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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 14 t/m 27 Aug. 1949

Voedingsmiddelenkaart 909.

Bonnen voor

Vlees

Algemeen

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

Geldige bonnen

261 A. B. D.
262 A. B.
263 D.

266 A. B.

272 B.

267 A. B.
274 D.

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

125 gram koffie
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas

Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter V.

De bonnen 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
255. 256, 257, 258 en 259 Algemeen van de bonkaar-
ten voor de voedingsmiddelen kunnen worden vernietigd.

Toeslag brandstoffen grote gezinnen.

Tot en met 26 Aug. kunnen gezinnen bestaande uit
8 of meer personen in aanmerking komen voor toe-
slag brandstoffen.
Men gelieve zich daartoe met de staalkaarten van alle
gezinsleden op het Distributiekantoor te vervoegen.

Rijst en Koffie blijven op de bon.

De Regering heeft overwogen of de rantsoenering van
rijst en koffie reeds thans beëindigd zou kunnen worden.
Naar het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening mededeelt, is daarbij gebleken, dat de
deviezensituatie met betrekking tot beide import-arti-
kelen onvoldoende mogelijkheden biedt de voorziening
met koffie en rijst bij vrije consumptie op bevredigende
wijze te verzekeren. Rijst wordt bovendien nog steeds
volgens internationaal verdeïingssysteem gerantsoe-
neerd, zodat Nederland afhankelijk blijft van de toe-
wijzing, temeer, omdat landen, waar rijst het hoofd-
voedsel is, voorgaan bij de internationale verdeling
van de beschikbare rijst.
Rijst en koffie blijven derhalve gerantsoeneerd, zodat
van beëindiging van de distributie op bon geen sprake is.

Nieuws voor boer

en boerderij
Aanslag exporteieren.

Het aantal eieren, dat over de periode van l t/m 27
Aug. 1949 geleverd moeten worden is vastgesteld op
3 stuks per kip. De zegelkaarten moeten uiterlijk 20
Aug. 1949 bij de P.B.H, worden ingeleverd.

Aflevering van granen.

M.i.v. l Aug. 1949 is het verbod tot het kopen en
verkopen, afleveren en ontvangen, alsmede het ver-
voeren van de producten rogge, gerst, haver en of
gem. gewas van inlandse oogst niet meer van kracht.
Er geldt dus voor deze gewassen geen aanslagregeling
meer voor de teler, terwijl verder de handel in deze
gewassen geheel vrij is, dus ook van boer tot boer.
Telers van tarwe zijn echter verplicht de hoeveelheid
waarvoor hun een aanslag werd opgelegd, af te leve-
ren aan een erkende tarwehandelaar, dan wel aan
een erkende zaaizaadhandelaar, met uitzondering van
de hoeveelheden waarvoor toewijzingen uit eigen oogst
voor consumptie- dan wel zaaidoeleinden werden af-
gegeven. Aflevering mag uitsluitend geschieden tegen
in ontvangstneming vanjeen afleveringsbewijs T of ZT,
af te geven door de handelaar/ontvanger. Hoeveel-
heden tarwe, waarop geen leveringsverplichting rust,
b.v. opbrengsten van oppervlakten van 50 are of min-
der dan wel boven de aanslag geoogste hoeveelheden,
mogen, indien geheel of gedeeltelijk tot aflevering hier-

DE RONDE TAFEL

Ik ben ook maar een profeet,
Die z'n daag'lijks broodje eet,
Ik heb heus niet de pretentie,
Dat ik iets bijzonders weet
Over deze conferentie.

Gaat het strakjes in Den Haag
Extra vlug of extra traag .....
Krijgt de vrede assistentie ?
Dat is ook voor mij de vraag
Omtrent deze conferentie.

Wordt er straks iets gepresteerd?
Wordt er dan geconfereerd
Echt naar eer en de consiëntie ?
't Is de tijd die dat ons leert .....
Ook van déze conferentie.

'k Geloof, dat het toch heus wel kan,
'k Hoop er maar het beste van
Ook van deze conferentie.
'k Wens dat 'k na een poosje dan
Hiervan ook een happy end zie !

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

van wordt overgegaan, eveneens uitsluitend aan boven-
vermelde categorieën handelaren worden geleverd.

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

Zondagsdienst doktoren

Dr ter Bals en Dr Westerbeek v. Eerten

AFSLUITING VAN WEGEN,
De Burgemeester van Hengelo-Gld brengt ter

kennis, dat in verband met de tentoonstelling

„HELAMINTO" alhier met ingang van

Dinsdag 16 Augustus 18 uur
tot en met Zaterdag 20 Aug. a.«.

voor het verkeer gesloten zullen zijn:

de Oude Varsselseweg;

de verbindingswegen tussen Varsselseweg

en Oude Varsselseweg;

de verbindingswegen tussen Ruurloseweg-

en Oude Varsselseweg.

De Burgemeester voornoemd,

H. LUESINK, lo. Burg.

Hengelo-Gld, 12 Augustus 1949.

Plaatselijk Nieuws
Hengelose Winkeliersvereniging. In de gehouden
ledenvergadering j.l. Maandaa van genoemde vereni-
ging is besloten, Zaterdag 20 Aug. ter gelegenheid
van het Concours Hippique, de winkels vanaf
12 uur te sluiten.



Wegens Vacantie is de Drukkerij
Tan 15 tot en met 20 Augustus

GESLOTEN.
Het e.v. no. van „De Reclame" verschijnt

27 AUGUSTUS.
Familie-Drukwerk wordt behandelt ARNOLD

Marktrerloting. Bij besluit van de Minister van
Justitie van 4 Aug. 1949, no 2058, is aan de Markt-
vereniging alhier weder toestemming verleend tot het
aanleggen en houden van een marktverloting. Uitge-
geven zullen mogen worden 7000 loten.

Mooi succes. Op het te Stokkum gehouden schiet-
concours behaalde onze plaatselijke Schietvereniging
„Prinses Beatrix" in klasse B met 456 punten een Ie
prijs en ontving daarvoor een beker.

Geslaagd. Onze oud-plaatsgenote Mej. J. Halfman,
werkzaam bij de Ned. Herv. Diaconie te Arnhem,
behaalde het Diplomn A, Gezinsverzorgster aldaar.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt (Knol-
lenmarkt) waren aangevoerd 554 paarden en 182 biggen
Geplaatst waren 57 kramen, enz.
Prijzen werkpaarden 500—700 gld, 2 j. paarden 400—
700 gld, veulens 100—200 gld, merrieveulens 200—
325 gld. Betere soorten werden boven notering ver-
kocht. Goede en vlugge handel. •
Biggen 33 tot 45 gld per stuk. Handel goed doch aan
trage kant.
Een zeer druk marktbezoek. Veel vreemdelingen.

Goed voorgaan, doet goed volgen ?

Het Bestuur van de afd. Hengelo-Gld. van de Geld.
Mij van Landbouw, heeft in haar vergadering van
9 Aug. besloten, aan al haar leden gratis twee dag-
kaarten uit te reiken voor het bezoek aan de grote
Tentoonstelling „Helaminto" te Hengelo-Gld.
Wij juichen dit besluit van harte toe en hopen dat er
meerdere verenigingen zijn wier kas toereikend is om
haar leden een dergelijke suprise te kunnen geven.

STEENDEREN

Opening zaal „De Bremer". Vrijdagavond is de
nieuwe feestzaal aan „De Bremer" te Toldijk officieel
geopend door burgemeester Heersink.
Voor deze opening bestond bizonder veel belangstelling.
De nieuwe, bijna 500 zitplaatsen bevattende zaal was
meer dan vol, zodat velen zich zelfs met een staan-
plaats moesten behelpen.
Medewerking aan deze openings-avond verleenden de
Muziekver. „D.S.S." en de Chr. Zangver. „Excelsior"
die zich om beurt lieten horen.
Na de pauze werd op verdienstelijke wijze opgevoerd
een blijspel in 3 bedrijven: „Robbedoes getrouwd".
Bloemen werden aangeboden namens D.S.S. en Excelsior.
Ds Nortier sprak een slotwoord.
De leiding van de avond beruste in handen van de
heer G. Smeenk die in 't bijzonder naar voren bracht
de goede hoedanigheden van de familie Wunderink.
De ingebruik genomen zaal is 16X10 M., met een
toneel van 8 bij 5 M. en voorzien van ingebouwde
voetlichten en kleedkamers.
Zo heeft de Toldijk aan „de Bremer" een feestzaal
gekregen die er wezen mag, en in een dringende be-
hoefte voorziet.

Brand- en stormschade aan herbouwde

boerderijen.

Het risico van storm- en brandschade aan door het
Bureau Wederopbouw Boerderijen gebouwde boerde-
rijen werd voor rekening van het Rijk genomen tot
de tweede oplevering.
Het Hoofd van genoemd Bureau vestigt er de aan-
dacht op, dat sinds l Aug. j.l. bovenbedoeld risico
door het Rijk slechts zal worden gedragen tot de
eerste oplevering.
Indien de eigenaar de boerderij eerder gaat bewonen,
hierin zijn oogst onderbrengt of anderszins de gebou-
wen geheel of gedeeltelijk in gebruik neemt, zijn de
gemelde risico's voor rekening van de eigenaar van
het moment der ingebruikneming af.

„Vergeet hen Niet".
De meest kenmerkende eigenschap van de zonnebloem
is, dat zij, reeds vóór zij bloeit, haar knop wendt in
de richting van de zon.
Déze gedachte moet het comité Postzegelactie „Ver-
geet-hen-niet" voor de geest hebben gestaan, toen
het de speciale postzegels, die de P.T.T. in de maan-
'den Aug. en Sept. in de waarden 5 c. (2+3), 10 c.
(6+4), 15 c. (10+5), 40 c. (30+10) verkrijgbaar stelt
ten bate van genoemd Comité, gesierd zag met het
zonnebloem-embleem. De drie organisaties immers, die
in dit Comité verenigd zijn — het Rode Kruis, de
NIWIN en de Stichting „Nederland helpt Indië" ~
en die de opbrengst van de toeslag op deze postzegels
gelijkelijk zullen verdelen en ieder op eigen terrein
aanwenden ter leniging van leed, zowel in Nederland
als vooral ook in Indonesië, willen niet anders dan
door leed gebogen hoofden oprichten, en naar de zon
toekeren. Een onbegonnen werk, meent U ? Misschien
wél. Maar het feit, dat er toch altijd leed, véél leed
zelfs, in de wereld zal blijven bestaan, kan en mag
geen reden zijn, dan ook maar van elke poging tot
leniging van leed bij voorbaat af te zien. Integendeel -—
zelfs zonder te weten, of de knop ooit in volle luister
zal openbloeien, moet deze worden gewend in de
richting van de zegende zon! Maar om ook tot bloei
te komen, heeft bij uitstek de zonnebloem water, veel
water zelfs, nodig. Evenzo hebben de genoemde orga-
nisaties „geld als water" nodig om haar werk met
succes te kunnen bekronen. De Postzegelactie „Ver-
geet-hen-niet" is nu hét middel voor ons allen, om dit
water, zij het dan met druppels tegelijk, aan te dragen.
Maar als bijna 10 millioen Nederlanders-allemaal voor
een paar druppels zorgen, in de vorm van enkele centen
toeslag op de „Vergeet-hen-niet"-postzegels, dan vor-
men die millioenen druppels met elkaar een brede
straal.
Laat daarom in de komende weken niemand achter
blijven, want door allerhande leed en zorg gebogen
en verschraalde levens rekenen ook op U!

Heden werd plotseling van onze zijde wegge-

nomen, mijn geliefde Man en der kinderen zorg-

zame Vader

Johan Klein Gotink,

in de ouderdom van 55 jaar.

Uit aller naam:

A. Klein Gotink-Aberson.

Hengelo-Gld, 10 Augustus 1949.

De teraardebestelling zal plaats hebben op Zater-
dag 13 Aug. 1949, des namiddags 1.30 uur, op
de Algem. Begraafplaats te Hengelo-Gld.

Hengelose Winkeliersvereniging

Zaterdag 20 Augustus

vanaf 12 uur

Alle zaken gesloten
Het Bestuur.

Voor Manufacturen

GISBERGEN
Bezoekt onze stand

op de HELAMINTO

Hiermede betuigen wij

onze hartelijke dank voor

de vele blijken van belang-

stelling, ondervonden bij

het overlijden van onze

geliefde Vader, Behuwd-,

Groot- en Overgrootvader

H. G. Berkelder.

Fam. Berkelder.

Hengelo-Gld, Aug. 1949.
B 95

Mevr. Barbas te Voorburg

(bij den Haag) vraagt tegen

l of 15 Sept. a.s. net, flink

MEISJE
Tot Maandag aanmelden

„'t Hof" Hengelo-Gld.

Kerkdiensten
ZONDAG 14 AUG. 1949

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Kwint

/ uur de heer Vossers, van
Barchem, (Jeugddienst)

Veldhoek 9 uur de heer W. Peters,
van Laag-Keppel.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen
9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Dooi
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

H,H, Landbouwers
die grondmonsters wil-

len laten onderzoeken

kunnen dit vóór l Sept.

opgeven bij de Secr.

van de J. B. B.

G. R. Beunk, B 77

Te koop een dr.

B.B. Geit
25 Aug. a/d telling

Jac Eilander

Hengelo Gld.

H,H, Landbouwers
Met Uw vee naar de

„HELAMINTO"

Maar met Wrak Vee naar

Tel. 352 J A A P

Te koop etm toom

bostt biggen
Wed. H. Haxmsen, Dorp

Te koop

50 jonge hennen
4'/2 maant R.I.R.

bij H. MeirHink, D 127

^Hengelo-Gld

Adverteren (Liet verkopen

Wegens vacantie

gesloten
van 21 t.m. 27 Aug.

Garage Herwers

Onderstaande Mole-

naars zijn

g e s l o t e n
op Woensdag, Don-

derdag en Vrijdag,

na 12 uur":

J. P. van Neck

W. J. Harmsen

H. J. Jansen, Varssel

op Woensdag, Donder-

dag en Vrijdag,

de gehele dag:

B. Kelderman

F. Jansen

Verder allen Zaterdag

na 12 uur.

Te koop wegens overcompl.

2-persoons spiraalmatras
Tevens een

Bouvier,

gedeeltelijk afgericht.

Vordenseweg 8

Te koop

Preiplanten
bij B. Berendsen,

Bekveld D 46

Te koop een

r.b. Maalkalf
bij A. H. Besselink,

Varss.weg 3; Hengelo Gld

HIER is het PROGRAMMA van de

HELAMINTO
TE HENGELO-GLD

16 Aug. n.m. 6 uur Officiële opening voor genodigden. Om 7.30 uur

voor publiek. Om 8 uur Concert door de Muziekver. „Concordia"

onder leiding van de Heer Helmink uit Doetinchem; en Zang-

programma door een groot koor van Gemengde Zangverenigingen

uit Silvolde, Oosseld, Gaanderen en Hengelo o.l.v. de Heer

Kölling uit Zelhem.

17 Aug. v.m. 9 uur Grote Landbouwwerktuigendemonstratie en Keuring

van Pluimvee en Konijnen. '

's Av. 8 uur Cabaret door een gezelschap bekende radio-artisten,

o.a. Tonny Bakkenes, Willy Rex, Nol van Dijk enz.

18 Aug. v.m. 9 uur Fokveedag van Warm- en Koudbloedpaarden en

Varkens. Een keur van inzendingen van het allerbeste fokmate-

riaal is hier aanwezig.

's Av. 8 uur Concert door Dieren's Harmonie en het Koninkl.

Doesburg's Mannenkoor, o.l.v. de Heer Jos. Besselink.

19 Aug. v.m. 9 uur Fokveedag van M.R.IJ.-Rundvee en Schapen, met een

keur van inzendingen uit het beste fokmateriaal.

's Av. 9.30 uur Groot fantastisch Triomph-Vuurwerk.

20 Aug. Hippische dag. V.m. 11 uur dressuurproeven.

N.m. 1.30 uur Groot Nationaal Concours-Hippique, w.o. tuig-

paarden (spannen en tandems), grote en kleine maat hackneys,

springconcours voor officieren en heerrijders, jachtpaarden enz.

's Av. Groot Helaminto-Bal.

Zeer veel exposities op Middenstands- en Industriegebied

ALLE DAGEN LUNAPARK met de nieuwste attractie'*.

Zie voor volledig programma de Helaminto-gids.

„Voor elck wat wils" op de HELAMINTO!

Toegangsprijzen:
Tentoonstelling. Doorlopende kaart op naam, geldig voor de Tentoonstelling

van 16 tot en met 20 Aug. (Niet geldig voor concours-hippique,

cabaret, op 17 Aug., zanguitvoering 18 Aug. en Vuurwerk. Prijs f 4.—

Kaarten geldig voor l bezoek op een der dagen 17 tot en met 20 Aug.
Prijs f 1.25. Schoolgaande kinderen tot en met 14 jaar prijs f 0.75.

Kaarten geldig voor l bezoek op een der dagen 16 tot en met 20 Aug.
uitsluitend na 6 uur. Prijs f 0.50. Schoolgaande kinderen tot en
met H jaar prijs f 0.25.

Cabaret-avond 17 Aug. Toegangsprijs f 1.—

Zanguitvoering 18 Aug. Toegangsprij f 0.25.

Vuurwerwerk 19 Aug. Toegang prijs: tribune f 0.50, terrein f 0.25

Concours-Hippique. Toegangsprijs: grote tribune f 2.75, kleine
tribune f 2.25. Terrein f 1.25, schoolgaande kinderen tot en met
H jaar f 0.75.

De ingezetenen worden verzocht op de Tentoonstellingsdagen te vlaggen,

Levering van alle voorkomende

Landbouwwerktuigen,

Landbouwwagens o.a. „Islok",

Haarden, Kachels,
Huishoud. Artikelen enz.

Beleefd aanbevelend

G. Harmsen Noordink Hengelo-Gld

KLEUTERSCHOOL
Regelinkitraat 5

Hervatten der lessen 23 Augustus Alleen de

reeds aangegeven leerlingen kunnen worden

geplaatst.
Het Bestuur.

Stand-benodigdheden Arnold
tijdens de „ H E L A M I N T O " door TE VLAGGEN.



Prima INMAAKPOTTEN
20-30-40 liter

J. GOOSSENS KEYENBURG

Het telefoonnummer op het

HELAMINTO-TERREIN is

360
Coöperatieve Landbouwvereniging

„DE VOLHARDING'1

HENGELO-GLD.

*
Op de Tentoonstellingsdagen

17—18—19 Aug. na de middag
•n 20 Aug. de gehele dag

gesloten
Voorradig: Inl. Roggemeel — Inl. Gerste-
meel en Inl. Haverxneel bonvrij af te geven

Eierleveranciers gelieve de nabetaling
op eieren van de laatste 20 weken op te
halen op

15 en 16 AUGUSTUS
De Directeur.

„HELAMINTO" Henplo-Gld
Het Uitvoerend Comité van de „Helaminto"

maakt bekend, dat de rekeningen voor

gedane werkzaamheden en leveranties,

moeten binnen zijn vóór 15 Augustus

bij de Penningmeester H. C. Arends.

Leveranties en werkzaamheden na 15 Aug.

moeten gedekt zijn door een bon of een

bewijs van de Penningmeester.

Uit voorraad leverbaar:

ELECTR
FORNUIZEN
KOOKPLATEN

1 KOKERS
Alle maten pannen voor electr. platen.

Installatiebedrijf - WINTERS
Spalstraat Hengelo-Gld

Wegens vacantie 15, 16 en 17 Aug.

gesloten
fa. A. JACOBS

Zaterdag 20 Aug. vanaf 12 uur

G E S L O T E N
„De Automaat" W. J, H. Jansen „Lange Wagen"

En toch....

BLIJFT

furvink's JCapsalons

HENGELO
TELEF. 264

Parfumeriën

het adres

voor Dames en Heren

K E Y E N B U R G

TELEF. 298

Toilet-artikelen


