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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 24 April t/m 7 Mei 1949

Bonnen voor

Vlees

Algemeen

Tabak-en diversen-

kaarten

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 905
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

101 A. B. D.
102 A. B.
103 D.

105 A. B. D.

106 A. B.

107 A. B.

108 A. B.
109 A. B.

112 B.

114 D.

115 D.

116 D.

76, QA

78 QC

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram boter, margarineot
vet

500 gram boter of marga-
rine of vet

200 gram kaas of 250 f ram
korstloze kaas.

125 gram koffie
500 gram sinaasappelen
(inl. uiterlijk 30 April)
200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas
250 gram boter, margarine

of vet
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas
1 kg sinaasappelen (inleve-

ren uiterlijk 30 April)

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

2 rants. sigarett. of kerftabak
Geldig zijn de bonnen ge-
merkt met de letter L

De bonnen 084, 089, 090, 091, 093, 097, 098 en 099
Algemeen der bonkaarten voor voedingsmiddelen kun-
nen vernietigd worden.

Plaatselijk Nieuws
Geslaagd. H. H. Schuurman slaagde te Amsterdam
aan het Institute for Beauty Culture voor schoonheids-
specialiste, voor haar vestigingsdiploma te Den Haag,
Uitvoering „Crescendo". Voor een groot aantal
bezoekers gaf Crescendo Paasmaandagavond haar jaar-
lijkse uitvoering in Concordia. De avond werd geopend
door de heer te Winkel, waarna het muziekprogram-
ma werd afgewerkt onder leiding van de dirigent A.
M. Gerritsen. Deze uitvoering was een herhaling van
die van 8 April j.l. en bleek dat er de laatste dagen
flink gerepeteerd was dat bewees de goede vertolking
van verschillende nummers. Hierna kreeg men gewijde
muaek en declamatie door J. Wagenvoort. Vervol-
gens werd door de Varsselse Jeugdvereniging het stuk
,,Als je nog een Moeder hebt" ten tonele gebracht.
De weergave van dit dramatische stuk was zeer goed.
De heer Te Winkel bedankte de medewerkers voor
de met succes geslaagde avond en eindigde met dank-
gebed.

Burgerlijke stand van l t/m 15 April.
Bevallen: M. A. Weverink-Aalbers d. J. M. Lamers-
Roordink zn. J. Jansen-Meijer d H. J. Teunissen-Lan-
sink d. G. H. Wenneker-Derksen zn. J. M. Waenink-
van de Weer zn. J. van Bree-Natrop d.
Ondertrouwd : J. W. Smeitink en B. Walgemoet.
Gehuwd : H. Teunissen en H. Harmsen.
Overleden: G. Huurneman, oud 72 jaar, weduwe van
W. J. Klein Leunk.

Ford mechaniseert de Ned. Landbouw! Wij wa-
ren Dinsdagavond in de gelegenheid een filmavond bij
te wonen, welke was georganiseerd door de Afd. Pu-
bliciteit van de N.V. Ned. Ford Automobiel Fabriek,
Amsterdam, in de zaal van J. H. Langeler, voor de
Hengelose boeren en belangstellenden. Om 8 uur opende
de heer Van Noord deze zeer druk bezochte bijeen-
komst en gaf daarna het woord aan de heer O. C. Taets
van Amerongen, die namens de directie der Fordfabriek
de filmavond inleidde.

Verboden voor

Prelude:

Weer een bord Verboden Toegang
Weer een bord met Eigen Weg.
Is er echt een prachtig plekje
Heb je elke keer weer pech.

Netjes op de paden blijven,
Want dat mooie stukje hei,
Daar mag u niet bivakkeren:
't Is niet voor u en niet voor mij.

Waar je werkelijk kunt genieten
Altijd weer zo'n bordje staat
Is er geen bord, nou dan is het
Afgezet met prikkeldraad.

Zou daar heus niets aan te doen zijn
Aan die bordjes met verbod ?
Al die hatelijke dingen
Vergallen dikwijls ons genot.

Heden — — — — — — — — —
Wéér een grote bos- en heibrand,
Weer een groot stuk kaalgebrand,
Door de stommiteit van mensen :
Een geschonden Nederland.

Als een grote groep vandalen
Kwam men naar de hei en bos.
Pa ging lekker liggen tukken,
Maar de kinderen liepen los.

En ze rukten en ze plukten
Aan het nog zo jonge groen,
Laat ze maar eens fllink ravotten,
In de stad kun je 't niet doen.

Als de takken afgeknapt zijn,
Jonge boompjes zijn geveld,
't Stukje hei is omgetoverd
Tot een soort van vuilnisbelt.

Gaat men uitgeraasd naar huis toe
(Hoop'lijk zonder bandenpech)
En als laatste groet gooit vader
Zijn nog brandend peukje weg.

Toekomst — — — — — — —

En een bord Verboden Toegang
Staat daar dan het volgend jaar,
Één ding moet me van het harte
Jullie maken het ernaar.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Sprekend over „Ford mechaniseert de Ned. Landbouw",
de titel van de hoofdfilm van deze avond, vertelde spr.,
dat deze film was opgenomen door de eigen filmdienst
gedurende de grote tractor- en landbouwwerktuigen-
demonstratie, die door de Fordfabriek op 22, 23 en
24 September 1948 in de N.O.-polder was georgani-
seerd. Dit was de grootste demonstratie, die ooit in
ons land op dit gebied was gehouden. De belangstel-
ling hiervoor was overweldigend ; niet minder dan 12000
landbouwers uit alle provincies van ons land woonden
in drie dagen tijds deze demonstratie bij. Dit is dus
wel een bewijs, dat er een ware behoefte bestaat aan
kennis van de voortschrijdende mechanisatie-methoden
en het gebruik van landbouwwerktuigen.



Op deze demonstratie werd duidelijk aangetoond, dat
Ford — naast de Ford en Fordson tractoren — ook
de speciaal hiervoor ontworpen werktuigen op de markt
brengt.Het is echter niet alleen met dergelijke machi-
neriën, dat Ford zijn bijdrage tot de mechanisatie
levert, maar ook met het verlenen van Service in de
ruimste zin des woords. Elke Ford Tractor Dealer
heeft zijn „Service Wagen", waarmede hij naar iedere
willekeurige plaats komt, om in te grijpen waar on-
verhoopt een Tractor blijft stilstaan.
De hoofdfilm werd na de pauze vertoond. Met grote
spanning volgde men deze vertoning, waarbij men
zich als het ware één der duizenden bezoekers waande
in de Noordoostpolder bij de grootse demonstraties.
Voor de pauze had men al genoten van een filmpje
van voor tractor-bezitters sprekende waarde, waarbij
men zag hoe Boer de Bruin het deed met zijn Ford-
son Major Tractor en hoe Boer de Wit het deed,
waarbij de laatste er niet bepaald Voordelig afkwam.
De film „River Rouge" bracht ons naar de grote Ford-
fabrieken in Dearborn.
Als slot een grappige tekenfilm was een goede keuze
en wij kunnen niet anders doen dan de Afd. Publici-
teit van de Fordfabriek gelukwensen met deze alles-
zins geslaagde filmavond en voor haar hopen, dat ook
in andere plaatsen in Nederland het succes zo groot
zal zijn.

„HELAMINTO". Een zeer belangrijke verg. vond
Woensdagavond plaats van de grote Landbouw-,
Middenstands- en Industrie-Tentoonstelling. Het doel
van deze vergadering was dat alle subcommissies, met
grote spoed aan het werk moeten gaan, en een glo-
bale begroting aan het Hoofdbestuur voorleggen.
Verblijdend was het te vernemen dat de Stichting voor
de Landbouw in samenwerking met de G. M. van
Landbouw op deze tentoonstelling zal komen met een
groot uitgebreid machinepark om alle machines op
Landbouwgebied te demonstreren.
Verschillende commissies voor Runderen, Varkens,
Paarden, Schapen en Pluimvee vroegen nog nadere
inlichtingen, die werden gegeven, alsmede de wens om
in alle bladen in deze omgeving een intensieve recla-
mecampagne te voeren.
De voorz. Tijdink, die op interessante wijze de verg.
leidde (alle commissies waren aanwezig) deelde nog
mede dat gezorgd zal worden voor medische hulp voor
mens en dier, en dat daarvoor een speciale stand zal
worden ingericht. Alle aanwezigen, die met ijver en
toewijding de zaak zullen aanpakken werden tot slot
door de voorz. dank gebracht voor hun opkomst. In
de maand Mei zal er weer een een dergelijke verg.
plaats hebben, en dan moeten alle subcommissies met
hun begroting ter tafel komen.
Aan de slag subcommissies. Er is nu werk aan de
winkel! !

45-jarig jubileum. Volgens een adv. in het vorig no.
is 't heden Zaterdag 45 jaar geleden dat het garagebe-
drijf der Firma Wolsink alhier werd gevestigd. De
zaak is thans geheel verbouwd en gemoderniseerd en
de aannemers Bijenhof, metselwerk, Halfman, timmer-
werk en Lenselink, schilderwerk, hebben alle eer- van
hun werk. Een mooi geheel is verkregen, en een lang
gekoesterde wens van de heer W. is hiermede in ver-
vulling gegaan. Volgens de adv. is de nieuwe zaak
met belangrijke nieuwe artikelen uitgebreid. We noe-
men o.m. de nieuwe auto Peugeot 203 en de Peugeot
stationwagen. We feliciteren de heer Wolsink met
deie verbouwde zaak, en hopen dat het bij de voort-
duur steeds „Excelsior" mag gaan.

Zondagsdienst doktoren 24 April.

Dr Dwars en Dr Augustijn

Steenderen
Volksonderwi s. I e afd. S ''. rderen van Volkson-
derwijs verg i rde Concor < nder leiding van de
heer Koerselm n.
Het versl i ; an de e n n i i ; .-r sloot met een
klein voo
De heer H. Ko rselman werd als bestuurslid herkozen
en in pla i ' s van de hè r C. J. Pennekamp, die zich
wegens d r u k k e \\ ; heden niét meer beschikbaar
stelde, gekozen de heer N. Klaver te Bronkhorst.
In de propigande-collectecommissie werd herkozen de

heer A, Wentink, terwijl deze commissie werd uitge-
breid met de verkiezing van Mevr. Heutink-Boeiink
te Bronkhorst.

Vergadering V.V.D. In de ledenvergadering van de
V.V.D. werd de candidatenlijst voor de a.s. Gemeente-
raadsverkiezing vastgesteld.
De volgende personen zijn hiervoor gecandidateerd:
J. H. Uenk (aftr.); C. P. v.d. Water; H. Koerselman;
C. J. Pennekamp; Mevr. v.d. Kolk-Schreurs.
Bij de bestuursverkiezing werd ter vervanging van
Mevr. A. Horstman gekozen Mevr. v.d. Kolk-Schreurs.

Aanrijdingen. In de afgelopen week hadden te Tol-
dijk twee aanrijdingen plaats die zich echter alleen be-
paalden tot materiële schade.
De bestelwagen van de kuikenbroederij „De Stokhorst"
te Doetinchem reed op de Z.E. weg een personen-
auto aan bij bakker W., terwijl op het kruispunt bij
De Bremer de zoon van de landbouwer M. te Toldijk,
die Maandag per fiets wilde oversteken, in aanraking
kwam met een motorrijder.
Het rijwiel werd zwaar gehavend.
In beide gevallen onderzoekt de politie naar de schuld-
vraag.

Vleesrantsoen weer 200 gram per week.

Vooral ook met het oog op de naderende jaarlijkse
moeilijke periode in de vleesvoorziening acht de Mi-
nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
het raadzaam met ingang van 22 April het vleesrant-
soen weer op 200 gram per week per persoon te bren-
gen. Het verhoogde rantsoen van 250 gram zal ver-
laten worden om zo lang mogelijk het basis-rantsoen
van 200 gram te kunnen handhaven.

Nieuws in het kort.
Honderd jaar Geneeskunst. De Nederlandse Maat'
schappij tot bevordering der Geneeskunst bestaat 22
Oct. honderd jaar, doch het feest zal reeds in Juli
worden gevierd.

De zaak van der Waals. De Bijzondere raad van
Cassatie zal 11 Mei de zaak tegen van der Waals
behandelen, zonder dat, naar men weet meneer er zelf
bij is.
Ons ijsje. De beperkende bepalingen voor het ge-
bruiken van melk voor de Industrie zijn vervallen, zo-
dat er weer roomijs kan worden vervaardigd.

Moderne diefstal. Te Amsterdam werd een auto
gestolen, die waarschijnlijk door de dieven met een
kraanwagen werd weggesleept.

Rare duik. Een truck met trailer viel van de weg
Amsterdam—den Haag nabij Lisse van een viaduct
om tien meter lager op een daaronder gelegen weg
terecht te komen.

De Indonesische tragedie. In kort geding werd de
heer J. Fabius, die zich door een uitlating in de bro-
chure van het Tweede Kamerlid J. de Kadt beledigd
achtte in het gelijk gesteld, tengevolge waarvan de
brochure voorlopig niet onveranderd mag worden ver-
spreid.
Mooi resultaat. De N.C.R.V. die voor de slacht-
offers van de grote brand te Eethen een hulpactie or-
ganiseerde, bracht reeds f 50.000 bijeen.

Al weer een. De graanmolen „De Korenbloem" te
Gouda werd door brand geheel vernield, waarbij tevens
een voorraad van 100 ton graan verloren ging.

De Journalisten-eer. Het comité Burgerrecht, van
mening, dat de journalistenstand volkomen competent
is om de eer van deze stand hoog te houden, heeft
besloten, een krachtige actie te ontwikkelen tegen het
wetsontwerp op de journalistieke verantwoordelijkheid,
dat dezer dagen bij de Staten-Generaal werd ingediend.

Naar het buitenland. De A.N.W.B. deelde mede,
dat bij de toewijzing van reisdeviezen voor toeristische
doeleinden degenen, die sedert de bevrijding voor een
bepaald land nog geen reisdeviezen voor vacantiever-
blijf ontvingen, voorkeur zullen genieten.

Komt hij klagen. De premier van Rijnland en West-
falen, dr Arnold, tegenstander van de grenscorrectie,
is uit Duitsland naar den Haag vertrokken.

De „Oranje" weer thuis. Het m.s. „Oranje" kwam
te Amsterdam aan, waar mevrouw Spoor, die enige
tijd met vacantie in ons land zal vertoeven, debarkeerde.



Ford mechaniseert de
Nederlandse Landbouw.

Ford-Dearborn en

Fordson-Major Tractoren
met hulpwerktuigen uit voorraad
leverbaar.

Vraagt inlichtingen of demonstratie.

Jos. HERWERS,
Ford-Tractor-Dealer

HENGELO (Gld)
Telefoon 263

Feestgebouw „GDNCORDIA"
HENGELO (GLD)

Heden Zaterdag 23 April

's avonds 8 uur

De Residentiespelers met

„Oe Medailles
van een oude Vrouw"
Het wereldbekende toneelwerk

van Sir John Barrie

Dit mdg U niet missen!

Een subliem stuk gespeeld door

subliem gezelschap.

Plaatsen f 1.50 en f 1.-

Plaatsbespreken hedenmiddag 2 uur.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 27 April

(Meimarkt)

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

De weekmarkten worden voorlopig nog op Dins-
dag gehouden.

Dansmuziek
gy HENGELO (Gld)

Meimarkt a.s. Woensdag

27 April, aanvang 10 uur.

KONINGINNEDAG
Zaterdag 30 April Aanvang 6 uur.

Voor Uwc deelneming ons
betoond bij het overlijden
van onze zeer beminde Echt-
genoot en Vader, betuigen
wij aan allen onze hartelijke
dank.

Fam. Michels.
Hengelo (Gld), April 1949.

Hotel ,,'t Averenck"

VERRUKKELIJKE BED-

DEN, BEPSTeLLEN

EN WOLLEN P€KENS

IN DIVERSE PRIJZEN

WoninginrichlinglOHJEERINK
Tel. 93 — VORDEN

Te koop een r.b.

dragende Koe
25 April a/d telling, t. b. c.
vrije stal, bij
H. M. Mentink, (bakker)

Reigersvoort C 83.
Hengelo (Gld)

Te koop een partijtje

Wilgenbonenstokken
E. G. Half man C 109

Adverteren doel verkopen

Kerkdiensten
ZONDAG 24 APRIL 1949

Ned. H«rv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds Kwint.

Vrije. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. 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.

Denk om de

Dansavond
23 April Zaal Schoenaker

Entree Vrij

Cursussen

c.

voor Hengelo (G.) en Omstreken
de cursussen voor vrouwen en meisjes boven
14 jaar, voor knippen, naaien, verstel-
len, enz. van alle boven- en onder-
kleding.

Voor schoolgaande meisjes zullen lessen
gegeven worden in breien, haken, stop-
pen, naaien, verstellen enz. na 4 u. n. m.

Opl. staatsexamen nuttige handwerken

Hetfy
Gedipl. Coupeuse Lerares

Tramstraat 2 — HENGELO (Gld).

A.s. Zondag 2 uur

FAX - Dier. Boys II
Entree als gewoon

Terrein Kastanjelaan

met gouden pen l a 2 jaar

garantie, vanaf f 9.—.

Ook voor Uw reparatie zorgen wij perfect.

Weer verkrijgbaar de bekende merken

„Boss" en „Karat" aanstekers

Prima kwaliteit SHAG- en TABAKSDOZEN, SHAG-

PIJPJES en ROLDOZEN.

Zie Etalage Boekhandel Arnold.



niaia

Programma
van het

Jfoninóinnefeest
*J «r

te HENGELO (Gld)

op 29 en 30 April 1949.

ORANJEFILM van de N. V, E. V.
in Zaal Langeler 's avonds 7 uur.

Klankbeelden uit het leven van Koningin Juliana
in Oorlogs- en Vredestijd. Entree 30 cent leden
en leden van U. V. V. 15 cent.

30 April 8-8.30 u u r K L O K L U I D E N

1.15 uur Opstellen van de Voetbalver.

PAX en de Gymnastiekve r. Achilles

bij Feestgebouw Concordia met de

muziekver. Crescendo en Concordia

1.30 uur

2.30 uur

Officiële Opening
ten Gemeentehuize door de Edelachtb. Heer
Burgemeester

Qprn vffii ¥11 PP f flP\^J 1. C. t/c j l Ui. iii i. i. f (/. i.

uur

4.30 uur Volksspelen
in de Spalstraat en op het Tramterrein

Ringrijden met hindernissen per fiets voor
Dames en Heren.
Ringrijden te paard voor Dames en Heren.
Ringrijden per Dogkar voor Dames.
Stoelendans voor Dames.

Grote
Fakkeloptocht
door het Dorp met medewerking

van de Muziekverenigingen.

J!

Laaf Uw oude fiets door ons

moffelen, verchromen, varnikkelen1

14/eer a/s nieuw terug /

W. LUIMES

Hengelo (Gld)

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de
markt te Hengelo
Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S
Mevr. Arends, Ruurlosew.20
vraagt een

Werkster
voor l of 2 dagen p. week

Te koop een

toom biggen
w.o. b.b. zeugjes bij
H. Zents

Varssel Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

neurende maal
t.b'.c. vrije stal

bij J. W. Zeevalkink,
Gooi C 71 Hengelo (Gld)

Gevraagd

een Wei
voor een hit

voor 2 a 3 dagen per week
liefst bij dorp.

Th. van de Mondt

Ruurloseweg 52

Te koop

een Varken
± 90 kilo met op-
fokvergunning

bij A. L. Ellenkamp,
D 31 Hengelo (Gld)

Te koop een

jonge melkgevende koe
25 Jan. gedekt, beslist eerlijk
t.b.c, vrije stal, bij
D. J. Cortumxne, Toldijk

C 104, gem. Steenderen.

Te koop

l gen. SCHAAP
met 2 ooilammeren
en l ram lam

G. A. Wentink,
Reigersvoort C 96

C. L. VAN RIJN
Magnetiseur

Houtmarkt 58 - Zutphen


