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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 3 Febr. t/m 26 Febr. 1 949

Bonnen voor Geldige bonnen i Rantsoen
Vlees

Alle bonkaarten

Bonkaarten KA, KB
903

Bonkaarten KD 903

Tabak-en diver sen-
kaartenQA,QC903

001,
002

003 vlees

COS Algemeen.

006 algemeen

007

012

*) 614 .
(bonkaarten 901)

014 algemeen

015

*) 619 „
(bonkaarten 901)

61 Tabak

63 Tabak

100 gram vlees
200 gram vlees

250 gram boter, margarine ot
vet

250 gram boter of marga-
rine of vet

400 gram kaas of 500 gram
korstloze kaas.

500 gram boter of margarine
of vet

500 gram sinaasappelen
(reeds aangewezen)

125 yram boter, margarine
of vet '

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas

1 kg sinaasappelen (reeds
aangewezen).

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

l rantsoen sigaretten of
kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook E.

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 903
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

*) De reeds aangewezen bonnen 614 algemeen (500
gram sinaasappelen) en 619 algemeen (l kg sinaasappe-
len) moeten uiterlijk op 12 Febr. bij een handelaar
worden ingeleverd,

Gaan onze zangverenigingen een
buitenlands vacantie-reisje maken

Wij ontvingen uit Wrescham, in Wales, een keurig
verzorgd programma betreffende het grote internationale
muziekfeest, dat van 14—20 Juni a.s. in de streek
Llangollen zal worden gehouden.
Het programma is geheel in Esperanto gesteld. Onze
Esperanto-medewerker tekent daarbij het volgende aan:
In Llangollen spreekt men de oude Keltische taal. Vele
van de bewoners eisen erkenning van hun taal, die veel
ouder is dan de Engelse. Daarom bedienen ze zich bij
internationale correspondentie liever van het neutrale
Esperanto.
Om aan de wereld te laten zien, dat een klein volk tot
grote prestaties in staat is, moet dit feest slagen. Daar-
om wordt aan buitenlandse deelnemers, die zich vóór
30 April aanmelden, gratis verblijf in Wales en zo
nodig gratis reizen door Groot-Brittannië aangeboden.
Uitgenodigd worden zangverenigingen, solo-zangers,
-pianisten en -violisten en volksdans-groepen.
Voor alle deelnemers behalve de volksdansers zijn twee
nummers verplicht en één vrij.
Alle verdere inlichtingen worden op schriftelijke aan-
vrage gaarne via ons bureau door onze Esperanto-
medewerker verstrekt.

Opbrengst zomerzegels. Van de zomerzegels 1948
zijn de navolgende aantallen \*:kocht: 2-(4) et f l .356.241,
6-(10) et f 1.217.464, 10^(15) et f 1.732.015, 20-(25) et
f 1.027.263. De bruto-opbrengst boven de frankeer-
waarde hiervan bedraagt f 213.787.78.

Plaatselijk Nieuws
Bij de Marine is de titel van de film die a.s. Dinsdag-
avond in zaal Langeler draait. De hoofdrollen worden
vervuld door de bekende Amerikaanse filmkomieken
Bud Abbot en Lou Castello, wat dus wel een garantie
is voor een avond van humor. Zie verder de adv.

Godsdienstigheid bij de Sovjets
Heeft er altijd door bestaan.
Zo iets heeft er in „De Waarheid"
Vele malen reeds gestaan.

Van vervolging is geen sprake!
Deez' propaganda heeft gefaald,
Sedert lang zijn deze leugens
Door de waarheid achterhaald.

't Is voor Stalin toch wel prettig
Als je veel discip'len hebt
Die nu ook gaan procederen
Volgens 't Russisch vredes-recht.

Alle middelen zijn geoorloofd
Want de kerk moet murw gemaakt
Juist omdat die kerk voor vrijheid
En voor recht steeds heeft gewaakt.

Waar de communist zijn voet zet
Wordt dit recht nog steeds verkracht.
En wordt elke soort van vrijheid
Altijd weer om hals gebracht

Maar Mindszenty heeft bewezen
Hoe het communisme raast en tiert
Dat die kerk toch nooit op zij gaat
Recht en waarheid zegeviert.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

De Vreemdeling. Met genoemd toneelstuk van
Anton Gooien trad j.l. Zondagavond de Keyenburgse
Toneelver, voor het voetlicht. De zaal was stampvol.
Na opening door Kapelaan Jansen werd het stuk op
voorbeeldige wijze door de medespelenden vertolkt.
Met grote voldoening kan de Toneelver, op deze
goed geslaagde uitvoering terug zien. Deze uitvoering
wordt a.s Zondag herhaald,
Men zie de Reclamebiljetten.

Keyenburgs Belang. Onder voorzitterschap van de
heer Seesing Sr. vergaderde j.l. Zaterdag genoemde
ver. In café „De Smid". Uit het jaarverslag van de
secr. bleek de activiteit der ver. O.m. werd genoemd,
de verbetering der brug in de Reigersvoort, de be-
moeienissen aangaande de woningbouw, hierbij zijn
teleurstelling uitsprekend, dat, ofschoon in 1947 twee
woningen waren toegezegd, deze er nog niet zijn. Dank
werd gebracht aan de commissie tot verharding der
Uilenesterstraat en aan allen die daadwerkelijk steun
hebben verleend, alsmede aan de heer Jansen-Halfman
voorz. der comm. Medegedeeld werd dat door de
P.GsE.M. zes lichtpunten zullen worden aangebracht.
Verder werd medegedeeld dat de Hogenkampweg
tot aan de Gooise School nog dit jaar zal worden
verhard. De penningmeester deelde in zijn verslag mede
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Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Dr Westerbeek v. Eerten en Dr Buurke.

dat een batig saldo van f 112.60 in kas was. B. Nie-
sink en A. Dierkink werden aangewezen om de con-
tributie te innen en nieuwe leden aan te werven, waar-
voor een vergoeding zal worden gegeven.
De aftredende bestuursleden J. Seesing, J. Walgemoed
en H. Hermans werden herkozen.
Er bestaan planaen om een plaatselijke vuilnis ophaal-
dienst op te richten.
Tot leden der voorbereidende commissie om te komen
tot aanschaffing van een lijkkoets werden gekozen de
h.h. Gasseling, Jansen, Halfman, en Schluter, Niesink
Wullink. Bij de G.T.M zal het bestuur pogingen aan-
wenden om de halte der bussen van afweg naar Keyen-
burg naar Eulinkhandwijzer te verplaatsen.
Hierna sloot de voorz. deze goed bezochte verg.

Vergadering C.B.T.B. Woensdag vergaderde ge-
noemde Afd. in een der lokalen der Chr. School Dorp.
Na gebruikelijke opening werden de notulen gelezen
en goedgekeurd, en werden door de secr. mededelin-
gen gedaan van interne aard. Hierna kreeg de heer
J. W. Luiten, Rijkslandbouwconsulent, gelegenheid te
spreken over: Subsidie-regeling. Spr. begon met te
zeggen dat de Minister de boeren zo langzamerhand
wil trachten op een zekere plaats te brengen, n.l. zelf-
voorziening. Vervolgens deelde spr. mede wanneer en
waarop de Minister subsidie verleent. Doel van de
subsidie is: Intensivering van het bedrijf. Zij die in
aanmerking willen komen voor subsidie voederbouw
moeten dit voor l Maart aanvragen.
Na de inleiding volgde een aangename gedachtenwis-
seling en werden vele vragen door de spr. beantwoord
alle in het belang der boeren. Gezien het grote getal
leden dat de C.B.T.B, telt, was het wenselijk dat er
meerdere leden op dergelijke verg. tegenwoordig waren
om te profiteren van de voorlichtingen en de adviezen
hun gratis gegeven. Een woord van dank aan de spr.
door de voorz was dan ook wel verdiend.
Terwille van de tijd moest het onderwerp: Bestrijding
der ziekte in de Fruitteelt, wachten tot een volgende
keer. Hierna sloot de voorz. de verg.

Jaarverg. Chr. Muziekver. „Crescendo".
Zaterdagavond verg. genoemde ver. in het Ver.lokaal.
Na de gebruikelijke opening door de voorz. J. W.
Wagenvoort, die allen welkom heette, inzonderheid
de Eerw. heer te Winkel en D. Stege, werden de
notulen gelezen door de secr. H. J. Vruggink en goed-
gekeurd. Uit het jaarverslag bleek dat de ver. met
voldoening kan terugzien op hetgeen is gedaan, o.a.
medewerking verlenen bij de feestelijkheden in '48, in
Dorp, Bekveld, Varssel en Veldhoek. Tevens werd
melding gemaakt dat er 4 nieuwe instrumenten zijn
aangekocht. Uit het verslag van de penningm. bleek
dat er een klein batig saldo in kas is.
In de pauze werd getracteerd op koffie en koekjes. In
de vacature K. Maalderink, werd gekozen E. Bannink,
Dunsborg, B. Heerink werd herkozen. Onder de inge-
komen stukken was een verzoek om steun van een
noodlijdende Muziekver. uit Arnhem. Besloten werd
hieraan steun te verlenen.
Na enkele huishoudelijke zaken te hebben afgedaan,
werd besloten de leden in Indië weer een postpakket
te zenden.
Staande de verg. werd besloten deel te nemen aan
het Muziekconcours te Dinxperlo.
Hierna sloot de voorz. na het zingen van een gezang-
vers, met dankgebed.

Verg. Oranjever. Keyenburg. Na opening door
de vöorz. Hoenderboom, las de secr. de notulen en
deed mededeling van ingekomen stukken, o.a. dankbet.
namens H.K.H. Prinses Wilhelmina voor gezonden
felicitatie-telegram, ter gelegenheid van haar 50-jarig
regeringsjubileum. Het oude Bestuur werd bedankt
voor hetgeen zij voor de Oranje ver. heeft gedaan. De
contributie werd vastgesteld op f 1.50. Bij toetreding
als lid voor de eerste maal f 2 . — , terwijl de leden
reductie ontvangen op de danskaarten in het patro-
naatsgeb. en bij het vogelschieten. Als nieuwe bestuurs-
leden werden gekozen B. Melgers en H. Tankink. De
kas van de penningm. sloot met een batig saldo van
f 188.65. Tot ere-leden werden benoemd de oud-be-
stuursleden A. van Aken en R. Sueters die 25 jaar
deze functie bekleedden.
Hierna sloot de voorz. deze verg.

Een prettige ontmoeting met een Veldprediker.
Dezer dagen hadden wij het genoegen een kort onder-
houd te hebben met Ds Melis, die, na jaren Tropen-
arbeid, waarvan de laatste 4 jaren als Veldprediker,
in Holland is teruggekeerd. Wij vernemen dat hij a.s.
Maandag voor Bekveld's Bloei zal spreken over zijn
ervaringen als Veldprediker. Wij hopen dat hij ook
eens in Hengelo komt spreken.

HERSTELCREDIETEN

voor Middenstand, Kleine Industrie en Ambacht

Het blijkt dat er in het algemeen nog te weinig be-
kendheid bestaat omtrent de mogelijkheid tot het ver-
krijgen van credietverlening voor de handeldrijvende
middenstand, de kleine industrie en het ambacht. Deze
credieten worden onder zeer coulante voorwaarden in
gemakkelijke vorm beschikbaar gesteld voor onder-
nemingen die voldoende levensvatbaarheid bezitten,
doch tengevolge van de oorlog en/of veranderde con-
junctuur in financiële moeilijkheden zijn geraakt en
omvatten :

borgstellingsfonds-credieten;
werktuigencrediet;
credietverlening aan door de oorlog getroffen

middenstandsbedrijven ;
herstelcredieten ;
wedervestigingscredieten ;
zakelijke bedrijfscredieten voor gedemobiliseerde

eigenaars van middenstandsbedrijven;
renteloze voorschotten in de vorm van gekapita-

liseerd wachtgeld ;
soc.-econ. hulpverlening aan zelfstandigen.

Op korte termijn kunnen bedrijven financieel worden
voortgeholpen, dikwijls zonder borgstelling en tegen
een rente van meestal 3'/2°/°- Deze regeling is moge-
lijk gemaakt door enige fondsen die daarvoor op ini-
tiatief van het Ministerie van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart in samenwerking met Kamers van Koop-
handel zijn opgericht.
In tegenstelling met de vaak langzame oorlogsschade-
afwikkeling, is hier een mogelijkheid aanwezig om op
korte termijn daadwerkelijke hulp te verkrijgen.
Zij die hiervoor interesse hebben, kunnen kosteloos
alle gewenste inlichtingen bekomen bij het Adviesbureau
voor Oorlogsgetroffenen te Borculo, tel. 255, dat daar-
toe is gemachtigd om hen die hiervoor in aanmerking
komen bijstand te verlenen. Ook is er voor Doetinchem
en omgeving elke Dinsdag v.m. van 9—12 u. gelegen-
heid inlichtingen te verkrijgen in café Dimmedal, Ter-
borgse weg, waar genoemd bureau zitting houdt.

Damrubriek
Oplossing probleem No. 13

Wit 37—31 Zwart 26X48
27—21 48X19
2X3 en wint.

Probleem No. 14

1 2 3 4 5

6

16

26

36

46

15

25

35

45

Wit 7 schijven op 6—17—24-=25—34—35—40.
Zwart 5 schijven op 5—14—15—27—32 en dam op 1.
Wit speelt en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

Hierbij de laatste opgave voor de oplossingswedstrijd.
Volgende week volgt de oplossing en de namen der
winnaars, alsmede de datum der prijsuitreiking.

In de gehouden wedstrijd, gespeeld tegen V.H.C.
Vorden wist de Hengelose Damclub met 13—3 te
winnen. Voorwaar een mooi succes.



Wantoestanden in het distributiebedrijf

Een janboel op het distributie-

kantoor te Hengelo (Gld)

Wie Maandag of Dinsdag het distributiekantoor moest
bezoeken om even de nieuwe bonkaarten te halen, werd
wel danig teleurgesteld in zijn verwachtingen. Het was
er zo'n gedrang en geduw dat de politie regelend moest
optreden.
Wat was hiervan de oorzaak ?
De leiding van het distributiekantoor zou eventjes in
de record-tijd van twee dagen een kleine 6000 bon-
kaarten uitreiken. En als dit nu maar in b.v. alfabetische
volgorde zou zijn gebeurd en enige dagen van te vo-
ren bekend was gemaakt welke bescheiden door het
publiek moesten worden meegebracht, zou o.i. een chaos
zoals er nu is geweest voorkomen zijn.
Ons kwam ter ore dat er mensen zijn geweest, die na
uren gewacht te hebben — en die ruim een half uur
fietsen van het dorp wonen — onverrichter zake kon-
den terugkeren omdat zij de tabakskaart niet bij zich
hadden.
Iemand die Maandagmorgen geweest was doch niet
aan de beurt kwam en weer vóór l uur aanwezig was
en moest wachten tot 2 uur, kreeg op haar verzoek
om geholpen te worden, van een „ambtenaresse" ten
antwoord: „Wees maar niet zo brutaal, anders krijg
je niets".
In de gehele periode van het distributiestelsel is het
niet zo'n janboel geweest als nu.
We vragen ons af: waarom heeft het distributiekantoor
te Doetinchem niet gezorgd voor plaatselijke publicatie,
zoals dat vroeger steeds is gebeurd. Dit is een grove
nalatigheid, en de directie treft dan ook de grootste
schuld voor de onaangenaamheden die het Hengelose
publiek heeft ondervonden.
Wij hopen dat een volgende keer de uitreiking beter
zal worden georganiseerd. Thans leek het wel een
Poolse landdag.

uit öe schAtkaoneR öec wijsheiö
„Ik zou voor mijn overtuiging willen sterven", zeggen

sommigen; maar hebben diegenen wel eens bedacht
dat het veel zwaarder en veel verhevener is om voor
die overtuiging roemloos te blijven leven ?

Het leven is een som, die niemand kan overmaken.
Werk dus nauwkeurig !

Iets te bezitten dat men meer lief heeft dan zich zelf,
is het grote geheim om gelukkig te zijn.

Dankbaarheid is wel een ph'cht, die men moet be-
trachten, maar niet een recht dat men kan eisen.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
15 Febr. Bioscoop Langeler.
15 Febr. Uitvoering Jeugdcorps Bekveld.
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.
24 en 26 Febr. Uitvoering Muziekver. „Concordia"
Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria" Uitvoering te Bekveld

25 Febr., Dorp l Maart.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait Jan Kruudmoes".
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"'
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

partij gereviseerde

dames-, heren- en kinderrijwielen

tegen uiterst laag gestelde prijzen

Wij staan in voor de kwaliteit.

Verder enige beschadigde artikelen, als jas-

beschermers, handbeschermers enz. enz.

voor opruimingsprijzen. ZIE ETALAGE

Profileer hier van! Wie 't eerst komt 't eerst maalt.

W. LUIMES
Raadhuisstraat 27 — Hengelo (Gld)

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 16 Febr.

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

Landbouwers van Hengelo en omstreken.

Wij maken U bekend dat vanaf heden
als agent voor ons zal optreden

J. DIJKMAN - Dunsborg B 105a
Onze jarenlang bestaande zaak waarborgt
U prima kwaliteit.

Wij leveren uit voorraad alle soorten Land- en
Tuinbouwzaden, Pootaardappelen, Zaaigranen,
Vruchtbomen, Rietmatten, Gecreos. palen, ge-
wone palen, Klaverruiters, Bonenstokken enz.

Monsters te bezichtigen bij voornoemde agent.

Aanbevelend

Zaad- en Pootgoedhandel - Tel. 98 - Hedel

Gevraagd

electriciën-

rijwielhersteller

H. A. J. Besselink
Banninkstraat l, Hengelo

Scharen- en

Messenslijperij

„Zutphania"
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Kerkdiensten
ZONDAG 13 FEBR. 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds Kwint

Woensdag 16 Febr. 7 uur

Bijbellezing te Bekveld en Varssel.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur Ds van Linschoten

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

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 ri maalkalf
bij G. H. Wolbrink
D 104 — Hengelo

Te koop

volbloed maal
Bijna aan de, telling, t.b.c.-
vrij, melklijsten aanwezig.

H. J. Hissink
Noordink E 51

Te koop nog enige

' kersebomen,
verschillende soorten.

H. Baakman
D 42 ~ Baak

Te koop

een toom biggen
w.o. b.b. zeqgjes.

J. Lenselink
F 93 — Hengelo

Te koop zwaar
dennen tophout

Te bevragen bij
M. Nijland

't Zelle F 14, Hengelo

Te koop
op aankoppvergunning

10 stuks peppels
bij J. B. Steijntjes
D 49 ~ Baak

Te koop een zwaar

roodbont maalkalf
bij W. Schierboom

Wichmondse weg 27

Te koop

zware
bij H. Bretveld
D 105

Gevraagd

een boerenknecht
of aankomende

bij H. Regelink

E 50 — Hengelo

BALLPOINT
pennen

met

l jaar
schriftelijke

garantie

Boekt), ARNOLD



Feestgeb. „Concordia"
ZATERDAG 19 FEBR., 8 uur n.m.

optreden van

De Residentiespelers met

Huwelijksreis
^

92

Spel in 3 bedrijven door Leo Lenz.

Geestig, onderhoudend en amusant.

In de hoofdrollen Riet Wieland, Chr. van Meeteren, Paul Meyer enz.

Entree f 1.50, inclusief belasting.

Plaatsbespreken des middags 2 uur aan de zaal.

Bioscoopzaal „LAN GELE R" Hengelo (GId)
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

DINSDAG 15 FEBRUARI, 8 uur,

Bij de Marine
met: BUD ABBOTT en LOU COSTELLO, de beide beroemde Ame-
rikaanse komieken, bijgestaan door DICK POWELL, DICK FORAN
en THE ANDREW SISTERS. - Zang, dans, grote vrolijkheid.

LACHEN — LACHEN — LACHEN

Toegang voor alle leeftijden.

W. VAN ECK
komt met een partij gezonde

vruchtbomen
op 16 Febr. in Hengelo (G.)

Woninginrichting JOH. HEEKINK
Tel. 93 — VORDEN

Te koop

een goed onderhouden

damesfiets
W. Goossens

B 33 ~ Hengelo

r
moeöepcuRsus

WIT-GELE KRUIS TE KEYENBURG

Begint 8 Maart, voor de leden van Keyen-

burg en Hengelo.

Ook voor meisjes boven 18 jaar.

Aanmelden bij het bestuur of bij Zuster

Marie Agnes.

Coöp. Boerenleenbank
„Landbouwbelang"
HENGELO (GLD)

De ingeleverde spaarbankboekjes kunnen afgehaald
worden. Het kantoor is alle werkdagen weer geopend
van 9—12.30 uur.

Zij die nog verzuimden hun spaarbankboekjes voor
rentebijschrijving in te leveren, worden verzocht hun
boekjes alsnog per omgaande te brengen.

Aan hen die nog rente over 1948 hebben te betalen
verzoeken wij om dit in de eerstvolgende week te
voldoen. De Kassier

Allen op naar de

UITVOERING
van het

Jeugdcorps Bekveld

op Dinsdag 15 Februari

7.30 uur

Entree 75 et

Jong en oud zijn welkom

Zeer mooi programma. Het bestuur

„&UUU* SPORTSCHOENFABRIEK
fa Gebr. Jansen — Hengelo (GId)

Raadhuisstraat 33a

vraagt voor direct een

vrouwelijke administratieve kracht
Niet boven 18 jaar, m.u.l.o.~diplqma
vereist, kennis van typen gewenst.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan boven-
genoemd adres.

Vrijdag 18 Februari

BAL-AVOND

van de Postduivenver. Steeds Sneller

Leden en donateurs op vertoon van
kaart vrije toegang.

Degene die nog lid of donateur wenst
te worden, gelieve zich op te geven
bij het bestuur.

Aanvang 6 uur, in het Patronaatsgebouw te Keyenburg
Het Bestuur

A.s. Zondag

Vorden l - Pax l
op het terrein Vorden.

Aanvang 2 uur.


