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Betaling abonnementsgeld
Met ingang van l Oct. 1946 is de 16e jaar-

gang van „de Reclame" ingegaan.

Zij die bij het betalen van het abonnements-

geld de incassokosten willen besparen, wor-

den in de gelegenheid gesteld, vóór 19 Oct.

het abonnementsgeld ad f3.— -f- f 0.75 voor

de 9 no's van l April—30 Sept. 1946, in

de winkel te komen betalen. De f 0.75 geldt

alleen voor hen die f 2.50 hebben betaald

in April 1946.
Na 19 Oct. zal over het abonnementsgeld

worden beschikt, verhoogd met 15 et in-

cassokosten

Distributienieuws
Voor de a.s. week is de Tabaksbon T 50 aan-
gewezen voor het kopen van 2 rantsoenen tabaks-
artikelen.

Extra vleesbon voor 200 gram
Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat voor

het tijdvak van l tot en met 12 Oct. bon 532 vlees
is aangewezen voor het kopen van 200 gram vlees.

Rijwielbanden voor landbouwers
Landbouwers behoeven voor rijwielbanden niet op-

nieuw aan te vragen. Wanneer er banden worden
toegewezen voor landbouwers, ontvangt de Commissie
hiervan bericht en deze wijst toe aan die landbouw-
bedrijven, die het eerst voor tweede verstrekking in
aanmerking komen. De distrfbutiedienst roept deze be-
treffende personen dan op en laat bij 'het uitreiken der
bonnen een aanvraagformulier invullen.

Plaatselijk nieuws
Nieuwe pastoor te Keyenburg feestelijk inge-
haald. Tegen 5 uur Vrijdagmiddag j.l. arriveerde de
nieuwbenoemde pastoor te Keyenburg, J. G. Alferink,
uit de richting Doetinchem te Velswijk, waar Z. Eerw.
werd begroet door den kerkmeester de heer Th. Jansen.
Een eindweegs verder bij de Hummelose weg was een
prachtige ereboog opgericht.

Hier richtte de heer W. Bergervoet namens het ge-
meentebestuur van Zelhem een welkomstwoord tot
Z. Eerw., die daarna per landauer in gezelschap van
den HoogEerw. Heer Scholte op Reijmer, deken te
Zutphen, zijn feestelijke intocht vervolgde naar de kerk,
waar een keurige en smaakvolle versiering was aan-
gebracht. De stoet werd voorafgegaan door de muziek
„St Jan", een 40-tal ruiters te paard, bruidjes en school-
kinderen. Op verschillende punten langs de weg stonden
veel parochianen ter begroeting.

De installatieplechtigheid werd in de kerk verricht
door den deken, die hierbij tevens de grote verdienste
voor Keyenburg van pastoor Thuis herdacht, die ge-
durende zijn 40-jarig priesterschap zoveel voor de pa-
rochie tot stand heeft gebracht.

„Excelsior' 55 jaar. De gemengde zangvereniging
„Excelsior" welke onlangs promoveerde naar de ere-
afdeling, viert het volgend jaar haar 55-jarig bestaan.

Het bestuur heeft besloten dit jubileum te herdenken,
door het houden van een tweedaags concours op 24 en
26 Mei 1947, d.i. op de Zaterdag voor Pinksteren en
op Pinkstermaandag. t

't Was 4 October Dierendag,
Voor poesen en voor hondjes.
Ze werden allemaal verwend
Met kluifjes en met klontjes.

Er kwam een grote doos gebak,
Plus Ranja met een rietje;
En zelfs het kooitje werd versierd
Van het kanariepietje.

Het paardje van den schillenboer
Kreeg toen een extra hapje.
Het hondje kreeg een sneetje brood
En papa kauwde 't kapje.

De foxterrier mocht op die dag
Door alle kamers rennen —
Kortom, we gingen op die dag
De dieren eens verwennen!

We wilden op deez' Dierendag
Iets extra's weg gaan geven,
Zodat de poes een „kater" kreeg
En Mops een hondenleven.

Wees goed voor 't dier, het is het waard;
Zijn vriendschap kent geen grenzen,
Het dier is dikwijls i>eter nog
Dan velen van de mensen.

Het dier vond geen raketten uit;
Het kan alleen wat grommen.
Het bijt misschien een enk'le keer,
Maar gooit toch nooit met bommen.

Behandel steeds uw poes of hond
Naar recht en naar geweten;
Maar wil bij alles wat u doet
De mensen niet vergeten ... .

De kleine schooier uit de stad,
Die vaak nog zonder schoen gaat . . . .
't Is ied're dag weer „mensendag" —
U weet, wat u te doen staat!

(Nadruk verboden)

Burgerlijke stand. Bevallen: Ch. Memelink—Maalde-
rink zn, A. M. Bongaarts—van der Aar d., J. M. Bes-
selink—Veenhuis d., D. Berendsen—van Burk zn, G.
Klein Zessink—Hulshof zn, A. Eelderink'—Groot Roes-
sink zn, J. A. Ankersmit—Jansen zn, G. J. Klein Leb-
bink—Walgemoet d.

Ondertrouwd: B. Th. Hendriks met J. Willemsen,
A. Walgemoet met A. Bultman, R. Klein Winkel met
H. J. Ruesink, H, J. Franken met W. J. G. Nijsen.

Gehuwd: Th. J. Stapelbroek met J. M. Waamelink,
A. Haaring met G. Jolink.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT

HENGELO (GLD)

s.s.t.t.
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„Concordia" bestaat 85 jaar. Op 29 Sept. j.l. mocht
de Muziekvereniging „Concordia" alhier de dag her-
denken waarop zij 85 jaar geleden werd opgericht.

Van de gelegenheid tot receptie in de zaal van Ma-
resch werd een druk gebruik gemaakt.

Daarna gaf de vereniging een feestconcert in de
muziektent.

Na afloop hiervan werd een muzikale rondgang door
ons dorp gehouden.

Op "Zaterdag 5 October a.s. zal de vereniging in
verband met het bovenstaande een balavond organiseren.

Tentoonstelling groot succes. De tentoonstelling van
schilderijen in het Kunsthuis „De Karper" is een groot
succes geweest. In de afgelopen 2 maanden kwamen er
ruim 1100 bezoekers, terwijl er 22 schilderijen zijn ver-
kocht.

Het uitgeloofde schilderij van den kunstschilder A.
Oldenhave, bestemd voor een der bezoekers na de
500ste, viel bij loting ten deel aan Jhr van Haeften
te Vorden.

Nu deze eerste proef zo goed geslaagd is, heeft de
ondernemer, de heer Klem, reeds plannen klaar voor
volgende exposities. De eerste zal zo spoedig mogelijk
worden geopend en duren tot Mei 1947. Deze is be-
doeld als permanente verkooptentoonstelling van een
20-tal be-kende schilders. In de volgende maanden zal aan
schilders zoweL -trif het Westen als 't Oosten des lands
gelegenheid' worden gegeven hun werken te exposeren.

Gewijzigde buslichtingen. De buslichting vindt thans
plaats om 5. —, 12.25, 15.40 en 18.25 u. naar alle rich-
tingen. Zaterdags geen buslichting om 18.25 u.

Openstelling postkantoor voorde postdienst: 8.30-12.30,
H-16 en 18-19 u. Telefoondienst van 8-21 u.

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

14 en 15 Nov. Fi lmavond Gymnastiekver. „Achilles".

22 Nov. (evcn'uK-cl ook 23 Nov.) Toneelavond „I'ax".

12 en 13 Der. Uitvoering Mu/.ickvcr. „Crescendo".

4 ) , in . Toneelavond V.V.V. (A.O.T. Apeldoorn).

Voetbalnieuws
Zondag j.l. speelde Pax I haar eerste competitie-

wedstrijd thuis tegen Eerbeekse Boys I. De wedstrijd was
zeer spannend en eindigde met een l — l gelijk spel,
ofschoon Pax naar onze mening wel iets meer verdiend
had, wat betreft het meerdere aantal kansen. De keper
van Eerbeekse Boys was de beste speler van zijn ploeg.

Pax II speelde uit tegen Lochem II en verloor, met
een invaller spelende, kansloos met 12—O, doch hierbij
dient opgemerkt, dat Lochem II in de Ie klasse afd.
Gelderland een zeer goed figuur zou slaan. Wij be-
grijpen dan ook niet dat dit elftal niet in de eerste
klasse is ingedeeld.

Zaterdag a.s. speelt Pax C om 3 uur thuis tegen
Steenderen A, terwijl Pax A bij Ratti A op bezoek
gaat; beide wedstrijden vangen aan om 3 uur.

Pax III ontvangt a.s. Zondag Klein Dochterense Boys I
terwijl Pax I op bezoek gaat bij Loenermark I.

Programma voor Zaterdag 12 en Zondag 13 Oct. a.s.:
Pax A - Pax B, aanvang 3 u. Pax II - Zutphania III.
Pax I nog niet bekend.

De door de Keyenburgs Boys j.l. Zondag gespeelde
wedstrijden werden verloren, resp. met 2—5, 2—3 en
l—3. Deze uitslagen zullen, naar wij hopen, niet ont-
moedigend werken voor de verdere competitie, daar
Zondag gebleken is dat vooral het Ie elftal het minstens
tot een gelijk spel had kunnen brengen, wanneer het
niet met pech te kampen had gehad en een beetje for-
tuinlijker was in het schieten.
/Voor a.s. Zondag willen wij ons niet aan voorspel-

li$gen wagen, maar wij verwachten toch minder geflat-
teerde uitslagen.
. ^Het programma voor a.s. Zondag is als volgt:
Keyenburgse Boys I—Halle I (zie adv.).
Viod II—Keyenb. Boys II ) Vertrek 12.45 uur
Concordia II—Keyenb. Boys III ) per auto.

De in uitzicht gestelde feestavond ter gelegenheid
van het kampioenschap der A-junioren in het vorige
seizoen, zal waarschijnlijk Zaterdag 12 Oct. gehouden
worden. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

zoek aan o*j

In het hu\
aante van o
en verlaat

Raadsvergadering Hengelo (G.)
In de Donderdag j.l. gehouden raadsvergadering onder

voorzitterschap van burg. Van Hoogstraten, was de
heer Weenink met kennisgeving afwezig.

De heer Stegerman maakte na lezing der notulen de
opmerking, dat zijn pleidooi voor het aanleggen van
een fietspad langs de weg naar Wichmond hierin niet
was vermeld. Het zal alsnog worden opgenomen.

Van Ged. Staten was ingekomen een mededeling dat
de rekening 1945 van de H. E. K. was goedgekeurd.

Van de gemeente Steenderen was bericht ontvangen,
dat zij voorlopig geen vrijheid vond om medewerking
te verlenen tot verbetering der Riefelerdijk.

Naar aanleiding van dit schrijven merkten verschil-
lende leden op, dat de commissie, ingesteld om deze
zaak te regelen, kan blijven doorwerken om het ge-
deelte op Hengelo's gebied in orde te maken.

De heer Harwig heeft vernomen, dat deze commissie
er het bijltje bij neergelegd zou hebben, omdat de aan-
gelanden blijkbaar door iemand bewerkt zijn en nu hui-
verig zijn geworden om verdere medewerking te ver-
lenen.

In dat geval, zegt de Voorz., zou de gemeente zelf
verdere stappen kunnen nemen.

Ged. Staten waren blijkens hun schrijven er tegen,
dat de gemeente subsidie wilde verlenen aan de Volks-
hogeschool te Eerbeek, daar hiermede geen plaatselijk
belang was gediend.

Voor de benoeming van een hoofd der O.L. School
te Varsel was de volgende voordracht opgemaakt: 1.
J. H. Keijzer, onderw. te Harfsen; 2. Mej. M. Pels,
onderwijzeres te Huppel bij Winterswijk; 3. G. H.
Wanders, onderw. te Ruurlo. Na enige bespreking werd
met algemene stemmen benoemd de heer J. H. Keijzer.

Het salaris van den klokluider en doodgraver dat
indertijd door B. en W. was gebracht resp. op f 200.—
en f 400.—, moest volgens schrijven van Ged. Staten
uit technische overwegingen worden gebracht op f 160.—
en f320.—.

Echter met toekenning van de verhogingen met 15
en 2 X 5 °/o en gerekend vanaf Juli 1945, zodat uit-

eindelijk toch de vroeger gestelde lonen worden bereikt.
Voor het onderwijzend personeel werden vervolgens de
pensioensgrondslagen vastgesteld.

Bij de rondvraag vestigt de heer Ruesink de aan-
dacht op het gezin Elsman, wiens woning is afgebrand.
De voorz. zegt dat E. een noodwoning is aangeboden.
Deze is echter in zo'n< staat dat verplaatsing niet tmo-
gelijk is en van de wederopbouw is bericht ontvangen,
dat dit jaar geen vergunning zal worden gegeven voor
nieuwbouw.

De heer Tijdink vraagt verbetering van de Elderink-
weg en van een verbindingsweg bij Zeevalkink in het
Gooi. Ook brengt hij de Zuivelfabriek ter sprake, die
haar afvalproduct maar lustig in de laak laat lopen,
wat voor de bewoners in die buurt een voortdurende
ergernis is, terwijl toch de fabriek over een vloeiweide
beschikt. Uit de hierop volgende uitvoerige bespre-
kingen bleek, dat het zeer moeilijk is, hieromtrent af-
doende maatregelen te nemen. B. en W. zullen echter
onderzoeken of een oplossing te vinden is.

De heer Harwig wijst op verschillende plaatsen in
het dorp, waar de straatverlichting te wensen overlaat
en informeert er naar of de vacante plaatsen op de
secretarie nog eens weer bezet zullen worden. De Voorz.
zegt dat een en ander z'n volle aandacht heeft. Er
komen echter geen geschikte sollicitanten.

Bij de bespreking van de toestand van de weg naar
het Kervel verwatert de discussie dermate, dat men ten
slotte via het verstrekken van gelden voor kunstmest
en het uitreiken van bonnen voor fietsbanden, belandt
bij een vernietigend oordeel over de meeste distributie-
maatregelen.

De heer Otten vraagt ten slotte of B. en W. niet
bij machte zijn om gedaan te krijgen, dat de evacuatie-
gelden gedeblokkeerd worden. Door de blokkering ver-
keren thans veel kleine spaarders in geldverlegenneid.

De Voorz. zegt, wel pogingen te willen aanwenden
de mensen te helpen, doch volgens het ooreeel van den
heer Tijdink is er weinig hoop op resultaat.

Hierna sluiting.

Nieuws in het kort
Generaal Smuts komt. Generaal Jan Smuts, minister-
president var-j^uid-Afrika, zal van 9—12 Oct. een be-

d brengen.

bootje. Jonkvrouwe Feith, de gouver-
prinsesjes gaat een eigen gezin stichten

l Oct. het prinselijk gezin.

Het vaderland trok. De bekende toneelschrijver Jan
Fabricius is kort geleden uit Engeland teruggekeerd om
in Nederland zijn 75ste verjaardag te vieren.

Vertrouwelijk. De minister van Overzeese Gebieden
heeft den voorzitter der Tweede Kamer medegedeeld,
dat de instructie voor de Commissie-Generaal ter ver-
trouwelijke kennismaking ter griffie is neergelegd.

Uitbreiding dagambachtscholen. Ter opheffing van
het nijpende gebrek aan geschoolde vaklieden zullen in
de verschillende provincies gesubsidieerde dagambachts-
scholen worden * gesticht.

Geen kleinigheid. De heer Plesman vertelde op een
persconferentie, dat de Constellations ons 2.200.000
Hollandse guldens per stuk kosten.

De moeite waard. Door bemiddeling van de Neder-
landse regering kan de redersvereniging 10 millioen kg
gezouten haring aan de Sovjet-Unie leveren.

Ze zijn er weer. Voor scholen en verenigingen zijn -
voor zover de voorraad strekt - weer gymnastiek-
schoenen vrij in de handel verkrijgbaar.

Vaste prijzen voor pasfoto's. Na l Oct. mogen 3
pasfoto's niet meer kosten dan 75 et en voor iedere
3 stuks méér 25 et extra.

Wees zuinig. Hoewel in October weer een extra-
rantsoen zachte zeep zal worden verstrekt, verdient het
voorshands aanbeveling in het verbruik ervan zuinig-
heid te betrachten.

Goedkope suiker ? Binnenkort zal een wetsontwerp
worden ingediend tot verlaging van de suikeraccijns.

Toch bananen ? In Rotterdam wordt een schip met
een lading bananen verwacht, waarvan 40.000 trossen
voor ons land zijn bestemd, terwijl binnenkort nog vijf
andere bananenschepen zullen volgen.

Einde der „spraakverwarring" ? Wanneer de Eerste
Kamer nu ook nog haar goedkeuring aan de spelling-
wet hecht, zal er na 12 jaar een einde zijn gekomen
aan de verwarring, die er op taalgebied heerst.

Nieuw productie-systeem. In Nederland zal een begin
worden gemaakt met het z.g. „Utiliteits-systeem", vol-
gens welk 70°/o der productie uit noodzakeliike gebruiks-
voorwerpen moet bestaan.

10 Milliard. De totale oorlogsschade in Indonesië kan
op 10 milliatd gulden worden geschat.

De huisslachtingsregeling
Sommige personen, die verleden jaar een huisslachting

mochten verrichten, ontvingen dit jaar wegens de ge-
wijzigde regeling een afwijzende beschikking. Hun zal
echter alsnog de gelegenheid worden geboden een even-
tueel reeds aangehouden varken onder bepaalde voor-
waarden vóór l Nov. a.s. voor eigen gebruik te slachten.

Zij, die van deze mogelijkheid gebruik wensen te
maken, dienen zich vóór 11 Oct. a.s. tot de plaatselijke
bureauhoudeffc te wenden.

Voetbal- en Alhletiekver. „PAX" - Hengelo (Gld)
Zij, die het eerste elftal van Pax bij de uitwedstrijden
willen vergezellen, worden er op attent gemaakt, dat
zij zich in d^i vervolge

vóór Donderdag des avonds 6 uur,

voorafgaande aan de wedstrijd-Zondag, hiervoor dienen
op te geven bij den Heer B. Demming, Spalstraat. Dit
geldt voor illen behalve voor Bestuurs- en Elftal-
commissieled«M.
Degene die Jich voortaan na bovenbedoeld tijdstip op-
geeft, kan oi(der geen enkele voorwaarde medegaan.

Het Bestuur

Heden nam de Here van ons weg onze innig
geliefde Man, Vader, Zoon en Zwager

JAN HERMAN OORTGIEZEN,

in de ouderdom van 44 jaar.

Hengelo (G.), J. A. Oortgiezen--Bosman
Gerrit en Appie

Wed. Oortgiezen—Weustenenk

Eefde, G. J. Oortgiezen

» G. Oortgiezen—Snellenberg

Hengelo (G.), H. A. Bosman

G. Weustenenk

Hengelo (Gld), l October 1946.

De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 5 October
om 2 uur.

Hl Pluimveehouders!!
Verzekert

Uw pluimvee

tegen diefstal
N.V. Algem. Pluimvee-
diefstal-verzekering,

Brugstr. 2, Arnhem

Agent A. J. Fokking
Hengelo C 9.

Vanaf heden staat ook de

stier „HENDO"
ter dekking voor f 5.-, doch

in beperkte mate worden de

koeien toegelaten. Hendo

vererft het hoge vetgehalte
uit zijn stam zeer sterk. In

vele gevallen hebben de

dochters van Hendo '/2 °/°
vet meer dan de moeders.

B. H. Harmsen
Bekveld

Kerkdiensten
ZONDAG 6 OCTOBER 1946

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Hr 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 3 u.
Door de week communie uitreiken
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.
Biechthoren 10—11 u. kinderen,
3.30—7 u. overigen.

Wegens sterfgeval

Zaterdag 5 Oct.

café gesloten
A. BOSMAN
„De Zandheuvel"

Voorhanden verschillende soorten

landbouwkalk en koperslakkenbloem,
turf, Malen • alles zonder bon

Zaairogge-bestelbon halen.

Elke dag gelegenh. zaaizaad te laten schonen.

B. KELDERMAN
Erkenning als groothandelaar in

consumptie-aardappelen

Om een erkenning als groothandelaar in consumptie-
aardappelen te verkrijgen, kan men een schriftelijk
verzoek richten tot de Ondervakgroep Binnenlandse
Groothandel in Aardappelen of tot de V.B.N.A. Het
adres van deze beide organisaties is Grote Marktstraat
36, 's-Gravenhage.

Na kennisneming van het advies van deze organi-
saties, beslist het Bedrijfschap over de voorlopige er-
kenning. Ten bewijze van de erkenning wordt een
erkenningskaart toegestuurd.

In geen geval zal tot erkenning worden overgegaan,
indien de aanvrager niet aantoont, dat hij beschikt
over voldoende vakbekwaamheid en handelskennis en
voldoende middelen heeft om een groothandel in aard-
appelen op te zetten.

Zondagsdienst doktoren
Hengelo (Gld), Hummelo, en Steenderen.

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten.

Er biedt zich aan

een net meisje
voor dag en nacht.

Brieven bureau dezes.

Gevonden een

zilveren armband
Tegen adv.-kosten te-
rug te bekomen

bij D. J. Eelderink

Varssel

H.H. Landbouwers
Laat Uw

brandhout
door ons

aan huis zagen
Zich te vervoegen bij

G. H. Scholten, E 79a

en B. Langwerden,

Ruurlose weg, Hengelo

Te koop

een toom biggen
bij D. J. Wentink

Hummelose weg 9

Te koop een guste

stamboekzeug
bij G. Bultman

Ruurlose weg

Te koop een toom

zware biggen
en een best

r.b. maalkalf,
' /2 jaar oud,

bij H. Bargeman

Veldhoek F 101

Fe koop

'n dragende maal,
aan de telling, ingeënt
tegen mond-en klauwz.,

bij H. A. Booltink
C 37 — Keyenburg

Fe koop een jonge

D, herdershond
zuiver ras,

bij H. Broekman

„Coldeweij"

E 8, Hengelo (G.)

Adverteren doet verkopen



Chr, Jonge Boerinnenbond - afd, Hengelo (Gld)
Eerste Hulp bij Ongelukken

en Gezondheidsleer in het

dagelijks leven

te geven door Dr TER BALS.

Opgeven vóór 9 Oct. bij D. Luesink, Varssel,
D. Luesink, Bekveld,

A. Walgemoed, Keyenburg.

Nog af te geven

Turf zonder bon
Wed. D. J. HARMSEN
Brandstoffenhandel

de

M.R.IJ. Fokveedag

van de Kring van Fokver.
te Hengelo (Gld)

(waarbij aangesloten 6 verenigingen)

op Vrijdag 11 October

aanvang 9 uur

T Terrein Tramstation

Ruim 200 inzendingen

Grote Paarden-, Vee-

en Varkensmarkt
op Woensdag 9 October

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

R.ICV.V.Keyenb.Boys

Zondag a.s.

Keyenb. Boys l -

Halle l
Aanvang 2 uur

Entree 25 et

1861

Muziekvereniging „C on c o r dia"

l
Bal-avond
heden Zaterdag 5 October

in 't Feestgeb. „Concordia"

Aanvang 7.30 uur

Het Bestuur der Voetbal- en Athletiekver. „PAX"

maakt bekend, dat er gelegenheid bestaat tot het

plaatsen van reclameborden
op het terrein aan de Kastanjelaan.

Inlichtingen bij G. J. H. Weideman, Secr.-Penningm.,
Ruurlose weg no 10.

Woensdag 9 Oct., half 8

aanvang Dansles
Zij die wensen deel te nemen kunnen zich

alsnog opgeven bij

GEBR, HILDERINK - Café „de Smid" - Keyenburg

M

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA'
geregeld op de markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. DE V R I E S

Wilt U dit in gedachten houden

Ingaande 15 Oct.

alle winkels in de gem, Hengelo (G,)
-> geopend tot 6 uur,

-> Zaterdags tot 7 uur
Woensdagnamiddagsluiting

blijft onveranderd

Winkeliersver. Hengelo (G.)

R.K. Middenstandsver. Keyenburg

Enige flinke jongens gevraagd

leeftijd 1 4 tot 1 7 jaar

fa Jansen & Heuveling
Houtwarenfabriek — Vorden


