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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 22 Febr. t m 6 Mrt 1948

Bonkaarten Geldige bonnen

KA, KB, KC 802

KD KE 802

150 Algemeen
207

205
203

202

201

200

194 Reserve

196

650 Algemeen
709, 707 Algem.

705 algemeen
703

702

701

700

694

1065 suikerMA, MB, MC, MD,
MH 803
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie- i
ken

Tabakskaarten etc. 13, 14. 17 tabak
QA, QB, QC 802
en versnapermgs-
kaarten

15 versnap.

18 vcrsnap.

Rantsoen

2 eieren (geldig t/m 28 Febr.)
750 gram suiker, boterham-

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

250 gram waspoeder
100 gram bloem of zelf rij-

zend bakmeel of kinder-
meel

400 gram brood of l rant-
soen gebak (geldig t m
6 Maart a.s.)

1600 gram brood (geldig t/w
28 Eebr, a.s.

200 gram brood (geldig t/m
28 Febr. a.s.

800 gram brood (geldig l/m
28 Febr. a,s.)

400 gram brood (geldig t/m
28 Febr. a.s.)

2 eieren (geldig t/m 28 Febr,)
250 gram suiker, boterham-

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

500 gram waspoeder
100 gram bloem of zelf rij-

zend bakmeel of kinder-
meel

400 gram brood of l rant-
soen gebak (geldig t m
6 Maart a.s.)

400 gram brood (geldig t.m.
28 Febr. a.s.)

200 gram brood (geldig t''m
28 Febr. a.s.)

400 gram brood (geldig t /'m
28 Febr. a.s.)

500 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kindermeel of
kinderbiscuits

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

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

100 gram versnaperingen of
100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

Plaatselijk Nieuws.
Bioscoop. A.s. Woensdag draait in zaal Langeler
de prachtfilm „Michael Strogoff." (de koerier van de
Czaar. We laten de inhoud van deze film hieronder
volgen:
In het jaar 1870 worden de Tartaren, onder bevel van
de onbetrouwbare Ogareff, de Czaar afvallig. De troe-
pen van Groot Hertog Vladimir zijn in Irkoetsck om-
singeld en de Tsaar beveelt Michael Strogoff hem te
hulp te snellen. Onderweg tracht Zangarra, een beeld-
schone vrouwelijke spion, hem voor zich in te nemen,
doch de koerier interesseert zich meer voor een een-
voudig Russisch meisje, Nadia genaamd. Hij redt Zan-
garra, wanneer zij door een beer wordt aangevallen
en uit dankbaarheid voorkomt zij, dat hij door de
handlangers van Ogareff wordt vermoord. Strogoff
en Nadia vertrouwen het toch niet erg, verlaten de
boot en reizen verder per rijtuig. Ogareff dwingt hen
echter hun paarden af te staan en zij moeten hun reis

Opvoeding

Wij zitten met de narigheid
Uit som'bre oorlogsjaren.
Vooral de criminaliteit
Blijft heel veel zorgen baren.

En daarom wil men binnenkort
Een actie gaan beginnen
Opdat verwild'ring minder wordt
En men zich wat bezinne.

Men wil de dieren in deez' tijd
Wat meer bescherming bieden,
Voor mensen vol baldadigheid
En andere boze lieden.

Door radio en door de krant
Wil men ons op gaan voeden.
Men wil de mensen in ons land
Weer wijzen op het goede.

Meer zorg aan 't dier moet er besteed;
Mishand'ling moet verdwijnen!
Het wordt een les voor arm en rijk,
Voor groten en voor kleinen.

Het dier was steeds een mensenvriend
Wil het daarom belonen,
Door u (dit heeft het dier verdiend)
Een dierenvriend te tonen.

Het is een deugd, vergeet dit niet,
Een dierenvriend te heten.
Maar, blijft vooral een mensenvriend

Dit mag U nooit vergeten.

(Nadruk verboden)

met een boeren wagen voortzetten. Bij Omsk worden
zij door Tartaren aangevallen; Nadia nemen zij ge-
vangen en Strogoff wordt bewusteloos geslagen, om
dagen later te ontwaken in de hut van een schaap-
herder.
Na zijn herstel tracht hij door de patrouilles van Oga-
reff heen te sluipen, doch wordt gepakt. Wanneer
Zangarra blijft volhouden, dat zij Strogoff niet herkent,
beveelt Ogareff, dat diens moeder zal worden gemar-
teld. Hierop bekent Strogoft. Ogareff beveelt, dat hem
de ogen zullen worden uitgestoken, doch de beul, om-
gekocht door Zangarra, houdt het gloeiende zwaard
te hoog, waardoor zijn ogen gespaard blijven. Zijn
moeder echter zijn de emoties te veel geworden en zij
sterft in zijn armen.
Ogareff vermomd zich nu als Strogoff en doet zo zijn
verradelijke werk. Hij zoekt Vladimir op en steekt de
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stad in het geheim in brand. Strogoff ontdekt hem en
doodt hem in een verschrikkelijke strijd, waarna hij
de gedemoraliseerde Tartaren op de vlucht jaagt en
met Nadia, nu zijn bruid, naar St. Petersburg gaat,
waar hij door de Tsaar met huidebetuigingen vóór
zijn werk wordt ontvangen.
Men zie verder de advertentie in dit no.

PAX-nieuws. Doordat het Zutphen-terrein onder wa-
ter stond ging de wedstrijd Zutphen l — Pax l niet
door. Pax 2 behaalde een zeer goed resultaat door de
leiders van hun afd. n.l. Voorst 3 een l — O nederlaag
te bezorgen. De jongens kunnen op een zeer goede
wedstrijd terug zien Het enige doelpunt viel 15 minu-
ten na het begin en werd gescoord door de rechts-
buiten.
In een goed gespeelde wedstrijd heeft Pax 3 een puntje
veroverd op Vorden 2 dat momenteel de tweede plaats
bezette met l punt achterstand op de leiders.
Zondag a.s. hebben de Pax-elftallen een zware dag.
Pax l gaat op bezoek bij Eibergse Boys dat de laatste
tijd goede resultaten behaald. Wij zijn dan ook zeer
benieuwd of er winst in deze wedstrijd zit.
Pax 2 gaat op bezoek bij een kopploeg n.l. Ratti I.
Ook hier is het open vraag wie of er met de winst
gaat strijken. In ieder geval zal de uitslag niet ver van
een gelijk spel liggen.
Tenslotte is het Pax -4 die een zeer harde dopper krijgt
aan Socii l . Maar goed aangepakt zijn onze jongens
niet geheel kansloos. Met spanning wachten we op de
resultaten van deze wedstrijden.
Het wedstrijdprogramma voor a.s. week luidt :
Pax A —Vorden B. Pax B—Keijenb. Boys A. Pax I —
Fortuna I. Socii 2 — Pax 4.

Geslaagd. De heer G. Lubbers alhier, werkzaam bij
de heer H. J. Breukink te Lochem, slaagde aan de
Veeartsenijschool te Utrecht voor Rijksleraar in prac-
tisch hoef beslag.

Weer terecht. Men deelt ons mede dat de kleine
klok uit de toren van de Parochie St. Willibordus
alhier weer is teruggevonden, en dat deze met Pasen
weer in gebruik zal worden genomen. Het is te hopen
dat ook de grotere klok, waar ijverig naar gezocht
wordt weer terug zal komen.

Filmavond. Door de Hengelose Motor- en Auto-
Ver, werd Zaterdagavond op de bovenzaal van Ma-
resch een filmavond georganiseerd.
De voorz. Dr Dwars verwelkomde met welgekozen
woorden de aanwezigen en verheugde zich over het feit,
dat er zovelen deze avond waren opgekomen, deelde
mede dat ook zij, die geen motor hadden, als lid kon-
den toetreden, dat er dit jaar weer terreinraces zullen
worden georganiseerd en dat eenmaal voor de H.A.
M.O.V.E. het ogenblik zal gekomen zijn, dat ook de
internationale motorwedstrijden op „'t Zand" zullen
worden verreden.
De filmvoorstelling begon met een voorfilm, waarin
werd vertoond de grote bruikbaarheid der Jeeps die
in de oorlog grote diensten heeft bewezen en thans
voor particuliere doeleinden zijn grote bruikbaarheid
bewijst.
Op het doek kwam daarna de K.N.M.V. geluidsfilm
1947, waarin wij de gehouden terreinritten op 't Zand
weer eens konden aanschouwen.

De Twee Wezen. Nevenstaande titel was van het
toneelstuk waarmede de Residentiespelers voor een
stampvolle zaal, hun gehoor wisten te boeien van het
begin tot het einde. Tal van personen moesten worden
teleurgesteld. Naar wij vernemen komt genoemd gezel-
schap 6 Maart weer terug met het toneelspel „Haar
Verleden", waar het elders ook weer grote successen
mee mocht behalen.

Landbouwlezing. Door de afd. Hengelo en Keijen-
burg van de J.B.T.B. werd in café Leemreis een land-
bouwlezing gehouden. Als spr. trad op Ir. Kingma te
Zutphen, op gebruikelijke wijze opende de voorz. en
sprak een kort welkomstwoord aan de spr. en de tal-
rijk opgekomen personen van J.B.T.B. en A.B.T.B.,
alsmede aan het adres der h.h. Luiten en Wuestenenk
van de voorlichtingsdienst. Ir. Kingma behandelde in
zijn onderwerp, de kunstmestbemesting, grondonder-
zoek, de wisselbouw, de onkruidbestrijding, het winnen
van krachtvoer uit eigen bedrijf, het omweidingssysteem,
het aanleggen van nieuwe weiden en de veebezetting,

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Buurke

waarop een geanimeerde bespreking volgde. Hierna
sloot de voorzitter op gebruikelijke wijze.

Benoemd. Naar wij vernemen heeft de muziekver-
„Concordia" de heer D. J. Helming te Doetinchem
tot haar dirigent benoemd.
Naar onze overtuiging heeft „Concordia" hiermede een
goede keus gedaan, immers de heer Helming bezit in
de Achterhoekse Muziekkringen een zeer goede repu-
tatie, en heeft met verschillende van zijn corpsen de
hoogste afdelingen bereikt.
Damnieuws. De onderlinge competitie heeft een
vlot verloop, waarbij zich vele verrassingen voordoen.
Het ledenaantal groeit gestadig en telt nu 18.
ledere Zaterdagavond wordt er gespeeld in Café Dém-
ming, waar altijd een prettige stemming heerst.
Het is 12 ' /2 jaar geleden, dat de vereniging opgericht
werd, en die dag zal niet zonder meer voorbijgaan,
want er is een damavond georganiseerd welke op 28
Febr. gehouden, zal worden hetgeen nog wel wat be-
loofd. Ongetwijfeld zal het ledenaantal daardoor nog
wel stijgen.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Febr. 1948.
Bevallen: G. Vels-Elsman, d. H. B. Bultman-Ligte-
rink, zn. J. Bruil-Vruggink, d. A. M. J. Schöder-Sloot, z.
E. M. Hilderink-Meijer, zn. G. W. Menkveld-Zee-
valkink, zn.

Ondertrouwd : J. W. Bobbink en B. Wesselink.
H. G. }. Woerts en B. Willemsen.
Gehuwd : A. H. te Brake en A. E. E. Jansen.
Overleden : Gene.

Gevonden en verloren voorwerpen.

Gevonden: l rode muts, geld, portemonnaie met inhoud,
das, centuur, herenhoed, wollen handschoen, kinder-
handschoen, leren heren handschoen, een broche (verm.
zilver).

Verloren: portemonnaie met inhoud, lampekamp van
fietslantaarn, portefeuille, portemonnaie met inhoud van
geld, horloge, armband, enz. Omtrent deze voorwerpen
en nog andere zijn ter secretarie van 9 tot 12 uur
inlichtingen te bekomen.

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

25 Febr. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"

5 Maart Ontspanningsavond Necl. Chr. Radiover.

6 Maart de Rcsidentie^pelers in Concordia.

9 Maart Uitvoering Jeugdcorps Bekveld.

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

19 Maart Uitvoering van de Meisjes» en Jongensclub.

25 Maart Bioscoopvoorstelling.

29 Maart (2e Paasdag) 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

VERLAGING VAN DE EIERENPRUS.

De per 22 September 1947 voor de winter 1947/'48
ingestelde kippeneierenprijs van f 2.28 per kg voor de
producent wordt ingetrokken met ingang van 15 Febr.
a.s. Met ingang van die datum is de richtprijs van
kippeneieren, bij aflevering door de producent, weder-
om vastgesteld op de oude prijs van f 1.96 per kg.
De maximum consumenteprijzen zullen, aldus deelt het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening verder mede, met ingang van l Maart met
2 cent per ei worden verlaagd, zodat deze dan be-
dragen voor de klassen I t/m VI respectievelijk 16,
15, H, 13, 12 en 11 cent per ei.
De handelaren zullen de eieren, welke zij na H Febr.
van de producent betrekken voorlopig niet mogen af-
leveren, de marges voor de detaillisten en grossiers in
kippeneieren zullen met ingang van l Maart enigzins
hoger worden vastgesteld dan de vorige zomer het

geval was, zdat de handelaren de eieren aan de gros-
siers ten honste zullen mogen verkopen voor de vol-
gende prijze1}
Klasse I f HJO, klasse II f 13.10, klasse III f 12.10,
klasse IV f .1.10. klasse V f 10.10 en klasse VI f 9.10
per 100
De maximum verkoopprijzen aan de detaillist bedragen
voor de ei" en, die voor de lagere prijs zijn aange-
kocht, voo ' klasse I t/m VI respectievelijk f 14.60,
f 13.60, f i2.30, f 11.60, f 10.60, f 9.60, per 100 stuks.

MARIJKE- BAL

op Zaterdag 28 Febr.

in Concordia te

STEENDEREN.

's Av0nds 7 uur

Entree f 1.25 per persoon

DAMCLUB HENGELO (GLD)

Grote Simultaanwedstrijd
De heren Busch uit Arnhem en Meeuwsen
uit Dieren binden Zaterdagavond 28 Febr.

7 uur in „Concordia" de strijd aan tegen
80 a 90 Damvrinden uit Hengelo en Om-
streken. Toont Uw belangstelling voor dit
mooie werk.

Vrije Toegang Het Bestuur

Nieuws in het kort
Kopenhagen aan de lijn. In de zomer van 1950 zal
het begin worden gemaakt met het leggen van twee
onderzeese telefoonkabels, "die Kopenhagen met Gro-
ningen zufen verbinden.
Nederlandse Kunstweek. Onder auspiciën van het
ministerie van O. K. en W. wordt dit jaar van 10
tot 18 Augustus te Utrecht 'de vierde Nederlandse
Kunstweek geb~ 'den.
Belangstelling voor ons land. Honderd Franse
boerenzoons en vijftig boerendochters van het platte-
land willen drie tot zes maanden op Nederlandse be-
drijven werken om kennis te maken met onze akker-
bouw, Fruitteelt, veeteeU en bijenhouderij.

Weg er mee. Uit een onderzoek van de A.N.W.B.
is gebleken, dat er zich in ons land nog achttien kleinere
tollen bevinden.
Militair oefenterrein. Bij het ministerie van Oorlog
zijn plannen in voorbereiding om op Schiermonnikoog
een oefei terrein ivoor anti-panserprojectielen in ge-
reedheid tt brengen.
Meer vee ro«deè • Het voedselrantsoen, dat telkens
voor een period* van één maand wordt vastgesteld,
is voor de periodli van 15 Februari tot 15 Maart iets
verhoogd. , l
De Rijksluchtvaartschool. Het staat thans wel vast,dat
de Rijksluchtvaartschool van Gilze-Rijen en Ypenburg
mettertijd naar Eindhoven'zal worden verplaatst.
Dan lacht de kr

misuhe Zaken hè
Begroting medegec
déniers binnenkort

uidenier. De minister van Econo-
ïft tijdens de behandeling van de
eeld, dat de winstmarge voor krui-
zal worden verhoogd.

uit

Ch

Mie

en

gn greep
onze col ectie muzieknummers:

serie, Hu p Holland Hup, Hoe is de stand

ke, Als ik in m'n Klamboe ligt te dromen

vele «ndare bekende stukken. Arnold.

Ondergetekende deelt hierbij mede, dat hij
verhuisd is naar BAAK, maar dat de werk-
plaats gevestigd blijft in de meubelwerk-
plaats van

J. BRUGGINK, Raadhuisstr.

Speciaal voor biezen- en rietmatten op

Stoelen en verdere reparaties.

F. BAAKMAN, D 42 BAAK

Groene Kruis
HENGELO (GLD)

*Met ingang van l Januari 1948 heeft het
Groene Kruis, alhier voor haar leden de
gelegenheid geopend voor

Kraamhulp
zonodig met inbegrip van algehele

Gezinsverzorging
Leden, die hiervan gebruik willen maken,
gelieven zich te vervoegen bij Mej. Ruesink,
Kastanjelaan, alhier, waar alle inlichtingen
verstrekt worden.

Vroegtijdige opgave is zeer gewenst.

DE BALL-POINT PEN
De altijd doorschrijvende

pen zonder te vullen.

Zeer geschikt om door-

slagen te maken zelfs tot

8 stuks, met schriftelijke

garantie

Prijs f 12.25
Verkrijgbaar bij Arnold

Muziekvereniging „CONCORDIA"

Deze week werd door het comité
dat zich belast had met een in-
zameling ten bate van onze vereni-
ging definitief met ons afgerekend;
wat door ziekte enz. tot nog toe
niet was gebeurd. Het eindresultaat
heeft dermate onze verwachtingen
overtroffen dat wij niet kunnen na-
laten nogmaals onze dank uit te
spreken aan hen die tot dit resul-
taat hebben medegewerkt in 't
bijzonder aan comitéleden en col-
lectanten en de verenigingen

„Achilles" en „Pax".

Feestartikelen waaronder
Serpentine's, Slingers, Mutsen

ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 22 FEBR. 1948

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur de heer te'Winkel
7 uur Ds J. Veen, pred. te H;ilk-

Jeugddienst
Veldhoek 10 uur Ds Kwint

Vrijr. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur A. M. Nortier

Parochie St. Willibrordus
Zondag vroegmis om 7 u. hooy
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

De echte Bruejère Rook- en
vanal 11-

ARNOLD

Te koop

een kloodwoning
Adres Bureau dezes

Te koop

r.b. Vaarskalf
bij H. Woerts

Gooi C 7 Hengelo (Gld)

Plastiek Sigarettenkokers
ARNOLD

Te koop

Haverstro
bij J. VOS

Dunsborg, D 55 Hengelo.

Te koop een

Strosnijder
bij G. Dickmann

Kastanjelaan 6

Hengelo (Gld)

Plastic-ïabakzakken l ?.-•
ARNOLD

Staat ter dekking
Zwartbent Ramkonijn

B. Lanqwerden E 89

Te koop
een zo goed als nieuw

aanhangwagentje
voor rijwiel, met of

zonder wielen

Adres bureau dezes.

DE NIEUWSTE

Haak-, Brei- en

Knippatronen
Boekhandel ARNOLD



BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

WOENSDAG 25 FEBRUARI 8 uur :

ichael Strogoff
(De Koerier van de Czaar)

met: ANTON WALLBROOK - Akim Tamiroff

Sportieve en ridderlijke staaltjes van strijd van man-tegen-

man kostelijke humor en onvergetelijke romantiek.

Een film, die U beslist gezien moet hebben.

Toegang 14 jaar. Entree f 0.90 (bel. inbegr.)

Voorverkoop als gewoon.

Inplaats van kaarten:

God verblijde ons heden
met de geboorte van ons
tweede dochtertje

Janna Dina

H. R. Veltkamp
G. Veltkamp-Schippe»

Den Haag, 16 Febr. '48
Stuyvesantstraat 179

l

Voor het snoeien van

Fruit- en

Sierbomen
G. Bosman Hofstr. 17

EENDAGS KUIKENS
Heren kippenhouders levert Uw kuiken-

bon in aan onderstaand adres en U

ontvangt prima kuikens W.L. en R. Isl.

Ook de nieuwe reds Kruising verkrijg-

<baar, desgewenst gesect en gelewiekt

Minzaam aanbevelend,

A. Stoltenborg
Wichmond - Kuikenbr. 9745

UITVOERING
te geven door de

Chr. Zangver. „Looit [den Heer'1

Dir. H. W. Ellenkamp

op Woensdag 25 Febr. a.s., in de zaai

van „Concordia".

Na het Zangprogramma wordt het

blijspel opgevoerd :

„Polly Per kin s"
Toegang f 1.— (bel. inbegr.) Aanvang 7 uur.

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering

's middags van 2—3 uur aan de zaal.

Te koop
een partij oude

holle pannen
bij P. Kasteel

F 34 Varssel

Te koop gevraagd||[

KOENEST
Adres Bur. dezers

Laat op Uw Bruidsfoto voortaan
t Foto Modern als waarborg staan

Voor Uw Bruidsfoto's dus naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel. 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Verloofd :

Hctty Jacobs

en

Jaap Nihom

Hengelo (Gld), Spalstraat 7

Nijkerk
29 Febr. M8

Coöp. Landbouw - Vereniging

„DE VOLHARDING"
HENGELO (GLD)

¥
Voor spoedige indiensttreding gevraagd een

aankomende Kantoorbediende
Liefst met U.L.O. diploma.

Schriftelijk aan te melden ten kantore der

Vereniging vóór l Maart 1948.

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

Bestel het bij ARNOLD.


