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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 2 t m 15 Nov. 1947

Bonkaarten

KA, KB, KC 711
(Serie Q)

KD KE 711,
(Serie Q)

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

Tabakskaarten etc.
O A, QB, QC 711

Geldige bonnen

Q—03 div.

Q-04 div.

Q-05 div.

Q-13 div.

Q-1.4 Q-16,
Q-16 div.

Q—17 div.
Q-18 res.

Q—21 suiker

Q-01.Q-03 tabak

Q-01 versnap.

Q-03 versnap.

Rantsoen

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel.

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

250 gram zachte zeep

100 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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

500 gram zachte zeep
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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

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.

Distributiedienst - Hengelo (GId)

Uitreiking Bonk, Donderdag 6 Nov,
Niet-zelfverzorgers moeten op bovenstaande data hun
kaarten in ontvangst nemen op het Distributiekantoor,
van 9—12 en van l — 3 uur.
Uitreiking van nieuwe bonkaarten 713 en van schoe-
nenbonnen.
Medebrengen alle stamkaarten en het restant van de
bonkaarten 711. Diegene die voor schoenenbonnen in
aanmerking komen, moeten tevens het inlegvel mede-
brengen. Losse inwisselingsbonnen worden niet aan-
genomen,
Uitgereikt zullen worden, bonkaarten
KA t/m KE voor niet-zelfverzorgers
LA t/m LC voor zelfverzorgers vlees en melk
O A t/m OC voor zelfverzorgers vlees
PA t/m PC voor zelfverzorgers melk
Schoenenbonnen worden uitgereikt aan personen wier
TD nummer eindigt op het cijfer l, alsmede aan kin-
deren geboren in de maanden October en November
van een der jaren 1932 t/m 1945 en aan kinderen ge-
boren in de maanden December 1946 en Januari 1947.
Zelfverzorgers worden even als voorheen per kennis-
geving opgeroepen en moeten zich, daar de nieuwe
zelfverzorgers periode ingaat, precies aan de juiste tijd
en datum houden, daar men anders niet geholpen kan
worden.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

BROOÖ t* B16R
Wij gaan in Neetland weer eens raar doen,
U moogt ook zeggen: «idioot!
Want wij sukkelen een beetje
Met het dagelijkse brood.

Meel uit piepers wordt verwerkt nu,
Da's iets bijzonders en iets fraais.
Verder komt er ook wat graan in
En het ov'rig deel is mais.

Het zal heus wel nodig wezen,
Wegens het te koj* aan graan.
Maar ik zag nog een berichtje
In hetzelfde dagblad staan.

Want ik las daar, dat ons biertje
Binnen zeer afztenb're tijd
Net als vroeger weer zal wezen
Dus : van goede kwaliteit.

Kijk, daar kan dus graan voor groeien,
Aan bier wordt grond en tijd besteed.
Wat kan 't de heren verder schelen,
Wat de kleine burger eet.

Bier betekent weer deviezen,
Brood is eigenlijk een strop,
Want dat eet die Nederlander
Met z'n kind'ren zélf maar op.

(Nadruk verboden)

Plaatselijk Nieuws.
„Als de weiden bloeien". Wij verwijzen onze lezers
naar de adv. in dit no. omtrent de bioscoopvoor-
stelling in „Concordia" op Zaterdag 8 Nov. a.s. De
Arfi-filmonderneming die bovenstaande film brengt,
heeft deze zelf geïmporteerd uit Zweden, waar zij met
de hoogste onderscheiding werd bekroond als : de beste
Zweedse film van dit jaar. Deze film staat overal in
het brandpunt van de belangstelling en de bioscoop-
liefhebbers kunnen dus hun hart weer eens ophalen.
Voor de jeugd draait 's middags om 3 uur de Hollandse
geluidsfilm „Dik Trom". Hoe hebben wij allen vaak
gesmuld van de kostelijke streken en avonturen van
deze echte Hollandse kwajongen, bekend uit zijn boeken.
Nu zal hij de jeugd van zijn malle gevallen in woord
en beeld nog eens doen genieten.
Bioscoop nieuws. A.s. Woensdag draait in Bioscoop-
zaal Langeler de beroemde film: De Dictator". Dit is
het verhaal van de joodse kapper en de dictator
Henkei.
Van die twee levens vertelt de film en zij doet het
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BESTUURDERSBOND

Hengelo (Gld)

Zaterdag 8 Nov. 's avonds 7 u. in „Concordla"

het machtige Filmwerk

T .

Als de weiden bloeien ....
Bekroond als: De beste Zweedse film van dit jaar.

Entree 75 Ct. Kaarten vanaf heden in voorverkoop voor de leden van het N.V.V. bij H. Boonstra
en J. Saalmink en voor niet-leden a/d zaal en bij G. Langwerden. Leden hebben gratis recht
op een besproken plaats en moeten daarvan Zaterdag 8 Nov. om l uur gebruik maken.
Voor niet-leden om 1.15 u. plaatsbespreken a 10 et. aan de zaal.

op een wijze, die recht naar het hart gaat. Want zij
toont de dwaasheid aan van een politiek systeem, dat
alleen maar tragisch was, omdat het in zijn consuquen-
ties duizenden en duizenden het leven ging kosten en
zij stelt daartegenover een verdrukte mensheid, die
onder de dwaasheid van dit systeem weliswaar gebukt
zou gaan, doch die er toch nimmer door zou worden
vernietigd. Dat is in enkele woorden gezegd, de in-
houd van deze film, een film, die in een aaneenscha-
keling van onverzettelijke momenten, opnieuw de groot-
heid constateert van de begenadigde kunstenaar Charles
Chaplin. Als extra nummer krijgen we te zien de doop-
plechtigheid van Prinses Marijke. Al met al een goede
Bioscoopavond.
Marktbericht. Op de gehouden markt waren aange-
voerd 498 paarden en 51 biggen, terwijl 31 kramen
enz. een staanplaats hadden ingenomen.
Prijzen: Werkpaarden 500—800 gld, betere soorten
boven notering. Enters 300—400 gld. Merries tot een
prijs van 500 gld. Biggen 10—17 gld. per week.
Kalme vaste handel.
Schapenkeuring. Door de vereniging tot bevorde-
ring van de schapenfokkerij in Gelderland we^d op
verschillende boerderijen alhier een keuring voor op-
name in het stamboek gehouden.
Van de volgende eigenaren werden ooien opgenomen:
Joh. Jolink 2 ooien. H. J. Jolink l ooi. J. Hendriks l
ooi. D. Schuerink l ooi. H. E. Schuerink l ooi. B. J.
Schennink l ooi. B. H. Harmsen l ooi. H. W. Wul-
link l ooi. J. Regelink l ooi. G. Loman l ooi. A. J.
Gosselink 2 ooien. F. Pelgrum l ooi. B. J. Harmsen
l ooi. A. Groot Roessink 3 ooien. J. H. Demming l
ooi. G. W. Toonk 2 ooien. W. J. A. C. de Vries 2
ooien. H. E. Harmsen 2 ooien.
Van Joh. Jolink werd l ram definitief opgenomen als-
mede van P. W. Smeenk.
Van de Fokver. Hengelo en van G. Loman werden
de rammen goedgekeurd ter dekking. Als keurmeesters
fungeerden Ir W. Hoogland, rijksveeteeltconsulent te
Arnhem en de heren A. Blikman te Velp en J. H.
Oortgiesen te Vorden.
Volgens de algemene indruk der jury was het aange-
voerde materiaal zeer goed.

Jaarverg. Chr. Jonge Boeren en Boerinnen. Afd.
Hengelo (Gld). Zaterdagavond 25 Oct. kwamen de
Chr. Jonge Boeren in combinatie met de Chr. Jonge
Boerinnen in Jaarvergadering bijeen.
De voorz. J. W. Wagenvoort opende na het zingen
van gez. 77 : l met gebed en het lezen van Ps. 33.
In zijn openingswoord heette de voorz. allen hartelijk
welkom, inzonderheid de sprekers voor deze avond :
de heer Dijkman uit Leesten en mej. Baars uit Ede.
De vertegenwoordigers der verschillende Bestuursaf-
delingen en hetxBestuur der C.B.T.B.
Uit het jaarverslag van de secr. bleek dat de afd. met
dankbaarheid op het afgelopen jaar kan terugzien. Op
verschillend gebied werd door de afd. actief gewerkt
en ook het bezoek der ledenvergaderingen getuigen
van ijver en liefde voor het ver. werk. Ook het verslag

van de secr.esse liet een opgewekte en dankbare toon
horen. Mej. Baars uit Ede gaf in haar causerie op
zeer prettige wijze haar opgedane ervaringen bij haar
bezoek aan Finland weer, welke interessante lezing met
grote aandacht gevolgd werd.
Na de pauze behandelde de heer Dijkman zijn onder-
werp : Onze arbeid" waarin hij er op wees dat onze
arbeid gezien moet worden als een zegenrijke opdracht,
waarin wij steeds een grote verantwoordelijkheid schul-
dig zijn tegenover Hem die ons de plaats op deze
wereld gegeven heeft. Gezien in het licht van Gods
Woord zullen wij onze roeping en de zin van onze
arbeid verstaan en onze talenten gebruiken, ter eer
van onze Grote Schepper.
Nadat door eigen krachten het toneelstukje „Hoe
Hendrik de vrouw won" was opgevoerd, sprak de
Voorz. der C.B.T.B. de heer Luiten een slotwoord
waarin hij de afd. opwekte ijverig voort te arbeiden
aan ons mooie werk. Herinnerend aan de naam der
afd.: „Jong Streven", uitte hij de wens dat het werk
der jongeren steeds moge zijn een streven naar het
doel, opdat wij straks als Christen Jonge Boeren en
Boerinnen een waardige plaats in de maatschappij
kunnen innemen.
Na het zingen van Gez. 75 : l werd deze goedgeslaag-
de avond, die verder met voordrachten werd afge-
wisseld, door de heer Luiten met dankzegging gesloten.
Dodelijk ongeluk. Woensdagmiddag na afloop der
paardenmarkt had te ongeveer half twee op de Hum-
meloseweg ter hoogte van de cementfabriek een doode-
lijk ongeval plaats.
De 48 jarige landbouwer G. J. Kamperman uit Zelhem
welke de paardenmarkt alhier had bezocht reed met
zijn dogcar in de richting Hum'melo, toen van de
tegenovergestelde zijde een veeauto kwam. Toen Kam-
perman achter van de wagen sprong schrok op het
ogenblik dat de auto passeerde het paard, waardoor
hij een klap van de wagen kreeg en tegen de grond
sloeg. Tengevolge van de hierdoor opgelopen schedel-
basisfractuur overleed Kamperman onmiddelijk.
Het slachtoffer laat een vrouw en twee kinderen achter.
Benoemd. Onze vroegere plaatsgenoot de WelEerw.
Heer P. Geurts, Kapelaan te Abcoude is benoemd tot
Secretaris van Zijne Hoogwaardige Excell. Johannes
Kardinaal de Jong, Aartsbisschop van Utrecht.
Aangezien dit een hoge vertrouwenspost betekent zijn
de parochianen van Sint Willibrord alhier zeer ver-
heugd. Proficiat.
Boekwerk als beloning. Namens de Minister van
Economische zaken werd aan de heer B. Heerink,
boekhouder bij de Coöp. Landbouwver. „de Volhar-
ding" een boekwerk uitgereikt, als beloning voor het
door hem behaalde hoogste aantal punten op het mid-
denstands-examen te Doetinchem.

Nieuws voor boer en boerderij
Voorschriften inzake loonmalen en toonbakken

nog steeds van kracht.

Telers of landarbeiders die granen in loon laten malen

DIK TROM
met zijn avonturen en kwajongensstreken komt

Zaterdag 8 Nov. s' middags 3 uur in „Concordia"

Eentree 45 et.
Ouders, laat Uw kinderen genieten van deze kostelijke Hollandse geluidsfilm.



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

Woensdag 5 November. Bioscoopvoorstelling.

Vrijdag 7 Nov. filmavond. Bond van OucUStrijders.

Zaterdag 8 November. Filmavond N.V.V.

14 en 15 Nov. Uitvoering Muziekv. „Concordia".

Woensdag 19 November Bioscoopvoorstelling.

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 Dec. Uitvoering zangv, „Soli Deo Gloria" Bekveld.

Zaterdag 13 December. Toneelavond V.V.V.
17 en 18 Dec. Jubileum«Uitvoering Chr. Muziekv. Crescendo.
27 en 29 Jan. 1948 Uitvoering Gvmnastiekver. „Achilles"

dienen er rekening mede te houden dat, in tegenstel-
ling met de mening welke de laatste tijd bij vele mole-
naars en bakkers heeft postgevat, de voorschriften
omtrent het loonbakken en loon malen nog steeds van
kracht zijn.
Het vervoer van partijen graan naar de molenaar mag
uitsluitend gezakt plaats vinden, terwijl aan elke zak
een label moet zijn bevestigd, waarop het product
alsmede naam en adres van de eigenaar zijn vermeld.
Wanneer de partij groter is dan 250 kg of over een
grotere afstand dan 15 km moet worden vervoerd,
moet het vervoer zijn gedekt door een X-geleidebiljet.
Deze biljetten zijn bij de P.B.H, te verkrijgen.
Ook alle partijen .gemalen product dienen gezakt en
van een label voorzien te worden vervoerd.
Het vervoer van het gemalen product naar de teler /
landarbeider of bakker moet, wanner de partij groter
is dan 250 kg of over een afstand van meer dan 15
km wordt vervoerd, zijn gedekt door een Y-biljet,
eveneens te verkrijgen bij de P.B.H.

Voedergranen, welke bij een voederhandélaar In op-
slag worden gegeven, kunnen slechts worden vervoerd
op een RX-geleidebiljet, dat door de desbetreffende
handelaar / opslaghouder moet worden uit geschreven.

De P.B.H, van district 30
G. W. Weenink.

ESPERANTO. ^
De oorlog maakte een einde aan bijna elk verenigings-
leven. Zo ging het ook met de vele Esperanto-clubs
in de achterhoek. Wel werden in het land de Espe-
ranto-verenigingen weer opgericht, doch de afdelingen
in de Achterhoek keerden niet weer.
Toch wonen in Oostelijk Gelderland vrij veel Esperan-
tisten die behoefte gevoelen aan persoonlijk contact.
Dat deed enige Winterswijkse Esperantisten besluiten
een bijeenkomst uit te schrijven. Velen gaven aan de
oproep gehoor en daar werd de Esperanto organisatie
in Oostelijk Gelderland gesticht onder de naam „Kon-
kordo".
De organisatie is geen vereniging met» statuten, contri-
butie, enz. Ieder die belang stelt in de wereldhulptaal
Esperanto is welkom. Ieder die de verbreiding van de
taal wil bevorderen kan zich beschouwen als „Kon-
kordano" (lid van Konkordo).
Men kwam reeds enige malen bijeen en bij elke bij-
eenkomst bleek het aantal deelnemers groter te zijn.
Dus kan worden verwacht dat de volgende bijeen-
komst een belangrijke zal zijn.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op 14 Dec. ter
herdenking van de geboortedag van Dr Zamenhof de
de ontwerper van Esperanto in Het Hart van de
Achterhoek, in Hengelo (Gld).

Een goed boek, is een goed vriend

Bestel het bij ARNOLD.

Zo de Here wil en zij leven, hopen onze geliefde
Ouders en Grootouders

J. LENDERINK en

H. A. LENDERINK-ENZERINK

op Maandag 3 Nov. a.s. hun 25 jarige Echtver.
te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de
wens van hunne dankbare kinderen en kleinkinderen

H. J. Lenderink
H. A. Lenderink-Schouten

en kind
H. A. Lenderink
G. E. Lenderink-Hukker
Henk, Jannie en Riki

ZONDAG a.s.
Aanvang 12 uur

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

PAX 2 - RATT11
Entree 25 cent
Beneden 16 jaar 10 cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun kaart
vrije toegang.

Hot U de- Weke?
Een actueel boek vol hersengymnastiek.

Zie hier een boek, dat in elk Nederlands
gezin een plaatsje waard is.
plm. 1 50 blz. Geb. 4.90 Ing. 3.40

Boekhandel Arnold.

Door ons uiteindelijk toch
nog onverwachts vertrek
naar Zutphen, niet in de ge-
legenheid van alle vrienden
en bekenden persoonlijk af-
scheid te nemen, wensen wij
langs deze weg allen het
beste, onder dankzegging
voor de hartelijkheid en de
vriendschap die wij gedu-
rende ons verblijf in Hen-
gelo mochten ontvangen.

J. W. Harwig
Echtgenote en kinderen.

Van Hasseltstr. 14 Zutphen

Wie mist een br. getijgerde

Jachthond
Tegen vergoeding van de
onkosten terug te bekomen

bij Th. D. Hoebink

Ruurloseweg B 105b

Kerkdiensten
ZONDAG 2 NOV. 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds Kwint

Bediening H. D
Veldhoek, 10 uur Ds Wiersma,

pred. te Zelhem
Woensdag 5 Nov. 7 u. Ds Kwint

Dankstond voor het gewas

Vrijz. Herv. Kerk.

Nam. 5 uur Ds Padt van Zutphen

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 tegen l Mei een

Boerenknecht of

aankomende
bij H. E. Schuerink

E 11 Hengelo (Gld)

Te Koop een toom

zware biggen
w.o. B.B. zeugjes bij

B. Besselink

Bekveld D 37

Voor de Slacht
Gem. meel, Gortbloem,

Boekweitmeel.

Bloed-, Lever- en Met-

worstkruiden. Peper,

Piment en Anijszaad,

Worstpinnen enz.

Beleefd Aanbevelend,

G. J. ten Arve

Te koop
een partij

rode kool
bij B. Berendsen

Bekveld D 46

Te koop

een Trekbok
bij H. Hulshof

Bekveld D 134



Chr. Jongelingsver.
maakt hierdoor bekend dat haar Bibli-

otheek hedenavond wederom is geopend

van 8-9 uur en verder om de 1 4 dagen.

Het Bestuur.

4

Den olden Bos, de veldwachter was 'n
. eerlukken Warl.

Uut: „Wat veurbi'j geet
en wat blif"

Van Derk van den Döker.
Ze heb d'r allemoal schik met. Goat ook
effen bi ' j STEVORD an en nemp zo'n boek
met, 'k wedde da'j d'r schik met heb. Ok
mooi veur kadoo a'j es niet wet wa^j geven
mot.

+

•
•
+
+

Thans geldige Rijwielbandenbonnen

tot 31 October 1947.
C 29, A 1, A 6, A 16, A 21 voor 1 Buitenband

D 40, D 41, B1, B 6, B 1 6, B 21 v. 1 Binnenb.

tot 30 November 1947
C 30, C 31, A 11, A 13 voor 1 Buitenband
D 42, B 11, B 13 voor 1 Binnenband.

Octoberbonnen kunt U nog inleveren tot uiterlijk
Maandag a.s.

en U weet wij leveren U steeds het beste

W. LUIMES Hengelo (Gld)

Bond van Oudstrijders *
„Ereschuld en Dankbaarheid"

Afd. Hengelo (Gld)

Belangrijke Filmavond
op Vrijdag 7 Nov. des avonds 7.30 u.

in „Concordia".

Als hoofdfilm zal worden vertoond:

„Den Vaderland Getrouwe"
Schetsen uit de Mobilisatie- en Oorlogstijd.
Zijne Excel. Lt. Generaal J. J. G. Baron v.
Voorst tot Voorst oud O.V. 1940 heeft
toegezegd de filmvoorstelling bij te wonen
en een enkel woord te spreken.

Entree 50 et. Leeftijd boven 15 jaar. Het Bestuur.

Be-Quick Sportschoenenfabriek

te Hengelo (Gld)

*Vraagt voor haar afdeling stikkerij
enige flinke

nette Meisjes
Gebr. JANSEN, Raadhuisstraat 25

Stierhouderij Keijenburg,
Leden en Nietleden van bovengenoem-

de Vereniging worden bekendgemaakt

dat Dierenarts van Soest a.s. Dinsdag-

morgen om 9.1 5 uur op de boerderij

van Niesink aanwezig is voor onder-

zoek der koeien en om 10.15 uur op

de boerderij van Diesveld, Reigersvoort

en dan in het vervolg om de 1 4 dagen.

Koeien die niet onderzocht zijn worden

niet toegelaten. Het Bestuur.

Maandag 10 Nov. 's middags 2 u.
spreekt in Café Demming Mevr. Esseling-Kok

B.O.L.H. en U.V.V. en belangstellenden.voor

Onderwerp :

Het plattelandsmeisje en -vrouw.
Oprichting Plattelandsvrouwen-bond.

BIOSCOOPZAAL „LANGELER" HENGELO
Exploitatie Jac Miedema — Deventer

Woensdag 5 November, 8 uur

De film waarop U jaren hebt gewacht

DE D ICTATOR
Met CHARLES CHAPLIN

De film die U beslist gezien moet hebben

Toegang 18 jaar. Entree f 0.90 (Bel. inbegr.)

Voorverkoop als gewoon.

Extra! De Doopplechtiglieid v, Prinses Marijke

Te koop

4 neurende malen
waarvan 2 volbloed, van
beste afstamming en produc-
tie T.B.C, vrij, ook genegen
te ruilen voor gust vee

bij D. M. Wullink
Op Huizink C 39

Te koop een

partij mangels

en 3 biggen
H. J. A. Wesselink

Noordink E 60

Gramofoonnaalden ARNOLD


