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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 22 Aug. t m 4 Sept. 1948

Bonnen voor Brood
en Vlees

127-2 Brood

128-2 Brood

129 Brood

Alle Bonkaarten 808

134 Algemeen

Tabaks- en versnape-

ringskaarten 808

QA, QB, QC

91, 95 Tabak

Rantsoen

800 gram brood (geldig t.m.
28 Aug).

200 gram brood (geldig t/m
28 Aug.)

400 gram brood (geldig t/m
28 Aug.)

400 gram brood of l rant-
soen gebak.

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

De niet-aangewezen bonnen van strook 3 kunnen ver-
nietigd worden.

Zelf verzorgersregeling

Het Bedrijfschap voor Vee en Vlees deelt mede, dat
de administratie van de zelfverzorgersregeling voor
vlees binnenkort wordt afgesloten.
Zij, die een gunstige beslissing hebben ontvangen op
hun aanvrage voor huisslachting en nog van plan zijn
een varken op te leggen, resp. een schaap voor huis-
slachting wensen te bestemmen, moeten de P.B.H,
op de door deze te houden zitdag of wel uiterlijk 25
Augustus a.s. hiervan in kennis te stellen.
Verzoeken, die na deze datum binnenkomen, zullen niet
meer in behandeling kunnen worden genomen.

De weg bereid voor toekomstige drogers van

Fruit in Nederland.

Er ligt in ons land nog steeds een groot afzetgebied
voor Nederlands fruit braak, dat de aandacht van onze
fruittelers en anderen ten volle verdient.
Vóór 1940 bestond er n.l. een belangrijke import van
gedroogd fruit, die geheel in eigen land werd gecon-
sumeerd. Men kan berekenen, dat voor de fabriek-
matige verwerking van deze geïmporteerde hoeveelheid
circa 30 millioen kilogram vers fruit per jaar nodig is
geweest. Fruit, dat wij ook zelf telen in een kwaliteit,
die voor het drogen even goed geschikt is als het
buitenlandse product. Alleen de goede drooginstallaties
ontbreken!
Na de oorlog zijn veel buitenlandse ervaringen be-
kend geworden over het drogen, zoals dit gedurende
de oorlog in Engeland als in de Verenigde Staten ge-
schiedde. Het ligt vooral op de weg van de fruittelers
zelf en ook op die van fruittelersverenigingen en af-
zetorganisaties, dit afzetterrein te veroveren. Van ver-
schillende zijden werd daarover reeds advies gevraagd.
In samenwerking met de Algemeen Technische Afdeling
van het Instituut voor Toegepast Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek en een ingenieursbureau stelt het
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouw-
producten, Haagstee^f 3 te Wageningen thans een
volledig uitgewerkt ontwerp samen van een moderne
fruitdroger met een capaciteit van circa een ton vers
fruit per dag. Deze tekeningen worden zover uitge-
werkt, dat het voor een aannemer ter plaatse mogelijk
zal zijn een dergelijke droger te bouwen.
Het is de bedoeling dit ontwerp aan belangstellenden
ter beschikking te stellen. De prijs voor een ontwerp
zal per deelnemer vermoedelijk ongeveer f 50.— be-
dragen, ledere teler, vereniging, veiling of andere
ondernemer, die voor het ontwerp interesse bezit, kan
dit aan het instituut melden. Getracht wordt het ont-
werp nog vóór de herfst gereed te krijgen.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Buurke.

Achter de

GORDIJNEN

Molotov ontvangt visite
Van de heren uit Berlijn
Af en toe zit er een gaatje
In het Ijzeren Gordijn.

Al die grote heren tonen
Zo men ziet, hun goede wil
Maar je kunt aan alles merken:
't Resultaat is nog nihil.

Op de foto's zien die heren
Er alle even aardig ui t ;
Bij een natje en een droogje
Verdeelt men zonder ons de buit.

't Gaat, zo zegt men, slechts om Duits-
En de crisis in Berlijn (land,
Maar 'k geloof, dat alle kleine
Naties straks het haasje zijn.

Zo lang er nog gordijnen hangen
Die niet worden opgehaald,
Wordt er door de kleine naties
Altijd het gelag betaald.

De gordijnen moeten open
En de deur moet van het slot
Anders gaat het kwalijk rieken
En het zaakje gaat kapot.

(Nadruk verboden)

Plaatselijk Nieuws.
Geslaagd. Op het één dezer dagen te Utrecht ge-
houden examen Frans l.o. slaagde heer J. W. Peters.

Grote Fokveedag op 1 O Sept. Naar wij vernemen
zullen de samenwerkende fokver. alhier op gemelde
datum een groots opgezette fokdag houden. Reeds
werden in de verschillende klassen ruim 250 eenlingen
ingeschreven en meer dan 49 groepen en collecties op-
gegeven.

De Postduivenver. „Steeds Sneller" hield Zondag
j.l. een wedvlucht vanaf 's Hertogenbosch, afstand
80 km. De uitslag is als volgt:
l J. M. Mullink, 2 A. Willemsen, 3 J. Meijer, 4 E.
J. Roenhorst, 5 H. Wenneker, 6 H. Messink, 7 G. F.
Niesink, 8 J. E. Jansen, 9 J. B. Hilderink, 10 G. Reu-
link, 11 J. J. Jansen, 12 G. Bleumink, 13 B. J. Geurtsen.

Autotocht Ouden van Dagen, 't Was een gezelliige
drukte j.l. Dinsdagmorgen in de Spalstraat. Een 17-tal
luxe Auto's en 5 grote touring-cars stonden opgesteld
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om de 214 personen te vervoeren. Ditmaal goldt de
tocht een bezoek aan de Heilige Landstichting te Nij-
megen en aan een inrichting te Berg en Dal. De
ouden van dagen genoten van het ongerepte natuur-
schoon op de Heilige Landstichting en van de ver-
klaring die gegeven werd bij de verschillende taferelen
uit de Bijbel. Men zag alles zoals dit in de H. S.
wordt medegedeeld. Het was voor sommige deelne-
mers misschien wel wat vermoeiend de wandelwegen
te lopen naar de verschillende gebouwen, maar telkens
kon men toch weer uitrusten, onder de verklaringen
welke de gids gaf. Hierna werd een uitspanning be-
zocht te Berg en Dal, waarna de terugtocht weer werd
aanvaard.
Bij aankomst stond de Muziekver. „Crescendo" op-
gesteld bij „de Spannevogel" en onder de tonen van
een pittige mars reed men in marstempo het dorp bin-
nen. Op het tramplein werd de stoet ontbonden.
Een woord van dank door de Voorz., de heer Tijdink,
gericht aan alle auto-bezitters, de politie, die op voor-
treffelijke wijze alles heeft geregeld en verder allen die
hebben medegewerkt tot het welslagen van deze tocht,
was hier zeker op zijn plaats.
Na het spelen van het Wilhelmus vertrokken de deel-
nemers van Keyenburg naar huis. Bij het Maria-Postel-
gesticht werden zij verwelkomd door de muziekver.
„St Jan". De heer Tijdink sprak ook hier woorden van
dank, inzonderheid aan Zuster Agnes, die het initiatief
nam om ook de deelnemers van de Keyenburg en om-
streken bij aankomst te verwelkomen.
Het Comité, uitgebreid met leden van de U.V.V., is
dankbaar gestemd voor het welslagen van deze tocht
tegenover de autobezitter, die geheel belangeloos hun
auto beschikbaar stelden en voor de bijdragen gete-
tekend op de lijst.
De tocht heen en terug verliep gunstig, dank zij mede
de twee ordonnancen, die zich ter zajce kundig van hun
taak kweten.
Voor de komende feesten, j . l . Maandag hebben de
buurtbewoners van de Ruurloseweg een vergadering
belegd om de mogelijkheid te bespreken ook nu weer
de weg gedurende de a.s. feestelijkheden te versieren.
Dat de belangstelling groot was bleek wel uit het feit
dat vrijwel alle aanwonenden een afgezant naar de
vergadering hadden gezonden. Besloten werd met al-
gemene stemmen de straat te versieren.

Geslaagd. Op de te Zutphen gehouden examens
Vestigingsdiploma Algemene Handelskennis slaagden
de vorige week onderstaande leerlingen der Hengelose
Middenstands-Cursus:
H. J. Bleumink te Hummelo, G. Looman. D. W. Aal-
derink, A. H. van Wilsem, G. H. H. Harmsen, W.
H. A. Zents, E. J. G. Vleemingh, G. Gordion de
Gouberville, H. Th. Willemsen, H. Bosveld, J. W.
Nijman, G. J. Eskes, G. G. J. Nijenhuys, C. Viegen,
H. Memelink, A. Timmer, G. J. Masselink, H. J. Nij-
enhuis, H. J. Lebbink, allen te Steenderen.
Joh. Boerman, D. Wuestenenk, A. M. Sanders, B. H.
Grootbod, allen te Hengelo (Gld).
H. M. Rutgers, J. H. Helmink en Mej. M. K, Hel-
mink, allen te Wichmond.
Hiermede is 82% der cursisten geslaagd.

STEENDEREN.

Landbouwhuishoudcursus. Voor een te Toldijk te
geven Landbouwhuishoudcursus uitgaande van de C.
B. T. B. en aanvangende per l Jan. 1949, hebben
zich 22 deelnemers aangemeld.

Nieuws voor boer en boerderij.
Zaaizaadregeling 1 948/49.

De zaaizaadregeling voor het seizoen 1948-1949 is
gelijk aan die van het vorig jaar, met dien verstande
dat alleen voor tarwe, lijnzaad en mais nog een be-
stelbon bij de P.B.H, moet worden aangevraagd. Voor
de andere zaaizaden is dit niet meer nodig. Mocht
blijken dat deze zaden voor andere doeleinden worden
gebruikt, dan zal wederom tot invoering van bestel-
bonnen worden overgegaan.

Geldigheidsduur Voedertoewijzingen.

De door de P.B.H.'s uitgegeven voedertoewijzingen
zijn slechts geldig binnen het op de toewijzing aange-
geven tijdvak. Op voedèrtoewijzingen waarvan de gel-
digheidsduur is verstreken mag de handel niet afleveren.

Met grote blijdschap en

dankbaarheid geven wij ken-

nis van de geboorte van

ons dochtertje

H. W. Ellenkamp

A. C. Ellenkamp-Heerink

Hengelo (Gld),
14 Aug. 1948.

RIE

Te koop

Eetaardappelen
(Noordeling)

Wed H. W. Jansen,

D 70 Hengelo (Gld)

Te koop een toom

BIGGEN
bij H. A. J. Wesselinlc,

Noordink E 60

Te koop

Andijvieplanten
B. Berendsen,

Bekveld D 56, Hengelo (G.)

Loof Uw oude rijwiel
nu goed verzorgen door

W. LUIMES
Raadhuisstraat

HENGELO (Gld)

Gevonden

Portemonnaie
met inhoud.

Tegen advertentiekosten

terug te bekomen

Ruurloseweg 52

Feestartikelen waaronder
Serpenüne's, Slingers. Arnold

+
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In TASSEN verkochten wij de
laatste weken zoveel, dat we bijna
geheel zonder raakten, dat is niet
zonder reden:

pracht tassen uit zuiver leer
kosten bij ons minder dan waar
ook. Deze week ontvangen wij weer
flinke keuze:

Luxe Damestassen
van het fijnste en sterkste leer in
moderne modellen.

» Ook Plastiek-Tassen
(zie in de etalage eens het nieuw-
ste plastiek model: „Herfst".

Luxe leren boodschaptassen
met beugel of ritssluiting. Tassen
waar veel in kan en die er toch
keurig uitzien. Heel practisch voor
als U eens „uit" bent.
Als sterke boodschaptas voor
iedere dag hebben we grote tassen
van oersterk jute. Niet mooi wel
practisch. En ze kosten maar f 2.25.

+

•

Stevord

r-

+

+

Wegens Vacantie van

23 tot 28 Augustus

Gesloten
Gr. Bruinderink - Schoenhandel

KEUENBURG



> Uzeren draagmanden |
Veel sterker dan tenen manden

STEVORD

Aanvang van het nieuwe schooljaar voor
de Scholen met de Bijbel te Hengelo (Gld)

Dinsdag 24 Aug.
Aangifte nieuwe leerlingen bij een der

Hoofden der Scholen.

Gesloten
wegens Vacantie

21 tot en met 24 Aug
L KOHIER, v/h fa. Wissink,
Horlogerie — Optiek.

Gesloten
wegens vacantie van 23 t.|m. 28

Augustus.

Schoenhandel - J. W. Bilderbeek
BANNINKSTRAAT 8

Kerstmis in Augustus?

Ik moet op tijd overzee zijn om alle
200.000 militairen en burgerpioniers een pakket
te geven met Kerstmis, want juist dan voelen zij
hoe vér zij van huis zijn.

Met Kerstmis in de tropen ook van U
een NIWIN-Thuisfront pakket voor één van die
200.000 mannen. Het bevat een blik sigaretten,
stroopwafels, kaas, roggebrood, pepermunt en andere lekkernijen; een zak*
agenda, een potlood en drie cadeaux van blijvende waarde.

Koopt een etiket!
Voor f. 5.- vermelden wij U als afzender op zo'n pakket. Uw plaatselijk
NIWIN-comité zal dit graag voor U doen. Weet U dat adres niet dan kunt
U f. 5.- of meer por postwissel of giro 511000 overmaken aan NIWIN,
den Haag. Wij kunnen Uw etiket niet op het pakket voor een bepaalde
militair plakken.

Vijf gulden betekent: Kerstvreugde voor een militair overzee!

In iam«nw«rklng met;

Band N*d.-lndii, K*th. Thuiilr.,

Pret. InUrk. Thui.Jr.. U.V.V

Koninginnegracht 26 Den Haag (

Wegens vertrek te koep

een in prima.staat verkerend

electr, Fornuis
gecombineerd met stookfor-
nuis (v.o.k.) met pannen en

dito electr. warmwater-

geijzer (80 l.)

Te bevragen Zaterdag na
3 uur bij J. Löwenhardt,

Kastanjelaan 9 Hengelo (G.)

Te koop

Stamboek Ooien en

ingeschreven Ram-

en Ooilammeren,

w.o. verschillende prijswin-

naars, keuring Hengelo.

Joh. Jolink C 41

Denk om de

Dansavond
in zaal langeler, heden-

avond. Aanvang half 8.

Dansschool Th. A. Houtman

De Oranje-Commissie

wenst te verpachten
het buffet tijdens het Bal-Cham-

pêtre op de Bleek voor 31 Aug. a.s.
Briefjes vóór 25 Aug. bij H. Knol, Kerkstraat 1 3

N.V.E.V. - U.Ï.Ï.
ALLEN die meewillen naar de tentoon-
stelling ,,de Vrouw" op 15 September,
ook niet-leden, moeten zich opgeven
vóór 25 Aug. bij Mevr. Arends.

Ingezetenen van Hengelo en Omgeving, houdt

10 Sept. a.s. vrij voor de
M.R.IJ. Fokdag te Hengelo.

Aanvang 9 uur v.m.
Inschrijvingen, van plm. 250 dieren en 49 groe-
pen en collecties.

Een erfenis is een prettig ding,

maar een

Vestigingsdiploma
is ook niet te versmaden.

Een modern zakenman moet dat hebben

Geeft U daarom direct op bij:

J. Kolenbrander, Hfd O.L.S. Hengelo (Gld)

S. H. Schrijner, Hfd R.K.S. Keijenburg

G. Smeenk, Hfd Chr. S. Toldijk

Wegens Vacantie

Gesloten
van 23 t.|m. 28 Augustus

H. J. Buunk - Raadhuisstraat 5

| Snijbonenmolens
goede kwaliteit, merk PeDe

STEVORO l 4.90
+
•



ORANJE-FEESTEN Hengelo

Dansmuziek
op Zaterdag 28 Aug. en Maandag 6 Sept.

uur.Aanvang

Maandag 6 Sept. van 6 tot 8 uur VRIJ DANSEN

De Zaalhouders van Hengelo

Tetef. 264

Geachte

zöames- Uien té Ie

De Vacantie's. zijn weer achter de rug, en door aan-
schaffing van de allernieuwste

Permanentmachine
„DE INDOLA DE LUXE"

en een Prima Kapster, zijn wij in staat U nog beter te
helpen. Het adres Vakkundige Haarverzorging

voor Dames en Heren

N.B. a. s. Dinsdag half 2 geoperfd.

Kerkdiensten
ZONDAG 22 AUG. 1948

Ned. Herv. Kerk

10 uur De heer te Winkel

7 uur Ds E. B. Rijnders, pred.

te Vorden, jeugddienst.

Veldhoek 9 uur Ds Kwint.

Vrljz. Herv. Kerk.

5 uur De hr Mengering Eibergen

Ned. Herv. Kerk Si eenderen

10 uur Looman, Dieren,

Godsdienstonderwijzer

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.

II

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 25 Aug.

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van

de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)

VOOR

BRUIDS-REPORTAGE'S

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Re-organisatie Oranjevereniging
KEIJENBURG

Zondag 22 Aug. 4 ' / 2 uur

Oprichtingsvergadering
Agenda:

l

2

3

Opening

Uiteenzetting

Bekendmaking aantal leden

Goedkeuring reglement

Bestuursverkiezing

Rondvraag

Sluiting

Gelegenheid voor het opgeven van leden na de H.
Missen in het Patronaat.
Lid kunnen worden alle Nederlanders van Keijenburg
en omgeving, die de Oranjefeesten te Keijenburg wen-
sen mee te maken.
Alleen zij die zich voor aanvang der vergadering als
lid hebben opgegeven zijn gerechtigd aan de verga-
dering deel te nemen.
Leden die verhinderd zijn ter vergadering te komen
kunnen een gevolmachtigde zenden, die voor de ver-
gadering de ledenkaart van betreffende persoon aan
het bestuur heeft ingeleverd.

Het Bestuur


