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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvi

Bonkaarten
KA, KB, KC 806

»

KD, KE 806

•

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

;MH 807

bijzondere arbeid en
a. s. moeders en zie-
ken.

ik van 20 Ju
Geldige bonnen

451 melk
453 melk
456 vlees
J C^457
458, 459 boter

470 algemeen

471

472

473
474
475
463 Reserve

464

466 .,

953 melk
956, 957 vlees
958 boter

959 ..

970 Algemeen

971

972

974
983 reserve

•

mi t m 3 Juli 1948
Rantsoen

6 liter melk
7 liter melk
1 00 gram vlees
irv/\ i300 gram vlees
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet
1600 gram brood (geldig l/m

26 Juni)
400 gram brood of 1 rant-

soen vermicelli e.d.
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.
50 gram thee
2 eieren
125 gram koffie
1200 gram brood (geldig t. m.

26 Juni)
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
400 gram brood (geldig t/m

26 Juni)

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

of 200 gram vet
1 25 gram boter of margarine

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

26 Juni)
400 gram brood of 1 rant-

soen vermicelli e.d.
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
2 eieren
400 gram brood (geldig t/m

26 Juni)

Geldig zijn de bonnen van
strook J.

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

Op de bonnen voor melk mag eerst op Maandag 21
Juni worden gekocht.

Doe mee-!
Nog staan de kranten daag'lijks vol
Van gruwelijke dingen,
Van oorlog in het klein of groot
Of van schermutselingen.

Is ergens juist de vlam gedoofd
En zwijgen de kanonnen,
Dan hoort men, dat er hier of daar
de strijd weer is begonnen.

Maar overal waar Mars regeert
En bitter wordt gestreden
Is telkens toch een afgezant
Van liefde en van Vrede.

Daar waait de vlag van 't Rode Kruis
"Te midden der gevaren
Zijn mensen die menslievendheid
Aan moed en grootheid paren.

Als 't water door de dijken breekt
En mensen in gevaar zijn —
Weet, dat het Rode Kruis dan helpt
En dat hun mensen daar zijn.

Dit Rode Kruis verwacht van u,
Dat gij u zult bezinnen,
Zodat dit, mede door Uw hulp

*

De Vrede straks zal winnen.

(Nadruk verboden)

offers hun leven hebben gegeven.
Het beeld zal op een voetstuk worden geplaatst, en,
indien de binnenkomende gelden zulks toelaten, van

Distributiekring - Doetinchem
Aanvragen werkkleding.

Personen, werkzaam in ^een zelfstandig beroep of in
een bedrijf met minder dan 5 werkkleding%ragende
arbeiders, die sedert 31 Januari 1948 geen werkkleding
hebben ontvangen kunnen thans wederom aanvragen.
Stamkaarten medebrengen! De bonnen worden
meteen verstrekt. Collectief kan niet worden aange-
vraagd. Administratief personeel komt niet in aan-
merking. De formulieren moeten voorzien van een
werkgeversverklaring aan de Loketten worden aan-
geboden.
Afhalen der bonnen te Hengelo (Gld) Maandag 21
Juni 9—12 en 1—3 uur.
Aanvraagformulieren zijn vanaf heden verkrijgbaar.
Na 1 Juli 1948 kunnen geen aanvragen meer
behandeld worden.
Verdere aanvragen voor textiel worden stopge-
zet tot Maandag 5 Juli 1948.

Plaatselijk Nieuws.

Monument voor onze gevallenen.

Thans kunnen wij mededelen, dat de Maquette van
bovengenoemd monument geplaatst zal worden in de
etalage van de firma G. J. Berendsen, alhier.
Het beeld stelt voor een oprijzende figuur, die haar
boeien verbreekt en symboliseert als zodanig de her-
wonnen vrijheid, waarvoor toch onze oorlogsslacht-

We hopen en verwachten, dat iedere inwoner van
onze gemeente het zich tot een eer zal rekenen, aan
de totstandkoming van dit monument te mogen mee-
werken, als dankbare herinnering voor alles, wat zij,
die vielen, voor ons gegeven hebben.
Stelt dus de collectanten die binnenkort bij U komen,
niet te leur, maar geeft met milde hand.

V. en A.V. „PAX" bestond 20 jaar. Op 9 Juni
1948 was het twintig jaar geleden dat enige onder-
nemende jongelui, die hun hart aan de voetbalsport
verpand hadden het besluit namen een voetbalvereni-
ging op te richten. De namen van deze jongelieden
waren Leo Meijers, H. Wisselink en H. C. Jansen.
De eerste van dezen is door Duitse moordenaarshand
om het leven gekomen, terwijl de tweede zijn werk-
kring elders heeft gevonden. De laatste, H. C. Jansen,
werkt thans nog daadwerkelijk mede aan de opbouw
van het verenigingsleven, hij is n.l. lid van de Elftal-
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Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten

commissie. Het eerste bestuur dat gevormd werd, be-
stond uit de heren H. Wisselink (Voorzitter) en S.
Philips (Secr.-Penn.) Ook deze laatste werd het slacht-
offer van de Duitse terreur. Mogen diegenen, die Pax
in de loop van zijn twintig-jarig bestaan ontvielen, in
vrede rusten, wij zijn hen veel dank verschuldigd.
Na aanvankelijk vele ups en downs gekend te hebben,
kwam Pax tot groei en bloei, zodat het laatste seizoen
met vier senioren- en twee junioren-elftallen aan de
competitie kon worden deelgenomen. Zelfs overweegt
het bestuur thans de' niogelijkheid om het a.s. seizoen
met een Zaterdagmiddag-elftal uit te komen, dit voor
diegenen, die principiële bezwaren hebben, om des
Zondags te voetballen. Momenteel speelt het eerste
elftal in de 4e klasse K.N.V.B. en ofschoon het laatste
seizoen niet denderend mag worden genoemd, bestaat
er toch goede hoop, dat het volgend jaar met een zeer
behoorlijk elftal zal kunnen worden uitgekomen, wie
weet volgt nog eens promotie naar de 3e klasse K.N.V.B.
Momenteel heeft Pax de beschikking over een prima
terrein met accomodatie, waarop menige 2e klasser en
zelfs Ie klasser jaloers kan zijn. Dat de vereniging
thans zo sterk staat is het minst niet te danken aan
de heren Belterman en Burghard, beiden thans Erelid
van Pax en beiden ex-secretaris-penningmeester.
Een feestcommissie was samengesteld, die een program-
ma in elkaar had gezet, hetwelk volkomen geslaagd is.
Eerstens werden verschillende voetbalwedstrijden ge-
speeld, waarbij alle elftallen minstens éénmaal in het
veld verschenen. Vooral de wedstrijd tussen het z.g.
Hengelose Elftal (samengesteld uit spelers van Pax en
en Keijeriburgse Boys) en een A.Z.C.-Combinatie uit
Zutphen, was zeer goed, en de Zu'phenaren wonnen
met een flinke dosis geluk met 5-4. Ook de andere
wedstrijden stonden op een behoorlijk peil en het was
goed te merken, dat Pax op het ogenblik over goede
reserves beschikt,
De gespeelde veteranenwedstrijd tussen Pax en Keijen-
burgse Boys was het aankijken volkomen waard, in
deze wedstrijd werd nu werkelijk meer met hersens
dan met benen gewerkt. De eidstand was 4-4.
Dê  plaatselijke Muziekverenigingen „Crescendo" en
„Concordia" verleenden hierbij hun gewaardeerde me-
dewerking.
Op Zaterdag 12 Juni recipieerde het Bestuur in Feest-
gebouw „Concordia", van welke gelegenheid vrijwel
alle plaatselijke verenigingen gebruik maakten, de jubi-
lerende verening hun gelukwensen aan te bieden, veelal
onder gelijktijdige aanbieding van een bloemstuk of
enveloppe met inhoud. Ook van buiten onze gemeente
gaven meerdere verenigingen van hun belangstelling
blijk. Ook de heer Tijdink, Wethouder van onze ge-
meente, kwam zijn gelukwensen aanbieden en hield
een kernachtige toespraak, waaruit nog wel iets te leren
viel. De pasopgerichte Supportersver, bracht eveneens
haar gelukwensen over onder aanbieding van een enve-
loppe met inhoud.
Op Zaterdagavond werd een balchampêtre gehouden
op de „Bleek", waarvoor grote belangstelling bestond,
er heerste een gezellige sfeer. Voor deze gelegenheid
was „de Bleek" verlicht door installatiebureau Winters,
welke zich keurig van zijn taak had gekweten.
Rest nog te vermelden, dat ter gelegenheid van dit
feest een verloting werd georganiseerd, waarvan de
trekking in Augustus zal plaats hebben, enige prach-
tige prijzen zijn beschikbaar-. De opbrengst zal dienen
om het terrein nog meer te verfraaien.
Al met al kan de feestcommissie met voldoening terug-
zien op hetgeen georganiseerd werd, het was een vol-
ledig succes.
Vanaf deze plaats wensen wij de jubilerende vereni-
ging veel voorspoed toe in het volgende dicennium.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Juni 1948

Bevallen: T. Eenink-Esschendal, zn. H. B. Wissink-
Smeenk, d. B. Luiten-Freriks, d. B. E. Franken-van
Aken, zn. J. H. B. Vredegoor-Thuss, d. A. C. R. Los-
kamp-Holtslag, d. A. B. Winkelman-Tijsen, zn.

Ondertrouwd: M. Roelofs en A. L. Megens. E. J. W.
Velthuis en M. A. Bakker. J. R. W.. Rothengate en
G. E. M. Hoksbergen.

Overleden: Gerardus B. Hoebink, oud 77 jaar, weduw-;,
naar van M. G. Offenberg. Hendrika Esselenbroek, oud;
74 jaar, weduwe van T. Bruil. Hendrika F. Reulink;-
oud 72 jaar, weduwe van H. M. Mentink.

Gehuwd: Gene.

Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd: 220 paarden en 25 biggen. Geplaatst
waren 22 kramen.
Prijzen: werkpaarden 600 tot 900 gulden, 2 jarige
paarden 450 tot 700 gulden, l jarige paarden 250 tot
350 gulden. Betere soorten boven notering.
Biggen van 40 tot 48 gulden per stuk.
Vrij goede handel.

Opbrengst week van actie Stichting 1940-1945.
Jaarlijkse bijdragen f 302.50

Giften ineens f 1 203.92'/2

Hartelijk dank aan alle contribuanten, gevers en col-
lectanten.

Achilles-nieuws. Begunstigt door bij uitstek mooi
zomerweer namen de dames- en meisjes-afd. van Achil-
les j.l. Zondag deel aan de wandeldag, georganiseerd
door het Koninkl. Ned. Gymn. Verbond, Turnkring
de Graafschap te Ruurlo.
Het parcours was wel bijzonder zwaar door de vele
binnnenwegen, welke moesten worden betreden, maar
de mooie- natuur vergoede hier veel.
Alle deelnemers volbrachten de tocht in goede conditie
en werden beloond met het Bondsdiploma v/h K.N.G.V.
4 Juli a.s. wordt door de athletiekploeg deel genomen
aan de wedstrijden georganiseer! door de gym. ver.
Ruurlo, terwijl ook reeds is ingeschreven voor de wed-
strijden te Zelhem en te Aalten, georganiseerd door
de Turnkring „de Graafschap". De training voor deze
wedstrijden is intussen reeds aangevangen en heeft
iedere Woensdagavond te 7 en Donderdagavond te
8 uur plaats, in de weide van de heer Klem.
Het bestuur van Achilles heeft de vererende uitnodi-
ging ontvangen om op 31 Aug. a.s. deel te nemen
aan de nationale feesten te Enschede, met de leden
van de vereniging.

STEENDEREN.
Succes van Paardenfokkers. De paardenfokkers
uit deze gemeente mochten met hun materiaal op de
Paardenfokdag te Wijchen, uitgaande van de Afd.
Gelderland van het Ned. Trekpaard, verschillende
successen boeken.
J. H. Uenk, Emmer, verkreeg met „Nelly van Emmer"
een 2e prijs, en met „Gerda van Emmer" een eerv.
verm.; C. J. Pennekamp te Bronkhorst met „Mainy van
Bronkhorst" een 2e prijs; J. B. Pennekamp te Bronk-
horst met „Lucie van Bronkhorst" een 3e prijs; A. J.
G. Herfkes^e Baak met „Margriet van de Hoek" een
2e prijs; F.^vl. Wiegman te Baak 2e prijs: L. Wen-
tink te Baak met „Flora" een 3e prijs; Th. J. B.Jan-
sen te Baak een 5e en 6e prijs; A. P. Vlemingh te
Emmer een 3e en een 5e prijs; H. Harmsen te Tol-
dijk met „Lucie van de Hoek" een Ie prijs.

Vergadering. Onder leiding van Mevr. Tjeenk-
Willink-Meinders vergaderde de Bond van Plattelands-
vrouwen. Bij voldoende deelname zal op 15 Sept. een
bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling: De
Nederlandse Vrouw in den Haag, en aan de bloemen-
tentoonstelling te Apeldoorn.
Meegedeeld werd dat de cursus ,,De fijne keuken" zal
aanvangen op 16 Juni onder leiding van Mej. Rutgers
te Doetinchem. Hiervoor gaven zich 32 deelneemsters op.

Extra suikerrantsoen voor. de inmaak.

Voor de inmaak zal dit jaar een extra rantsoen suiker
worden verstrekt. In de bonnenlijst van 2 Juli zal voor
alle leeftijdsgroepen een bon bekend gemaakt worden
voor 500 gram suiker.

Cacao in Juli.

In de bonnenlijst van 2 Juli zal voor de leeftijdsgroepen
A, B en C een bon worden aangewezen voor 50 gram
cacao. Voor de D- en E-groepen wordt een rantsoen
van 100 gram verstrekt.



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

nillemina

Joh. Berendsen
R. Berendsen-van Burk
Gerrit }an

Hengelo (Gld), 17 Juni '48

Enige en algemene kennisgeving.

Baron en Baronesse
van Dorth tot Medler-de
Weichs de Wenne, geven
met vreugde kennis van de
geboorte van hun dochter

aria

Hengelo (Gld), 17 Juni '48
Huize Zelle

Gevraagd

een flinke hulp
in de Maalderij en Bakkerij

van J. P. van Neck

Noordink - Hengelo (Gld)

Zandstraler
voor onze absoluut stofvrije

Zandstraal-inrichting.

W. LUIMES
Hengelo (Gld)

Te koop

20 jonge hennen
en een grote partij

H. J. A. Wesselinlc,

Noordink E 60

Hengelo (Gld)

Ondergetekende deelt hier-

bij mede dat hij 1 maal

per maand het

tuinafval en

heggescheersel
op zal halen.

H. Bretveld

Te koop een

kleine Waakhond
bij B. Scheller

F 52

Heden ontvangen een

partij prima

Turfstrooisel
Bestel zo spoedig mogelijk

U benodigde

harde- en

aanmaakturf

bij B. Kelderman
Hengelo (Gld)

Kerkdiensten
ZONDAG 20 JUNI 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel.
10.15 Ds Kwint

Vrije. Herv. Kerk.
Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegnjis dm 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.

Te Koop

Knolraapplanten
bij E. J. Heutink

Molenkolk Steenderen

Te koop een

. l paards Grasmachine
z.g.a.n. met oliebad, en

voorzien van graanaflegger.

G. W. Weenink

Beatrixlaan l

Te koop of te ruil

een Vaarskalf
voor een voer hooi

met bijbetaling,

Moeder 4°/o vet

H. Bretveld

Wichmondseweg 21

Diverse soorten

Knolzaad
verkrijgbaar, opgave vóór

25 Juni bij

G. J. Schieven

Vordenseweg 4.

Feestartikelen waaronder

Serpentine's, Slingers. Arnold

Zoekt U een geschikt cadeau?

Wij hebben steeds voorradig :

Naaimeu.bels — Scheerdozen

Kapstokken — spiegels

Lectuurbakken — Boekensteuners
Theemeubels enz. enz.

W. HEIJINK - Hengelo (Gld)
Timmer- en Meubelbedrijf.

Notaris van Ballegoyen de Jong te Hen-
gelo (Gld) verzoekt vóór 23 Juni 1948
opgave van te verkopen Rogge en Haver.

Openbare Vergadering

K e r m i s c o m m i s s i e
op Woensdag 23 Juni 1948, in

„Concórdia", 's avonds 8 uur.

*1. Opening
2. Financieel verslag Penningmeester
3. Bestuursverkiezing
4. Verpachting posten Kaptein en Bielemans
5. Verpachting Feestterrein
6. Rondvraag
7. Sluiting

De Kermiscommissie

VERGUNNING BOSBESSENPLUK
„HUIZE ZELLE"

Evenals verleden jaar zal het plukken van bosbessen
op het terrein van Huize Zelle alleen mogen geschie-
den op vergunning. Iedere plukker dient in het bezit
te zijn van een weekkaart, ingaande des Maandags
van iedere week. Deze kaarten zijn te verkrijgen bij
de Jachtopziener op Huize Zelle. De kosten bedragen
f 2.50 per weekkaart,
Na des avonds 8.30 uur mag niemand zich meer op
het terrein bevinden.
Men wordt verzocht geen papieren te laten liggen.

Kermis Keijenburg
ZONDAG 20 JUNI

C O N C E R T
MAANDAG 21 JUNI de gehele dag

D A N S N
in de volgende gelegenheden

Café Hilderink
„ Booltink

Winkelman

Onze sortering W I J N E N is weer bijna
als voor de OORLOG
Vooral voor de kermis.

Besselink's Levensmiddelen
Gedurende de Kermisdagen

D A N S M U Z I E K

en Zondags CONCERT
Bergplaats voor Rijwielen.

Beleefd aanbevelend,

Th. Booltink, Keijenburg

Bezoekt allen

de grote Ruiterdemonstratie
TE KEYENBURG. Georganiseerd door

„de Bosruiters"

Zondag 20 Juni a.s. Aanvang 1 uur precies.



EMMABLOEM-COLLECTE
voor Tuberculosebestrijding

op de kermis te Keijenborg 20 en 21 Juni,

volgende dagen langs de huizen te Keijen-

burg en omgeving.

Helpt mee in de strijd tegen toeneming van

deze gevreesde volksziekte. Geeft wat ge

missen kunt.

De opbrengst wordt geheel bestemd voor plaat-

selijke t.b.c. bestrijding.

De Tuberculosecommissie van Hengelo (Gld)

Allen, die hun medewerking hebben verleend tot

het slagen van het feest ter gelegenheid van het

20-jarig bestaan der

V. en A. V. „P A X"

en/of van hun belangstelling hebben doen blijken,

zeggen we hierbij hartelijk dank.

De Feestcommissie.

HENK:
„Wat ben ik blij Jan, dat ik je raad opvolgde
om bij Heijink mijn meubelen te laten maken.
Iedereen is vol lof over mijn ameubelement."

JAN:
„Ja Henk, dat wist ik wel, ik heb het bij onder-
vinding.

Nergens slaagt men beter dan bij

W. HEIJINK,
Timmer- en Meubelbedrijf
Vordenseweg 46 - Hengelo (Gld)"

Zaterdag 19 Juni

Voetbalwedstri jd
Keijenb. Boys • Fax-combinatie-

V.V.G. 3e U. UU

Aanvang 7 uur Entree 25 cent
Met medewerking van de Muzielcver. „Si. Jan."

•
•

•
•

Ter gelegenheid van het regeringsjubileum
van H.M. de Koningin, ontvingen wij een
prachtboekje :

„De Moederdes Vaderlands"
vermeldende de geschiedenis van onze Ko-
ningin vanaf 1880 tot heden. Royaal formaat.

Prijs f 0.95
Spoedig bestellen zeer gewenst. ARNOLD.

+

•

•
+

•

Belastingzaken
| Middenstandsboekhoudingen
| Landbouwboekhoudingen
| Opmaken van Balansen

Administratiekantoor Th. J. SLOOT

HENGELO (GLD), E 2

Lid: Ned. Inst. v. Belastingconsulenten.

Voor 1.1.50
maaki U een man overzee

gelukkig!

MET DIT JUBILEUMPAKKET:

• 1 foto van H.M. de Koningin,

• 50 cigaretten,

• tolfee's,

• biscuits,

• pepermunt,

• Hansaplast, kam,

scheermesjes, tandpasta,

tropenbalsem ot talkpoeder.

Betaal (. 1.50 voor een Jubileumpakket, dat
| 4 - waard LS ' En laat ons dit (met Uw
naam erop) aan een mi l i ta i r overzee sturen.
Gun hem ook wat Jubileum-feestvreugdc!
Al wat U te doen heelt is: een Jubi leum-
enkel kopen voor f. 1.50 bij het Plaatselijk
Comité van de

Weet U het adres daarvan
niet. dan kunt U l l.50
(o\ een veelvoud daarvan ')
storten op giro 511.000 van
Niuun-den Haag. Een f>o.sf-
tri.ssfl aan hetzelfde adres
is evenzeer

BEZOEKT
£ het Nat. Fed. *

J MUZIEKCONCOURS
J Ie VORDEN J

+ op 19 en 20 Juni annex +

• Z O M E R K E R M I S »
* m m M m • ••

•

o.a. neemt deel Zaandijks
Fanfarecorps in de Vaandel-
afdeling.

Te koop
circa 500

Holl. Dakpannen
bij B. Th. de Gier

Hummelose weg 29

Te koop

gem. biggen
bij W. Nieuwenhuis,

Bekveld, D 33
Hengelo (Gld)

Te koop

Koolraapplanten
bij R. Besselink,

Varss. weg


