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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 6 April t.m. 1 9 April 1 947

Bonkaarten Geldige bonnen

KA, KB, KC 703
(strook no. 4)

KD, KE 703
(strook no. 4)

MA, MD 704
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(strook no. 4)

Tabakskaarien etc.
QA, QB, QC 704

87—6 alg.

67-
67-
67

68
68
68

68
68
68

-7 alg.
-8 alg.
-E 67—L res.

-3 alg.
-4 alg.
-5 alg.

-6 alg.
-7, alg.
-T res.

67—4 suiker

67—1 tabak
67-2, 6-73 tabak
67—1 versnap.

67—3 versnap.

Rantsoen

750 gram suiker, boterham-
strooisel of 1500 gram jam,
stroop enz. of 750 gram
chocolade of suikerwerk.

1 ei
2 liter petroleum
100 gr. gedr. zuidvruchten

25Q gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.
1 ei
2 liter petroleum
100 gr. gedr. zuidvruchten

250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.

3 rants. tabaksartikelen
2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerwerk
of 200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400 gram
jam, stroop enz.

100 gr. choc. of suikerwerk
of 100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200 gram
jam, stroop enz.

De eieren op bonnen 67-7 en 68-6 zullen in de loop
van het tijdvak van 3 t/m 19 April worden afgeleverd.
Men kan niet rekenen op aflevering gedurende de eerste
dagen van de geldigheidsduur.
De bonnen 67-8 en 68-7 alg. voor 2 liter petroleum
zijn geldig tot 17 Mei a.s.

Nieuwe rantsoenbonnen voor Textiel. Met ingang
van l April zijn nieuwe rantsoenbonnen voor textiel
geldig verklaard en wel bonnen „C 82" De oude bon-
nen „B 82" blijven voorlopig geldig.

Nieuwe petroleumbonnen. Het Centraal Distribu-
tiekantoor deelt mede dat de onderstaande bonnen van
de kaarten voor petroleum voor kookdoeleinden en
verlichting gedurende de maand April 1947 elk recht
geven op het kopen van vier liter petroleum: Kaarten
UA 611; bon A 21 t/m A 24; Kaarten UB611:l>on
B 11 en B 12; Kaarten UC 611 : bon C 06; Kaarten
UD 611: bon D 11.

Restant appelmoes zonder bon

Nu de aflevering op de destijds aangewezen bonnen
voor appelmoes 57-2B, 57-2C, 58-2D en 58-2E Res.
is beëindigd, zal men de nog bij de handel aanwezige
geringe voorraden appelmoes zonder bon kunnen kopen.
De prijzen waartegen de appelmoes ten hoogste mag
worden verkocht zijn in blik per liter ongeschild f 0.88,
geschild*f 0.94; in glas per liter f 1.16, per halve liter
f 0.78.

Nederland koopt Mais van Argentinië.
Het wereld-tekort aan granen maakt het moeilijk in de
behoeften van ons land aan brood- en voedergranen
te voorzien. Het is dan ook van groot belang, dat de
heer Ir A. H. Boerma, Regeringscommissaris voor de
buitenlandse agrarise aangelegenheden, die in opdracht
van den Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening Zuid-Amerikaanse landen heeft bezocht,
er in geslaagd is voor ons land van de Argentijnse
regering belangrijke hoeveelheden graan aan te kopen,

Pasen 1947
Wat komt ge bij de doden zoeken?

Uw Heiland is reeds opgestaan.

Aanschouwt het graf en zie deez' doeken;

Gaat heen; Hij is u voorgegaan.

O, nietig mens, kom tot bezinning;

Wat blijft ge bij dit graf nog staan ?

Niet aan de dood is d'overwinning - -

Het nieuwe morgenlicht breekt baan.

En zo is dan de dood verslagen;

Het licht breekt door de duisternis.

Dit is het God'lijk welbehagen,

Hetwelk ook nu nog merkbaar is.

Zo is er dan ten eeuw'gen dage,

Het Licht van Zijn Herrijzenis.

(Nadruk verboden)

n.l. behalve 25000 ton tarwe, 200.000 ton mais, welke
maïs, van de nieuwe oogst afkomstig, voor verlading
in de voorzomer beschikbaar zal komen.

KOSTELOZE INENTING
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld)

maken bekend dat op Dinsdag, 15 April 1947 des na-

middags te 2 uur precies ten huize van de drie doktoren:

A. Meinders, Raadhuisstraat 19,

R. C. Dwars, Kastanjelaan 7, en

B. J. ter Bals, Raadhuisstraat 40

gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting

en herinenting.

Men wordt dringend verzocht geboortebewijs of

trouwboekje mede te brengen.

Hengelo (Gld), 29 Maart 1947.

Aangiftevoorhet bevolkingsregister
Onder verwijzing naar de aangeplakte openbare

kennisgeving worden de ingezetenen met de meeste
nadruk gewezen op de verplichting om bij verhuizing
binnen de gemeente, alsmede bij vertrek uit en vesti-
ging in de gemeente, daarvan terstond aangifte te
doen ter gemeentesecretarie op werkdagen van 9 tot
12 uur v.m. Verzuim van aangifte is strafbaar.

Hengelo (Gld), 31 Maart 1947.

Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld).

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (CLD)

S.S.t.t.

Aan

HENGELO (GLD)



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

7 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo".
7 en 9 April Uitv. R.K. Gem. Zangv. „Sancta Caecilia".
11 April Toneeluitvoering. Bond voor Staatspensionnering.
8 April Bioscoopvoorstelling in zaal Langeler.
17 en 19 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".
15 Mei. Turndag. Turnkring .de Graafschap".
17 Mei. Motorsportdag.

Zondagdienst Doktoren. Ie en 2e Paasdag Dr Dwars
en Dr Westerbeek Van Eerten.

Plaatselijk nieuws
Heropvoering „Onder één dak". De Bond voor
Staatspensionnering, af d. Hengelo (Gld), die onlangs
een toneelavond gaf, waar de toneelver. K.D.O. uit
Brummen het prachtige stuk „Onder één dak" van Jan
Fabricius voor het voetlicht bracht, heeft hiermede zo'n
succes gehad dat zij van verschillende zijden werd ver-
zocht hiervan een herhaling te willen geven. Deze her-
opvoering zal nu plaats vinden op Vrijdag 11 April
a.s. Zij die niet in de gelegenheid waren de eerste uit-
voering op 15 Maart jl. bij te wonen, hebben dus als-
nog de gelegenheid dit zeldzaam mooie stuk te gaan
zien. „De Graafschapper" schreef hierover: „Het stuk
werd op uitstekende wijze vertolkt en door de aanwe-
zigen met spannende aandacht gevolgd. Een bijzonder
woord van lof aan speelsters en spelers voor hun prach-
tig spel." Wij raden dan ook een ieder aan deze mooie
avond bij te wonen.
De leden van de afd. Hengelo kunnen uitsluitend in
voorverkoop kaarten bekomen, dus niet 's avonds aan
de zaal. Voor verdere bijzonderheden zie men de adv.
in dit no. en de raambiljetten.

Burgerlijke Stand van 16 t/m 31 Maart 1947.

Bevallen : A. J. Maalderink-Graffelman d. H. H. Hee-
rink-te Pas d. J. ten Have-Bultman, d. M. Wissink-
Jansen, z. D. M. J. Boers-Vlemingh, zn. G. Pelgrum-
Brekveld, d. A. J. Ruesink-Tiessink, d. J. W. G. Baak-
man-Eijkelkamp, d. M. T. Leusink-Kovacs, d.
Overleden : Levenl. kind van H. Bosch en A. Heijink.
H. B. Lenselink, 46 j. echtg. v. St. Heerink. Levenl.
kind van B. H. Cuppers en C. M. Kistemaker.
Ondertrouwd: E. j. Makkink en H. Bultman. H. J.
Kraaijvanger en J. W. Freericks. Th. A. Beunk en A.
M. A. Lamers. A. J. ten Have en H. F. Stegeman.
G. E. J. Berendsen en D. Stegeman.
Gehuwd: J. W. Buunk en G. J. Heijink. G. A. Bob-
bink en G. Weustenenk. H. Regelink en H. Smeenk.
A. J. Grotenhuijs en H. J. Wasseveld.

Turndag Hemelvaartsdag. In de gehouden leden-
vergadering der Gymnastiekver. „Achilles" werd een
regelingscommissie benoemd die de organisatie van de
Turndag verder ter hand zal nemen. In deze commissie
werden gekozen: A. W. Bakker, voorz., H. Wansink
en de dames S. Bakker, J. Dikkenboer, N. Hissink.
J. Bruil en G. Jansen. Het bestuur der muziekv. „Con-
cordia" heeft toezegging gedaan medewerking te ver-
lenen bij de door 1500 a 1600 turners en turnsters te
houden massale oefeningen.

Eindles 2-jarige landbouwcursus. Door de C.B.T.B.
afd. Hengelo is een 2-jarige landbouwcursus gehouden
waarvan in de school Raadhuisstr. de eindles werd ge-
houden. Onder leiding van den leraar, de heer Dijk-
man uit Leesten ontplooiden de leerlingen eerst hun
kennis van scheikunde, plantenteelt en veeteelt, waarna
door den leraar Zeevalking uit Vorden bemestingsleer
en vee voeding, kennis van de grondstructuur en natuur-
kunde werden behandeld. Hierna werden aan de vol-
gende leerlingen een diploma uitgereikt: P. Pelgrum,
H. J. Hesselink, Alb. Enzerink, H. Hulshof, H. Menk-
veld, H. Bruil, E. J. Dimmendaal, G. J. Klein Gotink,
H. Maalderink, G. Hissink, G. J. Menkveld, H. Heijink,
J. W. Silvold, W. G. Maalderink en J. Lebbink.
De heer Scholts leraar aan de Rijkslandbouwwinte-rsch.
spreekt hierna de leerlingen toe hen wijzende op het
grote belang de studie voort te zetten door het lezen
van vakblalen. Spr. dankte de leraren die zich in de
wintermaanden veel moesten getroosten om de cursus
doorgang te doen vinden en hoopte dat zij bij een vol-
gende cursus zich weder beschikbaar zullen stellen.

De voorz. de heer Luiten spreekt woorden van dank
tot leraren, examinatoren en het schoolbestuur voor het
beschikbaar stellen van het lokaal en raadde de leerl.
aan een proefveld aan te leggen om zodoende theorie
aan de practijk te toetsen.
De heer Ruesink was zeer tevreden over de goede ver-
standhouding welke er heerste tussen leraren en leer-
lingen, terwijl de hr Luesink de leerlingen aanspoort
zich bij de jongere org. aan te sluiten.
Als blijk van waardering werden door de leerlingen
de leeraren elk een kistje sigaren aangeboden.

Ere wien ere toekomt. Men verzoekt ons mede te
delen dat in de gehouden verg. der schietver. „Prin-
ses Beatrix" op 17 Maart, alleen de Burgemeester een
woord van dank is gebracht voor de verleende mede-
werking om te zorgen dat de buks uit handen bleef
der Nazi-mensen. Ook de heer Bakker komt een woord
van dank toe voor het aandeel dat hij in deze zaak
gehad heeft en het bestuur van de schietv. zond ook
hem een geschenk als bewijs van waardering.

PAX-nieuws

Zondag speelde Pax I na een rustperiode van bijna
3 maanden weer een wedstrijd. Haar tegenstander was
Theothorne I. Deze wedstrijd was, vooral voor de rust,
een der best gespeelde in deze competitie. De vleugel-
spelers kregen volop werk, speciaal Hulshof gooide het
spel zeer fraai open. De doelpunten die vielen, waren
allen van zeer goed gehalte. * •
Het eerste doelpunt kwam van de voet van Hulshof,
na een schot van Michels, welke de Theothorne keeper
niet klemvast had. Een fraaie Pax-aanval werd besloten
met een schot van Michels (2-0). Het derde doelpunt
kwam weer door Michels nadat de Theo-midvoor met
een ferm schot een tegenpunt had gemaakt. (3-1). Het
4e doelpunt kwam door goed samenspel tussen de rech-
tervleugel welke zijn einde vond in een ren van Klem
welk schot een fraai doelpunt opleverde.
Al met al een verdiende overwinning.
De leiding welke berustte bij den Heer Jebbink was
in zeer goede handen.
Hedenmiddag 3 uur wordt de Junioren-wedstrijd ge-
speeld tussen Pax B en Vorden A.
Hedenmiddag 4.30 uur Pax II—Lochem II.

Vacature Gemeenteontvanger. Voor de betrek-
king van gemeenteontvanger, tevens commies ter secre-
tarie in deze gemeente, hebben zich 17 sollicitanten
aangemeld.

Op de heden gehouden markt waren aangevoerd: 280
paarden. Prijzen: Werkpaarden f700.— tot f 1000.—
Betere soort f 1000.— tot f 1250.— Enters, l ' /2 jarige
f 400.'— tot f 600.—. Er waren 23 kramen. Handel vlug

Ouderavond O.L. School Dorp. Op 31 Maart wen
in de zaal Langeler een ouderavond gehouden. Na hè
verslag van den penningmeester werden twee nieuwe
bestuursleden gekozen in verband met het bedanken
van Suntenmaartensdijk en Hartelman. Gekozen werden
G. J, Rouwenhorst en Mevr. Kreunen. De heer Kolen
brander hield een korte inleiding over de invloed van
de oorlog op de school, het onderwijs en de leerlingen
Het tweede gedeelte der avond dat toegankelijk wa
voor alle voorstanders van de openbare school werc
geopend met een inleiding van den heer Heij ove
„straf als opvoedingsmiddel". Spreker besprak op on
derhoudende en duidelijke wijze de verhouding tusse
opvoeder en kind in gezin en op school en de plaat
welke de straf in deze verhouding inneemt. Spreke
behandelde ook de straffen die in de school aan d
orde zijn en besprak de verwildering onder de na
oorlogse jeugd,
De leerlingen van de hoogste klassen voerden op zee
verdienstelijke wijze het toneelstukje „Het goude
kleedje" op.
De heer Harwig, voorz. van Volksonderwijs sloot dez
avond met een woord van dank aan de kinderen e
al diegenen, die megewerkt hadden deze avond zo goec
te doen slagen. Hij wekte de talrijke aanwezigen, de
zaal was geheel gevuld, op zich achter de openbare
school en Volksonderwijs te scharen.

Benoemd tot wegwerker aan de H.E. Kunst weg met
ingang van l Mei a.s., de heer G. Vruggink alhier.

Het eerste kivietsei in deze gemeente werd door A.
Wijers gevonden en aan den burgemeester aangeboden.

Uitvoering «Crescendo". De Chr. muziekv. gaf Don-
derdag 27 en Zaterdag 29 Mrt haar 2e uitv. in dit
seizoen. Onder leiding van den dirigent de heer A. M.
Garritsen werd een zevental nummers op zeer verdien-
stelijke wijze weergegeven. Ter afwisseling werden enkele
gewijde muzieknummers ten gehore gebracht. Door
ziekte van een der medespelenden kon het aangekon-
digde toneelstuk niet worden opgevoerd. De Bekveldse
zangv. was echter bereid gevonden het toneelstuk „Storm-
sein" op te voeren. Het stuk dat zeer verdienstelijk
werd gespeeld hield de talrijke aanwezigen enige uren
aangenaam bezig.
2de Paasdag wordt er weer een uitvoering gegeven
maar alsdan zal worden opgevoerd het toneelstuk
„Eigen Wegen". Zie advertentie.

Reis naar Westervoort
De muziekver. „Concordia" gaat 2e Pinksterdag,

26 Mei, naar het festival te Westervoort.

Degenen die mede wensen te gaan, kunnen tegen

betaling van f 1.80 per persoon zich opgeven bij

B. Grootbod, Regelinkstraat l, en bij R. H. Groot

Wassink. Bekveld D 37, in de week van 8—12

April. Het Bestuur

ERFHUIS
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo (Gld)

verkoopt publiek a contant op Vrijdag 11 April
1 947 om 2 uur precies, ten verzoeke en ten huize
van Mej. de Wed. Anton Hissink, Bekveld D 39 te
Hengelo (Gld):

diverse meubilaire en andere goederen,
als tafels, stoelen, ledikanten, kasten (waaronder glazen
hoekkast), klok, spiegel, schilderijen, fornuizen, haard,
kachels, l koe, melkgereedschap, zaadberg, gierpomp,
kruiwagen, trekkar op luchtbanden, strosnijder, stro,
bieten en wat verder ten verkoop wordt aangeboden.

Te bezichtigen l uur voor de verkoop.

U. Gemengde Zangver. „SANCTA CAECILIA"
directeur: de Heer Th. van Langen

op Maandag 1 April (2e Paasdag) en op

Woensdag 9 April

in de zaal van den heer Langeler.

Aanvang 7 u. precies, zaal open 6.30 u.

Geboden zal worden een uitgebreid

waarna opvoering van

het blijspel in 3 bedrijven

* OVER TWAALF DAGEN TEGEN MIDDERNACHT
door G. Nielen.

Entree f 1.- inclusief belasting

Krarten verkrijgbaar bij J. H. Tijdink, Spal-

st lat; Kapsalon „Ondula" en aan de zaal.

Plaatsbespre li 2e Paasdag 11 — 12 uur en Woensdag

91 l pril 4—5 uur aan de zaal.

Z l verder biljetten.

Heropvoering
' op veelvuldig verzoek

van het prachtige toneelstuk in 3 bedrijven
van Jan Fabricius

Onder één dak
op Vrijdag 11 April a.s., 's avonds 8 uur,
in het ffeestgebouw „Concordia"
(zaal open 7.30 uur)

door de Toneelver, K.D.O.
uit Brummen. (Regie: Han de Vos.)
Entree f 1.—, belasting inbegrepen.

Kaarten in voorverkoop bij Boekh. Arnold, feestgeb.
.Concordia" en het bestuur van de Bond v. Staatsp.

-Leden van de Bond voor Staatspensionnering kunnen
uitsluitend in voorverkoop toegangskaarten verkrij-
gen è 25 et bij den secretaris G. Lang werden, Ruurl.
weg 46.

Plaatsbespreken Vrijdag 11 April van 2—3 u. a. d. zaal.

* Staat ter dekking
alle werkdagen,

bij A. l. LUESINK
„Brunderink"

Tel. 261

te Hengelo (G.)

de nieuw aange-
kochte 7-jarige

Keurstamboek- en Premiehengst

Joop van Tienhoven K 2086
Vosbles, kleine maat. Een extra goede vertegenwoor-
diger van het Ned. Trekpaardenras. Bijzonder diep en
breed gebouwd, met grof en correct beenwerk en zeer
goede gangen.

Joop werd jaarlijks op de Centrale keuringen hoog
bekroond, behaalde dit voorjaar op de keuring te Hum-
melo een 2e premie.

Hij stamt af van. de overbekende stamvader Clairon
de la Lys K 1488.

Dekgeld f46.-; gust reductie.
Beleefd aanbevelend

Chr. Muziekver.

UITVOERING
Paas-Maandag 1 April

in het Feestgebouw „Concordia"

Aanvang 7.30 uur

{Intree f 1.— plus belasting

Na een 7-tal muzieknummers, afgewisseld door gewijde

muziek, zal thans worden opgevoerd:

ei gen wegen
Spel in 3 bedrijven door Siebe de Jong.

Kaarten in voorverkoop bij de leden en 's av. aan de zaal.

Het Bestuur

H.H. Graanmaaiers. Laat nu Uw

binderdoeken door ons repareren
dan kunt U op tijd maaien.

LUIMES Zadelmakerij

biedt zich aan een

net R,K, Meisje
voor enige dagen per week,

goed kunnende naaien.

A. Th. Eulink
B, 60 - Vorden

Gevraagd
in de gem. Hengelo (Gld)

door echtpaar

een net kosthuis,
Beiden overdag afwezig.

Tevens Net Meisje

nog enige dagen voor huis-
houdelijke hulp beschikbaar.

Brieven onder No, 30 aan
het Bur. van dit blad.

Te koop een partij
f

mangels,
bij H. J. Hissink
E 51 Noordink

Te koop

pas gekalfde Koe,

3e kalf, beslist eerlijk,

of dragende Maal,

Mei a.d. telling.

Bij H. Dieperink
Dijenborgse str. 2

Hengelo (Gld).

Te koop een

best maalkalf
bij H. Momberg,

B 11 - Hengelo (Gld)

Te koop een

partijtjeHaverstro
bij Wed. Masselink

D 10

Kerkdiensten

ZONDAG 6 APRIL 1947

Ned. Herv. Kerk

Ie Paasdag, 8.45 u. de Hr te Win-
kel. Paasdienst voor de leer-
lingen der Zondagsscholen.

10 u. Ds Kwint.

3 u. Paaszangdienst, Ds Kwint
en de Hr te Winkel.

2e Paasdag, 10 u. Ds J. W. Pie-
per, em. pred. te Steenderen.

Vrijz. Herv. Kerk.

2e Paasdag 10 uur: Ds van Lin-
schoten.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis 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.

ULFERS
Kinderbijbel

Boekh. ARNOLD



H.H. Landbouwers.
Nu dit jaar door vorstschade
de knolzaadteclt totaal
mislukt is, is het dringend
noodzakelijk U tijdig van
het nodige^

knolzaad
te voorzien. Wij kunnen U
van nieuwe oogst import
leveren :

lange rood-blauwkop,

ronde rood-blauwkop

en ronde gele

tegen vastgestelde prijzen.

Bestel direct om teleur-
stelling te voorkomen.

B. Langwerden
Noordink E 93

Oo)c nog leverbaar bieten-,
gras- en klaverzaden.

Te koop

een partijtje

mangels

en rogge- en baverslro
bij R. Wuestenenk

Ruurlose weg 40

Te koop
3 a 4000 kg vers gedorst

roggestro
bij H. Maalderfnk

„Velderhof

Te koop

een schaap met
2 lammeren
bij Joh. Slotboom
B 98 — Hengelo

Te koop

voederbieten
bij Bern. Dickmann

„'t Lens^ling"

Te koop

gele knolrapen
bij A. Mentink

Kersvels-enk

Te koop twee r.b.

neurende malen,
t.b.c.-vrij

bij G. W. Toonk

„Mennink"

Varssel, Hengelo (G.)

Opnieuw ontvangen

Hel en Hemel van Dachau
4e druk

Prijs 14 .50 ARNOLD

Bioscoopzaal Langeler - Hengelo

Exploitatie Jac. Miedema, Deventer

Dinsdag 8 April, 8 uur

de vrolijke Hollandse film

De> Mg* va* het ce
met : Johan Kaart, Fien de la Mar, Henriëtte Davids, Jopie Koop-

mans, Frits van Dongen, Sylvain Poons, Matthieu van Eijsden.

Populaire liederen — vlot spel.

Anderhalf uur van grote vrolijkheid

Toegang voor alle leeftijden. Prijzen en voorverkoop als gewoon.

Heden Zaterdag

Paxll-Lochemll
Aanvang 4.30 uur

Entree 25 et,

beneden 1 6 jaar 1 O et.

Terrein Kastanjelaan.

op 2d* Paasdag

Café KRIJT - Wichmond

Aanvang 6 uur

Orkest The Melody Players

Staat ter dekking alle werkdagen
bij Gebr. REGELINK „Gr. Venhorst" Vorden

de beste Vos-, Stamboek- en Premiehengst

AUDEAUX K 2030
werd op premiekeuringen steeds hoog bekroond, waar-
onder zelfs met een Ie pr. te Oostburg, is van prima
afstamming en fokt extra beste veulens. Dekt en be-
vrucht uitstekend.

Dekgeld f46.—. Gust '46, f 10.— reductie.

Tevens ter dekking de goedgekeurde roodbonte Stier

i ft i fNii van beste afst. en prod. V. „Lord"

fi^ ̂  *• ̂  Ie pr. '46, Oudere stieren fokd. Steen-

deren, M. „Jo" met 5523 kg'^melk en 3.91 °/o vet.

Dekgeld £ 5.—.

Het Bestuur der Coöp. Boerenleenb. Keyenburg

verzoekt de houders van

spaar-, voorschot- en lopende rekening-boekjes

deze

binnen 10 dagen af te halen
aan het kantoor der bank:

St Janstraat lOb te Keyenburg.

In opdracht van het Bestuur,

de kassier: VAN UUM.

Gevraagd
per l Mei of eerder, een

nette dienstbode
E. J. Kreunen
filiaal B. Coops

Veldhoek F 116

Te koop vers gedorst

roggestro
bijD.Walgemoed
E 21, Hengelo

Te koop

roggestro
bij H. J. Harmsen
„Rerink"

E 23 — Hengelo

Adverteren doet verkopen

Te koop 3'/2 vim

peppelen bossen
H. J. Groot Roessink

Dunsborg B 18

Te koop een dekrijp

fokzeugje
m, sterzeug

bij H. Kamperman
Gooi C 93

Hengelo (Gld)

Te koop

3 en
eenpartijmangels
Tevens een eiken berg-
roede te koop gevraagd.

J. W. Menkveld

„Groot Sessink" ~- C 67

l



Bijvoegsel behorende bij „De Reclame" van 5 April

Nieuws voor boer en boerderij
Voor de periode van 8 April tot 5 Juli 1947 is een
nieuw schema van de overnamemarkten voor slachtvee
vastgesteld. Hierin zijn de gewijzigde marktdagen i.v.m.
Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Nationalen feest-
dag opgenomen.
Belanghebbenden wijzen wij erop, dat op de bekende
plaatsen in het district aanplakbiljetten zijn aangebracht,
waarop de marktplaatsen en data voorkomen.

Vezelbindtouw. Geregistreerden, die oogst 1947 met
de graanmaaier -zelfbinder willen binden, dienen er
rekening mede te houden, dat hun aanvrage vezelbind-
touw uiterlijk l Mei a.s. bij den Plaatselijken Bureau-
houder moet zijn ingediend. Aanvragen, welke na deze
datum worden ontvangen, kunnen niet meer worden
behandeld.

Binderdoek. Zij die voor het maaien van den oogst
1947 gebruik zullen maken van een graanmaaier-zelf-
binder en hiervoor nieuw binderdoek nodig hebben,
dienen dit voor 12 April a.s. aan den P.B.H, op te
geven. Deze opgave is uitsluitend bestemd om een
overzicht te verkrijgen van de behoefte.
Het binderdoek wordt in de handel gebracht in breed-
ten van 122, 128, 138 en 140 cm.
Behalve het aantal vierkante meters, moet ook de ge-
wenste breedte worden opgegeven.

De P.B.H, van district 38, G. W. Weenink.

Raadsvergadering.
Woensdagmiddag kwam de raad in spoedverg. bijeen. Af»
wezig was de heer Stegeman. Na de opening deelt de bur-
gemeester mede, dat hij 'van een collega die over meer dan
één ambtsketen beschikte, een exemplaar in bruikleen heeft
gekregen. Hij hoopt deze te gebruiken totdat een nieuwe
keten zal worden aangeschaft.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Aanvraag subsidie R.K. land-
en tuinbouwschool te Didam.

Het bestuur der R.K. land* en tuinbouwwinterschool van de
A.B.T.B, te Didam heeft een verzoek ingezonden tot toeken»
ning van een subsidie ad f 15.— p. jaar voor iedere leer-
ling uit deze gemeente die genoemde school bezoekt. Daar
aan de Chr. landbouwschool te Zelhem ook een bijdrage uit
de gemeentekas wordt verleend, gaat de raad er mede ac-
coord dat aan de school te Didam een subsidie van f 15.—
per leerling wordt verleend voor het jaar 1945. Echter wil
zij in het vervolg de jaarlijkse subsidie bepalen op het be»
brag van het tekort per leerling, zoals dit uit de vastgestelde
exploitatierekening blijkt, met een maximum van f 15.— per
leerling uit deze gemeente.

Aanstelling Opzichter Gemeentewerken.
Reeds in tal van vergaderingen had de raad er bij het col*
lege van B. en W. op aangedrongen een oplossing te zoeken
voor de onbevredigende toestand bij de dienst der gemeen»
tewerken. B. en W. menen dat deze oplossing zal zijn te
vinden door naast den architect een ambtenaar aan te stel.
len, die onder leiding van den architect belast zal worden
met het geregeld dagelijks toezicht op de toestand der wegen,
het rapporteren van gebreken en beschadigingen aan gemeen»
tewerken of eigendommen, het geregeld contact houden met
de gemeentewerklieden, de zorg dat deze geregeld aan het
werk kunnen blijven en het uitoefenen van controle op hun
werkzaamheden. In Maart 1946 was reeds machtiging tot
het instellen van deze functie aan Ged. Staten gevraagd. Bij
een bespreking in'Augustus 1946 met een lid van Ged. Sta»
ten bleek dat men aldaar de oplossing wilde zoeken in een
aanstelling van een architect in volledige dienst. B. en W.
meende hier bezwaren tegen te moeten inbrengen, daar hier»
toe alleen zou kunnen worden overgegaan wanneer de tegen-
woordige functionaris volledig in dienst zou worden geno»
men door de gemeente Ruurlo. In December 1946 volgde

nog een bespreking met Ged. Staten waarbij B. en W. toe»
zegde met Ruurlo overleg te zullen plegen, over de moge»
lijkheid dat de thans in functie zijnde architect door een der
gemeenten in volledigen dienst zou worden benoemd, welk
overleg op niets is uitgelopen. Op 18 Maart jl. berichtte
Ged. Staten geen bezwaar te hebben tegen aanstelling
van een „voorwerker" belast met het dagelijks toezicht op
de arbeiders enz. in tijdelijke dienst voor de duur van l jaar,
waarna bij gebleken geschiktheid aanstelling in vasten dienst
zou kunnen volgen. B. en W. stellen dan ook voor te be»
sluiten tot instellen van de functie van opzichter bij de dienst
der gemeentewerken.
De heer Tijdink zegt met instemming dit voorstel te hebben
gelezen. De toestand der wegen maakt het noodzakelijk tot
deze maatregel over te gaan, hoewel spr. niet begrijpt dat
Ged. Staten hun beslissing zo lang hebben uitgesteld.
De heer Harwig juicht het voorstel toe. Hij hoopt dat de
te benoemen opzichter ook tot taak zal krijgen enige uren
per week zitting te houden voor het in ontvangst nemen
van klachten. Hierdoor zal een goede atmosfeer geschapen
worden.
De heer Tijdink acht het gewenst dat een instructie wordt
vastgesteld.
De heer Hiddink vraagt of men meent dat het aanploegen
van grond zal verminderen, wanneer een opzichter aanwezig
is. Of er wordt aangeploegd hangt vaak af van den boer
zelf. Het is niet erg, dat de ploeg op de weg komt, als ge-
waakt wordt tegen beschadiging.

Nadat verschillende leden nog blijk hebben gegeven van
hun instemming met het voorstel, wordt dit met algemene
stemmen aangenomen.
Na een bespreking met gesloten deuren werd met 9 stem»
men op voorstel van B. en W. tot opzichter benoemd de
heer B. J. Melgers wethouder. Door alle leden werd de hr
Melgers gelukgewenst met zijn benoeming, ook de Voorz.
geeft uiting aan zijn ingenomenheid met deze raadsbeslissing
ofschoon net hem spijt dat de heer Melgers door deze be»
noeming zijn plaats als weth. en lid van de raad zal moeten
inruimen.
De heer Melgers dankt voor het in hem gestelde vertrouwen
en hoopt dit vertrouwen niet te zullen beschamen.

Toekenning voorschot op de exploitatie-
vergoeding der bijzondere scholen 1 947.

De raad besluit de volgende voorschotten te verlenen be»
doelt in art. 101 L.O.-wet 1920:
R.K. Kerkbestuur van den H. Willibrordus voor de school
aan de Spalstraat 147 2/3 x f 16.67 • f 2463.60.
R.K. Kerkbestuur van den H. Joannes den Dooper voor de
school te Keijenburg 282 x 16.67 • f4700.94.
Ver. tot stichting en instandhouding van scholen met de
Bijbel, voor de school aan de Raadhuisstr. en te Bekveld
285 x f 16.67 - f 4750.95.
Voor de school te Varssel 60 2/3 x f 15.— • f 910.—
Voor de R.K. centrale school voor voortgezet onderwijs te
Gooi 70 x f 15.— • f 1050.—, terwijl voor het voortgezet ge-
woon lager onderwijs de genoemde bedragen zullen worden
verhoogd met f 0.75 voor elk der vakken r en v indien in
deze vakken onderwijs wordt gegeven.

Rondvraag.

De heer Tijdink zegt dat onder de brandstoffenhandelaren
ongerustheid is gewekt, door de mededelingen van den voorz.
in de vorige vergadering. Zij hebben hem verzekerd alle ge-
wenste brandstof te kunnen leveren. Spreker klaagt over de
toestand van de weg langs Berendsen en ten Have (Noor»
dink), de versmalling van de Elderinkweg en over de weg
van Zeevalking tot Steege.
De losse werklieden hebben zich beklaagd dat zij na de vorst-
periode niet meer tewerk zijn gesteld bij de wegenverbetering.
De Voorz. zegt dat dit niet mogelijk is, omdat daarvoor geen
gelden beschikbaar zijn.
De heer Tijdink wijst op de bouwvallige toestand van de wo-
ning van Langerhuizen bij de Gooise school. Verbetering
hiervan is noodzakelijk. Verder brengt spr. ter sprake de
kwestie ontslag van den heer van Soest. Aan de discussie
hierover nemen deel de heren Harwig, Luesink en Weenink.
De heer Tijdink zegt dat de heer Van Soest is ontslagen uit
een functie waartoe hij eigenlijk niet benoemd is.

De Voorz. zegt toe, dat B. en W. bereid zijn te informeren



of naar aanleiding van de door de landbouworganisaties ten
behoeve van den heer van Soest gevoerde actie, herziening
van de ontslagbeslissing te wachten is.
De heer Heerink bepleit verbetering van de los« en laadplaats
op de paardenmarkt. Overwogen zal worden of misschien
op het terrein aan de Zelhemse weg een geschikte gelegen»
heid kan worden aangebracht. Ook wijst spr. op de slechte
toestand van verschillende wegen in de Dunsborg,
De heer Hobbink vraagt aandacht voor de Berenschotstraat
welke met een melkwagen niet te berijden is, terwijl de heer
Harwig wijst op de noodzaak van herstellen van de vloeren
in de school te Varssel.
De heer Luesink becritiseert ernstig de houding van „Weder-
opbouw" met betrekking tot het bouwen van boerderijen.
Als voorbeeld noemt hij een boerderij die zeer bouwvallig
is, doch slechts mag worden vervangen door een boerderij
die f40.000.- moet kosten, waarvan 15 a 20 pet terstond
moet worden betaald. Het betreit een boerderij van slechts
5 a 6 H.A. De belanghebbende zal hierdoor geheel naar de
kelder gaan. Verschillende leden vallen spr. bij in zijn kritiek.
Het resultaat is dat B. en W. namens de raad een protest
tegen dit optreden zullen doen horen.
Hierna sluiting.

VERLAGING DER PRODUCTIEKOSTEN
beoogd op het terrein der RATIONALISATIE

Het is vooral onder de huidige omstandigheden be-
paald noodzakelijk bij voortduring het oog gericht te
houden op mogelijkheden om de productiekosten te
verlagen. Nalatigheid op dit gebied zou voor geheel
ons economisch leven onberekenbare gevolgen kunnen
hebben. Het verheugt den Minister van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening, de Heer S. L. Mans-
holt, dan ook ten zeerste, dat^ zijn streven om de pro-
ductiekosten zoveel mogelijk te drukken, algemene in-
stemming vindt. Het bevorderen van middelen, die tot
verlaging dezer kosten kunnen leiden, is een der voor-
naamste taken, die hij zich bij zijn beleid heeft gesteld.
Aldus schrijft de Minister in zijn memorie van antwoord
aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake de
begroting 1947 van zijn departement en het Landbouw-
Crisisfonds.

Er behoeft overigens, zo gaat de bewindsman voort,
geen vrees te bestaan, dat hij zich bij dit streven zal
laten verleiden tot het vaststellen van niet verantwoorde
prijzen, waardoor producent, fabrikant, handelaar of
consument te kort zou worden gedaan. In wezen zou
zulks trouwens geen verlaging van productiekosten
mogen worden genoemd, daar er in dat geval slechts
van een wijziging in de verdeling van het maatschappe-
lijk inkomen sprake zou zijn, waarbij te allen tijde de
billijkheid dient te worden betracht. De verlaging der
productiekosten, waarop de Minister het oog gericht
houdt, ligt dan ook elders, n.l. op het terrein der ra-
tionalisatie, op welk gebied zonder schade voor enige
bevolkingsgroep nog zeer veel kan en behoort te ge-
schieden, hoewel het gebrek aan grondstoffen en pro-
ductiemiddelen hier voorlopig nog grenzen heeft gesteld.

Pachtprijzen

Het vraagstuk van de pachtprijzen wordt thans door
een speciale commissie bestudeerd. Reeds eerder is er
op gewezen, dat met velerlei tegenstrijdige belangen
van eigenaar en pachter rekening moet worden ge-
houden, waaruit moge blijken, dat de Minister ook aan
de belangen van den verpachter de nodige aandacht
schenkt.

Lonen der landarbeiders

Vermeden moet worden, dat verlaging der productie-
kosten ten laste van de landarbeiders zou komen. De
verlaging der productiekosten moet bereikt worden
door bevordering van meer rationele bedrijfsvoering,

Voor Pasen een partijtje

sinaasappelen zonder bon
Afhalen sinaasappelen van de laatste kinderbon 66-3.

Voorradig land- en tuinbouwzaden en nog enkele
soorten klei-pootaardappelen.

Prachtcollectie snijbloemen en potplanten.

Aanbevelend, M. WIJNBERGEN

die mogelijk zou worden bij betere verkaveling en door
mechanisatie. Het arbeidsloon zal dan bij de bepaling
der productiekosten een minder grote rol spelen dan
tot dusverre. Met minder arbeid zal dan immers meer
geproduceerd kunnen worden. Hier dient echter dadelijk
aan te worden toegevoegd, dat de arbeid als zodanig
behoort te worden betaald. De Minister heeft steeds
alle gerechtvaardigde verlangens van de zijde der land-
arbeiders ondersteund en wil er hier op wijzen, dat de
verschillen tussen de lonen van de landarbeiders en van
andere arbeiders aanzienlijk kleiner zijn dan vóór de
oorlog. Algehele gelijkstelling is inderdaad niet bereikt,
doch nimmer zijn doo* den Minister in die zin positieve
beloften gedaan. De Minister kan zulks ook niet doen,
om de eenvoudige reden, dat het vraagstuk der loon-
vorming niet aan hem alleen ter beslissing staat.

Dat in het afgelopen jaar wilde lonen zijn voorge-
komen, kan niet worden ontkend. Dat deze een gevolg
zouden zijn geweest van het achterwege blijven van de
gelijkstelling der landarbeidersionen met de overige
lonen, kan de Minister niet zonder meer aanvaarden.
Ook in andere branches, b.v. in de bouwvakken, werden
hogere lonen betaald dan de vastgestelde. Naar het
oordeel van Minister Mansholt moet de oorzaak, zo
luidt de memorie, meer gezocht worden in de schaarste
aan arbeidskrachten, welke in verschillende streken van
ons land vooral in het landbouwbedrijf een grote rol speelt.

Berekeningen van het L.E.L

Bij de vaststelling van de prijzen voor de diverse
agrarische producten worden, waar dergelijke bereke-
ningen beschikbaar zijn, steeds de kostprijsberekeningen
van het Landbouw Economisch Instituut als richtlijn
gebruikt. Ontkend moet worden, dat met deze bereke-
ningen onvoldoende rekening zou worden gehouden en
dat de prijzen der landbouwproducten te scherp worden
gesteld.

Ir J. J. Manschot directeur van de Rijkslandbouw-
winterschool te Zutphen.

Op voordracht van den Minister van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening is bij Koninklijk besluit
Ir J. J. Manschot, Ingenieur bij de Voorlichtingsdienst
ten behoeve va.n de Landbouw, benoemd tot directeur
van en leeraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te
Zutphen.

Er is weer verf voor onderhoudswerk
Woningen «n gebouwen (geen metselwerk)
kunnen weer worden geschilderd.

-In verband met het feit, dat aan schilders tijdelijk niet
de benodigde grondstoffen konden worden toegewezen
was het onmogelijk tot nu toe onderhoudswerken te doen
uitvoeren. Thans is hierin verandering gekomen. De
rantsoenbonnen voor oliehoudende verf, genummerd B l
tot en met B 35.000 geven n.l., met ingang van l Maart
1947, recht op de aankoop van grondverf en/of blanke
lak en/of in rauwe lijnolie gemalen kleurpasta, in totaal
een hoeveelheid van 10 kg niet teboven gaande. Deze
bonnen hebben een geldigheidsduur van twee maanden.


