw ter

Bals-Trebbe geven U met

grote dankbaarheid en blijd-

schap kennis van c!e ge-

boorte van hun zoon

Hengelo (Gld), 30 Mei '48

Gevraagd
aankomende

bakkersbediende

of leerling
Bakkerij Hoornenborg

Vorden.

Te koop

2 melkbussen
30 Liter

Wullink's Schoenhandel

Ruurloseweg

Te Koop

KRIELEN
bij G. J. Halfman

Hofstr. 7 Hengelo (Gld)

Te koop
een perceel gemest

Hooigras
bij H. J. S. Eugelink

Hummeloseweg 22

Te koop een gebruikt

Dames- en

Herenrijwiel
J. Goossens Keijenburg

c. A. 8 y. v.
8 en 9 Juni

drie eenheden
kolen afhalen

Gevonden een

terug te bekomen bij

J. H. Nieuwenhuis

C 85 Keijenburg

Te koop
prima Zweedse 1-paards

Maaimachïne
„Viking"

zo goed als nieuw met 4

messen, bij

J. W. Scheerder,

Smederij - Steenderen

Tel. 48

Vanaf heden
elke Donderdagmorgen

tot 8 uur

nuchter kalveren
ontvangen bij .

Gr. F. Wicherink

Kroezerijweg 3 Keijenburg

Gelegenheid voor het

weiden van

2 eenwinters
bij J. Klein Gotink

Bekveld D 5 Steenderensew.
r»

Hengelo (Gld)

Ned. Rode Kruis afd. Hengelo (G.)

Propaganda-Filmavond
op Vrijdag 11 Juni 1948, in zaal Concordia,

te 20 uur.

.vertoont worden de films:

„De Witte Engel",
een film over het leven van Florence Nightingale,

de eerste Rode-Kruis-helpster, in de Kruis-Oorlog.

„Werken van Barmhartigheid"
deze fiim laat het werk van het Rode Kruis in

Indonesië zien.

Toegang vrij. - Komt allen - Einde ± 22.30 u.

CONCERT
te geven door de Muziekver.

„CONCORDIA"
te HENGELO (Gld)

op Zondag 6 Juni a.s. des avonds

7.30 uur, in de Muziektent.

Het Bestuur.

Storten van afval en vuil.

Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld) vestigt de

aandacht erop, dat voor het brengen van afval, vuil,

enz. op de vuilnisstortplaats bij „het Ronde Venne"

uitsluitend gelegenheid bestaat op Vrijdagna-
middag.

Men wordt dringend verzocht zich aan deze regeling
te houden.

Het storten zonder vergunning van het gemeentebe-

stuur op andere tijden is verboden. Bij overtreding

van dit verbod zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Hengelo (Gld), 3 Juni 1948.

ZONDAG a.s.

AANVANG 2 UUR

PAXI -
Brummense B. l

Entree 42 cent (bel. inbegr.) Kinderen 1 O cent.

Leden en Donateurs dienen hun kaart te tonen daar

zij anders geen recht op vrije toegang hebben.

Geld. Mij van Landbouw
Afd. HENGELO (Gld)

*De leden worden uitgenodigd tot bijwoning

der VERGADERING te Vorden, op*

Maandag 7 Juni, 's avonds 7.30 uur,

in Irene. Besproken zal worden:

JE OPRICHTING ENER LAGERE LANDBOUWSCHOOL"
Verder vermeld de agenda :

Oprichting van een Schoolvereniging en

Verkiezing van een voorlopig bestuur.

Het Bestuur der afd. Hengelo (Gld)

van de G. M. v. L.

Onze machines draaien weer
De overplaatsing van onze Moffel- en Zand-

straal-inrichting naar de voormalige Schoen-

fabriek der Gebrs. Jansen is gereed.

Wij kunnen thans weer rijwielen Lakken en Biezen

Duur der behandeling ongeveer H dagen.

> Alle mogelijke frame-reparaties worden
door ons verricht.

> Ombouw van normale rijwielen tot kinder-
rijwielen.

V Verder alle andere Rijwiel-reparaties.

Raadhuisstraat 27

De „Quick" Sportschoenfabriek
te Hengelo (Gld)

Vraagt voor direct enige

. flinke jongens
liefst beneden 20 jaar

Fa. Gebrs. JANSEN, — Raadhuisstraat



U GAAT
toch ook naar het MUZIEK-CONCOURS

anex ZOMERKERMIS te VORDEN

op 18, 19 en 20 JUNI?

+

+

•

•
•
•
•
+
+
•
•
•
•
•

•
•
+

Programma
der Feestelijkheden
georganiseerd ter gelegenheid van het

20-jarig bestaan
V. en A.V. „PAX"
te Hengelo (G.)f op 8-10-11-12 en 13 Juni a.s.

Dinsdag 8 Juni 19 u. PAX l - Keijenburgse Boys l

Donderd. 10 Juni 19 u. PAX 2 - RATTI I
Vrijdag 11 Juni 19 u. PAX 3 - VORDEN 2
Zaterd. 12 Juni 14.30 u. PAX A - LOCHEM A

15.30 u. PAX B - LOCHEM B

17.30 U. PAX l - LOCHEM l (Kampioen 4e kl. (K.N.V.B.)

Opgeluisterd door de MuziekVer. „Crescendo"

-Zondag 13 Juni 13 u. PAX 4 - D.E.S. l

15 u. Pax-Veteranen - Keijenburgse Boys-Veteranen

16u. Hengelose Elftal - A.Z.C. (Zutphen)
(Samengesteld uit spelers van Pax en Keijenburgse Boys)

Opgeluisterd door de Muziekver. „Concordia"

Toegangsprijs bij deze wedstrijden 25 et. Kinderen 10 et. Donateurs hebben geen
vrije toegang.

zaterdag 12 jum Groot Bal-Champêtre
op de Bleek Prima Dansorkest.

Schitterende Verlichting

Heren f 2—

Aanvang 19 uur Overdekte Consumptietent aanwezig

Entree: met vrij dansen Entreeprijs zonder dansen
Dames f 1. — p.p. 25 cent p.p.

N.B. Leden kunnen op vertoon van hun Lidmaatschapskaart, op 8, 10 en 11 Juni
aan de kassa op het terrein ieder 2 reductiekaarten afhalen a 50 et. per stuk.
Nadien bestaat deze gelegenheid niet meer.

Voor Familie- en Bruidsfoto's

Naar Foto DOLPHIJN

VORDEN Tel. 52

Modern Atelier Billijke prijzen
Ook overal aan huis

Bestellingen bij Drukkerij ARNOLD.

Belastingzaken

B Middenstandsboekhoudingen

| Landbouwboekhoudingen

| Opmaken van Balansen

Administratiekantoor Th. J, SLOOT

HENGELO (GLD), E 2

Lictf Ned. Inst. v. Belastingconsulenten.
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Supporters van PAX,
Zo jullie allemaal wel weten . viert
PAX haar 20-jarig bestaan.
Laten we nu als echte voetballiefheb-
bers eens laten zien dat «we niet alleen
aan de lijn kunnen staan maar ook
kunnen meewerken om Pax te steunen.
Daarom verwachten wij U allen

a.s. MAANDAG 7 JUNI,
's avonds 8 uur, in de kleine zaal
van Concordia, om het een en ander
te bespreken.

Enige supporters van Pax

Prachtsortering Jeugdlectuur Arnold



Bijvoegsel van „de Reclame" behorende
bij het nummer van Zaterdag 5 Juni '48

Kerkdiensten
ZONDAG 6 JUNI 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel.

10.15 Ds Kwint
Bediening H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen Dienst

Ned. Kerv. Kerk Steenderen

IQ uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Willibrordus
Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Te koop
een eerlijke dragende

koe van 3e kalf
ook genegen te ruilen voor

gust vee
bij H. Wentinlc,

Baak D 131

Te koop een toom

biggen
bij H. Geurts,

C 28 Keijenburg

De echte Bruejère Rook- en
Shagpijpen vanaf f l~
PITLMKLIIPEK Arnold

Te koop
een beste dragende

B.B. Zeug
uitgeteld

Joh. Tolkamp,

Bekveld Hengelo (Gld)

Te koop

beste Biggen
bij H. Luesink,

Varssel

Te koop

beste Biggen
bij H. Luesink

Varssel

Te koop
alle soorten

PLANTEN
bij A. Willink,

Keijenburg C 95

Te koop

melkkoeien

en nieuwmelkle Vaars
van 15 tot 23 l melk

Weevers en Boers,

Hengelo (Gld)

Woensdag 9 Juni wegens omstandigheden
de gehele dag

gesloten
W. J. HARMSEN Bekveld D 19

De bestelde Rubber-werklaarzen
kunnen worden afgehaald

WULLINK's - Schoenhandel
Ruurloseweg

Mededeling Coup. Landbouw-Vereniging Je Volharding"
HENGELO (Gld)

Met ingang van 21 Mei zijn nieuwe samenstel-
lingen voor mengvoeders van kracht geworden,
voor varkensvoer kunnen 5 mengsels worden ge-
maakt. Wij hebben alleen voorradig biggen- en
varkensmeel (eiwitrijk) dit zijn volledige voeders,
hiernaast mag men geen melk voeren, wil men
dit wel doen dan moet men eigen graanmeel bij-
voeren. Nu de kuikens bijna grote hennen zijn
geworden hebben we naast grof kuikenvoer,
Gem. graan met gesneden maïs voorradig, dit
is een mooi voer en weinig duurder dan gem.
graan. Op de nieuwe voederbon die nu komt
kan men naar keuze opnemen, dus ook Gem. graan

Wij hebben groot gebrek aan ledige zakken, breng
die zo spoedig mogelijk terug,

Alle Kunstmertstoffen ruimschoots voorradig,
als : Kalkammon, Kalksalpeter, Am. Nitraat-
Kalkstikstof en Zw. Ammoniak, Chilisalpeter,
tijdelijk geruimd, maar verwachten binnen enkele
dagen een nieuwe partij. Kali 40°/o en Kainiet
17% voldoende voorradig. Wij verwachten in
Juli en Aug. een grote partij Slakkenmeel, be-
stellingen hierop worden dagelijks aangenomen,
wij weten nog niet, of wij alle bestellingen voor
100°/o kunnen uitvoeren, maar weten dan onge-
veer waar we aan toe zijn.

Voor Juli levering ontvangen wij een grote partij
Eierkolen en Anthraciet en ook wat Bruin-
koolbiketten, bruinkoolbriketten zijn bonvrij deze
worden door ons naar billijkheid verdeeld, ieder
krijgt zijn evenredig deel.

Bestellingen worden aangenomen op Org. Petk.
Zaairogge, wij gaan dit keer niet procentsge-
wijs toekennen, zolang er voorraad is wordt alles
geleverd, dus spoedig bestellen kan Uw voor-
deel zijn.

Voor de bestrijding van hartrot bij bieten Borax
voorradig, tevens alle soorten Sproeimiddelen
ook groeistof voor Distel, Brandnetels en boter-
bloemen, en Calsium-arsenaat voor spuiten
tegen de Coloradokever.

Prima smeerolie en wagenvet, koolteer en
carboleum.

Nog voorradig enkele roodkoperen rugsproeiers, en
een compleet weide afrasteringsapperaat op
batterij.

Nuchter kalveren worden na 7 Juni iedere Donder-
dagmorgen om 8 uur ontvangen, alle ander
leveringsvee en varkens kan worden opgegeven
ten kantore of bij de plaatselijk vertegenwoor-
diger D. Wullink.

Kantoor en Magazijn open van 7' / 2 tot 12
2 — 6 uur.



Vertrek |Thuiskomst

De dag dat ik Holland ging verlaten
't Viel wel zwaar, maar 't mocht niet baten
Vooruit aan boord, en dan maar varen
Waar naar toe, moest maar raden.

Zo ging ik dan, ver over zee
In gedachten, ging Hengelo mee
En zat op de boot lange uren
Alleen, heel stil, vooruit te turen.

Dan zat ik rustig stil te dromen
Aan wat voorbij is en gaat komen
Tot ons schip de 19e Juli dag
Rustig in de haven van Port Said lag.

Dit was voor mij, waarop ik herdacht
Voor 21 jaar terug, ter wereld werd gebracht
Doch ging voorbij, nu zonder feest
Toch is de dag onvergetelijk geweest.

Zo gleed 't schip weer verder door
Tot, het drong door tot in ons oor
Mannen nog maar enkele dagen
Houd goede moed en nu niet klagen.

De eerste voet op Indisch grond
Was toen het schip zich in Sabang bevond
Daar kregen we een heel klein idee
Van 't verre Indie over zee.

Toen we daar weer afscheid namen
Duurde't niet lang, voor we in Belawan kwamen
We stapten daar toen in de trein
Die bracht ons waar we moesten zijn.

We waren er nog geen dag of tien
Of hadden 't meeste al gezien
Vele bioscopen en cafe's
Stemden ons heel goed van geest.

Zo zitten we hier dan in de Oost
De post is en blijft een grote troost
Al is het schrijven nog zo klein
Elk briefje zal hier welkom zijn.

't Thuisfront en de U.V.V.
De gehele burgerij leeft mee
Veel werk wordt voor ons verricht
Ook die kant moet worden belicht.

Een pakket, het doet zo goed
Het maakt rauwe bonen zoet.
Elk cadeau, zo ver van huis
Doet ons denken weer aan thuis

't Vertrek is nu beschreven
De thuiskomst, wanneer zal dat wezen ?
Onzekerheid, verliest de moed
Ondanks dat alles, gaat 't goed.

Hierbij wil ik dan gaan sluiten
Maar voordat, eerst dank te uitten
Wat ge ook deed, voor de goede zaak
Ook van harte dank van Benny Kaak.

Twee soorten van
Zuinigheid.

VOORLICHTINGSBUREAU

VAM DEN VOEDINGSRAAD

Men kan in een huis-
houding (in het bijzonder
wat de voeding betreft)
op twee manieren zuinig

zijn. De ene manier betekent afstand doen van veel huise-
lijke gezellighdid en op den duur de gezondheid van het
gezin ondermijnen. De andere manier (die nog velen kan
redden van die eerste vorm van zuinigheid) komt neer op :
geregeld over alles zijn gedachten laten gaan en openstaan
voor goede raad.
Nog onlangs is uit een onderzoek gebleken, dat in 65 pro»
cent van de Nederlandse gezinnen slecht en onzuinig wordt
gekookt. Bij het schoonmaken van aardappelen en groenten
gaat in die gezinnen gemiddeld voor 10 cent per dag ver»
loren. Door te lang en in te veel water koken wordt er ge-
middeld tweemaal zoveel gas gebruikt als bij een juiste be-
reiding nodig is. (Dat betekent bovendien voor ons land
verlies van kolen en deviezen).
Besparing van voedingswaarden.
Daarbij is nog geen rekening gehouden met het verlies aan
voedingsstoffen. Want het merkwaardige is, dat bij de zui-
nigste manier van koken de voedzaamheid van de maaltijden
het grootst is! Daarmee bedoelen we dan de tweede, de
v e r s t a n d i g e vorm van zuinigheid, waarbij groente zui-
nig wordt schoongemaakt - zodat men bijv. ook van de
ijzerrijke groene bladeren van andijvie profiteerd; waarbij
met weinig water gekookt — omdat zich in dat water de
vitaminen en zouten oplossen j en waarbij tenslotte vooral
groente zo kort mogelijk te vuur staat - hoe meer verwar-
ming, hoe minder er van de vitaminen overblijft.
Een dergelijke zuinigheid kan alleen maar voordeel beteke-
nen voor de gezondheid] Koop voorts de groenten van het
seizoen; „prfmeurs" zijn duur en uitvoedingsoogpunt lang
niet altijd het beste.

Zo juist ontvangen;
een pracht collectie

Dames- en Herenportemonnais

Actetassen, School- en Vulpen-

etuis, Sigaretten-roldozen,

Kokers, Pijpjes, Aanstekers en

(lesjes benzine.

Gezelschapsspelen voor Oud

en Jong.
i

Brei- en Haakboeken

Verkrijgbaar bij

Boekhandel ARNOLD.


