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Officiële Bonnenlijst
voor de eerste helft van de 1 3e periode 1946

(24 Nov. t m 7 Dec.)

Bonkaarten

KA, KB, KC 612

(strook no. 3)

KD, KE 612

(strook no. 3)

Tabakskaart enz.

Geldige bonnen

49—1 brood
49—2 „
49—1 boter
49-2 .,
49-3 „
49-1 melk
49—1 vlees
49-2 ..
49-1 alg.
49-2 „
49-3 ..

49— 1 B res.
49-1 C ..
49— 2B .. en

49 2C res.
49-3B res.
49-3C res.

50—1 brood
50—1 boter
50-2 „
50—1 melk
50 — 1 vlees en

50—2 vlees
50—1 alg.
50—2 „
50-3, 50-4,

50—5 alg.

50-6 alg,
50-1 D res.
50— IE res.
50— 2E res.

T 59
V 60
X 59
X 60

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
1 25 gr. margar. of 1 00 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
200 gram kaas
50 gram cacao
750 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gram
jam, stroop enz.
1600 gram brood
800 gram brood

3 liter melk
100 gram kaas
1 ei

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk

100 gram vlees
100 gram kaas
50 gram cacao

250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz.
1 ei
800 gram brood
250 gram rijst
300 gram bloem

2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerw.
2 rants. tabaksartikelen
100 gr. choc. of suikerw.

Voor de week van l t/m 8 Dec. zullen nog bonnen
worden aangewezen voor tabak en suikerwerk.

Deze week is wederom 100 gram vlees extra beschik-
baar, zodat men in totaal 500 gram per H dagen ontvangt.

Op de bonnen voor tabaksartikelen zal bij aankoop
van 2 rantsoenen sigaretten ten minste l pakje siga-
retten, vervaardigd uit Zuid-Amerikaanse tabak gekocht
moeten worden.

Voor zover nog voorradig, kan op de suikerbonnen
pindakaas worden gekocht en wel l pot je (i 370 gram)
pindakaas per 250 gram suiker.

Plaatselijk nieuws
Naaicursus C.B.T.B. In het vereningslokaal in de
Raadhuisstraat had de uitreiking plaats van diploma's
aan de leerlingen van de naaicursus. De leidster, mej.
G. Disbergen, memoreerde in haar openingswoord dat
dit voor 't eerst sinds de oorlog weer plaats vond. Zij
gaf een overzicht van deze cursus, welke zij reeds 12
jaar leidt en merkte voorts op, dat toen de C.B.T.B.
in de oorlogsjaren wenste onder te duiken, zij de cursus
voortzette met morele steun van een damescomité.

De meisjes welke het diploma kreqen (alle met zeer
veel vrucht) hebben het wel in de moeilijkste jaren be-
haald; vaak ontbrak goed materiaal.

Van het nieuwe bestuur der afd. C.B.T.B. waren
aanwezig de heren J. W. Luiten, M. Lenselink en H. J.
Heerlnk.

Mevr. van Hoogstraten sprak de meisjes toe en reikte
de diploma's uit aan M. Harmsen, R. Fokkink, D.
Wagenvoort en J. Ruesink. Zij wees op het grote nut
voor de vrouw, om goed te kunnen naaien en verstellen
en het deed haar genoegen, te zien dat deze cursus al
weer 45 leerlingen telt. Daarna las mevr. Van Hoog-

Verheugend
Nieuws

Na de tijd van grote spanning
Kwam ten slotte hét accoord.
Eind'lijk is nu eens de vrede
En de rede aan het woord.

De eerste brug is reeds geslagen,
Ook al is zij nog wat klein;
Maar men weet, dat de geschillen
Zeker op te lossen zijn.

Ook zijn er nog heel wat mensen,
Die het anders zouden doen;
Want die denken, dat ze leven
In het tijdperk van een Coen.

Zij beschouwen d' overeenkomst
Als een teken van verval.
Maar in deze geldt het spreekwoord:
De beste stuurlui staan aan wal!

Ieder zal toch wel erkennen:
Er is heel wat goeds gedaan.
Nederland en Insulinde
Zullen voortaan samengaan.

Beide volken zullen strijden
Voor het eenheidsideaal;
Dat is dan toch de verdienste
Der Commissie-Generaal!

Blank en Bruin, zij zullen werken
Als twee goede kameraads,
En een dichterlijke handdruk
Is hier zeker op zijn plaats.

(Nadruk verboden)

straten een mooie schets voor van Ina Boudier Bakker.
De heer J. W. Luiten, voorzitter, bedankte mej. Dis-

bergen voor het vele werk dat zij gedaan had en wenste
haar succes met de cursus. Ook dankte hij het dames-
comité, bestaande uit de dames Van Hoogstraten, Bar-
bas, Van Ballegoijen de Jong, Lubbers en Wentink,
voor de steun en hoopte op een prettige samenwerking
in de toekomst.

De meisjes boden mej. Disbergen een mooie kan aan
als dank voor de genoten lessen. Verder werd de middag
gevuld met voordrachten. De aanwezigen werden ont-
haald. Na het zingen van een gezang sloot de voor-
zitter met gebed.

Prijzencommissie. Evenals in andere plaatsen is ook
alhier een commissie ingesteld ten behoeve van de prijs-
beheersing. De burgemeester heeft deze commissie dezer
dagen ten gemeentehuize geïnstalleerd. Bij eventuele
klachten omtrent prijsopdrijving stelle men zich met
genoemde commissie in verbinding. Zie adv. in dit no.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.
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ZEEP VOOR VUILE ARBEID
Op Maandag 25 en Dinsdag 26 Nov. a.s., telkens

van 9—12 uur v.m. bestaat er gelegenheid tot het af-
halen van een aanvraagformulier voor zeep voor vuile
arbeid. Het inleveren dezer formulieren moet geschieden
op Maandag 2 en Dinsdag 3 Dec. a.s., van 9—12
uur v.m., onder overlegging van de distributiestamkaarten
van de betrokkenen, waarna uitreiking zal plaats hebben.

Distributiedienst Hengelo (Gld)

Burgerlijke stand van 1 — 15 November 1946.
Bevallen: A. G. M. Jansen-Notten d., J. J. Herwers-

Leemreis d., A. G. Groot Roessink-Vruggink zn, W.
L. Bosman-Groot Roessink zn, J. B. M. Boerkamp-
Roording zn.

Ondertrouwd : G. A. Bobbink en G. Weustenenk,
B. H. Harmsen en D. Wesselink.

Gehuwd: M. Makkink met G. W. Broekman, A.
Walgemoet met A. Bultman.

Overleden: G. W. Kerkkamp, echtg. van M. G.
Hoefman, oud 77 jr.

Levering varkens. Voor de Centrale werden hier deze
week 112 varkens aan de gemeentewaag afgeleverd.

Nieuws voor boer en boerderij
Belanghebbenden willen wij attent maken op art. 8 van de

Tuinbouwteeltverordening (algemene bepalingen). Daarin staat
o.m. da't het telen van frui t verboden is, tenzij het aanneme»
li jk is dat het telen geschiedt voor eigen en/of gezinsverbruik,
of tenzij de K-lcr aangesloten is onder groep B bij het Bedrijf»
schap voor Groenten en Fruit, in welk geval het telen plaats
vindt op een volgens de bepalingen vastgestelde oppervlakte.

Hierui t volgt dat elke uitbreiding in de fruitteelt zonder
vergunning van bovengenoemd bedrijfschap strafbaar is. Deze
vergunning kan worden aangevraagd bij het Bureau van den
Provincialen Voedselcommissaris voor Gelderland, afd. Tuin.
bouw, Velperwcg 55, Arnhem.

In het geval dat de bestaande boomgaard door verwoesting,
inundatie e.d. wordt gerooid, kan zonder vergunning dezelfde
oppervlakte

1
 opnieuw worden aangelegd.

Op het gebied van de zaaizaadhandel kunnen wij nog berichten
dat thans ook voor zaai« groene erwten oogst 1946 de prijzen
niet meer worden vastgesteld. Dit betreft echter alleen de te
velde gekeurde zaai» groene erwten, daar de niet te velde
gekeurde erwten niet verhandeld mogen worden.

De heffing op niet te velde gekeurd koolzaad bij aankoop
van telers bedraagt voor het ongeschoonde product f 1.30
per 100 kg en voor het geschoonde product f 1.50 per 100 kg.

Het is November, dus de wintertelling staat weer voor de
deur. Zij wordt gehouden van 25 Nov. t.m. 7 Dec. a.s. Onder
deze telling vallen slechts de geregistreerden, die houders zijn
van rundvee, varkens, paarden, schapen, hoenders of eenden,
benevens de niet geregistreerden, die houders zijn van deze
diersoorten, behalve hoenders of eenden.

l )c formulieren worden op de bedrijven door de tellers
ingevuld en daarna door den geregistreerde ondertekend.

Graanregeling oogst 1946.
Hnige tijd geleden berichtten wij reeds dat telers, die zowel

rogge als haver hebben verbouwd, de aanslag haver geheel
of gedeeltelijk kunnen omzetten in een verhoogde aanslag
voor rogge. (Voor l jan. 1947 aanvragen.)

Teneinde de levering van rogge boven de aanslag aan te
moedigen, zal aan telers die voor l Jan. 1947 een kwantum
rogge boven de aanslag leveren, een extra premie van f5.-
per 100 kg worden uitgekeerd, indien tenminste voor l April
1947 aan de haveraanslag is voldaan. Deze premie geldt ook
voor onder dezelfde voorwaarden geleverde z a a i rogge.

Thans is de gelegenheid opengesteld om inplaats van deze
premie een extra kwantum mengvoeder te verkrijgen.

Bij levering van zaairogge en/of zaaihaver boven de aan»
slag bestaat tevens de mogelijkheid, dat de boeren naar eigen
keuze óf een bijzondere toewijzing voor voedergraan of een
bijzondere toewijzing voor mengvoeder kunnen ontvangen.

Voor verdere bijzonderheden kunnen belanghebbenden
zich op de daarvoor aangewezen uren wenden tot ons Bureau.

De P.B.H.'s van Hengelo en Steenderen.

Inkuiling 1947
Helaas hebben in 1946 de boeren niet kunnen pro-

fiteren van de meest gewenste inkuilingsmethoden, omdat
de nodige middelen niet ter beschikking stonden. Thans
kunnen wij mededelen, dat het, onvoorziene omstandig-
heden voorbehouden, voor het volgend jaar wel weer
mogelijk zal zijn om met zuur en melasse in te kuilen.

Teneinde vroegtijdig een overzicht te krijgen van de
behoefte aan zuur en melasse, verdient het wel aanbe-
veling, dat de boeren reeds thans in contact treden
met hun leverancier.

BEKENDMAKING

Mededeling aan de telers van zand- en veenaardappelen
De Stichting tot het Exporteren van Aardappelen (B.E. A. II)

te 's=Gravenhage, Sweelinckplein 5, stelt de telers van con«
sumptie.aardappelen van zand» en veengrond in de gelegenheid,
de door hen geteelde aardappelen bij haar aan te bieden.

Bij de landkooplieden en commissionnairs in d? betrokken
streken en voor zover het Noord* en Zuid=Holland betreft
bij de Centrale Leiding voor de Export van Consumptie»
aardappelen, Grote Marktstraat 36 te 's-Gravenhage, zijn
aanbiedingsformulieren, welke voor de aanbieding moeten
worden gebruikt, en circulaires, waarin de voorwaarden,
welke voor deze aanbiedingen zullen gelden, verkrijgbaar.

De voornaamste bepalingen, welke op deze aanbiedingen
van toepassing zijn, zijn de volgende :

1. De aanbiedingen mogen uitsluitend worden gedaan door
telers van door hen/elf geteelde aardappelen en moeten vóór
30 Nov. a.s. zijn ingediend. Fabrieksaardappelen zullen voor»
lopig niet worden aangekocht.

2. de aan te bieden hoeveelheid per teler moet tenminste
1.000 kg bedragen.

3. de aardappelen zullen bij eventuele aankoop worden
overgenomen tegen de onlangs door het Bedrijfschap voor
Aardappelen gepubliceerde prijzen en bewaarvergoedingen.

4. de telers die zulks wensen, kunnen, nadat de aard»
appelen door de B.E.A. II zijn aangekocht, over de aange»
kochte hoeveelheid een voorschot van f 3.~ per 100 kg
ontvangen. Zij dienen dit op het aanbiedingsformulier te
vermelden.

5. de levering dient te geschieden onmiddellijk op eerste
afroep door of namens de B.E.A. en moet plaats hebben
franco geschiktste gebruikelijke' laadplaats aan spoorwagon of
schip naar kopers keuze. Wordt een verder verwijderde laad»
plaats aangewezen, dan zijn de kosten van het vervoer voor
koper, onder aftrek van f 0.30 per 100 kg, welk bedrag den
teler in mindering wordt gebracht.

6. de aardappelen moeten worden geleverd practisch vrij
van grond en gebreken, in de sortering van ten minste 35
mm vierkantsmaat opwaarts. Partijen, waar de grote maten
zijn uitgesorteerd, mogen niet worden geleverd. Geleverd
kunnen dus worden aardappelen van 35, 40, 45 mm enz. af,
zoals zij door het veld zijn opgeleverd.

7. de aanbiedingen moeten gestand worden gedaan tot 19
Januari. Voor die datum zal de B.E.A. II beslissen of en in
hoeverre de aardappelen zullen worden aangekocht. Deze
beslissing zal door een algemene bekendmaking in de land=
bouwpers en andere daarvoor in aanmerking komende bladen
dan wel door een rechtstreekse mededeling aan de telers
bekend worden gemaakt. Gedurende de termijn dat de aan.
bieding vast is en na aankoop door de B.E.A. II mag de
teler over de aardappelen niet anders beschikken, dus deze
b.v. niet verkopen of voor veevoeder bestemmen, met ui t=
zondering van de verkoop en aflevering voor de z.g. indi-
viduele export.

8. Indien door een teler minder wordt geleverd dan de
aangeboden resp. de aangekochte hoeveelheid, is hij ove*r de
te weinig geleverde hoeveelheid een boete van f 2.50 per
100 kg verschuldigd.

Voetbalnieuws
Pax. Zaterdag j.l. speelde Pax C tegen Ruurlo B. In
een aardige wedstrijd behaalde zij een mooie 3—2 over-
winning.

Pax II kreeg Zondag j.l. Ratti I tot tegenstander, die
één van de bovenste plaatsen bezette. In een goed ge-
speelde wedstrijd wist Pax II deze met 2—O te winnen
en zodoende Ratti haar eerste nederlaag toe te brengen.

Pax III had de verre reis naar Markelo ondernomen
om het 2de elftal van de club van die naam te be-
kampen. Het werd een grote nederlaag. Met 8—1
moest Pax III de vlag strijken.

Hedenmiddag 3 uur wordt voor de competitie ge-
speeld Pax A—Keyenb. Boys B. Goed aangepakt kan
het een overwinning voor Pax A opleveren.

Zondag speelt Pax I een vriendschappelijke wedstrijd
tegen en in Lochem. De opbrengst is bestemd voor een
nieuw te bouwen ziekenhuis aldaar.

Pax III krijgt bezoek van K.D.C. IV. De spelers
zullen goed aan moeten pakken om een eervol resul-
taat te verkrijgen. Deze wedstrijd vangt 12 uur aan.

Om 2 uur ontvangt Pax II de leiders van haar af-
deling, n.l. Vorden I. Dit belooft een buitengewoon
spannende strijd te worden, daar Pax II nog goede
kampioenskansen heeft en ze door een overwinning nog
aanmerkelijk zullen stijgen. Dus goed aangepakt en
veel succes gewenst.

Keyenburgse Boys. Na de overwinning van Keyenb.

Boys op Zondag 10 Nov. tegen Gaand. Boys met 3—l
hebben zij Zondag j.l. wederom de puntjes weten te
behouden door Doetinchem II met 2—l te kloppen.

Doetinchem II komt eerst geweldig opzetten en het
laat zich aanzien dat de Boys niet veel kans krijgen.
Zij herstellen zich echter spoedig, hetgeen niet kan ver-
hinderen dat de gasten van een fout in onze achter-
hoede profiteren en de keeper, welke overigens uitstekend
weïk verricht, te passeren. De Boys, hierdoor geenszins
ontmoedigd, doen onmiddellijk heftige tegenaanvallen
en binnen vijf minuten heeft onze rechtsbuiten, door
zijn actief optreden, de stand op l — l gebracht.

Doetinchem, dat verder een goede partij voetbal speelt,
doet alles om een overwinning in de wacht te slepen.
De goede schutters in de voorhoede echter ontbreken.
Zelfs een pinalty wordt door hen ver naast geschoten.
Door enkele gevaarlijke aanvallen van de Boys weet
onze middenvoor nog eenmaal te scoren, stand 2 — l ,
wat zal blijken voor de Boys de winnende goal te zijn.

In de 20 min. welke thans nog resten te spelen, doet
Doetinchem zijn uiterste best om, indien geen over-
winning, dan toch een gelijk spel te behalen. De achter-
hoede en vooral de keeper weten echter van geen wijken
en zo komt het einde van deze wedstrijd met een 2— l
overwinning, waardoor de Boys als tweede op de rang-
lijst zijn geplaatst.

Keyenb. Boys II was minder fortuinlijk en verloor
in Doetinchem tegen Doetinchem IV met 5—O, terwijl
het derde elftal tegen Kilder II met 6—l het loodje
moest leggen.

Programma voor Zaterdag a.s.: Junioren Keyenb.
Boys A—Vorden A; Pax A—Keyenb. Boys B, 2 uur.

Voor Zondag l Dec. zijn geen wedstrijden voor
Keyenb. Boys vastgesteld.

Programma voor Zondag a.s.: St Joris II—Keyenb.
Boys II, 2 uur; Keyenb. Boys III—Zelhem II, 2 uur.

© De bon voor cacao komt.
® In December extra thee en wat bloem.
@ Op de extra-versnaperingsbon alleen suiker-

werk.
© Een klein ei voor de kinderen.

In de H-daagse periode, welke op 23 Nov. begint,
zal voor de kinderen tot H jaar (de groepen C, D en
E) een bon worden gegeven voor een ei. In verband
met het aan de leg komen van de kuikens van dit jaar
zal dat een ei zijn van klasse V, dat is een klein ei.
De bevoorrading van de winkeliers zal zodanig zijn,
dat zij op deze bonnen uitsluitend eieren van klasse V
kunnen leveren. Het publiek zal dus voor deze bon geen
aanspraak kunnen maken op een groter ei, ook al heeft
de winkelier dat voorradig voor ziekenbonnen e.d. Een
ruimere distributie voor eieren is op het ogenblik niet
mogelijk.

Met het oog op de feestdagen zal per H Dec. ook
voor de leeftijdsgroepen van 2 jaar en ouder een bloem-
bon gelden van 100 gram. De jongste groep heeft nog
steeds elke H dagen een rantsoen bloem van 300 gram.
In hoeverre dit het herstel zal zijn van een regelmatige
distributie van bloem is nog niet te zeggen en men zal
goed doen, er rekening mede te houden, dat deze 100
gram minstens voor 4 weken toereikend zal moeten zijn.

Mede in verband met de huidige beperkte voorraden
zal het extra-rantsoen versnaperingen, dat per 30 Nov.
beschikbaar wordt gesteld, uitsluitend in suikerwerk
kunnen worden opgenomen. Het is de bedoeling, in
dezelfde vorm tegen Kerstmis een tweede extra-bon
voor 100 gram s\iikerwerk te publiceren.

Het is thans zeker, dat per 23 Nov. een bon bekend
gemaakt kan worden voor 50 gram cacaopoeder.

Als een extraatje voor de komende feestdagen zal in
December een half ons thee boven het normale rantsoen
worden gegeven. Dit is voor koffie helaas niet mogelijk.
Reeds eerder is medegedeeld, dat ongeveer te zelfder
tijd voor alle leeftijdsgroepen een bon voor zuidvruchten
zal worden aangewezen.

Degenen die hun verwachtingen op spijsolie voor de
feestdagen hebben gesteld, zullen het een teleurstelling
vinden, te vernemen, dat daarvan dit jaar geen sprake
kan zijn. De vetpositie is van die aard, dat niet dan
met veel moeite de voor de margarine-industrie nood-
zakelijke grondstoffen geïmporteerd kunnen worden.

Tenslotte zij er nogmaals aan herinnerd, dat er deze

week wederom een suikerbon bekend gemaakt wordt.
Het is de bedoeling, zo de binnenlandse voorraadpositie
dat mogelijk zal blijven maken, de aanwijzing der nor-
male 14-daagse suikerbonnen in de eerste week der H-
daagse periode te houden.

Een vaste prijs voor aardappelen
Maatregelen van de regering
tegen de prijsstijging

„De prijsstijging van kleiaardappelen in de grote be-
volkingscentra in het Westen van het land in de laatste
weken is voor de regering aanleiding geweest om in
overleg met de organisaties van de handel en de land-
bouw onmiddellijke maatregelen te beramen, om de prijs
van dit belangrijke volksvoedsel op een verantwoord
peil te stabiliseren.

Deze maatregelen komen neer op een gedwongen
aflevering door de telers aan een daartoe ingesteld
overheidsapparaat — waarvoor opnieuw de V.B.N.A.
in het leven zal worden geroepen — en een prijsvast-
stelling voor afname door de handel, gebaseerd op de
richtprijs voor den teler, welke Maandag j.l. is inge-
gaan. Aansluitend daarop zal een week later de prijs
voor den consument worden vastgesteld op 11 cent
voor de zandaardappelen en 12 cent voor klei-aardap-
pelen, zo deelde de Minister van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening mede, in antwoord op een drietal
vragen van het lid der Tweede Kamer, den Heer
Suurhof, waarin geïnformeerd werd naar de maatregelen,
welke de regering dacht te nemen om de prijsstijging
te beteugelen.

De Minister zette in zijn antwoord uiteen, dat het
stellen van een vaste prijs maatregelen noodzakelijk
maakt om de aanvoer tegen die prijs te verzekeren.
De Minister wees er voorts op, dat met een oogst van
2.2 millioen ton goede consumptie-aardappelen in 1946
(tegenover l millioen ton in 1945) er geen ongerustheid
behoeft te bestaan, dat veen- en fabrieksaardappelen in
consumptie zouden moeten worden gebracht. Deze goede
oogst rechtvaardigde het loslaten van de aardappel-
distributie in dit najaar. Overeenkomstig de verwachting
daalde aanvankelijk de prijs. De voorkeur van het pu-
bliek voor uitsluitend klei-aardappelen deed een aparte
markt in dit product ontstaan, waardoor de prijs tot
18 et per kg opliep. Door een verhoogde aanvoer van
goede zandaardappelen, die tegen 10 a 11 cent voor
den consument beschikbaar kwamen, is geprobeerd de
markt te beïnvloeden, maar zonder zichtbaar resultaat.
De regering heeft toen gemeend, niet voor krachtiger
middelen te mogen terugschrikken, ook al brachten die
een sterke reglementering van de handel mede. De Mi-
nister wees er op, dat de handel door deze prijsstijging
over het algemeen geen grote winsten heeft gemaakt,
maar dat de boeren vaak 6 a 7 cent per kg meer
vroegen dan redelijk was. De prijs van 12 cent ligt
weliswaar 55 % boven de vooroorlogse, maar is nog laag
in vergelijking met de gestegen kosten voor producent
en handel.

Zondagsdienst doktoren

Hengelo (Gld), Hummelo, en Steenderen.

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten.

Nieuws in het kort
Onze staatsschuld. Minister Lieftinck deelde mede,
dat de staatsschuld thans naar schatting 22.6 milliard
bedraagt, waarbij dan nog de schulden tegenover Ame-
rika en Engeland (oorlogsmaterieel en troepenopleiding)
moeten worden gerekend.

Een blijde gebeurtenis. In diergaarde „Blijdorp" heeft
nijlpaard Coba het leven geschonken aan een flinke
baby; moeder en kind maken het uitstekend.

Nier uit cellofaan. Een Nederlands physioloog, ver-
bonden aan een Londens ziekenhuis, heeft een kunst-
matige nier vervaardigd uit cellofaan en reeds in vijf
gevallen hiermede levensgevaar afgewend.

Een aardige gedachte. Het ministerie van O.K.W.
gaat een verzameling gramofoonplaten aanleggen van
verzen van onze voornaamste dichters, gesproken door
de dichters zelf.

Voor het kind. In December zullen weer postzegels
„voor het kind" beschikbaar zijn.

Sinterklaos
kump !!

Jao, Sinterklaos
Is zo weer daor,
Den goeien man
Kump alle jaor.

Zo ongemarkt
in d' aovendstond
Komt Sint en Piet
En kiekt es rond.

Kump dus an 't venster
Soms wat geraos,
Denk dan maor, kinder,
An Sinterklaos.

Bi'j Stevord isse
Ok al ewes,
Kadootjes zuuken,
En 't lek um bes.

Sint won t in Spanje
Zo heel veurnaam;
Kiek maor es, kinder,
Veur 't Stevord raam.

Dan kü'j metene
An ons vetellen
Wa'j Sinterklaos
Hebt te bestellen.

Sint geet in 't ronde,
Duut enkel goed,
At alle kinder
Eur beste doet.

Dat geldt dan,
kinder,

Veur 't héle jaor,
Want dri'j, vier

dage
Buj neet mee klaor.

Dus, maakt gin ruzie,
Maor holdt ow mond,
Vief, zes December:
Dan kump e rond!

Kerkdiensten
ZONDAG 24 NOVEMBER 1946

Ned. Herv. Kerk

V.m. 8.30 u. de Hr te Winkel,
10.15 u. Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

N.m. 5 u. Ds van Linschoten.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroe^mis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.
Biechthoren 10—11 u. kinderen,
3.30—7 u. overigen.

Muziekvereniging „Concordia"

op Donderdag 28 en
Vrijdag 29 Nov. a.s.

in feestgeb. „Concordia"
Aanvang 's av. 7.30 uur

Na het concert zal
worden opgevoerd :

„Adel in Livrei"
Toneelspel in 3 bedrijven.

Entree voor niet-donateurs
f l . ~ plus belasting.

Het Bestuur



Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van ons
dochtertje

TIessiena HanNY

v A. Heuvingh

•Jiny G. Heuvingh—
Smeitinjc

Stadskanaal, 15 Nov. 1946.
Hoofdkade 133

De Wachtmeester der

Koninklijke Marechaussee

J. Beemsterboeren echtgenote

hebben de eer U kennis te

geven van de geboorte van

een dochten die bij het H.

Doopsel de namen ontving

van

Josepha Johanna Agnes

Wij noemen haar José.

J. Beemsterboer
J. Beemsterboer-Gerfen

Tini
Lia
Marjan

Hengelo (Gld), 16 Nov. 1946.

Wil zekere

ONSTENK
aan wien per abuis een ver-
keerd zakhorloge mee-
gegeven is, dit zo spoedig
mogelijk terug brengen en
z'n eigen horloge in ontvangst
nemen ?

Ia G. J. WISSINK
Horlogerie — Optiek

Te koop

een drag. maal,
28 Dec. -aan de telling,

bij G. H. Wormgoor

D 59 — Wichmond

Te koop

een vaarskalf
bij H. Momberg

Dunsborg B 11

Wilt U uit Uw populieren

poten
gehakt hebben? Wij doen
dit voor U tegen billijke prijs.

B. Bulten
Velswijk, Zelhem

H. v. d. Barg
Vord. weg 37, Hengelo

XIPPENDIEFSTALLEN *
Verzekert Uw dieren
voor vrijwaring van
schade.

Solide verzekering.

Vraagt inlichtingen bij
den agent:

I tSUi-TeletJB-yOROEH

Adverteren doet verkopen

Instelling Prijzencommissie

De Burgemeester Van Hengelo (Gld) brengt ter kennis,
dat alhier is ingesteld een plaatselijke prijzencommissie.

De Commissie heeft tot taak:

1. voorlichting van het publiek omtrent de regeling van
de prijzen van artikelen, nodig voor huishouding en
dagelijks gebruik;

2. toezicht op het inachtnemen van de prijsvoorschriften
door winkeliers; •»

3. behandeling van klachten over te hoge prijzen.

Voorzitter der commissie is de heer H. BOONSTRA,
Ruurloseweg 9, vertegenwoordiger van de samenwer-
kende vakorganisaties; secretaris is de heer C. H. STUN-
NENBERG, Vordenseweg 19.

Zij, die inlichtingen verlangen op het gebied van de
prijzen of klachten hebben over overtreding van de
prijsvoorschriften, kunnen zich tot genoemde adressen
wenden.

Hengelo (Gld), 21 November 1946.

De Burgemeester voornoemd,

F. VAN HOOGSTRATEN

Het Bestuur der Vereniging tot Stichting en

Instandhouding van Scholen met de Bijbel

te Hengelo (Gld)

nodigt vriendelijk uit tot het bijwonen van de

herdenking van
het 25-jarig bestaan
van de school te Bekveld

op Vrijdag 29 Nov. a.s. te 6 uur in het school-

gebouw te Bekveld, de leden van bovengenoemde

vereniging, de ouders van leerlingen en oud-

leerlingen en alle belangstellenden in de school-

kring Bekveld, en

op Zaterdag 30 Nov. a.s te 5 uur de oud-

leerlingen.
Het Bestuur

Zondag a.s.

12 uur

uur

PAX III - K.D.C. IV

PAX II - VORDEN l
Terrein Kastanjelaan

Entree 25 et, kinderen 10 et

Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
28 en 29 Nov. Uitvoering Muziekver. „Concordia".

7 Dec. Filmvoorstelling „Pastor Hall" in „Concordia".
19 Dec. Propaganda«Toneelavoncl Gelderse Blindenver.
12 en 13 Dec. Uitvoering Muziekver. „Crescendo".
20 Dec. Feestavond B.O.L.H. en B.O.G.

4 Jan. Toneelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).
9 en 10 Jan. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.

14 en 15 Jan. Uitvoering Zang« en Toneelver. „Excelsior".
16 en 17 Jan. Uitvoering Jeugdver. Bekveld.
23 en 24 Jan. Uitvoering Korfbalclub T.O.P.

H.H. Pluimveehouders
Wij hebben nog een grote voorraad gem. graan van
de oude samenstelling, met 40 °/o tarwe, 20 °/o mais,
30 % inlandse gerst en 10 °/o haver.

Ook ons ochtendvoer is prima, met maismeel, soya-
bloem en wit vismeel.

Levert dus direct Uw bonnen in bij

B. J. LEBBINK
Degenen die deze zomer

bonnen inleverden voor puntdraad
worden beleefd verzocht

dit deze week te halen.

H. J. HORSTINK Uxerwaren, Hengelo (G.)

Te koop

een toom bi
bij H. J. Wentink
Wichmondse weg E 5

Te koop een

dragende maal
bij H. Haaring
„Klein Zelle"

Te koop

een toom biggen
bij Joh. Luesink

Banninkstr. 40 — Hengelo

Te koop een

zwartb, maalkalf
J. B. Berendsen
op „Els"

Te koop een beste

dragende maal,
bijna aan de telling,

bij H. Bulten
F 42, Varsel, Hengelo

Te koop

een schuurtje met

solide pannen
bij Joh. Berenpas

„Horstink" - Hengelo

Te koop
vers gedorst

haverstro
Wed. B. J. Berendsen

D 142

Te koop

een toom biggen,
w.o. b.b.,

bij J. G. Wagenvoort

B 51 — Hengelo

Te koop een

beste waakhond
Bevragen bureau dezes.

Donderdagmorgen

10 uur
is de uiterste tijd dat Uw
adv. binnen moeten zijn als
U van plaatsing verzekerd
wilt wezen.

Heemt daarom geen risico, maar
brengt Uw adver-

tentie vroegtijdig


