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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 21 Nov. t m 4 Dec. 1948

Bonnen voor
Vlees

Alle bonkaarten

Bonkaarten

KA, KB, KC 812

KD KE 812

Tabakskaarten etc.
en versnaperings-
kaarten

QA, QC 808

ZA, ZE, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 813
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

401 vlees
402
403

407 Algemeen.

411

412

413

B 425, C 427

417 algemeen

418

419

133, 134 137
Tabak

Rantsoen
100 gram vlees
400 gram vlees
150 gram vlees

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

pi. m. 225 gram huishoudzeep
of 180 gram toiletzeep

500 gram boter of margarine
of 400 gram vet

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

125 gram boter of margarine
of 100 gram vet

pi. m. 450 gram huishoudzeep
of 360 gram toiletzeep

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook X

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

De niet-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen worden vernietigd.

Damrubriek
Oplossing probleem No 2

Wit 31-27 Zwart 32X21
39-33 38X40
9-3 25X34
3X3 en wint

Probleem No. 3

1 2 3 4 5

6

16

26

36

46

^^^''/////^^'•'////fi^'v//// '^^'••/ """.,

15

25

35

45

Wit 6 schijven op 26—27—31—46—47—48

Zwart l schijf op 17 en l dam 16

Wit speelt en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

Distributiekring - Doetinchem.
Inlevering Detaillisten.

In de week van 21 tot en met 27 Nov. a.s. en ver-
volgens iedere 14 dagen leveren de detaillisten de
volgende artikelen in: Textiel, Brandstoffen, Vlees,
Vleeswaren, Koffie, Thee, Boter/Margarine/Vet, Kaas
Tabak, Eieren (Grossiers). De bakkers kunnen in die
week de D-Coupures voor inlandse Bloem en Rogge-

grape.

Heb je dat verhaal gelezen,
Van die vrolijke barbier,
Die zijn klanten bijna keelde
Voor die klanten hun plezier ?

Een of and'ren grappenmaker
Kwam de winkel ingestapt
En de kapper vroeg hem of hij
Moest geschoren of gekapt.

Maar de klant zat vol met grapjes,
Zodat hij ten antwoord gaf :
„Nee, je moet me maar niet scheren,
Snij m'n kop er maar eens af."

Het barbiertje dacht verwonderd,
Wat is dat een rare klant,
Maakte toen een schijnbeweging
Met het mes, de botte kant.

Ja, dat dacht hij toen tenminste,
Vóór hij 't zelf nog goed begreep,
Gaf-ie met de scherpe zijde
In de hals een forse keep.

Nou, je kunt begrijpen dat-ie
Door de schrik haast was verlamd
En 't slot van 't liedje was zelfs,
Dat de wond nog moest gekramd.

Lijkt het U ook te onzinnig?
't Is een echt gebeurd verhaal —
Eig'lijk heeft dit stuk historie
Nog een zekere moraal.

Deze tijden zijn te ernstig-
Dat is. wat ik nu begrijp
En voor echte, leuke grapjes
Zijn de mensen niet meer rijp.

Geef z'een mes of een atoombom
Het geeft allemaal geen duit ,
De mensheid kan niet ernstig blijven,
Ze haalt er steeds iets geks mee uit.

(Nadruk verboden)

meel, waarop zij geen Bloem of Meel hebben betrok'
ken, inleveren. Tevens ontvangen zij coupures voor
Importbloem of Inlandse patentbloem. Men gelieve de
oproepkaartjes mede te brengen met dag- en uurstem-
peling.

Van 22 Nov. af is het kantoor te Hengelo (Gld)
voor Algemene Zaken uitsluitend geopend des Maan-
dags van 9—12 uur.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbe«k van Eerten

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan

H E N G E L O (GLD)



Plaatselijk Nieuws.
Gemoderniseerd. Wij verwijzen onze lezers naar
de adv. betreffende de heropening van de geheel nieuw
gemoderniseerde Brood- en Banketzaak van R. Kreunen,
Marktstraat 6 alhier.
Sprekende met de aannemer, de heer Lindner, deelde
deze ons mede, dat deze verbouwing zo spoedig is tot
stand gekomen, vooral werd dank gebracht aan het
gemeentebestuur van Hengelo, speciaal de volhardende
medewerking van de heer Tijdink en de voortvarend-
heid de overheidsinstantie, en tevens het hand in hand
werken tussen aannemer en personeel.
Verder deelde de aannemer ons mede, dat het, gezien
de wil van de heer Kreunen, niet mogelijk was, alle
werken door Hengelose ambachtslieden te laten uit-
voeren, dit in verband met de benarde materialen-
positie.

Geslaagd. Voor het eerste gedeelte Gemeente finan-
tie slaagde de heer A. Oerlemans, commies ter secre-
tarie, alhier.

Klaproos-collecte. De in deze gemeente gehouden
„Klaproos-collecte" heeft fiet bedrag van f 64.92 op-
gebracht.

Marktbericht. Op de heden gehouden wekelijkse
biggenmarkt waren 15 biggen aangevoerd. Alles werd
tengevolge van de vlugge handel verkocht. Prijzen
± f 40.— per stuk.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Nov.

Bevallen : E. Stapelbroek-Leijen, d. J. L. Dijkman-
Stikkers, zn. B. M. Wissink-Jansen, zn. H. J. B. Niesink-
Volman, zn. A. Bosch-Heijink, d. Th. Putman-van
Bethray, zn.

Ondertrouwd : Gene
Gehuwd : H. J. Vlemingh en H. G. Tjoonk.

Overleden: G. Voskamp, Wed. van F. C. Wansink,
oud 83 jaar. I. A. M. Takkenkamp, j. d. ongehuwd,
oud 3 maanden. G. J. Eugelink, weduwn. van J. B.
Winkelman, oud 72 jaar.

Toneelavond Bond van Staatspensionnering.
Het bestuur van de afd. Hengelo (Gld) van genoemde
Bond had het plan opgevat te trachten met een eigen
toneelgroep een avond te organiseren. Door verschil-
lende onvoorziene omstandigheden moest op het laatste
ogenblik hiervan worden afgezien, en dit tot later
worden uitgesteld. Hierop werden besprekingen ge-
voerd met de bekende toneelver. K.D.O. uit Brummen
die hier o.a. indertijd met zoveel succes een opvoering
gaf van „Onder één dak". Deze vereniging werd be-
reid gevonden op Zaterdag 8 Jan. voor ons een uit-
voering te geven van het toneelstuk in 3 bedrijven
„Toen de storm begon" van Joh. van Hekelen. Zij
heeft dit buitengewoon prachtige stuk reeds op meer-
dere plaatsen met groot succes opgevoerd en wij twij-
felen er dan ook niet aan, of het zal hier niet aan
belangstelling ontbreken. Daar de afd. Hengelo meer
dan 600 leden telt en de opvoering hoge kosten mede-
brengt, is deze avond alleen toegankelijk voor leden
en voor hen die zich nog als zodanig opgeven. De
toegang is gratis op vertoon van de lidmaatschapskaart.

Ballerospel. De Hengelose Winkeliersver, heeft in
haar j.l. Vrijdag gehouden ledenvergadering met alge-
mene stemmen besloten, in de St. Nicolaasweek, een
4-tal ballero-avonden te houden.
Men zie nadere bijzonderheden in adv. volgend no.

Geknipt. Geregeld werd er de laatste tijd aan de
Coöp. Zuivelfabriek alhier boterrantsoenbonnen ver-
mist. Het

v
 vermoeden bestond dat de chauffeur R. uit

Delft, welke geregeld aan de fabriek kwam, hier waar-
schijnlijk meer van afwist. Toen hij weer aan de fa-
briek kwam bleek na zijn vertrek dat er weer enkele
honderden honnen verdwenen waren. Nadat hij door
de politie was aangehouden bleef hij aanvankelijk ont-
kennen maar eindelijk gaf hij toe zich al meerdere
malen aan dergelijke diefstallen had schuldig gemaakt
en in totaal ongeveer 1000 rantsoenbonnen had ont-
vreemd, welke hij op de zwarte markt verkocht. R. is
naar Zutphen overgebracht.

Diefstal. Toen Me j. R. W. Zondagavond
haar rijwiel enige tijd onbeheerd liet staan, maakte
een zwijntjesjager hier gebruik van. Toen zij later op
de avond op haar rijwiel naar huis wilde, was het
rijwiel verdwenen.

STEENDEREN.

Verkiezing Kerkeraad. Tot Ouderling in de Ned.
Herv. Kerk alhier werd herkozen de heer G. J. Mas-
sink, en tot Diaken de heer W. J. Spekkink.

Jonge C.B.T.B. Maandagavond verg. deafd.Toldijk
in de Chr. School aldaar onder leiding van de heer
A. Reesink.
De heer H. Huurnink besprak in een inleiding de
voedering van het vee gedurende het eerste deel der
stalperiode.
Bij de bestuursverkiezing werden tot nieuwe bestuurs-
leden gekozen de heren H. J. Spekkink, M. Harenberg
en B. Harenberg.

NIWIN. Door het plaatselijk Niwin-Comité is voor
de Kerstpaketten voor de militairen in Indië f 750.—
verzonden als opbrengst van verkochte etiquetten.
Bovendien is voor dit doel nog f 539.15 bijeengebracht,

Diploma. Onze plaatsgenoten de heren G. van Asselt
en E. Hekkelman slaagden vorige week voor het diploma
Kruideniersbedrijf.

Nieuws voor boer en boerderij.
Ongeldigverklaring kunstmestbonnen.

De kalibonnen, voorzien van opdruk l verliezen op
l December a.s. hun geldigheid. Zij die nog in het
bezit van dergelijke bonnen zijn, dienen deze uiterlijk
24 Nov. a.s. bij hun leverancier in te leveren. Vóór
l Dec. moeten de ingeschreven handelaren de kali-
bonnen no. l aan het Kunstmestdistributiekantoor in-
zenden. Stikstof- en kalibonnen met opdruk 2 zijn nog
niet geldig. Het inzenden van deze beide laatste bon-
nenseries is dus niet toegestaan.

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

Toeslagkaarten wegens bijzondere arbeid.

Bij het indienen van aanvragen om toeslagkaarten
wegens bijzondere arbeid voor de periode van 19 Dec.
t/m 12 Febr. a.s. moet de tweede distributiestamkaart
van alle betrokkenen worden overgelegd.
Het bovenstaande geldt zowel voor individuele aan-
vragen als voor bedrijven, welke collectief een naam-
lijst indienen.

Voedingsvetten, olie en rijst in December.

Ter gelegenheid van de feestdagen in December zal
aan alle leeftijdsgroepen 100 gram rijst op bon ter
beschikking worden gesteld. Deze rijstbon wordt op-
genomen in de bonnenlijst van 2 Dec. In dezelfde bon-
nenlijst wordt een bon opgenomen voor 250 gram
boter marg. of 200 gram vet boven het normale rantsoen
voor de leeftijdsgroepen A, B en C. De leeftijdsgroe-
pen D en E ontvangen een extra bon voor de helft
van deze hoeveelheid.
Tenslotte zal in de bonnenlijst van 16 Dec. een bon
worden aangewezen voor alle leeftijdsgroepen voor
180 gram spijsolie. In verband hiermede wordt het
publiek aangeraden, teneinde stagnatie in de aflevering
te voorkomen, ledige spijsolieflessen bij zijn leveran-
ciers in te leveren.

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

23 en 24 Nov. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Ik -c r
1
'

26 en 27 Nov. Uitv. Muziekvcr. „Concordia".
l Dec. Propaganda»feestavond, Volksonderwi j s .
10 en 11 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Ofscvndo"
26 en 27 Dec. Uitvoering „Sancta Caecilia".
8 Jan. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering:
15 Jan. De Residentiespelers zaal Concordia.
25 Jan. Uitvoering Zang» en Toneelver, „Excelsior".
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

VERHALEN voor de KERSTTIJD
Nieuw Kerstverhaalboek

van Anne de Vries

Gebonden in heel linnen band f 4.90.

Bestel s.v.p. tijdig bij Boekh. ARNOLD



Dankbetuiging.

Voor de vele blijken van

belangstelling ondervonden

ter gelegenheid van ons

Gouden Huwelijksfeest,

zeggen wij langs deze weg

aan allen onze oprecht-ge-

meende hartelijke dank.

H. Jansen

Th. Jansen-Leensen

Hengelo (Gld), Nov. 1948.

Ondergetekende zegt harte-

lijk dank, aan de N. H.

Kerkeraad en leden der

U.V.V. voor het ontvangen

St. Nicolaas pakket.

Sold. H. Berkelder.

Tjiomas, Nov. 1948.

Verloren

D R l L met zwart leren

etui. Tegen beloning terug

te bezorgen bij Prins Ber-

nardlaan 5.

Te koop een r.b.

dr. Maal
aan de telling

bij J. Bruil,

F 3 Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

guste Pink
volbloed en t.b.c. vrij, bij

H. Gr. Roessink,

Noordink E 55 Hengelo (G.(

Grondig herstellen
en M

geheel opknappen

1 e Soort Moffel- en

Chroomwerk.

W. LUIMES

Kerkdiensten
ZONDAG 21 NOV. 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint,

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

U houdt 1 December toch ook

vrij voor de Propaganda feestavond

Volksonderwijs?van

*
•
+
•
•

•

Sinterkloas IcumpM

Joa Kinder, 't is d'r vaste deur,

Straks drei'jt de Sint weer bi'j ow veur,

En Sinterkloas die hef ezeg :

Al was et weer ok nog zo slech,

He wil noa alle kinder goan

En d'r gien eene oaversloan,

Goat bi'j de STEVORD effen kieken,

En zie wat moois dat ow zol lieken,

Dan kui ' j 't DE STEVORD effen zeggen,

Die zal met Sint wel oaverleggen.

+

+

•
+

+

- • V . IIISSEIMl m MIN» Illltl
Gevorderde

Dansliefhebber(ster) wenst U

Privéles in „THE SAMBA"
Opgave aan huis.

Theo Houtman

Inboedel - Verkoping
TE HENGELO (GLD)

Deurwaarder A. M. ROZIJN, (waarnemer R.

KOIER Cand. Deurw.) zal op Zaterdag 27 Nov.

des voormiddags 10 uur in de zaal Langeler te

Hengelo (Gld) bij opbod tegen contante betaling

VERKOPEN:

verse

K I J K D A G
VRIJDAG 26 Nov.

van 2 tot 8 uur

's avonds a 10 et.

per persoon.

Ook op schade-
boekjes kan

worden gekocht.

Vloerkleden, Textiel, Mantels waaronder prachtige bont-
mantels, Jurken en Herencostuums, Radio's, Platenwis-

selaar met ingebouwde Radio, Harmonica's, Heren- en

Damesrijwielen, Klokken, Pendules, Horloges, Electr.

Wasmachine, Crapaudstellen, Fauteuilstellen, Slaapkamer-

ameublementen, Kasten, Buffetten, Dressoirs. Theemeu-

bels, l en 2 pers. Ledikanten, Spiralen Kapokmatrassen,

Kasten, Stoelen, Tafels, Waskasten en Wastafels, Grote

en kleine Schrijfbureaux, Haarden en Kachels, Porselein

waaronder Eetservies, Aardewerk en wat verder ten ver-

koop zal worden aangeboden.
Zegt het voort.

Heden Zaterdag van 3 tot 6 uur opgave voor het bijbrengen van nette goederen



Heropening
Ondergetekende brengt bij deze ter kennis

zijner Clientèle en begunstigers dat hij op

Donderdag 25 Nov. a.s.
zijn gemoderniseerde

Brood- en Banketzaak •
denkt te heropenen.

Als attractie bij deze opening ontvangt elke

cliënt bij aankoop van één gulden een

verrassing. De beste kwaliteit voor onze

cliënten is en blijft ons devies.

Zie onze Etalages. Beleefd aanbevelend,

R. KREUNEN Hengelo (Gld)

Tijd der opening v.m. 10 uur. Gelieve

hiermede rekening te houden.

UITVOERING
door de Chr. Zangverening

„Looft den Heer"
(Dir. de heer H. W. Ellenkamp,

op Dinsdag 23 en Woensdag 24 November a.s.

in zaal „Concordia".

Gezongen wordt de cantate

„Ons Hollands Lied"
van J. G. van Herwaarden, met pianobe-

geleiding van de heer D. Wolters.

Na de pauze opvoering van het Toneelstuk

„Op 't kantje af'
van J, Fabricius.

Aanvang 7 uur. Toegangsprijs f 1.—

t

Et boek : „Wat veurbi' j geet en wat blif "

is een heel mooi Sinterkloas kadoo, woar

ok de jonge luu in eur later leaven altied

nog es wear in kont leazen hoe of et d'r

vrogger in onzen Achterhoek henegoan hef.

STEVORD

Verzorgt steeds vroegtijdig Uw

ST. NICOLAAS-PAKKETTEN
Maar vergeet niet als blijvend geschenk, Uw

Foto er bij in te sluiten.

FOTO „MODERN"
garandeert U een goede verzorging van al Uw

fotowerk. Voor Bruids-, Kinder- of Familie-foto's

dus naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Ook aan huis te ontbieden.

^ ol t V v/K Lx hef o'k 'n mooi kadoo

Veur jonge en olde luu, en zo,

Ok grööten wod nog gearne n kind,

At ze wat in de Kloasklomp vind.

Bi'j alle aankopen gratis ballerobonnen

+

Diegene die nog

BUTAGASLICHT
willen hebben kunnen wij weer voort helpen, doordat

er weer voldoende materiaal aanwezig is.

Hiervoor zich zo spoedig mogelijk opgeven bij :

H. HULSTIJN,
Raadhuisstraat 16 — Hengelo (Gld)

•
•
•
•
+
•
•
•
•
+
+

Bezoekt
de Muziek- en

Toneel u i tvoer ! ng
van de Muziekvereniging „CONCORDIA"

op Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Nov.

a.s. in het Feestgebouw „Concordia

Na het Concert zal worden opgevoerd het

Toneelspel in 3 bedrijven :

»Boerenstr i jd«
Aanvang des avonds 7.30 uur.

Entree voor Donateurs f 0.20

Niet-Donateurs f 1.20

Belasting inbegrepen.

Kaarten in voorverkoop vanaf Dinsdag

23 November bij de Penningm. B. Grootbod

Het Bestuur.

+

+

+

•

•

•+

•

•

•

•

Verbouwing en Modernisering
Brood- en Banketbakkerij

R. Kreunen Hengelo (Gld)

Ontwerp en Uitvoering : A. H. E. Lindner,

Lavensteinselaan 15, Velp.

Tekeningen : H. Liever, Architect B.N.A.,

Staringstraat, Arnhem.

Metsel- en Betonwerlc: H. Bijenhof, Hengelo (G.)

Timmerwerk : Lagland, Velp.

Afwerking : B. Onstenk, G. J. Bretveld en

J. Meulenbrugge, Hengelo (Gld)

Electra en Loodgieterswerk :

firma Hagen v/h Venderinks-Installatie-
bedrijf, Velp.

Schilderswerk : G. Lenselink, Hengelo (Gld)

Bouwmateriaal en Tegels : Heng. Cement-industrie.

Eigen watervoorziening. Stork Hengelo (Ov.)

Stucadoorswerk : K. Beek, Velp.

Hang- en sluitwerk: H. J. Horstink, Hengelo (Gld)

Gesmede Oud. Hol!, letters: E. W. Lubbers,

Hengelo (Gld)



Bijvoegsel van „de Reclame" behorende bij het nummer van Zaterdag 20 Nov. '48.

Raadsverslag HENGELO (Gld)
In de gehouden raadsvergadering was niet aanwezig de heer
B. Ruesink. Voorzitter burgemeester F. van Hoogstraten.
Ingekomen waren besluiten tot goedkeuring van de raads»
besluiten tot wijziging van de verordening vermakelijkheids-
belasting (tarief bioscoopvoorstellingen) en tot aankoop van
grond aan de Teubenweg te Keijenburg voor woningbouw.

Restauratie Gemeentetoren.

B. en W. delen de raad mede, dat de Minister van Onder»
wijs, Kunsten en wetenschappen zich bereid heeft verklaard
een rijkssubsidie te verlenen in de kosten van restauratie van
de gemeente toren. B. en W. hebben deze aangelegenheid
ter hand genomen omdat ze van oordeel zijn, dat slechts door
grondige, deskundige restauratie de toren voor verder verval
kan worden bewaard. Hoewel te verwachten is, dat de bij-
drage van het rijk een belangrijk deel der kosten zal dekken
en ook wordt gerekend op financiële medewerking van de
provincie, zal ook de gemeente een offer moeten brengen.
Van de grootte van dit offer zal in verband met de finan-
ciële positie der gemeente afhangen, of aan het restauratie^
plan uitvoering kan worden gegeven. De Minister gaat ac-
coord met opdracht van de leiding der werkzaamheden aan
het architectenbureau G. Feenstra te Arnhem. In verband
met een en ander vragen B. en W. aan de raad, zich reeds
thans over de noodzaak van de restauratie uit te spreken
in beginsel tot het doen uitvoeren van het werk te besluiten
en hun machtiging te verlenen de staat van kapitaalswerken
met dit werk aan te vullen en tenslotte goed te keuren, dat
de leiding van het werk aan genoemd architectenbureau
wordt opgedragen. De raad kan zich met een en ander ver-
enigen.

Keurionen vleeskeuringsdienst.

In de verg. van 17 Sept. namen B. en W. voorlopig terug
hun voorstel tot herziening van de keurionen voor vee en
vlees, in verband met bezwaren, die waren gerezen tegen
het ontworpen tarief voor het keuren van varkeni van de
Hengelose Engrosslachterij. B. en W. hebben dit tarief in
nadere overweging genomen. Hoewel aanvankelijk voor-
nemens een bedrag voor te stellen van f 1.- per varken
voor de eerste 2000 varkens en van f 0.75 voor elk varken
boven de 2000, terwijl een bedrag van f 2000 zou worden
gegarandeerd, adviseren B. en W. thans het keurloon te be-
palen op f 1.25 voor de eerste 2000 varkens en op f 1.—
voor elk varken boven dit aantal, zonder garantiebedrag.
Verder geven zij in overweging het keurloon voor een huis-
slachtingsvarken in plaats van op f 5.— zoals eerst was
voorgesteld, te bepalen op f 4.50. Ook het tarief voor andere
soorten van dieren zal worden verhoogd. De verhogingen
staan in verband met invoering van de verplichte keuring
voor huisslachtingen en de gestegen uitgaven van de dienst.
B. en W. hebben de opbrengst van het nieuwe tarief be-
rekend op f 8354, terwijl de jaarlijkse uitgaven worden ge-
schat op f 7376, zodat de dienst een bate zal opleveren van
f 978, welk bedrag Voor het doen van extra uitgaven voor
de dienst kan worden gereserveerd.
De heer Hiddink treft op de begroting twee posten aan, n.l.
een voor het salaris van de keuringsveearts en een voor
dat van de hulpkeurmeester. Spr. vraagt of in de plaats
hiervan niet een keuringsveearts in volledige dienst kan
worden benoemd. Voor de gemeente zou dit goedkoper zijn.
Hierdoor zou de tijdelijke regeling met de directeur van het
slachthuis te Zutphen beëindigd kunnen worden. De voorz.
betwijfelt of het werk wel door één persoon kan worden
verricht. Toen enige jaren geleden de keuring voor huis-
slachtingen zou worden ingevoerd, heeft de heer van Soest
ook voorgesteld een hulpkeurmeester te benoemen. De heer
Weenink merkt op, dat de heer van Soest ook zijn particu*

liere praktijk had. Spr. vindt een kelirloon van f 4..->0 voor
huisslachtingen nog te hoog, gelet op het b v l a n g r i j k bedrag
dat bovendien aan het bureau van de P .B. I I . moet worden
betaald. Ook de heer Heerink vindt het tarief te hoog. l k-
voorz. zegt, dat er toch op gewezen is, dat het hofere k e n r =
loon wegvalt tegen het ongemak dat de boeren zouden
ondervinden van keuring op een centrale plaats. De heer
Weverink wijst erop, dat te Brummen het keurloon voor
huisslachtingen slechts f 3.50 bedraagt, waartegenover de
voorz. opmerkt dat in verschillende omliggende gemeenten
f 5 a f 6 verschuldigd is. De heer Weenink vindt ook het
tarief voor de slachterij van de firma Jansen te hoog. l )e
gemeente moet dit bedrijf niet bemoeilijken door heff ing van
een te hoog keurloon. De aanwezigheid van dit bedri jf is
voor de gemeen» van groot belang, vooral nu het aantal
varkens dat geslacht wordt, voortdurend stijgt. Met een tar ief
van f l.- voor de eerste 2000 varkens en f 0.75 voor elk
varken meer zou spr. zich kunnen verenigen. Zonodig kan
het tarief later weer verhoogd worden. Weth. Tijdink /egt
dat de vraag van de heer Heerink een nieuw gezichtspunt
heeft geopend. Spr. gevoelt er wel voor de aanstel l ing van
een keuringsveearts te overwegen. De gemeente zou dan
de heer de Groot niet meer nodig hebben. De voorz. ont-
raadt uitstel van de herziening der keurloncn, in verband
met het aanvragen van de kon ink l i jke goedkeuring. De kwestie
van aanstelling van een keuringsveearts kan los van de kem =
lonen bezien worden, hoewel spr. twijfelt of een keurings-
veearts te krijgen zal zijn. Weth. Tijdink is van oordeel dat
de gemeente op de duur van de regeling met de heer de
Groot af moet. De tegenwoordige toestand is niet ju i s t . Spr.
beschouwt deze zaak los van de kwestie van Soest, hoewel
spr. wel voor herbenoeming van de heer van Soest te v in =
den zou zijn, die echter niet mogelijk is in verband met de
eis, dat een keuringsveearts geen particuliere prak t i jk mag
uitoefenen. De raad kan vandaag de keurionen wel vast-
stellen, terwijl nader overwogen kan worden hoe te komen
tot aanstelling van een nieuwe keuringsveearts. Wel zullen
de kosten niet veel lager worden in verband met het salaris
dat zal moeten worden betaald, maar het voordeel is, dat
de gelden in de gemeente zullen blijven. De heer Oldenhave
vraagt of het nodig is, dat de vergoeding van de heer de
Groot gesteld blijft op het tegenwoordig bedrag. Een bedrag
van f 2500 en f 1000 voor autogebruik vindt spr. hoog.
De voorzitter zegt, dat B. en W. deze zaak reeds onder het
oog hebben gezien. Ze hebben echter de indruk, dat de l ieer
de Groot hiervan niet weten wil. De heer Stegeman meent
dat het gewone werk aan de hulpkeurmeester zou kunnen
worden -opgedragen en de heer de Groot het algemeen toe*
toezicht zou kunnen uitoefenen. Weth. Luesink mei k t op,
dat de hulpkeurmeester geen noodslachtingen mag k e u r e n .
Het is nodig dat de raad heden de keurionen vaststeld, om-
dat anders voor de huisslachtingen nieis geheven kan worden.
De heer Weenink stelt voor het keur loon voor* huisslachtin-
gen van varkens te bepalen op f 3.50 en het tarief voor de
slachterij vati de firma Jansen op f 1.- voor de eerste 2000
varkens en f 0.75 voor elk volgend exemplaar. De voorz.
adviseert de raad, het tarief voor de huisslachtingen niet
lager te stellen dan f 4.—. Weth. Tijdink steunt dit advies,
omdat voorkomen moet worden dat een nadelig saldo ont-
staat. De voorz. wijst erop, dat wanneer de raad beslui t
pogingen te doen voor aanstelling van een keuringsveearts
voorlopig geen benoeming van een hulpkeurmeester kan ge-
schieden, omdat de sollicitanten rekenen op een vaste aan =
stelling. De heer Hiddink zou verlenging van de v r i j s t e l l ing
van de verplichting tot keuring van huisslachtingen willen
vragen. De voorz. zegt, dat deze alleen wordt gegeven, wan-
neer geen gegadigden beschikbaar zijn. De heer Hidd ink /egt ,
dat het gemeentebestuur een beroep zou kunnen doen op
de bijzondere omstandigheden. Weth. Luesink acht het ge-



wenst zo spoedig mogelijk een keuringsveearts op te roepen.
In afwachting van het resultaat zou kunnen worden getracht
een der sollicitanten voor hulpkeurmeester in tijdelijke dienst
aan te stellen. Besloten wordt, het keurloon voor huisslachting
van varkens te bepalen op f 4.— per varken en het tarief
voor de keuring van varkens van de slachterij Jansen te
bepalen op f 1.— voor de eerste 2000 stuks en voor elk
varken boven dit aantal op f 0.75, terwijl een bedrag van
f 2000 per jaar door de firma Jansen wordt gegarandeerd.
B. en W. zeggen toe overeenkomstig 's raads wens zich met
de inspecteur in verbinding te stellen over aanstell ing van
keuringsveci i r ts .
In verband met een en ander worden de volgeude punten
n.l. aanstelling hulpkcurraeester, vaststel l ing instructie voor
deze ambtenaar en wi jz ig ing verordening vleeskeuringsdienst
van de agenda afgevoerd.

Bergplaats Motorbfandspuit.

l ' ) , ui W. stellen voor met de heer l). ]. Kamperman een
overeenkomst aan te gaan, waarbij deze aan de gemeente
opens t a l l i ng verleent in de garage achter de slachteri j van
de f i rma D. J. Jansen aan de Spalstraat, ten behoeve van
de berging van de tweewielige rnotorbrandspuit met trekker,
legen een vergoeding van f 2.— per week. Sedert enige tijd
waren deze voertuigen t i jdel i jk geborgen in de schuur van
het hotel Langeler, maar deze voorziening kon slechts van
/.eer t i j d e l i j k e aard zijn. De regeling wordt aangegaan voor
onbepaalde t i jd; wederzijds kan ze met 3 maanden worden
opgezegd. De raad gaat met dit voorstel accoord.

Rekening H. E. Kunst weg.

De rekening van de Hummelo=Enschedese Kunstweg over 1947
\vordt voorlopig vastgesteld meteen nadelig slot van f 11.564.29

Gelden voor inrichting van de R.K.
Centrale School voor v.g'l.o.

Het bestuur van genoemde school, gevestigd in het school-
gebouw van de voormalige o.l. school te Gooi, heeft een
aanvraag ingediend om toekenning van gelden voor aan=
schaf f ing van benodigdheden voor het onderwijs in huishoud=
kunde, handwerken, handenarbeid enz.
15. en W. stellen voor de aanvraag in te willigen. Aldus
werd besloten.

Steun voor schoolbezoek.

Aan j. A. Besselink te Varssel wordt ten behoeve van 4
kinderen die de R .K . school te Kranenborch bezoeken, een
rijwielvergoeding van f 80.- per jaar verleend. Deze ver»
goeding wordt op f 25.- per jaar bepaald voor 2 kinderen
v,m Th. S. Veenhuis te Varssel, eveneens leerlingen van

ioc inde school. De vergoedingen zullen ingaan l Sept. j.l.

Subsidie Tuinbonwonderwijs.

het bes tuur van de tuinbouwschool „Drietelaar" te
Kou u!o w o r d t een subsidie toegekend,, groot f 20.-, over
1047. ten behoeve van een leerl ing uit Hengelo, die in 1947

•die school heef t bezocht .

Salarissen ambtenaren van de
Burgerlijke Stand.

Ged. Staten vragen het oordeel van de raad over een door
hen ontworpen nieuwe regeling van de jaarwedden v/d ambten,
v/d burgerlnke stand in Gelderland. Volgens de bestaande rcge=
ling Bedraagt de totaie som die in deze gemeente voor sala»
rissen mag worden uitgegeven, f 236, waarin begrepen zijn
de vaste en t i jde l i jke toelagen, waarmee die salarissen in de
laatste jaren zijn verhoogd. Genoemd bedrag zal volgens
het on twerp worden verhoogd tot f 275. Het toelagenstelsel
wordt a fgeschaf t ; de toelagen zullen in de nieuwe jaarwedden
worden opgenomen. B. en W", stellen voor, aan Ged. Staten
te berichten, dat met het ontwerp accoord wordt gegaan en
hun te adviseren de jaarwedde van de beide bezoldigde ambte*
naren te bepalen op resp. f 175 en f 100. Overeenkomstig

dit voorstel wordt door de raad besloten.
Benoeming Marktmeester.

Met ingang van l Aug. 1945 wordt tot marktmeester in vaste
dienst benoemd de hr B. Grootbod Bzn, sedert dat t i jds t ip
reeds tijdelijk in genoemde functie werkzaam, op een j a a r -
wedde van f300.-.
De heer Oldenhave vraagt of het salaris van f300 wel vol=
doende is. B. en W. zijn bereid te overwegen of enige \
hoging van het salaris gewenst is.

Opcenten personele belasting.
Het aantal te heffen opcenten op de hoofdsom der pers. bel.
wordt voor het belastingjaar '49='50 weder bepaald op 150.

Subsidie fmitteeltcursus.
Aan de afd. Steenderen en omstreken van de Ned. Fruit=
teeltorg. wordt een vergoeding van f 12 toegekend voor l
ten van gebruik yan een lokaal van de bijz. sch. Bek veld.

Rondvraag.
De heer Weverink vraagt of reeds vergunning is verleend
voor de bouw van de woningen te Kcyenburg. De Vn*
antwoordt, dat de Prov. D i r e c t i e van de wederopbouw
zwaren had tegen de plannen, zodat deze enigszins moesten
worden gewijzigd. Ze zijn opnieuw ingezonden.
De heer Heerink vraagt of de woning bij de school spoedig
zal worden hersteld. De Voor/, antwoordt dat gewacht moet
worden op goedkeuring der begroting.
De heer Stegerman dringt aan op een noodvoorziening voor
de laadplaats op de paardenmaikt . De Voorz. is ook v.m
oordeel, dat een voorl. noodvoorziening onvermijdelijk is.
Het aanwezige 1iout moet echter worden gereserveerd voor
de defini t ieve inrichting. Weth. Tijdink meent, dat er voor
de nieuwe laadplaats niet veel hout nodig zal z i j n . Daan
zal hoofdzakelijk steen worden gebezigd, lir zou dus wel een
tijdelijke laadplaats kunnen worden gemaak t met gebruikma-
king van zand en hout van de acacias,
De heer Stegerman vraagt naar de plannen voor verdere
electrificatie van de gemennte. Bestaat er kans dat belang»
hebbenden binnenkort voor aansluiting! n aanmerk ing komen ?
De Voorz. antwoordt ontkennend. Weth. Luesink /egt dat
in 1949 op deze zaak kan worden teruggekomen. B. en W.
zullen zo nodig de P.< i . H . M . aan haar toezegging her inneren .
Op een vraag van de heer Oldenhave betreffende toewijzing
van het woningcontingent antwoordt de Voorz. dat deze toe-
wijzing nog niet is geschied.
Weth. Tijdink oefent krit iek op de krenterigheid van de weder=
opbouw bij bepalingen van de inhoud der woningen. Spr. vreest
dat de gemeente in de toekomst zal blijven zi t ten met woningen
die door geringe ruimte niet bewoonbaar zullen bli jken.
De heer Oldenhave herinnert aan de toezegging tot het opknap-
pen van een deel der Vuilestraat met overgebleven leer, Weth.
Tijdink zegt, dat deze toezegging niet kon worden nagekomen,
omdat alle teer voor andere wegen nodig was. Verbetering van
de Vuilestraat is echter opgenomen in het u rgen t i ep lan , met de
bedoeling deze verbetering in 3 jaar uit te voeren.
Hierna sluiting.

»De Man van het Ministerie». Met dit blijspel trad
Dinsdagavond voor Kunstgenot op het Zuid-Nederl.
Toneel onder leiding van Pierre Balledux. De zaal van
Langeler was matig bezet. In zijn openingswoord sprak
de heer Kolenbrander zijn teleurstelling hierover uit.
Het 3-bedrijvig stuk werd daarna keurig en correct
gespeeld. De lachspieren kwamen dikwijls in werking.
Het publiek betoonde zijn dank door hartelijk applaus.
Aan het slot dankte de heer Geurts het gezelschap en
vroeg aan het publiek of ze hedenavond genoten had-
den, een applaus volgde. Een tweede vraag: Zullen
we een dergelijk gezelschap nog eens weer laten op-
treden, hetgeen weder door het publiek met applaus
werd beantwoordt.

$-Cadeaux bij de H
Zie adv. volg. no.

^Vereniging.


