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(Serie A)

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 13 t/m 26 April 1947

Bonkaaxten Geldige bonnen Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
250 gr. margar. of 200 gr.
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
200 gram kaas
1600 gram brood
200 gram kaas
800 gram brood

KD, KE 705

(Serie A)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 705
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie A)

A—01 brood
A-02 „
A-01 A-02 boter
A—01 melk
A-03, A-05 melk
A—01 vlees
A-02 .,
A-01 alg.
A—03 res.
A—04 res.
A—06 res.

A-11 brood
A—11 boter
A-12 .,
A-13, A-15 melk
A-11. A-12 vlees
A—11 alg.
A—13 res.
A—14 res.

A—16 res.

A—21 brood
A—21 boter
A-22 ..
A—21 melk
A—21 vlees
A—22 vlees
A—21 kaas
A—21 eieren

vet

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

(voorinlevering)
500 gram rijst of kindermeel

(uit rijst bereid) ofkin-
derbiscuits.

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

Op 19 April zullen bonnen worden aangewezen voor

suiker, versnaperingen en tabak.

Bon A-H Reserve voor Deense toiletzeep moet uiterlijk
op 19 April a.s. bij een detaillist in zeep worden in-
geleverd. Aflevering der zeep zal zo spoedig mogelijk
plaats vinden.

De niet aangewezen bonnen van de bonkaarten 703
kunnen worden vernietigd.

De kansen van Emigratie.
Men schrijft ons van deskundige zijde:

Er bestaat in ons land een grote emigratiedrang,
al is de wilde lust tot vertrekken, welke zich na de
oorlog openbaarde, aan het verminderen. In de eerste
tijd wenste een ontstellend groot aantal Nederlanders
het land te verlaten. Deze drang was een reactie op
het doorstane leed gedurende de oorlogsjaren, soms
gepaard met vrees voor de toekomst en geschokt ver-
trouwen in de mogelijkheid tot herstel van normale
verhoudingen in ons zwaar getroffen werelddeel. Deze
wilde treklust is aan het luwen, Men begint bij de
adspirant-emigranten weer de oude geest te ontmoeten
van hen, die met volle ernst en erkenning van de be-
zwaren en grote moeilijkheden, welke bij emigratie
worden ondervonden,' de plannen tot verbetering van
hjun positie, en vooral van die van hun kinderen, wil-
len uitvoeren.

Laten treklustigen echter wel bedenken, dat emigra-
tie een grote stap betekent, en dat het vreemde land
geen luilekkerland is! Overal wordt de strijd om het
bestaan gestreden en om te slagen moet men bezield
zijn met grote ernst en doorzettingsvermogen. Men moet
zich kunnen aanpassen aan totaal andere toestanden en
gewoonten.

Het is voorts van betekenis, dat men zich laat voor-
lichten en leiden door, de daartoe door de regering
ingestelde Stichting Landverhuizing Nederland en door
de overige erkende organisaties. Men zij voorzichtig

Grenzen-too*
In ons klein - geplunderd landje

Is van alles nog te kort.

Is misschien ook dat de oorzaak,

Dat er zo gezwendeld wordt?

Bonnenzwendel, smokkelfeiten - -

Men heeft blijkbaar niets geleerd.

De kleine man legt weer het loodje

En de poen-hans profiteert.

't Gaat de grote smokkelheren

Hier in Nederland naar wens.

't Vleesrantsoen gaat naar beneden ;

Koeien over Neêrlands grens.

Zelfs een Belgisch burgemeester

Bleek een onverwacht gevaar,

Want die hoge plaatsbekleder

Bleek een ras-echt smokkelaar.

Laat de werkman blijven ploet'ren;

't Zet geen zoden aan de dijk - -

Maar in tijd van enk'le dagen,

Steelt de zwendelaar zich rijk.

't Vee gaat over onze grenzen;

De smokkelaar kan alles doen.

Want voor hem bestaan geen grenzen - -

Ook geen grenzen van fatsoen!

(Nadruk verboden)

met het zich aansluiten bij de talrijke particuliere ver-
enigingen, die de laatste tijd zijn opgericht. Zij beloven
veel en laten belangrijke sommen storten, zonder dat
er een redelijk vooruitzicht bestaat, dat hun plannen
tot uitvoering komen.

Laat U *zich ook niet verleiden tot critiek op de
overheid door de mededeling, dat zij geen medewer-
king aan emigratie verleend. Dit is een ongegrond ver-
wijt. Als thans weinig of geen berichten komen om-
trent kansen van onze landgenoten, is dit te wijten aan
moeilijkheden, welke nog bestaan.

Het is voor een buitenstaander moeilijk te realiseren,
welke grote moeilijkheden bij dit werk worden onder-
vonden. Het aantal landen, dat emigranten toelaat en
waar de verhoudingen voldoende perspectieven bie-
den voor den Nederlander, is gering. Het scheepsver-
voer is nog zeer beperkt, terwijl de deviezenpositie
van ons land niet toelaat, dat belangrijke bedragen
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aan buitenlandse geldmiddelen ter beschikking van emi-
granten worden gesteld.

Dat overigens de regering een open oog heeft voor
het vraagstuk van de emigratie, moge blijken uit de
belangrijke geldmiddelen welke beschikbaar zijn gesteld
om de toestanden en mogelijkheden in het buitenland
te bestuderen en de emigratie voor te bereiden.

In Frankrijk, Zuid-Afrika en Brazilië zijn imigratie-
attaché's verbonden aan de Nederlandse diplomatieke
posten, terwijl in Canada, Argentinië, tevens voor de
omringende landen Australië en Nieuw Zeeland, de
landbouw-attaché's zich met dit werk belasten. Deze
functionarissen stellen een onderzoek in naar de kansen
van de Nederlanders in die landen en zenden regel-
matig daarover rapporten in, alsook omtrent de wijze,
waarop de emigratie dient te geschieden.

In het algemeen is in de wereld vraag naar land- en
tuinbouwers en geschoold vakpersoneel. Geen of weinig
kansen hebben; ongeschoolde krachten, onderwijzers,
administratief personeel en academisch gevormden. Zo-
lang men niet de nationaliteit van het betrokken land
bezit, hetgeen in de regel eerst na vijf jaren onderbro-
ken verblijf mogelijk is, is plaatsing in overheidsdienst
vrijwel uitgesloten. In het bijzonder bestaan mogelijk-
heden voor boerenzoons, die hier te lande geen bedrijf
kunnen krijgen en die bereid zijn in de vreemde voor-
lopig in loondienst te werken. Daarvoor bestaan thans
vooral kansen in Canada en Australië, terwijl in Argen-
tinië vraag is naar gehuwde boeren, zonder of met één
of twee kinderen. Aanmelding daarvoor kan geschieden
bij de Stichting Landverhuizing Nederland, Lange Voor-
hout 20, Den Haag en bij dé drie centrale landbouw-
organisaties.

Aan geschoolde, vakkundige krachten in de overige
bedrijfstakken is in vele landen grote vraag. De be-
hoefte aan deze arbeidskrachten in ons land is echter
eveneens groot, vooral voor de wederopbouw en her-
stel van het bedrijfsleven. De lust tot emigratie onder
hen is ook zeer groot. Het is daarom nodig gebleken,
aan het vertrek van hen, die hier dringend nodig zijn,
voorlopig beperkingen op te leggen. Zodra de positie
op de arbeidsmarkt dit veroorlooft, zullen deze beper-
kingen worden opgeheven.

Dit jaar zal de emigratie nog niet van grote omvang
zijn. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn
echter meer hoopvol, mits de economische omstan-
digheden zich niet ten ongunste wijzigen. Men kan er
echter van verzekerd zijn, dat alles in het werk zal
worden gesteld, de emigratie in goede banen te leiden,
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Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
A G E N D U M

17 en 19 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".

22 April Bioscoopvoorstelling in zaal Langeler.

26 Apr l Toneeluitvoering ten bate van de Niwin.

15 Me
:
. Turndat?. Turnkring „de Graafschap".

17 Mei. Motorsportdag.

Zondagdienst Doktoren. Dr ter Bals en Dr Buurke

Plaatselijk nieuws
Toneeluitvoering. Zaterdag 26 April zal er door de
Toneelver. „Onder Ons" uit Oosterbeek een uitvoe-
ring worden gegeven ten bate van de Niwin. Houdt
allen die avond vrij. Zie verdere berichten en adv. in
volgend no. en raambiljetten.

PAX-nieuws
Zaterdag j.l. speelde Pax II tegen het sterke Lochem

II. Het was vooral van Pax zijde een slappe vertoning
en de uitslag 0—6 was hiermede in overeenstemming.
De kansen die Pax II nog had op de bovenste plaats,
dalen hierdoor aanmerkelijk.

De Junioren-wedstrijd Pax B—Vorden A eindigde
eveneens in een grote nederlaag voor onze jongens
(10-4.)

Hedenmiddag 3 uur speelt Pax A tegen de leiders
van haar afd. Ruurlo A. Er zal stevig aangepakt moeten
worden om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen.
Pax B gaat op bezoek bij Keijenburgse Boys A. Ook
hier zullen de spelers alles moeten geven. Dus jongens
aanpakken.

Zondag speelt Pax I tegen het sterke B, I. C. I Brum-
men. Er mag worden aangenomen dat het er om zal
spannen. Wie wordt overwinnaar ?

Pax II en Pax III spelen resp. tegen Zutphania III
en K.D.C. III. Ook hier is de uitslag nog onzeker.

Al met al een zwaar programma, doch, indien flink
aangepakt is succes niet uitgesloten.

Jaarvergadering. De Chr. Hist. Kiesv. „Koningin en
Vaderland" hield haar jaarvergadering in de Chr. Sch.
Dorp. Bij verhindering van den Voorz. leidde de Secr.,
de heer van Beek de verg.

Notulen en jaarverslag werden onveranderd vastge-
steld. Uit het verslag van den penningm. bleek dat er
een nadelig saldo was, tengevolge van de vele uitgaven
in het afgelopen jaar. De vergadering besloot de con-
tributie te verhogen tot f 2.— per jaar, en met het
bijeenbrengen van extra-bijdragen hoopt men het na-
delig saldo te kunnen wegwerken.

De aftr. bestuursleden: H. C. Arends en H. Maal-
derink werden herkozen.

Na behandeling van de ingekomen stukken en enkele
huish. aangelegenheden werd de verg. door den voorz.
gesloten.

Paard op hol. Dinsdagavond sloeg de ponny van den
hr Riefel op hol. De heer F. Jansen, welke met zijn
paard en wagen juist van de tegenovergestelde rich-
ting kwam aanrijden, trachtte, door zijn wagen dwars
op de weg te plaatsen, -de ponny met dresseerkar tot
staan te brengen. Zijn eigen paard schrok van deze
manouver en sloeg eveneens op hol waardoor de hr
Jansen kwam te vallen en zich ernstig bezeerde. Door
omstanders werd hij hierna naar zijn woning vervoerd.

Uitvoering »Crescendo«. Genoemde Chr. Muziekver.
gaf Paasmaandag een uitvoering in de zaal Concordia
welke zeer goed geslaagd is. Er werden een 7-tal mu-
zieknummers, afgewisseld door gewijde muziek en de-
clamatie van den Voorz., de heer Wagenvoort, ten
gehore gebracht.

Hierna werd het toneelstuk „Eigen wegen" door de
leden der vereniging met medewerking van de dames
Pelskamp en Denkers, opgevoerd.

Het stuk werd zeer goed gespeeld en de talrijke
aanwezigen dankten de spelers dan ook met een warm
applaus.

De avond werd gesloten door den heer te Winkel
met een kort dankwoord aan de leden der ver. en de
verdere medewerkenden.

Uitvoering «Keijenburgse Boys«. De Voetbalver.
„Keijenburgse Boys" gaf Paasmaandag een zeer ge-
slaagde uitvoering in het parochiehuis St Jan. De ver.
besloot dat de baten van deze avond geheel ten goede
zouden komen aan het „Katholiek Thuisfront", dat
zoals men weet de belangen van onze militairen in Indië
behartigt.

Dinsdagavond hield de ver. in verband met haar
10-jarig bestaan een balavond in het parochiehuis welke
eveneens zeer geslaag is. Er heerste een prettige sfeer.

De ver. kan op 2 zeer geslaagde avonden terugzien

.1

Uitvoering muziekver. «Concordia" op Donderdag
17 en Zaterdag 19 April a.s. Men zie de adv in dit no.

Nieuwe aanschaffing. De heer Luimes rijwielhande-
laar alhier heeft zich een 12 P.K. moter aangeschaft
voor het aandrijven van een zandstraal-inrichting.

Met deze inrichting, welke bestemd is voor het
schoonmaken van rijwielen en motoren voordat zij ge-
moffeld worden, zal de heer Luimes in staat zijn niet
alleen voor particulieren maar ook voor de handel te
gaan werken.

15 April a.s. zal de hr Melgers, die in de vorige
raadsverg. tot gemeente-opzichter is benoemd, in functie
treden.

Uitvoering »Sancta Ceacilia«. Op Maandag 2e Paas-
dag en jl. Woensdeg gaf de R.K. gemengde Zangv.
„Sancta Ceacilia" haar jaarlijkse uitvoering in de zaal
van den heer Langeler.

Onder de bezielende directie van den heer Th. van
Langen uit Zutphen werd een keurig samengesteld
zang-programma op verdienstelijke wijze vertolkt. Spe-
ciaal willen wij hier noemen de beide concoursnum-
mers „Avondzang" en „Lentegevoel", waarmede ge-
noemde ver. in het afgelopen jaar naar de ereafdeling
is gepromoveerd.

In het bijzonder is ons in dit koor opgevallen de
keurig verzorgde uitspraak, alsmede de muzikale voor-
dracht waarmede de diverse nummers werden uitge-
voerd, hetgeen dan ook getuigt van artiske directie
en ernstige studie.

Na de pauze werd door enkele dames- en herenleden
voor het voetlicht gebracht het blijspel: „Over twaalf
dagen tegen middernacht" door G. Nielen. Ook dit
programma-gedeelte werd door het publiek zeer op prijs
gesteld en de lachspieren werden dan ook danig in be-
weging gebracht door de komische verwikkelingen een
dergelijk blijspel eigen.

• v Het publiek uitte in een herhaaldelijk applaus zijn
ingenomenheid met het gebodene.

Aan het slot van de eerste avond werd door den
Zeereerw. Heer Pastoor Ydema dank gebracht aan
dirigent en koor voor de aangename en prettige avond.

Cafetaria voerde zwarte boekhouding

Bij controle in een cafetaria in een der plaatsen van
Zuid-Holland ontdekten controleurs van de C.C.D. een
„zwarte" boekhouding. Uit deze boekhouding bleek,
dat in een periode van ongeveer 2'/2 maand ruim
113.500 gebakjes waren omgezet of gemiddeld 1800
per dag. De benodigde bonnen voor de grondstoffen
waren zwart gekocht. Proces-verbaal werd opgemaakt
wegens het zwart kopen van bonnen voor 945 kg boter
en 945 kg suiker.

In Hillegersberg werd bij een cafetaria geconstateerd,
dat in drie maanden tijds 200 kg boter, 860 kg suiker,
2500 kg vlees en 2600 liter melk clandestien waren
ingekocht. Deeigenaar kreeg een proces-verbaajen werd
in voorlo-pige hechtenis gesteld.

De C.C.D. constateerde grote tekorten bij
winkelier in Dordrecht.

Ambtenaren van de C.C.D. constateerde bij controle
van een winkelier te Dordrecht, dat deze van verschil-
lende artikelen een belangrijk tekort had. In totaal kon
hij ruim 20.000 rantsoenen aan diverse artikelen niet
verantwoorden, waaronder 10.000 rantsoenen suiker-
jam. Verschillende artikelen waren zwart verhandeld.
Tegen den winkelier en vijf medeverdachten is proces-
verbaal opgemaakt.

Pseudo-controleur gepakt.
Een gewezen distributieambtenaar te Amsterdam, die

destijds wegens fraude bij verstek veroordeeld werd tot
3 maanden gevangenisstraf en 3 maanden Veenhuizen,
bezocht verschillende kruideniers, waarbij hij zich uit-
gaf voor controleur van de C.C.D. of van de Distri-
butiedienst. Bij eventuele tekorten bood hij aan deze
aan te zuiveren, waarvoor hij dan tevoren geld ontving ;
de winkeliers zagen hem evenwel nimmer terug. Ook
kocht hij bij zijn bezoeken wel enige distributieartikelen
en beloofde over enkele dagen de bonnen en het geld
te komen brengen. Na een grondig onderzoek heeft

de C.C.D. deze oplichter kunnen opsporen. Hij bekende
het hem ten laste gelegde en werd in het Huis van
Bewaring ingesloten.

Tuchtrechtspraak voor de voedselvoorziening.
Bij de parketten van de Tuchtrechtspraak voor de
Voedselvoorziening werden in de maand Jan. 1947
5.999 processen-verbaal ontvangen. De tuchtrechters
deden 2794 uitspraken, waarbij in totaal voor f284.564.50
aan boete werd opgelegd. In 2881 gevallen werd een
schikking getroffen voor een totaal schikkingsbedrag
van f 150.884.50. Bij 27 uitspraken werd het storten
van een waarborgsom opgelegd voor totaal f 13.190.—.
Elf bedrijven werden gesloten, 7 vergunningen inge-
trokken en in 5 gevallen werd een handelaar van een
toewijzing uitgesloten.
In hoger beroep deed het Centraal College voor de
Tuchtrechtspraak 128 uitspraken. In totaal werd in deze
zaak f 53.302 aan boete opgelegd. In 5 gevallen werd
bovendien het storten van een waarborgsom geëist
voor een totaal van f l .300. Twee bedrijven werden
gesloten.

Openstelling kantoren.

De kantoren van het Provinciaal Bestuur (Eusebius-
buitensingel 4-9, te Arnhem) en van de Prov. Water-
staat van Gelderland (Huize „Angerenstein" te Arn-
hem) zijn des Zaterdags voor het publiek geopend van
9 tot 12.30 uur.

„het Binnenhuis"
Meubilairinrichting Vorden - Tel. 55

Nog beperkte voorraad Bell3[lg$6l 03016^0

A. Polman.

Fa, L, C, Branjjsjaadli, Zutphen,
Onze van ouds bekende land- en tuinbouwzaden zijn

verkrijgbaar bij onze Depöthouder fa. R. J. Lubbers,

Raadhuisstraat, of bestelbaar bij onze agenten :

M. Wissels, B 38 (Dunsborg)

M. J. Houtman, C 102, (Keijenburg)

Gevraagd :

EenflinkeSmidsknecht

en een Leerling

H. J. HARMSEN
Banninkstr, 4 - Hengelo (Gld)

ARNOLD



Kerkdiensten

ZONDAG 13 APRIL 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Heer te Winkel.
10.15 u. ds Kwint.

Bediening H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken om
6.30 en 9 u., vroegmis om 7 u.,
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Baronesse SIXMA VAN
HEEMSTRA

vraagt met 1 Mei

een 2e Meisje
voor dag en nacht.

Zich aan te melden
op „het Regelink".

Te koop een partij

mangels
bij G. Verstege E 18

Te koop
2000 kg

voederbieten,
bij R. de Lange
Banninkstr, 20.

Te koop

een goed onderhouden

Fornuis en een roodbonte Pink
bij Th. H. Lamers,

C 92 - Toldijk.

Te koop
wegens afschaffing

een beste

melgevende Koe,
bij J. W. Zieverink
Wichmondse weg 4.

Te koop
een partijtje

mangels,
bij D. Schuerink
Lankhorsterstraat.

Te koop

beste biggen
bij H. Hiddink,

Groenteboer

D 121 Hengelo (G.)

Te koop

1 b.b. Zeugje
(a. d. telling) en 2 dito

met 6 en 8 biggen

l week oud,

bij H. Kleve,
Velswijk E 150 Zelhcm.

Muziekvereniging

„CONGORDIA"

UITVOERING
op Donderdag 17

en Zaterdag 19 April a. s.
in de zaal van den heer Langeler

Aanvang 's avonds 7.30 uur
Zaal open 7 uur

Na een rijk muziekprogramma

wordt opgevoerd het toneelstuk

{Juffrouw\j «f «f
Spel van distributie, hamster en

liefdesperikelen, in drie bedrijven.

Kaarten in voorverkoop voor donateurs vanaf

Maandag H April en voor niet-donateurs

vanaf Dinsdag 15 April, bij B. Grootbod,

penningmeester.

Geeft U nog heden op als donateur l
Het Bestuur

Zondag a.s.

Pax l - BIC. l
Aanvang 2 uur.

Entree 35 et,
beneden 1 6 jaar 1 O et.

Terrein Kastanjelaan.

Gevraagd: Elke hoeveelheid

Consumptie -Aardappelen
worden aan huis afgehaald

tegen de hoogste prijs.

Aanbevelend

H. FRANKEN
Hengelo (Gld)

In voorraad :

Westerwolds Raygras,
Gemengde grassen en klaver,

voor blijvende weide.

Maandag a.s. lossen we weer

een wagon fijn Tunfstrooisel voor de kippenhokken,
B. J. LEBBINK.

Gemengd

Graszaad
van prima samenstelling

voor blijvende weide:

Engels ray

Italiaans ray

Westerwolds ray

Rode en Witte Klaver

Serradella

Verkrijgbaar bij

G. J. ten Arve.

Brengt Uw ^V

advertenties

vroegt i jd ig
Volgens overheidsbepaling

mogen wij slechts V/3 van
ons blad voor advertenties
gebruiken. Dit is dus een
beperkt gedeelte. Wacht
daarom niet tot het laatste
ogenblik met het opgeven
van Uw advertentie, want
het is mogelijk dat wij U
dan teleur zouden moeten
stellen. Bedenkt daarom:

wie 't eerst komt

't eerst maalt l

Boterham

Kaft

Pak

Kast

PAPIER ARNOLD


