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De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor:

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

Zaterdag 25 Sept. 1948

17e jaargang no 50

Abonnementsprijs f 3.— per jaar

Postabonné's f 3.80 per jaar

Advertentieprijs 4 et per mm

Redactie en administratie :

Drukkerij ARNOLD - Hengelo (Gld)

Telel. 251, Girono 126415

\

MEDEDELING.
Ter besparing van incasso-kosten, worden abonné's

verzocht het abonnementsgeld vóór l October a.s.

aan ons bureau te voldoen.
Na l Oct. worden de kwitantie's afgegeven verhoogd

met 20 cent incasso-kosten.
De Uitgever.

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 26 Sept. t/m 9 Oct. 1 948

Bonnen voor
Brood

Alle bonkaarten

Bonkaarien

KA, KB, KC 810

KD KE 810

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten
QA, QB, QC 808

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

810

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

Geldige bonnen

247-1, 247-2 brd
248 Brood

249 Algemeen.
250

251

252

•

255

256

257

B 269 C 271

261 algemeen

262

263

E 275

111 versnap.

114 versnap.

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood

400
250

gram brood
._ gram boter of margarine
of 200 gram vet

200 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel.

500 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen.

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

375 gram zachte zeep plus
250 gram soda

500 gram boter of margarine
of 400 gram vet.

125 gram boter of margarine
of 100 gram vet

100 gram kaas of 125 gr.
korstloze kaas

750 gram zachte zeep plus
500 gram soda.

500 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

100 gram versnaperingen of
100 gr. suiker, boterham-
strooisel enz. of 200 gr.
jam, stroop enz.

Geldig zijn de bonnen van
strook R

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

500 Gram Suiker op de nieuwe bon.

Volgens het distributieschema zou de nieuwe suikerbon
van deze week recht geven op 750 gram per persoon
en die van veertien dagen later op 500 gram.
Om technische redenen moeten deze bonnen verwis-
seld worden, zodat deze week voor alle leeftijdsgroe-
pen 500 gram en over twee weken 750 gram suiker
per persoon beschikbaar worden gesteld.

Havermout en Gort geheel vrije producten.

Opheffing der contingenteringen.

Seder enige tijd is de contingentering van de grond-
stoffen voor de havermoutfabrieken en de gortpellerijen
beëindigd. Ook voor de papbereiding wordt met in-
gang van 18 September 1948 de contingentering van
havermout en havergort opgeheven.

t
BERNADOTTE

Waar eenmaal vrede werd beloofd
Aan d'aard in leed verzonken,
Is plotseling een vlam gedoofd,
Heeft er een schot weerklonken.

Een man, die waarlijk man kon zijn,
Een vechter voor de vrede,
Heeft in een wereld vol geween
Zijn grote strijd gestreden.

Wie vraagt nog in dit duister tij
Naar schuldig of onschuldig ?
Waar haat wordt tot een razernij,
Vloeit immer 't bloed veelvuldig !

O wereld, die door 't zwaard vergaat,
Als wij ons niet bekeren,
Maar waar in sterft de felle haat
'Als liefde gaat regeren.

Getroffen door het moordend lood,
Stierf er een vriend, een makker.
Zijn kreet geuit in stervensnood
Roep' heel de wereld wakker....

(Nadruk verboden)

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.

Uitgaande van het Rijkslandbouwconsulentschap te
Zutphen, zal a.s. Maandag 27 Sept. 1948 een demon-
stratie gegeven worden met de mestverspreider, op
het bedrijf van H. Denkers aan de Lankhorsterstraat.
Daar deze mestverspreider op vele plaatsen in de ach-
terhoek is gedemonstreerd, en bewezen heeft zeer
goed werk te teveren, wekken wij alle belangheb-
benden op'om deze demonstratie bij te wonen.
Zie advertentie in dit no.

De assistent b/d R.L.V.D.
J. W. Luiten.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
A G E N D U M

Vrijdag l Oct. Zang en Muziekavond ten bate der NIWIN
Zaterdag 2 Oct. Toneelavond Chr. van Meeteren.

16 Nov. Kunstgenot „Pierre Balledux."

10 en 11 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. «Crescendo"

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGLEO (GLD)



Zondagsdienst doktoren:
Dr Dwars en Dr Buurke

Plaatselijk Nieuws.
Schietconcours. Naar wij vernemen heeft de Schiet-
vereniging „Prinses Beatrix" het voornemen om in
October een groot Schietconcours te houden. (Zie
adv. in volgend no.)
Opgenomen. Bij gehouden inspectie door de heer
Lucassen, Inspecteur N.R.St. werden bij P. W. Smeenk
alhier, een stier voorlopig in het stamboek opgenomen
en een koe met 76.8 punten.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Sept. 1948.
Bevallen: W. J. Vruggink-Bannink d, T. Abbink-
Groot Jebbink zn, A. M. Bongaerts-van der Aar zn,
G. H. van der Lende-Teunissen zn, M. H. Lammers-
Huurneman d.
Ondertrouwd: J. G. Ruesink en G. Jimmink, J. B.
Hulshof en G. J. Wolsheimer.
Gehuwd: E. J. Lettink en H. B. Jansen.
Overleden: Chr. J. H. Willemsen, weduwe van H.
Regelink, oud 71 jaar.

Pax-nieuws. Pax l — Hector. In een gelijkopgaande
wedstrijd is het ons eerste elftal gelukt opnieuw be-
slag te leggen op de puntjes. De wedstrijd stond niet
op hoog peil hoewel er beter gespeeld werd dan
in Zutphen. Door deze overwinning staat Pax I thans
aan de kop der ranglijst. Over de wedstrijd het vol-
gende : Direct na de aftrap is Hector in de aanval,
maar de Pax achterhoede weet het gevaar steeds
tijdig te bezweren. De voorhoede der thuisclub zit
echter ook niet stil en al spoedig blijkt dat deze aan-
vallen zeer gevaarlijk zijn. Het is Michels die na een
mooie aanval een voorzet oppikt en zijn schot blijkt
de Hector keper te machtig (l—0).
Het tweede doelpunt kwam na zeer goed samenspel
wederom van de voet van Michels.
Hierna kwam Hector geducht opzetten en wisten de
achterstand op 2—1 te brengen. Bij een schermutseling
voor het H. doel wist Lendering evenwel het derde
doelpunt te scoren, terwijl even later Gerrits de voor-
sprong veilig stelde.
Even voor het einde wist Hector de stand op 4—2
te brengen.
Pax 2 wist in Zutphen haar eerste overwinning te
behalen op Zutphen 3 (2—1), terwijl het derde elftal
tegen Steenderen gelijkspeelde (l — 1).
Pax A wist op de Kranenburg een 5—O overwinning
op Ratti A te behalen.
Al met al een dag om tevreden over te zijn.
Morgen komt het eerste elftal uit tegen Brummense
Boys 1. Hier kan zeer zeker gewonnen worden, mits
er goed aangepakt wordt. Pax 2» speelt hedenmiddag
tegen S.S.S. uit Zutphen. Hier zullen de krachten el-
kaar niet veel ontlopen. Aanvang half 5. Zondagmid-
dag 12 uur speelt het derde en vierde tegen elkaar,
dit zal wel op een overwinning van het derde uitlopen
doch aan spanning zal het wel niet ontbreken. Ten-
slotte speelt Pax A hedenmiddag om 3 uur tegen
Vorden A. De strijd om de bovenste plaats zal wel
tussen deze beide elftallen gaan.

Nieuws voor boer en boerderij.
Omwisseling Rogge en/of Tarwe tegen Mais.

Telers van Rogge en tarwe worden erop gewezen,
dat tot nadere aankondiging geen toewijzingen voor
mais meer worden afgegeven voor de boven de leverings-
verplichting geleverde hoeveelheden rogge en/of tarwe,
zulks tengevolge van de zeer beperkte aanvoer. De
omwisseling tegen mengvoeder blijft van kracht. Telers
die inmiddels reeds rogge en/of tarwe boven de leve-
ringsverplichting hebben geleverd behouden, in het
geval geen mengvoeder wordt opgenomen, het recht
op een Bijzondere Toewijzing voor Mais, zodra boven-
staand verbod wordt opgeheven.

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

De prijs van Stokvis.

Met ingang van 18 September 1948 wordt de maxi-
mumprijsregeling voor geïmporteerde stokvis ingetrok-
ken zodat met ingang van deze datum de prijs van
dit product vrij is.

Een bezuinigings-schandaal.

De heren ambtenaren hebben weer eens een kranige
bezuiniging uitgekiend: een| besparing van 2 millioen
gulden per jaar.
Hulde! Driewerf hulde!
De heren hebben zó geredeneerd: de brieven die de
moeders, verloofden en verdere familieleden naar die
militairen in Indonesië sturen zijn veel te talrijk en
veel te dik. Te dik en te zwaar. Zo'n moederlijke
brief weegt gemiddeld wel 10 of 11 gram. Als nu al
die brieven op luchtpostbladen werden geschreven, dan
zou het gewicht slechts 4.7 gram zijn. Daar kan wel
niet zoveel op.... maar dat mag niet hinderen.
Achter z'n Haagse bureau heeft zo'n ambtenaar hier-
over zitten te, piekeren — het probleem van die steeds
toenemende post heeft hij er rustig verder uitgewerkt
en beredeneerd. Die man leefde echt mee met onze
jongens overzee. Hij begreep, dat die bezuiniging ntet
rechtstreeks mocht worden gezocht in een drastische
beperking van het aantal brieven. O nee, dat zou een
storm van verontwaardiging doen opsteken Dat
zaakje moest handiger worden aangepakt.... op het ge-
wicht en op de prijs zouden ze het vinden — het resul-
taat zou het zelfde zijn, maar de oplossing was stukken
eleganter.
Men moest er rekening mee houden, dat er misschien
van die eigenwijze moeders van militairen zijn, die
toch een dikke brief willen sturen. Er zijn van die
vervelende mensen, die hun zoon of verloofde volledig
op de hoogte willen houden van wat er in en om het
dierbaar ouderhuis gebeurt. Dat kan nu nog ALS
ZE MAAR BETALEN als in plaats van 10 cent
een postzegel van.... 60 cent op die brief plakken. Dan
is die brief plotseling niet meer te zwaar.
Zo snijdt het mes van 2 kanten : lichtere brieven én
een verhoging met maar eventjes.... 500 procent.
Een compliment voor meneer-de-ambtenaar. die dit in
de ofticiële mededeling zó wist te camoufleren, dat men
nauwelijks door had, dat hier zulk een groot onrecht
aan de jongens-overzee en aan hun familieleden werd
gedaan.
Een groot onrecht?.... Inderdaad!
Duizenden plaatselijke bladen worden dagelijks door
familieleden en uitgevers per brief en per luchtpost
naar de jongens gezonden en zij weten, hoe deze zen-
dingen, meer dan iets anders op prijs worden gesteld.
Om de jongens niet van hun woonplaats te laten ver-
vreemden, is het nodig, dat zij dit contact houden, dat
zij die bladen blijven ontvangen, iets wat met deze dure
nieuwe regeling niet mogelijk is.
Een schandaal was het al, dat nog niet de mogelijk-
heid bestond, dat plaatselijke bladen, die juist in den
vreemde nog veel geliefder zijn dan dagbladen, niet
tegen verminderd tarief per luchtpost konden worden
verzonden, maar dit.... doet de deur dicht. Het hele
geval is des te ergerlijker omdat de mogelijkheid tot
verzending blijft bestaan en dat.... het zaakje alleen
meer geld moet opbrengen. Zo wordt de leuze : wij
leven mee met de jongens over zee tot een aanfluiting.
Voor deze jongens, die de beste jaren van hun leven
moeten geven — misschien zelfs om onder te gaan in
de rimboe — is een onbelemmerd contact met huis
en haard in Holland een allereerste vereiste.
Daar, in Den Haag, slaat de een of andere ambtenaar
zich misschien fier op de borst, omdat hij dit sluwe
bezuinigingsbesluit ,,erdoor" heeft gekregen. Twee mil-
lioen heeft hij voor de staat verdiend!
Die meneer heeft het mis. Wat misschien aan directe
baten wordt gewonnen, zal het moreel der troepen
in Indië voor het honderdvoudige schaden. Men mag
niet tornen aan het zo groot mogelijke geestelijk con-
tact met het moederland.
Prins Bernard moge de Kerstpakkettenactie van de
NIWIN in zijn radio-rede krachtig hebben gestimu-
leerd — dit porto-verhogings-besluit maakt veel meer
kapot.
Hiertegen past een krachtig protest ,,van het gehele
Nederlandse volk voor allen over zee". Dit noodlottige
plan mag niet worden uitgevoerd '*— de oude, niet
eens zo gunstige regeling dient op z'n minst te worden
gehandhaafd !

Heogelose Marktloten



MUZIEKAVOND
met afwisseling te geven Vrijdag 1 Oct.

's avonds 7 uur in „Concordia".

Door mijn leerlingen en oud-leerlingen ten

bate van de Hengelose jongens in Indië.

Entree 75 cent.

M. E. te Winkel-Kolenbrander

Er kunnen riog enkele Meisjes geplaatst worden voor de

Huishoudcursus
die l Januari 1949 begint en die l jaar duurt en dan

6 uur per week. Opgeven bij het Bestuur van C.B.T.B.,

afd. Hengelo (Gld). Het Bestuur.

Zaterdag aanvang half 5

PAK l • 8.S.S. l
Zondag aanvang 12 uur

PAK 3 - PAK 4
Zondag aanvang half 3

PAK l - Brummense Boys l

Terrein Kastanjelaan

^ Zie in onze Etalage

^ Kinderfietsen
^ en alle soorten

4. Rijwielonderdelen
+
^ Een paar goede gebruikte fietsen

(Dames en Heren) te koop

^ Ook voor alle REPARATIES.

i STEVORD.
+

•
•

+

•

Dansschool Th, Houtman
Laatste inschrijving Zondag 26 Sept.

van 2—3 uur, in Café Winkelman,

\ Keijenburg. Dames kom nog even vlug
^o

erbij. Inschrijfgeld 1 1 . —

Zaterdag 2 Oct. Dansen Nutsgeb. Vorden.

Vorden - Hengelo (Gld)

Landbouw-Boekhoudcursus
te geven door J. W. Klein Lebbink,

Belastingconsulent. Lid Ned. Instituut van Belas-

tingconsulenten.

Uitsluitend mondelinge lessen.
Inlichtingen inzake belastingen.

Aangifte liefst zo spoedig mogelijk te Hengelo (G.),

bij G. Lenselink, Kerkstraat l, W. J. Harmsen,

Molenaar Bekveld, H.J.Jansen, Molenaar Varssel

en te Vorden ten kantore Dorpsstraat 91.

Biedt zich aan

een flinke jongen
voor expeditiebedrijf

Adres te bevragen bureau
dezes-

koop
4 zo goed als nieuwe

Crapaud's
met tafel en v.o.

balatum

en een Vloerkleed
Adres te bevr. bur. dezes.

Te koop

2 dr. Malen
bijna aan de telling,

t.b.c. vrij.

G. J. Steege

„Walterslag" Baak

Te koop een toom

BIGGEN
bij B. J. Mentinlc,

C 77 Gooi Hengelo (Gld)

Verloren
een bruine

Tweedstofjas
gaande van (Besselink „De
Klok) tot aan de Ruurlosew.
Gelieve deze tegen beloning
terug te bezorgen bij Bes-
selink „de Klok"

Hengelo (Gld)

Te koop een toom

Biggen en

een Schaap
D. J. Elsman

B 43 Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

Maalkalf
7 weken oud

bij H. Harmsen,

„De Gennep" B 80

Te koop

een r.b. dr. Maal
t.b.c. vrij

uitgeteld 12 October bij

J. W. Silvold, Varssel

Te koop
een beste melkgevende

KOE
15 l melk

tevens een KMl^ 70 CRI

zeer geschikt voor brand-

houtzaag.
bij Th. J. v. Aken

D 7 Hengelo (Gld)

Dankbetuiging.
Mijn hartelijke dank aan
het Katholieke thuisfront te
Keijenburg voor het ontvan-
gen pakket.

Sold. B. Onstenk,
26-11-21-080 3-4-10 R.I.

Veldpost Batavia

Gelegenheid tot het weiden

en "laten dekken van

SCHAPEN
door Stamboekram

Dekgeld f 7.50

bij P. W. Smeenk,

B 83 Hengelo (Gld)

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Biedt zich aan

net Meisje
voor 2 a 3 dagen p. week.

Adres bur. van dit blad.

Gevraagd

Stoker
voor de centr.-verwarming.

LUBBERS

Meubelbedrijf Hengelo (G.)

Te koop ,

7 biggen
bij J. Fokkink,

Tuinmanshuis „'t Kervel"

Hengelo (Gld)

Te koop

D.K.W. 98 c.c.
en een

leren Pak
VordensewegS Hengelo (G.)

Kerkdiensten
ZONDAG 26 SEPT. 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.30 uur mej. M. C. Barbas,
Hulppredikante te Utrecht,Jeugdd.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds A. Noorman,
van Zaandam

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 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.

Een advertentie in de Reclame

heeft altijd Succes!



Demonstratie
Maandag 27 September n.m. 2 uur, met een

Mestverspreider
op het bedrijf van H. Denkers, Lankhorsterstraat.

Geachte Gliëntéle.

Eindelijk zijn we verlost van de rantsoenering

van gedistilleerde dranken.

Vanaf heden kunnen wij weer leveren alle

soorten gedistilleerd, zoals :

Jenever, Oude Jenever, Brande-

wijn, Citroen Jenever enz. enz.

Beleefd aanbevelend,

G. B R U G G I N K
Café „De Zon".

Grote Paai
en Varkensmarkt
op Woensdag 29 Sept.

te Hengelo (GId)
(St. Michielsmarkt)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van

de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (GId)

Hengelose Marktloten vanaf Maandag 27

Sept. verkrijgbaar bij J. Meulenbrugge,
Ruurloseweg 4.

Apparaatrollen ARNOLD

*

•
+

+

+

+

+

*•
•

Feestgebouw „Concordia" Hengelo (GId)

Zaterdag 2 October 8 uur

Het Zuid-Hollands Toneel
waarin opgenomen de Residentiespelers

•
brengt het veelbesproken en met groot succes door

het gehele land opgevoerde toneelstuk

VROUWen UNIFORM
Toneelspel in 3 bedrijven door Francine Onstein en

Henk Schregel

Een felle aanklacht tegen de zedenverwildering van

onze na-oorlogse tijd!

Ds De Boer : ,,Ten zeerste juich ik het toe, dat „Vrouw
en Uniform" ten tonele gebracht wordt
want het is een prachtig stuk chr. cultuur"

Henri de Greeve: „Beter dan welke predicatie of artikelenreeks
ook, zal dit stuk de vrouwen en meisjes
haar ziekelijke verdwazing duidelijk maken".

Personen beneden 14 jaar beslist géén toegang.

Entreeprijs f 1.50 (alles inbegrepen)

Plaatsbespreken 2 October 3 uur aan de zaal

HF" Overal uitverkochte zalen

•
•
+
+

•
•
•
+
+

•
•
•
•
+

•
•

Djember 9~9-'48

Dankbetuiging.
Langs deze weg betuigen
wij aan alle leden van de
U.V.V. en tevens aan de
burgerij van Hengelo onze
hartelijke dank, voor de
boeken en tijdschriften die
wij de laatste tijd van U
mochten ontvangen.

Sold. Ie kl. W. Janssen
Legerno. 25-11-24-166
Sold. Ie kl. G. Woerts
Legerno. 26-04-01-085

2e Veldhospitaal
2e Divisie AAT

Veldpostkant. Soerabaia
Standplaats Djember N.O.I.

Prachtsortering Lijsten ARNOLD

VOOR

KINDEROPNAME

in eigen omgeving naar

FOTO „MODERNM

Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Te koop

7 postduiven
bij J. G. Wagenvoort

B 51 Hengelo (GId)

Bij ons vertrek naar Lochem,

groeten we vanaf deze plaats

alle vrienden en bekenden.

Eventuele rekeningen wor-

den voor a.s. Vrijdag inge-

wacht.

G. J. H. Weideman
en Echtgenote

H. Postelweg 26 - Lochem

Gevraagd
een nette flinke

Aank. of Bakkers-

leerling

met 2 Nov. a.s. bij
Fa. B. Coops,

Veldhoek F 116 Hengelo G.

Te koop

2 damesrijwielen
J. Goossens

i
Keijenburg

Groene Kruis
HENGELO (GId)

Vrijdag en Zaterdag 1 en 2 October zal er ge-
legenheid zijn de contributie over het 2de halfjaar

1 948 te betalen ten huize van de heer

H. J. Vruggink, Wichm.weg 25

Na die datum zal de contributie geïnd worden met
verhoging van incassokosten. Het Bestuur.


