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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 25 Juli t/m 7 Aug. 1948

Bonnen voor Brood

047-2 Brood

048-2 Brood

049 Brood

Alle Bonkaarten 808

054 Algemeen

Tabaks en vertnape-

ringskaarten 808

QA, QB, QC

79, 83, Tabak

Rantsoen

800 gram brood (geldig t.m.
31 Juli)

200 gram brood (geldig t/m
31 Juli)

400 gram brood (geldig t/m
31 Juli)

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

De niet aangewezen bonnen van strook I kunnen wor-
den vernietigd.

Nieuws voor boer en boerderij.
Dorsen in het kader van burenhulp.

Landbouwers, die over een eigen dorsgarnituur be-
schikken en hiermede óók de oogst dorsen van anderen
in het kader van burenhulp, dienen in het bezit te zijn
van een vergunning. Deze kan schriftelijk worden aan-
gevraagd bij het Bureau van de Pro v. Voedselcom-
missaris, Velperweg 55, Arnhem, onder opgave van:
Ie. Naam, adres en registratienummer van de aan-

vrager en van de landbouwers, bij wie de dor-
singen verricht zullen worden, alsmede het aantal
te dorsen ha.

2e. Merk dorskast, pers (touw- of draadpers) en aan-
drijfkracht (electromotor of merk tractor).

De vergunningen moeten tijdens het dorsen op het
bedrijf aanwezig zijn. Bij het dorsen in burenhulp gel-
den dezelfde bepalingen als voor loondorsers. Het
dorsen van eigen oogst met eigen middelen is zonder
enige beperking toegestaan.

Tijdelijke vergunning toegestaan.

Evenals het vorige seizoen kan ook thans weer aan
dorsers, die niet als zodanig zijn erkend, een vergun-
ning tot dorsen bij derden worden verleend. De nog
in omloop zijnde tijdelijke vergunningen hebben hun
geldigheid verloren. Aanvragen te richten aan het Bur.
van de Prov. Voedselcom., Velperweg 55, Arnhem.

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

Plaatselijk Nieuws.
Burgerlijke Stand van l t/m 15 Juli 1948.

Bevallen: J. C. Tolkamp-Wiggers. d. L. H. Scheers-
Kemp, zn. B. Kroesen- te Lintelo, d. G. L. Ligterink-
Toonk, zn.

Overleden: Theodorus E. fiendriks, oud 75 j. ongeh.

Ondertrouwd: Gene.

Gehuwd: Gene.

Geslaagd. Voor het toelatingsexamen van het Klein
Seminarie te Apeldoorn zijn geslaagd Felix Tijdink en
Alphons Morsink.

N.T.F. Over de maand Juni 1.1. werd door de Ned.
Thermo, dienst te Nijverdal uit deze gemeente de
cadavers van l paard; l graskalf; 7 nuchtere kalveren;
16 varkens waaronder 5 biggen; en l schaap opge-
haald.

Veel succes. A.s. Zaterdag neemt de Muziekver.
„Concordia deel aan het Federatief Muziekconcours
te Eibergen.

HET

*

Neem een dagblad in de handen
Het staat bijna vol met sport,
Zóveel vaak dat een gewoon mens
Soms een beetje draai'rig wordt.

't Is natuurlijk wel belangrijk,
— Zo iets snapt het kleinste kind
Dat zo'n stoere bergbeklimmer
Straks de Tour de France wint.

Fanny Blankers, Gerda Koudijs
Han van Swol en Nel van Vliet
Dat zijn nog eens fiinke mensen
Het zijn ,,Keien", waar of niet?

De Vierdaagse gaat beginnen
En het groot Olympisch feest
Men zal spreken van verbroed'flng
Zoals 't altijd is geweest,

Het Olympisch vuur ontstoken
Bij de berg in Griekenland
Gaat gedragen door athleten
Strakjes weer van hand tot hand.

Naast de vlag van Hongarije
Waait een vlag van Israël
Even wordt de strijd vergeten
Bij het Groot Olympisch spel.

Geef de mensen brood en spelen
Net als in Romeinse tijd % (

Zo vergeet de hele wereld
Al haar leed en narigheid.

Niet meer scnrijven over oorlog,
Niet zo zeuren aan mijn kop
Maar toch stiekum in een hoekje
Poetst God Mars z'n harnas op.

(Nadruk verboden)

Uitstapje. De bouwvakpatroons met hun dames
hebben Zaterdag een dag vrijaf genomen om een reis
te maken naar den Haag. Een bezoek werd gebracht
aan het Vredespaleis, het Mauritshuis, het Museum
Mesdag en de Ridderzaal. Ook werd nog een bezoek
aan het strand te Scheveningen gebracht. Des avonds
laat arriveerde men weer in Hengelo terug, hoogst
voldaan over de genot volle dag.

Reisvereniging Hengelo (Gld) De eerste reis ge-
organiseerd door het Bestuur van genoemde Ver. is
in alle opzichten uitstekend geslaagd. Alles was goed
geregeld, zodat het programma correct kon worden uit-
gevoerd.
Woensdagmorgen, om ruim 4 uur, vertrok het gezel-
schap met een nieuwe Bax-Tourincar uit Groenlo en
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Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

ging de tocht via Hummelo—Doesburg—Arnhem —
Nijmegen—Venlo— Roermond—Maastricht—Vaalsnaar
Valkenburg. Het gezelschap genoot van het schitterend
Landschapschoon dat Zuid-Limburg biedt. Toen we
het hoogste punt van Klein Zwitserland bereikt had-
den konden we verschillende uitroepen horen: „Wat is
ons land toch mooi". De gedeeltelijk verwoeste stad
Aken kon men vanaf Vaals, het hoogste punt van Ne-
derland met een verrekijker dichtbij aanschouwen.
Vandaar bezocht men de Immitatie-steenkolenmijn en
de Gemeentegrot. Zeer interressant en leerzaam was
hetgeen de gidsen vertelden en aanschouwelijk te zien
was. Een eigenaardige gewaarwording is het wanneer
men bedenkt dat boven een 60 m. dikke mergel-
groeve het kerkhof ligt, Sodat dus de levenden onder
de doden doorwandelen.
Op de terugweg werd te Maastricht gedineerd en aan
tafel woorden van dank gericht aan het Bestuur voor
het genomen initiatief voor deze reis.
Dat menig lied op de heen- en terugreis werd gezon-
gen en men hoogstvoldaan was over deze tocht be-

hoeft geen betoog.

Noodweer. Tijdens een hevige onweersbui die Woens-
dagmiddag boven ons dorp woedde, sloeg de bliksem
in een boom bij Michels en op de Brandweersirene
staande op het dak van de Hengelose Engrosslachterij,
waardoor deze in werking werd gesteld, en loos alarm

veroorzaakte.

Poiitie-sportnieuws. Bij de op j.l. Dinsdag gehou-
den Athletiekwedstrijden welke gehouden werden op
het sportpark ..Hartenstein" te Oosterbeek, om het
persoonlijk en District-kampioenschap van het Gewest
Arnhem der Rijkspolitie, welk Gewest de provincies
Gelderland en Overijssel omvat, werden door de leden
van de Groep Hengelo (Gld), wederom prachtige resul-
taten geboekt.
De wmr. Kuiperij M. werd 2e op de 400 M hardlopen,
61.4 sec. 4e Hink-stap-sprong 11.11 M.
De wmr. te Kolste H. Ie in speerwerpen (Kampioen)
37.85 M., 2e Kogelstoten 10.12 M., 5e Verspringen
5.29 M., voorwaar prachtige resultaten, gezien de
reputatie van de tegenstanders.
Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat het district
Qoetinchem, omvattende de gehele Gelderse Achterhoek,
Graafschap en Lymers, Kampioen werd voor de distric-
ten Arnhem, Nijmegen, Almelo en Zwolle, waardoor
zij in het bezit kwam van de fraaie wisselbeker.
De wedstrijden waren een groot succes. Vele autori-
teiten gaven van hun belangstelling blijk.

Voor de oudjes. Het comité voor het organiseren
van een autotocht voor Ouden van Dagen, zal ook
nu weer een tocht houden, maar ditmaal in samen-
werking met de U.V.V. Men zie de adv. in dit no.
waarin zij, die aan deze tocht willen deelnemen ver-
zocht worden, zich op te geven vóór l Augustus.
Het minimum inleggeld is bepaald op f 3.— p. persoon.
Minvermogenden kunnen kosteloos aan deze tocht
deelnemen.

Deense Boerendansers. Naar wij vernemen komen
heden Zaterdagmiddag tussen 12 en l uur de Deense
Boerendansers op het Kerkplein te Hengelo (Gld), hun
zal een Gelderse koffietafel worden aangeboden in
Hotel Langeler, terwijl enkele dansen door hen zullen
worden uitgevoerd.

STEENDEREN.

Premiekeuring. Dat Steenderen ook in het warm-
bloedpaard goede fokdieren heeft ^bewees de vorige
week de premiekeuring van fokmerriën te Doetinchem,
uitgaande van de afd. Gelderland van de V.L.N.
Bij de 1-jarige merriën Gelders type verkreeg D. J.
Winkelhorst te Toldijk een 3e premie met Lonie v.b.
5159; 2-jarige merriën Gelders type H. J. Schieven
Luur een 3e premie met Kolbine v.l. 837; 2-jarige
merriën Gronings type, H. Schieven Steenderen een
2e premie met Koruba v.b. 3729; 4- en 5-jarige mer-
riën met veulen Gelders type, H. Kets Baak, een 3e
premie met Irmana St. no. 16123; 4- en 5-jarige mer-
riën met veulen, Gronings type, A. Willemsen Toldijk
een Ie premie met Illiana St. no. 9940 tevens opge-
nomen als stermerrie; D. Garritsen Toldijk, een Ie

premie met Katonia St. no. 9302 tevens opgenomen
als stermerrie.

Hulpkeurmeester. Uit 3 sollicitanten is door B. en
W. dezer gemeente als hulpkeurmeester benoemd de
heer A. G. Rasing te Didam.

Naar Rotterdam. Het personeel der Coöp. Landb.
Handelsver. „Steenderen", maakte de vorige week per
bus een tocht naar Rotterdam, en was daar te gast
bij het Centraal Bureau. Nadat het gehele bedrijf was
bezichtigd volgde tot slot een boottocht door de havens.

Maximumprijs van kersenjam verlaagd.

Aangezien in het afgelopen seizoen de kersenprijzen
betrekkelijk laag waren, is het mogelijk gebleken de
maximumprijs voor kersenjam te verlagen.
In verband hiermede wordt met ingang van 19 Juli
1948 de maximumconsumentenprijs van kersenjam van
86 cent per pot van 450 gram verlaagd tot 71 cent.

Honden en kattenbrood thans officieel vrij.

Aangezien de binnenlandse behoefte aan honden- en
kattenbrood thans ongeveer gedekt is, is hiermede het
voorschrijven van verbodsbepalingen ten aanzien van
het afleveren, ontvangen en vervoer van deze produc-
ten overbodig geworden.
De „Verordening Intrekking Honden- en Kattenbrood-
verordening 1942", die gepubliceerd is in het Voedsel-
voorzieningsblad no. 59 van Zaterdag 17 Juli 1948,
maakt thans een formeel einde aan de distributiemaat-
regelen, waaraan deze artikelen waren onderworpen.

Nieuws in het kort
De nieuwe Kamers. Dinsdag 27 Juli zullen de nieuw
gekozen Kamers der Staten Generaal door de Minister-
president worden geopend.

Na een eeuw. Ter herinnering aan Henri A. Viotta,
de oprichter van de Wagner-vereniging, werd te Am-
sterdam een gedenkteken onthuld.

De strijd tegen de t.b.c. Het ligt in de bedoeling,
de gehele Nederlandse bevolking in de komende jaren
op t.b.c. te onderzoeken.

In memoriam. Te 's Gravenhage overleed luit. gene-
raal b.d. T. F. J. Muller Massis, lid van de Raad
van State.

Zionisten bijeen. Voor het eerst sinds 1939 zal de
Nederlandse Zionistenbond op 29 Aug. a.s. te Am-
sterdam een bijzondere landdag houden, waarbij alle
afdelingen aanwezig zullen zijn.

Een dagje zeeziek. Ter gelegenheid van de koop-
vaardij week vertrekken uit Amsterdam, Rotterdam en
Delfzijl dagelijks kustvaarders, waarop het publiek het
leven aan boord gedurende een dag kan meemaken.

Hij is er af. Mr de Lint de officier van Justitie te
's-Gravenhage stelde W. E. Sanders, een der leiders
van het voormalige Bureau Nationale Veiligheid buiten
vervolging, nadat een onderzoek naar zijn gedra-
gingen tijdens en na de bezetting, had plaatsgevonden.

Wij vlogen naar Rodos. Zou onze vliegende schrij-
ver A. Viruly eventueel een nieuw boek kunnen noemen,
nu hij voor de tweede maal als commandant der witte
U.N.O. vogel met Graaf Bernadotte van Schiphol is
vertrokken.

Hollands Glorie. Op de werf ,,Gusto" te Schiedam,
werd een der grootste zandzuigers ter wereld gebouwd,
in opdracht der Argentijnse regering.

Kat en hond. Welk een vreugde zal het Uw huis-
dieren zijn als U hen kunt voorlezen dat honden- en
kattenbrood ,,van de bon zijn".

De keuzebon dood, leve de keuze. Per l Aug.
zal voor koek, vermicelli e.d. geen keuzebon meer be-
kend worden gemaakt en zal dit alles vrij verkrijg-
baar zijn.

Versnoept. De president der Wereldbank deelde
mede dat ons land de in Augustus '47 geleende 194
millioen dollar heeft verbruikt.

Gaat dat zien. Zo ongeveer spoorde prof. van der
Brink, de jeugdige vacantiegangers aan, de tentoon-
stelling ,,De Zilveren Schelp" in de veemarkthallen te
's Hertogenbosch te gaan bezichtigen.



Langs deze weg betuigen

.wij onze oprechte dank voor

de vele blijken van belang-

stelling bij ons 40-jarig

Huwelijk ondervonden.

Farn H. Voskamp

Kervelseweg 6

Hengelo (Gld), Juli 1948

Mevrouw Drost te Borculo

vraagt een

MEISJE
voor dag en nacht, zelf-

standig kunnende werken.

Meerdere hulp aanwezig.

Nadere inlichtingen bij:

Mevr. G. H. Lulofs-Scheffer.

Te koop aangeboden

l persoons ijzeren ledikant,
witgelakt, met spiraal- en
zeegras matras.

1 Worstmachine z.g.a.n,
middellijn rooster 7 cm.

Alexanderwerk

l Broodsnijmachine m. h, bak
l Kolenlornuis [wil]
2 ovens, plaat 96 bij 73 cm.
met stang 9 cm groter, 3
bijpassenne potten, alsmede
pijpen en kolenbak op wielen

Herenri jwiel [Gazelle]
Adres te bevr. bur. dezes.

Te koop een
prima spelend

Radiotoestel
op accu en batterij, wegens

aansluiting aan electischnet.

W. L. Sanders,

Kervelseweg D 147

Hengelo (Gld)

De lijfspreuk van d' Openbare school alleen

is:
Eén voor allen, allen Eén

H,H, Landbouwers
Ondergetekende beveelt

zich steeds aan voor de

levering van Uw slachtvee.

Commissie 1 1 .

Nuchtere kalveren elke

Dinsdag- en Donderdag-

morgen.

B. Boers

Spalstraat 10 Hengelo (Gld)

Landbouwers
die nog KALI te goed heb-

ben, moeten deze vóór 1

Augustus afhalen, nadien

mag op oude bonnen niet

meer afgegeven worden.

B. Kelderman.

Aankomend

Smidsknecht
gevraagd of flinke

leerjongen
in- of extern.

bij J. W. Scheerder

Steenderen Tel. 48

Een advertentie in

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Wegens vacantie de
eerste week van Aug.

GESLOTEN
M. S. Disbergen

Te koop een

dekrijp zeugje
bij Wed. J. M. Memelink,

D 59 Wichmond

Te koop
1—4 w. Wyandotte

KRIELEN
aan de leg

bij G. A. Franken, Baak

Te koop
zo goed als nieuwe

jongensfiets
voor leeftijd 12-15 jaar

W. B. Schooltink

D 138 Baak

POUOODSLIIPERS Arnold

Kerkdiensten
ZONDAG 25 JULI 1948

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Kwint.

7 uur De heer J. Ribbink, van

Ruurlo, Jeugddienst.

Veldhoek 9 uur de heer

te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk.

5 unr Ds van Linschoten.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 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.

Grondwerkers
gevraagd voor direct

Aannemersbedrijf

„Oost Nederland"

Hengelo (Gld)

Te koop

r.b. Maalkalf

bij G J Wenneker

Vordenseweg 40

Hengelo (Gld)

Tekent in op het standaardwerk:

„Winston CHilI's Memoires"
verschijnt in 6 delen 4 1 1 O . — per deel.

Na 1 Aug. i 1 2.50 per deel.

Het eerste deel verschijnt spoedig.
ARNOLD
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•

+

*
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•
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•
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•

+

Schoenen voor Halve Prijs
In onze seizoen-OPRUIMING verkopen wij a C O N T A N T

vanaf MAANDAG 26 JULI

een partij Dames-, Kinder- en Amerikaanse Schoenen,

alsmede Pantoffels van prima kwaliteit, tegen minimale

prijzen. Geen zichtzendingen. Zie de etalage.

8B§f" Tevens maken wij U er op attent, dat ons bedrijf

wegens jaarlijkse personeelsvacantie in de week van

2 tot en met 8 Augustus GESLOTEN is.

Gebr. Jansen Schoenhandel

•
•
•
+

•
•
•
•
+
+
+

•



Coöperatieve Boerenleenbank

„STEENDEREN"

Algemene Ledenvergadering
op Vrijdag 6 Augustus 1 948, des avonds

7 uur, in Concordia te Steendéren.om

A g e n d a :

,5
6

7

Opening en notulen

Verslag over het afgelopen boekjaar 1947

Vaststelling van de Rekening en Balans over

Verkiezingen: 1947

Vanaf heden ligt 'de lijst" met voordrachten
met namen der candidaten ten kantore der
Bank voor de leden ter inzage.
Tot 7 dagen voor de algemene vergadering
hebben minstens 10 leden der Bank het
recht die voordrachten aan te vullen door
schriftelijke en ondertekende candidaatstelling
bij het Bestuur in te dienen. Dezelfde leden
mogen medewerken tot verschillende candi-
daatstellingen.

Royeren van enkele leden

Voorstel tot het geven van subsidies

Rondvraag en sluiting

Namens het Bestuur,

H. Breukink Bzn., Voorz.

Vanaf Maandag 26 Juli tm, l Aug,
SEIZOEN-
OPRUIMING

van Dames-, Heren- en Kinder-

Schoenen
tegen spotprijzen

Beleefd aanbevelend,

WULLINK'S Sdioenliandel
RUURLOSEWEG VORDENSEWEG

Over fietsen gesproken

Meer dan 40 jaren repareerden en verkochten wij

fietsen.

Meer dan 1 5 jaar werkte Bertus Goossens in onze

werkplaats tot tevredenheid van onze klanten.

Hij is nu weer bij ons in vaste dienst.

2 Dingen die U een waarborg zijn voor degelijke

bediening.

STEVORD.

Het Comité voor

Ouden van Dagen

wenst een A U T O T O C H T
te organiseren op Dinsdag 17 Aug.
Reisroute: Hengelo—Hummelo—Doesburg—Arnhem

Nijmegen — Heilige Landstichting— over
Berg en Dal weer terug naar Hengelo.

Autobezitters, daarvoor is uw steun onmisbaar. Laat
dankbaarheid der oudjes uw beloning zijn en helpt ons
met dit werk.

Leeftijdsgrens 65 jaar. Deelnemers gelieven zich op te
geven, uiterlijk tot l Aug. bij de comitéleden: J. H.
Tijdink, A. H. Arnold, A. G. Leemreis, A. Gasseling,
Keijenburg, L. Vingerling en bij de dames van U.V.V.
Mevr. Arends, Mej. Ruesink, Mej. A. Hilderink, Keijen-
burg, en bij zuster Agnes, Keijenburg en zuster Fok-
kens, Hengelo.

Inleggeld f 3.—. Het Comité.

Alg. Ned. Metaalbewerkers Bond
Afd. VORDEN

VERGADERING
op Vrijdag 30 Juli a.s. in de zaal van

J. Demming, 's avonds 8 uur.

Allen die in de Metaal- en Rijwielbedrijf werkzaam

zijn, worden verzocht deze vergadering te bezoeken.

KOMT ALLEN Het Bestuur afd. Vorden.

Oranje-Commissie.

JAARVERGADERING
op Dinsdag 27 Juli, 's avonds 8 uur

Zaal Langeler.

Trouwe opkomst verzocht van de
burgerij van Hengelo, tevens be-
sturen van Muziek- en Zangver.,
om gezamenlijk plannen te maken
voor de a.s.

Jubileum- en Kroningsfeesten
De Oranje-Commissie,

N.C.B.
UITBETALING VACANTIEBOHS

op Donderdag 29 Juli, in zaal Demming

van 7—9 uur.
Het Bestuur.

Onze clientèle breidt zich steeds uitl

De Hengelose Middenstandcursus
heeft bewezen, het vertrouwen van

onze zakenmensen waardig te zijn.

Onze opleiding is degelijk, kort en

betrouwbaar. Hebt U nog geen

vestigingsdiploma, meld U dan

direct aan bij:

J. Kolenbrander, Hfd O.L.S. Hengelo (Gld)

* S. H. §phrijner, Hfd R.K.S. Keijenburg

G. Smeenk, Hfd Chr. S. Toldijk

Kaart van Indonesië Arnold
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Verkrijgbaar bij L. Kohier

v/h fa. Wissink

Horlogcrie - Optiek

Spalstraat 15 Hengelo (Gld)

Bijlage behorende bij „De Reclame" van 24 Juli 1948.


