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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 3 Aug. t/m 16 Aug. 1947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr vet.
100 gram vlees

KA, KB, KC 709

(Serie ))

KD, KE 709

(Serie J)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 709

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie J)

QB, QC 707
Versn.kaarten

J—01 brood
1-02 ..
j-01 boter
j-02 boter
j-03 Boter
J—01 vlees
1-02 ..
J—01 melk
j 03,m J 05 melk
]—01 diversen
J—02 diversen
j—03 diversen

]—04 diversen
]—03 reserven

]—04 reserven
j—06 reserven

J—11 brood
J—11 boter
J-12 boter
J-11. J-12 vlees
J-13. J-15 melk
]—11 diversen
j-12 diversen
J-13.J-14J-15div.

J—18 diversen

]-13 res.
J-18 res.

]—21 brood
]-21 boter
1-22 ,.
]—21 melk
—21 vlees
—22 vlees
—21 kaas
—21 eieren
—21 suiker

J-33 Versn.

]-36 Versn.

200 gram vlees
4 liter melk
7 liter melk
200 gram kaas
50 gram korstloze kaas
750 gram suiker, boterham-

strooisel enz., of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gr. versnaperingen

250 gram waspoeder en 250
gram soda

1600 gram brood
200 gram kaas
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
100 gram vlees
12 liter melk
100 gram kaas
50 gram korstloze kaas
250 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gr. versnaperingen

250 gram waspoeder en 250
gram soda

800 gram brood
500 gram rijst of kindermeel

(uit rijst bereid) of kinder-
biscuits

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. marg. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas
5 eieren
250 gram suiker, boterham-
strooisel of 5oo gram jam,
stroop enz. of 25o gram
versnaperingen.

200 gram versnaperingen
of 2oo gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 4oo gram
jam, stroop enz.
100 gram versnaperingen
of loo gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 2oo gram
jam, stroop enz.

Zeep voor vuilen arbeid.
Op Maandag 4 en Dinsdag 5 Augustus a.s.
telkens van 9 tot 12 uur, bestaat er gelegenheid tot

het afhalen van aanvraagformulieren voor „zeep voor

vuilen arbeid".

Inlevering der formulieren moet geschieden op Maan-

dag 11 en Dinsdag 1 2 Aug. a.s. telkens van 9 tot

12 uur. De stamkaarten van betrokkenen moeten dan

worden overgelegd, waarna verstrekking zal plaats

hebben.

Zondagsdienst doktoren:
Dr ter Bals en Dr Westerbeek v. Eerten

a ca n t ie.

Nou. gedag hoor schrijfmachine,
Want de baas trekt er op ui t ;
Als je mij straks weer terugziet,
Heb 'k een bruingebrande huid.

„'t Beste kinders", zegt de meester,
„Je geniet maar van de zon"
En hij zit een weekje later
In z'n Veluwse pension.

De bewoner uit de badplaats
Trekt een weekje naar het Gooi
En de bos- en heibewoners
Vinden weer de zee zo mooi.

Met een hengel in 'n bootje
Zit een dikke metselaar.
In de heide ligt de melkboer
Met een boek en een sigaar.

Ja, geniet maar van de zomer —
Profiteer zolang je kunt.
Zo'n vacantie, brave zwoegers,
Is van harte je gegund.

Ook af laat je vrouw je zweten
Met de rugzak . . . . op je rug.
Ook al kom je van vacantie
Vaak vermoeider nog terug.

Zo'n vacantie zorgt dat ieder
Weer eens heel iets anders doet
En je gaat met meer vertrouwen
Straks de winter tegemoet.

(Nadruk verboden)

Rantsoenbonnen van nieuw model
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat met
ingang van 3 Augustus a.s, rantsoenbonnen van nieuw
model in gebruik zullen worden genomen. De nieuwe
bonnen zijn uitgevoerd in de kleuren rood met paars,
blauw met paars en groen met paars. De tekst is ge-
drukt met zwarte letters en bestaat uit de aanduiding
van hoeveelheid en artikel, alsmede de letter G, ge-
volgd door een getal. Deze bonnen blijven tot nader
aankondiging geldig.
De thans in omloop zijnde rantsoenbonnen der E-serie
blijven geldig t/m 27 September a.s.
Eveneens blijven t/m deze datum geldig de rantsoen-
bonnen „een rantsoen artikel BB" en een rantsoen
artikel BC".
De in omloop zijnde wisselbonnen blijven ook na 27
September tot nader order geldig.

FRANKERINC BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Plaatselijk nieuws
Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld) stelt er prijs
op te verklaren dat, na een bespreking met de desbe-
treffende inschrijvers voor den bouw van 14 gemeente
woningen is komen vast te staan, dat deze geen
blaam treft, en zelfs op een voor de gemeente zeer
voordelige conditie hun calculatie hebben gesteld.

Dit naar aanleiding van de verslagen der laatst ge-
houden raadsvergadering, welke bij het publiek een
tegenovergestelde indruk hebben gewekt.

Burg. en Wethouders van Hengelo (Gld)

Burgerlijke Stand over het tijdvak 16 t/m 31 Juli '47.
Bevallen: D. J. Steege-Vruggink, d., Z. W. Bruil-Mom-
berg d., E. Stapelbroek-Leijen 2 d., A. C. R. Loskamp-
Holtslag z., H. A. Bosman-Assink d., W. M. Dahlhaus-
te Kaat d.
Ondertrouwd: B. Groot Roessink en H. Oldenhave,
J. H. W. Bulten en M. Wansink.
Gehuwd: A. J. Oldenhave en H. Bruil, B. Demming
en J. Dikkeboer, H. Ordelman en J. A. Vogelzang.
Overleden: Lamberta Johanna Garritsen, oud 81 jaar,
ongehuwd, Petrus Hendricus Gerrits, oud 63 j., echt-
gen, v. G. J, M. Bosman.

Neomist A. Niesink hartelijk verwelkomd.

Zaterdagavond werd de neomist A. Niesink, zoon uit
de parochie Keijenbury, feestelijk ingehaald.
Aan de grens van de parochie bij Nieuw Bloemendaal
in de Reigersvoort, had zich een hele groep ruiters,
verkenners, verschillende groepen van de K.A., jeugd-
veren, met versierde wagens en rijwielen, het Kerk-
en Armbestuur en verschillende Geestelijken opgesteld,
om de Neomist te verwelkomen, met de muziekver.
St. Jan voorop, toog de stoet naar de Keijenburg. In
de Kerk werd de Weleerw. door de Zeereerw. Heer
Alfring, pastoor der Parochie verwelkomd, waarna
door hem een plechtig Lof werd gecelebreerd.
Zondagmorgen betrad de jonge priester, door een
schare bruidjes omgeven, de Kerk, om aldaar de plech-
tige Hoogmis op te dragen, geassisteerd door de Zeer-
eerw. Heer Frater J. Dolphijn, missionaris van Mill.
Hill fpriester uit deze parochie) en een klasgenoot van
de Neomist.
Het zangkoor, in samenwerking met een jongenskoor,
zong een prachtige meerstemmige mis, onder leiding
van de heer Strik uit Doetinchem. Dit prachtig gezon-
gen werk liet niet na een diepe indruk bij velen achter
te laten.
De Weleerw. 'Heer A. Loman, kapelaan te Zutphen,
vroeger alhier, hield de feestpredicatie, waarin spreker
getuigde van een diep inzicht in het zieleleven der
mensen, het grote werk, en de vele teleurstellingen
die voor een jonge priester in het verschiet liggen.
Na de hoogmis werd door het zangkoor op verdien-
stelijke wijze een Priestercantate ten gehore gebracht.
Op de gehouden receptie kwamen velen de Neomist
en zijn familieleden gelukwensen.
's Namiddags werd wederom een plechtig Lof gecele-
breerd, waarna de jonge priester in een korte toespraak
uiting gaf aan het bijzondere van deze voor hem zo
mooie dagen, en dankte voor het grote medeleven van
de Parochianen.
Waar de klok van de Kerk alhier door de Duitsers
is geroofd, kon niet geluid worden.
Nu werd door de firma A. Winters langs radiogra-
fischen weg klokgelui ten gehore gebracht, waardoor
aan de feestelijkheden meer luister werd bijgezet.
Voor dit feest was de Kerk smaakvol versierd, zomede
de ingang van de Kerk.

Pootaardappelcampagne is geslaagd.

Voldoende oogstvrijwilligers hebben zich
aangemeld.

Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voordeniny deelt ons mede, dat het aantal oogstvrij-
willigers, dat zich heeft aangemeld voor de Wieringer-
meer en Overijssel zo groot is geweest, dat aan verdere
aanmeldingen voorlopig geen behoefte meer bestaat.
Met name de pootaardappeloogst in deze gebieden is
volkomen verzekerd. Verdere toeloop van vrijwilligers

zou bovendien onoverkomelijke moeilijkheden voor de
huisvesting met zich brengen.
Het Ministerie dankt allen, die aan de oproepingen
spontaan gevolg hebben gegeven.

Engelse belangstelling voor de bestrijding van
de Coloradokever in Nederland.

Men zal zich herinneren, dat Engeland, beducht voor
de coloradokever, dit voorjaar verscherpte phytopatho-
logische voorschriften heeft uitgevaardigd voor de in-
voer van tuinbouwproducten, welke er op gericht
zijn de verspreiding van het schadelijk gedierte
tegen te gaan. Deze voorschriften hebben ook betrek-
king op Nederland, waarmede ons land, naar Neder-
landse opvatting ten onrechte, op één lijn is geplaatst
met andere West-Europese landen, waar de bestrijding
van de kever, die „vreet aan oogst en deviezen",
minder intensief wordt gevoerd.
Het is dan ook van groot belang, dat Engeland, op
uitnodiging van Nederlandse zijde, bereid is polshoogte
te komen nemen omtrent de stand van de colorado-
keverbestrijding in ons land. Dr Wilkins, Directeur
van de Afdeling Tuinbouw van het Engelse Ministerie
van Landbouw, en Dr Gimingham, Directeur van het
Plant Pathology Laboratorium, hebben in de laatste
week van Juli een bezoek aan Nederland gebracht ter
bestudering van de maatregelen ter bestrijding van de
coloradokever.

De Veevoedernormen voor de periode van
2 t/m 30 Augustus.

Het Bedrijfschap voor Veevoeder heeft de veevoeder-
toewijzingen voor de periode 3—30 Augustus 1947
als volgt vastgesteld:
Voor landbouwwerkpaarden, aanwezig op bedrijven
met 10°/o of meer bouwland, kan 50 kg mengvoeder
per paard worden verstrekt, mits geen of weinig haver
uit eigen oogst 1946 werd toegewezen.
Alle jonge hennen geboren vóór l Juni 1947 kunnen
voor een pluimveevoedertoewijzing in aanmerking
komen. Het aantal in de periode van Mei/Juni gele-
verde eieren, dat recht geeft op l kg voeder is vast-
gesteld op zes.
In de provincies Groningen, Friesland, Drente, Over-
ijssel Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan een
zeer beperkt aantal contracten worden afgesloten voor
bacon-varkens. Voor elk bacon-contractvarken zal 250
kg voeder worden toegewezen te weten ; 50 kg varkens-
voeder van normale samenstelling als voorschot, 100 kg
bacon-voeder na levering van het baconvarken.
Voor de gewone contractvarkens blijf de bestaande
regeling van kracht.

ÉÉN RICHTPRIJS VOOR SLACHTVARKENS
OVER HET GEHELE LAND.

Ingevolge een besluit van het bestuur van het Bedrijfs-
schap voor Vee en Vlees, hetwelk door de Minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is
goedgekeurd, wordt met ingang van Maandag 4 Aug.
a.s, een belangrijke wijziging gebracht in de huidige
prijsregeling voor slachtvarkens.
Zoals bekend gelden op heden voor varkens met een
geslacht gewicht vav 51 kg t/m 90 kg maximumprijzen
van f 1.87, f 1.93 en f 2.— per kg. geslacht gewicht,
naar gelang van het gebied, waarin de overnemer is
gevestigd. Deze indeling in drie zones met verschillende
maximumprijzen vervalt, terwijl voor het gehele land
eenzelfde prijs wordt vastgesteld n.l. een richtprijs van
f l .85 per kg geslacht gewicht. In verband met de
wijziging per l Juli j.l. in de heffing van de omzetbe-
lasting, waarbij de leveranciers over het geleverde
slachtvee geen omzetbelasting behoeven te betalen, is
de bovengenoemde richtprijs vastgesteld op f 1.85 in
plaats van f l .87 per kg geslacht gewicht.
Belanghebbenden — zowel koper als leveranciers —
dienen er rekening mede te houden dat nauwlettend
zal worden toegezien op de ontwikkeling van de prijzen
bij de nieuwe regeling. Het bedrijfschap zal alle ten
dienste staande middelen aanwenden om te grote af-
wijkingen van de richtprijs van f 1.85 tegen te gaan.
Mochten deze maatregelen onverhoopt geen resultaat
hebben, dan zal de Minister van Landbouw. Visserij
en Voedselvoorziening invloed op de prijsontwikkeling
uitoefenen door een wijziging van de prijstoeslag uit



het Landbouw Crisisfonds. De prijstoeslag zal dan
eventueel worden verminderd met een bedrag over-
eenkomende met de marge, waarmede bij de aan- en
verkoop van slachtvarkens de bovengenoemde richt-
prijs van f 1.85 zou worden overschreden.

Nieuws in het kort
„Het" er niet mee eens. Mr. G. H. Slotemaker de
Bruïne, oud-directeur der dr. Wiardi Beckmanstichting,
heeft bedankt als lid van de P. v. d. A.

Nauwere samenwerking. Door de Groninger-Rotter-
dammer Stoomboot Mij. N.V. te Groningen en de
Koopvaart N.V. te Rotterdam is een Nederlandse
Beurtvaartunie opgericht.

Weer een Nederlander. De Nederlandse kinderarts,
dr. E. Gorter, is te Washington gekozen tot voorzitter
van de internationale commissie voor kindervoeding.

Voor de wederopbouw. Naar verwacht wordt zal
de Wereldbank binnen enkele weken een crediet van
f 397.500.000 a f 530.000.000 aan Nederland verstrekken.
Naar d'Ondergang. Twee voormalige Duitse schepen
zijn door de geallieerden voor de sloop aan Nederland
verkocht.

Geen versterkingen naar Indië. Het ligt geenszins
in het plan der regering de reeds in Ned.-Indië aan-
wezige troepen te versterken.

Voor de Winterspelen. De Nationale Seintoestellen-
fabriek te Hilversum heeft een order voor de levering
van een gedeelte van de telefonische installatie, bestemd
voor de Olympische Winterspelen te St. Moritz.
Het nieuwe vlaggeschip. Binnenkort zal de „Vene-
rable" een Brits vliegkampschip van H.000 ton, in
Nederlandse handen overgaan.
Palmolie. Het m.s. „Sumatra" arriveerde in de haven
van Amsterdam met een lading van 200 ton palmolie,
bestemd voor de Nederlandse regering.
Oogsten in Zweden. Nederlandse studenten nemen
deel aan een internationaal oogstkamp, dat van 15
Augustus tot 15 September in het Zuiden van Zweden
wordt gehouden.
Net echt. Een aantal Nederlandse kunstenaars is op
het ogenblik bezig proeven te nemen met een nieuwe
methode om reproducties te maken naar tekeningen of
schilderijen, die beter voldoen dan de voorheen ge-
volgde werkwijze.
Het „pakje" uit Amerika. Een Santpoorts politieman
bracht anderhalf jaar geleden twee bevers mee uit
Amerika en thans heeft hij in zijn „Nutriafarm" reeds
de beschikking over 19 van deze pelsdieren.
Einde der Engelse periode. De geldigheid van de
tijdens de bezetting in Engeland gedrukte Nederlandse
postzegels zal 31 December '47 verlopen.
Wij en de V.N. De Nederlandse delegatie, die onze
belangen ter algemene vergadering van de V.N., welke
16 September a.s. zal worden gehouden, zal behartigen,
is samengesteld,
Tweede en laatste deel. In de tweede helft van
Augustus wordt begonnen met het afleveren van het
tweede deel van de naamlijst voor de interlocale tele-
foongids. (H t/m Z)
Blik voor Nederland. De Amerikaanse bliktoewijzing
voor Nederland voor het laatste kwartaal v5n dit jaar
is vastgesteld op 9500 ton.
Plaatselijke buitjes. Voortaan zal de „lintjesregen"
niet meer op 30 Augustus „vallen", doch over het
gehele jaar worden verdeeld.
Onze Amerikaanse bezittingen. Nederland heeft
reeds Amerikaanse bezittingen ter waarde van 60 milli-
oen dollars geliquideerd om deviezen te verkrijgen en
vermoedelijk zal er nog voor 45 millioen dollar gedu-
rende de overige maanden van 1947 worden verkocht.
Een waardevol advies. Enige leden der Eerste Kamer
zijn van mening, dat de colleges van burgemeesters en
wethouders goed doen, vóór zij tot vordering van
woonruimte overgaan, eerst eens te onderzoeken over
hoeveel ruimte de overheid zelf beschikt.
Na een jaar. De gemeenteraad Arcen en Velden (L.)

Twee spreuken voor een hele week

Het Leven \is . . . . geen vrede alhier,

Geen wapenstilstand vragen.
Het Leven is, de kruisbanier

Tot in Gods handen dragen.

(Guido Gezelle)

Het goede te weten, is schoon;

Het goede te willen, is loffelijk.
Maar het goede te doen,

Dat is het beste!

is één jaar na de verkiezingen (26) Juli nog steeds niet
in functie.
Naar Nederland. De Commissie Generaal zou 30 Juli
naar ons land vertrekken.
Vaandel voor de Stoottroepen. Namens H.M. de
Koningin zal, op een nog nader te bepalen dag, aan
het regiment Stoottroepen, dat op zo eervolle wijze
heeft deelgenomen aan de bevrijding van ons land, een
vaandel worden uitgereikt.
Einde van een „loop"-baan. De bekende Ajax-speler
en internationaal Stroker is trainer geworden van H.F.C.,
wat het einde betekent van zijn loopbaan als actief
voetballer.

H. W. Elllenkamp

en

A. C. Heerink

geven U kennis van hun
voorgenomen Huwelijk, op
D.V. 7 Aug.

Kerkelijke inzegening om
11 uur in de Ned. Herv.
Kerk.

Receptie: 3-4 uur in
Concordia.

Kerkdiensten
ZONDAG 3 AUO. 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur Ds P. Hakkestcegt.
hulppr. te Zelhem

10 u. Ds Kwint

Vrij*. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordu»

Zondag vroégmis 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.

H.H, Landbouwers
Hebt U wrak vee?
Het adres is :

J . M E I J E R S
Regelinkstraat 15
HENGELO (Gld).

Houdt Donderdag

4 Sept, vrij
voor de F O K V E E
K E U R l N G te

HENGELO (Gld)

Te koop

30 jonge hennen
W.L. 10 weken

bij J. G. BOSMAN
Ruurlosew. 38 Hengelo (G).

Verloren
waarschijnlijk op Ruurlosew.
schroef van benzinetank

van auto
De vinder wordt vriendelijk
verzocht deze terug te be-
zorgen aan het bureau van
dit blad. Gemaakte onkosten
worden gaarne vergoed.

Gevraagd een flink

dagmeisje
en een leerling

smidsknecht
G. J. HARMSEN
Banninkstraat 4

Gevraagd
met September of eerder

Meisje
voor 3 of 4 dagen p. week
Mevr. Arends

Ruurloseweg 20

Wegens
familieomstandigheden
VRIJDAG 8 AUG.

GESLOTEN
Zaterdags na 1 2 uur.

Fa. A. JANSEN
Hummeloseweg



^

teR gelegenheid van öe
VeRJAARÖAQ VAP h. k. h.

pRinses mene

öansmuziek I
in verschillende
gelegenheden

Aanvang 7.30 uur

Wegens vacantie

gesloten
4 t. e. m. 9 Aug.

H. WUESTENENK Spalstr. Hengelo (Gld)

Wegens jaarlijkse
personeelsvacantie

is onze zaak

in de week van 4 t/m 9 Aug.

Gesloten
Gebrs. JANSEN Schoenhandel Sportschoenlabriek

van 4 t.e.m. 9 Aug.
wegens VACANTIE

gesloten

Metselaars en
Timmerlieden

v

van Hengelo (Gld)
en Keijenburg heb-
ben hun zaken

wegens vacantie van 4 Aug. - 9 Aug.

GESLOTEN

Hl Landbouwers,

*

Dit najaar kunnen wij de volgende soorten
Kleipoters weer leveren, alleen in de kleine

maat 28/35 jKlasse A. Bintje, Eigenheimer,
Noordeling, Rode Star, IJselster, Industrie,
Record, Eersteling, Wilpo en Bevelanders.
Wij verzoeken U om zo spoedig mogelijk
te bestellen.

B. J. LEBBINK

fa. A. Jacobs
HENGELO (Gld)

g e s l o t e n
wegens vacantie t/m 1 O Aug.

Wegens vacantie

gesloten
van 4 Aug. tot 11 Aug.

Fa. Langeler en Fa. J. H. Klem en Zn.

en van 11 Aug. tot 18 Aug.

Fa. Schröder.

Neemt U er Nota van!

„STEVORD"
HENGELO (Gld) SLUIT VAN

4 t.e.m. 9 Aug.

a.s. Maandag
en Dinsdag

Eierkolen en stukkolen

afhalen op bon 74 en 75

Verder in voorraad Creoiine los,
en D. D. T. -poeder voor vliegen.

B.
Te koop

Hand wasmachine
(grote maat)

B. Kok
Lankhorsterstraat D 109

Te koop
een vlot neurende

MAAL
aan de telling

J. JAALTINK Varssel

Net Kosthuis
aangeboden in

het Dorp.

Adres: Bur. van dit Blad.

Te koop

een goed lichtlopend

Motorrijwiel
Adres Bureau van dit Blad


