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Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 804

KD, KE 804

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MG,

MH 805

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-

ken.

301 melk
303 melk
306 vlees
307 ,.
308, 309 boter

320 algemeen

321

322

313 reserve

314

316

803 melk
806, 807 vlees
808 boter

809 ,

820 Algemeen

821

822

815 reserve

4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees ,

300 gram vlees
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-
micelli e.d.

1600 gram brood (geldig t.m.
17 April)

200 gram kaas of 250 gr.
korstloze ̂ kaas

800 gram brood (geldig t/m
17 April)

400 gram brood (geldig t/m
17 April)

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

of 200 gram vet
125 gram boter of marga-

rine of 100 gr. vet
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas.
400 gram brood of l rant-

soen puddingpoeder, ver-

micell e.d.
400 gram brood (geldig t.m

17 April)
400 gram brood geldig t/m

17 April

Geldig zijn de bonnen van
de strook C. Deze bonnen
zijn 14 dagen geldig.

Op de bonnen voor melk mag niet eerder dan Maan-
dag 12 April worden gekocht.

——^^————^^—^^—^—^—^^— •

Gemeente Hengelo (Gld)

AANMELDING RESERVE-POLITIE

Voor-de door de Regering beoogde reserve-

politie hebben zich inmiddels enige per-

sonen uit Hengelo Gld aangemeld. Tot 16

April kunnen nog aanmeldingen worden

aangenomen (bij de Burgemeester of Groeps-

commandant Rijkspolitie).

Plaatselijk Nieuws.
Damnieuws. Damclub „Hengelo" heeft haar onder-
linge competitie achter de rug, de uitslag is als volgt:

• gesp. gew. gel. verl. punten.

Joh. Luimers 16 13 l 2 27
A. J. Heijink 16 12 2 2 26
J. W. Heijink 16 11 2 3 24
B. Momberg 16 7 2 7 16
W. Heijink 16 6 l 9 13
B. A. Jansen 16 6 l 9 13
M . Momberg 1 6 4 1 1 1 9
T . Onstenk 1 6 4 1 1 1 9
B. Kelholt 16 2 3 1 1 7

PALESTINA.

Zal het dan opnieuw beginnen?
Heeft men dan nóg niets geleerd?
Wil de mens zich niet bezinnen,
Gaat het hopeloos verkeerd. •

Moet dan Mars weer feest gaan vieren ?
Zich uitend in een woesten dans?
Want de haat der Arabieren,
Biedt hem nu opnieuw een kans.

Moet door bommen en granaten
Wederom een pleit beslecht?.. .
Broeders, die elkander haten
Strijdend voor 't vermeende recht.

Mensen, die in doodsnood schreeuwen,
Staakt, o staakt die dolle waan
Eenmaal heeft, voor twintig eeuwen
Daar een krib en kruis gestaan.

Daar waar nu granaten springen,
In het veld van Bethlehem,
Mochten eens de eng'len zingen
Vrede op aard !
Nog klinkt hun stem !

(Nadruk verboden)

Een mooi resultaat. Op het te Dieren gehouden
Paas-damtournooi behaalde onze damvriend A. J. Heij-
ink een Ie prijs in de 2e klasse, B. Momberg een
3e prijs, B. A. Jansen speelde 2 x° gelijk en viel bij
loting uit.

Onderscheidon. Men deelt ons mede dat de heer
W. F. Sueters, werkzaam tyj de Rotterdamse Politie,
is toegekend het Oorlogsherinneringskruis met gesp
voor bijzondere Krijgsverrichtingen in Nederland ge-
durende de Meidagen in 1940.

Uitvoering „Concordia". Vrijdag 2 April j.l. gaf
de Mufiekver. „Concordia" haar 2de Winteruitvoering
die door de voorzitter de heer Lenderink werd ge-
opend. Spr. heette allen hartelijk welkom in het bij-
zonder de beschermheer Not. van Ballegoyen de Jong
en memoreerde de wisseling van dirigenten. Het koor
staat thans onder de bekwame leiding van de heer
D. Helmink uit Doetinchem. Ook bracht spreker dank
aan de donateurs en hoopte op hun .blijvende steun.
Tevens bracht spreker dank aan de familie Lubbers
voor steeds belangeloos beschikbaar stellen van het
meubilair welke dank vergezeld ging van een tuiltje
bloemen. Spr. deelde verder mede dat nog dit jaar
aan een concour zal worden deelgenomen.
Het koor opende hierna met een mars Steadfast and
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True, van Teike, gevolgd dóór het concoursflo. Aphro-
dite, ouverture, daarna volgden nog enkele marsen en
fantasiën. De muziek viel wel in de smaak van het
publiek getuige het dankbare applaus.
Na de pauze werd opgevoerd het toneelstuk in 3 be-
drijven „De man die terugkwam", van G. Nillen.
Goed spel en dito inhoud, hebben het publiek enige
aangename uren bezorgd.
De beschermheer dankte aan het slot Concordia voor
de genotvolle avond en de tonelisten voor de wijze
waarop zij dit toneelstuk voor het voetlicht brachten.
Zaterdagavond werd hetzelfde programma herhaald,
toen was de zaal totaal bezet.

Kunstavond V.V.V. Door de Ver. v. Vreemdelingen-
verkeer alhier wordt a.s. Dinsdagavond een Kunstavond
georganiseerd. Voor haar zal dan optreden het Doe-
tinchëm's Mannenkoor, dir. de heer Pierre Smeets,
met 'als solist Willy Koster. Niet minder dan 77 zan-
gers telt momenteel dit koor, dat in de afd. Uitmun-
tendheid is- geklasseerd. We hebben het koor en de
solist op een uitvoering gehoord, en kunnen met de
grootste vrijmoedigheid ieder aanraden deze zangavond
bij te wonen. De prijs is zo laag gesteld dat het voor
een ieder geen bezwaar behoeft te zijn, deze uitvoering
te bezoeken. Verder wordt de leden van V.V.V. mede-
gedeeld dat zij ditmaal geen apparte mededeling ont-
vangen en dat de entree voor hen bedraagt f 0.80
plus belasting.
Men zie verder de advertentie in dit nummer.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd: 258 paarden, l schaap en 54 biggen en
werden 34 kramen* enz. geplaatst.
Prijzen: werkpaarden 500—800 gulden, betere soorten
boven notering, tweejarige paarden 300—550 gulden
en eenjarige paarden 150—250 gulden, biggen 35—
48 gulden. De handel was goed en het marktbezoek
was vrij druk.

Ver. Marktwezen. Maandagavond vergaderde in
zaal Maresch de Ver. tot bev. van het Marktwezen-
en andere openbare belangen. De matig bezochte verg.
werd door Dr Meinders geopend waarna de secr. de
de notulen voorlas der vorige ledenvergadering, waarna
hij het verslag uitbracht, waaruit bleek dat de ver.
HO leden telde. Uit het verslag bleek dat er een
voordelig saldo in kas was groot f 2346.24. De aftre-
dende bestuursleden werden alle herkozen t.w. de h.h.
}. M. Ruesink, G. H. Morsink en G. J. Th. A. Dick-
man. Na afhandeling der agenda werden de niet af-
gehaalde prijzen bij opbod verkocht welke ^e som
opbracht van f 39.50. Op de vraag hoe de veemarkt
tot meerdere bloei kan komen, antwoordde de voorz.
dat de landbouwers zelf hiervoor kunnen zorgen, door
hun vee hier aan de markt te brengen. Nadat besloten
werd dit jaar wederom een verloting te houden sloot
de voorzitter de verg.

STEENDEREN.
Voorjaarsstierenkeuring. Op de Vrijdag j.l. ge-
houden voorjaarsstierenkeuring waren aangevoerd de
dieren van de navolgende eigenaren : H. J. Schieven,
Luur 4 stuks; Fokv. Steenderen, 2 stuks; D. Garritsen,
Kruisbrink ; Garritsen-Huurnink, Covilf; B. J. Schieven,
Toldijk; A. H. G. Booltink, Toldijk; -G. B. J. Schoe-
naker, Covik; H. J. W. Heutink. Bronkhorst; H. Gar-
ritsen, Emmer; A. P. J. Metz, Olburgen; Fokver.
Olburgen; J. Reesink, Toldijk; H. Ketz, Toldijk; Fok-
ver. Toldijk.
Voor de Centrale Stierenkeuring te Zutphen werden
uitgezet de dieren van de navolgende eigenaren : D.
}. Garritsen, Luur b.; Fokver. Steenderen b. met 80 p.;
Fokver. Toldijk b. -j- met 81.6 p.; H. J. Schieven
Luur b. met 79.2 p.

Diploma. Op de eindles van de R.K. Land-en Tuin-
bouwwinterschool te Didam verkregen de navolgende
plaatsgenoten een eind-diploma : ƒ. Gosselink (met lof);
J. Otten en Th. Hebben te Baak.

Kleuterschool Toldijk. Dinsdagmiddag had de offi-
ciëele opening plaats van de Kleuterschool te Toldijk.
Naast vele ouders en het bestuur der schoolver. gaven
ook Burgemeester en Mevr. Heersing door hun aan-
wezigheid blijk van belangstelling.

De kleuterschool vindt plaats in één der Jokalen van
de school, onder leiding van Mej. Janni Garritsen en
is aangevangen met 20 kinderen.

Kleuterschool Steenderen. Houdt de avond voor
de kleuterschool, welke> in Concordia te Steenderen
wordt gehouden, vrij. Op deze avon^ worden enige
filmen vertoond welke betrekking hebben op de ge-
beurtenissen te Steenderen o.a. paardensport der Rui-
tarvereniging, Gymnastiek-, Voetbal- en optochten be-
vrijdingsfeesten, enz.
De baten komen ten goede aan bovengenoemde school.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Buurke.

meldt;Unt V O O R L I C H T I N G S B U R E A U
n B l V A N D E V O E D I N G S R A A D

Maaltijden in Schoonmaaktijd

Wie hard werkt moet daarbij ook goed eten, anders
houdt hij het niet vol.
Dat geldt zeker voor de huisvrouwep in schoonmaak-
tijd.. De verleiding is groot om na een dag van poetsen
en schrobben maar vlug een kliekje van de vorige dag
op te warmen.
Doet dat echter niet, huisvrouwen. Maakt juist in deze
drukke en rommelige dagen van de maaltijd een rust-
punt, waarvan U en Uw gezin gesterkt opstaan!
Om nochtans het werk zoveel mogelijk te beperken,
kan men het best een plan maken, voordat de schoon-
maak begint. Men stelt'menu's op van weinig bewer-
kelijke gerechten, zoals stamp- en stoofpotten, stevige
soepen (weinig afwas) en sla van verse groente (vlug
klaar); als toespijs geeft men, wanneer er geen vlees
of een of ander eiwitrijk gerecht bij de hoofdschotel
is, eenvoudige pap of yoghurt.
Dan zorgt men, dat zoveel mogelijk de nodige ingre-
diënten voor deze maaltijden in huis zijn, zodat men
niet voor boodschappen uit het schoonmaakwerk be-
hoeft weg te lopen.

Hier volgen enige voorbeelden van menu's voor de
schoonmaaktijd :

Zuurkoolstampot met gebakken bloedworst.

Erwtensoep met worst of kluif — havermoutkoek.

Stamppot van rauwe raapstelen of spinazie met (ge-
bakken) bloed- of leverworst — gortmoutpudding met
vruchtensap.

Stoofpot met bieten (gebakken uitjes) en aardappelen ->

havermoutpap met stroop.

Hutspot* van wortelen, uien, aardappelen .en groene
erwten — karnemelksepap (zo mogelijk kant en klaar
in de fles bij de melkboer te kopen).

Hutspot met groene erwten of andere peulvr.

(De peulvruchten vervangen hierin het vlees).

250 g (2 kopjes erwten, witte of bruine bonen of
capucijners, l ' / 2 a 2 kg aardappelen, l kg winterpeen,
40 g (2 ' /2 eetlepel) boter, margarine of vet, zout.
De peulvruchten weken en gaarkoken. Aardappelen
schoonmaken en in stukken snijden, uien schillen, wassen
en in Vieren snijden, wortelen schoonboenen en in
stukken snijden en alle bestanddelen in een pan met
een bodempje kokend water en zout gaarkoken (deksel
op de pan). Kooktijd 20 a 30 minuten. Aardappelen
uien en wortelen dooreenstampen en vermengen met
de gaargekookte peulvruchten. M^t boter, margarine
of vet en zonodig nog wat peulvruchtennat het ge-
recht smeuïg maken.

Nieuws in het kort
Ook daar eenheid. Verenigingen, die hier te lande
de uitwisseling van de jeugd met het buitenland orga-
niseren, trachten tot een centrale organisatie te komen.

Voor wie weg willen. De K.L.M, is gemachtigd,
per l . Juni een dienst te openen Amsterdam-Santiago,
via Montevideo.



Met de stok achter de deur. De verkeers- en
vervoersorganisaties hebben — om drastische regerings-
maatregelen te voorkomen — onder automobilisten een
actie ingesteld om zuinig te zijn met benzine.

Ere-promötie Mevr. Roosevelt. Dinsdag 20 April
des middags 3 uur zal Mevr. Roosevelt in de Utrechtse
Domkerk promoveren.

Naar een nieuwe Grondwet. Een voorstel tot
wijziging der Grondwet is bij de Tweede Kamer in-
gediend.

Honderd mogen er komen. De Nederlandse Re-
gering is bereid, voorlopig honderd gevluchte Tsjechi-
sche studenten in ons land toe te laten.

Ons beroemde Orkest. Het Amsterdamse Concert-
gebouw bestaat 11 April zestig jaar.

Voor de verkiezingen. De partijraad van de Kath.
Volkspartij hield te Utrecht een vergadering, waar het
verkiezingsprogram definitief werd vastgesteld.

Vogt geen bezwaar. Goedgekeurd is dat de heer
W. Vogt, directeur van de A.V.R.O., een leidende
functie in het raclio-bedrijf mag blijven bekleden.

Zestig jaar in papier. De heer N. F. Allan, dir.
der Kon. Papierfabrieken Van Gelder Zonen, vierde
zijn zestig-jarig jubileum en werd benoemd tot officier
in de orde van Oranje-Nassau.

Bekend geneesheer overleden, Een bekend Am-
sterdams geneesheer, dr F. G. J. Dubois, die in de
oorlog een leinende figuur was bij het verzet der Ne-
derlandse artsen, is overleden.

Naar de Oost. Ha. Ma. „Kortenaar", vertrok van
Den Helder naar Indonesië.

Te koop

bij F. Fokkink

Tuinmanshuis Kervel

Ingezetenen der gemeente Hengelo (Gld)

worden bij deze in kennis gesteld dat voor de Gelderse

Blindenver. Utrechtseweg 67-69 te Arnhem, officieel als

vertegenwoordigers zijn aangesteld, de heer Arnold als

correspondent en als colportrice Mej. Schoots (voor

ledenwerving enz.)

Kastpapier
ARNOLD

Sinaasappels
afhalen op ingeleverde

bonnen

238 en 738

M. Wijnbergen

Te koop een r.b.

Maalkalf
bij G. J. Memelink

Bekveld.

Kerkdiensten
ZONDAG 11 APRIL 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint.

Veldhoek 10 u. Ds P. Hakkesteegt
pred. te Zelhem

Vrij*. Herv. Kerk.

5 uur Ds v. Linschoten

Ned. Herv. Kerk Steendezen

10 uur Ds A. M. Nortier

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.

Gevraagd

een bekwame

Timmermansknecht en
een aankomende

voor Nieuwbouw

bij H. Grooi Roessink

Timmerman en Aannemer

Te koop een Duitse

herdershond
rasecht, 8 maand oud

E. Th. Notten

D 32 Baak

Te koop

een drag. en een
afgekalfde Koe

bij C. H. Weenink

D 9 Hengelo (Gld)

Te koop 1000 kg.

MANGELS
bij G. J. Hissink,

Banninkstraat 35

rs
ARNOLD

4 Bi
Te koop een r.b.

MAAL
t.b.c. vrij

J. W. Silvold

Varssel F 51

Staat ter Dekking

een goedgekeurde

r.b. Stier
DEKGELD f 4.- bij

G. A. J. HUETINK, Bakerwaard

•

•

•

•
+

•
+

*
A

A

Wil ow fiets neet veuruut ?
Bunt de speken d'r uut ?
Sleet et rad hen en weer ?
Of spoorte niet meer ?
Hei'j de bende soms lek ?
Duut ow lampe zoo gek ?
Wil de trugtraprem niet ?
Bu'j de spatlappe kwiet ?
KomtJJde cranks met 'n slag ?
(Wat ok vaste neet mag)
Is ow achterlech weg ?
Bunt de kabels zoo slech ?
Is ow ketting verrot ?
Of de trappers kapot ?
Fiets i'j rond zonder slot ?
(Da's ok wat neet mot)
Is de snelbinder op ?
Of ow belle zonder kop ?
Hei'j gien lak d'r meer op?
Of wat anders misschien,
Wa'j wilt oöa loaten zien ?
A'j 't in order wilt hemmen
Dan breng i'j urn moar.
Bi'j de „Stevord" doar maak ze
Ow fietsen weer kloar.

„Stevord" Hengel
(bi'j den döker)

(Gearne botter bi'j de vis)

Po» griept um: ok 2 goeie heeren-
fietsen te koop.

An 't zelfde adres evroagt 2 of 3 kleine of

groote kniens, alleene grieze hazenkleur

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

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

22 April N.V.E.V. Concordi», Wafels- en Poffertjesmiddag.

H,H, Landbouwers
zo juist verschenen

De 23ste beschrijvende Rassenlijst
voor Landbouwgewassen

(met bijlage)

Verkrijf baar bij ARNOLD.



Ondergetekende betuigt

hiermede zijn hartelijke dank

aan de U.V.V. en burgerij

voor het ontvangen pakket

Sold. W. LIMBEEry
Semarang

Ondergetekende brengt

hartelijk dank aan de U.V.V.

en de Hengelos burgerij voor

het ontvangen pakket.

Soldaat

E. J. Klein Haneveld

Tjikampek N.O.I.

Langs deze weg betuig ik
mijn hartelijke dank aan de

U.V.V. en de burgerij van

Hengelo voor het ontvan-

gen Paaspakket.

Sold. G. J. Bannink

Legerno. 250127109

4. III 9 R.I.

Ie Div. 7 Dec'

Veldpost Batavia

Zelfstandige

Timmermanskn,
gevraagd

Brieven no. 25 bur. dezes.

Biedt zich aan

net meisje
voor dag en nacht P.G.

Adres bureau dezes.

* Een BRUILOFT of een
t VERLOVINGSFEESTJE?

•

Voor een geschikt cadeau
zult U bijna zeker klaar
komen bij

Stevord
^ In onze etalage zeer mooie

J SCHILDERSTUKKEN
+ in lijsten die goed blijven.

^ De prijs valt U mee.

+
+
+
+
+
+

•
+

Te koop

Voederbieten
bij H. L Borgman

Tooverstraat Baak

Te koop een r.b.

Eenwinte'r
bij Jan Niessink

op Els C 101

Te koop een toom

ingeschreven in b.b.

E. Jansan

Reigersvoort C 98
Steenderen

Te koop een toom

zware Biggen
w.o. b.b. zeugjes en een

Waakhond
bij G. Derksen

D 69 Hengelo (Gld)

Verloren

een Zweep
van de Viersprong tot

Hengelo (Gld). Tegen be-

lor-'rg terug te bezorgen bij

B. BLOM,

Gooi C 77 Hengelo (Gld)

MEDEDELING.
Aan heren Landbouwers en tractorgebrui-
kers te Hengelo (Gld) en omstreken maken
wij bekend, daj wij 'voornemens zijn, op
Maandag 12 April a.s. n.m. 2 uur, op de
boerderij van de heer W. Lamers te Keijen-
burg, een ploegdemonstratie te houden
met de nieuwe Amerikaanse Ford-Tractor.
Deze ploegdemonstratie wordt gehouden
om aan te tonen, de enorme trekkracht van
deze kleine Ford-Tractor.
Komt zien en U zult verbluft zijn.
De demonstratie wordt gegeven door de
Fa. Hengeveld, Distr. Ford-Tractor Dealer
te Terborg.

Garage HERWERS
Hengelo (Gld)

Voor hem in Indonesië

een foto van HAAR

Voor Uw Bruidsfoto's ook naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel. 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Ver. voor Vreemdelingenverkeer

Hengelo (Gld)

*~~

DINSDAG 13 April a.s.
's avonds 8 uur, zaal Langeler

KUNSTAVOND
te geven door het

Doetinchem 's Mannenkoor
(77 zangers) Directeur Pierre Smeets.

met als solist WILLY KOSTER

Entree f 1.00

Leden V.V.V. l 0.80
(plus bel.)

Kaarten verkrijgbaar bij Boekh. Arnold, A. Hokabergen

Keijenburg en J. H. Keijzer, Varssel.

Voor leden van V.V.V. worden plaatsen gereserveerd

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering n.m. 2 uur

aan de zaal.

Shetlandse ponyhengst,
Staat ter Dekking bij B. Blom

Gooi 77c Hengelo (Gld).
De Ie premie-schimmelhengst King II

afkomstig van de stoeterijen van Graaf

Metternich te Swalmen.

Komt deze hengst zien of stuur de merrie.

DEKGELD f 32—

At et woar is wat ze zekt komt d r dit

joar inmaakglaze. Goeie gummieringen van

4'/2 et. en zwoare veren van 11 et. he'w

in veurroad.

J Stevord


