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Officiële Bonnenlijst

voor het tijdvak van 12 t m 25 Oct. 1947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 711

ISerie P)

KD, KE 711

(Serie P)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG, MH
711
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie P)

P—01 brood
P-01 boter
P-02 boter
P-03 ..
P—01 vlees
P-02 ..
P—01 melk
P-03 melk
P-05 melk

P—01 diversen

P-02
P-03
P-04
P—03 reserve
P-06 ..

P—11 brood

P-11- boter
P—12 boter
P-11. P-12 vlees
P-13, P-15 melk
P-11 diversen

P—12 diversen

P—13 reserve

P—21 brood
P—21 boter
P-22 .,
P—21 melk
P—21 vlees
P—22 vlees
P-21 kaas

P—21 eieren

vet.

800 gram brood
125 gram boter
125 gr margar. of 100 gr vci,
250 gr marg. of 200 gr vet
100 gram vlees
400 gram vlees

3'/2 liter melk
6 liter melk

6'/2 liter melk
100 gram kaas of 125 gr

korstloze kaas
l ei
125 gram koffie
50 gram thee
1600 gram brood
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boteryicjm uuici

gr. marg. of 100 gr. vet
100 nratn \jlo^c

125
i w gram vlees
10 liter melk
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas
l ei
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr vet

5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas.
5 eieren

Distributiedienst - Hengelo (Gld)
Zeep voor vuilen arbeid.

Zij die in aanmerking komen voor extra zeep wegens
vuilen arbeid, kunnen hiervoor een formulier afhalen
op Maandag 13 October a.s., van 9—12 en van
2—3 uur n.m.

Inlevering der formulieren moet geschieden op Maan-
dag 20 October a.s., onder overlegging der stam-
kaarten van betrokkenen, waarna verstrekking zal plaats
vinden.

Kosteloze Inenting.

Burgemeester en Wethouders van Hengelo (Gld) maken

bekend, dat op Vrijdag, 17 October 1947 des

namiddags te 14 uur ten huize van de drie doktoren

gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze inenting. Men

wordt dringend verzocht de trouwboekjes mede te

brengen. %

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

11 October. Balavond Zangver. „Excelsior".

Zaterdag 8 November. Filmavond N.V.V.

14 en 15 Nov. Uitvoering Muziekv. „Concordia".
Zaterdag 13 December. Toneelavond V.V.V.
17 en 18 Dec. Jubileurnotlitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.

Wij verzoeken de Besturen der plaatselijke verenigingen
dringend de eventuele datums van de te houden uit-
voering tijdig op te geven, dan kan een ieder met het
vaststellen der datums hiermede rekening houden.

Amerikaanse geleerden hebben een
automatische wekker uitgevonden

Elke dag opnieuw weer lees je
Een of and're nieuwigheid.
Zou de mens machine worden
Binnen afzienbare tijd ?

Nu weer hebben de geleerden
Iets bijzonders uitgedacht.
Straks wordt een volmaakte wekker
Op de wereldmarkt gebracht.

Heb j' een slaperig karweitje,
Waarbij je bang bent, dat je maf t ;
Maak je maar niet langer zorgen,
Gauw zo'n wekker aangeschaft.

Juist wanneer je in wilt slapen,
Vangt het ding die neiging op —
Krijg je van die kleine wekker
Heel bescheidenlijk een schop.

Voor chauffers en voor piloten
Is het speciaal gemaakt,
Opdat je achter stuur of knuppel
Niet in Morpheus' armen raakt.

Een Nederlandse koopcommissie
Heeft Amerika bezocht
En heeft voor de Tweede Kamer
Een honderdtal reeds aangekocht.

(Nadruk verboden)

Plaatselijk Nieuws.
Marktbericht. Op de heden gehouden markt waren
aangevoerd 324 paarden en 40 biggen.
Prijzen: Werkpaarden 600—800 gld, betere soorten
boven notering. l ' / 2 j. paarden 200—300 gld. Veulens
75—125 gld. Merrieveulens 125—200 gld. Biggen
plm. 16-25 gld.
Handel matig; enigzins terughoudend, Vrij veel bezoek.
Verder waren geplaatst 21 kramerijen.

N.T.F. *Over de maand Sept. 1947 werd door de N.T.F,
te Nijverdal uit deze gemeente opgehaald de cadavers
van: 2 paarden, l koe, 2 kalveren, 18 nuchtere kalve-
ren, 4 varkens en 2 schapen.

Zondagsdienst doktoren:
Dr. Dwars en Dr. Buurke.

s.s.t.t.

Aan
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Pax-Nieuws. Pax l speelde Zondag j.l. een zeer ma-
tige wedstrijd tegen Zutphen l. Speciaal de voorhoede
was er hopeloos uit. De achterhoede heeft bergen ver-
zet, doch kon niet voorkomen dat Zutphen in de eerste
helft een 2 - 0 voorsprong kreeg welke zij volkomen
verdiende. De tweede helft was iets beter doch de fut
in de voorhoede was zo miniem dat heit niet tot doel-
punten kwam.
De scheidsrechter leidde matig.
Pax 2 was in de wedstrijd tegen S.S.S. in Zutphen de
meerdere maar moest met een gelijkspel genoegen
nemen ( 1 - 1 )
Pax 3 speelde tegen Witkampers 2 uit Laren. Hier
was het resultaat eveneens gelijk spel. (2 - 2)
De A-junioren speelden een goede wedstrijd tegen
Vorden A en won deze wedstrijd met 3-0, terwijl
de B-junioren tegen de C-junioren een 1 2 - 1 overwin-
ning behaalde.
Het programma voor a.s. Zondag luidt :
Oeken I - Pax l, Pax 2 - Voorst 3, Pax 3 - Ratti 2,
Pax A - Keijenburgse Boys, Ratti A - Pax B, Vorden A -
Pax C.

Nieuws in het kort
Prinselijk Paar in Zeeland. Prinses Juliana en Prins
Bernhard zijn van plan een officieel bezoek te brengen
aan Goeree en Overflakkee.

„Probleem-Oud" opgelost. De Burgemeester van
Rotterdam, Mr. P. j. Oud, heeft bedankt als lid van
de Partij van de Arbeid.

Tito Schipa ons gast. De bekende tenor Tito Schipa
zal op zijn tournee door Europa ook ons land aan-
doen en 14 November a.s. te Amsterdam een concert
geven.

Eindelijk aan bod! De Stichting „Het Nederlandse
Impresariaat", die zich ten doel stelt, iets te doen voor
jonge, talentvolle kunstenaars op het gebied der repro-
ducerende kunst, zal binnenkort aan begaafde kunste-
naars gelegenheid bieden te tonen, wat zij presteren.

Hard gaat-ie. Zuid-Holland is aan het derde honderd-
duizendtal rijbewijzen toe en daarmede aan de letters:
H-HZ en HX.

De moeite waard. Een Friese stamboekstier, zoon
van Aukjes Eduard, bracht bij verkoop aan een Zuid-
Afrikaanse inkoopcentrale f 40.000 op.

Vreemde vogel te Soestdijk. Verleden week daalde
op het gazon in de tuin van Soestdijk het hefschroef-
vliegtuig „Sikorsky S 51".

De wilde-zwijnen-invasie. Ook de Limburgse grens-
streek signaleert thans wilde zwijnen, die soms tot
dicht bij de huizen komen.

Nou, nou .... Bij de Nederlandse Boekbinders liggen
drie a vier millioen boeken, die nog vóór St. Nicolaas
gebonden en verspreid moeten worden.

Een kostbare show. Als slot van het congres der
Nederlandse goud- en zilversmeden flaneerden enige
mannequins in zeldzame klederdrachten, pronkend met
Nederlandse juwelen, ter waarde 3/4 millioen gulden,
door de overvolle zaal.

Drie jaar geleden. In het Philips-ontspanningsgebouw
te Eindhoven werd een reliëf in marmer onthuld, ter
gedachtenis van het feit, dat 3 jaar geleden in dit ge-
bouw de eerste uitzendingen geschieden via de zender
„Herrijzend Nederland".

Congres van Ex-politieke gevangen. Het congres
van de Nederlandse Vereniging van ex-politieke ge-
vangenen wordt dit jaar van 28 t/m 31 October te
Leiden gehouden.

Voor onze dieren. De Nederlandse Vereniging voor
Dierenbescherming zal een fraaie kalender uitgeven,
waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor een am-
bulance-auto voor de vrijwillige E.N.B.C.-dienst van
onze dierenbeschermers.

De primeur. In den Haag werd de eerste Nederlandse
rolschaatsenbaan, de „Marathon Rinc" geopend.

Heupbeen gebroken. De dichteres, Henriëtte Roland
Holst-van der Schaik, struikelde / in haar woning
te Zundert over een drempel en brak haar heupbeen —
haar toestand is naar omstandigheden redelijk wel.

Wij mee
In de eerste week van November
ht-^int de Nationale Monumenten»
commissie een grootscheepse acne,
tot verkoop van 12 millioen vierkante
centimeter van het miclden.Damterrein

(Krantenbericht)

Iedereen grootgrondbezitter !
Deze moog'lijkheid bestaat.
Tevens doet g' als Nederlander
Onbetwist een goede daad.

Ook u wilt natuurlijk weten,
Hoe je dat dan wel moet doen.
Nu, in 't Hart van Neerlands hoofdstad
Ligt het grote Damplantsoen.

Allerhande plannen had men :
Och, u weet het ook nog wel,
Plannen voor een grote feestzaal,
Plannen voor een groot hotel.

Maar de Dam was 't allen tijde
Neerlands beste stukje grond.
Als je soms na vele jaren
Weer eens op het Damplein stond,

Was het, of je dan pas voelde,
Dit is 't hart van Amsterdam.
Zou het dan een wonder wezen.
Als iets Nationaals daar kwam?

Men is overeengekomen :
Hét Nationale Monument
Zal men op die plek gaan bouwen,
Die elk Nederlander kent4

Men gaat nu die grond verkopen,
Nederlanders, koopt Uw deel !
Voor twee kwartjes grondbezitter;
het is werk'lijk niet te veel.

Als u weer in Amsterdam komt,
En dat monument aanschouwt,
Kunt u met voldoening zeggen :
Daar heb ik aan meegebouwd !

(Nadruk verboden)

Te koop een partij APPELS
GOUDREINETTEN en BELLEFLEUREN

bij E. G. HALFMAN, C 109 KEI JEN BURG

Na de droge zomer. Op de laatste vergadering van
de Stichting voor de Landbouw met de Provinciale
Stichtingen is uitvoerig gesproken over de mogelijk-
heden om de door droogte in de afgelopen zomer ver-
oorzaakte nood te verlichten.

Oliebollen met Oud en Nieuw. In December zal
een extra-rantsoen van 120 gram spijsolie beschikbaar
worden gesteld.

Onderduikers brengen dank. Uit alle windstreken
zijn ex-onderduikers naar Aalten gekomen om de gast-
vrije bevolking voor haar houding in de bezettings-
jaren een monument aan te bieden en om hen te ge-
denken, die hun leven lieten.

Op tournee. Pater Henri de Greve zal een reis door
West-Duitsland maken, om de daar wonende Neder-
landers toe te spreken. *

In December 1 20 gram spijsolie extra.
In December zal wederom een extra-rantsoen van 120
gram spijsolie beschikbaar worden gesteld. Op 18
December wordt een bon bekend gemaakt, waarop
onmiddelijk gekocht kan worden.
Het doorgaan van deze distributie van spijsolie kan
in gevaar worden gebracht doordat te weinig flessen
beschikbaar zijn. Publiek en winkelier kunnen door
tijdige teruglevering van de ledige flessen de verstrek-
king in December verzekeren.



Laat bloemen FLORALIA-
Tentoonstelling
op Zondag 1 2 October in

de Gymnastiekzaal van de

O. L. School (Dorp)

van 3-5 uur

Komt U eens kijken naar de Planten en bouquetten,

door de leerlingen dezer school verzorgd of opgemaakt.

Toegang Vrij.

H.H. LANDBOUWERS
Voor het in ontvangst nemen van ROGGE

en HAVER van Uw leveringsplicht aan

de Centrale, houdt ik mij beleefd aanbevolen.

Zakken worden hiervoor ter vulling dispo-

nibel gegeven om ze af te leveren, met

een netto gewicht van 70 kg.

H. J. JANSEN, Varssel

ZONDAG a.s.
AANVANG 12 UUR
Pax 3-Ratti 2
AANVANG 2 UUR
Pax 2-Voorst 3
Entree 25 cent
Beneden 1 6 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart

vrije toegang.

+

+

+

•

•
+

•

•

•
+

•
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+

Het boek

„Wat veurbi'j geet

en wat blif'
van

DERK VAN DEN DÖKER

Verschijnt half October en geeft een aantal

schetsen uit het Achterhoekse landleven meest

van vroeger jaren.

Het bevat meer dan 200 bladzijden druks,

en kost gebonden in stevige halflinnenband

met stofomslag

•

•

•

•
+

•

f 3.90
De Secretaris der Dialecten- en Volkskunde-commissie
van de Nederlandse Academie van Wetenschappen.
D ? J IVhe tens te Amste dam, zegt er van;

„Ik heb deze schetsen met belangstelling en veel ge-
noegen gelezen. Ze zijn vlot en levendig geschreven
in een weiverzorgden stijl, de inhoud is boeiend en
het karakter der personen is goed getekend"

Wanneer ge niet teleurgesteld wilt

worden, raden we U aan thans te
bestellen bij

Boekh. Arnold

•
+
+
•
•

DENK
hedenavond aan de BALAVOND

met Attractie's in Feestgebouw

Concordia, ten bate der Zang-

en Toneelver. „Excelsior".

Te koop
een zo goed als nieuwe

winterjas
voor leeftijd 12 jaar, bij

G. W. Lijftogt
D 137 Hengelo

Te koop een

dragende maal
bij A. Meerbeek

Zelh.weg 3, Hengelo (G.)

Te koop

Witte Kool
voor de inmaak bij

A. Maalderink

Tilder Keijenburg

Gevonden een

SCHORT
Tegen adv, kosten terug te

bekomen bij

H. G. Eggink
C 17 Hengelo (Gld)

Kerkdiensten
ZONDAG 12 OCT. 1947

Ned. Henr. Kerk

8.30 uur de Heer te Winkel

Voorbereiding H. A.

10.15 u. Ds Kwint

Voorbereiding H. A.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

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

nette werkster
voor lx,of 2 dagen per

week bij

S. H. SCHRIJNER,
Keijenburg

Gevonden

een bril met etui
Tegen advertentiekosten

te bekomen bij

G. B. Thuss, Jebbinkweg l

Keijenburg

Te koop
een prima groot zwart

kolenfornuis
B. ENGBERTS, Reigersv.

Steenderen.

Te koop
een extra zware

Fokram
2e prijs Fokd. Hengelo (G.)

bij G. Loman D 60

Te huur
gevraagd te Hengelo (G.)

of naaste omgeving

enige kamers
huurprijs tot f 6.50 p. w.

Brieven No. 30 bur. dezes

Gramoloonnaalden ARNOID

B. O. G. - B. O. L H.

Feestavond
op 5 November a.s.

Houdt allen dus die avond VRIJ l

Denk er aan
tijdig Uw Dag- Week- of
Maandkalenders te bestellen
De toewijzing is gering.

ARNOLD.



OVE:RAL

V O O R
VEEL DOORSLAGEN
TE6ÊLUK.IEDER VAN
6ROOTE DUIDEL'JKHEID
VEWKB39»A*H BV !

MOGENW'J

.U ALLEEN LEVEREN

ALS U DE LEEG6

ftACON MET OOP
%

MEEBQENGT.

HE ' RADEERMIDDEI
MET VERRASSEND

SNELLE WERKING
f l l l l H O t t i l

U HE BI
MAAR WEINIG
NOOOIG VAN
S T E N C I L I N K T
TOCH SCHERPE EN .
DUIDELIJKE AFDRUKKEN

HET ORIGINEEL
NABU KOMEN

Al deze Talens artikelen verkrijgbaar bij Boekh. Arnold

Stichting van de Landbouw
Kringbestuur alhier.

Bovengenoemd Kringbestuur heeft
de beschikking gekregen over 40
Oliepakken. Gegadigden (Leden)
voor deze pakken gelieven zich van
11-18 October te melden bij:

G. Esselenbroek, Noordink
Joh. Tolkamp, Bekveld
G. Ruesink, Varssel
G. W. Weenink, b.h. Regelink
H. J. Heerink, Dunsborg

Administratiekantoor Th. J. SLOOT

HENGELO (Gld), E 2
Lid: Ned. Inst. van Belastingconsulenten

Opmaken van Balansen
Administraties

Boekhoudingen v.d. Middenstand

Landbouwboekhoudingen

Belastingaangiften

Laat U inlichten omtrent de Onbelaste Reserve.


