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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 29 Febr. t m 1 3 Mrt 1 948

Bonkaaxten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 802

KD, KE 802

MA, MB, MC, MD,
MF, MG, MH 803
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

211 melk
213 melk
216 vlees
217 ..
218, 219 boter

234 algemeen

235

236

230

237
239
238

223 Reserve
224 „ (Bon-

kaart KB)
227 reserve (Bon-

kaart KC)
226 Reserve

713 melk
716, 717 vlees
718 boter

719 „

734 algemeen

735

736

732
738
723 reserve

724

1073 brood
1078 boter

1072 margarine

1074 kaas

1079 eieren
1077 melk
1071 vlees
1076

4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees

l 250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

1 1600 gram brood (geldig t.m.
6 Maart a.s)

200 gram brood (geldig t/m
6 Maart a.s.

400 gram brood of l rant-
soen puddingpoeder, ver-
micelli e.d. (geldigAt/m 13
Maart a.s.

150 gram kaas of 187'/2 gr,
korstloze kaas

| 125 gram koffie
50 gram thee
500 gram sinaasappelen

(voorinlevering)
| 800 gram brood (geldig t/m

6 Maart a.s.)
| 125 gram citroenen (voorinl.)

125 gr. citroenen
400 gram brood (geldig t/m

6 Maart a.s)

12 liter melk
i 100 gram vlees
• 250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
125 gram boter of margar.

of 100 gram vet
400 gram brood (geldig t.m

6 Maart a.s.)
200 gram brood (geldig t/m

6 Maart a.s.)
400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-
micclli e.d. (geldig t/m 13
Maart a.s.)

125 gr. citroenen {voorinl.)
l kg sinaasappelen
400 gram brood (geldig t/m

6 Maart a.s.)
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas.

800 gram brood
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet.
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
5 eieren
5 liter melk
300 gram vlees

' 200 gram vlees

Zondagsdienst doktoren:
Dr Dwars en Dr Buurkc.

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

1 Maart vergadering Chr, Jonge Boeren.
3 Maart Ontspanningsavond Ned. Chr. Radiover.
4 Maart Heruitvoering Chr. Zangver. Excelsior Toldijk.
6 Maart de Residentiespelers 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

Vreedzame STRIJD,
Ik ben eventjes geschrokken
Van berichten in de krant,
Want ik las met dikke letters:
„Russen zijn in Nederland".

'k Dacht direct: de communisten
Vinden zoiets weer enorm,
't Is gelukkig nogal vredig —
Maar 't is wel een „Kom-in-vorm"!

Want het zijn een drietal schakers
Die hun krachten meten gaan
Met een rustig Nederlander
En nog een Amerikaan.

Hier geen wapens of atomen,
Green geweren, geen kanon;
Hier als wapen slechts een koning,
Toren, lopers en pion.

Hier geen veto, maar remise;
Ook geen oorlog — wel schaak-mat,
O, als Stalin of Gromyko
Ook eens zin in schaken had !

Als door 't schaken dan de onrust
Uit de wereld werd gezet,
Zou 't voor óns remise worden
En God Mars werd mat gezet!

(Nadruk verboden)

Binnenkort weer Slaolie.

Levert ledige spijsolieflessen spoedig in.

Het voornemen bestaat in de komende voorzomer voor
alle leeftijdsgroepen wederom één rantsoen van 120
gram spijsolie beschikbaar te stellen. Dit zal betekenen,
dat op een bon dezelfde hoeveelheid slaolie zal kunnen
worden gekocht als in Augustus en December 1947
in distributie werd gebracht.
De fabrieken van spijsolie en de handelaren in dit
artikel hebben echter een zeer groot te kort aan flessen,
daar zij bij de laatste distributie een ten enemale on-
voldoende flessen hebben terugontvangen, hetgeen een
vlotte distributie dreigt te verstoren.
Teneinde de voorgenomen distributie niet in gevaar
te brengen en het de huisvrouw mogelijk te maken,
dat zij na het bekendmaken van de koopbon haar spijs-
olie zonder uitstel kan kopen, is het dan ook van het
allergrootste belang de spijsolieflessen zo spoedig moge-
lijk bij de leverancier, respectievelijk handelaar in te
leveren.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

s.s.t.t.

HENGELO (GLD)



AANWIJZING TOEWIJZING VOOR GEBAK.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de
toewijzing C 633 is aangewezen voor gebak. Deze
toewijzing blijft geldig voor detaillisten t/m 13 Maart,
voor grossiers t/m 27 Maart a.s.

Stierenreglement. Door vele landbouwers wordt
geen aandacht meer geschonken aan het reeds sedert
1923 bestaande Provinciale Stierenreglement. Ingevolge
dit reglement is elke houder van een stier ouder dan
8 maanden, binnen H dagen nadat deze die leeftijd
heeft bereikt, verplicht hiervan ten gemeentehuize aan-
gifte te doen. wanneer een ingeschreven stier niet meer
in het bezit blijft van de eigenaar moet hij hiervan
eveneens aangifte doen. Al deze maatregelen zijn ge-
nomen voor het verkrijgen van een betere veestapel.
Het is te verwachten, dat binnenkort door de politie
op het nakomen van de voorgeschreven verplichtingen
een strenge controle zal worden uitgeoefend.

L.O. wet 1920. Ingevolge art. 55bis L.O. wet 1920
moet de raad voor l Maart a.s. bepalen het bedrag
dat per leerling -voor de openbare lagere scholen voor
1948 beschikbaar zal worden gesteld. De vergoeding
waarop de besturen van bijzondere lagere scholen dan
recht hebben wordt na dit bedrag bepaald.
In verband hiermede stellen Burg. en Weth. de raad
voor het bedrag voor gewoon lager onderwijs op
f 16.83 en zonder de kosten van instandhouding, uit-
gezonderd geringe en dagelijkse reparatiën op f 15.17
en voor het voortgezet gewoon lager onderwijs resp.
op f 17.58 en f 15.92 te bepalen.

Een mooie daad. Voor de Hengelose jongens in
Indië werd op een bruiloft van de familie Harmsen
,,Gennep" de vorige week gecollecteerd een bedrag groot
f 21.52. Een voorbeeld ter navolging.

N.V.E.V. Woensdag 18 Febr. hield de N.V.E.V.
haar maandelijkse bijeenkomst in de zaal van de heer
Demming. Na het openingswoord v.d. Voorzitster werd
het woord gegeven aan Me j. Koekoek uit Arnhem.
Het onderwerp „koffieschenken thee zetten" ook ge-
zellig voor de gastvrouw dank zij electriciteit, bedoel-
de meer aan te tonen hoe men door middel van elec-
trische apparaten vlug en voordelig water en melk
aan de kook kan brengen voor het serveren van een
kopje thee of koffie.
Met belangstelling werd naar de gezellige en leerzame
causerie geluisterd.
Bij het sluiten der vergadering wees Mevr. ter Bals
nog op de avondlezing, die in de volgende maand zal
worden gehouden over Zweden.

Hakken bomen. Voor het hakken van ± 100 Ame-
rikaanse eiken langs de Ruurloseweg en i 200 linden
langs de Hummeloseweg werden navolgende prijsop-
gaven bij het gemeentebestuur ingeleverd:
A. Weijers, Hengelo (Gld), voor de eiken f 2.40 p. st.
H. ). Klein Wentink, Hengelo (Gld), voor de eiken
f 270.— en voor de linden f 360.— of in totaal f 630.
J. Peppelman en G. Bruggink, Zelhem. voor de linden

f 545.—
J. Meijer, Hengelo (Gld), voor de eiken f 225.—, voor
de linden f 350.— of in totaal f 575.—.
Het hakken van de bedoelde bomen is aan de laagste
inschrijver gegund.

Ongeval. De arbeider Hissink werd bij het hout-
kappen in de bossen van het Burgerweeshuis door
een bijl in de bovenarm getroffen. H. moest zich direct
onder behandeling s'tellen van een dokter.

Postduivenvereniging opgericht. Naar wij ver-
nemen werd in een vergadering in café Demming be-
sloten tot oprichting van bovengenoemde vereniging,
met als naam ,,Steeds sneller". Zij, die nog wensen
toe te treden als lid, kunnen zich hiertoe wenden tot
K. Booltink te Keijenburg.
Benoemd. Tot notabel bij de Ned. Herv. Kerk alhier
is in de vacature G. Bannink benoemd de heer H. B.
Jansen.

Steun art. 1 3 L.O. Wet. In verband met een drietal
aanvragen van ouders van leerplichtige kinderen, die
de R.K. school ULO onderwijs te Doetinchem bezoe-
zoeken, om steun ingevolge art. 13 der L.O. wet 1920,
stellen B. en W. aan de raad voor om op deze ver-
zoeken gunstig te beschikken en resp. twee bedragen
van f 40.— en een bedrag van f 50.— per jaar toe
te kennen,

Benoemd. Tot commies ter secretarie dezer gemeente
is benoemd ,de heer A. Oerlemans, secretaris der ge-
meente Giessen (N.B.).

Kiezerslijst. Op de door Burgemeester en Wethou-
ders dezer gemeente vastgestelde kiezerslijst voor het
jaar 1948/49 komen 3082 kiezers voor.

Subsidie. Burgemeester en Wethouders delen de
raad mede, dat door het bestuur van de Chr. lagere
landbouwschool te Zelhem is verzocht om in het ge-
not te worden gesteld van een bijdrage in het exploi-
tatie-tekort van het cursusjaar 1947/48.
Aangezien het. hen billijk voorkomt, dat in dit tekort
wordt bijgedragen en het bedoelde tekort f 6.50 per
leerling bedraagt en door 26 leerlingen uit de ge-
meente is bezocht stellen zij voor in totaal een bedrag
van 26 x f 6.50 is f 169.— bij te dragen.

Uitgaven vakonderwijzeres o.l. scholen.

Art. 101 bis L.O. wet 1920 legt aan de raad de ver-
plichting op, dat wanneer aan een of meer openbare lagere
scholen vakonderwijzeressen zijn, vpor l April moet
worden vastgesteld het bedrag per leerling dat het
voorafgaande jaar als beloning voor een vakonder-
wijzeres is uitbetaald. Naar dit bedrag kan aan de
besturen van bijzondere lagere scholen e/en zelfde ver-
goeding worden gegeven.
Burgemeester en Wethouders delen de raad mede, dat
voor de berekening van dit bedrag alleen het uitge-
geven bedrag van de o.l. school in het dorp in aan-
merking kan komen. Aangezien de beloning van de
vakonderwijzeres aan die school verbonden over 1947,
een bedrag van f 261.— heeft gevorderd en het aan-
tal leerlingen aan bedoelde school 1222/3 bedroeg stel-
len zij thans voor het bedrag per leerling voor de
beloning van de vakonderwijzeres bij het openbaar
lager onderwijs in 1947 te bepalen op f 261'.— : 1222/3

is f 2.13.

DAMSPORT

De damsport biedt (schoon niet expres)
Ons volk een wijze levensles.

We weten 't immers allemaal
Ons land is arm, berooid en kaal.

En op het economisch bord
Daar doet men ook aan schijvensport.

De Armoe speelt aan d' ééne kant
Daar tegenover — Nederland.

Wat kans de Marshal- dam ons biedt
Gewonnen is de strijd nog niet

't .Staat met de voorraad schijven slecht
En dan slechts komt het weer terecht

Als ieder in ons volk bevroedt
Hoe hij zijn schijven schuiven moet.

Maar dan ook ieder waar hij staat
't Zij burger, boer of magistraat

Want als een elk maar schuiven doet
En niet bepeinst hoe of het moet.

Dan zijn wij in een korte tijd
De hele voorraad schijven kwijt

O, dammers, houdt Uw sport in ere,
Zij kan ons volk nog wijsheid leren.

A..

Jeugdverenigingen Varssel. Vorige week werd in
de school m/d Bijbel te Varssel het jaarfeest van de
Chr. Jeugdverenigingen gehouden.
De belangstelling hiervoor was zo groot dat er geen
plaats onbezet was en de aanwezigen zullen geen spijt
gehad hebben. De heer Peters opende de bijeenkomst
en gaf daarna het woord aan de secretaris der jonge-
lingsvereniging de heer H. Stoltenborg. Uit dit verslag
vernamen we dat de drie Jeugdclubs te samen 68
leden tellen.
De meisjes kwamen met 't geestige stukje „De ideale
dienstbode" op de planken, waarna de jongens het
luimige „Jan Pak An" ten beste gaven. In de pauze
was er ruimschoots gelegenheid om van de vele ver-
snaperingen te genieten. Daarna volgde het stuk „No-
vemberstorm", dat uitstekend vertolkt werd. Met een-
voudige middelen wist men vaak een keurig effect te
bereiken.
De heer Te Winkel dankte al degenen die aan deze
avond hadden meegewerkt, terwijl Ds Kwint in zijn
slotwoord de jongelui tot volhouden opriep door hun
kracht steeds te blijven putten uit het geloof.
Een collecte voor het plaatselijk Niwin-comité bracht
het mooie bedrag van f 47.— op.



Het kaasseizoen op het oude peil.

Toen met ingang van l Februari jl. het melkrantsoen
op het vóór de rantsoenveriaging van October 1947
geldende peil kon worden gebracht, had het herstel
nog niet volledig betrekking op het indertijd eveneens
verlaagde kaasrantsoen. Wel werd met ingang van
15 Februari reeds een ruimere verstrekking van kaas
mogelijk. Tengevolge van het naar verhouding gunstige
verloop van de melkproductie kaji de Minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening thans be-
palen, dat met ingang van 15 Maart 1948 het kaas-
rantsoen geheel op het oude peil wordt gebracht. Van
die datum af zullen de volwassenen van 21 jaar en
ouder (houders van A-kaarten) en kinderen van 5 tot
ea met H jaar (houders van C-kaarten) 100 gram kaas
per week ontvangen en de zgn. rijpere jeugd van 15
tot en met 20 jaar (houders van B-kaacten) 150 gram.
De rantsoenen voor de leeftijdsgroepen D en E - dat
zijn de allerjongsten - worden op het niveau gebracht
van 50 gram per week.
Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening voegt aan deze mededeling toe, dat het
verloop van de melkproductie, behalve tot het herstel
van het kaasrantsoen, voorshans geen aanleiding kan
geven tot opvoering van de voorziening met melk en
melkproducten als b.v. boter, laat staan, dat tha*s ge-
dacht kan worden aan opheffing van de distributie
van melk en/of melkproducten, zoals geruchten willen.
Op deze zaken hebben meer factoren invloed dan

alleen een tijdelijke factor als de stand der melkpro-
ductie in het vroege voorjaar.

Nieuws voor boer en boerderij
Pluimveehouders. Wilt U ervan verzekerd zijn, dat
het opfokvoeder tijdig beschikbaar is, levert dan direct
na ontvangst de kuikenvoederbonnen bij Uw leveran-
cier in. Desgewenst kunt U de P.B.H, verzoeken Uw
kuikenvoedertoewijzing in meerdere coupures af te
geven.
Gestorven vee. In de gebieden ressorterende onder
de Nederl. Thermo-Chemische Fabrieken te Nijverdal
en het Destructiebedrijf te Winterswijk (Achterhoek,
Lijmers en Oost-Veluwe) is een nieuwe regeling in-
zake de aangifte van cadaverbonnen van kracht. De
op cadavers betrekking hebbende bonnen worden voor-
taan op de destructiebedrijven uitgeschreven, opge-
zonden naar de Prov. Voedselcommissaris en daarna
aan de veehouders uitgereikt. Dit houdt in, dat de
veehouder van een cadavergeval aangifte moet doen
bij de plaatselijke instantie. Wordt dit verzuimd
dan komt het cadaver niet bij het destructiebedrijf te-
recht en wordt geen bon verstrekt. Aangifte moet
binnen 2 x 24 uur geschieden, onder opgave van naam,
adres, district-, en registratienummer en diersoort. Deze
gegevens moeten eveneens worden vermeld op een
aan het cadaver te bevestigen kaartje.

Vanaf heden gelegenheid Uw Kuikenbonnen af

te halen. P.B.H, van district 30 en 31

Feestgebouw „Concordia" Hengelo (G.)

Zaterdag 6 Maart, aanvang 8 uur n. m.

De Res ident iespe lers
Dir. Chr. v. Meeteren, brengen U

„Haar Verleden"
Toneelspel in 3 bedrijven van Z. H. Chrispijn.

De strijd van een Moeder om haar kind

De Residentiespelers brengen U hier weer een
spel dat U diep zal treffen door de scherp ge-
tekende karakters en diepe menselijkheid.

Plaatsen f 1.50 (incl. bel.) H

Plaatsbespreking op de dag der uitvoering 2 uur
aan de Zaal.

Wij hebben voor de a.s.

SCHOONMAAK
ontvangen een grote partij B E H A N G

Huishoudelijk Borstelwerk,
Waterverf, Brandspiritus, enz.

Ook voor Drogisterij-Artikelen Uw adres.

G. H. van AKEN

Drogisterij — Keijenburg

Hebt ge reeds het hoek bestelt „In zoeklicht en afweemiur"?
Bestel het dan bij ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 29 FEBR. 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint

Woensdag 3 Maart 7 uur Bijbel-

lezing te Bekveld en Varisel.

Vrij». Herv. Kerk.

5 uur Ds. Riphagen, Zutphen.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Willibrorduc

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
•is om 9.30 u., lof om i u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof-

POTLOODSLIJPERS Arnold

Te koop gevraagd

Berken- en Elzen-

stammen
door F. Röeling

Hengelosestr. 7 Keijenburg

Te koop een toom

BIGGEN
bij G. W. Toonk

op „Mennink"

Varssel Hengelo (G.)

Te koop
middeldr. z.g.a.n.

rugsproeier
inhoud 12 L.

G. Memelink D 47

Hengelo (Gld)

Te koop een

kippenhok
5.20 X 3.30 M

bij H. Derksen

Hummeloseweg

Te koop een

dragende maal
bij A. Meerbeek

Zelhemse weg 3

Hengelo (Gld)

uitgeteld 29 Febr.

t.b.c. vrij bij

G. Loman

D 60 Hengelo (Gld)

verkrijgbaar zonder

borg, voor alle doeleinden, door

ons spaarcredietsysteem. Vraagt

inlichtingen. >Samenwerking<

Verstolkstraat 31 Leeuwarden.



Heden nam de Here uit ons midden weg, na
een langdurige ziekte, onze lieve zorgzame Man

en Vader

Johan Herman Lubbers

in de ouderdom van ruim 55 jaar.

Ps. 72.6H . 7 (berijmd)

Uit aller naam :
Wed. J. F. Lubbers-Groot Roessink

/

Hengelo (Gld), 22 Febr. 1948.

De begrafenis heeft plaats gehad op Donderdag
26 Febr. op de Algem. begraafplaats te Hengelo (G).

N. C. R. V.
Ontspannings-

avond
op Woensdag 3 Maart a.s.,

avonds half 8, zaal Langeler.

Entree 85 et. Incl. belasting

KINDER-ontspanningsmiddag
Aanvang 4 uur

Entree 25 ent. incl. bel.

Zie biljetten.
Kaarten verkrijgbaar bij A R N O L D.

•

•

lOOn' , , 'k Gleuve da'k mien dat boek
van Derk v. d. Döker hale bi'j
de STEVORD, ze zekt dat et
zoo mooi is."

Derk: Joa Toon dat moi'j doen, doar

zui'j gien spiet van hemmen, en
veur later is et ook alles weard,
at ow kinder nog es kont leazen
van de veurbi'je tied, hoe et d'r
vroeger hen gonk in onzen

Achterhoek.

•

•

•
+

•

•

VOORRADIG:
Rugsproeiers, Emmers,

Stormlantaarns, Batsen,

Spaden, Heggescharen,

Enz. Enz.

Fa. H. J. Harmsen
Hengelo (Gld)

Bij mijn vertrek naar Indië

roep ik alle familie, vrienden

en bekenden een hartelijk

vaarwel toe en tot spoedig

weerziens.

Vaandrig H. Lubbers,

a/b s.s. „Sloterdijk".

Wilt U
sterke Kuikens

en zwaze Kippen

lever dan Uw kuikenbon

in bij

G. Bultman
Ruurloseweg

naar keuze al of niet

gesect of gelewiekt.

Te koop

een zes-delig

konijnenhok
bij W. J. Harmsen

Bekveld

Te koop

2 Pinken
t.b.c. vrij

bij Joh. Berenpas

Horstink Hengelo (Gld)

Te koop

een zware roodbonte

dragende maal
uitgeteld begin Maart
t.b.c. vrij bij

H. Broekman

Coldewey Hengelo (Gld)

Wie leeft er mee

met de jongens over zee

van Hengelo (G.) •

door bemiddeling der U.V.V.

Toneelavond
VRIJDAG 5 Maart, aanvang 8 uur in

zaal „Concordia", te geven door de

U.V.V. ten bate van onze

Hengelose jongens in Indië

Opgevoerd wordt het dramatische oorlogstuk
in 3 bedrijven

Opoffer ing
door Joh. van Gogh en Jac Braun.

Entree f 1.00
Kaarten verkrijgbaar in voorverkoop bij het

bestuur der U.V.V. en 's avonds aan de zaal.

Over 4 weken is het Pasen,
Zij die hun rijwiel nog voor Pasen

willen laten lakken, worden beleefd
verzocht dit nog deze week te brengen.

W. LUIMES - Raadhuisstraat 27
HENGELO (Gld)

Laat op Uw Bruidsfoto voortaan
't Foto Modern als waarborg staan

Voor Uw Bruidsfoto's dus naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 T.l. 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.


