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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 14 t/m 27 Mrt 1948
Bonkaarten

KA, KB, KC 804

KD, KE S04

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MG,

MH 804
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

241 melk
243 melk
246 vlees
247 ,.
248, 249 boter

266 algemeen

267
268

269

253 Reserve

255

256

180 Algem. (Bon-
kaart 802)

743 melk
746. 747 vlees
748 boter

749 ..

766 algemeen

„
768

769

753 Reserve
e>

680 Algem. Bon-
kaart 802)

Rantsoen

4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
300 gram vlees
250 gram boter of margarine

of 200 Gram vet
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
50 gram cacao
1600 gram brood (geldig t. m.

20 Maart a.s)
400 gram brood of 1 rant-

soen puddingpoeder, ver-
micelli e.d.

800 gram brood (geldig t/m
20 Maart a.s.

200 gram kaas of 250 gr.
korstloze kaas

400 gram brood (geldig t/m
20 Maart a.s)

250 gram zachte zeep (reeds
aangewezen, geldig t/m
20 Maart)

12 liter melk
100 gram vlees
250 gram boter of margar

of 200 gram vet
1 25. gram boter of margar.

of 100 gram vet
100 gram kaas of 125 f ram

korstloze kaas.
100 gram cacao
400 gram brood (geldig t. m

20 Maart a.s.)
400 gram brood of 1 rant-
,-soen puddingpoeder, ver-

micell e.d.
400 gram brood (geldig t/m

20 Maart a.s.)
500 gram zachte zeep (reeds

aangewezen, geldig t/m
20 Maart)

Geldig zijn de bonnen van
de strook A, Op de bonnen
komt de letter A voor met
de aanduiding van het art.
en de hoeveelheid. Deze bon-
zijn 14 dagen geldig, hoe-
wel zij wat betreft de tekst
enige overeenkomsf verto-
nen met rantsoenbonnen. Zij
zijn van rantsoenbonnen te
onderscheiden door de kleur
i f \
(groen of groen met paars)

Jiöth dan Ps&tUlSS'ó' 'Urut*

'k Heb eens zitten prakkizeren,
Wat ik eig'lijk over hou,
Als ik iedere belasting
Werkelijk betalen zou

Oei! wat dom, meneer de fiscus
Dat ik mij daar zo verspreek,
Maar 'k moest toch een aanvang

hebben
voor mijn liedje van de week.

Nauw'lijks heb je de belasting
Van het ene jaar betaald
Of ze wordt al door de aanslag
Van het volgend' achterhaald.

Nu weer lees ik in de kranten,
Mijn bezoek aan 't voetbalveld,
Aan theaters, bioscopen
Kost me straks weer extra geld.

De vermaak'lijkheidsbelasting
Legt er weer een schepje op —
Voor de fiscus weer iets extra,
Voor de anderen een strop.

Wil je eens naar een theater
Of een bioscoop toegaan,
Dank zij onze brave fiscus
Komt je 't lachen duur te staan.

^ 't Heet vermaak'lijkheidsbelasting
^^ Maar die naam is vast verkeerd;

Dank zij Excellentie Lieftinck
Ben je 't lachen haast verleerd.

(Nadruk verboden)

Persbericht
Met Pasen 4 eieren voor alle leeftijdsgroepen.
De gunstige ontwikkeling van de eierproductie maakt
het mogelijk in de week vóór Pasen de voorgenomen
verstrekking van drie eieren te verruimen. Er zal per
« n v v t i 1. i

Nieuws voor boer en boerderij.

Afhalen aanvullende Icalitoewijzing.

De aanvullende kalitoewijzingen liggen gereed. Deze

dienen persoonlijk te worden afgehaald. De retributie
moet gelijktijdig worden voldaan.

De uitreiking geschiedt:

te Hengelo (Gld) op Maandag 12—3 van 9 tot 12 uur
ger. l t/m 150

te „ op Dinsdag 13—3 van 9 tot 12uiwr
ger. 151 t/m 300

te ,, op Woensd. 14—3 van 9 tot 12 uur
ger. 301 t/m 450

te „ op Donderd. 15—3 van 9 tot 12 uur
ger. 451 t/m Einde

Toewijzingen welke niet zijn afgehaald, vervallen.

P. B. H. van District 30

G. W. Weenink.

18 Maart een bon worden aangewezen, rechtgevende
op vier eieren, voor alle leeftijdsgroepen.

Het rantsoen voedingsvetten met Pasen op 750

gram voor veertien dagen.

In de week vóór Pasen zal het rantsoen voedingsvetten
voor éénmaal worden verhoogd. Boven het normale
rantsoen komt voor de houders van A, B. en C kaar-
ten een toeslag van 250 gram boter of margarine of
200 gram vet. Voor de houders van D en E kaarten
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bedraagt de toeslag 125 gram boter of margarine of
100 gram vet. Deze extra verstrekking is mogelijk
doordat de voedingsvettenpositie zich de laatste tijd
een weinig verbeterd heeft tengevolge van de onder
de invloed van de zachte winter meegevallen melk-
productie. Deze verstrekking houdt geen verband met
de tengevolge van het instellen van de keuzebon ont-
stane verschuiving in de consumptie van voedingsvetten.
Zij is mede bedoeld als compensatie voor de verlaag-
de rantsoenen melk en kaas in de afgelopen winter.

Weer ijsjes van 5 en 10 cent.
In het a.s. zomerseizoen zal de prijs van het „ijsje"

* ruim 10°o lager liggen dan het vorige jaar het geval
was. Zowel op straat a\s in ijssalons zullen de gewone
ijswafels tegen de vooroorlogse prijzen van 5 en 10
verkrijgbaar moeten zijn. Zij moeten dan tenminste
22'/2 en 45 gram wegen. Het duurste ijsje, dat mag
worden verkocht, is er een van 20 cent, dat dan ook
ten minste 90 gram moet wegen.
De kwaliteit van het ijs moet voldoen aan de voor-
schriften, zoals deze in overleg met het bedrijfsleven
zijn vastgesteld. In café's en restaurants zal de prijs
van een. coupe ijs doorgaans met 5 cent en van sorbet
en plombière met 10 cent omlaag gaan.

Goedkopere Kruiwagens en
B r o eir aamlij sten.

De verlaging van de prijs voor naaldhout, die met
l Januari j.l. is ingegaan, begint reeds in een aantal
houten artikelen door te werken. Broeiraamlijsten, een
zeer belangrijk artikel voor de tuinders, zullen met in-
gang van 9 Maart ongeveer 7°o in prijs omlaag gaan,
terwijl houten kruiwagens na 15 Maart l tot 3'/2

 ü
» >

goedkoper zullen zijn.

Nieuws voor boer en boerderij

Verplichte Veelevering.
Zoals reeds eerder gepubliceerd, was iedere veehouder
verplicht om voor Maart 1948, per rund boven de
leeftijd van l jaar, dat in December 1946 op zijn be-
drijf aanwezig was, 60 kg te leveren in mindering op
de aanslag 1948. Deze voorlopige aanslag zal binnen-
kort door de definitieve verplichte aanslag voor 1948
worden gevolgd.
Wie derhalve vee heeft af te zetten dient in zijn eigen
belang met het bovenstaande terdege rekening te
houden.
Men diene te bedenken dat de vleespositie het mis-
schien nodig zou kunnen maken, dat weer lastgevingen
zouden moeten worden uitgereikt. Inlichtingen over de
stand Uwer levering kunt U bij de P.B.H, verkrijgen.

Prijzen voor slachtschapen.

Met ingang van 8 Maart zijn de prijzen voor slacht-
schapen gewijzigd. Betrokkenen kunnen op het bureau
van de P.B.H, hiervan inzage krijgen.

Pluimveevoeder.

Over het leveringstijdvak 28 Sept. '47 - 26 Sept. '48
zal óók voor de eieren, welke boven de aanslag zijn
geleverd, voeder worden toegewezen en wel in totaal
voor maximaal 160 eieren per kip. Het hoogste aan-
tal dieren, waarvan eieren kunnen worden ingeleverd,
bedraagt het aantal dieren, waarover de aanslag werd
berekend plus tien stuks. Ongeacht het aantal dieren,
dat in een bepaald tijdvak is ingeleverd, zal per dier
niet meer dan 3'/2 kg voeder per periode worden toe-
gewezen. Het overschot, waarop de pluimveehouder
ingevolge de eierlevering recht heeft, wordt als reserve
geboekt en als aanvulling verstrekt in perioden, waarin
op basis van de eierlevering per dier minder dan 3'/2
kg kan worden toegewezen,

Vezelbindtouw.

Geregistreerden, die voor het binden of laten binden
van hun oogst 1948 met behulp van een graanmaaier-
zelfbinder vezeltouw nodig hebben, moeten vóór 1 Mei
a.s. een aanvraagformulier hebben ingediend bij de
P.B.H., alwaar deze vanaf heden verkrijgbaar zijn.

P.B.H, van district 30

G. W. Weenink. (Hengelo Gld)

District 31, H. Meutstege,

Steenderen.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
A G E N D U M

19 Maart Uitvoering van de Meisjes» en Jongensclub.

25 Maart Bioscoopvoorstelling.

29 Maart Uitvoering Crescendo.

29 Maart (2e Paasdag) 30 Maart Uitvoering R.K. Zang.
vereniging „Sancta Cecilia".

2 en 3 April Uitvoering Muziekver. „Concordia"

9 April Kunstgenot De Residentiespelers.

13 April V.V.V. Uitvoering Doet. Mannenkoor met Solozang

Plaatselijk Nieuws.
Ter secretarie dezer gemeente zijn door Burgemeester
en Wethouders benoemd tot adj. sommies Ie klasse
de heer Th. M. van Aankolt, ambtenaar ter secretarie
van Raamsdonk en tot adj. commies 2e klasse de heer
E. B. Hietland, ambtenaar ter secretarie van Steenderen.

U.U.V.-Avond. De Toneelgroep der Chr. Zangver.
te Bekveld gaf Vrijdagavond een heropvoering van
het dramatische oorlugstuk „Opoffering".
Mevr. van Hoogstraten, presidente van de U.V.V.
opende de avond en weer op de betekenis van deze
avond, waarvan de baten bestemd zijn voor de jongens
over zee, om hen met iets te verrassen.
Hierna trad het gezelschap op en hebben de spelers
dit stuk evenals onlangs weer tot een succes gemaakt.
Enkele attracties in de pauze gehouden dienden om
het beoogde doel zoveel mogelijk te verhogen.
De presidente dankte aan het slot de spelers en het
publiek voor hun bijdrage aan deze succesvolle avond,

„Haar verleden." J.l. Zaterdag gaven de Residen-
tiespelers in ,,Concordia" een uitvoering met het stuk
,,Haar Verleden" van L. Crispijn.
De spelers hebben' wederom een goede indruk achter-
gelaten.

Controle-Ver, opgericht. In café „Zandheuvel"
alhier kwamen een aantal landbouwers bijeen ter be-
spreking van de oprichting ener controle-vereniging.
De heer J. H. Westerveld, hoofd-controleur Prov.
Melkcontrontroledienst, die voor deze bespreking was
uitgenodigd, zette een en ander uitvoerig uiteen en
wees op het belang van bovengenoemde ver. Waarna
men tot de oprichting besloot.
Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren H. M. P.
Buunk, H. Bos en H. Kraassenberg.

PAX-Nieuws. In een door Pax goedgespeelde wed-
strijd werd een 4-0 overwinning behaald op Fortuna l
Winterswijk.Hiermede kwam Pax veilig voor het spelen
van degradatiewedstrijden, mede door de nederlaag
van Oeken tegen Lochem.
Oeken is thans aangewezen haar plaats in de 4de klas
te verdedigen. Lochem behaalde door de overwinning
op Oeken het kampioenschap. Vanaf deze plaats wensen
wij Lochem van harte geluk met het behaalde succes
en dat haar aanval op een plaats in de 3de klasse
met succes bekroond mag worden.
Pax 4 speelde in Vierakker tegen Socii 2 en wist een
1-0 overwinning te behalen. Wisten de Pax-mensen
beter gebruik te maken van de geboden kansen orvge-
twijfeld was de score veel hoger geworden.
"Zondag a.s. gaat Pax l bij Zutphen l op bezoek on-
getwijfeld een zware opgaaf. Pax 2 ontvangt Zutphania 3
Hier kunnen de winstpunten zeker behaald worden,
evenals als Pax 3 dat de verre reis naar Markelo onder-
neemt. Pax 4 geven wij niet veel kans tegen Zutphen 3
maar een eervol resultaat kan toch bereikt worden.

Nieuws in het kort
Rammellcasten taboe! De rijksverkeerinspectie zal
geen rijvergunningen verlenen voor personenauto's, die
in een zodanigen staat verkeren, dat zij uit een oog-
punt van algemeen economisch belang voor het ge-
bruik onvoldoende geschikt zijn.

De strijd voortgezet. Alle aardappelvelden in het
gehele land moeten dit jaar tweemaal worden bespoten
tegen de Colorado-kever.

Nieuw Vliegdelcschip. Eind Maart wordt het van
Engeland geleende escorte-vliegdekschip „Karel Door-



man" aan Engeland teruggegeven en zal half Mei het
lichte vliegdekschip „Venerable" worden overgenomen.

Wie heeft er recht op. Ingesteld is een officieele
commissie, die zal onderzoeken, welke tentoonstellingen
met uitzondering van die op kunstgebied, in aanmer-
king komen voor medewerking van de overheid.

Dankbaarheid. Leiden krijgt van de gemeente Vlis-
singen een theeservies uit dank voor de hulp, na de
bevrijding verleend.

Weer voor het voetlicht. De voordrachtkunstenares
Charlotte Kohier zal na een rustperiode van een jaar
weer optreden.

Spuitgasten stellen ten toon. Van 15 Mei tot 21
Mei a.s. zal in de Houtrusthallen te Den Haag een
nationale brandweertentoonstelling worden gehouden.

Bijna drie ton. De collecte, tijdens Kerst- en Nieuw-
jaarsweek in onze bioscopen ten behoeve van de Stich-
ting Bio-Vacantieoord gehouden, heeft f 275.000 op-
gebracht.

Mijnenvegersoperatie 1 948. De Koninklijke Marine
heeft het plan het twee mijl brede geveegde kanaal
langs onze kust tot vier mijl te verbreden.

Cadeau Oud-Engelandvaarders. H.M. de Konin-
gin heeft het goedgevonden, dat haar door de oud-
Engelandvaarders bij gelegenheid van haar gouden
regerings-jubileum een geschenk zal worden aange-
boden.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Buurke.

Voor de vele bewijzen van

deelneming betoond, door

familieleden, vrienden en be-

kenden, bij het overlijden

van onze geliefde Vader,

Behuwd- en Grootvader

J. B. Weg

betuigen wij bij deze onze

hartelijke dank.

Fam. WEG.

Hengelo (Gld), Maart '48.

Kerkdiensten
ZONDAG 14 MAART 1948

Ned. Herr. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 uur Ds ]. Wiersma,

Pred. te Zelhem

Vrije. Herr. Kerk.

5 uur Ds Padt. Zutphen

Donderdag 18 Maart half 12
Huwelijksinzegening

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier
Voorjaarszendingscollecte

Parochie St. Willibrordu»
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 2 geëxn.

Fornuizen
in prima staat.

Hengelosestraat 13

Keijenburg

ii

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania
Geregeld op de

markt te Hengelo

Beleefd aanbevelenc

P. de V R I E S

Te koop gevraagd

Consumptie-

aardappelen en

rode wortelen
Adres J. B. Franken

Kerkstraat 45 Doesburg

Tel. 425

Fe koop een

dragende Geit
22 Maart a/d telling

alleen Zaterdags

G. J. Slotboom

Ruurloseweg E 79

Hengelo (Gld)

Weggelopen

een FOX
Wit met zwarte vlekken,

luistert naar de naam

Sambo
Tegen beloning terug te be-

zorgen bij

Huize „Meenink"

Hengelo (Gld)

Te koop een partij

M a n g e l s
(Groen kraag)

bij G. Versteege

„Geerbos" E 18, Hengelo

Metselaars
gevraagd

G. J. Kuipers

Hengelo (Gld

POTLOODSLIIPERS Arnold

ZONDAG a.s.

AANVANG 1 2 UUR

PM 4 - ZUTPHEN 3
AANVANG 2 UUR

PAK ï - /UTPHANIA 3
Entree 25 cent

Beneden 1 6 jaar 1 O cent

Leden en Donateurs op vertoon van hun ka£rt

vrije toegang.

Te koop gevraagd

Droge en groene

Takkebossen
J. H. Demming

Hengelo (Gld)

Te koop 1500 k.g.

Mangelwortels
bij R. G. Krijt

Wichmond

Asepta

Sproeimiddel
Dagelijks voorradig alle

soorten

Sproeistoflen
voor dezelfde prijs als vanaf

de fabriek.

oonsproeiers extra korting

Aanbevelend,

R. G. Krijt
Wichmond.

Fe koop een

paard
keuze uit 2

Eerlijk en mak

5 en 8 jaar

G. Mentink
C 23 Keijenburg

Te koop

Oud-Holl, Pannen
(Blauw)

bij J. W. ten Hoopen

Drogisterij „De Vijzel"
Steenderen.

Te koop

dragende Koe
3de kalf, uitget. ± 5 April,
t.b.c. vrij en een

Kachelkunstmoeder
met scherm, bij

G. Bultman
Ruurloseweg

Te koop
2000 K.G. witte

Suikerbieten
bij Wed. G. J. Harmsen

op 't Hietveld E 68

Hengelo (Gld)

Te koop dragende

Stamboekzeug
bij H. C. Geurts

C 28 Keijenburg

GELD verkrijgbaar zonder

borg, voor alle doeleinden, door

ons spaarcredietsysteem. Vraagt

inlichtingen. >Samenwerking<

Verstolkstraat 31 Leeuwarden.

Aan kernen lopen

Fasanthen
geringd. Terug te bekomen

bij E. Maalderink,

D 139 Hengelo (Gld)

Alle soorten FEESTATIKELEN
Roosjespapier in 5 verschillende kleuren

Grote sortering

FOTO-STAND A ARTS
in alle maten, vanaf pasfoto's tot formaat

18 x 24 hoog en dwars, tegen sterk ver-
laagde prijzen. Zie de Etalage.

BHP" Flinke sortering Lederwaren

Grote keuze Kaats- en Voetballen
vanaf 0.55 tot en met f 1.25

Prima Zakkammetjes in etui
met spiegel.

Verkrijgbaar bij ARNOLD



Uitvoering
v.d. Chr. Meisjesclub „Van Knop tot Bloem"
en de Chr. Jongensclub „Jong Hengelo"

op Vrijdag 19 Maart a.s. in de

zaal „Concordia".

Opgevoerd zullen worden:

De «Schoenmaker en de Spoken

De Kabouters

Lente
Spreker de heer J. W. v. RAAIJ,

Jongenswerk-secretaris van het Chr. Jonge

Mannen Verbond.

Kaarten a f 1.— (incl. bel.) 's avonds aan

de zaal.

JDonateurs krijgen hun kaart thuis.

Aanvang half acht precies.

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 17 Maart,

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van
de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)

Staat ter dekking
alle werkdagen bij

A. J. Luesink, „Brunderink"
Tel. 261 Hengelo (Gld), de Keurstamboek

en Premiehengst

Joop van Tienhoven K 2086
Vos bles, kleine maat, een bijzonder diep en

breedgebouwde hengst met grof correct been-

werk en zeer goede bewegingen.

Zeldzame goede bevruchter en fokker, op de

laatste merriepremiekeuring te Ruurlo werden

van de 9 geprimeerde 2-jarigen, 4 joopdochters

met A en B premie bekroond. Joop behaalde

weer evenals in 1947 een 2de premie op de

keuring te Hummelo.

Dekgeld f 41 •— gust en 2de paard reductie.

Beleefd aanbevelend.

Laat op Uw Bruidsfoto voortaan
't Foto Modern als waarborg staan

Voor Uw Bruidsfoto's dus naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 Tel. 1337 ZUTPHEN

Steeds aan huis te ontbieden.

Te koop

2 tomen Biggen
waarvan l toom volbloed

beertjes en zeugjes van beste

afstamming. Tevens een

goede Boerenwagen
en een

Gelders Karretje
op veren bij

Veenhuis
Groot Schoolwijk BAAK.

Te koop lichte

Boerenwagen
bij B. J. Schieven

Lamstraat Steenderen

Te koop gevraagd

grote en kleine partijen

W o r t e l s
door G. J. Kuipers
Groente- en Fruithandel

Hengelo (Gld)

Ontvangen alle soorten
Tuin-, Gras- en Klaverzaden,

Pootsjalotten enz.
Nog te verwachten verschillende soorten

Bloembollen.

Beleefd aanbevelend, J. TAKEN.

Staat ter dekking de Stamboekstier

JAAP 9243 S
met zeer hoog vetgehalte

Dekgeld f 5.— met bewijs v.d. Veearts.

M. Eenink,

Varssel F 78 Hengelo (Gld)

Uit voorraad leverbaar:
Westerwolds Ray-gras

Orgineel „Record" N.A.K. geplombeerd.

Westerwolds Ray-gras
Orgineel Selectie V dit is de kruising

Westerwolds X Italiaans.

Tegen zeer scherp concurrerende prijs.

Aanbevelend,

Waamelink's Zaadhandel
Telefoon 334 — Keijenburg.

het meest gelezen vliegersboek in goedkope

uitgave! Geill. met 7 foto's, prijs f 3.90.

Bestel het bij ARNOLD.


