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i t/m 1 2 Juni 1 948
Rantsoen

1600 gram brood (geldig t. m
5 Juni)/ '

3 eieren
400 gram brood of 1 rant-

t isoen gebak.
250 gram zachte zeep plus

250 gram soda
750 gram suiker, boterham-

strooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gr. versnaperingen

800 gram brood (geldig t/m
5 Juni)

400 gram brood (geldig t/m
5 Tnnii•J j t&uiy

400 gram brood geldig t/m
5 Juni)

3 eieren
400 gram brood of 1 rant-

soen gebak
500 gram zachte zeep plus

^00 n ra m «ifiHa-/x/vs y i a ui owuci

750 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1500 gr.
jam, stroop enz. of 750
gr. versnaperingen.

400 g>am brood (geldig t/m
5 fini)

500 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

100 gram versnaperingen of
100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

Zachte zeep en soda zullen niet overal direct verkrijg-
baar zijn.
Niet-aangewezen en vernietigd kunnen worden de bon-
nen: 364, 365, 864, 865 Melk, 370, 371, 372. 377,
874, 876, 877 Reserve.

Zc*tt«-SCHOOL
— — — —

Eindelijk eens een leuk berichtje
Zo'n berichtje mag er zijn
Zou dat niets voor Holland wezen ?
Naar het voorbeeld van Turijn.

Daar is namelijk geopend
Een soort huw'lijks H.B.S. :
Candidaten-echtgenoten
Krijgen wekelijks hun les.

Veertig lessen zijn er nodig
Voor je iets behoorlijks wordt:
Echtgenoten met diploma
En een prachtig eindrapport.

Ruzie is dan uitgesloten
Mevrouwtje is gediplomeerd.
Maar meneer was niet zo goochem:
Die heeft een klas gedoubleerd.

't Is wel handig al die lessen
Maar als ik mij niet vergis
Geloof ik dat het goede huw'lijk
Zelf de beste leerschool is.

Dingen, die ik nooit geleerd had
In mijn vrijgezellen tijd
• i ö i i j
k Ben er nu een reuze held in
En ik krijg een acht voor vlijt.

'k Maak soms nog wel eens een foutje
En ik krijg dan prompt mijn straf
En de rest, dat hangt natuurlijk
\ T 1 f

Van mijn lerares nog ar.

i^f' (Nadruk verboden)

de P.B.H, vereist, indien tot groenplukken van groene
erwten oogst 1948 wordt overgegaan.

Nieuws voor boer en boerderij.

Gewijzigd schema overnamemarlcten Slachtvee.
Vanaf 29 Mei zullen nuchtere kalveren uitsluitend
op onderstaande veemarkten worden overgenomen en
niet meer op de ontvangstbedrijven.
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NK is alleen nuchtere kalveren.

Onderploegen-groenmaaien oogst 1948.

Telers die tot onderploegen en/of groenmaaien van
tarwe, rogge, gerst, haver, gemengd gewas, groene
erwten, schokkers en/of bruine bonen overgaan, na de
datum waarop de.Mei-inventarisatie heeft plaats ge-
vonden, zijn op grond van de Verordening Granen,
Zaden en Peulvruchten verplicht hiervan schriftelijk
mededeling te doen aan de P.B.H, onder opgave van
het gewas hetwelk werd onderploegd en/of groenge-
maaid, alsmede onder opgave van de desbetreffende
oppervlakte. Eveneens is een schriftelijke opgave aan

«s » v o

worden gebaseerd op de oorspronkelijke uitgezaaide
en bij de inventarisatie opgegeven oppervlakte.
Het is dus Uw eigen belang zo nodig bovenstaande
mededelingen te doen.

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

Plaatselijk Nieuws.
Vergadering. Het Genootschap tot Onderlinge Waar-
borg van Runderen alhier hield op Maandagavond j.l.
haar jaarvergadering in Hotel Langeler.
De administrateur D. J. Walgemoed deed rekening en
verantwoording over het afgelopen boekjaar.
Hieraan ontlenen we het volgende: In het afgelopen
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komt alles van sub I, II en III samen en wordt van
daaruit verzonden of uitgegeven aan de onderdelen die
deze goederen zelf kunnen halen. Sub V is een op-
slagplaats van 't afgekeurde materiaal. Hier wordt dan
ook alles nog eens weer gesorteerd. Wat weer gere-
pareerd kan worden gaat naar de betreffende werk-
plaats en de rest wordt vernietigd. Deze subs staan
doorgaans onder leiding van een Sergt-Maj. of Sergt.
De Centrale Administratie zorgt voor de papieren en
ook hier zijn de staten van iedere sub en weten ze
zodoende wat er aanwezig is, want iedere dag wordt
alles wat er weggaat afgeboekt. Aan 't hoofd van dit
alles staat een Kapitein. Dit is ons V.M,Ma.

Uw dorpsgenoot E. J. Ankersmit.

Rantsoenverhoging voor brood.

Meer voedingsvetten voor de jeugd.

De verbeterde vooruitzichten, welke de broodgraan-
en vetgrondstoffenposities — mede in verband met de
werking van het Marshall-plan beiden — maken het
mogelijk voorshands enige verbetering te brengen in
de voorziening met twee belangrijke voedingsmiddelen:
brood en voedingsvetten.
Blijkens mededeling van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening zal met ingang van 6
Juni het broodrantsoen voor de leeftijdsgroepen A, B,
C en D met 100 gram per week worden verhoogd,
terwijl voor de B-groep daarenboven nog 400 gram
per week extra zal worden verstrekt. De broodrant-
soenen zullen dan per week bedragen : Voor personen
van 21 jaar en ouder (A-groep) 2200 gram, voor per-
sonen van 15 t/m 20 jaar (B-groep) 3400 gram, voor
personen van 5 t/m H jaar (C-groep) 2600 gram en
voor personen van 2 t/m 4 jaar (D-groep) 1400 gram.
Bij déze hoeveelheden zijn inbegrepen de op de keuze-
bonnen verkrijgbare hoeveelheden brood of de op deze
keuzebonnen verkrijgbare andere artikelen.
Het broodrantsoen voor zuigelingen (E-kaarten) zal
per 6 Juni met 100 gram worden verminderd tot 800
gram per week, een rantsoen, dat de behoefte aan
brood van deze leeftijdsgroep nog ruimschoots dekt.

VET. Het rantsoen voedingsvetten wordt voor hou-
ders van B- en C-kaarten, dus de leeftijdsgroepen van
5 t/m 20 jaar, met ingang van dezelfde datum ge-
bracht van 250 op 375 gram per week.

Appelmoes in blik in prijs verlaagd.

Appelmoes in blik, oorspronkelijk uitsluitend bestemd
voor export en .voor levering aan ziekenhuizen, is thans
voor het binnenlandsverbrulk vrijgegeven, met ingang
van heden gelden de volgende verlaagde maximum-
prijzen bij levering aan consumenten:
a. per 1/1 literblik (geschild) 88 et per blik (94)
b. „ 1/2 „ „ 50 , (53)
c. „ - 1/1 „ (gepasseerd) 77 „ „ „ (88)
d. „ 1/2 „ „ 45 (50)

(tussen haakjes de oude prijzen).
De prijsverlaging komt neer op 6 a 10°/o

Kersenprijzen voorlopig vrij.

In verband met de eerstdaags beginnende verpachting
van kersen op stam deelt het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening mede, dat het voorlopig,
althans voor primeurs, niet in de bedoeling ligt de
kersenprijzen aan een maximum te binden. De prijsont-
wikkeling zal nauwlettend worden gevolgd. Zouden
na de primeurs-periode de prijzen hoger komen te
liggen dan in 1947, dan zullen terstond, zowel voor
de teler als voor de handel, maximumprijzen worden
gesteld.

Nieuws in het kort
De officiële datum. De Ministerraad heeft de datum
voor de viering van het regeringsjubileum der Konin-
gin en van de 300-jarige onafhankelijkheid van Neder-
land vastgesteld op Dinsdag 31 Augustus.

Volledige rust. H.M. de Koningin, thans ontheven
van de regeringszorgen, heeft besloten, algehele rust
te nemen.

Is het nu uit. Mirin Dajo, de .Zaandammer, die
blijkens zijn experiment onkwetsbaar scheen, heeft zich
bij het degenslikken zo ernstig verwond, dat hij moest
worden geopereerd.

Was hij verdwaald. Een visser, die beweerde, dat
hij in de Waddenzee haaien had zien zwemmen, bracht
een exemplaar van l ' /3 m. mee, ter bekrachtiging van
zijn verhaal.

Ten vierde. Het vierde wetsontwerp tot wijziging
der Grondwet (aan een afgetreden koning of koningin
bij de wet een jaargeld toe te kennen) werd door de
Tweede Kamer aangenomen.

Proficiat. De dichter A. Roland Holst werd 60 jaar.

Vlaardingen won. De eerste nieuwe Hollandse
haring werd te Vlaardingen aangevoerd.

Honderd jaar roeien. De oudste roeivereniging
,,De Hoop" te Amsterdam bestond een eeuw.

Voor de burgervaders. De commissie - de Quay,
welke de minister moest adviseren over de bezoldiging
der burgemeesters, heeft haar rapport uitgebracht en
is tot de conclusie gekomen, dat de salarissen moeten
worden verhoogd.

Ouderwets. Te Amsterdam en Rotterdam worden
resp. op 4 en 11 Juli weer tabaksinschrijvingen ge-
houden.
Naar een „winterjassen-zomer"? De Bilt berichtte,
dat men op vrij koud weer kan rekenen, waarbij het
gevaar dat plaatselijke nachtvorst zal optreden niet
denkbeeldig is.

Het oud* heeft afgedaan. De Nederlandse Spoor-
wegen bestelden enige electrische locomotieven in
Frankrijk.

Op Zondag eruit. Op het verzoek der Koninklijke
Motorrijdersvereniging om des Zondags per auto of
motor naar het buitenland te gaan of uit het buiten-
land terug te keren heeft de minister goedgunstig be-
schikt.

Kerkdiensten
ZONDAG 30 MEI 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Mej. M. C. Barbas.

bulppredikante te Utrecht, Jeugdd.

10.15 Ds Kwint

Veldhoek 9 uur de heer te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk.
5 uur Ds van Arkel, Ruurlo

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier

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 een r.b.

dragende Maal
a. d. telling 4 Juni en

2 zw. Biggen
bij K. Teunissen,

Molenkolk Steenderen

Te koop een toom

zware
bij B. Harmsen, „Brui!'

CELD
 800

-'~* 5°/o. Zonder
borgen voor elk doel.

Vrijbl. voorw. Schrijft ALLEN
Br. porto antw. Spaarcred. lost. Mathen.
weg 110. R'dam-W. Wij verleenden
reeds HONDERDDUIZENDEN GUL-
DENS.

DE NIEUWSTE

Haak-, Brei- en

Knippatronen

Boekhandel ARNOLD

Een advertentie In

„de Reclame" heeft

altijd succes.

Te koop een goed
onderhouden

FORNUIS
Wed. Lenselink D 149

Te koop een

dekrijpe Geit
opgen. B.B.

G. Memelink,

D 47 Hengelo (Gld)

Te Hoop

l Binnen- en Buitenbanden
21 inc.

bij J. Meenink,

„'t Zelle" F 11

Te koop drie

beste bi
bij A. Bocrkamp,

D 115 Hengelo (Gld)

Te koop twee

beste Biggen
bij G. J. Olthof

Lankhorsterstraat D 113

Hengelo (Gld)

Te koop

zware
bij H. J. Hissink,

E 51 Hengelo (Gld)



Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten

jaar werden er 20 koeien uitbetaald voor een bedrag
van f 6450.—, terwijl de opbrengst van de koeien
f 1738.91 bedroeg. De ontvangsten bedroegen f 6046.60
de uitgaven f 6929.38, zodat er een verlies is van
f 882.78. Het aantal deelhebbers bedraagt 260. deze
hebben 778 koeien verzekerd voor een waarde van
f 261205.-.
De boeken en bescheiden werden door de heren T.
C. van Soest en D. J. Harmsen nagezien en in orde
bevonden. Besloten werd om het eerste halfjaar l °/o
premie te heffen.

Geld. Blindenver. Met genoegen kunnen we melden
dat er thans, dank zij het ijverige werk der colportrice
Mej. Schools, het ledental gestegen is tot 153 en 27
begunstigers.
Wij maken van deze gelegenheid tevens gebruik om
het Hengelose publiek nogmaals te waarschuwen, dat
zij geen giften geeft aan personen, die het laten voor-
komen, dat ook zij de Geld. Blindenver. steunen.
Wij verzoeken dringend bij voorkomende gelegenheid
als bovenbedoeld, direct ons te willen waarschuwen.

De correspondent A. H. Arnold
De colportrice Mej. Schools.

Men bericht ons. Naar aanleiding van verschillende
vragen betreffende de circulaire met de daarop voor-
komende rebus ten bate van de St. Walburgis kerk,
moge dienen, dat dit betreft de St. Walburgis kerk
te Arnhem en dus n ie t de Walburgskerk teZutphen.

Geslaagd. M. Kuiperij en H. te Kolsté behaalden
op het te Amersfoort gehouden examen het politie-
diploma met aantekening.

Pax-nieuws. Zaterdag j.l. speelde Pax I in de 3de
ronde om de G.V.B. Beker tegen Oeken I. Deze wed-
strijd eindigde in een 3-1 overwinning voor de Pax-
jongens. Oeken nam door de rechtsbuiten de leiding
wiens schot via de paal in het doel verdween. Hoe-
wel Pax iets sterker was duurde het tot ongeveer 10
min voor rust dat Lenderink gelijk wist te maken,
evenlater gevolgd door een doelpunt van Michels 2-1
Hierna rust. Na de pauze is Pax sterker, doch de O.
achterhoede is in goede vorm. Het is Notten die op
prachtige wijze doelpunt en daarmede de overwinning
veilig stelt.

Competitie wedstrijd Pax I - Loenermark I.
Ook deze wedstrijd eindigde in een 3-1 overwinning.
Wie gedacht had dat de spelers de wedstrijd van
Zaterdagavond nog in hun benen hadden zitten kwamen
bedrogen uit. Het spel was zelfs aanmerkelijk beter.
Pax nam de leiding door een doelpunt van Lenderink.
Even daarna was het de L.-rechtsbinnen die de stand
op 1-1 bracht. Doch even voor de rust was het Mi-
chels die met een hard schot uit een voorzet van
rechts doelpunt. (Rust 2-1)
Na de rust een sterk aanvallend Loenermark maar hun
aanvallen missen door slecht schieten alle uitwerking.
De Pax achterhoede gaf bovendien niet veel gelegen-
heid tot schieten, terwijl in laatste instantie keper
Buunk wel raad wist met de op doel gerichte ballen.
Geleidelijk komt ook Pax meer in de aanval. Onge-
veer 5 min. voor het einde was het R. Notten die
een vrije trap ineens in een doelpunt omzette 3-1. Hier-
mede kwam het einde van deze sportief gespeelde
wedstrijd. Zondag ontvangt Pax I in de 4de ronde
der G.V.B. Beker de sterke Zutphense 2e kl. Zutphania,
Wij zijn benieuwd hoe Pax dit er afbrengt.

Pax-Jubileert. 9 Juni a.s. zal Pax haar 20-jarig be-
staan herdenken. Een comité is reeds gevormd, die
een flink programma in elkaar zal zetten, o.a. een
wedstrijd tussen Pax I en Lochem I, een veteranenwed-
strijd en dan een bal-champêtre op de verlichte Bleek.
Terwijl er een verloting zal gehouden worden tot ver-
betering van het terrein.

Ongelukkige val. Een ernstig ongeval overkwam
het zoontje van de heet L. Donderdagmorgen, even
voorbij de rijwielzaak van L. te Velswijk, door van
de fiets te vallen. Met een zware hersenschudding werd
hij naar zijn woning vervoerd.
Naar de oorzaak wordt door de politie een onderzoek
ingesteld.

N.V.E.V. Woensdag 26 Mei maakten verscheidene
leden van de N.V.E.V. alhier een excursie naar Arn-
hem, 's Morgens werd een bezoek gebracht aan de
K. E. M. A., waar o. a. een kookdemonstratie
werd bijgewoond en verschillende afdelingen als keu-
kens, wasinrichtingen enz, werden bezichtigd. Uit een
infciding van de directrice bleek hoeveel nuttig werk
hier wordt verricht ten dienste van de voorlichting
op het gebied der electriciteit. 's Middags werd een
wandeling gemaakt over het terrein van het Open-
lucht Museum en van het vele bezienswaardige ge-
noten. Een paar flinke buien onder weg deden de
prettige stemming niet verminderen, zodat allen zeer
voldaan huiswaarts keerden.

Geef aan Uw Roode Kruis

- 13-20 Juni 1948

STEENBEKEN.
Bus gekanteld. Toen de vorige week op de weg
Steenderen-Toldijk twee bussen der G.T.M, elkander
passeerden geraakte de bus komende van de richting
Zutphen in de Kruisbrink met de wielen in de zachte
berm daar ter plaatse, met het gevolg dat zij kantelde
en in het enkele meters lager gelegen weiland terecht
kwam.
De passagiers kwamen alle met de schrik vrij, terwijl
de bus, na door een kraanwagen overeind te zijn ge-
bracht op eigen kracht de weg kon vervolgen.

Ned. Trekpaarden Stamboek. Op de alhier gehou-
den keuring ter opname van merrie's in het Ned.
Trekpaarden Stamboek werden de dieren van de na-
volgende eigenaren ingeschreven: A. P. Vleming,
Emmer; E. H. Horstink, Olburgen; Th. J. Giesen,
Covik en H. Harmsen, Toldijk.

Schoolreisje. Door de leerlingen der hoogste klassen
van de Chr. school te Toldijk werd onder geleide van
het onderwijzend personeel per trein een schoolreisje
gemaakt naar Rotterdam.
O.m. werd een boottocht gemaakt door de havens en
een bezoek gebracht aan de Maastunnel.
Aan dit schoolreisje namen ook de hoogste klassen
der Chr. scholen van Hengelo (Gld), (Bekveld, Varssel
en Dorp) deel.

Stier aangekocht. Door de Stierenvereniging te
Baak is aangekocht een jonge éénjarige stier van de

fokker Wentink te Mechelen, gem. Gendringen, en
opgenomen in het Stamboek met B.

Brieven, uu Indonesië.
Geachte Lezers.

Vandaag zal ik U allen weer eens even meenemen
naar Batavia. In ons Ned. Leger kunnen we twee
factoren van verdeling nemen n.l. de troepen aan het
front en de troepen achter het front. Over de troepen
achter het front zal ik U vandaag gaarne iets ver-
tellen. Alleen zou ik nu vanaf deze plaats een beroep
willen doen op de jongens, die hier in Indië zijn, om
iets te vertellen van hun onderdelen, dit kan voor U
in Holland tenminste een indruk geven over alles wat
hier zo gaat gebeuren. De troepen achter het front
hebben de taak te zorgen, dat de troepen aan 't front
voorzien worden van kleding, voeding enz. enz. In
een van deze magazijnen ben ik zelf neergezet en over
mijn onderdeel 't V. Ma. t. Mu. (Verbruiks-Magazijn
Materiaal tevens munitie), zal ik U iets gaan vertellen.
Dit onderdeel zorgt voor de kleding, auto-onderdelen,
geweren, munitie, fietsen en gereedschappen. We zien
dan de verschillende secties. Zo kennen we hier Sub I,
II, III, IV en V. Sub I is voor auto-onderdelen hier •
zien we de verschillende secties voor de merken der
auto's en nog een sectie voor motorrijwielen. Sub II
bevat de kleding, ook hier weer enige secties voor
kleding, schoenen, uitrusting, gereedschappen, dekens
en bedden, daarbij nog de extra sectie voor demobi-
liserenden, die een burgerpakje ontvangen. Dan krijgen
we sub III, die zorgt voor de bewapening, fietsen en
radio's. Sub IV zorgt voor de verdeling van alles aan
de onderdelen, hier zit ook mijn sectie, die zorgt voor
de verzending door de gehele Archipel. In deze sub



DAMES!
U zoekt een moderne zuiver leren

Damestas, maar als U rondkijkt in

de etalage's vindt U de prijzen nog

erg hoog.

Kijk dan ook eens bij

STEVORD
De prijzen zullen U daar voor de
helft meevallen.

Juist weer een nieuwe zending geëtaleerd.

Ook grote luxe tassen met beugel of rits.

Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang'

te Hengelo (Gld)

Algemene Vergadering
op Maandag 31 Mei 1 948,

's avonds 7 uur precies,

bij J. H. Langeler

Ag enda

l
2

3

4

5

6

7

10

11

12

Opening

Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemers.

Notulen

Rekening en verantwoording over het boekjaar 1947
met vérslag.

Opzegging van het lidmaatschap.

Aanvragen subsidiën.

Voorstel om de gemaakte winst te storten in het re-
servefonds.

Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van
J. C. Geertsma, herkiesbaar.

Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht
wegens periodieke aftreding van G. Agterkamp, her-
kiesbaar.

Benoeming van een commissie voor het nazien der
rekening en verantwoording 1948.

Rondvraag.

Sluitfng.

N.B. Ieder lid die ter vergadering komt ontvangt een presen-
tiegeld van f 1.—. Volgens art. 28 der statuten, kunnen slechts
leden der bank als gevolmachtigde optreden, doch niemand
kan meer dan éénmaal presentiegeld ontvangen.

ZONDAG a.s.
AANVANG 2 UUR

PAXI -
Zutphania l

(2e Klasse K.N.V.B.)

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

Leden en Donateurs dienen hun kaart te tonen daar

zij anders geen recht op vrije toegang hebben.

Attentie!

DAMES!!!
Wegens vacantie is mijn Damessalon

van 9 tot en met 1 4 Juni

GESLOTEN.
W. F. LURVINK, Dames- en Herenkappr

Ruurloseweg 16, HENGELO (Gld)

Telefoon 264

N.B. Bestellingen worden aangenomen.

| Belastingzaken

| Middenstandsboekhoudingen

| Landbouwboekhoudingen

| Opmaken van Balansen

Administratiekantoor Th. J. SLOOT

HENGELO (GLD), E 2

Lid: Ned. Inst. v. Belastingconsulenten.

Alle soorten

Teer en Carboleum
verkrijgbaar bij

Th. v. d. Mondt

Ruurloseweg — Hengelo (Gld)

Schietvereniging „Wil Ie m Teil"

De oefenavonden vangen aan

Vrijdag 4 Juni 8 uur. Nieuwe leden

kunnen zich opgeven bij de leden en
Hotel Langeler.

Het Bestuur,

Geachte Clientèle.

Ons Schoenen magazijn en Reparatie-inrich-

ting is vanaf heden telefonisch aangesloten

onder no.

249
Firma Gebrs. JANSEN - HENGELO (Gld)

Raadhuisstraat 25.

A.s. Maandag en Dinsdag

EIERKOLEN afhalen op bon

01 en 02

Voor het bespuiten van de

Coloradokever en voor Distels,
Brandnetels en andere onkruiden

Sproeistoffen aanwezig.

B. Kelderman.

Bij dezeze zeg ik het R.K.

thuisfront Keijenburg en het

U.V.V. hartelijk dank voor

de pakketten welke ik in

goede gezondheid heb ont-

vangen.

Grenadier Berendsen W. M.

Troep Com. I - Inf. XXII

Timer-— Koepang

Verloren
Dinsdagmorgen naar Fok-

dag Zutphen

Grijs Witte Tas
met inhoud Beenpijpen enz.

Gaarne bericht a.u.b. aan

G. Loman D 60
Bekveld

f

Te koop

BIGGEN
bij H. Kamperman

Gooi C 93, Hengelo (Gld)

Te koop
ongeveer 25 are

gemest Hooigras
Te bevragen bij

Wed. Bongaarts

Kervel

Te koop een
éénroedige

Zaadberg
bij A. H. Meenink

D 110 Hengelo (Gld)


