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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 17 Aug. t m 31 Aug. 1947

Bonkaarten

KA, KB, KC 709

(Serie K)

KD, KE 709

(Serie K)

MA, MB, MC' MD,

Geldige bonnen

K— 01 brood
K-02 „
K-01 boter
K-02 boter
K-03 Boter
K— 01 melk
K 03, K-05 melk
K— 01 vlees
K-02 ..
K-01 algemeen
K — 01 diversen

K— 02 diversen
K— 03 diversen

K — 04 diversen
K— 05 diversen
K-06 diversen

K— 07 diversen

K-08 diversen
K-03 reserve
K — 06 reserve

K— 11 brood
K-11 boter
K— 12 boter
K-13, K-15 melk
K-11, K-12 vlees
K-01 algemeen
K-11 diversen

K-12 diversen
K-13. K-14 div.

K — 15 diversen

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
1 25 gram boter
1 25 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr vet.
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
200 gram vlees
120 gram spijsolie
200 gram kaas of 250 gr.

koistloze kaas
1 ei
750 gram suiker, boterham-

strooisel enz., of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gr. choc. of suikerwerk

125 gram koffiie
50 gram thee

100 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kinderm. (niet
uit rijst bereid)

225 gram huishoudzeep of
180 gram toiletzeep

250 gram zachte zeep
1600 gram brood
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
1 25 gr. margar. of 1 00 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
120 gram spijsolie
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas
1 ei
250 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gr. choc. of suikerwerk

450 gram huishoudzeep of
360 gram toiletzeep

K— 16 div. 250 gram zachte zeep
K— 17 div.
K — 13 rerserve
K — 14 reserve

500 gr. bananen (voorinl.)
800 gram brood
loo gr. bloem of zelfr. bakm.
of kinderm. (niet uit rijst ber.)

K— 1 preserve 600 gr. bl. of zelfr. bakm. of
kinderm. (niet uit rijst bereid)

K — 17 reserve 250 gram zachte zeep

K— 21 brood 800 gram brood
-21 boterME, MF, MG 709

bijzondere arbeid en K 22
a.s. moeders en zie- **•
ken.
(Serie K)

QB, QC 707
Versn.kaarten

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
chocolade of suikerwerk

200 gram choc. of suikerw.
of 2oo gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 4oo gram
jam, stroop enz.'
100 gram choc. of suikerw.
of l po gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 2oo gram
jam, stroop enz.

Aangezien na 30 Augustus weer elke week een bon-
nenlijst zal verschijnen, wordt de volgende suikerbon
eerst op 5 Sept. a.s. aangewezen. In verband hiermede
is thans een bon voor 750 in plaats van 500 gram
voor personen van 5 jaar en ouder aangewezen en
een van 500 gram voor kinderen van O t/m 4 jaar.
Op 5 September a.s. zal een bon worden aangewezen
voor 500 in plaats van 750 gram voor personen van
5 jaar en ouder en een van 500 gram voor kinderen
van O t/m 4 jaar.

K—21 vlees
K—22 vlees
K—21 kaas
K—21 eieren
K—21 suiker

K—33 Versn.

K-36 Versn.

steeds

Als ik net zo goed kon schrijven
Als een Jules Verne deed,
Dan zou ik met een boekwerk komen,
Dat u niet zo gauw vergeet.

'k Zal de titel u verklappen,
't Doet u denk ik wel plezier.
En ze luidt ook heus zo gek niet:
„Een wereldreis in twee kwartier"

Eerste hoofdstuk: start op Schiphol;
De raket staat kant en klaar.
Mensen op een grote afstand,
Wegens onverwacht gevaar.

Tweede hoofdstuk: de piloot komt,
Uitgeleid door al z'n maats
En dan neemt-ie onverschrokken,
Lachend in de cockpit plaats.

Even nog een paar atomen
En dan is-t-ie ém gesmeerd.
Drie minuten later hoor je:
Hij is Moskou gepasseerd.

Derde hoofdstuk: Vlotte landing
Op een veld in Tokio,
Wegens een klein mankementje
Aan z'n nieuwe radio.

't Laatste hoofdstuk luidt: de aankomst
En 'n kiek van de piloot.
Maar als dit eens wordt bewaarheid,
Ben ik, net als Verne . . . . dood.

(Nadruk verboden)

De bonnen voor spijsolie zijn geldig t/m 13 September a.s.
De vóórinleveringsbon voor bananen moet uiterlijk op
23 Augustus bij een detaillist worden ingeleverd.
De niet-aangewezen bonnen van Serie J en de niet

van de bonkaarten 707 kunnen
De niet-aangewezen
aangewezen bonflen
vernietigd worden.

Plaatselijk nieuws
De plaatselijke commissie van onderzoek voor de toe-
passing der Noodwet Ouderdomsvoorziening is door
Burgemeester en Wethouders samengesteld als volgt:
J. H. Tijdink, wethouder, voorzitter; G. W. Jansen,
secretaris; J. A. van Aken; G. Bannink; H. Boonstra;
B. Grootbod G.J.zn en J. S. Seesing.
Omtrent de verkrijgbaarstelling van aanvraagformulie-
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ren om toekenning van ene uitkering zal de commissie
binnenkort een mededeling doen.

Destructordienst. Gedurende de maand Juli werden
door de N.T.F, te Nijverdal de cadavers van l pink,
H nuchtere kalveren, l zeug en 2 schapen opgehaald.

Schoenenbonnen.

Personen van wien het laatste cijfer van de Distributie-

stamkaart een 9 is en die nog in het bezit zijn van

een inlegvel waaraan zich het bonnetje 61 2 bevindt,

kunnen op Donderdag 21 Augustus en Vrijdag

22 Augustus, te'kens van 9 tot 1 2 uur in het

bezit worden gesteld van een schoenenbon.

Tevens kan dan aan kinderen geboren in de maanden

Juli en Augustus van een der jaren 1932 tot en met

1945 een schoenenbon worden verstrekt, alsmede aan

kinderen geboren in de maanden September en Oc-

tober 1946, tegen inname van het bonnetje 604

van het inlegvel.

Aanvragen Transportbanden.

In het tijdvak van 18 t/m 22 Augustus des voormid-
dags van 9—12 uur bestaat er wederom gelegenheid
tot het aanvragen van transportbanden en carrier-
banden voor die bedrijven, welke daarvoor in aan-
merking komen.

Personen en instellingen, die tot dusver geen bonnen
voor banden voor hun invalidewagen ontvingen,
kunnen in het tijdvak van 18 t/m 22 Augustus des
voormiddags van 9—12 uur een aanvraag indienen
voor toerbinnen- en toerbuitenbanden.

Nieuws voor boer en boerderij
(vervolg)

Met inachtneming van het voorgaande bedraagt de
toewijzing per fokzeug, sterzeug, fokbeer 20 are, per
huisslachtingsvarken 10 are.
Voor alle andere varkens, met name speciaal opfok-
zeugjes, opfokberen en contractvarkens, wordt geen
toewijzing uit eigen oogst afgegeven. Bovengenoemde
toewijzing zal worden verstrekt in de vorm van ge-
mengd gewas.
Is geen of niet voldoende gemengd gewas verbouwd,
dan heeft de teler de vrije keuze tussen haver en gerst.
Resteert na aftrek van de toewijzing gerst voor het
pluimvee geen of niet voldoende gerst, dan kan ook
rogge als toewijzing worden behouden. Voorzover er
nog haver toewijzing resteert, moet in ieder geval
30°/0 haver worden opgenomen.
De normen voor haver en voor rogge en gerst, voor-
zover deze beide laatste producten onder de „aanslag-
regeling" ressorteren zijn gelijk aan die voor gemengd
gewas.
Valt rogge en/of gerst onder de 4,dorsregeling" dan
zal de 20 are resp. 10 are, gelijk worden gesteld met
600 kg resp. 300 kg.

Zelfverzorging voor brood. Voor de zelfverzorging
voor brood, welke dit jaar weer mogelijk is, zal 150
kg tarwe of 150 kg rogge per persoon uit eigen oogst
worden toegewezen.
Deelname aan de zelfverzorging is niet verplicht, zo-
dat de teler vrij is te bepalen of aan de zelfverzor-
ging zal worden deelgenomen en zo ja met welk aantal
gezinsleden en voor welk product, tarwe of rogge of
een combinatie van deze beide producten, met een
maximum van 150 kg per persoon.
In afwijking van de regel zal, indien tarwe en/of rogge
onder de „aanslagregeling" ressorteert, evenals bij de
„Dorsregeling" de toewijzing voor de zelfverzorging in
kilogrammen worden vastgesteld.
Voor de toewijzing van 150 kg tarwe of rogge komen
naast de teler, zijn gezinsleden, de vaste arbeiders
en de gezinsleden van de gehuwde vaste arbeiders in
aanmerking.
In dit verband worden onder vaste arbeiders ver-
staan, de arbeiders die hun hoofdberoep vinden in de
.landbouw en tot de vaste kern van het bedrijfsperso-
neel van de teler kunnen worden gerekend.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeek v. Eerten

Bovenbedoelde toewijzing van 150 kg tarwe of 150
kg rogge moet worden beschouwd als een voorschot-
toewijzing.
De broodbonnen van de personen die aan zelfverzor-
ging deelnemen, zullen gedurende het tijdvak dat de
zelfverzorging geldt, d.i. l September 1947 t/'m 28
Augustus 1948 op een hiervoor ter beschikking te
stellen formulier moeten worden geplakt, terwijl deze
na 28 Augustus 1948 tegen een ontvangstbewijs moeten
worden ingeleverd, bij de plaatselijke Disrributiedienst.
Dit ontvangstbewijs moet t.z.t. bij de Plaatselijke Bu-
reauhouder worden ingeleverd. Mocht blijken dat het
vereiste aantal bonnen niet is ingeleverd en daaren-
tegen de toewijzing toch in haar geheel is opgenomen,
dan zal worden geacht dat niet aan de leveringsplicht
is voldaan, met de gevolgen van dien.

Telerspremie. De telerspremie is bepaald op 5 are
tarwe of 5 are rbgge per persoon indien deze produc-
ten onder de „aanslagregeling" vallen. Ressorteren zij
onder de „dorsregeling", dan bedraagt de toewijzing
50 kg tarwe of 50 kg rogge.
Voor de telerspremie komen in aanmerking de teler
en zijn gezinsleden, de vaste arbeiders en de gezins-
leden van de gehuwde vaste arbeiders en de arbeiders
en de gezinsleden van de gehuwde arbeiders.
Onder arbeiders worden verstaan personen, die hun
hoofdberoep vinden in de landbouw (minstens 8 maan-
den per jaar) en op dit moment bij de teler in dienst zijn.
Als gezinsleden worden niet beschouwd de gezinsleden
van een ongehuwde vaste arbeider of arbeider die nog
thuis inwoont.

Extra premie. Valt een teler van tarwe en/of rogge
onder de „dorsregeling", indien dus gerekend per pro-
duct meer dan 4 ha is bebouwd, dan wordt een extra
premie tarwe en/of rogge verstrekt, welke is gesteld
op 25 kg tarwe per ha verbouwde tarwe en op 25
kg rogge per ha verbouwde rogge.

Toewijzing peulvruchten. Per bedrijf zal maximaal
500 kg consumptie-peulvruchten naar keuze uit eigen
oogst mogen worden behouden.
Op deze toewijzing zal 100 kg in mindering worden
gebracht voor ieder soortj peulvruchten, waarmede
minder dan 20 are is bebouwd, aangezien hiervoor
geen inleveringsplicht bestaat.

Toewijzing zaaizaad. Voor de producten tarwe,
rogge, gerst, haver, consumptie-peulvruchten en lijn-
zaad zal op aanvraag een toewijzing uit eigen oogst
voor zaaizaad worden verstrekt.
Ressorteert de teler voor één van de producten onder
de „aanslagregeling" dan wel onder de „dorsregeling"
dan zal de verstrekte toe wijzing^ steeds in mindering
worden gebracht op de te leveren hoeveelheid.
Wordt daarnaast een bestelbon aangevraagd, dan zal
voor het geval de aanslagregeling van toepassing is
geen aanslag verhoging hiervan het gevolg zijn.
Een dezer dagen zal aan de telers een aanvraagformu-
lier worden toegezonden, waarop zij kunnen aangeven,
welke producten worden gewenst voor een bepaalde
toewijzing. Hiermede zal zoveel mogelijk rekening
worden gehouden, aangezien voor het pluimvee en de
varkens allereerst gemengd gewas zal worden toege-
wezen.
Indien de toewijzing eenmaal is vastgesteld, kunnen
hierin geen veranderingen meer worden aangebracht.
Daarom is bepaald, dat de teler persoonlijk het aan-
vraagformulier bij de Plaatselijke Bureauhouder onder
overlegging van alle tweede distributiestamkaarten, dus
ook van de arbeiders en gezinsleden, moet inleveren op
de datum op het aanvraagformulier nader aangegeven.
De toewijzingen zullen voorzover het product onder de
,,aanslagregeling" valt in mindering worden gebracht
op de te oogsten oppervlakte en eerst dan zal de aan-
slag worden bepaald. Op deze aanslag worden in
mindering gebracht de toewijzing uit eigen oogst voor
zaaizaad en voor de zelfverzorging.
Bij de dorsregeling worden alle toewijzingen in minde-
ring gebracht op de te leveren hoeveelheid.

Levering eieren. Pluimhouders, laat geen zegels die
gij ontvangt voor de verplicht ingeleverde eieren, ver-



Ook wij doen mee aan de

Etalage zoek wedstr i jd
Zoekt het woord in onze etalage, en ziet

verder wat wij voor U hebben.

Eau de Cologne van Boldoot, Yean Raimond en Cholet

Birkenwater van Dr. Draille

Crème v. Muriel May, Boudy enz.
Kent U Pointfiyal? En Zwartkopproduct.

Maakt dor haar zacht als zijde, beter dan

Brillantine. Verder hebben wij voor U een

mooie collectie Parfum, Crème, Poeder,

Rouge, Lippenstift, Dag- en Nachtnetten,

Spelden, Zijkammen, Tandpasta enz. enz.

KAPSALON RAADHUISSTRAAT 3

Ook voor Uw haarverzorging het adres.

f") Voor Moderne Dansen

^
l Voor Oude Dansen

Voor Volks- Dansen

TH, A, HOUTMAN
Erkend Gedipl. Dansleraar - Vorden

Dansliefhebbers (sters) vormt U clubs uit

eijen omgeving of uit de bestaande

Verenigingen. Laat U inschrijven. Komt 't

bij ons proberen, wij gaan U de nieuwste

dansen leren, welke ook wordt gewenst,

voor beginners, gevorderden en jongens en

meisjes voor Volksdansen vanaf 13 t/m 16 j.

en ook voor oudere Dames en Heren.

Aanvtang der cursus wordt nader bekend gemaakt

2*£"" Dagelijkse inschrijving Hotel Langeler ""3JK

Inschrijfgeld f 1.50. Beleefd aanbevelend.

Maandag 18 Aug.

verkopen wij een grote partij

Box lederen Klompsokken
uitsluitend è contant

Gebr. Jansen Schoenhandel

loren gaan, want het Bedrijfschap voor' Pluimvee en
Eieren zal namelijk voor zoekgeraakte zegels geen an-
dere verstrekken, terwijl deze zegels ook niet meetellen
voor voldoening aan de opgelegde inleveringsplicht.
Het verdient aanbeveling de zegels bij het opplakken
op de daarvoor bestemde kaart voldoende te bevoch-
tigen, terwijl de kaarten met opgeplakte zegels op een
droge plaats bewaard moeten worden, waardoor het
loslaten van zegels en daardoor zoekraken voorkomen
kan worden.

Nieuws in het kort
Telegrafische gelukwensen. Zij, die van plan zijn,
de Koningin op Haar verjaardag telegrafisch geluk te

Net Kosthuis
aangeboden in het Dorp

Adres Bureau van dit blad

Te koop

5 Biggen
bij P. Kasteel

F 34

Gevraagd

flink net meisje
voor 3 dagen per week
Donderdag, Vrijdag, Zaterd.
E. J. Kreunen
filiaal B. Coops, Veldhoek

Kerkdiensten
ZONDAG 17 AUG. 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur de Heer te Winkel

10 u. Ds Kwint

Bediening H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis 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.

CO

O
c

O.

O_

Ds J, L, Piersonschool
A.s. Dinsdag 19 Augustus worden

de nieuwe leerlingen verwacht.

J. DORGELO, H.d.S.

Moeilijkheden f *oeiii jkneaen
met Uw Boekhouding en

Belastingzaken

Löwenhardt & Futselaar
Belastingconsulenten

Hofstraat 6 Deventer

houden zitting te Hengelo (Gld),

Kastanjelaan 9

's Zaterdagsmiddags van 3—5 u.

en volgens afspraak.

wensen, worden verzocht, deze telegrammen liefst vóór
30 Augustus aan te bieden.

De zee knaagt. De Noordkust van Texel en het na-
bij gelegen, meest zuidelijk gelegen strandhoofd van
Vlieland worden door afslag bedreigd.

Opzienbarende arrestatie. Te Almelo werd heel
onverwacht Gaike J. Kamp, Sergeant bij de War-
Crimes-Commission, belast met het opsporen van oor-
logsmisdadigers gearresteerd, verdacht van verraad van
illegale werkers.

Dansmuziek-orkaan. 7 September a.s. zal in het hotel
Gooiland te Hilversum een landelijk concours voor
amateurs worden gehouden.



ZOek- wedstrijd
van de HENGELOSE Winkeliersvereniging

Uitleg

Prijsvraag

Uit onderstaand gedicht zijn woorden weggelaten; deze woorden kunt u terugvinden
vanaf Maandag a.s. in de etalage van de op de onderstaand vermelde winkeliers,
die hieraan hun medewerking verlenen.
Met de gevonden woorden kan het gedicht compleet gemaakt worden. Tevens moet
achter de naam der vermelde zaken het woord ingevuld worden dat in de desbe-
treffende etalage gevonden is.
Formulieren voor deelname zijn verkrijgbaar bij onderstaande winkeliers tegen de
prijs van f 0.15. Oplossingen ingediend op andere wijze zijn ongeldig en worden
terzijde gelegd.
Uitsluitend op 31 Aug. en l Sept. zal in Café Demming een bus worden geplaatst,
waarin de oplossingen kunnen worden gedeponeerd.
De hieraan verbonden prijzen zijn als volgt:
1e prijs stofzuiger; 2e prijs staande schemerlamp; 3e prijs vulpen; 4e prijs

electrische fietslantaarn en verder een 30-tal fraaie andere prijzen, deze

zijn tentoongesteld in de etalage van de Heer G. J. Berendsen, Spalstraat.

Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Wij wensen u veel succes.

Hengelose Winkeliersvereniging.

Hengelo vooraan l!

1 Wie staat er , jaar op jaar
Met vele voor u 4daar
En doet dat met
Wie koopt ook zelf het in,
Voor 't Hengelose

eigen winkelier!

2 Want waar u loopt waar u gaat
welke winkel u ook gaat,

U er altijd wat.
Uw winkelier wat hij kan.
Zijn prijzen zijn niet , dan
In meen'ge grote

3 De Hengelose
.., voor nieuw' oude klant,

Al lange tijd.
welke zaak u binnen loopt,

Laat dit gezegd men verkoopt
IJ goede kwaliteit.

4 vertrouwen stelt hij zeer op prijs
Uw winkelier gaat op reis
En koopt ten lange
('t Is zijn verdienste en ),
Bij de of zijn grossier,

steeds het allerbest.

5 Laat het u nog eens gezegd
Voor kunt u hier terecht.
Gaat naar de niet heen.
't Is heus , wat men biedt
En dan daarbij, men u niet,

u daarom: ,,

6 En dus uw ergernis:
Wat in de te kopen is,

u beter hier.
kwaliteit en goede waar,

Gaat ied're naar
De Winkelier.

Raadhuisstraat

H. Besselink

H. Bruil

R. J. Lubbers

Gebr. Bruggink v/h Willink

H. Hulstijn

G. Lenselink

Gebr. Jansen

Kapsalon „Ondula"

Joh. Berendsen

H. Weevers

G. J. Kuipers

Buunk

Hulshof ,,Centra"

W. Luimes

Spalstraat

A. Boerman

G. J. ten Arve

A. Winters

..Insulinde"

D. Kohier

G. J. Berendsen

J. Demming

A. Wolsink

J. H. Tijdink

H. Weustenenk

Dames Jacobs

Ruurloseweg

H. Wullink Sr.
Th. v.d. Mond
J. Disbergen
W. Lurvink

Kerkstraat

A. H. Arnold

Wolters' Boekhandel

M. Wijnbergen

Schröder

B. J. v. Onna

Vordenseweg

H. B. Wullink
A. Grotenhuis

Banninkstraat

Harmsen, smid

Hummeloseweg

M. Voskamp

Kastanjelaan

Smeitink

Varsel

H. Jansen (Lange Hagen)



Bijvoegsel van de Reclame.

16 Aug.

BESTRIJDING COLORADOKEVER
DE BURGEMEESTER VAN HENGELO (GLD),

gelet op de mededeling van de Inspecteur, Hoofd

van de Plantenziektenkundige Dienst te Wage-

ningen, van 13 dezer; beveelt hierbij ingevolge

art. 4 van het Coloradokeverbesluit 1941, aan

de gebruikers van alle in deze gemeente gelegen,

met aardappelen beteelde percelen om

in het tijdvak 18 tot en met 23 Augustus a.s.

het gewas op die percelen tenminste eenmaal

te bespuiten met water, waaraan op 100 liter

1 000 gram calcium -arsenaat is toegevoegd.

Al het Aardappelgewas moet in genoemd tijdvak

bespoten worden, dus ook het gewas, dat alleen

nog groene topjes vertoont.

De bespuiting moet zodanig worden uitgevoerd,

dat een hoeveelheid, overeenkomend met onge-

veer 800 liter per hectare gelijkmatig over het

gewas wordt verdeeld en dat alle bladeren van

de aardappelplanten met de vloeistof worden be-

vochtigd en op zodanig uur en bij zodanige weers-

gesteldheid dat het gewas nog dezelfde dag kan

drogen.

Het aardappelloof mag onder geen voorwaarde

als veevoeder gebruikt worden.
Bij het rooien der aardapp. moet het loof verbrand worden

Zij die nalaten genoemde maatregelen te treffen

zullen worden vervolgd.

De Burgemeester van Hengelo (Gld),

F. van Hoogstraten.

Uitkering Noodwet

Ouderdomsvoorziening.
Mannelijke personen en ongehuwde vrouwlijke perso-

nen die op l October a.s. 65 jaar of ouder zullen zijn

en wier jaarlijks inkomen bedraagt, voor ongehuwden

niet meer dan f 675.—, voor gehuwde mannen niet

meer dan f 1075.—•, kunnen een aanvraag doen voor

een ouderdomsuitkering ingevolge bovengenoemde wet.

Formulieren voor deze aanvraag kunnen worden afge-

haald op Dinsdag 19 Augustus a.s. ten kantore van

de secretaris der plaatselijke Commissie van Onderzoek,

de Heer G. W. Jansen, Hummeloseweg 39.

Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld).

Uit voorraad leverbaar

Stofzuigers en strijkijzers
(geheel compleet

Alle^soorten duo's,
Wandelwagens, Auto-
peds, Driewielers Alle
soorten Jasbeschermers.

W. Luimes Hengelo (G.)

H. H. Landbouwers

Ook wij zijn thans erkend kunstmesthandelaar,
levert uw nieuwe bonnen direct in, en u ont-
vangt deze ook herfst Slakkenmeel. Let op onze
prijzen!!

Superfosfaat los 17o/o a f 7.— per 100 KG
Kali 20 .
Kincica Kalk

a f 7.10
a f 3.80

Spoedig verwacht Kalksalpeter, Kalkammonsal-
peter en Kali 40o/u.

Verder in voorraad. Carbolineum, Teer, Creo-
line, Gesarol (afdoend middel tegen de rupsen).

Laat voor het dorsen

even uw rakken stoppe„. B. J. LEBBINK
A.s. Dinsdag 19 Aug.

op de Veemarkt

biggen te koop
tegen concurrerende prijzen.

GEBR. BOSMAN
Te koop een

stamboekzeug of
een b.b. varken
keuze uit 2.

G. S. Siemes C 1 21

Wegens omstandigheden

Gesloten
vanaf 1 5 Aug.—1 Sept.

Netta Niesink-Freriks

Keijenburg

Een kleine zending

VULPENNEN
ontvangen, met gouden pen

1 jaar garantie

ABNOLD
Een advertentie in

„de Reclame" heeft
altijd succes.



Te koop

20 jonge hennen
R, Islanders

G. Klein Zessink
Weg n. Varsel Hengelo (G.)

Gevraagd

in klein gezin voor dag en

nacht

prettig werk Hoog loon

G. Heuvingh-Smeitink

Hoofdkade 133 Stadskanaal

Klompsokken
voorradig

WULLINK's Sctioenbdel
Ruurloseweg

Te koop

6 kamerstoelen
waarvan 2 armstoelen. Old
finish z.g.a.n. met vooroor-
logse bekleding.

W. G. Winkelman
Spalstraat 7 Hengelo

Gramofoonnaalden ARNOLD

Verbeterde Zondagsdienst Doktoren.
Dr ter Bals en Dr Buurke.

Plaatselijk Nieuws.
Brand. Zondagmiddag brak bij de landbouwer G. W.

Stegerman aan de Lankhorsterstraat brand u i t . Doordat de
brandwner spoedig ter plaatse was kon de brand worden
beperkt tot de zaadbergen achter het woonhuis. Ruim vier
uur moest de brandweer water geven voor het gevaar ge*
weken was. Hen drietal zaadbergen met rogge gingen ver-
loren. De schelde welke op ruim f 2000.— wordt geschat
wordt door verzekering gedekt .
De brand is waarschijnlijk veroorzaakt doordat een jongetje
van 5 jaar tijdens afwezigheid van de familie Stegerman met
ucifers heeft gespeeld.

Inbraak. Onbevoegden hebben zich toegang verschaft tot

de winkel van de molenaar Jansen te Varssel. Hen partij
sigaretten en tabak worden vermist .

Oranje-comité Bekveld. Het Oranje-commité te Bek»

veld heeft besloten de verjaardag van Hare Majesteit te
vieren op 29 Augustus a.s. Zoals gewoonlijk zullen de k inder=
spelen 's morgens worden gehouden, terwijl men de middag
wil besteden aan volksspclen. 's avonds hoopt men muziek
en zang te geven.

Geslaagd. De heer Seesing te Keyenburg slaagde te Zut-

phen voor het middenstandsdiploma.

Schapenkeuring. Maandagmorgen werd op het v.m. tram»

trein aan de Spalstraat een schapenkeuring uitgaande van
de afdeling Hengelo van de Schapenfokvereniging in Gelder*
land, gehouden. Als keurmeesters fungeerden de heren D. J.
W. Remmelink uit Doetinchem en J. G. A. Sanders uit KIst .
Als arbiter trad op de heer Blikman uit Velp. Het aange*
voerde materiaal was volgens de algemene indruk zeer goed.
Vele bekroonde schapen werden tegen goede prijzen van
de hand gedaan. Verscheidene schapen werden aangewezen
voor de Centrale Fokdag op 29 Aug. te Doetinchem.
De volledige uitslagen luidden:
Klasse I: Geen inzendingen.

Klasse II: Rammen geboren in 1 946
2a. Joh. Jolink; 3a. Fokver. Hengelo (Gld); 4a. Joh. Jolink.

Klasse III: Ramlammeren geboren in 1947
2a. G. Wissink, Keijenburg ; 2b. G. J . I.oman ; 2c. Joh. Jo l ink .

Klasse IV: Ooien geboren 1 945 of eerder
la. G. Loman ; Ib. P. W. Smeenk ; 2a. Joh. Jo l ink; 2b. G.
Wissink, Keijenborg; 3a. Joh. Jo l i nk ; 3b. D. Kraassenberg ;
4. J. Regelink.

Klasse Va: Ooien geb. in 1 946 (niet gelamd)
la. G. J. Breukink, Kei jenburg; I b . H. H. Harmsen; 2a. G.
J. Breukink, Keijenburg; 2b. H. E. Harmsen ; 2a. G. J. Lo-
man ; 3b. A. Groot Rocssink ; 3c. A. Groot Roessink; 4. P.
W. Smeenk.

Klasse Vb: Ooien geb. 1947 (gelamd)
1. A. Groot Roessink; 3. B. H. Harmsen.

Klasse VI: Ooilammeren geboren in 1947
la. 1). Kraassenberg; Ib. Joh. J o l i n k ; 3a. G. Maalderink ;
3b. D. Kraassenberg; 3e. B. H. Harmsen.

Klasse VII: Ooi met 2 eigengef. lammeren
1. D. Kraassenberg; 2. Joh. J o l i n k ; 3. G. H. Maalderink.

Klasse VIII: Ram met minstens 5 afstammelingen
1. Joh. J o l i n k ; 3. Hokver. Hengelo (Gld).

Markt (Knollenmarkt).

Op de heden gehouden markt (Knollenmarkt) waren
aangevoerd 988 paarden en 45 kramen.
Prijzen: Werkpaarden f 700 tot f 1000; anderhalf jarige
f 300 tot f 650; hengst veulens f 100 tot f 200; merrie-
veulens f 400 tot f 500; betere soorten boven geno-
teerde prijs.
Was de handel in het begin traag, later werd deze
vlug en werd er veel ge- en verkocht.
Het bezoek was zeer druk.

55 jarige Echtvereniging. Woensdag vierde het echt*

paar Jansen-Maalderink aan de Kervelseweg hun 55 jarige
echtvereniging In de voormiddag kwam de Burgemeester en
de Domine het krasse echtpaar gelukwensen.
De buurt bood 'smiddags een bloernenmand aan. 's Avonds
brachten zowel de muz iekve ren ig ing Concordia als Crescendo
een serenade aan het hchtpaar dat nog dagelijks hun be«
zigheden vervult.

De noodvoorziening ouden van dagen.

Wie komen er voor in aanmerking
en tot welk bedrag ?

Nu binnen afzienbare tijd — de minister noemt in zijn
besluit van 11 }uni j.l. als datum l Oct, 1947 — de
noodvoorziening voor ouden van dagen in werking
zal treden, en de tekst der wet inmiddels in druk is
verschenen, geven wij onze lezers hierbij een beknopte
samenvatting, waaruit belanghebbenden dan kunnen
opmaken óf en in hoeverre zij voor deze uitkering in
aanmerking komen. Wij vestigen er echter even de
aandacht op dat de eerste uitkering vermoedelijk wel
wat vertraging zal ondervinden in verband met het
grote aantal aanvragen en de verwerking daarvan. Het
recht hierop gaat echter in op l Oct. zodat men bij
een eventueel latere uitkering dit dan krijgt met terug-
werkende kracht vanaf l Oct.



Rectificatie. In de advertentie van kapsalon „Ondula"
gelieve men de 8e regel van boven als volgt te lezen:

Kent u Pointfix al? Een Zwartkop-product.

Wij zullen bij onze beschouwing alleen rekening hou-
den met de bedragen van de 5e klasse, aangezien
onze gemeente onder deze categorie is vervat.
Volgens art. 2 van de wet worden van tafel en bed
gescheiden echtgenoten als ongehuwd aangemerkt, en
art. 4 bepaald dat deze wet uitsluitend toepassing
vindt ten aanzien van personen die bij het inwerking
treden hiervan 65 jaar of ouder zijn, of binnen 3 jaar
daarna 65 jaar worden.
Art. 5c zegt dat niet voor een uitkering in aanmer-
king komen, zij wiens jaarlijks inkomen bedraagt of
overschrijdt: voor ongehuwden f 675.— en gehuwde
mannen f 1075. — . Aan eigen inkomsten -f- nooduit-
kering kan men niet meer ontvangen dan deze bedra-
gen. De uitkering bedraagt vlg. art. 6 voor een ge-
huwde man f 792.— en voor een ongehuwden f 432.—
per jaar. Hierop wordt in mindering gebracht de helft
van het bedrag van het jaarlijks inkomen, tenzij dit
niet meer dan f 9).— bedraagt. Voor de berekening
van de helft van het jaarlijks inkomen, wordt dat in-
komen naar beneden afgerond tot f 50.— of een veel-
voud daarvan. Bedraagt na de genoemde vermindering
de som van uitkering -\- jaarlijks inkomen meer dan
het bedrag onder art. 5c genoemd, dan wordt de uit-
kering met dat meerdere verminderd, met dien ver-
stande evenwel, dat zij tenminste f 24.— per jaar be-
draagt. De uitkering wordt na deze vermindering naar
boven afgerond tot een veelvoud van f 12.
Uitkering tot onderhoud, ontvangen van kinderen, als-
mede bijdragen van kerkelijke of particuliere instellin-
gen en armenzorg, alsook kinderbijslag, worden niet
als inkomsten aangemerkt. Andere inkomsten in natura
worden op haar geldswaarde geschat, Zo wordt als
geldswaarde berekend voor vrije woning f 100. —,
voor vrije inwoning f 50.— en voor vrije kost f 450.
Indien de vrije kost genoten wordt door een echtpaar
wordt de geldswaarde verhoogd met 50o/°.
De jaarlijkse inkomsten uit vermogen worden bere-
kend op basis van de lijfrentewaarde daarvan op 65-
jarige leeftijd. Voor de toepasing hiervan wordt een
vermogen geacht een lijfrente op te leveren: vooreen
gehuwd man 60/° van het zuiver vermogen en voor
een ongehuwd persoon 8<>/° van het zuiver vermogen.
Onder vermogens worden niet begrepen: bezittingen
eh schulden welke behoren tot het bedrijfs- of beroeps-
vermogen van de betrokkene of zijn echtgenote; huis-
raad, kleren en levensmiddelen welke strekken tot
eigen gebruik; hetgeen in blote eigendommen wordt
bezeten; het recht op al dan niet 'ingegane pensioenen,
lijfrenten en andere periodieke uitkeringen; polissen
van levensverzekeringen, rechtgevende op een uitkering
ineens van in totaal niet me A dan f 2000. — ; nog niet
opvorderbare termijnen van rente, uitkeringen, bezol-
digingen en andere inkomsten; vruchtgebruik; beschik-

bare geldmiddelen; saldi bij banken, spaarbanben en
girodiensten inbegrepen, indien de totale waarde daar-
van niet meer bedraagt dan f 500.—; goud en zilver-
werken, indien de gezamelijke waarde daarvan niet
meer bedraagt dan f 2000.— (Staatscrt. 20 Juni 1947,
no. 117). De uitkeringen geschieden door de Raden
van Arbeid.
Omdat het nogal ingewikkeld lijkt, zullen wij een voor-
beeld geven. Stel dat twee oudjes aan eigen inkomen
hebben: 156.— ouderdomsrente en bovendien een
pensioentje van een vroegere werkgever of als andere
bron van inkomsten f 200.— per jaar. De uitkering
wordt dan als volgt:

Grondbedrag nooduitkering f 792.—
Eigen inkomsten:

ouderdomsuitkering f 156.—

pensioen vroegere werkgever of anderszins f 200.—

Totaal " f356.-

Afgerond f350.—

'/a aftrekken f 175.—

Uitkering f 617.—

Naar boven afronden op f 12.— f 624.—

Het totale gezinsinkomen van deze beide oudjes wordt
dus f 684.— uitkering plus f 356.— eigen inkomen is
f 1040.—. Zij blijven daarmee onder het maximum-
bedrag van 1075.— uit art. 5c.

Dit ziin zo ongeveer de belangrijkste bepalingen van
deze noodvoorziening. Nu is een uitkering van ruim
f 15.— per week voor twee oude mensen in een ge-
meente als de onze waarachtig nog geen vetpot, maar
het bedrag dat de regering voor deze ouderdomsvoor-
ziening beschikbaar stelt f 150 a f 200 millioen per
jaar) is het uiterste, waartoe de regering in ons ver-
armde land thans gaan kan. Van diverse zijden werd
in de Kamer gepoogd, de uitkeringen verder omhoog
te brengen, hetzij door verhoging van de uitkerings-
bedragen zelf, hetzij door een groter deel van de eigen
inkomsten „vrij" te laten.
Resumerende menen wij echter, gezien de benarde
tijdsomstandigheden, dankbaar te mogen zijn voor deze
noodvoorziening, wrarvan straks een 500.000 ouden
van dagen de zegen zullen ondervinden. Aan het Ne-
derlandse volk — dus ook aan u, lezer — de taak,
te zorgen dat deze noodvoorziening een blijvende maat-
regel wordt, waarvan in de toekomst ook zij die thans
nog geen 62 jaar of ouder zijn zullen profiteren. Dat
kan, als U daadwerkelijk de actie van de Bond voor
Staatspensionnering steunt door Uw lidmaatschap.

Geeft u op als lid van de bond

voor Staatspensionering bij

een van de bestuursleden.



Coloradokeverbestrijding eist voortdurende
waakzaamheid.

De Plantenziektekundige Dienst wijst er de aardappel-
verbouwers met klem op, dat de strijd tegen de colo-
radokever niet mag verslappen. Het is nu de tijd om
de jonge kevers, die straks gaan overwinteren, te ver-
delgen. Iedere kever, die nu vernietigd wordt betekent
het volgende jaar een haard minder. Men blijve dus
waakzaam en controlere het gewas geregeld. Er mag
niets ontsnappen.

Nieuws in het kort
Zou het doorgaan. De Stichting van de Landbouw
heeft het College van Rijksbemiddelaars verzocht, de
uurlonen van de landarbeiders te herzien.

Nederland helpt. De Stichting „Nederland helpt
Indië" heeft een bedrag van 100.000 gulden beschik-
baar gesteld, om tegemoet te komen aan de nood van
de Chinezen in Indonesië.

Luistervinken, l Augustus bedroeg het aantal luister-
aars met eigen toestel: 8658.907 — terwijl het aantal
luisteraars met radio-distributieaansluiting: 481.845 be-
droeg.

Naar Engeland. De Nederlandse industrie zal l Sept.
kunnen beginnen met de aflevering vaiv 50.000 ton
aardappelmeelproducten naar Engeland.

Voor jonggehuwden. De prijzen van kinderwagens
op l September met gemiddeld 6'/'2

0
/o worden verlaagd.

Belangrijke vondst. Bij opgravingen in en nabij de
door oorlogshandelingen vernielde kerk te Eist (Betuwe)
zijn de fundamenten van een Romeinse tempel voor
de dag gekomen.

Crescendo. Na de daling in Mei en Juni vertoond
de Nederlandse uitvoer in Juli een belangrijke stijging
en bedroeg in die maand: f 140.8 millioen.

Voor de borrelaars. De prijs voor jonge en oude
jenever en alle dranken, waarin deze zijn verwerkt,
per glas 35 cm

3
, is per 13 Augustus verhoogd.

Onze wegenwacht. De wegenwacht van de A.NAV.B.
is met enige motorzijspancombinaties uitgebreid, die
zullen worden gebruikt, voor verdubbeling van de
patrouillediensten op de drukste verkeerswegen.

Het gaat niet door. Plannen die er waren om op
Ameland een groot interneringskamp te vestigen, zullen
niet worden uitgevoerd.

Legervoorlichting blijft. De legervoorlichtingsdienst
zal — dit in tegenspraak met andersluidende geruch-
ten — niet worden opgeheven.

Goed zo K.L.M. De K.L.M.-piloot A. Groeneveld,
vestigde een nieuw record in de geschiedenis van de
K.L.M., door in 42 uur met zijn Constellation „Nijme-
gen" van Batavia naar Amsterdam te vliegen.

Extra bon voor versnaperingen.
Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin
op 31 Augustus a.s. zal voor alle leeftijdsgroepen een extra
bon voor 100 gram versnaperingen worden aangewezen.
Deze bon geeft ook recht op het naar keuze aankopen van
100 gram suiker of 200 gram jam in plaats van versnape-
ringen.
Behalve deze algemene extra-verstrekking zullen voor de
viering van deze dag geen bijzondere toewijzingen kunnen
geschieden. Verzoeken daartoe van feestcommissies enz.
aan officiële instanties zullen zonder uitzondering moeten
worden atgewezen en kunnen dus beter achterwege blijven..

De extra-bonnen voor korstloze
kaas.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat indien op
de voor 50 gram korstloze kaas aangewezen bonnen „J-02
Diversen" en „ J « 1 2 Diversen" geen korstloze kaas verkregen
kan worden, men thans op deze bonnen 50 gram gewone
kaas kan kopen. Leze bonnen zijn na Zaterdag 16 Aug. a.s.
niet meer geldig.

KoHiesmoIckel naar Duitsland.

In Nijmegen hielden Ambtenaren van de C.C.D. in samen»
werking van de recherche een mi l i t a i r aan, die met koffie
en levensmiddelen op een Duitse locomotief trachtte mede
te rijden. Hij bekende reeds meermalen op een dergelijke
maaier kof f i e en andere artikelen naar Duilsland te hebben
gesmokkeld. In beslag genomen werden 19 kg koffie, 34
brillen en thermometers.
In Rekken werd een intensieve controle gehouden op het
smokkelen van koffie naar Duitsland. Deze smokkel vindt
vaak zijn oorsprong in de ter plaatse aanwezige winkels.
Bij een winkel ier werd o.a. een grote doos met lever.smid»
delen, kennelijk bestemd voor de smokkelhandel in beslag
genomen. Een andere winkelier had sinds Januari 1947
280 kg koffie meer van zijn leveranciers op toewijzingen
betrokken dan waarop de aan hem ui tgereikte recht gaven.
De andere toewijzingen had h i j van onbekenden ontvangen.
Een actie van de C.C.D. te Dinxperlo wees uit, dat koffie
geruild werd tegen steenkool uit Duitsland.

Hengelose

Marktloten
verkrijgbaar bij

ARNOLD


