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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 7 tot en met 30 Juli 1 949

Voedingsmiddelenkaart 905.

Bonnen voor Geldige bonnen
Vlees nn< * " ^

Algemeen

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 909
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

221 A. B. D.
222 A. B.
223 D.

226 A. B.

227 A. B.
232 B.

234 O.

Rantsoen
100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

125 gram koffie
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.
100 gram kaas en 125 gram

korstloze kaas

Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter S.

De niet-aangewezen bonnen 205, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 2,13 215, 216, 217, 218 en 219 Algemeen
der bonkaarten voor voedingsmiddelen kunnen worden
vernietigd.
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17 Aug. Erole Landbouwwerktuigendemonstraties.
18 en 19 Aug. Fokdagen van Paarden, Rundvee,

Varkens, Schapen en Pluimvee.
19 Aug. 's avonds, Schitterend Vuurwerk,
20 Aug. Groot Concours-Hippique.

Feestgids „HELAMINTO". De diverse commissies
zijn per circulaire verzocht hun programma en verdere
gegevens voor de Tentoonstellingsgids uiterlijk Woens-
dag 20 Juli te doen toekomen aan de Secr. der Pers-
en Propaganda-commissie: G. Langwerden, Ruurlose
weg 46. Mochten er buiten deze commissies nog zijn
die hiervoor mededelingen of gegevens, op het pro-
gramma betrekking hebbende, kunnen verstrekken, dan
zullen deze ook gaarne worden ingewacht. Daar de
tijd van voorbereiding kort wordt, rekenen wij op aller
medewerking in deze.

Zondagsdienst doktoren
Dr ter Bals, Dr Buurke en Dr Westerbeek v. Eerten

en Buiten.
Als de politieke heren
Nijdig op elkander zijn,
Spuien ze per krant of aether
Al hun politiek venijn.

Doch er zijn nog meer methodes,
Dikwijls komt men uit de hoek
Met wat steken onder water
Via camera en doek.

Zo draait nu in bioscopen
De film : Het Ijzeren Gordijn,
Is 't een wonder dat de heren-
Communisten nijdig zijn?

Rusland geeft nu het consigne
Men moet protesteren gaan.
Heintje Gortzak en z'n jongens
Doen dat heftig en ..... spontaan.

En als goede democraten
Nemen ze dan dingen mee.
Om de boel te gaan vernielen
En oom Joseph is te vree.

Binnen draait er nu een film
Waar een hele boel aan schort.
Maar, die, dank zij ome Joseph
Tot een prachtig kasstuk wordt.

Buiten dient dan de politie
Deze heren van repliek
En vertoont een mooie knokfilm
Gratis toegang voor 't publiek.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Nieuws voor boer
en boerderij

Koolzaad oogst 1949.
Voor koolzaad oogst 1949 wordt aan de telers, geen
leveringsverplichting meer opgelegd. De opbrengst be-
hoeft dus niet meer op een dorsbriefje te worden ver-
antwoord. Tevens is met ingang van 3 Juli het vervoer
en de aflevering van dit product vrij.

Aanslag export-eieren.
Het aantal export-eieren voor de leveringsperiode van
3 Juli t/m 30 Juli 1949 is vastgesteld op vijf eieren
per kip. Het betreffende inlegvel met het vereiste aantal
export-zegels moet vóór 23 Juli 1949 bij de P.B.H,
worden ingeleverd

De P.B.H, van district 30 en 31.

Plaatselijk Nieuws
Gewond. Bij de Burgemeester onzer gemeente is be-
richt binnengekomen, dat H. Oldenhave Azn, een
schotwond in de linkerarm heeft opgelopen nabij DjQgja.

Oranjefeest Bekveld. Begunstigd door pracht zomer-
weer werd Vrijdag het jaarlijks Oranjefeest gevierd.
Om half 2 opende de voorzitter van het Comité de
feestelijkheden. Bij het vogelschieten werden de vol-
de prijzen behaald: l M. Arendsen, koning; 2 J. Derk-
sen, kop; 3 H. Wullink Hzn, L. vleugel; 4 W. Ber-
gevoet, R. vleugel; 5 L. Honselaar, staart.
Dogcarrijden Ie prijs H. Regelink; 2e H. Denkers;



r
3e B. Smeitink-Walgemoet; 4e G. Gotink; 5e A. Wa-

genvoort.
Ringrijden losse paard Ie prijs J. Gotink Jzn ; 2e J. Rue-
sink; 3e B. Maalderink; 4e H. Maalderink; 5e (extra)
H. Maalderink; 6e (extra) B. Maalderink Azn.
Fietsrijden met hindernissen Ie prijs H. Maalderink;
2e H. Stoltenbnrg; 3e B. Harmsen; 4e A. Menkveld WJzn.
Stoelendans v. gehuwden Ie prijs G. Menkveld-Zee-
valkink ; 2e G. Maalderink-Regelink ; 3e J. W. v. Aken-
Vredegoor; Stoelendans v. ongehuwden Ie prijs Chr.
G. Buunk;2e Koobs; 3e J. Eskes.
Om half zes konden jong (en oud) genieten van de
paedagogische poppenkast.
De Hengelose gymnastiekver. „Achilles" kwam het
feest om half 8 opluisteren met een goedgeslaagde
propaganda-demonstratie onder leiding van haar Dir.,
de heer Broere. Met grote belangstelling werden door
de talrijke toeschouwers de rythmische- en toesteloefe-
ningen bewonderd.
De avond werd verder gevuld met het optreden van
de Amusementsvereniging „Tocamudio".
De muziek- en zangstukken, door dit gezelschap ge-
geven, oogstten grote bijval en ook de rythmische-
oefeningen waren correct. Ter afwisseling zong de
Bekveldse Zangver. „Soli Deo Gloria" een potpourri
van Vaderlandse Liederen.
De muziekver. „Crescendo" luisterde het feest op.
Voor de geluidsinstallatie van Winters alle lof.
Aan het slot van de avond sprak de voorz. van het
comité een woord van dank aan allen, die medege-
werkt hadden tot het slagen van dit feest.
Na gezamenlijk twee coupletten van het Wilhelmus
te hebben gezongen, keerden de feestgenoten welvol-
daan huiswaarts.

Succes voor „Achilles" te Doesburg, j . l . Zondag
hadden de eerste athlëtiek-wedstrijden plaats van de
wedstrijden uitgeschreven door de Turnkring „De
Graafschap", waaraan ook de G. V. en A. V. Achil-
les deelnam.
In de zeskamp meisjes werden de navolgende prijzen
behaald; Ie prijs zeskamp (verenigingsprijs), bestaande
6X80 M. estafette, balwerpen en verspringen.
Ie prijs balwerpen L. Dieperink. 3e priis balwerpen
H. Buunk, 2e prijs verspringen L. Dieperink 4.07 M.
4e prijs hoogspringen en 3e prijs verspringen Jos. Knol
24 Juli hebben de wedstrijden te Hengelo plaats, waar-
voor reeds een 16-tal verenigingen met een keur van
Dames- en Heren-athleten heeft ingeschreven.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt (Ker-
mismarkt waren aangevoerd:
442 paarden, 83 biggen en geplaatst 85 kramen, enz.
Prijzen: werkpaarden 700 tot 800 gld. betere soorten
boven notering. 2 jarige paarden 500 tot 700 gld,
veulens 75 tot 175 gld, merrieveulens 175 tot 325 gld,
biggen 40 tot 47.50 per stuk.
Vlugge en goede handel. Druk marktbezoek en veel
vreemdelingen.

Ongeval. Maandagavond op weg naar huis, over-
kwam Mej. Fr. van Keulen in de Spalstraat in aan-
raking met een trottoirband, doordat zij moest uiwijken
voor een auto. Hierdoor kwam ze te vallen en brak
een pols.

Eindles naaicursus. Dinsdagavond werden de diplo-
ma's uitgereikt vanwege de riaaicursus van de C.B.T.B.
De Com. van Toezicht alsmede het Dag. Bestuur
waren hierbij aanwezig, in het versierde Ver. lokaal.
De leidster mej. Disbergen heette allen welkom.
Verschillende voordrachten en schetsjes werden door
de meisjes ten beste gegeven terwijl allen ruim werden
getracteerd.
Aan de volgende meisjes werd door Mevr. v. Hoog-
straten een extra prijsje uitgereikt voor het keurig
ingeleverde werk. A. Bouwmeester B. Rietman, en W.
Wullink Vorden, H. Harmsen, G. Maalderink en A.
Remmelink te Hengelo.
Mevr. v. Hoogstraten reikte eveneens de diploma's
uit, met een toepasselijk woord tot de scheidende cur-
sisten met hun behaalde diploma's.
Het diploma werd uitgereikt aan A. Bouwmeester,
H. J. KI. Winkel. J. M. v. Asselt, D. Hietveld, T. G.
Nijland te Vorden, D. W. H. Luimes, J. C. Koskamp,
W. B. Tijken, J. G. Berendsen, J. Oosterink te Zel-
hem, G. B. Maalderink, L. ten Have en G. H. J.
Harmsen te Hengelo.
Aan Mej. Disbergen werd door de gediplm. een enve-

lop met inhoud aangeboden, waarvoor zij haar dank
betuigde.
Namens de C.B.T.B, sprak de Voorz. de heer H. B.
Jansen. Hij bracht dank aan de leidster en de commissie
voor het vele werk in het belang van deze cursus ge-
daan. Na het zingen van de Avondzang werd deze
avond gesloten.

STEENDEREN
De B. v. S. groeit. Naar wij vernemen is de op
2e Paasdag van dit jaar alhier opgerichte afdeling van
de Bond voor Staatspensionnering inmiddels reeds uit-
gegroeid tot meer dan 250 leden. Het actieve bestuur
komt hiervoor zeker een woord van lof toe en wij
wensen haar in deze ook verder nog veel succes. Het
mooie doel : een onbezorgde levensavond voor onze
ouden van dagen; is de strijd zeker waard.

Ingezonden.

Een belangrijke sociale maatregel (?)
In het vorige nummer van dit blad was een artikel
opgenomen over het bedrijfspensioenfonds voor de
landbouw, dat interessant genoeg is om hierover eens
het een en ander te zeggen. De eerste alinea spreekt
n.l. al direct van „een belangrijke sociale maatregel".
Is dit echter in wezen wel juist? Met sociale maat-
regelen is het volk in zijn geheel als zodanig gebaat.
De zaak wordt hier wel wat al te simplistisch voor-
gesteld. De werknemers betalen f l .25 per week en de
werkgevers betalen de andere helft. De werknemers
krijgen die f 1.25 vergoed als loonsverhoging en be-
talen dus niets. De werkgevers verrekenen het via
richtprijsverhoging en betalen dus ook niets. Maar wie
betaalt dan de premie? De consument, i.c. het publiek,
de volksmassa. Zo gaat het niet alleen met het be-
drijfspensioenfonds in land- en tuinbouw, doch met alle
andere bedrijfspensioenfondsen die zijn of worden tot
stand gebracht.
Wij vragen ons dan ook af: is dit nu werkelijk een
belangrijke sociale maatregel ? Dat iemand die zijn ge-
hele leven gewerkt heeft op zijn oude dag niet aan
zijn lot wordt overgelaten, maar pensioen krijgt, is niet
alleen billijk maar ook een recht. Niet alleen voor
personeel in overheidsdienst, maar ook voor de werkers
uit het vrije bedrijf en niet te vergeten de kleine zelf-
standigen. Ook zij deden hun plicht tegenover de
samenleving en mogen door de gemeenschap op hun
levensavond niet worden overgeleverd aan Maatschap-
pelijk Hulpbetoon of andere instellingen van liefdadig-
heid wanneer zij niet in de gelegenheid zijn geweest
voor hun oude dag te zorgen. En welke sociale maat-
regel zorgt voor hen ?
Neen, er is hier maar één afdoende oplossing, n.l.
premievri j staatspensioen en de kosten hiervan te
vinden uit de opbrengst van belasting naar draagkracht.
Dan betaalt ieder naar zijn vermogen, maar wordt
het grootste gedeelte betaald door hen die het meeste
bezitten, en betalen de* minder gesitueerden weinig of
niets, terwijl bij de bedrijfspensioenfondsen juist de
grootste lasten moeten worden gedragen door de
brede massa der minst draagkrachtigen.
Daarom is het premievrij staatspensioen technisch-or-
ganisatorisch het meest eenvoudige, sociaal het 'meest
rechtvaardige en economisch het meest verantwoorde
stelsel.
Wij willen dan ook in de eerste plaats het premievrij
staatspensioen als bodempensioen, dat wil zeggen
dat aan elke Nederlander op zekere leeftijd pensioen
wordt gewaarborgd, zodanig dat hij hiervan eenvou-
dig kan leven. Wat men zich dan bovendien uit be-
drijfspensioen, V.Q.V. of andere hoofde kan verwerven
onverkort hierbij te genieten. Wij staan op het stand-
punt, dat men de premie voor zijn oudedagsverzorging
betaalt met zijn arbeid, de huisvrouw evengoed als de
arbeider, landbouwer of neringdoende. De noodwet-
Drees bewijst dat het zonder premiebetaling kin. Als
dus deze wet, ontdaan van hinderlijke en o.i. onbillijke
obstakels, haar tijdelijk karakter zou prijsgeven en als
vaste basis zou dienen voor bovengenoemd bodem-
pensioen, dan pas zullen we kunnen zeggen: er is
een belangrijke sociale maatregel tot stand ge-
bracht !
Aan U, lezers en lezeressen, de taak ons hierbij te
helpen. Zie de advertentie in dit nummer.

G. Langwerden,

VERLOOFD 16 Juli 1949.

Gootje Willcmse

G. J. Kolenbrander, 1. i.

Haringkade 151. Scheveningen

Ruurloseweg 24, Hengelo (Gld)

Receptie van 15.30—17 uur, Pension Lubbers, Kruisberg Doetinchem.
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JAN GROOTBOD
en

REINA DEMMING

geven U, mede namens wederzijdse ouders

kennis, van hun voorgenomen Huwelijk,

waarvan de voltrekking zal plaats vinden

op Woensdag 20 Juli' a.s., te 12 uur, ten

ten Gemeentehuize te Hengelo (Gld).

Kerkelijke inzegening in het Ned. Herv.

Kerkgebouw der Vrijz. Herv. te Hengelo

(Gld), om 12.30 uur. door de Weleerw. Heer

Ds M. W. J. van Linschoten, Ned. Herv.

Pred. te Laag-Keppel.

Oosterbeek, Nassaulaan 4.

Hengelo (G.), Spalstraat 11.
5 Juli 1949

Receptie na de Kerkdienst tot 3 uur in zaal Langeler

Hengelo (Gld)

Toekomstig adres: Bierstraat 30 Lochem, (na l Aug.)

Met grote vreugde en dank-

baarheid geven wij U kennis

van de geboorte van ons

Dochtertje en Zusje

G. Bruggink

G. Bruggink-Warringa

Lammie

Hengelo Gld, 9 Juli 1949

Wij noemen haar

HENNIE'

Voor de vele blijken van

belangstelling, ondervonden

bij ons Huwelijksfeest, be-

tuigen wij U onze harte-

lijke dank.

Theo Michels

Jo Michels-v/d Weer

Hengelo (Gld), Juli 1949
Spalstraat 45

Mevr. Terpstra, Zutphense

weg A 199c Vorden, vraagt

zo spoedig mogelijk een

van 8 tot 2 uur.

Biedt zich aan

net Meisje
(16 jaar)

voor 2 a 3 dagen per week.

Adres te bevr. bur. dezers.

Voor Auto-Ritten
Garage BULTEN
(5 en 7 pers. wagens)

Winkelshoek Z E L H E M.

Erkende Rijschool

Gedipl. Instructeur

Telef. 900 DOETINCHEM
Voorrijden gratis.

SEIZOEN-

OPRUIMING
18 JULI

Let op Uw Zaak l
Wij verkopen een grote partij

S C H O E N E N
voor spotprijzen.

ZIE DE ETALAGE.

Gebr. JANSEN - Schoenhandel

Maandag, Dinsdag en Woensdag

10°o korting
Zonder en halVe punten op

Zomermantels, Kindermantels, Gummimantels,

Damesjaponnen, Kinderjurken, Tweedjasjes,

Ondergoederen, Verschillende Wollen-

en Zijden Japonstoffen. Enz. Enz.

Pracht sortering Wollen dekens
Zeer voordelig,

J. E. T. Langeler
ATHLËTIEK-WEDSTRIJDEN

BEZOEKT op 24 Juli a.s.
%

de grote Athletiek-wedstrijden
van de Turnkring „de Graafschap11

te Hengelo Gld.

Waarvoor reeds de beste Dames- en

Heren-athleten hebben ingeschreven

en waarin de kring-kampioenschappen

worden verwerkt. De wedstrijden wor-

den gehouden op het terrein der

V. V. „PAX".

TGfKKffiG 29 J uil
Hoofdpos ieder t.w. ƒ 1O.OOO, Autorijden, Huls, Veestapel,
Prachtpnjzen w.o. Koelen ƒ 5OOO, Paarden ƒ 5OOO. Verdere
waarden ƒ 2OOO/ 10OO ƒ 5OO enz. Radlo'i, RUwlelen-Solex.Bruyn-
zeel-keukens en -Parket, Bontmantels, ailverv ossen, Stofzuigers,
Relstrips, velerlei waardebonnen. M.v.J. 6-10-48 2a 1606,1507,1508

Laatste Luva Loten 60 cent bij nav. adressen:

LU VA-LOTEN 60 cent, te Bekveld kruidenier Harmsen , Hen-
gelo coiffeur Lurvink, Wuestenenk; boekhandel Wolters en Arnold,

Keijenburg coiffeur Lurvink; Steenderen-Bronkhorst pctroleum-

venter Lenderink; Toldljk café Wunderink.

Manufacturen

puntvrije verkoop

van verschillende

M. G. DISBERGEN

G O E D E R E N
van 18-30 JULI

Te koop

5
bij B. Woerts, Reigersvoort

Te koop
zware biggen
bij B. Ordelman,
E 81 n.o.z.

Te koop
een warmbloed

Merrieveulen
en een goedsoortige

r.b. dr. Maal
tbc vrij, 27 Juli a d telling.

E. Hendriksen,

Noordink - Hengelo Gld.

Te koop

l eiken gebinten
(zeer geschikt v. wagenloods)

deuren en ramen.
Wullink's Schoenhandel

Ruurloseweg

Zo lang de voorraad strekt,

af te geven zuiver

Jobé Knolzaad
Oogst 1 949, f 2.50 p. k.

bij H. E. Harmsen,
„Stenderink".

Te koop
20 jonge W.L.

hennen
3 mnd oud

bij C. Kuipers,
Kervelseweg 22.

Kerkdiensten
ZONDAG 17 JULI 1949

Ned. Herv. Kerk

10 uur de heef Te Winkel

7 uur Ds H. Postma, pred. te

Angerlo, Jeugddienst

Veldhoek 9 uur Ds Kwint

Vrije. Herv. Kerk.
5 uur Entree-dienst van de heer
van der Berg, van Ruurlo.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

9.45 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.

Te koop een r.b.

Maalkalf
bij H. J. Tankink
C 120
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HELAMINTO-TERREIN te HENGELO-GLD.

ir
Zomer-Oprui m ing

WOENSDAG 27 JULI (de gehele dag)

tot en met Z A T E R D A G 3 O J U L I

Dames-confectie, Kinderjurkjes

en Manteltjes, Kinder-directoirs

Baby-goed, Ondergoed, enz. enz.

Alles zonder punten en
tegen sterk verlaagde

prijzen.

Zie onze Opruimings-Etalage
Speciale aanbieding:

Dames Glacé Handschoenen 7.60-8.90-9.80

Spiraal-matrassen (2 pers.) 28.50

n

Maandag 18 Juli t.|m.
Zaterdag 23 JuliWegens vacantie GESLOTEN

Fa. J. H. Klem & Zn.

Dames!
Wegens vacantie van Personeel is mijn

Damessalon van 25 Juli t/m l Aug.

GESLOTEN.
LURVINK'S Kapsalons
Ruurloseweg 16 — HENGELO (Gld)

Telefoon 264

N.B. Bestellingen worden aangenomen.

Kosteloze Inenting.
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld)

maken bekend, dat op Woensdag 20 Juli 1949,
te 1 3.30 uur, ten huize van de drie doktoren : A,

Meinders, Raadhuisstraat 19; R. C. Dwars, Kastanje-

laan 7 en B. J. ter Bals, Raadhuisstraat 40, gelegen-

heid zal worden gegeven tot kosteloze inenting en
herinenting.
Men wordt dringend verzocht geboortebewijs of trouw-

boekje mede te brengen.

Hengelo Gld, 12 Juli 1949.

Bond voor Staatspensionnering
Afd. HENGELO (Gld)

De contributie over 1949 zal dezer dagen worden op-
gehaald door de heer W. Jansen (Waenink). Zoals
bekend bedraagt de contributie f 1.— vóór het hoofd
van het gezin of degene die het maandblad ontvangt,
de verdere gezinsleden betalen slechts f 0.50.
Er zijn nog vele gezinnen waar nog gezinsleden zijn,
die geen lid zijn van onze Bond. Geeft hen meteen op.
Ook zij kunnen helpen onze Bond groot en sterk te
maken. In ons aantal ligt onze kracht! De heer Jansen
zal ze gaarne noteren.
Gezinnen die nog geen lid zijn, kunnen zich eveneens
opgeven. Helpt ons alle in onze rechtvaardige strijd,
die wij ook voor U voeren. Het is Uw morele plicht
ons daarin te steunen.
Zie het artikel in dit nummer.
U kunt zich verder ook opgeven bij het bestuur:

W. Jansen, Hummeloseweg 39
G. Langwerden, Ruurloseweg 46
H. Oldenhave, D 80
W. Jansen, Hummeloseweg 11
J. W. Langwerden, E 93
C. Moorman, F 17
D. Spelhofen, B 68

Brengt Uw advertenties steeds vroegtijdig


