
De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor:

Hengelo (Gld), Keyenburg, Steenderen, Baak, Wichxnond en omstreken

Abonnementsprijs f 3.— per Jaar

Advertentieprijs 3 et per mm

Redactie en administratie:

Drukkerij ARNOLD - Hengelo (Cld)

Telef. 251, Glrono 126415

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van

Bonnen voor Brood

007-2 Brood

008-2 Brood

009 Brood

Alle bonkaarten

808

014 Algemeen

015 algemeen

Tabakskaarien etc.
en versnaperings-
kaarten

QA, QB, QC 808

73. 74. 77 Tabak

11 t m 24 Juli 1948

800 gram brood (geldig t/m
17 Juli)

200 gram brood geldig t/m
17 Juli)

400 gram brood (geldig t/'m
17 Juli)

750 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gr., versnaperingen.

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

Niet aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden de
bonnen: 452, 454, 455, 954, Melk, 460, 461,462,467,
966, 967 Reserve, 973, 975, 979, 390. 420, 450, 890,
920, 950 van de bonkaarten 806.

Plaatselijk Nieuws.
W«er thuis. Zaterdagmiddag arriveerde per Kota
Baroe na een afwezigheid van ruim 3 jaren de heer
H. Dimmendaal, korporaal der Mariniers als eerste
oorlogs-vrijwilliger van Varssel. Een grote schare vrien-
den en belangstellenden riep hem 's avonds een hartelijk
welkom toe. In de gehouden toespraken werd ook
herdacht zijn trouwe wapenbroeder G. Huinink, die in
Indië het leven verloor. Voor de famili? Dimmendaal
buren en vrienden was het een ware feestavond.
Waar bleef de muziekvereniging?

Op excursie. Door leden van de C.B.T.B, werd
een excursie gemaakt naar de Proefboerderij te Heino
en de eendenfokkerij te Ermelo. Op de heenreis van
Heino naar Ermelo werd een bezoek gebracht aan het
ontspanningsbad Hoophuizen aan het IJsselmeer.
's Avonds keerden de excursisten zeer voldaan huis-
waarts.

Het probleem der samenwoning
Brengt aan vele mensen last:
Ruzie om gebruik van keuken,
Herrie om een kamerkast

Als er nu al zoveel ruzies
Bij de kleine mensen zijn.
Wat zal het den een herrie wezen,
Bij de heren in Berlijn.
Want familie Rus en Fransman,
Engelsman, Amerikaan,
Hebben reeds een drietal jaren
Saam de vuile was gedaan.
d'Eerste jaren ging het prachtig
Maar nu, sedert korte tijd,
Knoeit heer Rus met middageten
En de Electriciteit
Uncle Sam is rijk en at steeds
Even goed en vrees'lijk duur
Hij beschikte ook nog over
'n Flinke, grote voorraadschuur.

Alle buren uit de pmtrek
Houden steeds hun hartje vast
Mocht het werk'lijk ruzie worden,
Hebben ZIJ de meeste last!

(Nadruk verboden)

FRANKMING BIJ ABONNEMINT

HINCELO (GLD)

S.t.t.t.

HENGELO (GLD)

Verkiezingsuitslag Ze Kamer
Het aantal zetels is als volgt;

1946 1948

Kath. Volkspartij 32 32

Partij van de Arbeid 29 27

Anti-Rev. Partij 13 13

Comm. Partij 10 8

Chr. Historische Partij 8 9

Partij v. Vrijheid en Dem. 6 8

Staatk. Geref. Partij 2 2

Oude Soc. Dem. Partij O O

Rijkseenheid (Midd. Partij) O O

Lijst Welter O l

O. N. Groep O O

Rev. Comm. Partij O O

In de gemeente Hengelo (Gld) werd dlstrictsgewijs als

volgt gestemd:

Kath. Volkspartij

Partij van de Arbeid

Anti-Rev. Partij

Comm. Partij

Chr. Hist. Partij

Volksp. v. V. en D.

Staatk. Ger. Partij

Oude S. D. A. P.

Middenstandspartij

Lijst Welter
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Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten

Rode Kruis collecte 1 4 t/m 1 9 Juni.

De opbrengst in de gemeente Hengelo (Gld) bedroeg
niet minder dan f 875.63. De ingezetenen hebben
dus de noodzaak van het Rode Kruis-werk begrepen,
en ondanks de talloze collectes van deze tijd, ruim in
hun beurs getast. Hartelijk dank aan alle inwoners
voor hun offer, en aan alle collectanten voor hun ijver.
Namens het comité van voorbereiding te Hengelo (G.),

B. J. ter Bals.

4 Burgerlijke Stand van 16 t/m 30 Juni.

Bevallen: A. B. Winkelman-Tijsen, zn. G. G. Boerman-
Heesen, zn, J. J. Herwers-Leemreis, d. D. Berendsen-
van Burk, d. M. E. Barones v. Dorth tot Medler-
de Weichs de Wenne, d. J. W. G. Baakman-Eijkel-
kamp, z. B. R. Schutten-Wissink, d. W. E. Wesse-
link-Eggink, zn. E. Berendsen-Sanders, d. F. Harmsen-
Pelgrum, d. G. Weideman-Arnold, zn. J. G. M. Wa-
melink-Dickman, zn.

Ondertrouwd: J. A. H. Willink en J. H. Grobben.
J. Regelink en H. Weustenenk. H. B. Leisink en W.
H. J. Mentink.

Gehuwd: H. Langwerden en J. H. Spelhoven. M. Roe-
lofs en A. L. Megens. J. R. W. Rottengatter en G.
E. M. Hoksbergen. J. Koning en H. J. Haaring.

Overleden: D. J. Menkveld, oud 16 jaar, ongehuwd.

Een geslaagd uitstapje. Zaterdagmorgen om 6 uur
startte de jeugdclub van oud-leerlingen van de Openb.
School te Varssel voor een reisje naar Giethoorn.
Na een prachtige fietstocht waarbij vooral genoten
werd van het laatste gedeelte (het fietspad tussen de
Beulakker en Belter Wijde) kwamen zij om 2 uur in
Giethoorn aan.
Al punterend werd Giethoorn en omgeving bezichtigd,
Er werd gezwommen en gezeiid En 's nachts sliepen
allen rustig onder 't veilige dak van het gastvrije
Kraggenhuis.
De helft van de deelnemers keerde Zondagavond terug,
de anderen Dinsdagavond. Allen waren opgetogen over
de heerlijke dagen in 't waterland en namen zich voor
om het volgend jaar weer zo'n uitstapje te maken.

Een uitstapje. Door de buurtver. Kieftendorp, Duns-
borg, werd Zaterdag en Maandag j.l. haar jaarlijkse
uitstapje gemaakt naar Amsterdam.
Eerst werd een rondvaart gemaakt door de grachten,
daarna werd Schiphol bezocht waar enkele deelnemers
een rondvlucht boven Amsterdam maakten. Hierna
we^r terug naar Amsterdam en werd een bezoek ge-
bracht aan Artis.
Op de terugtocht werd halt gehouden aan het Prins
Bernhard-Dal en Julianatoren.
Dat het gezelschap veel genoten heeft, behoeft geen
betoog.
Zeer voldaan en in opgewekte stemming keerden allen
huiswaarts.

Marktbericht. Op de heden
waren 16 biggen aangevoerd,
per week. Vlugge handel.

gehouden weekmarkt
Prijzen 40 tot 45 gld

Achilles-Nieuws. J.l. Zondag werd te Ruurlo de
athletiekdag gehouden, georganiseerd door de Turn-
kring „de Graafschap", waaraan tal van verenigingen
van de Turnbond deelnamen.
Precies 10 uur werd een aanvang gemaakt met de
verschillende nummers voor de persoonlijke plaatsen,
terwijl hierin ook de drie en vijfkamp werden verwerkt.
De damesploeg van Achilles, welke hierook aan deel-
nam, maakte in de aanvang geen sterke indruk. Niets
wilde lukken, maar langzamerhand herstelde de ploeg
zich. Het bleek toen dat de ploeg, hoewel er geen
bijzondere uitblinkers waren, in het algemeen niet voor
de sterkste der turnbond behoefde onder te doen.
's Middags werd een aanvang gemaakt met de serie's
4x100 m estaffette dames. Achilles wist zich met een
kleine voorsprong in de finale te plaatsen, met de
damesploegen van D.G.V., Terborg en Neede.
Jammer was het dat het juist voor de finale begon te
regenen, waardoor de dames vaq Achilles, welke geen
spiks hadden, zoals de andere ploegen, enigszins ge-
dupeerd waren en nogal hinder hadden van het gladde
veld.

Nadat het startschot was gevallen, ontstond er een
hevige sportieve strijd, de ploegen gaven elkander
geen centimeter toe. Het overgeven van de estaffette-
stokjes ging perfect. Als no. l passeerde Pr. Juliana-
Teroorg, no. 2 D.G.V. Doetinchem en direct hierop
Achilles als no. 3. De tijden waren, 59.6, 60.3 en 60.5
sec. Hengelo had zich met 0.9 sec. achterstand weer
geplaatst in de rij der eerste van de Turnkring „de
Graafschap".
Bij het bekendmaken van de driekamp dames, bleek
dat Achilles na het slechte begin nog aardig had op-
gewerkt. In het algemeen klassement hadden zij zich
ook no. 3 geplaatst.
De wedstrijd, welke weer onder leiding stond van de
voorzitterder technische commissie,' de heer Bijlsma,
hadden een zeer vlot verloop en het geheel kenmerkte
zich door de zeer sportieve houding van de deelnemers
onderling.
Te Lochem. wordt a.s. Zaterdag een Jeugdsportdag
gehouden voor adspirantjes tot de leeftijd van 12 jaren,
waarvoor 1200 deelnemers zijn ingeschreven. Ook
Achilles neemt hieraan deel. De kleinen vertrekken
's middags te twee uur van het feestgebouw met een
bus. Terugkomst ongeveer 6 uur.

Politiesport te Doetinchem (Kampioenschappen)
Door de groep Hengelo der Rijkspolitie werd j.l.
Dinsdag deel genomen aan de athletiekwedstrijden te
Doetinchem.
De organisatie bleek ook nu weer uitstekend te zijn
zodat alles tot in de minuut klopte. Het bleek ook nu
weer dat de groep Hengelo over zeer goede athleten
beschikt. De uitslag is dan ook zeer bevredigend.
Wmr. te Kolste werd eerste bij het kogelstoten, speer-
werpen, wmr, Obrink Ie bij het kogelstoten senioren
en verspringen, terwijl de wmr. Ie kl. Soetman eerste
werd met hoogspringen, na loting met 2 en 3, welke
even hoog sprongen.
De 4x100 M, waarvan de lopers waren gevormd van
de beste lopers uit iedere afdeling, en waaraan een
wisselbeker was verbonden, werd gewonnen door de
aloeg Doetinchem in een tijd van 52 sec. Hierin was
ook wmr. Kuiperij ingedeeld. Evenwel bleek dat door
een der lopers van Doetinchem een kleine overtreding
was gepleegd, waardoor de ploeg in zijn geheel werd
gediskwalificeerd en de beker dit jaar mede ging naar
.ochem. De straf voor het kleine misverstand was wel

wat zwaar, maar alle begin is moeilijk. De andere
sloegen hadden een tijd van 53 en 54 sec. hetgeen

op de zware loopbaan zeer goede prestaties zijn.

Voor het hongerende kind. Dankbaar maakt het
comité melding van de ruime giften die in de collecte-
Missen gedaan zijn ten bate van het hongerende kind.
Deze heeft opgebracht de mooie som van f 522.92.
De Hengelose ingezetenen hebben hierdoor getoond

een warm hart te hebben voor de kinderen die ver-
longeren. Door deze bijdragen kan het lijden dezer
deinen verzacht worden.

STEENDEREN.

Uitslag Tweede Kamerverkiezing.

Deze was in de gemeente Steenderen als volgt:

Partijen

Kath. Volkspartij
Partij v/d Arbeid
Anti-Rev. Partij

Comm. Partij
Chr. Hist. Unie
V. v. V. en D.
St.k. Ger. Partij
Oude S.D.A.P.
O. N. Groep
Lijst Welter
Middenst. Partij
Rev. Comm. Partij

Aantal stemmen

1946
2e Kamer | Prov. St.

905

339
337

10
294
136

10

—
—
—
—
—2031

905
297
353

15
325
118

8

—

—
—

—
—2021

Ge m. Raad

874
270
644

met C.H.

~

zie A.R,
206

—
—
—
_

—
—1994

1948
2e Kamer

915
277
345

7
311
193

6

—1
10
3

—2068

Naar het Concours. De Chr. Zangver. „Excelsior"
te Toldijk, Directeur de heer G. Smeenk, hoopt Woens-
dag 14 Juli deel te nemen aan een Zangconcours te
Zeist. Excelsior komt uit in de Ie af d.



Eenheid geldt voor een volk als eerste eis,

Daarom voor uw kind:

het OPENBARE ONDERWIJS!

Mooi resultaat. De schaalcollecte ten bate van de
NIWIN, deze week gehouden, heeft opgebracht de
mooie som van f 691.48.

Stamboekkeuring N.R.St. Bij de op verschillende
plaatsen in deze gemeente gehouden Zomer-inspectie
van het Ned. Rundvee St. werden de koeien van diverse
eigenaren opgenomen. In het volgend no. komen wij
hierop nader terug.

•

•

•

Heden .ontsliep in het Rusthuis der Ned.
Herv. Kerk, onze geliefde Tante

Reintje te Brake
Wed. van E. Egginlc,

in de ouderdom van ruim 93 jaar.

Uit aller naam:

Wed. J. H. Jansen-te Brake

Hengelo (Gld), 7 Juli 1948.

De begrafenis is bepaald op Maandag
a.s., te 12 uur, vanaf het Rusthuis.

Woensdag H Juli a.s.

hopen onze geliefde Ouders

H. J. Buunk

J. F. Buunk-Bannink

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar
in de Echt werden verbonden.

Hun dankbare kinderen

Joop. Annie,
Hennie en Eddy

Hengelo (Gld), 10 Juli 1948

t Voor de Baby t

„EDDY" kinderbadkuip j e

een prachtkwaliteit, ge-

heel zonder naad.

Prijs f 17.84

+
•
•

B. J. ter Bals
Arts

Afwezig
van 1 5 t/m. 30 Juli.

Waarn. R. C. Dwars, Arts.

Korporaal H. Dimmendaal,

betuigt langs deze weg zijn

oprechte dank aan familie,

vrienden en kennissen, in

't bijzonder aan de buren,

voor de hartelijke ontvangst

bij zijn terugkeer uit de

tropen.

jnn eu
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Biedt zich aan

een net meisje
boven de 20 jaar. Ned.

Herv. voor dag en nacht

JLiefst Hengelo of omgeving.

Adres bur. dezes.

Gevraagd een

nette jongen
die zich in het slagersvak

wenst te bekwamen.

Putman's slagerij

v/h H. Wee vers

In de Etalage kan U ze zien.

Indien bovenstaand merk op Uw Rijwiel
voorkomt, dan kunt U er van overtuigt zijn,
dat" er alle mogelijke zorg aan is besteed.

Lakken Nikkelen Chromen

De Fokvereniging

„HENGELO"

vraagt per l Aug. a.s. een

Monsternemer
voor wijk Gooi en ged.

Bekveld.

Nadere inlichtingen en aan-
meldingen vóór 16 Juli a.s.
bij de Secr. der Ver.

Joh. JOLINK,

C 41 Hengelo (Gld).

Te koop
een toom mooie

BIGGEN
bij G. J. Harmsen,

Esselenbroek

Gevraagd
wegens huwelijk der tegen-
woordige, tegen l Aug.
een flinke

Boerenknecht of

aankomende
bij Memelink

„Til" Toldijk

Kerkdiensten
ZONDAG 11 JULI 1948

Ned. Herv. Kerk

8 uur de heer te Winkel.
Voorbereiding H. A.

10 uur Ds Kwint

Voorbereiding H. A.

Veldhoek 9 uur Ds J. Wiersma,
pred. te Zelhem.

Vrijx. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. kerk Steenderen

8.30 uur Ds Gerritsen Wichmond

Voorber. H.A.

Parochie St. Willibrordne

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.

Woensdag 14 en
IS J U L I

GESLOTEN
Herm. C. Jansen

F 67 Varssel

Te koop

bij H. Riefel,

D 82 Hengelo (Gld)

51)1

II

Scharen- «n

Messenslijperij

„Zutphania
Geregeld op de
markt te Hengelo
Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S
Te koop een toom

BIGGEN
bij H. Bosch,

F 20 Hengelo (Gld)

Te koop

Preiplanten
bij B. Berendsen,

Bekveld D 46

Hengelo (Gld)

Te koop een goed

Damesrijwiel
prima in lak

Bevr. bur. dezes.

Te koop een

1-roedige berg
bij G. Lenderink

Regelinkstraat 9

Hengelo (Gld)

POUOODSIUPERS Aroold
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"Jgacd onbreekb. brilleglazen

zijn Splintervrij
Onbreekbaar
Helderder als glas
Beslaan niet
Wegen slechts half 't gewicht
als glas
Sterker dan 't montuur

Grote keuze MONTUREN
en Zonnebrillen.

Dus allen voor Uw bril naar

L Kohier v h
. fa. G. J. Wissink

Horlogerie — Optiek
HENGELO (Gld)

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 14 Juli

te Hengelo (Gld)
(KERMIS)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van

de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)

Hebt ge raeds het boek bestelt „De beste jaren van ons leven"?
Bestel het dan bij ARNOLD

•
•

Dit is een aardig cadeautje !
Een mooie theelepel met de naamletter erop.

De kwaliteit is prima : Zilverwitmetaal ;

door en door vlekvrij efi
onbeperkt goedblijvend.

Ieder lepeltje in doos 2.75

Verzilverde lepeltjes ook goedkoper.

Stevord
•
•
•

Chr. Kleuterschool Regelinkstr. 5

i\ 3 H CJ l T t 6 van nieuwe leerlingen

tegen l Sept. bij de leidster, onmiddelijk na
de schooltijden vóór 23 Juli a.s.

Vereiste leeftijd 3 jaar.

Ladders in Uw kous?

Geen nood!
Breng ze 's Maandags bij ons,

dan hebt U ze Zaterdags weer terug.

Dus met Uw geladderde kous naar:

N. ELLENKAMP
Wichmondseweg 6 Hengelo Gld

•
•
•
•
+

•
•
•
•
+
+

•

•

•

Kermis Hengelo Gld
Woensdag 14 en Donderdag 15 Juli 1948

Programma WOENSDAG:

Nam. 14.00 uur: Kinderspelen op de Bleek
Stoelendans voor Meisjes van l O-H jaar
Knikkers dragen ..

Blokjesrapen „

Ringrijden p. flets Jongens

Zaklopen „

Koekhappen „

8-10

6-8
12-14

9-\\

6-8

Na afloop der Kinderspelen op de Bleek worden

bonnen uitgereikt voor de Kermicverrnakelijk-

heden en Voor IJsco's. Nadien worden géén

bonnen meer verstrekt.

Hierna prijsuitdeling.

Programma DONDERDAG:
V. m. 8 uur: (Opstelling Kerkplein)

Optocht met Muziek en paarden.

V.m. 9 uur: Aanvang Volksspelen.

9 uur : Dogcarrljden voor Dames.

9 uur: Ringrijden p. paard v. Dames-Heren

10 uur: Ringrijden p. fiets v. Dames-Heren

N. m. 13.30 uur: Optocht met muziek

en Vendelzwaaiers

naar het feestterrein
(Opstelling Kerkplein)

N.m. 14.30 uur. VOGELSCHIETEN

Opgave vóór de aanvang der wedstrijden en
vogelschieten bij A. H. Wolbrink - Bleekstraat 3

Ingezetenen worden beleefd verzocht tijdens de Kermis

te vlaggen.

+

•

:
+
«•

^
+

•

+
DE COMMISSIE.



VOOR DE

geldt de volgende Vacantieregeling.

GESLOTEN zijn op:

o
O)

4)

t

O

O

19-20-21 JULI

26-27-28 JULI

2-3-4 AUG.

J. MEENINK

R. KREUNEN
J. H- DEMMING

J. H. TIJDINK
Gebr. BRUGGINK

H. G. v. d. WEER
J. MENKHORST

In verband met deze vacantie worden de clientèle
verzocht rekening te houden met de bonnen-inle-
vering.


