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KA, KB, KC 709

(Serie L)

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 31 Aug. t m 13 Sept. 1947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

L—01 brood 800 gram brood
L—02 „ 400 gram brood
L-01 boter 125 gram boter
L-02 boter 125 gr.margar. of 100 gr. vet
L-03 Boter 250 gr. margar. of 200 gr vet.
L—01 vlees 100 gram vlees
L—02 „ 300 gram vlees
L—01 melk 4 liter melk
L-03, L-05 melk 7 liter melk
L—01 diversen 200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
L—02 diversen 50 gram cacao
L—03 diversen 100 gram suiker, boterham-

strooisel enz., of 200 gr.
jam, stroop enz. of 100
gr. versnaperingen

l ei
1600 gram brood
200 gram kaas of 250 gr,

korstl. kaas
800 gram brood

KD, KE 709

(Serie L)

L—01 reserve
L-03 reserve
L—04 reserve

L-06

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

L-12 diversen
L —13 diversen

L—13 rerserve
L—16 reserve

MA, MB, MC, MD, L—21 brood
ME, MF, MG 709 ! L—21 boter

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

L-22 ..
L—21 melk
L—21 vlees
L—22 vlees
L—21 kaas

L-21eic

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
100 gram vlees
12 liter melk
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas
50 gram cacao
100 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 200 gram
jam, stroop enz. of 100
gr. versnaperingen

800 gram brood
250 gram rijst of kinderm.

(uit rijst .bereid) of kinder-
biscuits

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. marg. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas
5 eieren

Distributiedienst - Hengelo (Gld)

Bij deze maken wij U er op attent dat MAANDAG

2 SEPTEMBER a.s, het Distributiekantoor den ge-

helen dag is gesloten. In verband hiermede kunnen

H.H. Textieldetaillisten hun Textielpunten inwisselen

op DINSDAG 2 SEPTEMBER van 2 tot 4 uur n.m.

Aanvragen Rijwielen.
Alle aanvragen voor rijwielen, welke tot dusverre

binnenkwamen, zijn met ingang van 1 September

a.s. vervallen.

In de week van 2—5 September des v.m. van 9—12
uur bestaat er op het Distributiekantoor te Doetinchem
gelegenheid tot het indienen van een nieuwe aanvraag.

Stamkaarten meebrengen.

Formulieren kunnen aan het agentschap Hengelo wor-
den afgehaald.

Aanvragen werkkleding.
Uitsluitend voor die personen en bedrijven die totdus-

verre geen aanvraag indienden voor werkkleding

bestaat de gelegenheid om dit alsnog te doen.

Arbeiders, werkzaam bij de Ned. Heide Mij., moeten
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Ik zie wimpels vrolijk wap'pren,
'k Hoor de vlaggen lustig klap'pren.
Nauw'lijks als de dag begon,
Zie ik blijde jongens, meisjes,
Klinken vaderlandse wijsjes .
Van het oude carillon.

Op de grote zilte baren,
Overal waar schepen varen,
Wappert statig Neêrlands vlag.
Daar waar Nederlanders wonen,
Klinken plechtig er de tonen
Van ons volkslied op deez' dag.

Is het om herkregen vrijheid?
Deze ongekende blijheid,
Deze vreugde, zonder jool?
Overal klinkt het je tegen.
Van die vrijheid eens herkregen
Is Wilhelmina het symbool.
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individueel aanvragen. Individuele aanvragen moeten

worden ingediend bij de Distributiedienst van de ge-

meente van inwoning.» Collectieve aanvragen bij de

Distributiedienst in de gemeente waar het bedrijf is

gevestigd.

In verband met mutaties in het aantal personeelsleden

kunnen geen aanvragen worden ingediend.

De aanvragen moeten worden ingediend vóór Dinsdag

2 September 12 uur 's middags.

Zij die aan de Autotocht voor

Ouden v. dagen
deelnemen worden verzocht WOENSDAG 3 Sept.

's morgens half 10,
aanwezig te zijn bij het Tramstation, Spalstraat.

Ouden van dagen van Keyenburg en Bekveld,
kunnen 's morgens om 9.15 uur instappen bij
het Maria Postelgesticht.

Deelnemers, die gehaald moeten worden, gelieven dit
even op te geven, dit geldt niet voor degenen die dit
reeds gedaan hebben.*

ARNOLD.

s.s.t.t.

Aan

FRANKERINC BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)
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HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren:
Dr Dwars en Dr Buurke

Plaatselijk Nieuws.
Geslaagd. De heer F. B. Horstink alhier behaalde te
Amsterdam het diploma vakbekwaamheid smeden.

Oranje-comité Bekveld. Het oranje-comité te Bek-
veld besloot dit jaar geen feestelijkheden te organiseren
in verband met de ernstige toestand in Indonesië.

Motorsport. Onze plaatsgenoot D. J. Wolsink werd
bij de terreinritten te Zuidlaren (Dr.) No. l in de
klasse 350 c.c. nieuwelingen.

Sportieve en Muzikale samenwerking. Dat de
steeds weer belangloze medewerking door de muziek-
vereniging „Concordia" bij sportgebeuren op hoge prijs
wordt gesteld, moge blijken uit het feit, dat de Gym-
nastiekver. ,,Achilles" en de Voetbalver. ,,PAX" be~
sloten hebben de gehele opbrengst van de voetbal-
wedstrijd en gymnastiekdemonstraties op 31 Augustus
a.s. in handen te stellen van de muziekver. ,,Concordia"
teneinde deze in staat te stellen enige muziekinstru-
menten, welke dringend nodig»zijn aan te kopen.
De donateurs van genoemde verenigingen worden.dan
ook vriendelijk verzocht geen gebruik te maken van
de donateurskaarten.
Wanneer de ingezetenen van Hengelo (Gld), zoals wij
dit van hen gewend zijn alle medewerking verlenen,
dan zal dit mooie sportieve doel zeer zeker bereikt
worden.

Bestrijding coloradokever. Naar wij vernemen heb-
ben vele landbouwers niet voldaan aan de lastgeving
van de Burgemeester om in het tijdvak van 18 toten
met 23 Augustus hun aardappelgewassen te bespuiten.
Door de politie zal hier streng tegen worden opge-
treden en er zijn dan ook al vele processen-verbaal
tegen nalatigen opgemaakt.

Jaarvergadering „Looft den Heer". De Chr. Zang-
vereniging „Looft den Heer" hield Vrijdagavond haar
jaarvergadering in het Verenigingslokaal. Uit het finan-
cieel verslag van de penningmeester bleek dat in 1946
f 722.— werd ontvangen terwijl werd uitgegeven f 706.—
Een commissie bestaande uit de heren B. Grootbod
en H. Haaring werd belast met het nazien der boeken
en het uitbrengen van een verslag over het beheer.
Bij de hierna gehouden bestuursverkiezing werden de
aftredende leden mej. G. Lubbers en G. Wuestenenk
en de heren H. B. Lubbers en H. Boonstra herkozen.
De heer H. W. Ellenkamp werd als nieuw bestuurslid
gekozen.
In 1948 hoopt de vereniging haar 40 jarig bestaan te
vieren met het uitschrijven van een Nationaal Concours.
Hierna werd door de Directeur het resultaat op het
concours te Warnsveld besproken en gaf hij enkele
wenken welke tot verbetering van de koorzang kunnen
leiden.

Op de heden gehouden markt waren aangevoerd:

495 paarden; 3 schapen en 55. biggen, er waren 19
kramen enz. geplaatst.
Prijzen: Werkpaarden 600—1000 gld, betere soorten
boven notering. Enters l ' / 2 jaar 300—525 gld, Veulens
100—150 gld, Merrie veulens 250—350 gld, Lethlandse
paardjes 300—700 gld, Schapen 60—70 gld, Biggen
20-35 gld.

Handel was goed; er werden veel paarden ge- en
verkocht; ook in de biggen was een levendige handel.
Op de markten was een druk bezoek.

Bezoek Hoge Veluwe. Het aantal deelnemers aan
de tocht naar de Hoge Veluwe op 8 Sept. is nog
niet voldoende. Dringend verzoekt de Secr. om op-
gave. Ook niet-leden kunnen aan deze tocht deelnemen.
Opgave vóór Woensdag 3 Sept. bij Arnold.
De kosten zijn f 4.25 per persoon.

Auto-tocht Ouden van Dagen De deelname aan deze
tocht bedraagt dit jaar ruim 115.

Schietwedstrijden succes. Bij de te Winterswijk
gehouden sthietwedstrijden georganiseerd door de schiet-
vereniging Wilhelm Teil, op Zondag j.l. ter gelegen-
heid van haar 20 jarig jubileum, behaalde de schiet-
vereniging Prinses Beatrix van hier met 271 punten
de eerste prijs in klasse A-vuurbuks.

Als hoogste korpsschutter plaatste zich H. G. v. d.
Weer met 58 punten en behaalde hiermede de eerste
prijs.
Voorwaar een schitterend succes", daar de schietver.
Prinses Beatrix door gebrek aan munitie vrijwel niet
in de gelegenheid is geweest schietoefeningen te houden.

PAX I - REUNIE I. Deze eerste oefenwedstrijd van
PAX werd onder warme weersomstandigheden gespeeld.
Beide ploegen verschenen met een viertal invallers. Bij
PAX waren afwezig Hulshof, Michels, Klem en Notten.
De invallers kunnen op een goede wedstrijd terugzien.
Het spelpeil viel niet tegen. Het eerste doelpunt werd ge-
maakt door Reunie met een ver hard schot van de
linksbinnen. Daarna kwam PAX aan bod en Kuiperij
smaakte het genoegen het eerste doelpunt voor PAX
te scoren na goed doorzetten.
Het tweede doelpunt kwam van de voet van H. Jan-
sen terwijl het derde en vierde doelpunt door resp.
H. Jansen en W. Wansink werden gemaakt.
De lang op zich laten wachtende regen, bracht tijdens
de wedstrijd nog enige verfrissing.
Scheidsrechter Veenendaal leidde voldoende.

Het rooien van aardappelen. Nu de aardappelver-
bouw op onze gemengde bedrijven nog één van de
beste verbouw is, dat het meeste voedingswaarde en
finantieel voordeel oplevert, is het van zeer groot be-
lang te weten hoe men op de meest rationele wijze
de aardappels rooien kan. Temeer bij het hedendaagse
personeel gebrek is het juist goed te weten om in de
kortst mogelijke tijd de aardappels te rooien. Daarom
zouden wij ook door deze iedere aardappelverbouwer
willen opwekken de zo belangrijke rooidemonstratie
bij H. Broekman alhier, op Dinsdag 3 September '47
bij te wonen.
Zie advertentie in dit nummer.

Nieuws voor boer en boerderij
Algemene- en enige bekendmaking met betrek-
* king tot ter beschikkinghouding van stro.

De P.V.C, van de provincie Gelderland maakt bekend,
gelet op art. 2, lid 2 der Stroverordening 1947, als-
mede het algemeen besluit machtiging P.V.C.'s, Stro-
verordening 1947, dat hij van iedere verbouwer, als
bedoeld in artikel l Stroverordening 1947, alsmede
iedere groothandelaar, kleinhandelaar en exporteur,
eveneens als bedoeld in art. l der Stroverordening
1947, de ter beschikkinghouding van stro op eigen
bedrijven ten behoeve van het Bedrijfschap voor Hooi-,
Stro en Rüwvoeder, vordert met ingang van heden.
Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat iedere verkoop,
aflevering, verplaatsing naar opslag buiten hei bedrijf
of vernietiging van heden af niet meer mag plaats-
vinden, dan met toestemming van de P.B.H.

De Plaatselijke Bureauhouder van district 30

G. W. Weenink

Nieuws in het kort
Een dagje later feest. Omdat de verjaardag van
H.M. de Koningin dit jaar op Zondag valt, zal Maan-
dag, l September, als Nationale feestdag worden be-
schouwd.

. . . . dus niet meer te krijgen? Met ingang van
l September zullen zoetstoffen zonder vergunning kun-
nen worden verkocht.

Betaalde u meer? De vastgestelde prijzen voor het
verhuren van fietsen zijn: 30 cent per uur; f 1.25 per
dag en f 6.— per week en voor tandems geldt het
dubbele tarief.

Het burgerpakje. Dienstplichtigen beneden de rang
van adjudant-onderofficier komen, voor zover zij ten-
minste 6 maanden werkelijke dienst hebben verricht,
bij groot-verlof in aanmerking voor een extra-textiel-
toewijzing.

Het gaat niet door. De conferentie over de ont-
moeting tussen de kerken van Nederland en Indonesië,
die van 19 tot 23 Augustus te Wassenaar zou worden
gehouden, zal niet doorgaan.

De oorlogszegels. De geldigheid der z.g. oorlogs-
zegels eindigt 31 December van dit jaar.
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OPROEPING.
Allen die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd

zijn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving

aanvaarde nalatenschap van mej. Klaartje Engers, wed.

van S. Fortuin, gewoond hebbende Kerkstraat 5 te

Hengelo (Gelderland), en op 27 April 1943 te Wester-

bork overleden, wordt verzocht daarvan opgave of

betaling te doen ten kantore van Notaris van Balie-

goijen de Jong te Hengelo (Gelderland), vóór 17 Sep-

tember 1947.

Nationaal herdenken. 30 Augustus en l September
zal in het Feyenoord-stadion te Rotterdam het natio-
nale herdenkingsspel „De Waterweg heroverd" worden
opgevoerd.

Zindelijk melken. In het gehele land organiseren de
grote zuivelfabrieken op het ogenblik melkcursussen om
te komen tot een hogere meljcopbrengst en een betere
zuivelproductie.

Rust in eigen land. H.M. de Koningin heeft Haar
intrek genomen in Huis ten Bosch.

Het was welletjes. Walcheren snakt naar regen,
want het zout in de bodem van het Innundatiegebied
komt thans naar boven, waardoor de jonge aanplant
op het eiland ten dode is gedoemd.

„Herinneringen uit de oorlog". Over dit onderwerp
zal de bekende Belgische omroeper uit de oorlogsdagen,
„Jan Moedwil" (prof. Geerssens), gedurende de maand
September 10 lezingen in ons land houden.

En onze kinderen? Er is thans nog een tekort van
496 lagere scbolen, 107 nijverheidsscholen, 77 scholen
voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs.

Het Nederlandse lied. In samenwerking met de
Bond van Plattelandsvrouwen, groepen van plattelands-
jongeren en de culturele commissie van de Gelderse
Mij. voor Landbouw, zal op korte termijn worden ge-
tracht tot de uitgave van een volksliederenbundel te
komen.

De P.R.A. blijft. Het werk van de P.R.A. zal op z'n
minst nog tot l Januari 1949 voortduren.

Langs deze weg be-

tuigen wij onze hartelijke

dank voor de vele blijken

van belangstelling die J wij

bij ons huwelijk hebben

ondervonden.

H. W. Ellenkamp

A. C. Ellenkamp-Heerink.

B. J. ter Bals
ARTS

afwezig van
van 1 t/m 1 4 September

Waarnemer Dr Dwars.

BEZOEKT de

te HENGELO (Gld) e.o.

op Donderdag 4 Sept.

1 947. Terrein Tramstation

Aanvang 9 uur.

Aanvoer ongev. 200 stuks.

Te koop een toom

zware biggen
w.o. B.B. zeugjes

bij A. Maalderink

Tilder Keyenburg

H.H. JAGERS
Wij ontvangen vanaf l Sept.

elke hoeveelheid WILD

tegen de hoogste prijs. Wij

verzoeken het wild zo vers

mogelijk te leveren.

Aanbevelend,

H. FRANKEN
Hengelo (Gld) Tel. 295

Geldcredieten f 800.— 5%

Zonder borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. Schrijf allen

Br. porto antw. Spaarcred. Inst.
M.thanejserweg 110 - R'dam-W.

Te koop

een paards Wentelploeg
een Stortkar vierduimsbeslag

en een span Eggen
bij G. Weenink

Beatrixlaan -l Hengelo (G.)

Volgende week van l tot 6

September afgifte

Eierkolen
op de bonnen, aan het zelfde

adres te koop een toom

Biggen
Gebr. Hilderink

Keyenburg.

Te koop vier beste

BIGGEN
bij R. ter Maten

E 26 Hengelo (Gld)

Wil degene die van mij

leende

Dr. H. COLIJN:

„Op de grens van twee

dit s.v.p. terug brengen ?

G. Langwerden.

Te koop een

toom Biggen
bij Th. Melgers C 6

Te koop een

Dames Rijwiel
met Torpedo

Te bevragen Bur. dezes.

Te koop een partij

Consumptie

Aardappelen

bij G. MENTINK

C 23.

Te koop een toom

beste Biggen
waaronder b.b. zeugjes

bij J. R. Weenink

bij 't Regelink.

Te Koop een toom

beste biggen
B. Zweverink

't Gotink D 153

Hengelo (Gld)

Verloren
een Dames gabardine regen-
mantel, van Past. Thuisstr.,

Hummeloseweg. Steenderen-

seweg, Bekveldse school.

Tegen beloning terug te be-

zorgen bii het Hfd d. school

Te Koop

zwarre biggen
bij F. TOONK F 92

Dagmeisje of

Werkster gevr.
Van KEULEN

Spalstraat 18

Te koop

volbl. dr. Vaars
T.B.C, vrij bijna a.d. telling

met goede melklijsten.

H. J. Hissink Noordink

Te koop een

r.b. dr. Maal
uitgeteld 28 Aug.

A. J. Gotink

Varselseweg 69

Te koop
Vers gedorst

Rogge- en
Haverstroo
bij HISSINK

D 8 Hengelo (G.)

Maandag 1 Sept,

GESLOTEN
Herm. Corn. JANSEN

F 67a Varssel. N.o.Z.

Te koop

een prima vooroorlogse

Kinderwagen
Adres Bur. dezes

Kerkdiensten
ZONDAG 31 AUG. 1947

Ned. Herv. Kerk

8 uur de Heer te Winkel

10 u. Ds Barbas

Vrijz. Herv. Kerk.
Geen dienst.

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.

A.s. ZONDAG

CONCERT
Aanv. 5 uur. Café Booltink

KEYENBURG.

Te Koop een overjarig gust S C H A A P

bij J. B. STIJNTJES D 49 BAAK

Papiermanden. Arnold.
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Maandag 1 Sept.

Groot Vuurwerk
des avonds 9 uur op de bleek.

Entree 25 cent, vooor personen

van 16 jaar en ouder.

Kinderen Vrij Entree.

*•
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C B. T. B.

*

Zij die wensen deel te nemen aan de

op te richten

LANDBOUWCURSUS
te geven door de afd. Hengelo van de

C.B.T.B., gelieven zich op te geven

vóór Zaterdag 6 Sept. bij
H. LUESINK. Varsel

J. W. RUESINK, Noordink

H. J. HIDDINK, Dunsborg

H. M. LENSELINK, Bekveld.

Coöp. Landbouwver. „De Volharding'

Hengelo (Gld).

Wegens excursie zijn Gebouwen

en Kantoor Donderdag 4 Sept.

gesloten
De Directeur.

0/ TH, A. HOUTMAN
Erkend Gedipl. Dansleraar - Vorden

Houdt a.s. Dinsdagavond 2 Sept.

inschrijving in Hotel Langeler.

Voor beginners van 7 tot 8 uur

Voor gevorderden van 8 tot 9 uur

Inschrijfgeld f 1.50 Beleefd aanbevelend.

Bond van Oud-strijders

Afd. Hengelo (Gld)

Oud-Militairen die eventueel met Echtgen. of Verloof-

de wensen deel te nemen aan een excursie naar de

Grebbeberg en Spullen,

moeten zich opgeven uiterlijk t / t no September a.s.

bij een der bestuursleden :

H. J. SEESING, Voorzitter

H. J. VRUGGINK, Secretaris

Q. B. I. JANSEN, Penningm.

D. J. LANGWERDEN, F 32

B, HARMSEN, D 97

Willen de ingezetenen die

bonnen voor Snoep, Siga-

retten, enz. willen afstaan

voor de

Kerstpakketten
voor de militairen in Indië

deze vóór Dinsdag a.s. bij

hun winkelier inleveren?

U. V. V. afd. Hengelo (G.)

Zij die de Lange en Korte

LADDER
hebben geleend, gelieven

deze omgaand bij ons terug

te bezorgen.

LEEMREIS

HEBT U FAMILIE OF

VRIENDEN IN HET

BUITENLAND?

Zendt dan een pakket

HOLLANDSCHE
BLOEMBOLLEN

Speciale Pakketten
voor het Zuidelijk

Halfrond.

Prijscourant voor

Uw eigen tuin wordt

op aanvraag gaar-

ne toegezonden.

Demonstratie AarJappelrooien.
Door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst zal op

Woensdag 3 September v.m. 9.30 uur bij H. Broek-

man op de Coldewey ,,Noordink" te Hengelo (Gld),

een demonstratie gegeven worden van aardappelen

rooien, met behulp van een aardappellichter.

Wij wekken iedere aardappelverbouwer op deze- zo

belangrijke demonstratie bij te wonen.

Voor de Rijkslandbouwconsulent te Zutphen

J. W. v. LUITEN, assistent.

V. en A. V. „PAX"

*

Leden, Juniorenleden en Donateurs, die
hun kaart nog niet in hun bezit hebben,
kunnen hun leden- of Donateurskaart op
Woensdag 3 September afhalen tussen
6.30 en 7.30 uur in zaal Demming. Wij
maken leden en donateurs er op attent dat
zij dan alleen recht op vrije toegang tot het
terrein hebben indien zij hun kaart tonen.
Nieuwe leden en donateurs kunnen zich op-
geven bij de Secretaris-Penningmeester B.
Demming of aan de kassa op het terrein.

Het Bestuur.

Wilt U deze winter uw tuin in

orde hebben of vernieuwen ?

Bestel dan tijdig bij onderstaand adres.

Levering van alle soorten

Boomkwekerijartikelen.
H. KL O O KEN, Kwekerij KEIJENBURG.


