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UITREIKING BONKAARTEN

Op Donderdag 19 Februari a.s. uitreiking van de
nieuwe bonkaarten 804, textielkaarten VA -804 en
schoenenbonnen. Uitgereikt zullen worden : Bonkaarten
KA t/m KE 804 voor NIET-ZELFVERZORGERS
LA-LB-LC 804 voor zelfverzorgers vlees en melk
OA-OB-OC 804 voor zelfverzorgers vlees
PA-PB-PC 804 voor zelfverzorgers melk
Textielkaart VA 804 voor alle leeftijdsgroepen
Schoenenbonnen worden uitgereikt aan personen wier
T.D. nummer eindigt op het cijfer O, en de 2 laatste
cijfers 54-64-74-84-94.
Zij die hiervoor in aanmerking komen, moeten het
inlegvel meebrengen, waaraan zich bon 612 bevindt.
Tevens zullen worden uitgereikt, aanvraagformulieren
MD 323-17 voor brandstoffenkaarten voor het seizoen
1948-1949 aan (plaatsvervangende) gezinshoofden en
daarmee gelijkgestelden. Meegebracht moeten worden
•He stamkaarten en de losse inwisselingsbonnen

802, deze moeten dus wederom afgeknipt worden
meegebracht. Zelfverzorgers worden evenals voorheen
per kennisgeving opgeroepen en moeten zich precies
aan de juiste tijd en datum houden, daar men anders
niet kan worden geholpen. Speciaal wordt er op ge-
wezen dat het oproepkaartje moet worden meegebracht,
daar deze meteen aan de zelfverzorger wordt terug-
gegeven met daarop de datum van de volgende uit-
reiking.

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

14 Febr. Toneeluitvoering „Residentiespelers".

19 en 20 Febr. Uitvoering jeugdverenigingen Varssel.
25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"

3 Maart Ontspanningsavond Ned. Chr. Radiovcr.

11 Maart Propaganda»Avond Gelderse Blinden-vereniging.
12 en 29 Maart Uitvoering Crescendo.

19 Maart Uitvoering van de Meisjes- en Jongensclub.

29 Maart (2e Pinksterdag) 30 Maart Uitvoering R.K. Zang.
vereniging „Sancta Cecilia".

2 en 3 April Uitvoering Muziekver. „Concordia"

9 April Kunstgenot De Residentiespelers.

13 April V.V.V. Uitvoering Doet. Mannenkoor met Solozang

Plaatselijk Nieuws.
Diefstal. Door de Rijkspolitie te Hengelo (Gld) werden
in de avond van 5 Februari 1948 aangehouden twee
personen M. en Sch. uit Doetinchem, welke ten na-
dele van de landbouwer Sm. alhier een rol nieuw
draadgaas hadden ontvreemd.
Genoemde personen werden in bewaring gesteld.

N.T.F. Over de maand Januari 1948 werd door de
Ned. Ther. Chem. dienst te N ij verdal uit deze ge-
meente opgehaald de cadavers van: l Koe, l Graskalf,
20 nuchtere kalveren, waaronder 2 stierkalveren, 15

.varkens, waaronder 2 biggen en l zeug en een schaap.

Uitvoering „Excelsior". Op Donderdag en Zaterdag
|j.l. gaf bovengenoemde Ver. haar uitvoering in zaal
iLangeler. De heer W. Jansen voorzitter, gaf een korte
[begroeting. Hierna werden een 8-tal zangnummers

t en goed gezongen. Na de pauze werd het 3-be-
Irijvig toneelstuk „De Poets van Akkerlust" opgevoerd.

Wat een gekke winter-lente
Of.... moet het lente-winter zijn?
Het ontbreekt alleen een beetje
Aan wat extra zonneschijn.

Als je de diverse tuinen
Van je buren zo bekijkt,
Zie je dat er al een crocus
Of een ander bloempje prijkt.

„Zou het nu al lente worden?"
Vraagt de kever en hij komt
Even om een hoekje gluren
En staat - net als wij - verstomd.

Nog geen blaadje aan de bomen,
Dat is 't enige verschil
Tussen dit en échte lente
Wat een lente-wintergril! •

Vorig jaar, toen zoende vrouwlief
Nog ontroerd de kolenman
Ze kijkt nu die zwarte kerel
Al haast wekenlang niet an.

Maar toch kun je nog niet weten
Wellicht vriest het dat het kraakt
Als je strakjes, in Augustus,
Net je zomerfietstocht maakt!

(Nadruk verboden)

Zeer goed werden de rollen door de verschillende
spelers(ters) vertolkt, inzonderheid de hoofdrol v-Tii, de
„boerenburgermeester" de heer Lenderink w^rd uit-
stekend vertolkt. Het waren pracht avonde.i.

Achilles-nieuws. Zondag j . l . hadden te Doetinchem
de examens plaats voor turners(sters) gymnastiek, waar-
aan twee dames Mej. A. Weeven en N. Hissink. van
Achilles deelnamen. Zowel theoretisch als practisch
worden de candidaten aan een onderzoek onderworpen
door enige daartoe aangewezen leden der technise
Commissie v.d. Turnkring „de Graafschap". In deze
afdeling slaagden 6 dames van de Turnkring waarvan
de beide leden van Achilles.
Voorwaar een mooi succes voor beide dames, welke
geruimen tijd de cursus te Doetinchem hebben gevolgd
en niet één les hebben verzuimd. Aan beide dames is
het diploma uitgereikt.
Het bestuur van Achilles heeft besloten deel te nemen
aan een der Jubeldagen van het K.N.G.V. te Arnhem.
Vermoedelijk zal dit 2e Pinksterdag zijn. In verband
met het instuderen van de verplichte oefeningen wordt
na l Maart 1948 tot 2e Pinksterdag geen nieuwe
leden meer aangenomen boven de leeftijd van 12 jaar.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

s.s.t.t.

Aan

H E N G E L O (GLD)



Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

Nieuws voor boer en boerderij

Inleveringen op granen op aanslagbedrijven.
De inleveringsdatum voor tarwe, rogge, gerst en ge-
mengd gewas is, voorzovetf deze producten onder de
aanslagregeling vallen, verschoven van l Febr. naar
29 Febr. 1948.
Huisslachting. Geregistreerden die in het seizoen
1948/49 huisslachtingen wensen te verrichten moeten
zich daartoe voor 15 Maart a.s. bij hun P.B.H, ver-
voegen. Exploitanten van bedrijven kleiner dan 2 ha
moeten een aanvraagformulier indienen.
Dorstaricven. Alle erkende Dorsmachinehouders heb-
ben bij elk dorsgarnituur een kaart (seizoen 1947/48)
ontvangen, waarop vermeld staat in welke klasse de
desbetreffende machine is ingedeeld. Aan de hand van
het destijds gepubliceerde dorstarief kan de teler der-
halve nagaan wat hem per uur voor het dorsen mag
worden berekend. Indien men van mening is, dat door
de dorser een te hoog tarief is toegepast, kan men
zich om inlichtingen wenden tot het Bureau van de
Prov. Voedselcommissaris, Afd. Grondstoffen, Arnhem.
Daarbij dienen zo volledig mogelijk gegevens te wor-
den verstrekt omtrent het materiaal waarmede de dor-
singen verricht zijn, zoals merk dorsmachine, al of niet
voorzien van kafblazer. binder, touw- of draadpers en
het aantal banden, waarmede het stro werd gebonden.
Voorts hoeveel man personeel de dorsmachinehouder
beschikbaar stelde, alsmede het berekende uurtarief.

P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink. (Hengelo Gld)

, District 31, H. Meutstege,
Steenderen.

Te koop
ragende zw. bonte

KOE
erde kalf, 28 Febr. a/d

elling T.B.C. vrij. vet °/0

em. 4.20 bij

H. G. G. de Gauberville

Bronkhorst B 20

HUISSLACHTINGSREGELING 1 948/1 949.

Het Bedrijfschap voor Vee en Vlees deelt mede, dat
de zelfverzorgers voor vlees thans in de gelegenheid
worden gesteld varkens op te leggen voor huisslachting
in het seizoen 1948/49.
Voor opname in deze zelfverzorgersregeling gelden
dezelfde richtlijnen als het vorige jaar. Aanvragen om
vergunningen tot het aanhouden van een huisslachtings-
varken moeten vóór 15 Maart a.s. bij de P.B.H, wor-
den ingediend. Aan personen op wier aanvrage gun-
stig wordt beslist, en die zelf geen biggen hebben ge-
fokt, vordt een aankoopvergunning voor een big
verstrekt.
Het voor het Mervoer van de big vereiste geleidebiljet
wordt door de P B.H. of de marktadministratie afge-
geven tegen deze a^nkoopvergunning.
Binnen 2 X 24 uur na ontvangst van- de big moet de
koper dit geleidebiljet inleveren bij de P.B.H., waar-
onder hij ressorteert, waaina hij in het bezit wordt
gesteld van een aanhoudvergunning.
Huisslachtingsvarkens moeten worden aangehouden op
het bij de woning van de zelfverzorgef gelegen erf,
of, indien deze exploitant van een land- en tuinbouw-
bedrijf is, op het erf waar de bedrijfsgebouwen zijn
gevestigd.
Zelfverzorgers aan wie wordt toegestaan een of meer
schapen te slachten, dienen deze schapen tenminste 3
maanden zelf te weiden.
Het slachtseizoen voor schapen is vastgesteld van l
October tot l April en is dus gelijk aan het slachtseizoen
voor varkens.
Nadere inlichtingen betreffende de rantsoenering e.d
kunnen door de plaatselijke bureauhouders worden
verstrekt.

Aardappelenschillen.
Aardappelschillen betekenen een belangrijk voedings
middel voor het vee. De in heel Nederland ingezamel
de hoeveelheid aardappelschillen bedraagt millioenen
kilogrammen per week. Deze hoeveelheden kunnen
echter in grote mate worden opgevoerd, want l
niet iedere huisvrouw geeft de schillen aan een schil
lenboer mede. Het is de bedoeling, dat deze inlevefinj
zo hoog mogelijk wordt opgevoerd, ter verbeterf-ng
van de veevoederpositie. De Nederlandse bevolkïn
kan zelf een niet onbelangrijke bijdrage leveren 'to
deze verbetering. Nog dagelijks wordt in geheel Ne

derland honderdduizenden kilo's aardappelschillen weg-
gegooid. Dit betekent het vernietigen van een gelijk
kwantum aan veevoeder, waarvan duizenden koeien
zouden kunnen leven.
In dit verband heeft de* overheid het verantwoord ge-
acht met speciale middelen de aandacht van het pu-
bliek op het inzamelen van aardappelenschillen te vesti-
gen, omdat daardoor de melkpositie zal kunnen worden
gesteund.
Men zie in onze etalage het reclamebiljet, ontworpen
door de heer J van Strijen.

Ministerie van Landbouw Visserij
en Voedselvoorziening

Het Hoofd van de Afdeling Voorlichting

J. Breunis.

iiedt zich aan een

net meisje
als hulp in de huishouding

'.G. liefst in Burgergezin,

irieven no. 4 bur. v.d. blad

Verloren 1 Febr.

ijpen
van 't Hogenkamp tot Tol-

kamp. Terug te bezorgen

bij G. LEBBINK

D 136 Hengelo (Gld)

Grote aanvoer

Biggen
Woensdag op de

Markt.

ZONDAG a.s.

AANVANG 12 UUR

P A X 3
VORDEN 2

Entree 25 cent

Beneden 16 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

Het Lederhuis
heeft weer in voorraad

Lange- en Korte lerenjassen

Lederen Handschoenen

Motorkappen en Lerenvesten

G. JANSEN, Zadelmaker, Hengelo (Gld)

+

•
+

•

•

Onze sortering
LUXE DAMESTASSEN

is deze week weer aangevuld en
uitgebreid. Nu ook
Luxe Boodschaptassen met beugel

Een goede lerentas voor een ge-
schikte prijs.

Stevord

+
+
•
•
•

Dr. DwarS verzoekt degenen die een pasbril en

een bestralings-element hebben geleend dit zo spoedig

mogelijk terug te bezorgen, omdat andere patiënten

hierop moeten wachten.

De Hengelose

Auto- en Motorvereniging

H.A.M.O.V.E.
vertoont heden Zaterdag 14 Febr
om 8 uur in de Bovenzaal van
Café Maresch de K.N.M.V. Geluids-
film over het seizoen 1947, waar-
'3 ider de terrein wedstrijden op het
'< and en Duinrell en Wegraces te
Assen enz. zullen worden vertoont.
n 'otorsportvrienden verzuim niet

d( 3ze filr:. te gaan zien.
Leden vi e toegang, voor niet-leden toe-
gankelijk 'oor ow.. toegangsprijs van f 0.50
(inclusie' bel.)

Het Bestuur.

Laat E RGEVQET, Velswijk E 94
Oen. -£LHEM

Ut» KUIKEN leverancier
zijn op d STieuwe Kuikenbon. Wij kunnen leve-

ren Witti Legh., Rode Isl., Patrijs Legh. en

Kruising. ' les van goede Legstam.

V ibeert het eens bij ons. K. Br. 11784

Tel. 317 Hengelo (Gld)
\ v^Bm^mm—K-fKiBam^^—fmim*

Rijwiele en Banden zonder Bon,
\ J| hopen U spoedig alles te kun-
i. i leveren in elke gewenste uit-
\ jring en maat. Rijwielbanden

op reed ingeleverde bonnen,
k1 inen nog tot Donderdag 19 Febr.
^ rden opgehaald, daarna worden
(3 ze banden vrij verkocht.

.̂ LUIMES, Raadhuisstr. 27
Hengelo (Gld)

Varken* onds Hengelo en Omstr.

A!g(v ene Ledenvergadering
op Dit11 ag 17 Februari 's avonds

7 uur ' Café Demming.

Het Bestuur.

Gebr. • ummelman
te orden en Eefde

Verxn. l be*jven voor gekruiste W.L. x R.I. en

W.L. K uikibr. 9238 leveren U prima

Kuikens
van de ze videre rassen

i E. BRUMMELMAN
„Kruisweg" B 46 Vorden

NUINCPO
Heren kippenhouders levert uw kuiken

bon in aan onderstaand adres en l

ontvangt prima kuikens W.L. an R. Isl

Ook de nieuwe Reds Kruising verkrijg

baar, desgewenst gesect en gelewiek

Minzaam aanbevelend,

A. Stoltenborg
Wichmond - Kuikenbr. 9745

L a n d b o u w e r s
Bestel zo spoedig tnogelijk uw
Zomerzaaizaad en pootaardappelen
Verder mooie gezeefde

BRUINKOOL in voorraad.

B. Kelderman

H.H. Cliënten
Degene die nog banden te goed hebben
cp ingeleverde bonnen worden verzocht
deze vóór 21 Febr. a.s. af te halen. Na
dien datum worden ze- vrij verkocht.

Aanbevelend,

A. B. Wolsink, Spalstraat 28

Opruiming
van restanten Dames-, Heren-,

Kinderschoenen en Pantoffels
Tegen scherp verlaagde prijzen.

Hoksbergen - Keijenburg

Telefoon 329

Feestgebouw „Concordia"
'laatsbespreken voor de „TWEE WEZEN"

hedenmiddag 2 uur.

Aangezien reeds in enkele dagen de kaar-
en uitverkocht waren zal dit stuk waar-

schijnlijk herhaald worden, in verband met
de Vasten zo mogelijk na de Pasen.

Ter overname aangeboden

KRUIDENIERSZAAK
met volledige inventaris en vergunningen.

Adres te bevragen Jureau dezes.

*

¥

*

Weer ontvangen:
goede zinken emmers tegen

verlaagde prijzen.

De 10 liters kost nu l 4.95
De zware 15 liters l 7.45

Stevord

+

j

R.K, Meisje
per week

Brieven onder no. 759

Bur. van dit Blad

Te koop
een zwaar rood bon t

Maalkalf
bij L. J. Wagenvoort

D 64 Hengelo (Gld)

Te koop een

neurende Vaars
t.b.c. vrij

F. PELGRUM

Branderhorst C 68

Hengelo (Gld)

Te koop

biggen
bij G. H. Wolbrink

D 104 Hengelo (Gld)

Te koop

Hakselmachine

Electr. Wasmachine

Kar as met Bussen

Hand Eg

bij H. Volman

Keijenburg C 24

Kerkdiensten
ZONDAG 15 FEBR. 1948

Ned. Herv. Kerk

.30 uur de heer te Winkel

0.15 uur Ds Kwint

Woensdag 18 Febr. 7 uur Bijbel-

lezing te Bekveld en Varssel

Vrijz. Herv. Kerk.

uur Ds Landstra Borculo.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

O uur A. M. Nortic-r

Parochie St. WUlibrordus

'Ondag vroegmis om 7 u.' hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door

e week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

e koop

dragende Maal
bijna uitgeteld bij

H. ARENDSEN

^entm.huis Hengelo (Gld)

koop gevraagd

Schrijfmachine
in goede staat.

Saarne met prijsopgaaf,

irieven no. 7 bureau dezes

Vanaf heden afhalen

Ol

voor de ingeleverde bon

115

M. Wijnbergen



Iedereen zegt 't
ARNOLD heeft 't

+

+

•

•

•

Sigarettenkokers

PLASTIEK
Vulpenetui's

Schooletui's

SHAG-, TABAK- en

SIGARETTEN

De echte Breujére
PIJPEN •

•
Feestartikelen

Serpentine'»

Mutsen

BALLEN vanaf 75 cent

ZAKMESSEN prima kwaliteit

Stofkammen

Vulpennen en Vulpotloden
Sigarettenaanstekers

Flesjes Benzine

Kast-, Pak-, Vetvrij-,
Closet-, Kaft-, Etalage- P A PI
en Cellophaan

•
•

•

HAKTOLLEN en KNIKKERS
Perforators, Nietmachines en

verdere Kantoorbehoeften
Dozen- en Mappen Luxe Post

Iedereen gaat naar

ARNOLD in de Kerkstraat

•̂

*•

H,H, L a n d b o u w e r s
Levert Uw kuikenbon zo spoedig

mogelijk in bij onderstaand adres

Tevens te koop of te ruil

voor Weidepinlc, 2 dragende

Vaarzen, t.b.c. vrij en een

drijfas met lagers, poelie's

met riemen

H, LAN GELE R, Noordink
Hengelo (Gld)

Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de
markt te Hengelo
Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

wilt U laten ploegen ol

scheuren, dan naar

> Ankersmit

B 40 Hengelo (Gld)

Duimstokken bij Arnold

Laat op Uw Bruidsfolo voortaan
'( Foto Modern als waarborg

Voor Uw Bruidsfoto's dus naar

"FOTO „MODERN
Nieuwstad 1 4 Tel. 1 337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

was,
ten h

\,
>"

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 18 Febr.

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van
de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)

„Zoeklicht en afweervuur"
het meest gelezen vliegersboek in goedkope
uitgave! Geill. met 7 foto's, prijs l 3.90.

Bestel het bij ARNOLD.

Jaarfeest
v.d. Chr. Jeugdverenigingen
T E V A R S S E L

op Donderdag en Vrijdag 19 en 20

Febr. a.s. Jaarfeest van de Chr. Jeugd-

, verenigingen in de School m/d Bijbel

te Varssel.

Opvoering van de prachtstukken :

„Novemberstormen"

„Jan Pak an" en

„De ideale Dienstbode"
Entree 75 cent Aanvang half 7.

Begunstigers hebben de eerste avond vrije
toegang en ontvangen hun bewijs persoonlijk
aan de zaal. Kaarten voor beide avonden in
voorverkoop op Dinsdagmorgen van 9-11 uur
bij J. Dimmendaal,, F 72, achter de school,
en voor zover nog aanwezig 's avonds a/d zaal

Schoolgaande kinderen geen toegang.

Te koop
een Huis met erf

groot 4 Are
Te bevragen bij:

A. POSTEMA, Steenderen


