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Bonaanwijzing Tabak.
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat voor
het tijdvak van 24 Augustus tot en met 6 September
a,s. de bonnen K 31 Tabak en K 32 Tabak der ta-
bakskaart QA 707, recht geven op een rantsoenr siga-
retten of kerftabak.
Bon K 35 Tabak der gecombineerde kaart geeft gedu-
rende bovengenoemde tijdvak recht op twee rantsoenen
sigaretten of kerftabek.

Een bon voor 100 gram vlees

extra.
Als gevolg van de langdurige droogte is er onvol-
doende voeder voor het vee. De laatste weken is er
dan ook een toenemend aanbod van slachtvee waar
te nemen. Aangezien dit vee eigenlijk zou moeten
dienen voor de vleesvoorziening in de wintermaanden,
wordjt zoveel mogelijk vlees ingevroren. De vries- en
opslagcapaciteit is echter niet voldoende om het gehele
aanbod weg te werken. Daarom is besloten deze week
aan personen van de leeftijdsgroepen A., B. en C. (5
jaar en ouder) een extra rantsoen van 100 gram toe
te wijzen.
In verband hiermede maakt het Centraal Distributie-
kantoor bekend, dat voor personen geboren in 1942
en vroeger van 19 tot en met 30 Augustus a.s. op
bon „K-03 vlees" 100 gram vlees verkrijgbaar is.

De strijd tegen de coloradokever

mag niet verslappen.
De «coloradokever, die „vreet aan oogst en deviezen"
kan zich zeer snel voortplanten. In ons land treedt
slechts één generatie op, maar het is zeer wel denk-
baar, dat het insect zich aan ons klimaat zal aanpassen,
als het gelegenheid tot vestiging zou kunnen krijgen.
Dan zouden er zich twee generaties kunnen ontwikke-
len. In warmere streken komen er zelfs drie generaties
in één jaar voor. In het Nederlandse klimaat geeft
één keverpaar per zomer circa 50.000 nakomelingen.
Het spreekt dus wel vanzelf, dat de bestrijding van
de coloradokever geen ogenblik mag verslappen, Het
is vooral van groot belang de thans verschenen jonge
kevers te vernietigen. Het nieuwe geslacht kan immers
de oorzaak zijn van verspreiding van het gedierte in
het volgende voorjaar en daardoor van aantasting van
het gewas op de velden.
De coloradokever vormt nog altijd een gevaar, zowel
voor onze teelt van consumptie- en pootaardappelen
als voor onze export van agrarische producten in het
algemeen. Mede dank zij de intensieve bestrijding zijn
in Nederland goede resultaten bereikt, maar het gevaar
blijft dreigen en eist behalve de grootste waakzaam-
heid, actief optreden.
De overheid streeft er met alle middelen naar om de
kever uit de Nederlandse landbouw te weren; in het
welbegrepen eigenbelang van land en bedrijf mag zij
de grootste medewerking bij de bestrijding verwachten.
Doodt de kever, vernietigt het insect door, bespuiting
van het gewas op de bekende wijze.

Gunstige Engelse indrukken over de bestrijding
van de Coloradokever in ons land.

De Engelse phytopathologen, die dezer dagen Neder-
land hebben verlaten na studie te hebben gemaakt
van de bestrijding van de coloradokever in ons land,
hebben gunstige indrukken opgedaan. De Engelse des-
kundigen zijn overtuigd van de kracht van de bestrij-
ding en waren onder de indruk van de in Nederland

Blj de BAKKERSSTAKING
De stedeling verkeerd' in nood;
De bakkers bakten haast' geen brood
Meer voor hun clientèle.
't Was moeilijk voor de stedeling,
Ze eisten allen slechts één ding :
Ze eisten . . . . brood (ge)en spelen.

De. bakker legde d'arbeid neer —
Hij trof daarbij nog prachtig weer,
Hoe komt-ie aan zo'n pretje?
Maar hij heeft maling aan 't publiek
De burgerman at driemaal kliek;
De bakker een . . . . cadetje.

Er ging één pan de oven in,
Die was voor 's bakkers huisgezin,
Wat heus nog niet zo mal was.
Gevangenis en ziekenhuis,
Die kregen wél hun broodje thuis
Dus . . . . als ik een zwaar geval was
Of bunkerbouwer in het groot,
Dan had ik geen gebrek aan brood —
Het zijn toch wond're zaken.

Straks leg ik ook het dichten neer
En ga als dichter ook een keer
Een maandje fijn aan 't staken.
Maar 't gekke is, als dat geschiedt:
Een dichtersstaking helpt me niet,
Men zegt dan tot elkander:
Die rare vent is zeker dol —
Zij gunnen mij m'n stakerslol
En nemen gauw een ander.

'k Dicht voor mijn brood, o lezerschaar,
Maar och, wat is de mensheid raar . . . .
Hoe kan 'k haar wijzer maken?
Want door die rare bakkersstunt
Wordt mij dat boodje zelfs misgund,
Omdat die kerels staken.

(Nadruk verboden)

bereikte resultaten.
De bezoekers hebben gelegenheid gekregen zich een
goed beeld van de situatie te vormen, waarbij hun
volkomen opening van zaken is gegeven. Zij hebben
de Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen be-
zocht, sproeidemonstraties bijgewoond, kennis genomen
van de gang van zaken in het bloembollenbedrijf en
hebben het gehele proces van de export van groenten,
van de trein tot de controle bij de uitvoer, gevolgd,
waarbij zij zich konden overtuigen van de zorg, waar-
mede tegen verspreiding van de kever in Nederland
wordt gewaakt.
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Een bezoek aan een besmet gebied juist over de Duitse
grens deed het grote verschil met de algemene situatie
in ons land sterk opvallen.
De Engelse deskundigen zullen thans in andere Euro-
pese landen poolshoogte over de bestrijding van de
coloradokever nemen.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Westerbeek v. Eerten

Plaatselijk Nieuws.
Geslaagd. Mej. Gerda Lubbers slaagde te Rotterdam
voor het textiel-brevet met prakt i jkdiploma.
Jongveekeuring. In de weide van de heer E. J.
Groot-Jebbink werd door de fokvereniging Dunsborg
een Jongveekeuring gehouden. Als keurmeesters f u n -
geerden de heren G, Esselenbroek en Joh. Jolink.
Gekeurd werden kalveren geboren voor l Jan. 1947,
waarvan werden bekroond: la van G. Bannink, Ib
van G. Regelink, 2a van H. J. Harmsen, 2b van wed.
H. Momberg.
Van de kalveren geboren na l Jan. 1947 werden be-
kroond : l van H. Waarlo, 2a van G. Bannink, 2b
van H. J. Heersink, > van H. J. Harmsen en 4 van
B. Regelink.
Benoemd. Onze oud-plaatsgenote mej. E. G. Heesen
werd benoemd tot wijkverpleegster te Haren (Gr.)
Geslaagd. Onze oud-plaatsgenoot de heer J. G. Wa-
genvoort slaagde te 's-Gravenhage voor het examen
van assistent bij de invoerrechten en accijnzen met
aanbeveling voor ver i f ica teur .
Ongelukkige vacantietocht. De heer E. W. Lubbers,
die met zijn echtgenote op een vacantietochtje was,
werd op de rijksstr^mtweg tussen Utrecht en Gouda,
door een passerende auto gegrepen en ruim 60 meter
meegesleurd. Hoewel de motor totaal vernield werd,
kwamen de heer Lubbers en z i j n vrouw er met ont-
vellingen aan armen en benen wonder boven wonder af.
Vergadering Fokvereniging Hengelo (Gld). "Zater-
dagavond kwam in de zaal van 'café Besselink de Fok-
ver. Hengelo in een buitengewone ledenvergadering
bijeen om afscheid te nemen van de 72 jarige monster-
nemer S. Disbergen, welke deze functie ruim 22 jaar
vervuld heeft.
De voorzitter de heer D. J. Harmsen zeide dat het
bestuur gemeend heeft deze gebeurtenis niet ongemerkt
voorbij te mogen laten gaan,
De heer Disbergen die met zijn vrouw per auto van
huis was gehaald werd door de voorzitter met waar-
derende woorden toegesproken. Spreker wees op de
nauwgezetheid van de heer Disbergen en wenste hem
een welverdiende rust toe. Namens de vereniging
overhandigde de voorzitter een enveloppe met inhoud
terwijl aan de echtgenote van de heer Disbergen een
een bloemenmand werd aangeboden. De secretaris de
heer Kaak richtte ook nog een kort woord tot de
heer Disbergen en bracht dank voor de prettige wijze
waarop het contact tussen hem als secr. der vereniging
en de heer Disbergen als monsternemer steeds was
geweest.
De heer Disbergen sprak aan het slot van de gezellige
avond woorden van dank voor de wijze waarop men
gemeead had van hem afscheid te moeten nemen.
Voordat de fam. Disbergen aanwezig was, werden
nog enige huishoudelijke aangelegenheden afgedaan.
In de vacature in de aankoopcommissie werden benoemd
de heren P. W. Smeenk en Joh. Jolink. De heer Smeenk
deed het voorstel een 2e stier aan te kopen. Op l l
September hoopt de vereniging de generale fokclaj te
Deventer te bezoeken. Bij voldoende deelname hoopt
men met een autobus te gaan.
Burgerlijke Stand over het tijdvak l t/m 15 Au-g. '47.
Bevallen: E. M. Th. Klooken-Willink, zn. C. S. Bes-
selink-Weggejjnk, d.
Ondertrouwd: J. Wicherink en B. F. Daals; A. Toonk
en W. J. Besselink; H. J. Eilander en B. W. Wig-
gerink.
Gehuwd: H. W. H. W. Ellenkamp en A. Ch. Heerink,
B. Groot Roessink en H. Oldenhave, R. G. Beening
en G. H. J. Woerts, J. H. W. Bulten en M. Wansink,
G. J. Vruggink en W. J. Bannink.

Overleden: Berendina H. Teunissen, oud 69 j. echtge- '
note van J. G. J. Klein Mentink.
Weekmarkt. Op de heden gehouden weekmarkt waren
28 stuks biggen aangevoerd. De prijzen liepen van
20 tot 30 gld. per stuk, terwijl er een drukke handel
was.
Doordat de zekerheid is verkregen, dat in het vervolg
elke Dinsdag op de weekmarkten biggen zullen worden
aangevoerd, zal deze reeds van oudsher zo bekend
staande wekelijkse biggenmarkt weer in ere zijn her-
steld.

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXX)
O ::i!
V Maandag 25 Aug. a.s, hopen onze geliefde ouders en grootoudei s •„;

M EENINK en
H. E. EENINK-WASSINK

x •"•
X de dag te herdenken van hun 25-jarige echtvereniging. X

!«! Dat God hen no(j 'Ie wens van hun dankbare .«.
:||: kinderen. O
O Bernard en Mieneken en kind Cj
X Jan en Marinus X
X Ri«»t on H«»nk en kind Q

Berthii
Varsel F 78.

iixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxraö

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 27 Aug.

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van

de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktveren ; ^ ng Henge o [Gld)

Wegens Vacantie
Woensdag en Donderdag 27 en 28 Aug.

G E S L O T E N
J. H. WANSINK, Raadhuisstraat.

Te 1<oop gevraagd

2e hands

Petroleumlamp
Aanbiedingen uiterl i jk
Maandag a.s. bij
J. VELDKAMP

Vordensew. 21 Hengelo (G.

VERLOREN
een zilv. Armband
Zondagmorgen voor de mis
van 9 uur, van KI. Mentink
tot de Kerk, tegen beloning
terug te bezorge'n bij

Th. B. Kok, C 72

Scharen- en ,
Messen slijp er ij

„Zutphania"

Geregeld op de
markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

B. J. ter Bals
ARTS

zal van 1 t/m 14 Sept.

afwezig zijn.

Te koop een

ingeschr. Ooi- en Ranilam
en 20 a 25 jonge W.L hennen

bij H. J. Jolink

B 75 Hengelo (Gld).

HEN8ELOSE MARKTLOTEN
ARNOLD

Kerkdiensten

ZONDAG 24 AUG. 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur de Heer te Winkel
10 u. Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk.

1Ü u. Mej. Broekman van Lochem
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.

net l/.l/.l/./
20 en 30 km

, Wandeltocht (
OD ZonddQ Georgan. door de V. V. V, Hengelo (Gld)

14 Sept. 1947

*

Attractieve herinneringen voor alle

deelnemers - Extra prijzen voor: Versi- l

komende groep, Bijzondere prestaties,

Jongste on oudste deelnemer(ster).

Inlichtingen bij de secretaris der V.V.V. l
Kerkstraat 4, Hengelo (Gld).

Te koop een paar Rode

maat 38.

Zomerschoenen
Bij H. Weevers.

Voor elke f 10.— bij ons besteed
geven wij vanaf Zaterdag 23 Aug.
t/m 15 Sept. een

marktlot

cadeau
Uitgezonderd voor reparaties, bij-

« betaling metaalwaarde en brillen.

L Kohier
v/h fa. Wissink;4-lorlogerie, Optiek, Goud, Zilver

Moeilijkheden met Uw *} ~\

Boekhouding en Belastingzaken • •

Löwenhardt & Futselaar
Belastingconsulenten

Hofstraat 6 Deventer
Telefoon 3125

houden zitting te Hengelo (Gld),

Kastanjelaan 9

's Zaterdagsmiddags van 3—5 u.
en volgens afspraak.

ZOEKWEDSTRUDETALAGE

A T T E N T I E ! !

Men leze voor
R. J. LUBBERS bij de deelnemende winkeliers

HULSHOF Rijwielhandel Vordenseweg

en in plaats van A WUESTENENK,

E. J. WUESTENENK, Kapper
Spalstraat

Hulp gevraagd
voor halve dagen of

enkele dagen p. week

G. J. Willems

Vordenseweg 8

Zondag 3 Aug.

gevonden
bruinlederen portemonaie

met enig geld.
Tegen adv. kosten terug te
bekomen bij
M. R. Burghout Varssel

Hengelo (Gld)

Te koop een

r,b, dr, maal
T.b.c. vrij , begin Sept. aan

de telling
D. J. Walgemoed E 40

Te koop

4 zware Biggen
en een SCHAAP

bij B. SCHEPPER

F 52 Hengelo (Gld)

Te koop

een goed onderhouden

Gelders karretje
bij Memelink

„Til" Toldijk

Gevraagd

flink net meisje
voor de hele week of voor

Donderdag, Vrijdag, en
Zaterdag
E. J. Kreunen

filiaal B. Coops, Veldhoek

Cursus Middenstandsdiploma 1948
Leeraren:

H. J. SEESING, Leeraar M.O. Boekhouden, Keyenburg
G. J. JANSEN, Onderwijzer C.S., Keyenburg.

Aanmelding voor 5 September a.s.

bij een der bovenstaande adressen.

Wij zijn steeds ruim gesorteerd in:

Verbandstoffen, Tandpasta's Tandenborstels,

Shampo's, Haaroil, Zuigflessen,

Rubberspenen, Kinderpoeder,

T hij m siroop, Verfstoffen

enz. enz.

Drogisterij G. H. VAN AKEN
KEYENBURG.

H.H. LANDBOUWERS
Voor het in ontvangst nemen van ROGGE
en HAVER van Uw leveringsplicht aan
de Centrale, houd ik mij beleefd aanbevolen.
Zakken worden hiervoor ter vulling dispo-
nibel gegeven, om ze af te leveren, met
een netto gewicht van 70 kg.

H. J. JANSEN, Varssel

Kleuterschool
Er kunnen nog leerlingen worden

geplaatst.

Minimum leeftijd drie jaar.
Aangifte 's Maandagsmorgens 9

aan de School.

uur

Zij die BUTAGAS
willen gebruiken voor koken of ver-

lichting worden verzocht dit voor a.s.

Woensdag op te geven.

H. WUESTENENK
Butagas Depot, Spalstraat

A.s. Maandag, Dinsdag en Woensd.
25, 26 en 27 Augustus

wegens vacantie

GESLOTEN.
CENTRA RAADHUISSTRAAT

H.H. LANDBOUWERS
Wij hebben steeds voorradig alle voorkomende

Veegeneesmiddelen
Beleefd aanbevelend,

G. H. VAN AKEN, Drogisterij, KEYENBURG.

Diegene die zich wil laten

inschrijven als

Abonne- Butagas
voor licht «n eventueel een

comfoor om te koken

moeten zich opgeven voor Maandagavond 24 Aug. bij

H. Hulstijn Loodgieter, Raadhuisstr.



Programma
van de te houden feestelijkheden op 31 Aug.

en 1 Sept. a.s. te Hengelo (Gld), ter gelegen-

heid van de verjaardag van H.M. de Koningin.

31 Augustus
1.30 u. Opstelling van de Voetbalvereniging PAX en de Gymnastiekvereniging ACHILLES vooraf-

gegaan door de Muziekver. Concordia in optocht naar het PAX - terrein, te volgen route
Raadhuisstr., Kerkstr., Bleekstr., Veemarktstr., Spalstr., Kastanjelaan, Paxterrein.

2—3 uur Gymnastiek-Demonstratie door de Gymnastiekver. ACHILLES.

3-4uur Voetbalwedstrijd PAX - Keyenburgse Boys
OPGELUISTERD DOOR MUZIEK

7—9 uur CONCERT door de Muziekver. CONCORDIA in de Muziektent.

1 September
6 uur R E V E I L L E

8-8'/2 u. Klokluiden
9 uur Optocht van de schoolgaande kinderen met versierde wagentjes, fietsen, karretjes, enz., vooraf-

gegaan door de Muziekver. Crescendo en Concordia. Opstelling Kerkplein. Rondgang door het
dorp naar de bleek. Voor de mooiste versiering zijn aardige prijzen beschikbaar gesteld.

10 uur. Kinderspelen op de bleek. Stoelendans, Zaklopen, Blokjesrapen, Koekhappen, Prijsprikken,
met aardige pri jzen.

n „«. Singelloop „DE RONDE VAN HENGELO"
Voor Dames en Heren van 16 jaar en ouder, rb&cyoor zijn prachtige prijzen beschikbaar gesteld.

Inleggeld f 1.00 per persoon.

Aanmelden bij de Heren J. Slotboom, Ruurloseweg, H. Knol, Kerkstraat, H. Boerman, Concordia
Start en Finis voormalig Tramterrein.

1.30 uur Opstellen voor de Optocht door het dorp van de deelnemers der Volks-

spelen met de Muziekver. „Concordia" en „Crescendo", op het Kerkplein,

De deelnemers worden verzocht hieraan deel te nemen.

De Volksspelen bestaan uit : Ringsteken te paard, Dogcrarijden, Ringsteken per fiets voor
Heren met hindernissen, Ringsteken per fiets voor Dames.

5 uur. MOTORRIJDEN met hindernissen
onder leiding van HAMOVE op het voormalige Tramterrein. Inleggeld f 1.00, fraaie prijzen

9 uur. OP de bleek, plm. 50 schitterende

nummers met een machtig slot apoteose

„Leve de Koningin"
Tijdens de Feesten Etalage-Zoekwedstrijd uitgeschreven door de

Hengelose Winkeliersvereniging. Prijzen in de Etalage bij de heer

Berendsen, Spalstraat.

De ingezetenen worden beleefd verzocht te Versieren en te Vlaggen

De Oranje-Commissie.


