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Officiële Bonnenlijst
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Bonkaarten

KA, KB, KC 711
(Serie P)

KD KE 711,
(Serie P)

MA, MD, MH 711
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(Serie P)

Tabakskaartea «te.
O A, QB, QC 711

Geldige bonmen
P—05 div.

P-06 div.

P-13. P-14, div.

P~16div.
P-1t res.

P—17 res.

P—21 suiker

P 01, P 02 tabak

P-M tabak

P-01 versnap.

P-$8 versnap.

Rantsoen
750 gram suiker, boterham-

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

250 gram waspoeder

250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gr. versnaperingen

250 gram waspoeder
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel (alle soorten) of kin-
derbiscuits

250 gram waspoeder

250 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250
gram versnaperingen.

1 rantsoen sigaretten of kerf-
tabak

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.

De niet aangewezen bonnen van serie N kunnen wor-
den vernietigd, evenals de niet aangewezen bonnen van
de serie M van de bonkaarten K 709 en de niet aan-
gewezen bonnen der oude Tabaks- en versnaperingen-
kaarten Q 707.

DE NIWIN KERSTPAKKETTEN-ACTIE.
De belangstelling voor de Kerstpakketten-actie van de
Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN)
is dermate groot, dat nu reeds vrijwel alle beschikbare
etiketten aan de plaatselijke comité's zijn uitgegeven.
Zoals men weet, worden deze pakketten verkocht
è f 5.—, voor welke prijs namens de afzenders) een
Kerstpakket wordt gezonden naar een militair in Indië
of een aldaar onder gelijke omstandigheden levende
burger. Intussen blijven de aanvragen om etiketten
nog steeds binnenkomen en daarom verzoekt het Cen-
traal Bureau van de NIWIN dringend aan de plaatse-
lijke comité's om de etiketten welke zij nog in hun
bezit hebben, maar die naar hun mening niet meer
zullen worden verkocht, direct naar het centraal bureau
terug te sturen. Alleen op deze wijze kunnen nog
meerdere landgenoten in de gelegenheid worden ge-
steld om eveneens een Kerstpakket naar de jongens
overzee te versturen.

Plaatselijk Nieuws.
Ter verfraaïng van het dorp. Donderdagavond
kwamen in café v.d. Weer diverse eigenaren en aan-
wonenden van de Kerkstraat alsmede aanwonenden
om het plein bij de Kerk bijeen om de verbreding
en verfraaïng van dit gedeelte van het dorp te be-
spreken. De vergadering stond onder leiding van de
heer Harwig en werd bijgewoond door de beide Wet-
houders en de gemeente-opzichter.
In zijn openingswoord deed de voorzitter uitkomen
de redenen waarom hij het initiatief voor deze bijeen-
komst had genomen. Het tegenwoordige verkeer eist
nu eenmaal dat een dorpskom zich daarbij aanpast,
ook ai zouden in de naaste toekomst de ringwegen om

BETAALT
D' Algemene Rekenkamer
Is aan 't rekenen gegaan.
Ik heb samen met die heren
Eventjes versteld gestaan.

Honderdduizend goede guldens
Zijn voor 't Rijk een habbekras.
Ze betalen zo'n bedragje
Of het maar een kwartje was.

Dure borrels en dinertjes
Voor een hand van 't aardse slijk.
Toe maar jongens, 't kan wel lijden
't Gaat op kosten van het Rijk.

Als het Rijk te veel te kort komt,
Wordt de duimschroef aangehaald.
Veel dinertjes, veel belasting —
Want de kleine man betaalt.

Leren officierenstokjes
In het buitenland besteld ~
't Zal bepaald wel nodig wezen;
Hup, daar gaat je goeie geld.

Als „Reveille" opgevoerd wordt,
Ook op kosten van de staat,
Kost die revue een vijf en twintig
Goede guldens per soldaat.

Ja. Reveille dient geblazen
Door het Nederlandse volk.
Zij daarvan dit kleine rijmpje
Reeds bescheidenlijk de tolk.

Blaas die heren van het stoeltje,
Die niets beters kunnen doen.
Dan de vrije Nederlander
Te behandelen als citroen.

't Zal me denk ik, niet veel helpen;
Da's helaas de grote strop.
Zulke mensen lopen meestal
Met een bordje . . . . voor de kop!

(Nadruk verboden)

het dorp tot stand komen moet toch het dorp in deze
met zijn tijd mee en het doel van deze vergadering is
om de meningen te horen en wat meer zegt de be-
trokken eigenaren te animeren de nodige gronden welke
voor dit doel nodig zijn ter beschikking te stelten.
De vergadering droeg een geanimeerd karakter en de
indruk was dat de aanwezigen niet alleen de nood-
zakelijkheid betoonden maar ook dat men tenvolle de
practische kant begreep.
Tenslotte werd een voorstel van Wethouder Tijdink
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Zondaqsdienst doktoren: •
Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

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

Wo.-nsdaj» 22 Oclober. Bioscoopvoorstelling.

2Q (K ' tnbcr . Uitvoering Chr. Meisjesver, en «Club Dorp.

/c ) tcnh i«4 8 November. Filmavond N.V.V.

I I en l .-S Nov. Uitvoering Mu/.iekv. „Concorcli^
7
.

A i t e n l n j » 22 Nov. Uitvoering .K,A.B. afd. Hengelo (C ' i ld)

2°) Nov. Residentiespelers in Concordio.
10 en 12 Dei . Uitvoering zangv, „Soli Deo Gloria" Bekvcld.

Zaterdag 13 December. Toneelavond V.V.V.

• 17 en 18 Dec. )ubi lcum*Uitvoer ing Chr. Muziekv. Crescendo.

aangenomen om door de gemeente-architect een plan
en begroting te laten maken om met deze gegevens
de betrokken eigenaren een definitieve beslissing ge-
makkelijk te maken.
Aan het eind der vergadering sprak Wethouder Tijdink
woorden van waardering en dank tot de heer Harwig,
die in de jaren dat hij in Hengelo is geweest veel
heeft gedaan voor de gemeenschap, en nu op de laat-
ste dag voor zijn vertrek naar Zutphen nog de belan-
gen van het dorp wil behartigen. In zijn kwaliteit van
raadslid was hij de rechte man op de rechte plaats en
als kantoorhouder der posterijen was hij een joviaal en
practisch ambtenaar, en wist hij de bevolking voor
zich te winnen.
In tal van verenigingen had hij een bestuursplaats
waar men hem node ziet vertrekken.
Met de wens dat het de heer Harwig in zijn nieuwe
standplaats goed mocht gaan besloot spreker dit dank-

woord.
De heer Harwig meende steeds zijn plicht te hebben
gedaan en dankte voor de tot hem gesproken woorden
en hoopte dat de vruchten van deze vergadering niet
uit zouden blijven in het belang van het dorp Hengelo.

Beloond* moeite. Bij de Heer B. Lebbink werden
in dit seizoen in totaal 24268 kilo eikels afgeleverd
voor een totaal bedrag van f 2468.—

Aanbesteding werk Riefelerdijk. Bij de op 11 Oct.
j.l. gehouden aanbesteding voor het in orde maken van
de aardebaan v.d. Riefelerdijk werd door de volgende
personen voor het door achter hunne namen vermelde
bedrag ingeschreven :
W. G. Burghout en A. J. Th. Hoenink, Hengelo (G),
f 5725.-, A. A. Nijhof, Hengelo (G), f 9425.—, B.
H. Nijland, Zelhem .f 9872.-, H. Nijland, Zelhem
f 9999.-, H. Berendsen, Zelhem f 10025.—.
Gunning is aangehouden.

De komende film. Woensdag 22 October draait in
Bioscoopzaal Langeler de buitengewoon mooie f i lm
„Rebecca". Een uitermate boeiende film, die, men zou
haast zeggen beter is gemaakt dan het boek „Rebecca"
dat in een woord een kunstwerk is. Wij raden een
ieder aan deze film te gaan zien. Hij of zij zullen niet
teleurgesteld naar huis gaan, aangezien de kwaliteiten
van deze film ver boven uit gaan van de meeste fi lms
waarmede Amerika ons land momenteel overstroomt
en poogt te overbluffen. Dit is inderdaad een groot
en imposant filmwerk.

Dam en schaaknieuws. De onderlinge damcompetitie
is reeds in volle gang, hetgeen als andere jaren ver-
rassingen meebrengt. We tellen thans 8 trouwe leden
en 2 nieuwelingen waarbij nog 8 jongeren moesten
komen opdat ook zij een onderlinge competitie kun-
nen-spelen. Nog steeds ontbreekt het ons aan leden
maar we geven de moed niet op, want we moeten 2
tientallen vol hebben, wacht dus niet langer en geeft
U op als lid.
Ook schakers kunnen ten volle genieten op onze club-
avonden, want nu de damclub draait willen we de
schaakclub ook weer heroprichten.

Benoeming raadslid. In de ontstane vacature, wegens
het vertrek van de heer J. W. Harwig (P.v.A.), heeft
de voorzitter van het hoofdstembureau tot lid van de
raad benoemd, de heer G. Oldenhave, D 52.

Vergadering P.v.d.A. Dinsdagavond kwam de P. v
d. A. afd. Hengelo (Gld) in de kleine zaal van Con-
cordia in een algemene ledenvergadering bijeen, om

afscheid te nemen van haar voorzitter de heer Harwig
wegens zijn vertrek naar Zutphen. Na een kort ope-
ningswoord van de voorzitter en het lezen der notulen
door de seretaris bracht de heer Brus verslag uit van
het Congres v.d. P.v.d.A. te Amsterdam, inzake de
Indonesische kwestie. Hierover ontwikkelde zich een
levendige gedachten wisseling,
Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen de heren
Stegerman en Oldenhave. De heer Oldenhave deelde
op verzoek van de voorzitter mede dat hij zijn benoe-
ming tot raadslid zal aanvaarden. Tot voorzitter werd
gekozen de heer de Vries. Namens de afdeling sprak
de heer de Vries woorden van dank tot de scheidende
voorzitter en memoreerde wat deze in het belang van
de partij en van de gehele gemeenschap van Hengelo
heeft gedaan.
De heer Harwig had het vertrouwen ook van velen
buiten de partij en naar zijn woorden in de raad werd
gaarne geluisterd. Zowel de partij als de raad leiden
door het vertrek van de heer Harwig een gevoelig
verlies. Als blijk van waardering bood spreker namens
de afdeling de heer Harwig een kistje sigaren aan.
De heer Harwig kennerlijk getroffen, dankte voor dit
blijk van waardering en memoreerde in vogelvlucht de
vele gebeurtenissen in de laatste afgelopen jaren. Spre-
ker dankte voor de steun die hij steeds van allen mocht
ontvangen en zal ook in de toekomst de groei der
partij met belangstelling gadeslaan. Spreker is gaarne
bereid ook in de toekomst als men een beroep op hem
zou doen alle steun te verlenen.

Vergadering „Achilles". Op Dinsdag j.l. vergaderde
bovengenoemde vereniging. Inplaats van mej. R. Groot-
bod (die deze gemeente verlaat) werd gekozen mej.
Jo Bretveld De jaarlijkse uitvoering werd bepaald op
27 en 29 Jan. 1948. Mej. Weevers dankt het bestuur
voor de mooie bloemen welke haar bij terugkomst uit
het ziekenhuis werden aangeboden.
Bij het j.l. Zondag te Winterswijk gehouden examen
voor het diploma gymnastiek wisten alle deelnemende
leden van „Achilles" n.l. de dames N. Hissink en A.
Weevers en de heer B. Harmsen het diploma te be-
halen. De examens worden Zaterdagmiddag a.s. te
Doetinchem voortgezet.

Nieuws voor boer en boerderij
Aanslag granen oogst 1 947. Binnen enkele dagen
kunnen de telers van gemengd gewas en haver benevens
de telers die voor de producten gerst, rogge en/of
tarwe onder de aanslagregeling vallen de mede-
deling tegemoet zien, welke hoeveelheden door hen
aan een ingeschakelde handelaar of erkend zaaizaad-
handelaar moeten worden geleverd.
Gezien de uiterst zorgelijke toestand van de graan-
positie van ons land, zal er nauwlettend op worden
toegezien dat aan de leveringsplicht wordt voldaan.
Toewijzingen uit eigen oogst voor zaaidoeleinden kun-
nen bij de P.B.H, worden aangevraagd.
Het kwantum tarwe of rogge dat voor de zelfverzor-
ging van brood als voorschot toewijzing van levering
is vrijgesteld, zal eerst dan op de aanslag in mindering
worden gebracht, nadat de broodbonnen van alle per-
sonen die aan de zelfverzorging voor brood deelnemen
bij de plaatselijke Distributiedienst zijn ingeleverd.

Toewijzing haver uit eigen oogst ten behoeve
van het rundvee. Tengevolge van de abnormale
droogte in de afgelopen maanden is de veevoederpo-
sitie op meerdere bedrijven zeer precair geworden.
Dit heeft er toegeleid een toewijzing haver uit eigen
oogst te verstrekken aan houders van rundvee, die een
aanslag voor haver kregen opgelegd.
Deze toewijzing uit eigen oogst, welke dus in mindering
op de aanslag haver komt, bedraagt maximaal 100 kg.
haver per melk- en kalfkoe, welke volgens de registe-
ratiekaart van 7 September j.l. op het bedrijf aanwezig
was, vanzelfsprekend tot maximaal het kwantum, waar-
voor een aanslag werd opgelegd.
Geregistreerden die hiervoor in aanmerking wensen te
komen, dienen zich voor 1 November a.s. bij de
P.B.H, te vervoegen.
Er wordt nog opgemerkt dat, indien t.z.t. voor dit-
zelfde doel extra rundveevoeder zal worden toegewezen,
hierbij een korting zal worden toegepast voor boven-
genoemde verstrekte toewijzing haver uit eigen oogst.
Wederom is de mogelijkheid geopend om in beperkte

mate rogge voor haver te leveren. Hiervoor kunnen
eveneens verzoeken voor 1 November a.s. bij de
P.B.H, worden ingediend.

Levering van Baconvarkens. Baconvarkens kunnen
door bemiddeling van een erkende handelaar'in slacht-
varkens of door de varkenshouder zelf worden aange-
boden.
Bij aanbieding van Baconvarkens, moet uiterlijk des
Donderdags vóór de voorgenomen leveringsdatum, de
ter plaatse gestationeerde vertegenwoordiger hiervan
in kennis worden gesteld.
Varkens welke niet tijdig zijn opgegeven worden be-
slist geweigerd.
Betreffende ontvangstplaatsen en' - data alsmede de
namen en adressen van de vertegenwoordigers verwij-
zen wij U naar de in het district verschenen aanplak-
biljetten.
Leveranciers van baconvarkens gelieven er rekening
mede te houden, dat de laatste 100 kg premievoeder
alleen dan verstrekt wordt, indien de leveringsvoor-
waarden zijn nagekomen. Wanneer baconcontractvar-
kens niet aan een der vertegenwoordigers zijn opge-
geven en niet op de baconontvangstplaats zijn geleverd,
zal geen premievoeder worden toegekend. Dit zal even-
min geschieden als de varkens een gewicht van 105
kg overschrijden.
Tevens zal bij de levering van baconvarkens op een
gewicht beneden de 75 kg, behalve inhouding van de
premietoewijzing, het eventueel boven de voor gewone
contractvarkens geldende voedertoewijzingsnormen ont-
vangen voorschotvoeder^ op volgende voedertoewijzin-
gen in mindering worden gebracht.
Bovenvermelde gewichten brengen geen verandering
in het feit, dat levering bij voorkeur dient te geschie-
den bij een gewicht tussen 85 en 95 kg.
Bij dat gewicht zal de naar kwaliteit uit te betalen
prijs het gunstigst uitvallen.

De P.B.H, van district 30

G. W. Weenink

Hedenavond
kunnen de Schaakliefhebbers ook weer tot

onze vereniging toetreden, we rekenen ten-

minste op een tiental. Wat in andere plaatsen

kan moet ook in Hengelo kunnen.

Dam- en Schaakliefhebbers komt hedenavond

8 uur in Café Demming en geeft U op als

lid, dan is ook ons mooie doel bereikt.

We heten allen hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Zang- en Toneelver. „Excelsior"
De Hengelose Middenstand en allen die

eraan hebben medegewerkt, worden bij deze

hartelijk bedankt voor de milde bijdragen,

waardoor het Fancy Fair van j.l. Zaterdag

zo uitmuntend is geslaagd.

Geen Concours, een grote strop
Wij zijn er nu weer bovenop.

pŝ " Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Staan ter Dekking
bij B. H. Harmsen, Bekveld

1. De bekende stier Karel 7450 S deze

stier kwam in 1946 in Gelderland bovenaan

met het fokken. Dekgeld f 1 5.—. Zij die

een bewijs van hun veearts hebben, dat de

aangeboden koe schoon is reductie.

2. Karel 9626. De ouders en Groot-

ouders van deze stier zijn met 80 punten

door elkaar opgenomen. Dekgeld f 5.—

L.S. Om wachten te voorkomen, is het gewenst om

bij Karel 7450 S vooraf te bespreken,

. . . . 't is nog stille op de boerderi'je

van Oldenhof at Frits d'r an kump. . . .

Uit het boek

„Wat veurbi'j geet

en wat blil"
van Derk v.d. Döker

Gebonden in stevige halflinnenband met stofomslag en fraaie
illustratie*!.

f 3.90
S T E V O R D levert het uit v o o r r a a d .

Te koop
Stamboekzeug

dekrijpe BB zeugjes
Moeder sterzeug

l en 3 prijs fokd. Doetinchem

en toom zware BIGGEN
J. H. Booltink C 38
Keijenburg.

Te koop een
paar goed onderhouden

Mantels
leeftijd ongeveer 13-15 jaar

Reigersvoort C 74

Gramofoonnaalden A R N O L D

Te koop een

paar postduiven
Varsselseweg B 69

Te koop
een vlot neurende

r. b. Maal
19 Oct. aan de telling, bij

Th. J. Wienholst, Toldijk

Te koop beste

r.b. drag. Maal
met prod. cijfers, Tbc vrij,

begin Nov. a.d. telling.

Joh. Jolink, C 41

Hengelo (Gld)

LÖWENHARDT & FUTSELJLAR

BELASTINGCONSULENTEN *
Holstraat 6 DEVENTER Tel. 31 25

Houden zitting te HENGELO (Gld)
Kastanjelaan 9, 's Zaterdags van
3-5 uur en volgens afspraak.

• DMSCHOOI Th. H. Houtman VORDEN •
Vraagt nog Dames voor een gevorderde

Danscursus in Hotel Langeler.

B Aanvang Maandag 20 Oct. 9 uur. B

Kerkdiensten
ZONDAG 19 OCT. 1947

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Kwint

Bediening H. A

10.15 n. Ds Kwint

Bediening H. A.
Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds Riphaagen, Zutphen
Parochi. 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.

Gevraagd een nette

Dienstbode
wegens huwelijk der tegen-

woordige bij

H. J. Buunk,
Raadhuisstraat 5

A P P E L S
bij J. W. Menkveld,

Groot Mentink

Te koop
een beste r. b.

dragende maal
begin Nov. a.d. telling

TBC vrij, bij

B. Scheller, Nieuw Antink

Varssel F 52



BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

Woensdag 22 October, 8 uur

REBECCA
met: LAURENCE OLIVIER en JOAN FONTAINE.

Naar het beroemde boek van DAPHNE DU MAURIER.
Daphne du Maurier's adembenemende fantasie werd
door de film fascinerende werkelijkheid.
Een wereldvermaard boek werd een grootse film.

Extra: Nederland -Zwitserland 6 - 2

Anti Rev. Kiesvereniging
J4ed. en Oranje Hengelo (Gld)

Maandag 27 Oct. spreekt het tweede

Kamerlid

JAN SCHOUTEN
te AALTEN

Zij, die deze vergadering willen bijwonen, gelieven

zich vóór Woensdag 22 Oct. a.s. op te geven bij

G. HIDDINK, Bekveld

K. MAALDERINK en

J. W. LUITEN.

Reisgelegenheid per Auto.

ZONDAG a.s

AANVANG 2 UUR

PAX l - B.I.G. 1
Entree 35 cent

Beneden 16 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart

vrije toegang.

GROTE VOORRAAD
Koetouwen, Koehalsriemen, Koedekken.

Paardedekens, bussen plaksel
om zakken te plakken, Staarten-
touw, Draaiwartels.

Steeds in voorraad lange lederen jassen in
bruin en zwart.

Luimes
HENGELO (Gld)

Het Boek

Wat veurbi'j geet en wat blif"
deur Derk v. d. Döker

leveren wij uit voorraad

fa. Seesing, Keijenburg

Kerkstraat 20

Te koop

een fornuispot
bij Wed. H. Rondeel

bij 't Kervel.

Gevraagd

enige flinke

Arbeiders
voor werkzaamheden in de

bossen. Aanmelding bij

D. WALGEMOEf

E 21 Hengelo (Gl

Te koop een

stierlc;
ook te ruilen voor een

MAALK/

bij B. Langwerden E

Te koop

een r.b. Pit
l ' / 2 Jaar oud

bij A. J. Bobbink

Bekveld D 74

Prijsverlaging!!
Met ingang van heden kost het GEM.

GRAAN bestaande uit 60 Maïs, 1 5°/«

Gerst en 25 Haver ff 24.— p. 1 00 kg.

Voor onze klanten hebben we weer zuiver

Boekweitmeel v. d. slacht,
(beperkt)

Denkt om de Kunstmestbonnen.

B, J. LEBBINK

•
4

•
•
•
4

l
•
4

30-jarig Jubileum
der R.K. Bouwvakarb.bond

ST JOSEPH

in het Feestgebouw te KEYENBURG,

op Zondag 19 October.

Opvoering van

Samson en Moot

als Wonderdokter.
Aanvang 6.30 uur.

op Maandag 20 October

•w

•
Aanvang 6 uur

Plaatsbespreken op Zondag van 11 —12 uur

HET BESTUUR

•

4

•

4

«

«

4


