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Officiële Bonnenlijst

voor het tijdvak van 8 t m 21 Aug. 1948

Bonnen voor Brood
en Vlees

087-2 Brood

088 2 Brood

089 Brood

084 Vlees (reeds aangew.)

085 .,

096 H

Alle Bonkaarten 808
094 Algemeen

Tabaks en versnape-

ringskaarten 808

QA, QB, QC

85, 86, 89 Tabak

Rantsoen

800 gram brood (geldig t.m.
H Aug).

200 gram brood (geldig t/m
H Aug.)

400 gram brood (geldig t/m
14 Aug.)

100 gram vlees (geldig t/m
28 Aug.)

300 gram vlees (geldig t/m
28 Aug.)

100 gram vlees (geldig t/m
28 Aug.)

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

De niet-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen ver-
nietigd worden.

Geen prijsverhoging voor slachtvee.

In tegenstelling tot geruchten, welke in landbouwkrin-
gen circuleren met betrekking tot een spoedig te ver-
wachten verhoging van de overnameprijs voor slacht-
vee, deelt het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening mede, dat niet het voornemen be-
staat een dergelijke maatregel te treffen.
De veehouders dienen er rekening mede te houden,
dat in het najaar in geen geval méér vee op de slacht-
veemarkten ter overname zal worden toegelaten dan
door het Bedrijfschap voor Vee en Vlees kan worden
toegewezen voor directe consumptie en opslag in de
vrieshuizen. Maatregelen die de aanvoer beperken, kun-
nen dus eventueel wél worden verwacht.

Nieuwe bonnen voor werkkleding

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de bon-
nen voor werkkleding H 6 en L 6 tot nader order
geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de
bonnen H 6 kan men kopen: een overall, een werk-
pak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een
lange witte jas, een|laboratoriumjas of een mouwschort,
Op de bonnen L 6 kan men kopen: een werkbroek
of werkjasje van keper, drill, satijn, beaverteen, Engels
leer, manchester of pilow, eep korte witte jas, een koks-
buis of korte stofjas.
De bonnen H 7 t/m H 12 en L 7 t/m L 12 zijn nog
niet geldig.

De bonnen H l t/m H 5 en L l t/m L 5 en de
rantsoenbonnen FC en FD blijven voorlopig geldig.

Plaatselijk Nieuws.
De Postduivenver „Steeds Sneller" hield Zondag
j.l. haar tweede wedvlucht van Katelijn Waver 159 km,
De uitslag is als volgt:
l J. Mullink, Velswijk. 2 }. Meijer. 3 A. Willemsen.
4 J. E. Jansen, Velswijk. 5 H. Wenneker, Velswijk.
6 B. Praasterink, Velswijk. 7 E. J. Roenhorst. 8 G. J.
Reulink. 9 G. F. Niesink, Steenderen. 10 J. B. Hilde-
rink, Velswijk. 11 J. J. Jansen,
Vierdaagse. Onze plaatsgenoten P. Elbers, G. Lang-
werden en F. Verwijen hebben deelgenomen aan de
Vierdaagse afstandmarsen en hebben deze tocht men
succes volbracht.

Brand. Zaterdagmiddag ontstond een begin van brand
bij Gez. Wissink. Door krachtig optreden wist men
het vuur te bedwingen.
De brand moet ontstaan zijn tijdens schilderswerkzaam-
heden.

De Berlijnse C R I S I S

Praten, praten, nog eens praten
Over crisis in Berlijn.

Molotof was met vacantie
Achter 't ijzeren gordijn.

Engelsen, Amerikanen,
Gaan nu straks naar Stalin toe,

Maar de Russische dictator
Zegt helaas geen ba of boe.

Als de een iets graag zou willen,
Zegt de andere weer nee,

De Berlijners vinden 't lastig,
Want die zitten er maar mee.

Eig'lijk zijn die grote heren
Kinderachtig zo u ziet

Juist als 't bijna voor elkaar is
Zegt men: ,,'k Doe het lekker niet!'

Iedere dag opnieuw weer schud ik
Heel meewarig 't oude hoofd

En ik denk met weemoed even
Aan wat vroeger werd beloofd.

Blijkbaar zijn gezonde hersens
In Berlijn nog op rantsoen

En ze gaan maar weer eens praten . .
Wanneer gaan ze nou iets doen?

Maar dat doen is ook gevaarlijk,
Daarom zeg ik u, als slot:

Laat ze praten, laat ze kletsen,
Anders . . . gaat de boel kapot!

Voorwerpen. Ter Secretarie zijn inlichtingen te be-
komen omtrent de navolgende gevonden en verloren
voorwerpen:
Gevonden: o.m. diverse portemonnaies met inhoud;
los geld ; fietspomp; colbertjas; riemen; tas enz.
Verloren : jas ; portemonnaies ; fietstas ; kledingstukken ;
en diverse andere goederen.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 31 Juli 1948.
Bevallen: W. Rutgers-Lankhorst, d. G. M. Wissink-
Beulink, zn. J. H. Lanters-Taken, d.
Ondertrouwd : A. W. H. Slüter en G. J. M. Hilderink
Gehuwd: H. B. Leisink en W. H. J. Mentink, E. J.
W. Velthuis en M. A. Bakker.
Overleden : Teodorus E. Hendriks, oud 75 j. ongeh.
Garrit W. Reugebrink, oud. 77 j. wedn. v. A. Klein
Zessink.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (CLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Geslaagd. Bij de deze week te Doetinchem gehou-
den examens voor het Middenstandsdiploma Algemene
Handelskennis slaagden onderstaande leerlingen van de
Hengelose Middenstandscursus alhier:
De dames: Iet Horsting en Agnes Nijenhuis; de heren:
Arnold Boerman, Leo Groot Bruinderink, Jan Denkers,
Bennie Grotenhuis, A. J. Mellendijk, A. J. Klein Ob-
bink, A. Lubbers, M. Momberg, A. C. Seesing.

STEENBEKEN.
Zanglust. Inplaats van de heer Kuperij (vertrokken)
is door de Gem. Zangver. ,,Zanglust" als haar voor-
zitter aangewezen de heer A. A. Oldemenger, Hoofd
O.L. school.

Onweer. In de nacht van Zondag op Maandag ont-
last te zich een zwaar onweer gepaard met hevige regenval.
Enkelo bomen en electrische leidingen werden getroffen.

De prijs van rijst.

Voor de rijst waarvoor onlangs een vóórinleverings-
bon voor alle leeftijdsgroepen is bekend gemaakt en
welke eind Aug. op koopbon zal worden gedistribueerd,
is de maximumverbruikersprijs vastgesteld op f 0.10
per 100 gram. Deze prijs is aanzienlijk hoger dan in
1945 tengevolge van de stijging der rijstprijzen, terwijl
bij de oude prijsregeling het artikel rijst gesubsidieerd
werd.
Daarentegen wordt er wel subsidie voor kindermeel
van rijst (rijstbloem) gegeven, zodat de verbruikersprijs
gelijk blijft aan die van 1945, n.l. f 0.24 per pakje
van 250 gram.

Prijzen krenten en rozijnen.

Zoals bekend, worden krenten en rozijnen voortaan
niet meer op bonnen gedistribueerd. Voor deze in
„vrije" distributie bij de winkeliers beschikbaer komen-
de gedroogde zuidvruchten gelden de volgende maxi-
mum-consumenten prijzen: krenten f 0.22, rozijnen f 0.16
per 100 gram.

Nieuws in het kort
Hollands beste beentjes. Mevr. Fanny Blankers-
Koen boekte de overwinning op de 100 M hardlopen
voor dames tijdens de olympische spelen, terwijl Wim
Slijkhuis de bronzen medaille (3e prijs) veroverde op
de 5000 M heren.

Toneelspelers weer thuis. Na een succesvolle tour-
nee door Suriname, Curagao en Aruba keerde de toneel-
groep „Comedia" in Nederland terug.

Arnold Meijer vrijer. De leider van het voormalige
„Zwart-Front", die een veroordeling kreeg van vier
jaar met aftrek, werd met kwijtschelding van een jaar
en negen maanden voorwaardelijk in vrijijheid gesteld.

Proper Holland. De gemeente Amsterdam nam een
toilet-auto in gebruik, het geheel voorzien van stro-
mend water en verdere gemaken, om deze auto op te
stellen daar, waar op bepaalde momenten velen zijn
verzameld.

Werkers voor: De 600.000 kubieke meters hout,
die dezer dagen te Zaandam zijn aangekomen, beteke-
nen welkome arbeidsmogelijkheden voor havenarbeiders
en wederopbouwers.

Van polder tot bos. Het „Amsterdamse Bos" be-
gon zijn succesvolle geschiedenis twintig jaar geleden
als „Bosplan".

Dansende Denen. Dertig Deense Volksdansers maken
een tournee door Nederland.

Pater de Greeve in het zilver. De 15de Augustus
zal het 25 jaar zijn geleden, dat pater Henri de Greeve
tot Priester werd gewijd, te welker gelegenheid men
een bijdrage voor zijn sociaal werk kan storten op
giro 8025 van het Henri de Greeve-fonds, terwijl de
schenker zijn of haar naam kan doen opnemen in een
aan te bieden „Zilveren Boek der Naastenliefde",

Twee weken Lutam. De luchtvaarttentoonstelling
te Amstelveen te houden van 7 tot en met 22 Aug.,
zal in plaats van „Eltall", zoals aanvankelijk was voor-
genomen, de naam „Lutam" dragen.

Dozen- en Mappen Luxe Post
ARNOLD

Getrouwd:

H. A. BOVENKERK
en

H. J. KLEM

die, mede namens wederzijdse
ouders, hartelijk dank zeg-
gen, voor de vele bewijzen
van belangstelling, voor en
bij hun huwelijk ondervon-
den.
Hengelo (Gld), 5 Aug. 1948

Aan allen die hun deelne-
ming betoonden tijdens de
ziekte en het overlijden van
onze lieve Grootmoeder

Wed. Eggink-te Brake,

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Fam. BOERS
Lochem.

Kerkdiensten
ZONDAG 8 AUG. 1948

Ned. Herv. Kerk

8 uur De hr Laatsma, van Drempt.
10 uur Ds Kwint.

Veldhoek 9 uur, Ds P. Hakkestcegt,
pred. te Zelhem

Vrije. Herv. Kerk.
Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

8.30 uur Ds A. M. Nortier,

Parochie St. Willibrordu.

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.

Ontvangen
een grote partij

inmaakpotten
tevens Knolzaad voorradig

G. J. ten Arve

Heden overleed, zacht en kalm, na een lang-
durige ziekte, nog geheel onverwachts, onze beste
Vader, Behuwd- en Grootvader

Gerrit Willem Reugebrink
Wedn. van Aaltje Klein Sessink,

in de ouderdom van 77 jaren

Doetinchem, G. W. Reugebrink
G. Reugebrink-Groot Roessink

Hengelo (Gld), E. J. Reugebrink
W. M. Reugebrink-Grotenhuis

Hengelo (Gld), G. Wenneker-Reugebrink
G. P. Wenneker

en Kleinkinderen

Hengelo (Gld), 28 Juli 1948.

Knollenbal
Tijdens de Knollenmarkt

Woensdag 11 Aug. a.s.

de gehele dag

dansmuziek
Aanvang

's morgens 1 O uur.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 11 Aug.

te Hengelo (Gld)
KNOLLENMARKT

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van
de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)
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te beginnen op ZAZERDAG 28 AUG.
met een

Grote Ruiterdemonstratie
met medewerking van zeer bekende Lande-
lijke Rijverenigingen.
Tevens iets nieuws voor Hengelo.

Concoursrijden voor warmbloedpaarden
één- en tweespan,

Koudbloedpaarden één- en tweespan en
Shetlandse pony's

Alleen voor paardenhouders uit de gemeente
Hengelo (Gld)
Opgave hiervoor kan geschieden bij onder-
staande Commissieleden, voor deze grote
paardensportdag vóór H Aug. a.s.

Inleg geld f 2.50.
H. G. Burghardt, Bekveld
J. Haaring, Zelle
H. J. Hissing, Noordink
G. W. Jansen, Molen
Th. J. Kaak, Noordink
T. W. Lankhorst, Meeninkhoeve
A. Memelink, „Fokkink"
B. J. Mentink, Keijenburg
F. Pelgrum, „Branderhorst"
G. J. Schieven, Dorp
G. W. Stegerman, Lankhorsterstr.

Paardenhouders laet zien dat ook Hengelo
op paardensportgebied iets kan presteren !

Het Bestuur

Aan de leden der Hengelose

Winkeliersvereniging
M.H.

Het Oranje-Comité alhier vraagt onze
medewerking voor de a.s. Jubileum-feesten
door het houden van een

Etalage-versierings-

Wedstrijd of derg.

om een en ander nader te bespreken ver-
wachten wij U op de Alg. Ledenverg.

a.s. Dinsdag 10 Aug., 's avonds 8 uur,

in Café Joly

Laten alle leden nu eens door hun tegen-
woordigheid blijk geven te willen medewerken.

Het Bestuur.
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Besteed Uw nieuwe Kunstxnestbonnen

goed. Zoekt Uw voordeel.

Wij noteren:

f 5.30 per 100 K.G.

f 12.90 „ 100 „
f 13.80 „ 100 „

f 13.80 „ 100 „

f 6.60 „ 100 „

Verder alle soorten Mengvoeders tegen sterk verlaag-

de prijzen.

B. J. LEBBINK

Kali 17 °/o

Kali 40 °/o

Kalksalpeter

Kalkammon (los) —

Super 17% —

IT.
Wat Uw concurrent kent,

moet gij ook weten!

Opleiding

Vestigingsdiploma
„Algemene Handelskennis"

Cursussen te Hengelo, Keijenborg en Steenderen.

Aanmelden bij:

J. Kolenbrander, Hfd O.L.S. Hengelo (Gld)
S. H. Schrijner, Hfd R.K.S. Keijenburg
G. Smeenk, Hfd Chr. S. Toldijk

Wegens Vacantie

GESLOTEN
van 9 t. e. m. 14 Augustus

WULLINK's Schoenhandel
Ruurloseweg — Vordenseweg

Wegens vacantie van personeel
is mijn damessalon

van 16 tot en met 23 Augustus

Gesloten.
Lurvink's Kapsalons

Hengelo (Gld) Telei. 264

N.B. Bestellingen worden aangenomen.

GESLOTEN
wegens vacantie van

16 t.e.m. 21 Augustus

Kapsalon „O N D U L A"

Raadhuisstraat

VOOR

BRUIOS-REPQRTAGE'S

IM
FOTO „MODERN1

Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Te koop
5 zware ingeschreven

Biggen
bij B. Momberg.

Noordink E 57

Te koop

Boerekool-

planten

bij A. Hiddinlc,

bij 't Kervel



O P R U I M I N G ;
Maandag 9 Augustus t [m

Woensdag 11 Augustus

Zonder punten en halve punten

en 10 o KORTING

van Mantels %
Toppers

Japonnen
Kindermantels

Costuumrokken

Damesblouses

Zijden ondergoederen, kousen en sokjes
Schorten

J. E. T. Langeler

A. B. Wolsink Hengelo(G.)
Spalstraat 28

Het adres voor

betere Rijwielen en Reparaties

Nog voorradig enige

B.S.A. Luxe Dames-Rijwielen
geheel verchroomd.

Aanbevelend.

Wegen Vacantie

GESLOTEN
van 9 tot en met 14 Augustus

G. Jansen Zadelmakerij
Spalstraat 26 Hengelo (Gld)

•

Te koop een

Wentelploeg
Merk Lempke

en een paar ongebruihte

ijzeren eggen

en bintje aardapp.
bij H. G. Wentink

Reigersvoort C 97a Toldijk

n

Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania

Geregeld op de
markt te Hengelo
Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

OPRUIMING!
• Damesmantels

+ Kindermantels,

^ Toppers,

•

Zonder punten en

10"/„ korting.

Zonder punten en

10"/„ korting

Kinderwagens ff^ <• . i i . i. Kinderwagens t
bpeciale aanbieding: ... (

Wandelwagens f

^ Ceinturen vanaf ff O-i

t Fa. J. H. KLEM & Zn

•
•
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•
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Te koop
een beste drachtige

M.R.IJ. Vaars
15 Aug, a.d. telling,
van beste productie
en t.b.c.-vrije stal,

bijdeWed.H.I.Bosman-Niihuis
Lankhorsterstr. E 19
Hengelo (Gld)

Te koop
twee beste

Biggen,
bij Wed. D. J. Harmsen,

Dorp.

Te koop
l garnituur Stoelen,

(vooroorlogse stof)

Schuiftafel Pathefoon
en naaibox
Alles prima kwaliteit

Adres te bevr. Bur. dezes.

Vanaf 9 Augustus
wordt de praktijk van

Tandarts J A P l N G

vo o r t g e z e t
door de Tandartsen

GARVELINK en

KEUNING

Spreekuren:

's Maandags en Don-

derdags van 4—5 u.

Te koop

r.b. maalkalf
bij H. J. A. Wesselink,

Noordink E 60 Hengelo (G.)


