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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 23 Mei t/m 5 Juni 1948

Bopkaarten

KA, KB, KG 806

KD, KE 806

Geldige bonnen

362 melk

391 melk
393 melk
396 vlees
397 .,
398, 399 boter

412 algemeen

414

416

417
418

419
403 reserve

404

406

893 melk
896, 897 vlees
898 'boter

899 ,,

912 Algemeen

914

916

918

903 Reserve

Rantsoen

'/2 liter melk (reeds aange-
wezen, geldig t/m 22 Mei)

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

of 200 gram vet
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d.
200 gram brood geldig t/m

29 Mei)
1600 gram brood (geldig t.m.

29 Mei)
50 gram thee
200 gram kaas of 250 f ram

korstloze kaas.
125 gram koffie
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas
800 gram brood (geldig t/m

29 Mei)
400 gram brood (geldig t/m

29 Mei)

12 liter melk
100 gram vlees
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
125 gram boter of marga-

rine of 100 gr. vet
400 gram brood of l rant-

soen vermicelli e.d.
200 gram brood (geldig t/m

29 Mei)
400 gram brood (geldig t/m

29 Mei)
100 gram kaas of 125 gr.

korstloze kaas
400 gram brood (geldig t/m

29 Mei)

Geldig zijn de bonnen van
strook F.

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

MH 806

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

Op de bonnen voor melk mag eerst op Maandag 24
Mei worden gekocht.

Een rantsoen vermicelli e.d. bedraagt: 300 gram ver-
micelli, macaroni, spaghetti, noedels, mie, tarwegries-
meel en met tarwegriesmeel samengestelde pudding-
poeder of 400 gram vermicellisoep (d.i. droge soep,
waarvan tenminste 75°o uit vermicelli bestaat of de
vermicellivorm heeft.

Distributiekring • Doetinchem
Na-uitreiking Brandstoffenkaarten TA 806

Tot l Juni 1948 bestaat er gelegenheid tot het in-
dienen yan een aanvraag voor een brandstoffenkaart
TA 806 voor gezinnen of (groepen van) personen
(uitgezonderd kamerbewoners) die voor het stook*
seizoen 1947/1948 wel een. branclstoffenkaart TA 707
hebben ontvangen, doch niet meer beschikken over de
bon reserve 2.
Bovendien kunnen die gezinnen een aanvraag indienen,
die eerst nè 13 Maart 1948 gehuwd zijn (trouwboekje
meebrengen) of zich na 13 Maart 1948 zelfstandig
gevestigd hebben.

Tijdelijk verhoogd melkrantsoen voor
volwassenen.

De gunstige ontwikkeling van de melkproductie, welke
in de komende weken een hoogtepunt zal bereiken,
maakt het mogelijk, het melkrantsoen voor de vol-
wassenen tijdelijk, d.w.z. vermoedelijk gedurende 6 of
8 weken, te verhogen tot 6 liter per twee weken.

VLEES?

*

Minster Mansholt deelde te Markelo
mede, dat het vlees van de bon zou
gaan, doch verklaarde later, dat zijn
bericht verkeerd was .begrepen.

Zo, nu is de zaak in orde
O, wat zijn we heden blij!
Nederland gaat dikker worden
Want.... het vlees komt strakjes vrij.

Ham en varkencoteletten
Vullen aanstonds weer mijn bord
Zodat straks mijn beurs weer dunner
En m'n buikje dikker wordt.

Schoenen, fietsen, banden, auto's,
Na een poos het vlees erbij,
Maar wij vragen, wanneer komen
Nu de sigaretten vrij?

Want de Nederlandse burger
Is nog niet zo gauw tevree,
't Gaat hem straks wel naar den vleze
Maar.... de rest valt nog niet mee.

Eén ding wordt bijzonder prettig
En dat weegt behoorlijk zwaar,
Straks staan wij niet meer ten achter
Bij de zwarte handelaar.

Als het even nog zo doorgaat,
Dan* beleven we de pret,
Dat de laatste zwarte hand'laar ,
In 't museum wordt gezet.

Toen ik dit gedichtje klaar had
Las ik in het avondblad,
Dat men Mansholts mededeling
Heel verkeerd had opgevat.

(Nadruk verboden)

Reeds voor de volgende week kan een extra-bon voor
Vi liter melk voor personen boven 21 jaar worden
aangewezen, met ingang van 15 Mei 1948 geeft bon
362 Melk recht op het kopen van '/z liter gestandaar-
diseerde melk.

Kaas 10 cent per kilogram duurder.

Ten vervolge op de maatregelen, welke reeds eerder
met het oog op de rentabiliteit van het kruideniersbe-
drijf zijn genomen, worden met ingang van Zondag
16 Mei 1948, de maximumprijzen van alle kaassoorten
verhoogd met 10 cent per kilogram; de bestaande
maximum-inkoopprijzen voor de detaillisten blijven
echter. gehandhaafd.

Geef aan Uw Roode Kruis

13-20 Juni 1948

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.I.t . t .



Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Buurke

Betere samenstelling Us.

Met ingang van 15 Mei zal in consumptie-ijs inplaats van
magere melk gestandaardiseerde melk-worden verwerkt.
Dit betekent een belangrijke verbetering in de kwali-
teit van het ijs.

Prijs- en afzetregeling van stro.

Het Bestuur van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en
Ruwvoeder heeft besloten met betrekking tot stro van
oogst 1948, geen prijs- en afzetregeling in het leven
te roepen, met dien verstande, dat ten aanzien van de
stroverwerkende industrie, wat de te ontvangen hoe-
veelheden betreft, beperkingen kunnen worden opgelegd.
Dit besluit behoeft nog de goedkeuring van hogere
instanties.
Wat betreft het stro van 1947, blijft de geldende prijs-
en afzetregeling van kracht.

Nieuws vóór Boer en Boerderij.

De Grondkamer voor Gelderland maakt hiermede bekend:

1. Z>j, die voor hooibonnen in aanmerking wensen
te komen, dienen zich ten spoedigste te melden
bij de Plaatselijke Bureauhouder van hun district,
ter verkrijging van daartoe bestemd aanvraagfor-
mulier waarvan de kosten f 2.50 bedragen.

2. De voorafgaande goedkeuring der Grondkamer is
vereist om vee tet inscharing te mogen aannemen.
Aanvraagformulieren verkrijgbaar ten kantore der
Grondkamer, Bothaplein l, Arnhem.

3. De Grondkamer is voor bezoekers uitsluitend
geopend op Donderdag en Vrijdag van 10-12

en 2-4 uur.
De Grondkamer van Gelderland.

Omwisseling rogge/mais.

De telers v. rogge worden er op attent gemaakt, dat tot en
met 29 Mei a.s. de mogelijkheid bestaat rogge boven
de opgelegde aanslag/leveringsverplichting te leveren
aan een ingeschakelde handelaar ter verkrijging van
een toewijzing mais, welke moet worden aangevraagd
bij de P.B.H. Na deze datum worden geen toewijzi-
gingèn meer verstrekt,

De P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Plaatselijk Nieuws.
Chr. Boeren- en Tuinders-Org. Onder begunstiging
van mooi zomerweer vertrokken 12 Mei 's morgens
om 6 uur een groot aantal leden van genoemde orga-
nisatie voor 2-daagse bezoek aan de Bondsjaarverg.
te Leeuwarden met daaraan verbonden excursies. Des
morgens werd de morgenverg. bijgewoond waar voor
de Chr. Boeren het onderwerp werd behandelt:
„Landhonger",. en voor de Chr. Boerinnen „Hand-
werken". De oplcomst was zo groot dat twee zalen
ingebruik moesten genomen worden, in de middagverg.
spraken de Ie kamerleden Mr W. Rife en H. Algra.
Des middags 5 uur eindigde de eerste dag. Gastvrij
werden de deelnemers bij de Friese Boeren ontvangen
en overnachten bij hen. Vol lof waren de deelnemers
over de hartelijke ontvangst bij deze Friese> boeren.
De tweede dag stond een excursie op het programma:
bezichtiging van het Friese vee en boerderijen, terwijl
de dag besloten werd met een boottocht door de
Friese wouden, en vruchtbare landouwen.
Dat allen wel voldaan over deze excursie en aange-
name dagen huiswaarts keerden behoeft geen betoog.

Burgerlijke Stand van l t/m 15 Mei 1948

Bevallen : J. G. M. Sloot-Cornelissen, d. W. Heij-
Barreveld, d. G. Norde-Steenblik, d. H. Kroesen-van
Zanten, zn. G. P. Verweijen-Nijlandt, d. G. A. Mes-
sing-Weijman, zn. J. W. Eenink-Berendsen, zn. H. H.
Toonk-Regelink, d. H. M. Boerman-Radstake, zn.

Ondertrouwd - A. J. Engbersen en A. A. M. Kaak.
J. W. Hulshof en J. Bretveld.

Gehuwd : G. Vels en J. D. Vos.

Overleden: B. Klein Gotink, oud 82 jaar, weduwn.
v. G. Scheffer. J. G. Hanskamp, echtgen. v. J. Jolink.
C. J. A. Onstenk, oud 90 jaar, weduwn. v. H. Arendsen.

Marktbericht. Op de gehouden Pinkstermarkt waren
Aangevoerd 205 paarden; 83 biggen en waren geplaatst

6 kramen enz.
•Prijzen: l jarige paarden 150—250 gld; 2 jarige paar-
Id3n 400—600 gld; werkpaarden 400—800 gld. Betere
•soorten werden boven notering verkocht.

Biggen van 35—45 gld per stuk.
Handel was vrij goed en stabiel. Vrij veel marktbe-
zoekers.

Beproeving brandputten. Woensdagavond werden
door de Brandweer alhier, de nieuwe Brandputten be-
proefd op capaciteit. Het resultaat was buitengewoon
goed. De nieuwe puften gaven een capaciteit van ge-
middeld 1700 liter per minuut.
De brandput te Keijenburg reeds eerder beproefd, ver-
keerd in uitstekende conditie. Terwijl er een tweede
brandput bijgeboord zal worden.

Terreinrit op de 2e Pinksterdag te Doetinchem gehou-
den behaalde onze plaatsgenoot de heer A. Wolsink
de 2de prijs op de 12 ronden, in 350 c.c. op Matchless,

Circus Corino. Genoemd Circus d»t een paar dagen
hier zijn tent had opgeslagen, mocht zich in een druk
bezoek verheugen, vooral de 2e Pinksterdag was de
tent tjokvol.

Motorongeluk. Toen Maandag de motorrijder W.
met de duopassagier J. uit Haaksbergen naar huis
terugkeerden, had W. het ongeluk nabij 't Zelle uit de
bocht tegen een boom vliegen. Ernstig gewond bleven zij
liggen. Dr ter Bals was spoedig ter plaatse en constateerde
bij de ene een gecompliceerde beenbreuk en bij de
andere een beenbreuk.
Per ziekenauto werden zij naar Haaksbergen vervoerd.
De motor werd zwaar beschadigd.

Benoemd. Onze oud-plaatsgenoot Mr P. E. Barbas,
thans te Voorburg, Rijkshoofdinspecteur van het ver-
keer in de provincie Z. Holland, is benoemd tot Rijks-
havencommissaris te Rotterdam-Zuid.

Hengelo een Rijvereniging I Ziedaar een lang ge-
koesterde wens van ruitersportliefhebbers in vervulling.
8 Ruiters gaven zich op de gehouden verg. j.l. Woens-
dag in hotel Langeler op. Deze verg. werd gepresi-
deerd door Suntenmaartensdijk. één 16-tal belangstel-
lenden waren aanwezig.
Als bestuursleden werden gekozen, Suntenmaartensdijk,
voorzitter en voorlopig instructeur, en Freulle van
Heemstra, secr.esse-penningm.esse.
Meerdere leden kunnen zich nog opgeven. De zadel-
maker G. A. Jansen, zal ze gaarne noteren.
De oefeningen zullen een aanvang nemen, zodra een
goed terrein beschikbaar is.

Bekroond.' De stier Gerard 10798. eig. H. E. Harm-
sen (Stenderink) werd Vrijdag 7 Mei op de Centrale
Stierenkeuring te Zutphen no 3 geplaatst in de groep
jonge stieren.

Brandweer sirene. Betreffende het beproeven der
brandweersirene leze men de advertentie in cht no.

Betaal niet meer dan nodig is.
U hebt recht op redelijke prijzen.

Het is deze leus, die de prijzencommissies in hun
wapen hebben staan. Een leus, die de moeite waard
is overgenomen te worden. Het leven is al duur ge-
noeg, indien wij géén zwarte prijzen betalen.
De regering doet er het hare toe, dat lonen en prijzen
in evenwicht blijven. Zou dit evenwicht verloren gaan,
dan raakte ons land in dezelfde vicieuze infllatie-cirkel,
waarin sommige andere Europese landen helaas terecht
zijn gekomen.
Politiek heeft er niets mee te maken, als we vaststel-
len dat Nederland een goedkoopte-eiland in de heden-
daagse wereld is. Het is b.v. het enige land waar de
huren sinds 1940 niet stegen.
Ter vaststelling en handhaving van de prijzen is het
Directoraat-Generaal van de prijzen in het leven ge-
roepen. Maar de directeur-generaal, prof. G. Brouwers
heeft zelfs eens gezegd: „Mijn staf en ik zijn geen
tovenaars". „Prijsbeheersing", zoals het Directoraat-
Generaal in de volksmond wordt genoemd, heeft de



medewerking van het pcbliek nodig bij de bestrijding
van misstanden, waaraan malafide handelaren zich
schuldig maken.
Nu is het een feit, ^at niet iedereen het prettig vindt
bij het vermoeden dat men te veel betaalt, naar de
Prijsbeheersing toe te stappen of een brief te schrijven.
Velen vinden dat onsportief, ze vinden het een soort
verraad, een woord waarvoor wij diepe afschuw heb-
ben. Bovendien zijn er nog practische bezwaren. Het
is n.l. zo, dat de prijsbeheersing het voorwerp, waar-
voor men teveel betaalde, vaak tijdelijk in beslag neemt.
Wordt nu de verkoper gestraft met een boete of slui-
ting der zaak, dan is dat misschien een genoegdoening
voor de gedupeerde, doch zijn te veel betaalde geld
krijgt hij niet terug.
Dit nadeel wordt opgeheven door de Prijzencommissie.
Het resultaat van haar bemoeiingen zal zijn - voorop
gesteld, dat Uw klacht gegrond was - dat het teveel
betaalde geld wordt terug ontvangen.
Te veel betalen betekent, dat U niet met Uw loon
toekomt. De prijzen zijn immers op de lonen afgestemd!
Bovendien heeft het betalen van te hoge prijzen nog
talrijke andere nadelige gevolgen, voor het economisch-
herstel van ons land.
Koper, Prijzencommissie en winkelier moeten bondge-
noten zijn in de strijd tegen de duurte. De bonafide
zalcenman zal U niet overvragen, maar als U ernstig
meent, dat men U teveel heeft laten betalen, wendt U
dan tot de plaatselijke Prijzencommissie.

VOORLICHTINGSBUREAU
VAN OEN VOEDINGSRAAD

Wat eten onze

Schoolkinderen ?
*Zf / A^w<ö£$i>

Wanneerll de bonnen-
lijst in de krant door-
kijkt, valt U af en toe

op, dat aan bepaalde groepen van personen iets extra's
is toebedeeld.
U denkt toch niet, dat dit maar een gril van de distri-
butie-autoriteiten is? De extratoewijzingen immers zijn
altijd het gevolg van ernstige onderzoekingen van
voedings-deskundigen. Deze gaan telkens met zorg na,
welke groepen van mensen bepaalde voedingsmiddelen
voor hun gezondheid het meest nodig hebben.
Een groep nu, waaraan veel zorg besteed moet worden
is de jeugd. Wie in zijn' jeugd onvoldoende gevoed
wordt, ondervindt daar vaak zijn leven lang de ge-
volgen fvan! Daarom kunnen wij er niet genoeg op
aandringen, dat de extra rantsoenen voor kinderen
ook werkelijk geheel aan de kinderen ten goede komen.
Naar verhouding hebben zij immers meer nodig dan
volwassenen!
Dit geldt in de eerste plaats voor de melk, die om
haar rijkdom aan bouwstoffen (eiwitten, zouten en
vitaminen) voor de groeiende jeugd zo'n kostelijk voed-
sel is. Ook vlees, vis en Peulvruchten (erwten en
bonen) bevatten veel van deze opbouwende stoffen.
In iedere warme maaltijd, vooral voor kinderen, be-
hoort dan ook een portie van een dezer voedingsmid-
delen, of anders een melkgerecht, voor te komen. Ook
karnemelk. en yoghurt kunnen daarvoor dienst doen.
Verder nebben de kinderen er behoefte aan,„ geregeld
verse groente en fruit te eten. Als, wat later in het
seizoen, de voorjaarsgroenten niet meer duur zijn, kan
men er heerlijke slaatjes van maken, die goed smaken
bij het middagmaal of op de hoterham. Voor de boter-
ham neme men bijv. zeer fijn gesneden sterkers of
veldsla.
Wanneer U Uw kinderen na schooltijd of voor hun
vrije kwartier iets lekkers geven wilt, dan is daarvoor
een appel of een rauwe wortel meer aan te bevelen
dan snoeperijen. Fruit is gezond en beneemt de eet-
lust niet!
Zo mogelijk nog meer dan voor volwassenen, is het
voor kinderen van belang, dat hun maaltijden goed
worden klaargemaakt, zodat bijv. niet de zouten en
vitaminen uit groenten door te lang koken of door
het afgieten van overtollig water verloren gaan. Sterk
gekruide gerechten zijn voor kinderen ongeschikt, even-
als alcohol-houdende dranken en sterke koffie.
Bedenk tenslotte dit: de beste maaltijd met de heer-
lijkste gerechten kan vergald worden door een slechte
stemming — vooral voor kinderen met hun gevoelige
zenuwen. Laten we dus ons best doen voor een vredige

en opgewekte stemming aan tafel en er geen overdre-
ven aandacht aan schenken, wanneer een kind eens
slecht eet. Dat komt een volgende keer wel weer
terecht.

Nieuws in het kort
Het wondere artis. Wat bijna nooit voorkomt in
gevangenschap: in Artis broedt een pinquin.

Meer brood. Dank zij het Marshall-graan kan het
broodrantsoen binnenkort iets worden verhoogd.

Tweede Elta. Van 21—27 Augustus wordt te Am-
stelveen onder de naam Elta II met medewerking van
de K.L.M, een luchtvaarttentoonstelling gehouden.

Weer een schepje er op. De prijzen van* kaas,
gesteriliseerde melk en de daaruit bereide producten
werden verhoogd.

Voor toekomstige Canadezen. Van 7—10 Juni
wordt te De Steeg een cursus gegeven om emigranten
naar Canada in te lichten over hetgeen hen in het
nieuwe leven te wachten staat.

Bloemen en belasting. Tweede Pinksterdag brak
een staking uit in de bloemenhandel tengevolge van
een verschil van mening over de vraag of de Omzet-
belasting al of niet door de veiling kon worden be-
rekend.

Na-oorlogswee. Bij Borkum is eeji Engels schip op
een mijn gelopen en gezonken.

Veertig Zwart-Janussen gepakt. Te Nijmegen
werden 40 zwarte handelaren in goud en gouden mun-
ten gearresteerd.

Na anderhalf jaar de 50.000 ste. Een Amster-
damse dokter werd als 50.000 ste lid van de Wegen-
wacht (Gele Rijders) ingeschreven.

Kerkdiensten
ZONDAG 23 MEI 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10.15 vur de heer J. Baay.

Vertegenwoorder der Egypte-

Vrijz. Herv. Kerk.
28 Mei 's morgens 11 uur

Huwelij ksinzegening

Ned. Herv. Kerk Steenderen
10 uur Ds A. M. Nortier

Parochie St. Willibrordn»
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.

Gevraagd

net meisje
voor dag of dag en nacht

Hoksbergen

ICeijenburg

Biedt zich aan

Meisje
2 a 3 dagen p. w.

Adres te bevr. Bur. dezes.

Gevonden een

portemonnaie
met inhoud

Tegen advertentiekosten

terug te bekomen bij

E. J. Wuestenenk

Kapper

Te koop

Tabaksplanten
bij Hendriksen

Tainder — Keijenburg

AM, Hengelo (Gld) v. d. C,B,T,B,
Leden met hun vrouwen die wensen
deel te nemen aan een excursie

Proef boerderij Heino en

omgeving Harderwijk

op Woensdag 30 Juni, worden ver-
zocht zich op te geven bij een der
bestuursleden vóór 27 Mei.
Kosten plm. f 5.— p.p.

Het Bestuur.



In plaats van kaarten

Antoon Engbersen

en

Ida Kaak

geven hiermede namens wederzijdse ouders
kennis, dat zij op Zaterdag 5 Juni a.s. het
H. Sacrament van het Huwelijk hopen te
ontvangen in de Kerk van de H. Willibror-
dus te Hengelo (Gld), waarna de H. Mis
zal worden opgedragen, om Gods zegen te
vragen over hun Huwelijk.

Enschedé, Walhofstraat 8,.

Hengelo (Gld), E 39,
16 Mei 1948

Receptie op de trouwdag 's middags van
1.30-2.30 u. in het Feestgebouw „Concordia"
te Hengelo (Gld)

Toekomstig adres: Walhofstr. 8, Enschede.

44444444444444444444

A.R. K iesverenig ing
Ned. en Oranje

Openb. Vergadering
in het Feestgebouw „Concordia"
van Boerman, op Vrijdag 28 Mei,
's avonds om 8 UUR, met als
spreker het Tweede Kamerlid
Ds J. FOKKEMA, Ned. Herv. Pred.
te Delft. Onderwerp:

„Ware Volksdemocratie of

Communisme".
VRIJE TOEGANG.

Komt zelfs, brengt anderen mee.

Het Bestuur.

Fokvereniging „Ons Belang"

Staat ter Dekking
de nieuw aangekochte Stamboekstier

ALBERT No. 10321 S
met zeer hoge productie.

Dekgeld f 5.— Ingeschreven koeien f 7.50

bij B. Enzerink, „Stapelbroek"
P.S. Nieuwe leden die zich bij de vereniging willen

aansluiten dienen dit spoedig op te geven.

Voor Caloradokeverbestrijding voorradig:
D.D.T. bestrijdingsmiddelen

J
166 bestrijdingsmiddelen
2alciumarsenaat
Tevens rugsproeiers te huur

Afaamelink's Zaadhandel
Keijenburg.

Gemeente Hengelo (Gld)

De brandweersirene
zal geregeld des Zaterdags pre-
cies één uur even beproefd worden.

| Belastingzaken

| Middenstandsboekhoudingen

| Landbouwboekhoudingen

| Opmaken van Balansen

Administratiekantoor Th.' J. SLOOT

HENGELO (GLD), E 2

Lid: Ned. Inst. v. Belastingconsulenten.

Elke Vrijdag van 3-6 uur n.m.

houden ondergetekenden zitting bij Café „De Kroon",

eigenaar J. Maresch, te Hengelo (Gld), voor

Reumatische behandelingen
en voor het zoeken van Wateraderen.

(Gedipl. Wichelroedelopers)

De heren Wissink en Velthorst,

Lintelo — Aalten

ZONDAG a.s.

AANVANG 2 UUR

PAXI -
Loenermark l

Entree 42 cent (bel. inbegr.) Kinderen 10 cent.

Leden en Donateurs dienen hun kaart te toflen daar

zij anders geen recht op vrije toegang hebben.

Voor Uwe vriendelijke be-

langstelling betoond ter ge-

legenheid van ons 25-jarig

Huwelijksfeest, betuigen we

U. mede namens onze kin-

deren onze hartelijke dank.

F. Pelgrum

W. H. Pelgrum-
Menkveld

Gevraagd een

flinke leerjongen
Firma H. J. Harmsen

Smederij Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

dr. Maal t.b.c. vrij
F. Toonk, F 92

Hengelo (Gld)

Te koop een r.b.

Maalkalf
H dagen oud

bij H. Harmsen,

B 45 Hengelo (Gld)

Te koop een toorn

zware Biggen
w.o. b.b. Zeugjes

bij D. M. Wullink,

„op Huizink" C 39

Hengelo (Gld)

Te koop een

Wentelploeg
Lemka No. 4 z.g.a.n.

bij D. Bosman,

Lankhorsterstr. Wichmond

Te koop
een goede Gazelle

herenrijwiel
met goede banden

G. Enzerink,

Stapelbroek, Hengelo (Gld)

Te koop een toorn

biggen
. bij W. Mentink

C 86 Reigersvoort


