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Bon voor tabak en een ei.
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat, ge-
durende het tijdvak van 24 Juli t/m 9 Augustus a.s.
de bonnen „Tabak H 31" en „Tabak 32" der tabaks-
kaart elk recht geven op één rantsoen sigaretten of
kerftabak. Bon „Tabak H 35" van de gecombineerde
kaart is aangewezen voor twee rantsoenen, sigaretten
of kerftabak.
Voorts zijn gedurende bovengenoemd tijdvak de bon-
nen „H 04 Reserve, H 07 Reserve" en „H 14 Alge-
meen" van de bonkaarten voor voedingsmiddelen
geldig voor het kopen van één ei per bon.

Geldigverklaring Kunstmestbonnen.
Het Kunstmest Distributie Bureau deelt mede, dat met
ingang van 21 Juli 1947 zijn geldig verklaart de stik-
stofbonnen, voorzien van opdruk I en de kalibonnen
voorzien van opdruk I. Deze bonnen blijven geldig
tot 31 October a.s.
Aan verbruikers mogen geen meststoffen worden afge-
leverd, vóórdat de daarvoor geldige bonnen zijn ont-
vangen.
De meststoffen, nodig voor het honoreren van de gel-
dig verklaarde stikstof- en kalibonnen, zullen slechts
geleidelijk aan beschikbaar komen, zodat niet elke bon
direct gehonoreerd zal kunnen worden.

Grote radioprijsvraag voor de
militairen in Indië.

In het „Programma voor de Nederlandse Strijdkrachten"
van Zondag 27 Juli a.s. om 18.30 uur over Hilversum I
wordt een luisterwedstrijd gehouden in de vorm van
een hoorspel, dat een beeld geeft van het leven op
een militaire buitenpost „ergens op Java". In dit hoor-
spel is een vijftal vragen verwerkt, waarop de luisteraar
het antwoord moet geven. Deze antwoorden moeten
uitsluitend per briefkaart (met minstens 25 cent en
maximaal f 1.— extra gefrankeerd) voor 15 Aug. a.s.
worden gezonden aan het „Programma voor de Ned.
Strijdkrachten", Hoge Naarderweg 10, Hilversum. Een
heruitzending van deze luisterwedstrijd vindt plaats op
Donderdag 31 Juli a.s , eveneens in het „Programma
voor de Nederlandse Strijdkrachten" over Hilversum I
om 18.30 uur.
De opbrengst komt ten goede aan de grote radiotoe-
stellenactie voor de militairen in Indië, die de „Band
Nederland-Indië in samenwerking met de NIWIN or-
ganiseert. De prijzen, die alle gratis zijn aangeboden,
bestaan uit een vacantiereis en verblijf gedurende zeven
dagen in een van de bekende Butlin-kampen in Enge-
land, een tapijt ter waarde van f 700. —, een heren-
of damesrijwiel, een stofzuiger, een retourvlucht per
KLM op een van de binnenlandse luchtlijnen, een
vlucht boven den Haag in een toestel van Frits Diepen's
vliegtuigindustrie, en verder tal van luxe- en huishou-
delijke voorwerpen. De Minister van Justitie verleende
voor deze wedstrijd toestemming bij beschikking van
17 Juli 1947, He Afd. A, or. 1752.

Plaatselijk nieuws
Benoemd. De Heer J. H. Tijdink alhier is benoemd
in de Jury voor de Vakwedstrijden op de Internationale
Tentoonstelling op Bakkerij gebied „Itoba" te Arnhem,
welke gehouden wordt van 5 tot 14 Sept. in „Musis
Sacrum" aldaar.

Geslaagd. Onze vroegere plaatsgenote Zr. E. G.
Heesen slaagde 15 Juli voor het diploma Wijkver-
pleegster. Haar opleiding ontving zij aan het Centraal
Instituut voor Chr. Sociale Arbeid te Groningen.

De dwaze wereld

Als je zo eens in de krant kijkt
En je leest van dat of dit,
Lijkt het af en toe wel of je
In een mallemolen zit.

Lees, hoe daar in onze polders
Neêrlands leger helpen moet,
Wijl meneer-de-bunker-bouwer
In het kamp z'n dutje doet.

Lees hoe er de groente-teler
Mooie smoesjes u vertelt —
Onderwijl gaat 't goede voedsel
Op een grote vuilnisbelt.

Hoeveel duizend Nederlanders
Wonen nu nog in een krot?
Maar café's en danslokalen
Zijn het eerste steeds aan bod.

'n Mooie, nieuwe, gladde dansvloer
Wordt maar zonder meer besteld,
Want wat moet je anders kopen
Van je zwart verdiende geld?

Geen vergunning i? er nodig—
Alles koop je zonder bon.

In veel Nederlandse huizen
Zit in plaats van glas . . . . karton

Hier een beeld van grote weelde,
Daar van armoe, ongekend.
Voor Neêrlands kar staan dolle paarden;
't Is de dwaasheid, die ze ment.

(Nadruk verboden)

Blikseminslag. In de nacht van Woensdag op Don-
derdag, brandde tengevolge van blikseminslag de boer-
derij van de heer Moorman op het Zelle af.

Concert. Zondagavond gaf de muziekvereniging „Con-
cordia" haar eerste zomeravondconcert in de muziek-
tent. Het concoursnummer waarmee de vereniging te
Varsseveld zo'n succes had moest op verzoek van de
aanwezigen tweemaal worden gespeeld.

Geslaagd. Onze oud-plaatsgenoot de heer B. Berendsen
thans onderwijzer te Nijkerkerveen, slaagde te Utrecht
voor het diploma M.O. Boekhouden.

Brand. Bij de landbouwer J. Heerink te Bekveld brand-
de een stroberg af.

M.E.V.A.
Leden van de Buurtver., die nog wensen mee te gaan

s.s.t.t.
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met de reis naar Amsterdam enz. of Valkenburg wor-
den verzocht zich alsnog op te geven tot en met Maan-
dagavond 28 Juli, dit in verband met nog enkele be-
schikbare plaatsen. Zij die zich hebben opgegeven
worden Maandg 28 Juli te 8 uur verwacht bij H. J.
Groot Roessink „Sletterink".
N.B. Vertrek voor leden boven 60 jaar op Woensdag
30 Juli 's morgens 8 uur, worden van huis afgehaald.

Winkeliersvergadering. Maandagavond vergaderde
in café Leemreis de Hengelose winkeliersvereniging.
Slechts de helft der leden was aanwezig. De voorzitter
der vereniging de heer Weevers deelde mede dat de
commissie welke de plannen had uitgewerkt om het
Hengelose publiek te stimuleren in Hengelo te kopen,
het voorstel aan het bestuur had gedaan een prijsvraag
uit te schrijven bestaande uit een gedicht waaraan enkele
letters ontbreken. De ontbrekende letters liggen dan
bij de winkeliers in de etalage.
Men wilde het geheel in het programma der Oranje-
feesten verwerken. Fraaie prijzen zullen beschikbaar
worden gesteld.

Geslaagd. De dames H. Fokking, H. Halfman, G.
Harmsen en E. Jacobs slaagden voor het diploma hulp
in de huishouding aan de vakschool voor meisjes te
Dieren. Het diploma huishoudkundige verwierven mej.
A. Dorgelo en J. Grotenhuis. Het diploma kinderjuffr.
werd behaald door mej. G. Grotenhuis.

Reis voor ouden van dagen. Ouden van dagen, die
de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en de tocht
voor Ouden van Dagen willen mede maken, gelieven
zich zo spoedig mogelijk op te geven bij een der be-
stuursleden: J. H. Tijdink, A. H. Arnold, A. Leemreis,
A. Gasselink en L. Vingerling.

Motorterreinwedstrijden. Op 2 Augustus a.s. zullen
te Hengelo (Gld) weder grote terrein wedstrijden voor
motoren worden gehouden. De aanvang is bepaald op
2 uur. Evenals in Mei zullen de wedstrijden weer
worden gehouden op „Het Zand". Vanaf Zaterdag
a.s. zullen de kaarten in voorverkoop verkrijgbaar zijn
bij vele adressen in verschillende gemeenten.
Men verwacht mede door de vele vacantiegangers
welke thans in de Achterhoek verblijven enorme be-
langstelling.

Schapenfokvereniging. Zaterdagavond vergaderde
de Schapenfokvereniging in café Demming. Van de 24
leden waren er 16 aanwezig. Uit het jaarverslag bleek
dat de ontvangsten f 203.38 en de uitgaven f 235.50
bedroegen. In het bedrag der uitgaven is inbegrepen
de aanschaffingskosten van de aangekochte ram. De
rekening over 1946 werd op voorstel van de heren
H. W. Wullink en H. Stoltenborg, welke met het na-
zien der rekening waren belast, goedgekeurd. Het af-
tredende bestuurslid G. Wissink werd met algemene
stemmen herkozen. Na gehouden inschrijving en stem-
ming werd de ram weder geplaatst bij de laagste in-
schrijver de heer J. Demming tegen een vergoeding
van f 134,90 per jaar, waarbij is inbegrepen het weiden
van ongeveer 30 ooien in de dekkingstijd. Het dekgeld
werd bepaald op f 6.— per ooi voor leden en f 10.—
voor niet leden.
Tot leden der aankoopcommissie voor een tweede ram
werden benoemd de heren A. Groot Roessink, B. J.
Harmsen, J. Demming en P. W. Smeenk.
Het bestuur stelde voor dit jaar een schapenkeuring
te doen houden, waarvoor veel belangstelling bestond.
Als datum werd bepaald 11 Aug. a.s., gevraagd zullen
worden enkele nummers, rammen, ooien en lammeren,
voorts ooien met 2 afstammelingen en ram met min-
stens 5 afstammelingen, ingeschreven in het stamboek
of lammerenregister. Ook niet leden kunnen inschrijven.
Het inschrijfgeld werd bepaald op f 1.— per nummer
Als juryleden zullen worden gevraagd de heren A. Blik-
man te Velp en D. J. W. Remmelink te Doetinchem.

Eindles Landbouwhuishoudcursus.
Woensdagavond had in het feestgebouw Concordia
de eindles van de landbouwhuishoudcursus uitgaande
van de plaatselijke afdeling der G. M. v. L. plaats.
Aanwezig waren o.m. Mej. Heesen, als consulente van
het landbouwhuishoudonderwijs der G. M. v. L. te
Arnhem, de dames Langeler en Eijerkamp als plaatse-
lijke commissie van toezicht bij genoemd onderwijs,

wethouder Luesink en vele bestuursleden der pi. afd.
Nadat de meisjes door de heer Tiecken, land- en tuin-
bouwonderwijzer te Zelhem en mej. Beker uit Brum-
men als lerares waren ondervraagd, sprak mej. Heesen
enkele woorden tot de cursisten, waarbij ze wees op
de vele moeilijkheden die deze cursus door gebrek aan
geschikte leermiddelen en verwisseling van leraressen
(Mej. Beker is de derde lerares in dit cursusjaar) had
ondervonden. Hierna sprak achtereenvolgens wethouder
Luesink namens het gemeentebestuur, de heer Ruesink
namens het bestuur der afdeling en mej. Burghard als
presidente van de pi. afd. der B.L.O.H. Door de cur-
sisten werden aan mej. Beker en de heer Tiecken een
aardig souvenir aangeboden. De meisjes voerden hier-
na enige toneelstukjes op en mej. Hanskamp las een
door haar zelf gemaakt gedicht voor, waarin het wel
en wee der cursus werd bezongen.
Mejuffrouw Heesen reikte aan de volgende meisjes een
diploma uit: R. Stege, R. Riefel, H. Lebbink, D. Hans-
kamp, H. Bosch, A. te Brake, A. Wenneker, J. Es-
kes, G. Wenneker, H. Ruesink, D. Bultman en A.
Weevers.

Nieuws in het kort
Wat Nederland kreeg. Als herstelbetalingen van
Duitsland heeft Nederland in de periode van l Jan.
'46 tot eind Juni '47 in totaal ontvangen: 26 schepen,
l fabriek, 812 machine-werktuigen, 727 uitrustings-
stukken voor chemische industrie, 110 uitrustingsstuk-
ken voor de lichte en zware industrie, alsmede 24.215
kleinere uitrustingsstukken.

De leden geschoren. De secretaris van de vakgroep
Kappersbedrij ven heeft sedert de bevrijding l' /2 millioen
gulden aan contributiegelden zoek gemaakt.

Deense zanghulde. Het zangkoor van het verbond
van Deense taxi-chauffeurs, dat zijn vacantie door-
brengt in Amsterdam, bracht een zanghulde voor het
monument der gefusilleerden op de Weteringschans.

Olie in plaats van kolen. In verband met de uiterst
moeilijke deviezenpositie worden de toewijzingen van
olie voor centrale verwarming geheel gelijk geschakeld
met die van vaste brandstoffen.

Moderne woonschuit. Een bouwmaterialenbedrijf te
Hillegom heeft 8 drijvende betonnen huisjes gecon-
strueerd.

Als vóór de oorlog. De capaciteit van het Neder-
landse vrachtautopark, die men in 1950 weer op peil
hoopt te hebben, is reeds thans ongeveer gelijk aan
die van 1939.

Blank en klaar. Rembrandt's schoongemaakte „Nacht-
wacht" is weer in het Rijksmuseum te bezichtigen.

Géén volkslied was toen beter. De regering be-
treurt ten zeerste, dat na de radio-rede van dr Beel
het Wilhelmus ten gehore is gebracht, wat buiten haar
voorkennis geschiedde en niet de juiste en gewenste
sfeer heeft geschapen.

Huizen op papier. Van l Januari tot 12 juni '47
verstrekte de Centrale Directie van de Volkshuisvesting
machtiging tot de bouw van ruim 14.000 woningen,
waaronder voor Groningen 515, Friesland 1320, Over-
ijsel 1150, N-Holland 415, N-Brabant 3180 en Lim-
burg 2370.

In een nieuw jasje. In de loop van Juli zullen fran-
keerzegels van 15-20 en 30 cent in de nieuwe uit-
voering verschijnen.

Halen en brengen. De kolenprijs werd verhoogd,
doch op een bon van de kolenkaart zal een bedrag
worden terugbetaald.

Het gouden imkersfeest. Koningin Wilhelmina,
princes Juliana en prins Bernard hebben ieder een
medaille beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling,
,,Het Gouden Imkerfeest", die in September te Assen
wordt gehouden.

Nu de praktijk. Werkspoor onderzoekt op het ogen-
blik de mogelijkheid van de toepassing van de zware
hete-luchtmotor volgens het Philips-systeem voor trei-
nen en schepen.

Vlagvertoon. Op 31 Juli komen, voor het eerst
sedert de bevrijding, drie Franse oorlogsschepen voor
een officieel bezoek in de Amsterdamse haven.
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Modern ingerichte

Smids-, Hoef- en Kachelsmederij
ANNEX KLEINHANDEL IN LANDBOUWWERKTUIGEN

BeUeld aanbevetend A, J, BESSELINK 1*26(1101, HOEFSHID,

Te koop een toom

zware biggen
bij G. W. Weeninlc
Beatrixlaan l

Te koop

2 nieuw melkte Koeien
en neurende Koe

B. Boers, Bekveld D 63

Gevonden een

Dameshorloge
van het Hogenkamp naar

Hengelo. Tegen adv.kosten

terug te bekomen bij

T. Roenhorst D 38

Uitbetaling
der vacantiebons op
2 Augustus bij de
Penningmeesters

J. van Aken R.K.B.
H. G. Bijenhof N.C.B,

's avonds om 7 uur..

Te koop

twee biggen
tevens gevraagd een

binnenpot van een

fornuispot 1 00 L

bij D. J. HUKKER
Varsselseweg B 67

Te koop

Stamslabonen
z.d. en een partij BERK

voor bezems bij

D. POORTEMAN

Stapelbroek F 2 Hengelo(G.)

Te koop een toom

zw^re biggen
bij A. TJOONK

Lankhosterstr. E 17

Te koop

zware Biggen
bij H. Berendsen

Noordink E 46.

Te koop

biggen
waarvan opgenomen in b.b.

n. o. Z.
bij G. J. Rouwenhorst

F 81 Varssel

Verloren
in de Gemeete Hengelo een

Dekkleed
Tegen beloning terug te

bezorgen bij H. Franken

Pluimveehandel

Te koop een r.b.

drachtige maal
5 Aug. a.d. telling, TBC vrij

en 2 dr. B. B. zeugjes
7 en 27 Aug. a.d. telling

Adres: A, Groot Roessink
Dunsborg B 4

Hengelo (Gld)

Geldcredielen f 800.— 5%
Zonder borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. SCHIJF ALLEN

Br. porto antw. Spaarcred. Inst.
Mathen«sierwag 110 - R'dam-W-

Nieuwe omroeptechniek. Op het ogenblik zijn des-
kundigen van de P.T.T. bezig voorbereidingen te tref-
fen voor het doen van experimenten op het gebied
van de radio.

„De Dictator" komt l Charlie Chaplin's beroemde
film: „De Dictator" komt van l Augustus af eindelijk
ook in de Nederlandse bioscopen.

Luxe Auto te Huur
uitsluitend met chauffeur

Ook geschikt voor Ziekenvervoer

Beleefd aandevelend A. G. Wolsink

Vordenseweg 3, HENGELO (Gld.
Na sluitingstijd boodschappen: Regelinkstraat 3

Vraagprogramma
voor de Schapenkeuring te Hengelo (G.)

uitgaande van de Schapenfokver. „Hengelo"

Gevraagd worden alleen dieren van het type Texels

ingeschreven in stamboek of jongvee-register.

KI. 1. Rammen geb. in 1945 of eerder.

KI. 2. Rammen geb. in 1946.

KI. 3. Ramlammeren geb. in 1947.

KI. 4. Ooien geb. in 1945 of eerder.

KI. 5a. Ooien geb. in 1946 niet gelamd.

KI. 5b. Ooien geb. in 1946 gelamd.

KI. 6. Ooilammeren geb. in 1947.

KI. 7. Ooi met 2 eigengefokte lammeren.

KI. 8. Ram met minstens 5 afstammelingen.

Inleggeld voor niet-leden f 1.— per klasse. Aangiften
moeten uiterlijk 2 Aug. onder opgaaf van nummers,
wolproductie enz. worden ingezonden bij ondergete-
kende. Na die datum worden geen inschrijvingen meer
aangenomen.

Namens Bestuur Schapenfokver. „Hengelo",

Joh. Jolink C 41 Hengelo (G.).

GESLOTEN
wegens vacantie de volgende

Smidsbedrijven
Smederij B. EELDERINK, Veldhoek 4 - 9 Aug.

E. LUBBERS, Hengelo 1 1 - 1 6 „

H. EELDERINK, Varssel 1 1 - 1 6 „

H. J. HARMSEN, Hengelo 18 -23 „

H.J.HORSTINK, „ 18 -23 „

B. JANSEN, ., 1 8 - 23 „

G. HARMSEN Noordink 25 - 30 „

A. J. BESSELINK, Hengelo 25-30 „

B. A. SUETERS, Keijenburg 18-23 „

J. H. JANSEN, „ 25 - 30 „

W. J. BESSELINK, ,, 18-23 „

Deze advertentie wordt slechts één maal
geplaatst.



31 Augustusvan de feestelijkheden op
georganiseerd door de Oranje-Commissie
in samenwerking met de Hengelose Win-
keliersvereniging en met medewerking van
„Crescendo" en „Concordia".

6 uur

8 uur

9 uur

10 uur

11 uur

1.30 uur

5 uur

6 uur

9 uur

Reveille.

Klolduiden

Optocht
van versierde fietsen en karretjes op-
geluisterd door muziek naar het feest-
terrein.

Kinderspelen
waarvoor mooie prijzen beschikbaar
worden gesteld.

Singelloop
„De Ronde van Hengelo1'. Schitterende
prijzen.

Optocht door het Dorp
van de deelnemers aan de Volkspelen
met muziek

o.a. Ringsteken te Paard; Dogcar Rijden; Ring-
steken met hindernissen per fiets voor Heren.

Motorrijden met hindernissen
op het Emplacement. Mooie prijzen.

Gymnastiek-demonstratie
van Gymnastiekvereniging „Achilles"
opgeluisterd door de muziekver. Con-
cordia en Crescendo.

Groot Vuurwerk
44 schitterende nummers met een
machtig slot-aporteose, nog nooit ver-
toond in Hengelo.

De Hengelose Winkeliersvereniging gaat gedurende de
feestdagen de Etalages keurig versieren, waaraan een
wedstrijd is verbonden met PRACHTIGE PRIJZEN.
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Kerkdiensten
ZONDAG 27 JULI 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur Ds Kwint

Bediening H. Avondmaal

10 u. Ds Kwint

Bediening H. Avondmaal

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds van Linschoten

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.

Te koop een toom

biggen
D. SCHURINK

Lankh.straat Hengelo (G).

Te koop
een eerlijke neurende

SCHOT
T.B.C, vrij-

en twee toom zware

Biggen
waaronder b. b. zeugjes

bij D. M. Wullink
Op Huizink C 39

Te koop een toom

beste Biggen
bij H. BROEKMAN

E 8 Coldeweij

HeAgelo (Gld)

Gevonden een

H e r e n j a s
Tegen adv. kosten terug te

bekomen bij

G. J. SMEENK
Wichm.weg 19

Pluimveehouders
het voer is schaars, zorgt

dat ge alleen productieve

kippen hebt, laat ze

vakkundig sellecteeren.

Ook jonge hennen kunnen

worden uitgezocht.

Billijke tarieven

Beleefd aanbevelend

G. W. Jansen
Hummeloseweg 39

Wegens Vacantie

GESLOTEN
van 28 Juli t.<n. 2 Augustus

Kapsalon „O N D U L A"

G. M. v. Landbouw affd. Hengelo (Gld)

Zij die wensen deel te nemen aan de nieuwe

Landbouwhuishoudcursus
gelieven zich hiervoor op te geven bij een
der bestuursleden vóór 10 Aug.

Intekening opengesteld op verschillende scheurkalenders. ARNOLD



o
4 - 5 - 6

Wegens vacantie zijn ÖGSlOlGtl

Augustus

:

18-19-20 Augustus

25-26-27 Augustus

Gelieve deze circulaire
te bewaren.

J. MENKHORST

J, H. TIJDINK

R. KREUNEN

J. H. DEMMING

J. MEENINK

H. G. v. d. WEER

G. A. WILLINK

In verband met deze vacantie worden de clientèle
verzocht rekening te houden met de bonnen-inle-
vering.


