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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 27 Mrt t/m 9 April 1 949

Bonnen voor
Vlees

Algemeen

Tabak en diversen-

kaarten

Geldige bonnen

061 A. B. D.
062 A. B.
063 O.

064 A. B D.
065 A. B. D.

066 A. B.

067 A. B

068 A. B.
072 B.

074 D.

075 D.

70 QA

072 QC

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram rijst
250 gram boter, margarine ot

vet
500 gram boter of marga-

rine of vet
200 gram kaas of 250 gram

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

korstloze kaas
250 gram boter, margarine

of vet
100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas
2 rantsoenen sigaretten of

kerftabak
2 rants. sigarett. of kerftabak

Geldig zijn de bonnen ge-
merkt met de letter J

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 904
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

De bonnen 044, 048, 049, 050, 051, 053, 056, 057,
058 en 059 algemeen der bonkaarten voor voedings-
middelen kunnen vernietigd worden.

Uitreiking van bonkaarten 905
te Hengelo (Gld)

De uitreiking van de Levensmiddelenkaart en van
de nieuwe Textielkaart 905 zal te Hengelo plaats
vinden in het achterste lokaal van de O.L. school
aan de Ruurloseweg te Hengelo en wel op onderstaande
tijden :
Maandag 4 April van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur
voor de bewoners van het dorp Hengelo;

Dinsdag 5 April van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur
voor de bewoners van dorp Keyenburg en de wijken
B en C.

Donderdag 7 April van 9 tot 12 en van 14 tot 16
voor de bewoners van de wijken D, E en F.

Men wordt dringend verzocht zich aan de vastge-
stelde tijden te houden en het inwisselingsstrookje
903 van de lopende bonkaart afgeknipt mede te
brengen.
Na-uitreiking van bonkaarten zal niet meer plaats
hebben.
De datum van afhalen vermeld op de thans lopende
bonkaart komt hiermede te vervagen.

De Distributiedienst

Doetinchem.

Plaatselijk Nieuws
Propaganda-feestavond van de Hengelose Be-
stuurder sbond. Zaterdag hield de Heng. bestuurders-
bond voor een uitverkochte zaal een propaganda-
feestavond in Concordia.
De voorzitter, de heer H. Boonstra, opende de feest-
avond en gaf hierna het woord aan de spreker van
deze avond, de heer J. Lageveen uit Utrecht, voorz.
van de Alg. Ned. Landarbeidersbond.
Spr. gaf in een boeiende rede een overzicht van het
werk der vakbeweging en de bereikte resultaten, als-
mede programmapunten die nog verwezenlijkt dienen
te worden.
Na het propagandistisch gedeelte trad voor het voet-
licht het cabaretgezelschap Kees Schilperoort, dat met
een gevarieerd programma de stemming er in wist te
krijgen. Vooral het optreden van Gait Jan Kruudmoes

(f
oude- weed nieuw

Haast 4000 jaar geleden,
Dat is nog maar ruw geschat,
Was er eens een koninkrijkje
Dat de naam van Shoena had.

Dat is door professor Goetze
Uit Amerika gezegd.
Die heeft in de buurt van Bagdad
Het een en ander bloot gelegd.

En het bleek, dat er in Shoena
Reeds een prijsbeheersing was;
Daar hij op wat stenen tafels
Allerhande prijzen las.

Koren mocht niet duurder kosten
Dan de vastgestelde prijs.
Blijkbaar maakten toen die heren,
Net als nu, het wel eens grijs.

Het systeem van de belasting »
Was krek als in Nederland;
In dat Shoena was men hevig
Op de dubbeltjes gebrand.

't Is wel aardig, dat dit moois nu
Allemaal is uitgelekt;
Misschien heeft professor Lieftinck
't Een paar jaar vroeger reeds ontdekt.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

en Lubbert van Gortel oogstte veel bijval.
Het was in alle opzichten een goed geslaagde avond.

Athletiekwedstrijden. De athletiekwedstrijden van de
turnkring „de Graafschap" worden dit jaar te Hen-
gelo gehouden, op 24 Juli, op het Pax-terrein.

Plaatselijke commissie S.W.G. Woensdagav. had
in het gemeentehuis een vergadering plaats van het
comité „Steun Wettig Gezag", welke zeer goed bezocht
was. Door de voorz., de heer Geertsma, werden zeer
veel vragen op bevredigende wijze beantwoord.
Besloten werd, op Maandag 11 April een propaganda-
avond te organiseren, waarbij een spreker zal worden
uitgenodigd. Inlichtingen omtrent het doel van het
nat. instituut S.W.G. worden gaarne verstrekt door de
secr. der plaatselijke commissie, de heer A. W. Bakker,
waar men zich tevens kan opgeven als lid.

Geslaagd. Onze plaatsgenote me j. Diny Kremer
slaagde Woensdag j.l. te Utrecht voor Apothekers-
assistente.

Toneelavond Varssel. Het hoofd van de O.L.
school te Varssel verzocht ons namens de Jeugdclub
dank te brengen aan de velen, die door het beschik-
baar stellen van kledingstukken en toneelattributen de
toneeluitvoering hebben mogelijk gemaakt.

Politiebericht. Zekere A. werd bekeurd wegens over-
treding van het bepaalde bij art. 239 Wetboek van
Strafrecht (schennis der eerbaarheid).
Voorts vielen diverse slachtoffers voor het fietsen zon-
der achterlicht.

Groene Kruis Hengelo (Gld). Het bestuur wijst er
zijn leden op, dat het aanbeveling verdient, zich tegen
de kosten van Sanatoriumverpleging te verzekeren.
De premie is laag (van f 2.25 — f 3.60 per volwas-
sene per jaar). Kinderen beneden 16 jaar betalen niets.
De kosten van Sanatoriumverpleging daarentegen be-



Zondagsdienst doktoren.

Dr ter Bals, Dr Westerbeek v. Eerten en Dr Buurke.

dragen f 2000 per patiënt. Als de T.B.C, uw huis
binnendringt, kunt gij tenminste de grote onkosten be-
strijden. Leden van een Ziekenfonds zijn reeds ver-
zekerd. Voorkomen is beter dan genezen.
Laat daarom U en Uw huisgenoten doorlichten, Het
geschiedt gratis. Bespreek dit met uw huisarts.

Steenderen
Directeur Boterfabriek. Voor de betrekking van
Directeur aan de Boterfabriek alhier hebben zich niet
minder dan 85 sollicitanten aangemeld.

Zilveren Jubileum. Dezer dagen was het 25 jaar
geleden dat de heer D. J. Hanskamp werkzaam was
geweest als molenaar bij de Coöp. Landb. Handels-
ver. „Steenderen".
Vanzelfsprekend ging deze gebeurtenis niet onopge-
merkt aan de jubilaris voorbij en werd hij van ver-
schillende zijden gecomplimenteerd.

Brand. Maandagmiddag brak brand uit bij de land-
bouwer L. Wentink te Baak.
Vanaf een schuur waar de brand ontstond, deelde zij
zich door de windrichting mede aan de overige be-
drijfsgebouwen en het woonhuisgedeelte, zodat alles
in een minimum van tijd in lichte laaie stond.
Het vee en de inboedel kon met vereende hulp wor-
den gered.

Nieuws voor boer

en boerderij
Motorrijtuigenbelasting voor landbouwtractoren.
In zijn schrijven no 67 van de afd. Accijnzen d.d. 3
Februari 1949 deelt de Minister van Financiën aan de
heren directeuren van 's Rijks belastingen en domeinen
mede, dat houders van landbouwtractoren in aanmerking
komen voor een kosteloze belastingkaart, niet alleen
voor het vervoer van de op het (eigen) bedrijf geteelde
producten, doch ook voor het vervoer van producten,
grondstoffen en materialen ten behoeve van een land-
bouwbedrijf.
Dit houdt dus in, dat niet alleen de aflevering van de
producten (aardappelen, bieten enz.) doch ook de aan-
voer van kunstmest, veevoeder enz. op een kosteloze
kaart mag geschieden. Wel moet een ieder die met een
tractor goederen over de openbare weg vervoert, in
het bezit zijn van een betaalde of kosteloze belastingkaart.
Daar wij bovengenoemde resolutie zeer belangrijk ach-
ten, laten wij hieronder de volledige tekst volgen:
„Verschillende houders van landbouwtractoren, die hun
tractor gebruiken voor het vervoer van producten,
grondstoffen of materialen voor een landbouwbedrijf,
maken aanspraak op vrijstelling van motorrijtuigen-
belasting op grond van het bepaalde in art. 6, eerste
lid, letter d, van de Motorrijtuigenbelastingwet of het
Koninklijk Besluit van 24 April, no. 24 (V. 3713).
Hoewel bij de dezerzijdse aanschrijvingen van 27 Jan.
1937, no. 57, en 24 April 1946, no. 241, in verband
met de strekking van bovengenoemde wetsvoorschriften,
een beperkte uitlegging is gegeven aan het begrip „uit-
sluitend ten dienste ?an het (eigen) landbouwbedrijf"
ben ik bij nadere overweging van mening, dat de ver-
langde vrijstelling in verband met de ruime bewoordin-
gen van genoemd Koninklijk Besluit bezwaarlijk kan
worden geweigerd.
Nu blijkt, dat de tegenwoordige landbouwtractoren in
toenemende mate voor gewoon wegvervoer worden
gebezigd, overweeg ik of de wettelijke bepalingen moe-
ten worden gewijzigd teneinde de vrijstelling te beper-
ken. Zo lang deze beperking van de vrijstelling niet is
tot stand gekomen, dienen de ontvangers evenwel aan
de houders van landbouwtractoren, die aanspraak ma-
ken op vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor het
vervoer van producten, grondstoffen en materialen ten
behoeve van een landbouwbedrijf, voortaan een koste-
loze belastingkaart af te geven."

Wijziging overname slachtvee.
Op de markt Lichtenvoorde zal in plaats van op Dins-
dag 29 Maart op Maandag 28 Maart slachtvee (geen
Nuka's) worden overgenomen. Voorts zullen met in-
gang van 25 Maart de fa Moll te Barneveld en de

fa Beverwijk en Douma te Nijkerkerveen ook des
Vrijdags nuchtere kalveren overnemen; tegelijkertijd
vervalt hiermede de ontvangst van nuchtere kalveren
te Nijkerk op Vrijdag.

Overdracht Herbouwplicht Boerderijen.
Voor diegenen, die voornemens zijn een zgn. herbouw
plicht voor een boerderij over te dragen resp. over te
nemen, is het volgende van belang:
De financieringsregeling voor de herbouw van ver-
woeste boerderijen kan slechts worden toegepast, in-
dien de herbouw van de boerderij voor de uitoefening
van het bedrijf noodzakelijk wordt geacht.
Wanneer de gronden, behorende bij de verwoeste
boerderij, zijn vervreemd, zodat niet meer van een
landbouwbedrijf kan worden gesproken, dan wordt de
herbouw van de boerderij niet meer als noodzakelijk
beschouwd. Overdracht van de herbouwplicht heeft dan
uiteraard geen zin.
Ook wanneer de eigenaar, ondanks de verwoesting,
nog voldoende ruimte heeft overgehouden om zijn be-
drijf uit te oefenen, wordt herbouw niet nodig geacht.
In dergelijke gevallen kan het doel van het overdra-
gen van een herbouwplicht, nl. het bouwen van een
nieuwe boerderij volgens de geldende financieringsre-
geling, niet worden bereikt.
Dit houdt dus in, dat practisch alléén overdracht van
herbouwplicht mogelijk is, wanneer met de verwoeste
boerderij tevens de daarbij behorende gronden worden
overgedragen.

De teelt van Peen voor voederdoeleinden.
De teelt van Peen van de soort „Flakkeese" is toe-
gestaan zonder dat hiervoor een teeltvergunning is ver-
eist, mits deze peen uitsluitend als veevoeder in eigen
bedrijf wordt vervoederd. Dit gewas dient op rijen te
worden geteeld met een rijenafstand van minstens
30 cm,
Eveneens is de teelt van peen op stoppelland vrij.
Deze peen mag breedwerpig worden gezaaid, terwijl
men in de keuze van de soort vrij is. Ook dit pro-
duct mag uitsluitend worden geteeld voor vervoede-
ring in eigen bedrijf.

Subsidie-regeling voor het stomen van aardap-
pelen. In het kader van de maatregelen, welke be-
ogen een bestemming te geven aan de aardappelen
van oogst 1948, heeft de minister van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening ter stimulering van een
spoedige afzet van voorraden niet meer consumptie-
waardige aardappelen uit bepaalde gebieden des lands
(speciaal de kleistreken) tot de volgende subsidie-rege-
ling besloten :
Aan stomers van de uit bedoelde gebieden gekochte en
aangevoerde aardappelen zal een subsidie worden uit-
gekeerd van f 1.— per 100 kg verse aardapp. met een nor-
maal tarragehalte, onder voorwaarde, dat voor eigen-
rekening en risico wordt gestoomd en het gestoomde
product aan derden wordt verkocht, dan wel, dat in
loon wordt gestoomd voor handelaren in (gestoomde)
voederaardappelen. Het stomen door of -in loon- voor
telers geeft geen recht op deze subsidie.
Voorts gelden de voorwaarden, dat een contract met
het Aan- en Verkoopbureau voor Akkerbouwproduc-
ten (A.V.A.) moet worden afgesloten en dat vóór
l Mei a.s. een minimum-hoeveelheid aardappelen moet
zijn gestoomd.
Nadere bijzonderheden verstrekt het A.V.A., Hoofts-
kade l , 's-Gravenhage, tel. 399910.

Rayonnering van meel en bloem opgeheven
Nadat de rayonnering van W-bloem reeds was opge-
heven is thans — blijkens publicatie van het Bedrijf-
schap voor Granen, Zaden en Peulvruchten in het
Voedselvoorzieningsblad van 10 Maart 1949 — ook voor
zgn. A-bloem en andere bloemsoorten de afzetbinding
opgeheven. Dit betekent, dat elke meelfabriek kan gaan
leveren aan elke bakker, ongeacht de plaats van vesti-
ging. Tot dusver was de afnemer gebonden aan be-
paalde fabrieken in bepaalde rayons.
Tegelijkertijd wordt het stelsel van de vaste prijzen
voor inlandse meel en bloem verlaten, met dien ver-
stande, dat de tot nu toe geldende vaste prijs het ka-
rakter van een richtprijs krijgt.
Deze maatregel heeft geen invloed op de broodprijzen
voor de consument, daar deze vastgestelde prijzen
worden gehandhaafd.



Actie inzake

van in Indonesië verblijvende militairen
Het Kutiatiefcomilé van deze actie schrijft ons:
l iet is vanzelfsprekend dat onze mannen en jongens hun
plicht tegenover het vaderland moeten vervullen. Maar de
diens tp l i ch t is bij de wet vastgesteld op 2 jaren en dus moet
liet niet mogelijk xijn, dat deze termijn met één handomdraai
met een wil lekeurig t i j dvak-word t verlengd. Want wie weet
hoeveel maanden er voor iedere groep afzonderlijk zullen
bijkomen ? Maar

het ergste is, dat onze mannen en jongens al die tijd
maar in onzekerheid blijven.

En tegen deze schending van belofte gaat ons eerste protest!
l:r is evenwel méér. Waarom h.v. geen bindend demobil isa t ie»
schema, waarop onze mannen en jongens kunnen rekenen,
en de nog uit te zenden mili tairen vertrouwen in kunnen
hebben "• De dienstplichtigen welke in Holland hun taak ver»
vullen, kunnen normaal „afzwaaien"; z i j immers gaan op de
vastgestelde datum met groot verlof en kunnen hun plaats
in het maatschappelijk leven weer innemen.
Wij misgunnen deze jongelui dit voorrecht niet, maar vinden
dit een grote onbillijkheid en een zeer onevenredige verdeling
van te brengen plichten.
Bovendien x.ou deze gel i jke verdeling ook met zich meege»
bracht hebben dat geen maatregelen waren nodig geweest
voor invoeging van buitengewoon-dienstplichtigen, terwijl dan
de dienstplichtigen van de l icht ingen 1Q41 t/m 1944 een gelijk
offer hadden moeten brengen.
Wij, in welk verband ook, relaties van militairen in Indo»
nesié, menen dat zij het volste recht hebben als Nederlandse
staatsburgers, behalve hun plicht naar beste weten te ver»
vullen - met alle gevolgen en gevaren daaraan verbonden? -
ook te mogen eisen, dat geen beloften geschonden worden
en zij op tijd, dat is dus zoals toegezegd, de mil i ta i re dienst
kunnen verlaten.
Kegelmatig worden nieuwe lichtingen opgeroepen en nieuwe
troepen gerecruteerd. Wat is nu logischer, dan dat déze
jongelui ónze mannen en jongens op tijd aflossen ? Want
evengoed als zij na een vooropleiding hier te lande of in
Hngeland, hetzij als oorlogsvrijwilliger of als gewoon dienst»
plichtig soldaat naar Indonesië zijn vertrokken, moet het toch
mogelijk zijn, dat dit met alle verdere lichtingen ook zo gaat.
Daarom hebben wij ons voorgenomen een gemeenschappelijk
request aan te bieden, hetgeen wij ons voorstellen per depu-
tatie te doen, respectievelijk te overhandigen aan de Minister
van Oorlog, eventueel aan de Directeur van de Demobili-
satieraad.

Ouders die hun jongens in Indonesië hebben en dit request
wi l len tekenen, kunnen hiervoor een biljet halen bij Sigaren*
magazijn Wansink (Spalstraat) of dit aanvragen bij B. Greep,
( 'a l lunas t raa t 57 te Arnhem.

De lente is daar;
de zomer komt.

De vanouds bekende
STEVORD fiets

is er ook weer!

Zie onze etalage. (a contant)

STEVORD

UITVOERING
van de Chr. Meisjesclub

„Van Knop tot Bloem"

en de Chr. Jongensclub

„Jong Hengelo"

op Woensdag 30 Maart 's avonds 7.30 uur in Concordia
Opgevoerd zal worden het toneelstukje in 2 bedrijven:

„Om een dood baarsje"
Tevens grote spreekwoordenwedstrijd
(daarom potlood meebrengen).

Entree f 0,50, donateurs f 0.10. Kaarten verkrijgbaar
aan de zaal. Donateurs krijgen hun kaarten thuisbezorgd.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
26 Maart De Residentiespelers zaal Concordia.
30 Maart Uitvoering Chr. Jongens- en Meisjesclub Dorp.
1 April Cabaretavond zaal Concordia.
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

1

E) Steropening

Door deze maakt ondergeteken-

de bekend, dat hij

Zaterdag 2 April a.s. om 3 uur

zijn verbouwd café-restaurant

denkt te heropenen.

Op Woensdag 6 April zal in

verband met deze opening een

balavond

in zijn zaal gegeven worden,

waaraan verschillende attrac-

ties zijn verbonden, aanvang
1 uur.

*Beleefd aanbevelend

J. H. LANGELER
Ci i

Reisvereniging Hengelo-Dorp
De reis naar de bloembollenvellen zal bij

voldoende deelname plaats vinden op

Woensdag 20 April a.s.
De aanmelding sluit Zaterdag 2 April. Haast

U dus. Meldt U spoedig aan bij M. Hey,

Raadhuisstraat 37, alhier.

JJk.

Er kunnen zich nog DAMES melden voor

de cursus voor beginners en gevorderden,

vóór 28 Maart bij hotel Langeler.

Schoonmaak?
Wij hebben voorradig

Ammonia
Behang v.a. 60 et p. rol
Bleekwater

• Brandspiritus
Bussen lakverf
Bussen grondverf
Goud-en zilverbrons
Kastpapier
Kastrand
Punaises
Sponsen
Waterverf

in alle kleuren
Waspoeder
Zoutzuur enz. enz.

Drogisterij VAN AKEN
Keyenburg

C. L. VAN RIJN

Magnetiseur

Houtmarkt 58 - Zutphen

Kerkdiensten
ZONDAG 21 MAART 1949

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10.15 uur Ds H. B. Spijkerboer,

pred. te Zevenaar

Vrijz. Herv. Kerk.

10 uur Ds. van A-ikel. Ruurlo.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordum

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 w., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.
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WoninginrichlingJOHJEEIIINK
Tel. 93 — VORDEN

Gevraagd

smidsleerling
fa H. J. Harmsen & Zn
Banninkstr. 4 — Hengelo

Gevraagd

grondwerkers
Aannemingsbedrijf

„Oost-Nederland"
Ruurlose weg l

Gevraagd
door onderwijzeres
zonnige

-

zit-enslaapkamer
of grote zit-slaapkamer, met
volledig pension.

Brieven onder no 12
bureau van dit blad.

Verloren

bruine rechter herenschoen,
weg huis naar voetbalveld.
Tegen beloning terug bezor-
gen. Joh. Hulstij n, D 90.

Te koop

zwartb. maalkalf

en partij mangels
bij J. H. Blanken
Kervelse weg 32

Te koop een

r,b, maalkalf
bij B. A. Takkenkamp

Bekveld D 34

Te koop

een r,b, maalkalf
bij A. J. Limbeek
C 60 — Hengelo

Te koop een

dragende maal,
30 Mrt a/d telling, t.b.c.-vrij.

H. BOSCH ~ F 20

Zo de Heer wil hopen op Zaterdag 2 April

a.s. onze geliefde Ouders en Grootouders

D. J. Wentink

en

E. J. Wentink-Cornegoor

de dag te herdenken dat zij voor 40 jaar in de

Echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun kinde-
ren en kleinkinderen.

Hengelo (Gld), Dunsborg 99, Maart 1949.

Feestgebouw CONCORDIA
HENGELO

Zaterdag 2 April a.s.

presenteert de Amusementsver. „Nationaal"

de Cabaret-revue

3n USonte ótij
met het Radio-Hawaiïan-Ensemble „The Recaro's"

in een Hawaiïan-, Krontjong-

en Cowboy-show

en tal van andere medewerkers.

Entree f 1.— plus belasting

Aanvang 19.15 uur precies

Na afloop bal
Plaatsbespreking op de dag der uitvoering

om 2 uur aan de zaal.

Toegangsbewijzen verkrijgbaar aan de zaal.

Bezoekt a.s. Zondag de wedstrijd tussen

l proelelftallen der K,N,V,B,
(afd. Gelderland)

op het Pax-terrein.

Aanvang 2.30 uur.

Entree 42 et, kinderen 10 et.

De Bond heeft de leden van Pax vrijge-

steld van het betalen van entree.

Onze Paasetalage

is gereed

met een grote sortering Paasversnaperingen

Dagelijks vers verkrijgbaar zonder inleve-

ring heerlijk slagroomgebak

Bakkerij DEMMING - Spalstraat II - Tel. 265

maar gemoffeld

door W. LUIMES
Hengelo (Gld)

Te koop een

r,b, drag, maal,
t.b.c.-vrij, begin April
aan de telling,

bij H. J. Hissink
„Schotman". Hengelo

Te koop een

r,b, drag, vaars,
uitgeteld 7 April,
van t.b.c.-vrije stal,

bij A. J. Luesink
„Brunderink" — Hengelo

Te koop een toom

mooie biggen
bij G. J. Harmsen
„Esselenbroek"

Te koop

een ri maalkalf
bij W. Vleming
Noordink E 63

Te koop

een toom bi
bij H. Cortumme

Reigersvoort — Steenderen

Te koop een

drag, bi zeug,
keuze uit 2, uitgeteld
2 en 27 April,

bij A. Maalderink
„Tilder" — Keyenburg

Te koop een r.b.

vlotneur, maal
begin April aan de tel-
ling, t.b.c.-vrije stal,

bij J. H. Plakkenberg
D 73 - Wichmond

Te koop een goed onderhouden
kar met patent-as

en oiiedop
bij Th. v. d. Mondt

VULPOTLODEN Arnold


