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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 16 t/m 29 Mei 1948
Bonkaarien

KA, KB, KC 806

KD KE 806

Geldige bonnen Rantsoen

380 Algemeen 200 gram brood geldig t/m
22 Mei)

400 gram brood of l rant-
soen gebak

1600 gram brood (geldig t.m.
22 Mei>

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

100 gram bloem of zelfr.
bakmeel of kindermeel

120 gram spijsolie
2 eieren
250 gram waspoeder
800 gram brood (geldig t/m

22 Mei)
400 gram brood (geldig t/m

22 Mei)

500 gram waspoeder
200 gram brood (geldig t/m

22 Mei)
400 gram brood of l rant-

soen gebak.
400 gram brood (geldig t/m

22 Mei)
500 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen.

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

120 gram spijsolie
2 eieren
400 gram brood (geldig l/m

22 Mei)
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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.

Niet-aangewezen en vernietigd kunnen worden: de bon-
nen 332, 334, 335, 834, 835 Melk, 340, 341,342,344,
347, 844, 846 en 847 Reserve, 300, 330, 800, 830 Alg.

Distributiekring - Doetinchem
Openstellen kantoren in de week na Pinksteren

Algemene Zaken.
In de week na Pinksteren zijn de Distributiekantoren
te Hengelo (Gld) en Steenderen, inplaats van des
Maandags geopend op Dinsdag 1 8 Mei (bekende uren)
Detaillisten.
In de Pinksterweek is voor de detaillisten de volgende
wijziging aangebracht:
Hengelo (Gld) en Steenderen Woensdag 19 Mei.

Geldigheidsduur toewijzing voor spijsolie.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de
toewijzing C 641 voor spijsolie geldig is voor detail-
listen t/m. 8 Mei, voor grossiers t/m 22 Mei. Produ-
centen en daarmee gelijkgestelden kunnen deze toewij-
zingen voor het laatst in de week van 30 Mei t/m
5 Juni als geldige toewijzingen inleveren.

Zondagsdienst doktoren:

1e en 2e Pinksterdag
Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten

QA, QB, QC 802

385

387
389
379
375 Reserve

378

879 Algemeen.
880

881

882

883

885

887
889
875 Reserve

878

49, 50, 53 tabak

51 versnap.

54 versnap.

EENHEID?
Zal het eenmaal zo ver komen,
Waarvan duizenden reeds dromen,
Dat Europa één zal zijn?
Met staten die elkaar vertrouwen
Dan ook samen zullen bouwen
Staten groot en staten klein.
Blijven dit slechts vrome wensen
Van een heel klein aantal mensen?
Of wordt dit straks nog werk'lijkheid?
Mensen die deez' grondslag leggen,
Zal men strakjes daarvan zeggen:
Deze groep begreep haar tijd?

Samenwerking tussen landen
Vast-ineengeslagen handen
Vormen eenheid, sterk als staal
't Is nu tijd zich te bezinnen,
Zó kan men de vrede winnen
Vrede, 't heilig ideaal l

(Nadruk verboden)

Geen aparte bon voor krentenbrood.

Ten aanzien van het afleveren en betrekken van kren-
tenbrood blijkt enig misverstand te bestaan. Krenten-
brood kan betrokken en afgeleverd worden op elke
willekeurige geldige broodbon, respectievelijk keuzebon,
waarop men brood wenst te kopen. Het publiek kan
geheel vrij bepalen, welke bon het voor het kopen van
krentenbrood wil besteden. Bakkers mogen dus niet
speciaal een keuzebon voor brood/gebak of brood/pud-
dingpoeder, vermicellie e.d. voor de aflevering van
een krentenbrood verlangen.
Een speciale „krentenbrood"-boh wordt niet aange-
wezen, aangezien de verstrekking van krentenbrood
geschiedt in het raam van de normale broc^rant-
soenering.

Nieuws voor Boer en Boerderij.

Afzet restanten stro oogst 1947.

Ingaande 18 Mei 1948 zijn alle in omloop zijnde ont-
vangstvergunningen en voorrangsbewijzen ongeldig.
De afzetregeling stro blijft echter van kracht. P.B.H.'s
geven slechts vervoerbewijzen af op ontvangst ver-
gunningen gedateerd 18 Mei 1948 of later. Gezien het
kleine restant stro oogst 1947 worden alleen in aller-
noodzakelijkste gevallen nieuwe ontvangstvergun-
ningen afgegeven en wel door de Voedselcommissaris
van de ontvangende provincie.

De P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Plaatselijk Nieuws.
l Weekmarkt. Op de heden gehouden weekmarkt
I waren 16 biggen aangevoerd.
f Prijzen 40 tot 46 gulden per week. Handel goed.

Politiebericht. Door de Rijkspolitie werd alhier aan-
gehouden A. J. v. B. die zich schuldig had gemaakt

n diefstal van een geldsbedrag. Bedoeld bedrag had
* hij ontvreemd uit een kistje staande op een melkwagen

en hetwelk toebehoorde aan K. te Zelhem. Van B.
is op transport gesteld.

Veel succes. De R.K. Gemengde'Zangver. Sancta
Ceacilia zal op 12 Sept. a.s. deelnemen aan het Zang-
concours in Doesburg. Zij komt uit in de Ere Afd.

Een mooi resultaat. Op het Muziekconcours te
Gorssel behaalde de Chr. Muziekver. „Crescendo"
•in de 4de afd. een 2de prijs met 139 punten.

Herdacht. De 10e Mei des avonds half 8 werd door
de Bond van Oud-Strijders alhier, bloemen gelegd op
de graven van onze gevallen Militairen Enzerink en
Rouwenhorst, uit de Meidagen 1940.
Het was een indrukwekkende plechtigheid.

V.V.V. Hengelo (Gld)-" Genoemde ver. vergaderde
Woensdagavond in Hotel Michels. De opkomst der
leden was dermate slecht dat de Voorz. Dr Dwars,
hierover zijn misnoegen uitsprak, en tevens de ge-
gronde klacht uitte dat V.V.V. van de zijde van het
gemeentebestuur zo weinig belangstelling ondervond.
Uit het verslag van de Secr. bleek dat het ledental
momenteel 136 bedraagt, dat er dit jaar getracht zal
worden de gezamenlijke Zang- en Muziekver. te laten
concerteren, hetzij in de tent of in de zaal. Verder om
pogingen aan te wenden de traditionele brooduitdeling
op de Muldersfluit, met Hemelvaartsdag weer te doen
plaats hebben. En verder zullen pogingen in het werk

Wij doen een beroep op onze lezers(essen) om dit
werk te steunen, en zij die één of meerdere kinderen
gedurende 3 weken willen huisvesten zich op te geven
bij een der bestuursleden van de Bond van Oud-Strij-
ders E. en D. afd Hengelo (Gld), H. J. Seesing, Keyen-
burg; H. J. Vruggink, Wichmondse weg 25; O. R.
Jansen, Spalstr.; B. Harmsen, op Bruil; J. Langwerden,
Varssel.

STEENBEKEN.

Keuring lichting 1 949. Voor de keuring der lichting
1949 zijn in deze gemeente 31 personen opgeroepen.

Centrale Stierenkeuring. Op de Centrale Stieren-
keuring te Zutphen verkreeg in de Rubriek II de Fok-
vereniging Steenderen met Dolf een Ie prijs, de Fok-
vereniging Toldijk met Leo van Imhuizen een 2e prijs,
en in rubriek III D. Garritsen te Steenderen met
..Karel v.d. Kruisbrink" een Ie prijs.

Jaarverg. Schoolver. Maandagavond vergaderden
de leden der Chr. school te Toldijk, onder leiding van
de heer D. Reussink.
Uit de jaarverslagen bleek dat de vereniging 81 leden
teld en de school bezocht wordt door 90 leerlingen.
De inkomsten bedroegen over 1947 f 17.972.80 de
uitgaven f 17.698.31, batig saldo f 274.79. Voor het
lokaal waren de inkomsten geweest f 1.771.72 uitgaven
f 1.629.68, in kas f 143.04.
Bij de bestuursverkiezing werden herkozen de heren
D. Reusink en D. J. Winkelhorst, en in plaats van
Ds Norel gekozen Ds Nortier, aan wie tevens het
voorzitterschap werd opgedragen.
Door het hoofd der school werd gesproken over de
schoolstrijd in 1878, terwijl de heer A. Lenderink een
bijdrage leverde: „anders dan anderen".

Aanbesteding. Voor rekening van de heer G. Rem-

Als Uw fiets het niet meer doet
STEVORD repareert ze goed!

gesteld worden om met Palm-Pasen een Palm-Pasen-
optocht te organiseren. Tevens staat er dit jaar weer
een wandeltocht op het programma, maar deze zal
gehouden worden onder de auspiciën van de Ned.
Wandelsport Unie.
Het vreenïJelingenbezoek was het afgelopen jaar gun-
stig te noemen, ruim 1200 personen, terwijl er gewerkt
wordt om statistische gegevens te verzamelen betreffen-
de het aantal overnachtingen in dit seizoen.
De secr. die periodiek moest aftreden werd herkozen
en in de plaats van de heer Harwig, wegens vertrek
naar Zutphen, de heer J. L. Simon gekozen.
Uit het verslag van de Penningmsester bleek dat er
een batig saldo in kas is van f 154.75.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
R. C. Dwars, Voorz.; A. H. Arnold, Ie Secr.; J. H.
Keizer, 2e Secr.; A. G. Leemreis, Penn.; A. Hoksber-
gen, J. M. Ruesink en J. L. Simon, Leden.

Bond van Ned. Oud-Strijders. Evenals vorige jaren
wil het Comité Ereschuld en Dankbaarheid in samen-
werking met <le Bond v. Ned. Oud-Strijders, de kinderen
van onze militaire oorlogsweduwen en invaliden uit de
grote steden naar het platteland uitzenden tijdens de
zomervacantie.
De bedoeling is deze kinderen een prettige vacantie
te bezorgen, en hen te laten genieten van de frisse
buitenlucht en de zwakken te laten aansterken door
onze goede plattelandskost.
Alle kinderen zullen voorzien zijn van een dokters-
attest, waaruit blijkt, dat ze buiten de zwakte volkomen
gezond zijn en in gezinsverband mogen worden opge-
nomen.
Alle distributiebescheiden natuurlijk worden meegebracht.
De huisvesting moet gratis geschieden en verdere kos-
sten in welke vorm ook, komen voor rekening van
het Comité E. en D.

melink, Spaensweert, had vorige week de aanbesteding
plaats voor het bouwen van een veldschuur onder
architectuur van de heer Schoonman te Brummen.
De uitslag was als volgt: Fa. Overdijk, Almelo f 13.900;
Fa. Teunissen, Apeldoorn f 12.600; Fa. Ruwarden,
Apeldoorn f 11.900; Fa. Kappen, Warnsveld.'f 11.625;
Fa. Harmsen-Bielderman, Vorden f 10.400.
De gunning is in beraad gehouden.

Teeitregeling voor varkens.

Verschillende omstandigheden zijn aanleiding geweest
de mogelijkheden onder het oog te zien de teeltregeling
voor varkens, die bestaat uit een systeem, waarbij voor
elke fokker wordt vastgesteld, welk aantal fokzeugen
mag worden aangehouden, af te schaffen.
Nadat de Stichting voor de^Landbouw gunstig
geadviseerd over de afschaffing van deze fokzeugento£~
wijzing, heeft het Bestuur van het Bedrijfschap voor
Vee en Vlees besloten hiertoe over te gaan.
De consuquenties van deze stap zijn door alle betrok-
ken instanties ernstig overwogen, waartoe alK
aanleiding bestond, aangezien de vooruitzichten
met betrekking tot de voederpositie, die op het moment
weliswaar behoorlijk is te noemen, op langere termijn
nog als onzeker moeten worden beschouwd.
Het gevaar is dus niet denkbeeldig, dat bij een te
sterke uitbreiding van de varkensfokkerij te weinig voeder
aanwezig zal blijken te zijn, met alle bezwaren en
moeilijkheden, die hieraan zullen verbonden zijn.
Het Ministerie van Landbouw, Visserij én Voedsel-
voorziening kan met het oog hierop dan ook geen
zekerheid geven, dat de voedertoewijzing voor varkens
op het huidige peil kan worden gehandhaafd, terwijl
evenmin enige veranwoordelijkheid kan worden ge-
dragen voor eventueel te lage biggenprijzen.
Op dit punt bestaat volledige overeenstemming met de

de Stichting voor de Landbouw, die zich op het stand-
punt heeft gesteld, dat die risico door varkensfokkers
dient te worden aanvaard.
De afschaffing van de toewijzing zal niet betekenen,
dat bij het aanhouden van fokzeugen en opfokzeugen
geen nadere voorschriften in acht moeten worden ge-
nomen. Met het oog op het gevaar voor clandestiene
slachtingen, zal de aanwezigheid van deze varkens op
de bedrijven door een aanhoudingsbewijs gedekt moeten
lijn, terwijl tevens nader dient te worden omschreven
op welk soort bedrijven zeugen kunnen worden aange-
houden.
iiinnenkort zal worden gepubliceerd, wanneer belang-
lebbenden aanhoudingsbewijzen voor zeugen bij de
P.B.H, kunnen aanvragen, terwijl tot dat tijdstip de
oude regeling van kracht blijft.

Nieuws in het kort
/erlichte wegwijzers. De A.N.W.B. is van plan,
:ijn wegwijzers 's avonds en des nachts te doen ver-
ichten.

Souden feest „De Hoop". De Nederlandse Ver-
eniging ten behoeve van zeelieden van elke nationali-
vit, welke het bekende hospitaal-kerkschip „de Hoop"
uitrust , herdacht haar 50-jarig bestaan.

Alva komt! Een afstammeling van de „ijzeren hertog"
hertog Berwicky Alva, zal te Delft de tentoonstelling
,,Herdenking Vrede van Munster" bezoeken.

Ook daar eenheid. Het Comité Kroningsstad 1948
heeft een commissie ingesteld voor stimulering en
oördinering van de versiering en illuminatie van de

stad Amsterdam gedurende de kroningsweek.

Let op uw horloge-vergunning. Horloge-vergun-
ningen, uitgegeven in 1946 met zwarten opdruk, ver-
liezen op l Juni haar geldigheid.

Jubilé van „de draadloze". De radio-verbinding
Kootwijk-Malabar werd 25 jaar geleden geopend.

Vredige tank-aanval. De Apeldoornse brandweer
rukte met een tank uit naar een heidebrand tussen
Millingen en Garderen en redde door dit krachtdadig
ingrijpen een boerderij.

Een zwijnenpan! In Piersbergen vond een boer in
het open veld een nest met acht jonge wilde varkens.

Zeehond en Dolfijn. De Koninklijke Marine neemt
binnenkort twee onderzeeboten van de Britse Marine
over, welke Hr. Ms. „Zeehond" en Hr. Ms. ,,Dolfijn"
genoemd zullen worden.

Circus in Hotel. Ten bate der Stichting '40—'45
organiseert de bekende paardenman Frits Rolff op 19
Mei a.s. in Krasnapolsky te Amsterdam een Circus
voor amateurs, waaraan 30 paarden zullen medewerken.

Bijna een vierschaar. De Bank Lippmann-Rosenthal
krijgt binnenkort z'n vierde beheerder: notaris E. Spier.

Apen op stap. Tien Resus aapjes, pas in Blijdorp
te Rotterdam gearriveerd, bezorgden het personeel van
de Diergaarde 24 spannende uren door er tussenuit te
trekken,

Zullen de laatsten de eersten zijn. In het Wereld-
ktournooi eindigde onze kampioen, dr Max Euwe,

op de laatste p*la\»ts.

Soliede verchroomde

Lepels en Vorken
(Italiaans import) kosten slechts 55 et. bij

STEVORD.

Staat ter Dekking
de donkerrode Stamboekstier

LEO 9642 S
behaalde op de Centrale Stierenkeuring te

Zutphen een 1 ste PREMIE, moeder gaf
als 3-jarige 4222 l melk, 3.62% vet, 335 d
als 4-jarige 4197 l melk, 3.75% vet, 327 d.

DEKGELD f 7.50, bij Joh. Klein Gotink

„De Stroet" Hengelo (Gld)

R. C. Dwars
ARTS

afwezig
van heden Zaterdagmid-

dag (15 Mei) 12 uur tot

Vrijdag 21 Mei.

Praktijk wordt waarge-

nomen door Dr ter Bals

Te koop
3 houten

Keukentafels
Te bevragen bij

Fa. Jacobs Hengelo (G).

Te koop
een goed spelende

Radio
te bevr. bureau dezes.

POTLOODSLIIPERS Arnold

Kerkdiensten
ZONDAG 16 MEI 1948

Ned. Herv. Kerk

16 Mei Ie Pinksterdag
8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds Kwint.

2.30 uur Pinksterdienst voor de
leerlingen der Zondagscholen

Veldhoek 9 uur Ds J. Wiersma,
Pred. te Zelhem

17 Mei 2e Pinksterdag 10 uur
Ds Goedhart, Pred. te Hummelo

Vrijz. Herv. Kerk.
Pinksterzondag 5 uur Ds van

Linschoten

Ned. Herv. Kerk Steenderen
10 uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Willibrordu»

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.

Gelegenheid
tot het weiden van

1 of 2 pinken
B. Maalderink, Toldijk

H. H. Motorrijders
weer voorradig

lange rundlederen Jassen
Beenpijpen, Renkappen,
Motorbrillen, Motoraccu's

Henli Rijwielmagazijn

•

•

•

NEDERL. CIRCUS CORINO
1000 Zitplaatsen

+

•

^

|
•

Komt voor 2 dagen in Hengelo

Standplaats Tramplein

1e klas artisten

en een collectie edele Raspaarden

Prijzen der plaatsen:

Loge f 2.—, Ie Rang f 1.50

2e Rang f 1.— 3e Rang 75 et.

Maandagmiddag 3 uur

grote Kinder- en
Familie-voorstelling

Kinderen tijdens matiné 60 cent

Kaartverkoop aan de Circuscassa

van 10-12 uur v.m.

•
•
•
•
•
+
•
+

Perforators, Nietmachines en

verdere Kantoorbehoeften
Dozen- en Mappen Luxe Post

ARNOLD

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de
markt te Hengelo
Beleefd aanbevelend

P. de VRIES

Te koop een r.b.

Vaarskalf
van 4 maand of een van

8 dagen bij

D. Spelhofen

Varsselseweg

Te koop

een beste neurende

M.R.IJ. Vaars
T.B.C, vtoj, bij

G. J. Harmsen

Esselenbroek Hengelo (Gld)

Ni d Bi
Verzilvering van vacantie-
bons op heden Zaterdag
1 5 Mei, in zaal Demming.
Van half 8 tot 8 uur voor
georganiseerden
en van 8 tot half 9-voor
ongeorganiseerden en die-
gene die Landbouwzegels
hebben.

Het Bestuur.

Te koop een toom

zware biggen

bij R. Klein Winkel

,,Lijftocht" Varssel

Hengelo (Gld)

Te koop een toom

beste biggen
w.o. b.b. zeugjes, bij

G. F. Wicherink,

Kroezerijweg 3 Hengelo (G.)

Gelegenheid tot het

weiden van

een Pink
Adres te bevragen bureau

dezes.

Te koop
een in goede staat zijnde

eenpaards

• grasmaaimacli,
merk FAHR, bij

H. W. Wullink

C 80 Hengelo (Gld)

Te koop

mooie Biggen
bij E. J. Broekman

E 47 Hengelo (Gld)



Zo de Heer wil en zij leven hopen onze

geliefde Ouders

H» Garritscn
en
M. Garritsen-Kettelarij

op Zaterdag 15 Mei de dag te herdenken dat

zij voor 40-jaar in de echt zijn verbonden.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven,
is de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Hengelo (Gld), Mei 1948.

Op 18 Mei 1948, hopen zo de Here wil,
onze geliefde Ouders

J. Woerts
F, G. Woerts-Zilvold

hun 25-jarige Echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
kinderen

Gerrit (Semarang)
Eli
Wim
Gerda
Bertha

Hengelo (Gld), 11 Mei 1948.

Belastingzaken

f Middenstandsboekhoudingen

| Landbouwboekhoudingen

| Opmaken van Balansen

Administratiekantoor Th. J. SLOOT

HENGELO (GLD), E 2

Lid: Ned. Inst. v. Belastingconsulenten.

H,H, Landbouwers
De tijd van het graanmaaien is zo weer daar.

Zorg nu dat U de bon voor

C i s a l b i n d e r t w i n e
inlevert bij de zaak waar U Ie kw. ontvangt

En dat is natuurlijk bij de Hengelose

Zadelmaker

ARNOLD BOERMAN
N.B. Loondorsers, bestel nu reeds papierdorsgaren

wij leveren tegen concurrerende prijzen.

2e Pinksterdag tot 4 u. geopend

voor Kinder- en

Familieopnamen.

i »»FOTO „MODERN1

Nieuwstad 14 Tel. 1 337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Premie voor verbetering en

splitsing van woningen.

Het Gemeentebestuur van Hengelo (Gld), vestigt de
aandacht op de regeling voor het toekennen van een
overheidspremie voor het verbeteren of splitsen
van woningen.

De premie bedraagt:
voor verbetering: 60°/o der kosten, met dien ver-
stande, dat geen premie wordt toegekend voorzover
deze kosten per te verbeteren woning meer dan f 2400.—
of minder dan f 201.— bedragen;

voor splitsing: 60% der kosten, met dien verstande,
dat geen premie wordt toegekend voor zover deze
kosten per woning, die door splitsing boven het oor-
spronkelijk in een pand aanwezig aantal woningen
wordt verkregen meer dan f 4200.— of minder dan
f 201.— bedragen.
Zij die voor een premie in aanmerking willen komen,
dienen deze ten spoedigste aan te vragen bij het ge-
meentebestuur.
Nadere inlichtingen worden verstrekt ter secretarie en
door de gemeentearchitect.

Hengelo (Gld), 12 Mei 1948.

Weer een zending zuiver leren

Damestassen
ontvangen vanaf f 8.50
Dat is heel goedkoop!

STEVORD.

Paardensportliefhebbers
die voelen voor oprichting van een

RIJVERENIGING
worden beleefd verzocht a.s. Woens-
dag ii Mei, 's avonds 8 uur, in
., c. Langeler aanwezig te zijn voor«»
een terp reking.

2e Pinksterdag

DANSMUZIEK
R. G. KRIJT

Wichmond

Aanvang 6 uur j

Prima Orkest

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 19 Mei

te Hengelo (Gld)

(Pinkstermarkt)

Marktvereniging Hengelo (Gld)


