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KA, KB, KC 711
(Serie Q)

KD, KE 711

(Serie Q)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG, MH
712

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie Q)

Q—01 brood
Q-01 boter
Q-02 boter
Q-03 ,.
Q—01 vlees
Q-02 ..
Q—01 melk
Q-03 melk
Q-05 melk
Q—01 diversen

Q-02
Q—03 reserve
Q-04

Q-06 ..

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

Q —12 diversen
Q—13 reserve
Q—14 reserve

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 26 Oct. t m 8 Nov. 1947

Bonkaarien Geldige bonnen Rantsoen

800 gram brood
125 gram boter
125 gr margar. of 100 gr vet.
250 gr marg. of 200 gr vet
100 gram vlees
400 gram vlees
4 liter melk
6 liter melk
6'/2 liter melk
100 gram kaas of 125 gr

korstloze kaas
50 gram cacao
1600 gram brood
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. marg. of 100 gr. vet
100 gram vlees
10 liter melk
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas
50 gram cacao
800 gram brood
100 gr. rozijnen (voorinl.)

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

Q-21
Q-21
Q-22
Q-21
Q-21

brood
boter

melk
vlees

0—22 vlees

0—21 kaas

O—21 eieren

De bonnen Q H Reserve voor rozijnen moeten uiterlijk
op Zaterdag 8 November bij een detaillist worden in-
geleverd.

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

Qs> October. Uitvoering Chr. Meisjesver, en «Club Dorp.
Woensdag 5 November. Bioscoopvoorstelling.
Zaterdag 8 November. Filmavond N.V.V.
14 en 15 Nov. Uitvoering Muziekv. „Concordia".
Zaterdag 22 Nov. Uitvoering K.A.B. afd. Hengelo (Gld)
25 Nov. Toneelavond Kunstgenot in de zaal Langeler.
29 Nov. Residentiespelers in Concordia.
5 en 10 Oec. Uitvoering zangv, „Soli Deo Gloria" Bekveld.
Z i J t e n l n g 15 December. Toneelavond V.V.V.
17 en IS Dec. Jubileum=Uitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.
27 en 2Q Jan. 1Q48 Uitvoering Gvmnastiekver. „Achilles"

Plaatselijk Nieuws.
Burgerlijke Stand van l t/m 15 October.

Bevallen : J. A. B. Lohschelder-Pastoors, zn. H. van
Oldenhave-Bruil, zn. W. R. M. Winkelman-Nijenhuiszn.
Ondertrouwd: H. Bultman en H. B. Ligterink, E. J.
Grashuis en H. G. Vrogten.
Gehuwd : H. J. Haverkamp en A. Schaftenaar, W. Th.
M. Berendsen en E. Sanders, A. Kroesen en B. te
Lintelo, J. W. Wagenvoort en W. G. Pelskamrx D.
W. H. Ólthof en B. Groot Roessink, J. de Vrugt en
A. M. Kloeken.
Overleden: Hendrika Denkers, echtgen. van G. H.
Sanderman, oud 54 jaar. Everdina Heerink, oud 77 j.

Wekelijkse biggenmarkt. Op de heden gehouden
biggenmarkt waren 17 biggen aangevoerd. Prijzen van

vooRuitganq
Tijdens het Roscarch-congres te
Utrecht werd medegedeeld, dat de
mogelijkheid bestaat, papier te
vervaardigen uit stro.

Het Proefstation voor Stroverwerking
Komt weer met een nieuwtje aan,
't Heeft met stro een proef genomen,
't Stro, dat overblijft van 't graan

Waar de bakkers brood van bakken
Tot ons aller groot plezier . . . .
Stro blijkt nu ook heel geschikt voor
Fabricage van papier.

't Is om van te watertanden
Voor de mensen van de krant.
Strakjes geen papier - te kort in
Ons deviezen - arme land.

Vóór uw brood als snee of hapje.
Op uw bord is aangeland,
Heeft het eerst papier geleverd
Voor uw eigen, goeie krant.

Als u dus eens van de zomer
Langs een korenveld moogt gaan
Kunt u daar het blad „De Waarheid"
Broederlijk naast „Trouw" zien staan.

Het „Handelsblad" staat even verder
Bij een stukje land met kool
Groeit de „Groene Amsterdammer"
Naast „De Volkskrant" en „Parool".

(Nadruk verboden)

f 12.— tot f 20. — . Handel matig.

Benoemd. In de vacature van Voorzitter v.d. Districts-
raad v.h. Consumentencrediet, ontstaan door het ver-
trek van de heer J. W. Har wig, hebben Burgemeester
en Wethouders voorzien door de benoeming van de
heer G. J. Harmsen, Spalstraat 48.

Benoeming aangenomen. De heer G. Oldenhave
(P. v. d. A.) heeft zijn benoeming tot lid van de Raad
(vacature J. W. Harwig) aangenomen.

Klassificatie Gemeenten. Door de raad van de ge-
meente Diever is een adres aan de regering gericht
om tot opheffing van de classificatie der gemeenten te
komen. Genoemde raad heeft aan de raad verzocht
aan dit adres adhaesie té betuigen. Alhoewel door
Burgemeester en Wethouders zeerzeker de in het adres
aangevoerde motieven onderschrijven menen zij dat de
actie niet op deze wijze moet worden gevoerd, doch
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gezamenlijk door .alle gemeenten, waarbij het hun als
het meest wenselijke voorkomt, dat dit dan door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten geschied. Om
deze reden stellen Burg. en Weth. aan de raad voor
het verzoek voor kennisgeving aan te nemen.

Aankoop Synagoge. Als gevolg van de uitspraak
van de raad in zijn vergadering van 5 Sept. j.l. stellen
Burg. en Weth. thans voor tot aankoop van de Sy-
nagoge voor de. som van f 2000.— over te gaan. Dit
bedrag ligt nog f 100.— beneden de hoogst toelaat-
bare prijs door het Prijzenbureau voor onroerende
zaken vastgesteld. In hun toelichting zeggen B. en W.
dat het van groot belang is om het gebouw in eigen-
dom te krijgen aangezien het als noodwoning kan
worden ingericht. Bovendien kan het als magazijn en
bergplaats voor de dienst van gemeentewerken worden
bestemd, terwijl hiermede verder de mogelijkheid groter
wordt om op de duur de Korte Hofstraat te verbreden.

Contributie „Het Gelders Landschap". Door het
bestuur van de stichting „Het Gelders Landschap" te
Arnhem is een verzoek gedaan om bedoelde stichting
met een jaarlijkse contributie te steunen.
Burgemeester en Wethouders delen dé raad mede, dat
gezien het doel van de stichting, n.l. de instandhouding
van het landschapsschoon in Gelderland, alsmede het
vele goede wat zij in deze reeds heeft gedaan, het zeer
zeker ook op de weg van de gemeente ligt — ofschoon
hare bemoeiingen zich tot dusver niet over onze ge-
meente hebben uitgestrekt en zeer waarschijnlijk in de
naaste toekomst ook niet nodig zal zijn — om een bij-
drage te verlenen. In verband hiermede stellen Burg.
en Weth. aan de raad voor om met ingang van l Jan.
1948 aan de stichting een contributie van f 10.— per
jaar toe te kennen.

„Als de weiden bloeien". Op Zaterdag 8 November
komt de Arfi-filmdienst uit Amsterdam, voor de afd.
Hengelo van het N.V.V. met de prachtige f i lm „Als
de weiden bloeien". Deze grote Zweedse film werd
op het dit jaar in de maand Mei te Stockholm gehou-
den filmfestival bekroond met de hoogste onderschei-
ding. Ook niet-leden hebben toegang tot deze voor-
stelling, voor zover nog kaarten voorradig zijn.
Des middags wordt er voor de jeugd de kinderfilm
„Dik Trom" gedraaid. Voor filmliefhebbers groot en
klein, zal er dus Zaterdag 8 Nov. weer volop te ge-
nieten zijn en zijn deze films een bezoek aan ,,Con-
cordia" overwaard.
Voor nadere bijzonderheden zie men adv. jn het vol-
gend no. en t.z.t. de reclamebiljetten.

Wederom succes, j.l. Zaterdag werden de examens
voor het Vaardigheidsdiploma Gymnastiek voortgezet
te Doetinchem. Aldaar slaagden de meisjes D. Hissink,
J. v. Soest, T. Willems, E. Hissink en D. Zieverink,
terwijl de dames J. Knol het diploma 2e graad en
R. Demming het diploma Ie graad behaalden, zodat
dit jaar van de 13 candidaten er 10 slaagden.
Mej. D. Hissink plaatste zich no. 2 in het algemeen
klassement, zodat de kans zeer groot is dat zij deel
moet nemen aan de Jeugd-Kampioenschappen van het
Kon. Ned. Gym. Verbond.
Als bijzonderheid kan worden vermeld dat uit het ge-
zin Hissink op Wassink alle drie leden van „Achilles"
slaagden, voorwaar een sportief gezin.

Damsucces. Onze plaatselijke damvereniging wist
Dinsdagavond in Hotel 't Jachthuis een groot succes
te boeken.
5 Personen namen deel aan een simultaanwedstrijd
welke gespeeld werd door de simultaanspelers de heren
Meeuwsen uit Dieren en Busch uit Arnhem. Er werd
gespeeld aan 40 borden. De heren A. J. Heij ink, B.
Momberg en W. Heijink wonnen de partij en Joh.
Luimes en J. W. Heijink Wz. speelden remise, zowaar
een goed succes.
Vorden behaalde v.d. tien personen slechts l over-
winning en l remise evena's W^arnsveld, Zutphen en
Almen.
Dit is toch wel een aanmoediging voor nieuwe leden.

U.V.V. Hengelo (Gld). Er zijn nu 49 pakketten en
l radiotoestel naar onze jongens in Indië verzonden.
Er was voor deze actie door de U.V.V., een „huis

aan huis" collecte georganiseerd, deze collecte bracht
f 1577.50 op. De uitgaven bedroegen f 1345.50, zodat
er een batig saldo is van f 232. —. Wij kregen verder
de beschikking over een paar jaargangen geillustreerde
tijdschriften, hiervan konden we 25 jongens een rol
zenden. Komen er wéér geillustreerde tijdschriften bin-
nen, dan krijgen ook de overige 24 jongens hun deel.
Er is door de dames van de U.V.V. véél werk verzet,
eerst voor de geldinzameling, later voor het inkopen
en het samenstellen der pakketten, een woord van
hartelijke dank is hier zeker op z'n plaats.
Er waren pessimisten, die meenden, dat van deze actie
niet veel terecht zou komen, „er zou wel veel aan de
strijkstok blijven hangen" etc. De dames hebben zich
door deze sombere voorspellingen niet laten ontmoe-
digen, maar flink aangepakt, het is nu te hopen, dat
de pakken veilig aankomen en onze jongens veel vreug-
de bezorgen, hun tevens laten voelen, dat Hengelo
zijn jongens over zee niet vergeet.
De aandacht van familieleden van militairen in Indië
wordt nog gevestigd op de„Niwin verjaarspakketten"
De samenstelling van het pakket wordt geheel aan
de afzender overgelaten, de „Niwin" zorgt voor speci-
ale dozen met papier, touw en etiquet. De kosten be-
dragen f 2. — per doos, bij deze prijs zijn alle kosten
van vervoer inbegrepen. Het pakket moet uiterlijk 3
maand vóór de verjaardag ter verzending worden aan-
geboden. Geadresseerde in Indië mag stechts l van
deze pakketten ontvangen. De U.V.V., die in Hengelo
het Niwin werk verzorgt, zal enige dozen laten komen.
Belanghebbenden kunnen bij de Pres. der U.V.V.
Mevr. van Hoogstraten een doos a f 2 . — in ontvangst
nemen.

Oriënteringsrit H.A.M.O.V.E. Bij de Zaterdag j . l .
gehouden oriënteringsrit behaalden onze plaatsgenoten
Th. Michels en L. Groot Bruinderink resp. de 3e en
4e prijs.

Kampioenschap Korfballen. Zatermiddag j.l. behaal-
de Zwart Wit uit Doetinchem het korfbal-kampioen-
schap van de 2e klasse v. d. Chr. Korfbalbond, door
een 4 — 3 overwinning op Gelre uit Dieren.

PAX-nieuws. Zondag j. 1. speelde Pax l een thuis-
wedstrijd tegen het sterke BIC uit Brummen. In deze
wedstrijd toonden de Brummenaren zich de meerdere
van Pax en keerden met een 3—O overwinning huis-
waarts. Zij verdienden de overwinning volkomen al
hadden onze jongens wel een tegen doelpunt verdiend.
De opstelling van Pax l voldoet niet aan de verwach-
tingen en a.s. Zondag zal tegen Lochem l een ge-
wijzigd elftal aantreden. Laten wij hopen dat er met
veel elan gespeeld wordt om te proberen een zo gun-
stig mogelijk resultaat te bereiken.
Pax 2 behaalde in een uitwedstrijd tegen Be Quick 4
te Zutphen een mooie 4 — l overwinning. Er waren 4
invallers maar deze hebben zich kranig geweerd en
deze overwinning moet hun dan wel zeer tevreden
stemmen.
Het 3de elftal bij Vorden 2 op bezoek kreeg een
kleine 2 — l nederlaag te incasseren. Indien de jongens
iets vlugger de bal wegwerkten zou hun spel zeer ten
goede komen. Toch zijn de nederlagen aanmerkelijk
kleiner dan vorig jaar.
De junioren leden grote nederlagen n.l. Pax B met
8—O en Pax C met 18—-l resp. van Vorden A en
Steenderen A.
Het programma voor Zaterdag 25 October lu id t :
Pax A — Steenderen A 3 uur, Keijenb. Boys B —
Pax B 3 uur, Ratti A — Pax C 3 uur.
Het programma voor Zondag 26 Oct. luidt:
Pax l — Lochem l 2 uur, Pax 3 — K.D.C. 4 12 u.
Pax 2 is vrij.
Het bestuur doet een dringend beroep op de toeschou-
wers zich te onthouden van alle uitlatingen waaruit
hun ongenoegen blijkt over het spel van de spelers of
over de leiding van de scheidsrechter. Bedenkt dat de
spelers voor hun genoegen spelen en dat elke speler
zijn best doet een zo gunstig mogelijk resultaat te be-
halen. Het bestuur ziet zich genoodzaakt indien aan
het verzoek geen gehoor wordt gegeven, hen die zich
hieraan nog schuldig maken de toegang tot het terrein
te ontzeggen. Wij hopen dat dit niet nodig zal blijken
te zijn.



Internationale samenwerking bij de bestrijding

van de Coloradokever.

Engelse deskundigen, die, op uitnodiging van Neder-
landse zijde, in opdracht van hun Regering de Colo-
radokever bestrijding in Nederland hebben bestudeerd,
waren zeer geimponeerd door wat hier te lande op
dit gebied was bereikt en zij kwamen tot de conclusie,
dat het zeer gewenst was soortgelijke maatregelen in-
ternationaal toe te passen, teneinde op deze wijze het
Coloradokeverprobleem in Europa onder de knie te
krijgen. Zij hebben na hun bezoek aan West-Europese
landen een samenwerking tussen Engeland, Frankrijk,
België en Nederland voorgesteld. Dit voorstel is in-
tussen, mede als resultaat van de door de Nederlandse
Regering tot de onderscheidene Regeringen gerichte
nota, door de betrokken Regeringen aanvaard. Als ge-
volg hiervan zullen eind October te Brussel bespre-
kingen worden gehouden, waaraan voor Nederland
zullen deelnemen de Directeur-Generaal van de Land-
bouw, Ir C. Staf, de Directeur van de Tuinbouw, Ir
A. W. van de Plassche en het Hoofd van de Planten-
ziektenkundige Dienst, Dr C. J. Briejèr.
Ook Luxemburg zal voor deze besprekingen uitgenodigd
worden.
De bedoeling is voor de Coloradokeverbestrijding in
West-Europa op korte termijn administratieve en tech-
nise regelingen te treffen. Indien hierbij een bevredi-
gend resultaat wordt bereikt, stelt de Engelse Regering
een verzachting van haar eisen bij de groenteninvoer
in het vooruitzicht. Het vele werk, dat hier te
lande verricht is ter bestrijding van de Coloradokever,
zal dan dus niet alleen een gunstig resultaat hebben
ten opzichte van onze oogst, de afzetmogelijkheden
voor groenten en onze deviezenpositie, het heeft ook
geleid tot een'internationale samenwerking. Een resul-
taat van goede organisatie en doorzettingsvermogen,
dat tot tevredenheid stemt.

Nieuws in het kort
Tijdelijke Residentie. Prinses Juliana is voornemens
tijdens Haar Regentschap in Haar paleis Soestdijk te
blijven wonen.

De held van de Waalbrug. Chief-Scout, Lord Ro-
wallan legde bij het monument van Jan van Hoof te
Nijmegen, een bloedrode krans.

Door de mist uit de brand. De Haarlemse brand-
weer zal in 't vervolg branden met watermist, die een
grotere bluskracht heeft dan de onverdeelde straal, be-
strijden.

Heel verstandig. De boeren in de Wieringermeer
hebben zich met het standpunt der regering accoord
verklaard, zodat de inzaai van wintertarwe doorgang
zal vinden.
Furtwangler komt. De bekende Duitse dirigent W.
Furtwangler zal op 18 en 19 Februari '48 te Amster-
dam het Concertgebouworkest dirigeren.
Nederlandse opera. De dichter Jan Engelman en de
componist Hendrik Andriessen werken op 't ogenblik
aan een opera, die de „Nederlandse Opera" ter ge-
legenheid van het 50-jarig regeringsjubileum wil uit-
voeren.
Nieuwe zeehaven. Een commissie der Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland is tot de conclusie gekomen,
dat Katwijk een vissershaven moet hebben.
Dank aan pleegouders. Alle Zweedse pleegouders
die Nederlandse kinderen liefderijk opgenomen hebben,
ontvaigen dezer dagen een boekwerk „Holland Foster-
brnes Hemland" (Holland, het vaderland der pleeg-
kinderei").

Vredeargel. Er is een comité opgericht tot stichting
van een nationaal Vredes-orgel, als klinkend monument
voor hei die vielen voor het vaderland.
Naar ht buitenland. Verscheidene van onze Neder-
landse dijgenten maken op het ogenblik concertreizen
in het btfenland.

Zondagstenst doktoren:

Dr. ter Bals en Dr. Buurke.

Kerkdiensten
ZONDAG 26 OCT. 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur .de heer te Winkel%
10.15 u. Ds J. R. Wolfensberger,

Pred. te Amsterdam
Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.
Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis qm 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
een best r.b.

Maallcalf
bij A. Verheij

Keijenburg

pop een prixn

rw

e koop
Witte- en

Savoyekool
bij H. A. Booltink

C 37 Keijenburg

Te koop een

toom Bi
bij M. Eenink

F 78 Hengelo (Gld)

Te koop
een omloop voor

dorsmolen, een

lichte Boexenwagen

en een onderstel
van een veewagen

bij H. Tersteeg, Gooi C 66

Te koop

5 zware Biggen
bij G. J. Olthof

Lankhorsterstr. D 113

e koop

Witte Kool
bij A. Scheffer
C 106

Te koop

4 mooie Biggen
keuze uit 10
bij R. Besselink

B 64 Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

Maalkalf
bij G. Beulink

C 32 Keijenburg

geheel compleet met z.g.a.n.
banden 26x2 bij

J. H. Jansen, Gooi C 56.

Te Koop een toom

zware biggen
bij H. Wullink, Reigersv.

KOUDE VOETEN?
Dan bent U goed geholpen met 'n onverwoestbare

B E D K R U I K
van zwaar koper, met een sluiting die nooit lekt.

Zo'n kruik is in aanschaffing niet de goedkoopste, maar
de levensduur is bijna onbeperkt.

STEVORD heeft ze in voorraad.

In de etalage kunt U ze bekijken.

Steeds voorradig:
Dressoirs, Tuinmeubels Schuif-

en Salontafels, Stoelen, Kasten.

Ledikanten, Haard-fautuils, Rook-
stoelen, Clubstellen, enz. enz.

Ook worden bestellingen aangenomen volgens

model of tekening.

Aanbevelend,

T INUS L E N S E L I N K
MEUBELMAKER.

Te koop enige nieuwe Binnen- en Buiten-

deuren en een gebruikte Transportfiets.

Pastoor Thuisstraat 13.



Nieuw

DAMES '
Niieuw

Wij gaan met de tijd mee ----
laat Uw thans

De warme Permanent-Wave

zonder toestel en zonder draden en
geeft zelfs in de moeilijkste gevallen
een 100 °/c resultaat

De prijs is l 9.—

Voor de Feestdagen ruim gesorteerd in

Parfumeriën en Toiletartikelen.
Het adres voor vakkundige haarverzorging.

Nieuw Nieuw

Gevraagd
een halfwas of leerling

Smidsknecht
HARMSEN
Banninkstraat 4

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de
markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S
Te koop een
een volbloed dragende

SCHOT
a.d. telling en een vet

SCHAAP
bij W. J. Weenink

C 40 Keijenburg

JAARFEEST
van de Meisjesver, en Meisjesclub

op Woensdag 29 Oct. 's avonds 7 u.

In Feestgebouw Concordia.

Entree f 1.— bel. inbegr.

Voorverkoop aan de zaal.

ZONDAG a.s.
Aanvang 1 2 uur

PAX 3 - K.D.C. 4
AANVANG 2 UUR

PAX 1 - LOCHEM1
Entree 35 cent

Beneden 1 6 jaar 1 O cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

\ i

MGymnastiekver. „Achilles
Na 1 November 1 947 worden tot de

Uitvoering géén nieuwe leden aange-

nomen, met uitzondering van die op

Medisch advies gymnastiek moeten be-

oefenen.

Firma H. W. E. RAAT
Matrassenfabriek VORDEN

*

vraagt enige

FLINKE JONGENS
goede vakopleiding

gunstige regelingen.

Aanmelding, iedere werkdag, voormiddags 9 — 1 2 uur.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt

op Woensdag 29 Oct.

te Hengelo (Gld)

Op deze markt zullen prijzen aangekocht worder

voor de Verloting. Op de Koldemarkt zal de

levende have worden aangekocht.

Marktverenifting Hengelo (Gld

•

•
+

+

+

•

+

+

+

+

+

Het boek

nWat veurbi'j geet

en wat blif
van

DERK VAN DEN DÖKER

is verschenen 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 half l in-

nenband met stofomslag

f 3.9O
De Secretaris der Dialecten- en Volkskunde-commissie

de Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Dr P. ], Meertens te Amsterdam, zegt er van ;
,,Ik heb deze schetsen met belangstelling en veel ge-
noegen gelezen. Ze zijn vlot en levendig geschrevo
in een weiverzorgden stijl, de inhoud is boeiend ei
het karakter der personen is goed getekend"

Uit voorraad leverbaar bij

Boekh. Arno'd

+
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