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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 30 Mrt t/m 1 2 Apr. 1 947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 703

(strook no. 4)

KD, KE 703

(strook no. 4)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 704

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken,
(strook no. 4)

67—1 brood
67 2 ..
87—1 boter
67 -2 ..
67-3 „
67—1 melk
67—2,67—3 melk
67—1 vlees
87-2 „
67—1 alg.
67-2 alg.
67—3 alg.

67-4 alg.
67—5 alg.
87—D res.
67—K res.

68—1 brood
88—1 boter

68-2 ,.
68 2. 68-3 melk

68—1,68—2vlees

68—1 alg.
68-2 ,.
68—R res.
68—S res.

68—U res.

67—4 brood
87—4 boter
67—4 margarine
67—4 melk
67—4 vlees
67—5 vlees
67—4 kaas
67—4 eieren

800 gram brood
400 gram brood
125 boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
200 gram kaas
2 eieren
100 gr. bloem of zelfrijzend
bakmeel of kindermeel (niet
uit rijst bereid).
125 gram koffie
50 gram thee
1600 gram brood
800 gram brood

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
2 eieren
800 gram brood
100 gr. bloem of zelfrijzend
bakmeel of kindermeel (niet
uit rijst bereid)
600 gram bloem of zelfrijzend
bakmeel of kindermeel (niet
uit rijst bereid) of kinder-
biscuits,

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 2 April zullen bonnen worden aangewezen voor
suiker, versnaperingen en tabak.

De niet aangewezen bonnen van strook no. 3 kun-
nen worden vernietigd.

Voorzorg bij de voedselvoorziening.

De voedselsituatie over de gehele wereld vereist in de
maanden, die aan de nieuwe oogst voorafgaan, steeds
veel overleg en voorzichtigheid. De afgelopen strenge
winter in Europa heeft in dit opzicht tot nog groter
waakzaamheid gemaand, temeer, omdat de gevolgen van
de winterperiode nog niet geheel zijn te overzien.
Men deelt ons van bevoegde zijde mede, dat daarom
in ons land als voorzorgsmaatregel enige voorzienin-
gen zijn getroffen, welke o. m. beogen van enkele pro-
ducten enigen voorraad te vormen, die dienst kan doen
voor het geval de algemene voedselsituatie zich ongun-
stig zou ontwikkelen. Het is in dit verband, dat dezer
dagen de aflevering van gort en havermout door fabri-
kanten tijdelijk is stopgezet, zodat, mochten op enig ter-
rein moeilijkheden optreden, de mogelijkheid tot het ne-
men van nadere distributie-maatregelen voor deze pro-
ducten aanwezig is.

Uitsluitend Margarine van 13-26 April.

In de periode van 2 tot 15 Maart is in het totale vet-
rantsoen 125 gram margarine vervangen door eenzelfde
hoeveelheid boter voor de houders van een A-, B-, of
C-kaart. Dit gebeurde in verband met de moeilijkheden
in de margarine-industrie, yelke een gevolg waren van
de door de vorst gestremde aanvoer van grondstoffen.
In de periode van 13—26 April zal ter compensatie
125 gram boter in het vetrantsoen voor de betrokken

't Werd
'k Heb me heerlijk laten koest'ren
Door de eerste lentezon,
Ik had bijna zelfs vergeten,
Dat ze nog zó schijnen kon.

Al de sneeuw was plots verdwenen,
Alle goten liepen weer
En op de cafë-terrassen
Zette men de stoeltjes neer.

'k Keek eens in m'n portefeuille .
Vond er nog een zilverbon.
Met een lekker kopje koffie
Zat ik heerlijk in de zon.

Het is net of koude zorgen
Met de sneeuw gelijk verdwijnt
En ik hoop maar, dat in Moskou
Ook diezelfde zon wat schijnt.

Als die warme lentezon daar
Óók wat warmte heeft gebracht,
Wordt de koude douche van Truman
Daar een beetje door verzacht.

Het ijs, dat wordt er door gebroken
En men reikt elkaar de hand.
Voor ieder gaat de zon dan schijnen ;
Komt er ook iets goeds- tot stand.

(Nadruk verboden)

groepen vervangen worden door eenzelfde hoeveelheid
margarine.

Na Pasen geen extra vleesbon meer.
In de zomer verlaging van het vleesrantsoen.

De vleesvoorziening van Nederland op de tegenwoor-
dige voet steunt slechts ten dele op binnenlandse pro-
ductie. Daarnaast moet een belangrijke hoeveelheid vlees
uit invoer verkregen worden. Uit een vermindering van
de vleesaankopen in het buitenland vloeien dan ook
gevolgen voort voor het vleesrantsoen. De extra-ver-
strekking van 100 gram per veertien dagen aan verbrui-
kers van 5 jaar en ouder zal na Pasen - dus bij de bon-
aanwijzing voor de periode van H-26 April a.s. - ko-
men te vervallen, zodat het vleesrantsoen dan weer
200 gram per week zal zijn. Getracht zal worden uit
een met behulp van import van vee gevormden voor-
raad vlees en nog enige lopende import van vee uit
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Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
A G E N D U M

7 April Uitvoering Chr. Muziekvcr. „Crescendo".
7 en 9 April Uitv. R.K. Gem. Zangv. „Sancta Caecilia".
S Apri l Bioscoopvoorstelling in zaal Langeler.
17 en 19 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".
15 Mei. Turndag. Turnkring „de Graafschap".
17 Mei. Motorsportdag.

Denemarken het basisrantsoen van 200 gram per week
voorlopig te handhaven. Wanneer echter in de z»mer
het aanbod van slachtvee in het binnenland terugloopt
(een jaarlijks terugkerend normaal verschijnsel) zal in
dien tijd met verlaging van het rantsoen tot 150 gram
per week rekening moeten worden gehouden.

Overzicht vorstschade in de tuinbouw.

De directie van de Tuinbouw geeft het volgende over-
zicht van de vorstschade in de tuinbouw, zoals deze
zich onmiddelijk na de ingevallen dooi laat aanzien. Het
is vooral de groenteteelt, welke schade heeft ondervon-
den, in het bijzonder met betrekking tot kasbloemkool,
kassla, andijvie en peen, welke grotendeels verloren gin-
gen, evenals verschillende in December 1946 nog te vel-
de staande gewassen als prei, boerenkool en dergelijke.
Het verlies aan andijvie, bloemkool en sla kan worden
begroot respectievelijk 3, 1,6 en 5-6 duizend ton. In de
fruitteelt bepaalt zich de schade tot de in 1946 geplante
fruitbomen op kweektype IX.

Plaatselijk nieuws
Heropvoering «Onder één dak.« De Bond voor
Staatspensionnering, afd. Hengelo (Gld), heeft op veel-
vuldig verzoek besloten een herhaling te geven van
het toneelstuk: „Onder één dak", dat onlangs met zo'n
buitengewoon succes werd opgevoerd door K.D.O. uit
Brummen. Deze opvoering zal waarschijnlijk worden
gehouden in de week na Pasen. Voor nadere bij-
zonderheden zie men de adv. in een volgend no.

Jaarvergadering Groene Kruis. In de zaal van den
heer Demming hield het Groene Kruis onder voorzit-
terschap van den heer J. Kolenbrander haar jaarverga-
dering. De Secretaresse Mevr. van Hoogstraten las het
jaarverslag voor. De geringe kasmiddelen liet niet toe
in het afgelopen jaar kinderen uit te zenden. Dank werd
gebracht aan die instellingen, die het Groene Kruis met
een subsidie hadden bedacht,
Van de verplegingsartikelen werd een dankbaar ge-
bruik gemaakt. Aan de moedercursus welke door zus-
ter de Graaf uit Zutphen werd gegeven, namen 26
personen deel. Bij het schoolonderzoek werd door de
zuster assistentie verleend. De verpleging en verzorging
der zieken en t.b.c.-patiënten, is ondanks de strenge
winter door zuster Fokkens voorbeeldig gedaan, waar-
voor haar dank werd gebracht. Het ledental bedraagt
momenteel 651. De voorz. dankte de secretaresse voor
haar uitvoerig verslag. Zuster Fokkens gaf daarna ver-
slag van haar werk. Door haar werden 2138 zieken-
bezoeken afgelegd, 123 polikliniek en 207 hoogtezon-
behandelingen gedaan. Op het consultatiebureau hadden
344 consulten plaats, terwijl zij 214 huisbezoeken deed.
Er werden 62 nieuwe leden ingeschreven. Zuster Fok-
kens legde 109 bezoeken af bij t.b.c.-patiënten. Op l
Januari stonden 4 personen en 4 gezinnen onder con-
trole. Er werden door Zuster Fokkens 208 verplegings-
artikelen uitgegeven. Aan het verslag van den penning-
meester ontlenen wij, dat de inkomsten f 4663.— en
de uitgaven f 3169 hebben bedragen. Door de contro-
lecommissie werd hierover verslag uitgebracht. De con-
tributie zal worden verhoogd van f 2.— op f 2.50 per
halfjaar. In de vacatures in het bestuur werd voorzien
door de verkiezing van dr ter Bals en Mevr. Geertsma
terwijl de Voorz. werd herkozen.
Bij de rondvraag werden enkele vragen gesteld over
kraam- en gezinsverzorgster. Na een korte bespreking
werd besloten advies te vragen aan het Prov. Groene-
en Wit Gele Kruis.

Verg. Coöp. Stoomzuivelfabriek. In de gehouden
ledenverg. werd verslag uitgebracht over het afgelopen
boekjaar.

Ontvangen werd 531.55.84 kg melk, waarvoor

f866.715.— werd uitbetaald, wat per K.G. met een
gemiddeld vetgehalte van 3,28 °/o f 0163 bedroeg.
Geproduceerd werd 162.547 kg boter, welke f 386.802.—
opbracht. Doorgeleverd aan de grote steden werd
53.944 kg volle melk en 2.122.593 kg ondermelk.

Door een ambtenaar van de prijsbeheersing werd in
een achttal gevallen proces-verbaal opgemaakt wegens
het verkopen van artikelen tegen te hoge prijs.

Stillen omgang. Alleen uit parochie St Willibrordus
werd door 58 personen deelgenomen aan de Stillen
Omgang die in de nacht van Zaterdag op Zondag te
Amsterdam werd gehouden.

70 jonge mensen zullen a.s. Zondag in de Ned. Herv.
Kerk belijdenis des geloofs afleggen, terwijl 5 personen
dit te Hummelo en Keppel doen.

Gevonden en verloren voorwerpen. Ter secretarie
zijn inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende
voorwerpen : verloren: handschoen, polshorloge, por-
temonnaie met inhoud ; ordner, paar handschoenen, por-
tefeuille met inhoud, handbeschermer, aktetas.
Gevonden: zwart vulpotlood, rood-bruin kinderhand-
schoentje, portemonnaie met inhoud, damesbeursje met
inhoud, rood-gebreide vingerhandschoen, (linker).

Grote Turndag. Op Hemelvaartsdag zal door de
Turnkring „De Graafscpap" een turndag worden ge-
houden. Plm. 25 ver. met ruim 2000 leden zullen aan
er aan deelnemen. Een eer voor onze plaatselijke gym.-
ver. „Achilles" als gastvrouwe op te treden.

Naar Westervoort. Men deelt ons mede dat de mu-
ziekver. „Concordia" besloten heeft deel te nemen aan
het Concours hetwelk de 2e Pinksterdag te Wester-
voort gehouden zal worden.

Motorraces op „Het Zand" Zaterdag 17 Mei zal
er een grote motorsportdag worden georganiseerd door
,,Terreinrit Oost Gelderland", Het wakkere bestuur
van „H.A.M.O.V." verdient een woord van dank voor
de wijze waarop zij dit resultaat, met medewerking van
de K.N.M.V., heeft weten te bereiken. 3 Aug. van het
vorig jaar werden er ook motorwedstrijden gehouden
op 't Zand, toen is n.l. de gehele winst n.l. f 1774.—
afgedragen aan de stichting 1940/45, en daardoor dank
gebracht aan het werk der illegale werkers in de be-
zettingstijd verricht.

Voor de graven der Engelse piloten heeft de Bur-
gemeester der gemeente Hengelo van het Ned. Oor-
logsgraven-Comité een 5-tal vazen ontvangen, ten ge-
rieve van hen die daarin bloemen willen zetten.

Nationale Landdag Oud Strijders
te Rijssen op Hemelvaartsdag 1 5 Mei a.s.
Oud-Militairen die alsnog wensen deel te nemen, kun-
nen zich hiervoor opgeven tot uiterlijk 31 Maart a.s.
en niet tot 30 April zoals oorspronkelijk was vermeld.

Het Bestuur van Ereschuld en Dankbaarheid.

Zondagdienst Doktoren. Dr Dwars en Dr Wester-
beek Van Eerten.

Ouderavond School met de Bijbel Bekveld. Voor
een geheel gevulde zaal opende Ds Kwint, en sprak
een openingswoord naar aanleiding van een Schriftge-
deelte, hierbij wijzende op de enig goede manier van
opvoeding, wanneer deze gegrond is op het evangelie.
Mej. Bols hield een referaat over de eerste schooldag,
terwijl de heer Ellenkamp enige goed gekozen voor-
drachten ten beste gaf. Een en ander werd met grote
aandacht gevolgd. Het Hoofd der School besprak de
practische aangelegenheden van het schoolleven en wekte
de ouders op, waardering bij hun kinderen op te wek-
ken voor het onderwijs.
De heer Beinema uit Doetinchem hield een interessante
causerie over Indië, verduidelijkt met lichtbeelden.
Het was een goede bijeenkomst, waarin de band tussen
school en gezin hechter is geworden.
Vermelden wij nog dat met ingang van l Juni als on-
derwijzeres is benoemd Mej. S. H. C. van der Waals
te Zutphen.

De Heer en Mevrouw
De Groot-Klem geven met
grote blijdschap kennis van
de geboorte van hun dochter

johanna

Poortugaal, 20 Maart 1947.
Allerandawaardsedijk l H.

Een nieuw begin?

Linggadjati is getekend;
Eindelijk is het er door!
D'een die is er vierkant tegen,
D'ander is er vierkant voor.

D'een die vindt het miserabel}
D'ander vindt het magni f iek}
Zoveel hoofden, zoveel zinnen:
Geldt vooral in politiek.

Als men ronduit mij zou vragen:
Wat zeg j i j er eig'lijk van?
Moet ik ronduit gaan bekennen,
Dat ik het niet zeggen kan.

't Heeft z'n vóór j het heeft
z'n tegen.

Meer nog zeggen kan ik niet.
Ik geloof wel, dat een ieder
't Van dezelfde kant beziet.

Mocht de onderteek'ning leiden
Tot een vredig samengaan,
Heus, dan hebben onze mensen
Hun best - maar ook : hun

plicht gedaan.

Laat men verder samenwerken
In vriendschappelijke geest;
Dat de order: „Staakt het

vuren J"
Niet vergeefs mag zijn geweest.

Laat het in de toekomst blijken,
Alle somberheid ten spijt:
Nederland staat bovenaan weer,
Nederland begreep z'n tijd ]

(Nadruk verboden)

Kerkdiensten
ZONDAG 30 MAART 1947

Ned. Herv. Kerk

10.15 u. Ds Kwint. Bevestiging
van lidmaten.
7 u. de HrJte.Winkel. Jeugddienst

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.

Met de schoonmaak

een nieuw behang
Wij kunnen U elke partij

uit voorraad leveren.

W. 6. Winkeln
Schilder Spalstr. 7

Te koop

een Vaarskalf
1 O maand oud,

bij B. Regelink B 9.

Te koop

een partij Mangels,

H. Stapelbroek, D 41

Te koop 1000 kg

Roggestro,
bij G. te Brake

Dunsborg B 90.

Nieuws in het kort

Het einde van de chaos? Op l Mei a.s. zal de z.g.
nieuwe schrijfwijze der Ned. taal ook in de officiële
regeringsstukken en bij examens verplicht zijn.

De eersten gediskwalificeerd. Officieel is van de
Hoorn uit ter Aar, die als vijfde aankwam, tot win-
naar van de Elfstedentocht verklaard.

Ernstig ongeluk. Drie arbeiders werden aan het strand
te Hoek van Holland gedood, toen zij een draad,
waaraan een landmijn bleek gevestigd, wilden verwij-
deren.

Op non-actief. Bij beschikking van den minister van
oorlog is aan den majoor J. N. Breunisse, den oud-
leider der Vierdaagse, ongevraagd eervol ontslag ver-
leend uit de militaire dienst.

Voor de „kleintjes". 16 Mei a.s. zal het vliegveld
„Ypenburg" officieel als vliegveld voor de z.g. kleine
luchtvaart worden geopend.

Aan de „wandel". De Nederlandse tinbaggermolen
«Kalmoa" is tengevolge van een storm in de haven
van Falmouth (Cornwall) op drift geraakt, op de kust
gelopen en later weer vlot geraakt,

Die goede Hollanders, toch! Uit de in de silo's aan-
wezige voorraad heeft de Nederlandse regering aan
Frankrijk 4000 ton tarwe geleend.

De Taylors in ons land. De filmsterren Robert Tay-
lor en zijn vrouw Barbara Stanwijk kwamen in Am-
sterdam aan en brachten natuurlijk een bezoek aan . . .
Volendam.

Voor ons behouden. Het landgoed „Ulenpas" bij Kep-
pel is bij besluit van den minister van O. K. en W.
gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928.

Het kan verkeren. De Rotterdamse P.R.A. heeft de
presidente van de bond „Holland-Canada", in de ille-
galiteit bekend als „Tan'e Bertha" gearresteerd.

R.K. Gemengde Zangver.

„Sancta Caecilia"
Directeur de Heer

TH. VAN LANGEN

Uitvoering
op Maandag 7 Apri

(2de Paasdag

en Woensdag 9 April a.s

in zaal Langeler

aanvang 7 uur

Entree f 1.—, incl. belasting. Zie raambiljetten.

Kaarten verkrijgbaar bij J. H. Tijdink, Spalstr. en Kap-
salon „Ondula", Raadhuisstr.
Donateurs hebben met 1 huisgenoot vrije toegang,

zij worden verzocht hun kaarten te willen afhalen op
Zondag 30 Maart a.s., van 11.30 tot 1 2 uur, in
het R.K. Verenigingslokaal aan de Spalstraat.

In v/r^rraarJ • Ei«rkolen (°P alle bonnen),
PO d Q . Zaaihaverf (Zege en Adelaar),

Zaaigerst (Saxonia), Zaaitarwe (van Hoeks), Kuiken-

grit en Houtskool, Teer, Carbolineum, Creoline.

Heden ontvangen : een Wa9°n

sel (fijn) voor de kuiken-
nokken.

B. J. LEBBINK.

Dansmuziek
op 2de Paasdag

Café KRIJT - Wichmond

Aanvang 6 uur

Orkest The Melody Players

Te koop gevraagd: Eetaardappels
bij elk kwantum.

Zaaihaver, kan behalve op bon, ook ge-
ruild worden.

Pootaardappels kan nog opgegeven worden.
Tevens gelegenheid Zaaigranen te trieuren.

B. KELDERMAN.

Geen Groente»
Wij hebben een flinke voorraad BLIKGROENTE
Andijvie 70 et
Spinazie 80 et

Sperciebonen 90 et
Doperwten 80 en 100 et

liters blik

Zo juist ontvangen:

Klein partijtje Haring in Tomatensaus 47 et p. blikje
Sardientjes in Olie 45 cl p. blikje

CENTRA! RAADHUISSTRAAT

O
radellazaad.

. alle soorten Tuinzaden, Gras-
' en Klaverzaden ook Ser-

Beleefd aanbevelend

J. Taken.

Biedt zich aan

Net R,K, Meisje,
zag zich gaarne geplaatst in
R.K. burgergezin Hengelo
of omgeving.
Brieven onder No 22 bur.
van dit blad.

Te koop
een vooroorlogs

Kolenfornuis,
in prima staat.

Te bevragen bur. v. d. blad.

Te koop

een drag. Koe,
aan de telling.

Bij G. W. Reugebrink,

Dunsborg B 34.

Verloren, 22 Maart,
in de bus van Hengelo naar
Zutphen,

Portefeuille
met inhoud.

Tegen hoge beloning terug
te bezorgen bij

G. Hendriks C 100.

Opnieuw ontvangen

Hel en Hemel van Dacnau
4e druk

Prijs f4 .50 ARNOLD

Fe koop een

r,b, drag, maal,
bijna aan de telling,
bij B. W. Jansen

,Nw Bloemendaal", Toldijk

Hebt U

afvalstoffen ?
't Adres is
J. Meijers

Regelinkstraat 15

Te koop
een donker roodbont

Maalkalf,
8 dagen oud,

. te Veldhuis, E 46
Hengelo (Gld)

fe koop twee r.b.

drag. Malen,
aan de telling.

Bij A. Scheller C 106

Poëzie-Aliniiiis,
Poëzie-Plaatjes,

ARNOLD



H. KLOOKEN
Boomkweker - Keyenburg

Wij hebben nog aan te bieden
hoogstam, halfstam

en struikvorm

vruchtbomen
in verschillende soorten.

Verder bessenstruiken, coniferen, heesters enz,

Beleefd aanbevelend

Ned. Chr.
Bouwarbeidersbond

*

Verzilvering

Vacantiebons

voor Pasen.
Leden en niet-leden van bovengenoemde bond
die bonnen hebben, van de Stichting van de
Landbouw, kunnen thans tot een bedrag van
f 20.— verzilveren aan onderstaand adres.

Verzilvering heeft plaats op 11 en 1 2 April,

telkens des avonds van 7—9 uur.

H. G. Bijenhof, Spalstr. 24, Hengelo

VAN NELLE KOFFIE

R O O D M E R K
U P R O E F T EN ZEGT:

Scharen- en Messenslijperij

„ZUTPHANIA"
geregeld op de marlet te Hengelo

Beleefd aanhevelerd

P. DE V R I E S

+

1937 1947

R.K. Voetbalvereniging

„Keyenburgse Boys"

+

•

ter gelegenheid van

het 10-jarig bestaan

7 April (2e Paasdag)
Optreden van het Cabaretgezelschap

Duo HOFMAN
2 u. Kindervoorstelling, entree 25 et.
7 u. Avondvoorstelling Duo Hofman
(5 personen).

Entree f 1.50. Plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
het bestuur.
Voorverkoop van kaarten voor leden en do-
nateurs a.s. Zondag na de H.H. Missen.
Plaatsbespr. 2e Paasdag na de Hoogmis.
Voor uitvoerig programma en bijzonderheden
zie aanplakbiljetten.

Dinsdag 8 April Dansmuziek

•

•

•
+

•
•
•

in het Parochiehuis. Aanvang 6 uur.

Het Bestuur

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 2 April

te Hengelo (Gld)
Marktvereniging Hengelo (Gld)

Zondag a.s.

Paxl-Ttieothornel
Aanvang 2 uur

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

Terrein Kastanjelaan.

Wij kunnen uit voorraad leveren
voorassen, achterassen, pedaalassen, trapassen,
naven, spaken met koperen nippels, velgen, spat-
borden, kettingen, freewheelen, pedalen, sturen,
bellen, 4 soorten zadels, pompen (compleet), jas-
beschermers, lampen, bagagedragers, stuur- en
bagagetassen, pompslangen met koperen nippels,
kettir.gkasten, spatlappen, handvatten, alle Tor-
pedo onderdelen, Orion rijwiel- en naaimachine-
olie, kettingwielen met crancks, beenpijpen met
ritssluiting, sloten, solution en nog veel meer.

Breng Uw banden en rijwielbonnen bij
ons. Wij helpen U direct.

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer hiervan!
Beleefd aanbevelend,

H. J. GROOT WASSINK
Rijwielhandel en reparatie-inrichting
Keyenburg bij Hengelo (Gld)

Kast- en Kaftpapier. Arnold.


