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 Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat ge-
uurende het tijdvak van 10 t.m. 23 Augustus 1947
de bonnen „Tabak J-31" van de tabakskaart elk recht
geven op 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak.
Bon „Tabak J-35" van de gecombineerde kaart is even-
eens aangewezen voor het kopen van 2 rantsoenen
sigaretten of kerftabak.
Bon „Tabak j-32" van de tabakskaart is niet aange-
wezen.

.stributiedienst - Hengelo (Gld)
.egenen, die in het tijdvak van April 1945 tot Oc-

'ober 1946 reeds rijwielbanden ontvingen en tot dus-
verre verzuimden een bewijs van inschrijving voor
vervanging aan te vragen, kunnen dit alsnog doen en
vel voor Hengelo (G.) uitsluitend op Maandag
1 1 Augustus van 9—1 2 uur.

Iet rantsoen spijsolie wordt „extra" verstrekt.
oals bekend, zal in de tweede helft van Augustus
or alle leeftijdsgroepen een rantsoen van 120 gram

opijsolie beschikbaar worden gesteld. Aanvankelijk lag
het in de bedoeling deze 120 gram spijsolie in de plaats
van 125 gram margarine te verstrekken. De vetpositie
van ons land liet namelijk niet toe het totale vet-
rantsoen voor éénmaal met deze 120 gram olie te ver-
hogen zonder dat daardoor de noodzakelijke reserves
al te ernstig worden aangetast. Het bezwaar evenwel
van een vermindering van de hoeveelheid smeerbaar
vet voor éénmaal met 125 gram is echter zo over-
wegend, dat thans toch besloten is de olie als ,,extra"
boven het normale vetrantsoen te geven.
De koopbon voor olie zal op 14 Augustus worden
bekend gemaakt.

Prijsverlaging kersenjam. In verband met de ver-
laagde kersenprijs van dit jaar, is van l Augustus af
de prij? voor kersenjam verlaagd. Eerste soort kersen-
jam in glazen potten van 450 gram netto mag thans
ten hoogste f 0.86 kosten tegen voorheen f 1.03.

<±n maximumprijzen voor hard fruit. De vast-
ell inr- van maximumprijzen voor kersen en enkele

^n bessen heeft geen wijziging gebracht in het
jpunt van de Minister van Landbouw, Visserij en

.el-'oorziening, volgens hetwelk in het algemeen
ruit geen maximumprijzen zullen worden vast-
. Met name is het niet de bedoeling voor hard

appelen en peren, een prijsregeling vast te stellen
^venmin voor pruimen. De fruitoogst blijft goede

oruitzichten bieden, zodat de verwachting van een
cii jke ontwikkeling van de prijzen gerechtvaardigd is.

zal er echter rekening mee moeten houden, in
L bizonder de pachters van fruit op stam, dat bij
t optreden van hoge prijzen maximumprijzen zulleri
orden bepaald.

Waarschuwing. De Vakgroepen „Makelaars in As-
.arantiën en Assurantiebezorgers, Provinciaal Bedrijf
x n Assurantieagenten" vestigen onze aandacht er op
dat haar gebleken is, dat de laatste tijd door diverse
organisaties pogingen ondernomen of plannen gekoesterd
worden om ten behoeve van haar leden collectieve
dan wel begunstigingscontracten op verzekeringsgebied
te sluiten, zonder dat zij kennis dragen van de grote
bezwaren, welke niet slechts uit verzekerings-technisch
oogpun , doch evenzeer voor de verzekerden tegen dit

contracten bestaan, en van de acties welke naar
.ing daarvan van verschillende zijden tegen deze
_ien, alsmede tegen degene, die dez« contracten

ei-ekeraars en als verzekerden gesloten hebben,
aarbij hun bemiddeling verleend hebben, gevoerd

-¥-

Twee &toute jongetjes

Er waren eens twee jongetjes,
Die woonden in een straat,
Waar vele mooie plekjes zijn
En meen'ge vruchtboom staat.

Het ene jochie, dat was blond,
Het and're zwart van haar.
Het waren vriendjes en die twee,
Ze speelden met elkaar.

Maar op een zeek're kwade dag
Sloeg iemand, sterk en woest,
Het blonde joch . . . . dat toen een tijd
Naar 't Ziekenhuis toe moest.

Een and're sterke kerel, met
Een heel ongure kop,
Gaf 't and're joch een fiinke klap
En sloot hem drie jaar op.

Een aantal flinke kerels kwam
Er eindelijk toen bij.
De boze mannen liepen weg,
De jochies kwamen vrij.

Maar of 't nu kwam door 't ziekenhuis
Of door gevangenschap,
Bij 't eerste weerzien gaven ze
Elkaar een flinke trap.

Ze vochten als twee tijgertjes,
Men hield ze niet in toom.
Toen kwam daar plots'ling in de straat
Hun goede suikeroom.

Die joeg de jochies uit elkaar
Met vriend'lijk zachte drang.
Ze willen nu weer vriendjes zijn,
Och lieve - - voor hoe lang?

(Nadruk verboden)

Ter voorkoming van eventuele moeilijkheden verzoe-
ken bovengenoemde Vakgroepen de organisaties, welke
plannen met betrekking tot ten behoeve hunner leden
te sluiten verzekeringen koesteren, zich tevoren met
haar in verbinding te stellen.
Het secretariaat dezer vakgroepen is gevestigd te
's-Gravenhage, Prinsevinkenpark 16, dat gaarne alle
gewenste inlichtingen verstrekt".

Plaatselijk nieuws
Schapenfokveedag. A.s. Maandag wordt er vanwege
de Schapenfokveren. Hengelo een fokdag gehouden op
het voormalig tramemplacement.
We wekken onze lezers op deze fokveedag te be-
zoeken. (Zie adv. in dit no.)

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.
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Vergadering. Maandag j.l. vergaderde de voetbal-
veren. PAX. De voorz. v. Suntenmaartensdijk heette
allen hartelijk welkom. De jaarverslagen der Secr.-Pen-
ningm. B. Demming worden onder dankzegging goed-

gekeurd.
Uit het financieel verslag blijkt dat de inkomsten
f 7442.53 zijn tegen de uitgaven f 7373.32. Batig saldo
f 69.21. De totale aanlegkosten van het nieuwe terrein
waren f 5126.52 welke geheel voldaan zijn.
Besloten wordt de contributie die momenteel f 10.—
per jaar bedraagt te brengen op f 6.—
Het bestuur wordt na stemming in het geheel herkozen
terwijl in de elftalcommissie de heer M. Voskamp als
lid wordt benoemd. De juniorencommissie werd uitge-
breid. Bij de ingezonden stukken is o.a. een verzoek
van de contactcommissie voor jeugdige politieke dili-
quenten om A. Peters wederom als lid te willen aan-
nemen. Na uitvoerige besprekingen bleek de stemming
23 voor, 7 tegen en 13 stemmen blanco te hebben
opgeleverd, zodat hij zal worden aangenomen.
Er werd een commissie benoemd die de voorbereidin-
gen zullen treffen voor het a.s. 20-jarig jubileum. Hierin
hebben zitting de heren Weideman, Burghardt, H. Vos-
kamp, Knol, Winkelman, Geurtsen en Jansen.
Na de rondvraag waar diverse punten naar voren
kwamen sloot de voorzitter onder dankzegging voor
de opkomst de vergadering.

Geslaagd. Mej. T. Haaring, verpleegster in het Juliana
Ziekenhuis te Apeldoorn, slaagde voor het diploma
kraamverpleegster.

Middenstandsexamen. Voor het middenstandsdiploma
slaagden onze plaatsgenoten G. Bruggink, B. Beunk,
B. Heerink, B. J. Harmsen, L. E. H. Gasseling, J. H.
Hulshof, W. Knol, H. J. G. Lanters, H. A. Lubbers,
H. Lubbers, J. A. Niesink, Th. Niesink, B. H. Onstenk,
H. J. Horstink en H. Rouwenhorst.

Brand. Zondagmiddag brandde, bij de landbouwer
G. Wissink op de Keijenburg twee zaadbergen af.
De schade wordt op ruim f 2000 geschat.

Ongeluk. Zaterdagmiddag sprong de zesjarige Rondeel
uit Bekveld van een wagen en brak hierbij een arm.
Hij bleek ook inwendige kneuzingen opgelopen te
hebben, zodat de dokter overbrenging naar het Zieken-
huis te Doetinchem nodig achtte.

Uitstapje. De ouden van dagen uit de Dunsborg
maakten onder leiding van de heren Melgers, Groot-
Roessink en Obbink in een drietal versierde auto's een
tochtje naar de Postbank, Rozendaal met de Ketting-
brug en de bedriegertjes' het Burgersdierenpark en
een boottocht naar de Westerbouwing. Men bezocht
het ere-kerkhof op de Grebbeberg en het militaire
kerkhof te Oosterbeek.
Zeer voldaan over de uitstekende voorbereiding en
leiding keerden de oudjes weer in Hengelo terug.

Terreinrit Circuit Oost-Gelderland. Voor de onder
auspiciën van de Ned. Motorrijdersvereniging op Zater-
dag gehouden terrein wedstrijd op het landgoed „Het
Zand" te Hengelo (Gld), was niet zo'n belangstelling
als voor de wedstrijd in Mei, welke ruim 7000 be-
zoekers trok. De wedstrijd omvatte alleen de klasse
nieuwelingen, wat vooral in de 125 cc klasse goed
merkbaar was, daar voor vele nieuwelingen de zand-
heuvels bijna onneembaar bleken. Een uitzondering
hierop was wel de fraaie stijl van rijden van D. J.
Wolsink op Matchless in de 350 cc klasse, die de
zwaarste heuvels met gemak wist te nemen en naar
het ons voorkomt lang niet uit zijn motor gehaald
heeft wat er in zat, hetgeen in de gegeven omstandig-
heden van een goed inzicht blijk geeft. Met belang-
stelling zien wij deze rijder in een volgende wedstrijd
in de junioren-klasse uitkomen. De volledige uitslagen
luidden :
125 cc klasse: 1. H. A. Wessels uit Lichtenvoorde op
D.K.W.; 2. H. J. Slokkers uit Holten op D.K.W.;
3. H. Kruitbosch uit Zutphen op Eijsink op l ronde;
4. G. Nijkamp uit Zutphen op Hulsman op l ronde:
5. J. Lamers uit Holten op D.K.W. op 2 ronden.
250 cc klasse: 1. H. Wurtz uit Deventer op Velocette ;
2. A. W. Kaizer uit Enschede op D.K.W.; 3. H. Priem
uit Nijkerk op N.S.U. op l ronde.
350 cc klasse: 1. D. J. Wolsink uit Hengelo (Gld) op
Matchless; 2. H. J. Roessink uit Diepenheim op Ve-

locette ; 3. W. C. de Haas uit Amersfoort op Ariël;
4. D. Feenstra uit Oranjewoud op Matchless; 5. A.
J* Lichtenberg uit Haaksbergen op Triumph; 6. Lave-
rijsen uit Boxtel op Triumph; 7. G. H. ter Avest uit
Zevenaar op Triumph; 8. A. Limburg uit Vorden op
Matchless.
500 cc klasse: 1. H. Swalve uit Hoogezand op Nor-
ton; 2. G. van Ee uit Harskamp op Ariël.

Ondanks de hitte. De Heren M. Kuiperij, H. te
Kolste en B. P.-Elbers hebben met succes deelgenomen
aan de 4 daagse afstandsmarsen te Nijmegen. Hoewel
er een tropische hitte heerste, wisten zij de 200 km
geheel te volbrengen.

Achilles. A.s. Zondag neemt de Gymn.ver. Achilles
deel aan de openingsdemonstratie van het gemeentelijk
sportpark te Doesburg.
Te 9 uur wordt vertrokken vanaf het feestgebouw
met de klasse B Jongens en Meisjes en Dames en
Heren.

Nieuws voor boer en boerderij
Levering nuchtere kalveren.

Met ingang van 4 Aug. 1947 zullen de nuchtere kal-
veren niet meer op de overname bedrijven doch uit-
sluitend op de overnamemarkten voor slachtvee kunnen
worden aangeboden.
Veehouders en veehandelaren, alsmede andere belang-
hebbenden, gelieven hiervan goede nota te nemen.

Zaaizaadregeling en prijzen winterzaaigranen.

De regeling zaaizaden 1947—'48, alsmede de prijzen
van enige winterzaaigranen zijn thans bekend geworden.
Voor nadere gegevens verwijzen wij naar de publica-
ties hieromtrent bij de P.B.H, en op de aanplakborden
in het district.

Graanregeling 1 947—1 948.

Toewijzingen uit eigen oogst. Werd in het voor-
gaande jaar uitslutend een voedertoewijzing verstrekt
voor de paarden, dit jaar zal dit worden uitgebreid
met een toewijzing voor het pluimvee en de varkens.
Waarop deze toewijzingen en die voor consumptie-doel-
einden van toepassing zijn zal hieronder worden uit-
eengezet.

Paarden. Voor een toewijzing komen in aanmerking:

Landbouwpaarden 40 are, Hengsten 50 are, Dekheng-
sten 60 are, Melkrijderspaarden 60 are^Sleperspaarden
70 are, Pony's 20 are.
Allereerst zal voor deze paarden haver worden toe-
gewezen. Is geen of niet voldoende haver verbouwd
dan wordt gemengd gewas toegewezen, (uitgezonderd
een gemengd gewas van tarwe met rogge). In dit ge-
val is de toewijzing gelijk aan die voor haver.

Kippen. Per 50 kippen die mogen worden aange-
houden zal de toewijzing 20 are bedragen en voor
elke 25 kippen die meer mogen worden aangehouden
10 are. Het aantal kippen dat mag worden aangehou-
den bedraagt voor:
A. Vrije pluimveehouders (dit zijn pluimveehou-
ders die niet als erkend fokker of vermeerderaar zijn
ingeschreven en die niet moeten worden gerangschikt
onder „Stadskippenhouders", 40°o van de kuikentoe-
wijzing 1946 vermeerderd met 50°/o van de kuikentoe-
wijzing 1947, met in totaal een minimum van 50 kippen.

B. Erkende fok- en vermeerderingsbedrijven,
het aantal waarvoor van het Bedrijfschap voor Pluim-
vee en Eieren een toewijzing is ontvangen. De toe-
wijzing wordt verstrekt in de vorm van gemengd gewas,
ongeacht de samenstelling.
Is geen of niet voldoende gemengd gewas verbouwd
dan heeft de teler de vrije keuze tussen haver en gerst.
Voor haver en gerst, indien dit product onder „de
aanslagregeling" ressorteert, is de toewijzing gelijk aan
die voor gemengd gewas. Valt het product gerst onder
de „Dorsregeling" dan wordt de 20 are resp. 10 are
gelijk gesteld met 500 kg resp. 250 kg.
Varkens. Van de varkens komen uitsluitend voor een
toewijzing uit eigen oogst in aanmerking de fokzeugen,
sterzeugen en fokberen welke door de teler, en de
huisslachtingsvarkens welke door de teler en zijn vaste
arbeiders op een toewijzing en/of vergunning mogen
worden aangehouden.

Plaatsruimte noodzaakte ons het vervolg
in het volgend no. te plaatsen.



Op Vrijdag 15 Aug. hopen

onze geliefde ouders

F. Hulshof

E. Hulshof-Kolenbrander

hun 25-jarige echtvereniging
te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen.

H. £. Waarlo-Hulshof
H. Waarlo
Herman

Hengelo (Gld), Bekveld

9 Aug. 1947.

Hierbij betuigen wij onze

oprechte dank voor de vele

blijken van deelneming,

ondervonden tijdens de ziekte

en na het overlijden van

onze innig geliefde man en

vader

}. WEIDE

J. C. Weide-Dietz

H. J. Weide

Hengelo (Gld), Aug. 1947.

Onze zaak

„Zadelmakerij"
is van 18 tot 23 Aug.

wegens vacantie

gesloten
LUIMES Zadelmakerij.

Te koop een r.b.

dragende maal
20 Aug. aan de telling

Gez. Hilderink

Kerkstr. 6 Keijenburg

Te koop een

Kinderledikant
met matras

en een goed onderhouden

v.o. kinderwagen
Adres te bevragen bur. dezes

Te koop een toom

zware biggen
G. J. Harmsen

Esselenbroek

Te koop

l fototoestellen
6x9, als nieuw

J. Wissink, Reigersvoort

Te koop

r.b. Maalkalf
H. KI. Kranenbarg

F 41

Woensdag 13 Augustus

Ter gelegenheid

van de

Knollenmarkt

Dansmuziek

Te koop

Radiotoestel
pas gereviseerd en

Eiectr. wasmachine
groot formaat bij

J. Seesing

Kerkstraat 24 Keijenburg.

Verloren
dop van een

Luchtbandenwagen

Terug te bezorgen bij

W. J. Menkveld

Bekveld D 88

Te koop

drag, B, B, zeug
Moeder sterzeug

bij J. H. Booltink

C 38 Keijenburg

Te koop een toom

zware biggen
bij B. Maalderink

„Hissink" Bekveld

Hengelo (Gld)

Te koop

zware
bij B. Harmsen

„Brui!" bij 't Kervel.

GONGORDIA
Aanvang 1 O uur

Kerkdiensten
ZONDAG 10 AUG. 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur de Heer J. Ribbink,

Evangelist te Ruurlo

10 u. Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk.

10 uur De Heer Mengerink
Eibergen.

Parochie St. Willibrordu.

Zondag vroeg mis 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.

Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania"

Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Gramofoonnaalden ARNOLD

2)ansschool TH, A, HOUTMAN

Erkend Gedipl. Dansleraar - Vorden

Dansliefhebbers(sters) vanaf heden Dage-

lijkse inschrijving bij Hotel Langeler,

ook voor hen die zich reeds hebben opge-

geven, voor het nieuwe seizoen voor:

Moderne-, Oude-

en Volksdansen
De cursus zal beginnen indien er vol-

doende deelname is. Inschrijfgeld f 1.50

Beleefd aanbevelend.

3 September Autotocht

Ouden van dagen
Spoedige opgave gewenst bij een

der bestuursleden.

Inleggeld f 2.50, minvermogenden gratis.

A. H. Arnold, Secr.

Heden ontvangen

zwaar zeildoek
voor dekkleden

Voor loondorsers en dorsverenigingen

steeds een grote partij

Papierdorsgaren
in voorraad

Beleefd aanbevelend

Arnold BOERMAN Zadelmaker

Zondagsdienst doktoren:
Dr Dwars en Dr Buurke

Lepels, vorken
tafelmessen,
kinderlepels
luxe zakmessen

Stevord
Vandaag (Zaterdag 9 Aug.)
gesloten.
Maandag weer open.

Geldcredieten f 800.— 5

Zonder borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. Schrijf allen

Br. porto antw. Spaarcred. Inst.
Math«n«is«rw*g 11O - R'dam-W.



Hengelose

Middenstands

Cursus vestiqmQsöiploma

De lessen vangen aan

Woensdag 3 Sept. a.s.
te Keyenburg en Hengelo (Gld) Dorp

en

Aanmelden bij

Dinsdag 2 Sept. a.s.
te Toldijk

J. Kolenbrander Hfd. O.L.S. Dorp

S. H. Schrijner Hfd R.K.S. Keijenburg

G. Smeenk Hfd Chr. School Toldijk

van de

Winkeliersvereniging

Hengelo (G.)

Nadere bizonderheden

1ste prijs stofzuiger

2de prijs schemerlamp

3de prijs vulpen

4de prijs fietslamp

volgen in dit blad van volgende week.

Biedt zich aan

Net Meisje
voor 2 of 3 dagen p. week
voor naai- en verstelwerk

Adres Bureau dezes

Baronesse Sixma van Heem-
stra zoekt wegens huwelijk
der tegenwoordige, zo spoe-
dig mogelijk een flink •

Keukenmeisje
Loon nader overeen te ko-
men. Zich te vervoegen
persoonlijk of schriftelijk.

Het Regelink
Hengelo (G.)

Te koop

een Schaap
en een

Ooien Ramlam

en 20 jonge hennen

W.L. 12 weken

bij A. J. Bobbink D 74

BEZOEKT
de Schapenkeuring op

Maandag 11 Aug. a.s.

v.m. 9 uur.

Terrein Tramemplacement.

Geschikte gelegenheid tot

aankoop van goed fokma-

teriaal.

Aanbesteding
Op Zaterdag 16 Augustus

n.m. 3 uur wenst

K. Maalderink, Berenschot-

str. 3 te Hengelo aan te

besteden het egaliseren van

een perceel bouwland, groot

0.75 Ha. bij zijn huis.

Te koop

toom Biggen
J. Heerink

Bek veld D 91

Maandag 11 Aug.

Dinsdag 12 Aug.

Woensdag 1 3 Aug.

zijn we wegens vacantie

GESLOTEN
„Centra" - Raadhuisstraat

Wij vragen
telers voor het telen van

Knolzaad Geld. half lange
op contract.

Nadere inlichtingen verstrekt

WAAMELINK's Zaadhandel Keijenburg.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
(Knollenmarkt)

op Woensdag 13 Aug.

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van

de biggenhandelaren, op deze markt.

Hengelose marktloten
verkrijgbaar voor wederverkopers

bij J. Meulenbrugge.

Marktvereniging Hengelo (Gld)


