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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 24 Oct. t/m 6 Nov. 1948

Bonnen voor
Brood en Vlees

Alle bonkaarten

Bonkaarten

KA, KB, KC 812

KD KE 812

Tabakskaarten etc.
en v ersnaperings-
kaarten
QA, QB, QC 808

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH,

812

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

324 1, 324-2 brd
325, 326 Brood
321, 323 vlees
322 vlees

328 Algemeen.

327

331

332

333
334

335
B 345 C 347

337 algemeen

338

339
340

341
E 351
E 352

121. 122, 125

Tabak

123 versnap.

126 Versnap.

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
100 gram vlees
300 gram vlees

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

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

500 gram boter of margarine
of 400 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

50 gram cacao
750 gram suiker, boterham-

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

250 gram waspoeder
500 gram boter ot margar.

of 400 gram vet

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

100 gram kaas of 125 gr.
korstloze kaas

100 gram cacao
500 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gram versnaperingen

500 gram waspoeder
400 gram brood
500 gram bloem of zelfrij-

zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

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 gr. suiker, boterham-
strooisel enz. of 200 gr.
jam, stroop enz.

Geldig zijn de bonnen van
strook T

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

De niet aangewezen bonnen van strook 4 van de bon-
kaarten 810 kunnen worden vernietigd.

Ook vruchtenbrood vrij in prijs.

Behalve voor het zuiver witbrood is met ingang van
heden ook de prijs van vruchtenbrood vrijgelaten.
Onder vruchtenbrood wórdt brood verstaan, waarin
andere vruchten zijn verwerkt dan rozijnen en krenten.
De prijs van krenten- en rozijnenbrood is dus niet vrij.

Meer punten bij Huwelijk.

Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat zij,
die op of na l October a.s. een aanvraag om textiel-
punten indienen in verband met huwelijk, 150 punten
zullen ontvangen.
Vóór l October ingediende aanvragen worden nog
volgens de oude richtlijn behandeld. De textielpositie
laat niet toe aan bovenbedoelde maatregel terugwer-

kracht te verlenen.

Nederlanders mogen mop'ren
Op belasting en zo meer,
Liefti nek is voor vele mensen
Soms een lastige meneer

De millioenennota bracht ons
Kort geleden nog een schrik.
Maar dan zegt minister Lieftinck:
„Maakt U zich toch niet zo dik.

Betaal rustig Uw belasting
Ook al kijkt u daarvan scheel
Bij hetgeen wat ik te kort kom
Is 't wat u betaalt niet veel."

Lees eens in de krant hoe 't franc-je
Nu al voor de derde keer
Zegt: je kan me meer vertellen
Ik staak ook; 'k devalueer.

Nu kan Frankrijk weer gaan staken
Morgen, gist'ren of vandaag
Want je merkt het uit de kranten
Staken doen z'er nogal graag.

Eén ding blijkt wat overduid lijk:
Hoe men het bekijkt of ziet,
Men mag daar knappe koppen kennen
Maar.... een Lieftinck heeft men niét.

(Nadruk verboden)

Plaatselijk Nieuws.
De beste jaren van ons leven. Deze film draait
a.s. Woensdag in Bioscoopzaal Langeler. Wie het boek
hierover gelezen heeft, zal met spanning uitzien naar
de verfilming hiervan. En bij voorbaat willen wij zeg-
gen dat men niet teleurgesteld zal worden in de ver-
wachting die men er van koestert.
In deze film wordt de geschiedenis van drie mensen
weergegeven, die de narigheid en de ellende van de
grote wereldoorlog aan den lijve hebben gevoeld, en
nog erger voelen als zij thuiskomen.
Het zou ons te ver voeren als wij aan de hand van
het boek de wederwaardigheden zouden melden die
elk dezer soldaten meemaakten.
De fllm die 3'/2 uur duurt, vertoont dit alles in bij-
zonderheden.
Zie de advertentie in dit blad.

20 Jaar. De heer J. Schaaf, waarnemend Secretaris
onzer gemeente, gedurende de laatste bezettingsjaren,

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (CLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westcrbcck van Eerten

is te Amsterdam veroordeeld. De eis luidde 20 jaar
gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Oct. 1948.

Bevallen: D. H. Scheffer-Harmsen, d; J. W. M. Wol-
brink-Helmich, d; J. J. Geurtsen-Jansen, zn; J. W. Steint-
jes-Rietman, zn; J. P. A. Thuss-Oostendarp, d.

Ondertrouwd: A. Th. Besselink en D. J. Klein Haneveld.

Gehuwd : J. G. Ruesink en G. J immink ; J. B. Hulshof
en G. J. Wolsheimer; G. J. Goossens en W. H. Berendsen

Overleden: A. Hengeveld, oud 76 j. weduwn. van
J. A. Kettelarij; Grada A. Jansen, oud 38 j. echtgen.
van J. A. Ankersmit; Johanna W. Bretveld, oud 84 j.
weduwe van B. J. Huetink.

Schietconcours. De derde dag Zaterdag 16 October
j.l. was zeer druk bezocht en gaf handen vol werk
aan de baangriffiers. Zowel korpsen, als vrije baan-
schutters melden zich om elkander op sportieve wijze
te bestrijden en te trachten een der vele mooie prijzen
te bemachtigen. Geen ogenblik was dan ook één der
vier banen onbezet.
Zondag n.m. was het wat kalmer. Nu maakten velen
uit Hengelo en omstreken gebruik van de hun gebo-
den kansen. Vele schutters brachten het er lang niet
slecht af. Het volijverige bestuur had dan ook dag-
prijzen beschikbaar gesteld, naast de reeds aangekochte
prijzen. Deze werden gewonnen door:
Ie dag A. Grotenhuis, 2e dag J. ten Oever, 3e dag
G. M. Rutgers, terwijl de 4e dag 2 schutters aan bod
waren, n.l. B. Dekker en A. Wesselink welke hiervoor
nogmaals moesten kampen.
De navolgende korpsen hebben thans deelgenomen aan
het concours: Klasse A. Neerlandia Ede, (gedeeltelijk)
Willem III, Westendorp, Excelsior, Wehl, Lintelo te
Lintelo.
Klasse B Silvolde-Terborg, Lintelo te Lintelo.
Klasse C. Willem III, te Westendorp, Silvolde-Terborg
en Steenderen te Steenderen.
Om de spanning onder de schutters te verhogen, wordt
op verzoek van het bestuur thans nog geen uitkomsten
vermeld.
Zaterdag, Zondag en Maandag als laatste dag wordt
het concours voortgezet.

Damrubriek
Bij de opening van deze rubriek brengt de Damclub
„Hengelo" een woordxvan hartelijke dank aan de Uit-
gever van dit blad voor zijn belangloze medewerking
in deze. Wij hopen dat deze rubriek zal bijdragen tot
verbreiding van ons mooie damspel. De bedoeling is
de damliefhebbers op de hoogte te brengen van de
spelregels; het bespreken van bijzondere partijstanden
en het organiseren van een oplossingswedstrijd.
Wij zullen aan het einde de namen der winnaars ver-
melden. Dames mogen natuurlijk ook mee doen.
Mochten er sportliefhebbers zijn die hiervoor een prijsje
over hebben dan zullen wij die in dank aanvaarden.
Leden van onze club dingen niet mee naar de prijzen.
In verband met de competitie-reiskosten kunnen wij
onze kas hiervoor niet aanspreken.

1 2 3 4 5

6

16

26

36

46
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25

35

45

Als oefening voor deze week een eenvoudige opgave,
waarvan de oplossing nog niet behoeft te worden in-
gezonden: Wit 21-22-27-32-47-48, wit speelt en wint

Zwart 9-10-13-16-20-29.
Oplossing volgende week.

Naar aanleiding van een desbetreffende advertentie in
dit nummer, wijst de eigenaar van het Feestgebouw
Concordia er op dat hij A. Haverkamp op zijn ver-
zoek toegestaan heeft een rijwielbewaarplaats te houden
bij zijn gebouw, ter meerdere service van de bezoekers.
Nadrukkelijk wijst hij er op, dat de bezoekers geheel
vrij zijn of zij hun rijwiel al of niet onder controle
willen plaatsen en dus niet verplicht zijn te betalen.

Bond van Oud-Strijders. Zaterdag 30 October
treedt voor bovengenoemde Bond op Majoor J. Riet-
veld, met het onderwerp: „Het Veluwe Vrijw. Bat.
in Indië". We wekken onze lezers(essen) op deze avond
vrij te houden om zodoende de toestand omtrent Indië
te verrijken. Zie advertentie in volgend no.

Sportnieuws. Dinsdag werd op het Paxterrein een
voetbalwedstrijd gespeeld door het Politie-elftal Doe-
tinchem—Gemeente-politie Winterswijk. Het geheel
was voor de rust eeii weinig aantrekkelijke wedstrijd,
Na de rust was de strijd iets spannender en eindigde
tenslotte in een 4—3 overwinning voor Winterswijk.

STEENDEREN.
De Organonfabrieken te Oss. Voor een vrij groot
getal belangstellenden had Maandagavond in ,de Zwaan'
alhier een lezing plaats met filmvertoning van de Or-
ganonfabrieken te Oss.
De aanleiding tot de oprichting dezer fabrieken in
1923 vormden enkele van de afval producten der var-
kens-exportslachterijen te Oss.
Een belangrijke grondstof voor deze fabrieken wordt
thans gevormd door de urine van drachtige merries.
Reeds 20 jaar koopt Organon deze grondstof voor de
winning van een hormoon het z.g. Menformon, dat
als geneesmiddel voor mens en dier zeer belangrijk is.
Tevens vormen de verkregen producten een gevraagd
exportartikel en daardoor een belangrijke deviezenbron.
Boeren kunnen aan de pharmaceutische industrie steun
verlenen door levering van urine van drachtige merries.
Hierdoor schakelt men zich in in een werk dat direct
of indirect voor veel mensen van grote betekenis is,
en dat een belangrijk preparaat levert in de strijd voor
de gezondheid van mens en dier, en dat de Neder-
landse geneesmiddelen in de apotheken over de gehele
wereld een vooraanstaande plaats doet innemen.
Bovendien verschaft men zich door levering een be-
hoorlijk voordeeltje in het bedrag hetwelk men hier-
voor ontvangt.
In 1947 werd hiervoor uitbetaald f 160.000.
Een chemisch laboratorium, benevens een grote ver-
scheidenheid van proefdieren die in een uitgebreid
stallencomplex zijn ondergebracht, staan de Organon-
fabrieken ten dienste.
In 1923 klein begonnen tellen de fabrieken thans meer
dan 1000 man personeel, waarvan een groot gedeelte
wetenschappelijk ge vormden.
De hierop vertoonde film gaf een duidelijk beeld van
de belangrijkheid van deze onderneming en deed een
beroep op de samenwerking tussen paardenhouders en
Organon.

Geslaagd. Dezer dagen slaagde onze plaatsgenoot
de heer A. Smeenk te Amsterdam voor het diploma
Banketbakker.

Nieuws voor boer en boerderij.
„Duivebonen".

M.i.v. 18 Oct. '48 vallen duivebonen niet meer onder
de graanregeling 1948. Dit product mag dus geheel
vrij verhandeld worden. Voor de overige veldbonen
blijven de bestaande voorschriften gehandhaafd.

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

Bestrijding van de wintervlinder door middel

van Lljmbanden.

Aangezien binnenkort de wintervlinders uit de grond
komen, is het nodig, om vooral in fruitteeltbedrijven,
waarin niet voldoende bespuitingen worden uitgevoerd,
in de tweede helft van October lijmbanden aan te
leggen. Men bereikt hiermede, dat de ongevleugelde
vrouwelijke wintervlinders niet tegen de stammen kun-
nen omhoog kruipen om eieren aan de takken af te
zetten.



Ook de fruittelers, die in de laatste jaren minder resul-
taat hebben verkregen met een winterbespuiting tegen
de wintervlinder, wordt in overweging gegeven thans
lijmbanden aan te leggen.
Lijmbanden bestaan uit vetvrij papier, waarop men
een dunne laag z.g. rupsenlijm aanbrengt, die enige
maanden kleefkracht moet behouden. De lijmbanden
worden op een glad gedeelte rondom de stam van
kerse-, pruime-, appel- en perebomen aangebracht en
aan de boven- en benedejizijde met een touwtje zo-
danig bevestigd, dat de vlinders er niet onder door
kunnen kruipen.
Nadere bijzonderheden over de bestrijding van de
wintervlinder verstrekt de Plantenziektenkundige Dienst
te Wageningen op aanvraag.

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

16 Nov. Kunstgenot „Pierre Balledux."
20 Nov. Tonceiavond Bond voor Staatspensionnering.
23 en 24 Nov. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"
26 en 27 Nov. Uitv. Muziekver. „Concordia".
l Dec. Propaganda»feestavond, Volksonderwijs,
10 en I I Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
26 en 27 Dec. Uitvoering „Sancta Caecilia".

Nieuws in het kort
Het dure leven. De gedeeltelijke opheffing der sub-
sidies op de levensmiddelen zou volgens deskundigen
ter compensatie een inkomenverhoging van 90 cent
a f 1.-— nodig maken voor een gezin met vier kinderen.

De Oranje wordt opgeknapt. Het vlaggeschip der
Maatschappij Nederland, de Oranje, dat dezer dagen
is thuisgevaren, gaat het dok in om weer geheel als
passagierschip te worden ingericht.

Zonder stroom. Te Vlaardingen is een transforma-
tiegebouw van het Rotterdamse electriciteitsbedrijf in
brand gevlogen, met het gevolg, dat Schiedam, Vlaar-
dingen en Hoek van Holland zonder electrische stroom
kwam.

Op bevel van meneer zélf. Gebleken is, dat Hitler
zelf in het najaar van 1944 het bevel gaf, de haven-
installaties van Amsterdam en Rotterdam te vernielen.

Honderdjarige overleden. Te Emmen overleed de
heer Remmelt Boerhof, wiens honderste verjaardag op
4 October j. 1. onder grote belangstelling was gevierd.

Hoe ze te plukken. Te Beekbergen werden met
drie verschillende typen mais-plukmachine demonstra-
ties gehouden.

Drie kwart eeuw. Thomsen's Havenbedrijven te
Rotterdam bestaat 75 jaar.

Het decoratieve speldje. Het „Kankerspeldje" tijdens
de jubileumfeesten verkocht ten bate der kankerbe-
strijding, bracht meer dan een millioen gulden op,

Kerk in tramremise. Daar er te weinig kerken
zijn, werd in Amsterdam-Zuid een Hervormde kerk-
dienst gehouden in een tramremise.

Vestdijk vijftig. Velen waren Zondag naar Doorn
gekomen om er de schrijver S. Vestdijk, die vijftig
jaar was, geluk te wensen.

Zondag 24 October a.s.

AANVANG 2 UUR

Pax 1 - REUNIE 1
Entree 42 cent

TERREIN KASTAN1ELAAN

DAMES
Wegens Kapdemonstratie op Donderdag 28 Oct.

is onze Damessalon

G E S L O T E N
ANT. LURVINK Tel. 298 Keijenburg.

N.V. Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek

te Vorden

Vragen zo spoedig mogelijk

een Stopper en Arbeiders.

Dansschool Theo Houtman
invang Danscursussen :

2e Les^^aal Wipkelman Keijenburg

Donderdag 28 October om 7.30 uur.

Daarbij J&tmnen zich nog Dames en Heren
opgevj

Zaal Langejer: Maandag 25 Oct. Ie yroep om

7.1 5 uur/ze groep 8.45 uur, daarbij zien wij nog

graag aanmelding van veel Dames voor groep 2.

Dansmuziek
OP

Zaterdag 30 October in café KRIJT

WICHMOND.

AANVANG 7 UUR.

Gevraagd
voor direct bekwame

Metselaar
Brieven No. 31 bur. dezes.

Verloren
een grijze Kinder

Gabardinejas
Tegen beloning terug te be-

zorgen bij A. de Gunst,

Ruurloseweg 50,

Hengelo (Gld)

Te koop een

Jongens- en een

Herenfiets
bij G. J. Smeenk,

Wichmondseweg 19

Hengelo (Gld)

Te koop
een goedsoortige

neurende Maal
bij H. A. Cornegoor,

Lankhorsterstraat D 112

Hengelo (Gld)

Te koop een toom

zware Biggen
bij J. Th. Nieuwenhuis,

„Honnekink" D l

Hengelo (Gld)

Te koop partij rode

CONSUMPTIEWORTEIS
bij
H. G. G. de Gouberville

Bronkhorst

Gepl, Handappels
3-4-5 en 6 pond voor f 1.—-

Voor Winteropslag

Goudreinetten

65, 75 et per kg.

Sterappels 45-55-65 p. kg.

Aanbevelend,

Wijnbergen

Kerkdiensten
ZONDAG 24 OCT. 1948

Ned. Herv. Kerk

10.15 uur Ds J. A. Kwint,

7 uur A. M. Nortier, pred. te
Steenderen, Jeugddienst.

Vrijdag 29 Oct. 7 uur
Ds. A. Th. Stegenga. pred. te

Arnhem. Onderwerp .
„Hoe brengen wij onze kinderen

tot Christus".

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds. Padt van Zutphen.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

Parochie 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.

Te koop beste

neurende Maal
en een toom

Biggen
bij W. Verheij,

De Nieuwe Maat A 46

Steenderen

Te koop een partij

rode Wortelen
bij H. J. A. Wesselink,

Noordink E 60 Hengelo (G.)



Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde

Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder

Johanna Wilhelmina Bretveld
Wed. van B. J. Huetink,

in de gezegende ouderdom van 84 jaar.

Dat haar heengaan vrede was, is ons tot troost.

Uit aller naam:

Fam. ZIEVERINK.

Hengelo (Gld), H October 1948.
Wichmondseweg 4 >

De teraardebestelling • heeft plaats gehad Dinsdag

19 October.

Oprichtingsvergadering,
Coöp. Werktuigen-Vereniging.

Belangstellenden worden hiertoe uitgenodigd Maan-

dag 25 October, 7 uur, in café Hilderink, Keijenburg.

Voor het voorlopig Bestuur

H. B. Jansen, Voorz.

Gevonden
een wollen

Damesvest
Tegen advertentiekosten
terug te bekomen bij

G. H. Jansen,

Varsel F 33, Hengelo (G.)

Bioscoopzaal „LA N GELER11

Exploitatie Jac. Miedema —

DINSDAG en WOENSDAG, 26 en 27 Oct., 7.30 uur,

DE BESTE JAREN VAN ONS LEVEN
(The best years of our lives)

met Myrna Loy - Fredric March - Teresa Wright - Dana

Andrews - Virginia Mayo - Harold Russell.

Een film, die op onvergetelijke wijze, een probleem van

tnillioenen mensen behandelt.

Menselijk, eerlijk-ontroerend. De filzn van de maand.

Toegang 1 4 jaar. In verband met de grote lengte der film

(3'/2 uur) zijn de entreprijzen l 1.40 «n f 1.05 (bel. inbegr.)

Plaatsbespreken en voorverkoop van heden af aan de zaal.

Net dagmeisje
gevraagd,

Adres bureau dezes.

Gevraagd
voor direct zelfstandige

Schildersknecht
Brieven no. 30 bur. dezes.

Biedt zich aan
tegen l Mei R.K. bejaarde

Boerenknecht
met boerenwerk bekend, of

iets dergelijks.

Adres bur. dezes

Bergplaats voor

Rijwielen
onder controle

bij 't Feestgeb. „Concordia"

gedurende alle Feesten.

VERHALEN voor de KERSTTIJD
Nieuw Kerstverhaalboek

van Anne de Vries
Gebonden in heel linnen band l 4.90.

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

Attentie!
Waar koopt U Uw leren Jas?
Natuurlijk niet bij een horlogemaker,

maar bij het Lederhuis

G. JANSEN - Zadelmakerij
Hengelo (Gld)

Verzorgt steeds vroegtijdig Uw

ST. NICOLJLAS-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 T«l 1337 ZUTPHEN

Ook aan hoi* t« ontbieden.

Apparaatrollen
ARNOLD

Publicatie vin d« Ncdcrlindicbt
Pcti

Het Plaatselijk
blad komt binnen,

de regelmatige, wel-
kome brenger van alle
nieuws uit de eigen
omgeving. Juist op het
platteland en in de
provinciesteden is er
een 6r

°
te

 Gehechtheid
aan de eigen streek.

HET PLAATSELIJK
BLAD IS EEN DEEL
VAN HET
VOLKSLEVEN!

de „RECLAME"



Film en Lezing van de

Organonfabrieken te Oss.

Maandag 25 October a.s., 's avonds half 8, komen

de Organonfabrieken in „Concordia" te Hengelo

(Gld), met de film „Samenwerken" gevolgd door

een lezing over het werk der Organonfabrieken.

Reeds 20 jaar koopt Organon urine van drachtige

merries voor de winning van een hormoon, dat als

geneesmiddel zeer belangrijk is. «
Door Samenwerking is hier een industrie gescha-

pen, die van grote betekenis is, zowel voor ons

land, als voor de geneeskunde voor mens en dier.

Wilt gij hier meer van weten ? ?

zorg dan

Maandagavond a.s. half 8

aanwezig te zijn in „Concordia".

Toegang Vrij ! !!

Bijvoegsel behorende bij de Reclame van 23 Oct. 1948.


