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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 31 Juli t/m 13 Aug. 1 949

Voedingsmiddelenkaart 909.

Bonnen voor
Vlees

Geldige bonnen
241 A. B. D.
242 A. B.
243 D.

244 A. B. D,

246 A. B.

254 D'

Rantsoen
100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram rijst

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

100 gram kaas of 125 gram
korstloze kaas.

Algemeen

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MH 909
Bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter T.

De niet-aangewezen bonnen 224, 225, 228, 229, 230,
231, 233, 235, 236, 237, 238, 239 van de bonkaarten
905 kunnen worden vernietigd.

Nieuws voor boer

en boerderij

Ernstige waarschuwing voor alle aardappeltelers

Verdelg de Coloradolcever l

Tengevolge van de warme periode is de situatie met
betrekking tot het optreden van de Coloradokever
thans zo ongunstig geworden, dat aantasting van het
gewas op vele plaatsen ernstige gevolgen heeft aan-
genomen.
Gebleken is, dat, ondanks de waarschuwingen, vele
aardappeltelers te weinig aandacht schenken aan de
verdelging van deze kever. De Plantenziektekundige
Dienst wijst er daarom nogmaals met nadruk op, dat
iedereen verplicht is kevers of larven zo goed mogelijk
te verdelgen.
Tegen nalatige telers zal thans strenger worden opge-
treden. In gevallen van verwaarlozing zal zonder voor-
afgaande waarschuwing worden overgegaan tot het
opmaken van procesverbaal.
Indien nodig, zullen tevens op kosten van de teler de
nodige verdelgingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Radiorubriek ten behoeve van de Landbouw.

Gedurende de maand Aug. geen uitzendingen.

Evenals het vorig jaar heeft de Afd. Voorlichting van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel-
Voorziening ook voor 1949 besloten, in verband met
de drukke werkzaamheden ten plattelande, de radio-
uitzendingen, welke elke Maandagavond van 19.45—
20.00 uur in het kader van het landbouwkwartier van
genoemde Afdeling zijn te beluisteren, gedurende de
maand Augustus stop te zetten.
Maandag 5 September 1949 zullen de uitzendingen op
de gebruikelijke tijd worden hervat.
Ieder, die bepaalde wensen voor het komende seizoen
heeft, wordt uitgenodigd deze ter kennis te brengen
van de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Boorlaan
F 18, 's-Gravenhage.

Plaatselijk Nieuws
Lichting 1 950. Van de 54 ingeschrevenen voor de
lichting 1950 uit deze gemeente zijn 43 personen ge-
schikt, 9 ongeschikt en 2 tijdelijk ongeschikt voor de
militaire dienst bevonden.

Marktbericht. Op de heden gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 23 biggen. Prijzen f 42.50 tot 46.50
per stuk. Handel minder vlug. Vrijwel de gehele aan-
voer verkocht.
Dit is de laatste markt geweest die op Dinsdag werd

VAN

Twee
KANTEN

„Puf, wat warm," zo zegt de werker,
Die nog geen vacantie heeft.
En hij zucht terwijl zijn boordje
Aan zijn Adamsappel kleeft.
„Ga ik strakjes met vacantie,
Heb ik vast en zeker strop
Komt er vast weer een depressie,
Is het mooie weer weer op!"

„Wel verdraaid," zo zegt de werker,
Die vacantie heeft gehad,
„Nu de zomer gaat beginnen,
Zit ik juist weer in de stad."
Het is toch wel uitgerekend,
Zegt hij met een boos gezicht,
En hij luistert uit protest
Dan niet meer naar het weerbericht.

„Lekker weertje," zegt de werker,
Die nu juist vacantie heeft.
„Want geloof me, bij zulk weertje,
Voelt een mens pas, dat hij leeft."

Terwijl de één zo zit te vitten.
Voelt een ander zich verrijkt.
Zo is het altijd in de wereld
't Is maar hoe je het bekijkt.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Slachtveemarkten Aug. 1949.

Nijkerk
Nijkerk
Nijmegen,
Tiel
Ede
Lichtenvoorde
Doetinchem
Apeldoorn
Borculo
Lochem
Eist, Zutphen

l 8 15 22 29
5nk I2nk 19nk 26nk 2/9nk
Ink 8 16 22 29
Ink 8 15nk 22 29
l 8nk 15 22nk 29
1 8nk 16

2 9 16
3nk 10 17
3 lOnk 17

10 —

11 18

22 29
23 30
24 31
24 nk 31
24 ~

25 1/9

„NK" is alleen nuchtere kalveren.

De P.B.H, van district 30 en 31.

gehouden, in het vervolg zal dit zijn elke Woensdag.

Verplaatsing weekmarkt. Bij besluit van Ged.
Staten van 14 Juli 1949 is het raadsbesluit van 25 Febr.
1949 goedgekeurd waarbij werd besloten in het ver-
volg de weekmarkten in plaats van op Dinsdag, op
Woensdag te doen houden.
Tengevolge hiervan zullen met ingang van 3 Augustus
a.s. de weekmarkten worden gehouden op WOENS-
DAG.

Geslaagd. Voor de acte Handelskennis L.O. slaagde te
's Gravenhage de heer G. Jansen, onderwijzer aan de
R.K. School te Keyenburg. Eveneens slaagde voor het
Associatie-examen Boekhouden de heer H. Mullink
te Keyenburg.
Opleiding genoot hij van de cursus Seesing-Jansen te
Keyenburg.



Zondagsdienst doktoren

Dr ter Bals, en Dr Westerbeek v. Eerten.

Geslaagd. De heer B. Wesselink, „Nieuwe Kuiper",
boekhouder der Coöp. Aankoopver. Harskamp e.o. te
Wekerom, slaagde te Utrecht voor het vakdiploma
brandstoffenhandel.

Voor onze jongens. Met dankbaarheid ontvangen
door de pi. afd. U.V.V. de navolgende huwelijksgiften
voor onze jongens in Indië : bruiloft Jansen-Zweverink
f 42.43; Jolink-Dijkman f 12.94.

Zeer goed geslaagde Athletiekdag te Hengelo-G.

Bij stralend, voor de vele bezoekers wel wat te warm
weer, werden Zondag op het Paxterrein de Turnkring
Athletiekwedstrijden gehouden, welke als geheel zeer
geslaagd kan worden genoemd. Gezien de prestaties
van onze plaatselijke vereniging „Achilles" blijkt meer
en meer dat de training in goede handen is. De deel-
nemende verenigingen hadden hun beste athleten afge-
vaardigd, om elkander op sportieve wijze te bestrijden.
De uitslag voor wat Achilles betreft is als volgt:
Meisjes 4 kamp, 6 tallen, 6X80 M estafette, versprin-
gen, balwerpen. Ie prijs en kring-kampioene 4269 p.
Balwerpen Ie prijs en kampioene L. Dieperink 24.27 m.
Dames 100 m hardlopen 2e prijs Jos Knol, 4e prijs
G. Lebbink, 4X100 m estafette 4e prijs.
Jongens verspringen 2e prijs H. Stunnenberg 5.18 m.
4X100 m estafette 4e prijs, 6 kamp 4e prijs.
Meisjes verspringen 2e prijs D. Jolij, 3.97 m. 3e prijs
H. Eggink 3.96 m.
4 kamp Dames 100 m hardlopen, discuswerpen, ver-
springen, 4X100 m estafette, 3e prijs.
De laatste athletiekdag wordt in September te Win-,
terswijk gehouden. Indien de Achilles-meisjesploeg zich
weer één weet te plaatsen zijn zij ongeslagen kampi-
oene, daar deze te Doesburg ook de eerste plaats heeft
bezet. t

Loos alarm. Onverwachts loeide Maandagmiddag
de sirene, daar er brand gemeld werd op 't Zand. I^ij
aankomst der brandweer bleek, dat een vuur werd
gestookt van dennentakken. Aangezien aan burgemees-
ter of politie geen melding was gemaakt, dacht men
niet anders dan dat er inderdaad brand was. Mocht
in de toekomst iemand takken of iets anders willen
verbranden, dan doet hij verstandig dit bij de burge-
meester aan te vragen.

Op reis. Voor een achtdaagse kampeertocht is de
Jongensclub Maandag onder leiding van de heer Hey
naar de Leusderheide vertrokken.

Voor de Niwin. De Dinsdagavond gespeelde voet-
wedstrijd tussen een elftal van de Sportschoenfabriek
„Quick" en een Ambtenarenelftal van het kamp Ampse
bij Lochem, eindigde in een 3—l overwinning voor
de Ambtenaren. De opbrengst was ten bate voor de
NIWIN.

STEENDEREN
Aanbestedingen. Voor de heer G. van Zomeren
te Toldijk had de aanbesteding plaats van het bouwen
van een woonhuis annex winkel en schoenmakerswerk-
plaats. Hoogste en laagste inschrijvers waren :
Metselwerk: B. W. Goossens, Toldijk f 8820.— ;
J. Otten en Zn, Steenderen f 9343.—
Timmerwerk: H. M. Eskes, Toldijk f 6479.-; E. J.
Olthof, Toldijk f 5747.—
Smidswerk: A. J. Leferink, Toldijk f 268.95; J. Stoel-
horst, Toldijk f 264.—
Loodgieterswerk : A. Hulshof, Vorden f 1172.— ; H.
Weustenenk, Hengelo Gld f 1268.—.
Electriciteit: J. Aalbers, Toldijk f 498.— .
Glas en Verfwerk ; H. G. Rutgers, Toldijk f 1655.—;
A. J. Koekkoek, Baak f 1737.50.

Voor het bouwen van een woonhuis voor de heer
A. A. Koekkoek te Baak waren hoogste en laagste
inschrijvers :
Metselwerk: J. Otten en Zn, Steenderen f 6790; B.
F. Jansen, Baak f 7042.—.
Timmerwerk : W. A. Gosselink, Steenderen f 4372. —;
H. Schoemaker, Steenderen f 4712.—.
Smidswerk: G. J. Booltink, Steenderen f 267.—; W.
Wisselink, Steenderen f 286.50.
Loodgieterswerk: J. van Wilsem, Steenderen f2458.—.

Voor Mr Dr W. B. Helmich had de aanbesteding
plaats van de herbouw van een dubbele woning, de
z.g. „Oude School", die dit voorjaar is afgebrand.
Hoogste en laagste inschrijvers waren :
Metselwerk : B. Z. Hulshof, Steenderen f 7975.— ; Gebr.
Rondeel, Hengel-Gld f7438.-.
Timmerwerk: H. M. Eskes, Toldijk f5241.-; B. H.
Harmsen, Steenderen f5120.—.
Smidswerk; A. F. Schooltink, Baak f210. — .
Loodgieter- en electriciteitswerk : H. J. Beuseker, Steen-
deren f1548.— ; J. van Wilsum, Steenderen f1245.—.
Glas- en Verfwerk: A. J. Koekkoek, Baak f1637.— ;
G. J. Uiterweerd, Baak f 1599.—.

Aankoop stier. Door de Stierenvereniging ,,Steende-
ren" is aangekocht een stier van de fokker J. Garrit-
sen, Luur en gestationeerd bij de hr G. Remmelink,
Spaensweert.

In het Zilver. Zaterdag j.l. was het 25 [aar geleden
dat de heer W. Sesink te Baak in dienst trad bif de
C.A. & V.V. aldaar. Van verschillende zijden werden
de jubilaris felicitaties aangeboden.

Demonstratie brandspuit.
Maandagavond werd de nieuwe branspuit gedemon-
streerd aan het Bronkhorsterveer. Deze was gebouwd
op de Hub-auto der gemeente. De spuit, die aan
alle eisen voldoet, werkt met een capiciteit van 6 stra-
len, waarvan één abnormaal grote straal, die een hoogte
bereikt van i 45 mtr. Uit omliggende plaatsen toon-
den verschillende brandmeesters hun belangstelling.

Beknopt Raadsverslag Steenderen
Vergadering van de Raad der gem. Steenderen op Maandag
j.l. onder voorzitterschap van burg. Heersink.
Afwezig was de heer G. B. Peters.
Allereerst vindt het onderzoek der geloofsbrieven van d«
nieuw gekozen raadsleden plaats. Tot leden van de Com-
missie van Onderzoek werden benoemd de hh. Hendriksen,
Helmich en Schut. Teneinde de commissie in de gelegenheid
te stellen de stukken te onderzoeken, wordt de vergadering
geschorst. Na heropening brengt de commissie bij monde
van de hr Helmich, verslag uit. De stukken werden in orde
bevonden, en tot toeloting van alle nieuw benoemde leden
besloten. Hierna werden de notulen behandeld, waarbij de
heer Remmelink opmerkt, dat het voorstel van de Burge-
meester om de kosten van het rioleringsplan te verdelen in
een verhouding van 2 : 1 , heeft gezien als een principe-
besluit. De notulen werden hierna vastgesteld.
De ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangeno»
men. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd hierna
vastgesteld een instructie voor de hulpkeurmeester in vaste
dienst. In deze instructie is de bezoldigingsrcgeling, zoals die
werd vastgesteld bij raadsbesluit van 17 Mei 1949, opge-
nomen met dien verstande, dat de rijwieltoelage overeen-
komstig de wens van Ged. Staten van f60.— teruggebracht
op f45.— per jaar. B. en W. hebben op het ontwerp het
advies gevraagd van de Inspecteur van de Volksgezondheid
te Epe. Deze had geen bezwaar.
Vervolgens komt aan de orde het voorstel van B. en W.
om dat college te machtigen tot het aangaan van kasgeld-
leningen tot een maximum-bedrag van f 100.000,— en het
daarvoor door de Minister van Binnenlandse Zaken aange-
geven rentetarief. Momenteel is slechts 25,000,— opgenomen,
doch in verband met • de financiering van het herstel van
oorlogsschade aan wegen en de verbetering van de Paarde-
straat is het mogelijk, dat tijdelijk meer kasgeld nodig is.
Op een vraag van de hr Helmich deelt de Voorz. mede,
dat de rente !

3
/4 % per jaar bedraagt, terwijl '/s % provisie

in rekening mag worden gebracht. Overeenkomstig het voor-
stel van B. en W. werd de machtiging verleend.
De wijzigingen van de begroting 1948 (9e en 10e wijziging
Gewone en Kapitaaldienst) worden overeenkomstig de aan-
geboden ontwerpen vastgesteld.
Overeenkomstig het voorstel van B. & W. worden tot leden
van de commissie tot onderzoek van de rekening" 1948 be-
noemd de heren J. H. Uenk, Th. A. Schut en D% T. Cam-
perman. Verder wordt nog besproken de tot onbwoonbaar
verklaarde woning te Bronkhorst B 5 en 6. De heer Rem-
melink* informeert of de bewoner de hr Wolff al eenandere
woning heeft, waarop de voorz. mededeelt dat dit nog niet
het geval is.
Bij de rondvraag vestigt de hr Helmich de aandacht op de
vuilnisbeltregeling te Baak en vraagt hoe of deze kwestie zal
worden aangepakt. De hr Camperman wijst op de steenho-
pen, welke in de Beekstraat liggen, en vraagt of deze ge-
bruikt kunnen worden voor wegverbreding. De hr Remme-
l i n k vraagt nog of een vuilnisbelt te Baak wel nodig is. Wij
moeten ook zelf het vuil opruimen, zo zegt deze. De Voorz.
zegt het een en ander met de architect te zullen bekijken,
maar het is moeilijk een geschikte plaats te vinden. Ook
de stenen aan de Beekstraat zullen met de architect in ogen-
schouw worden genomen. Hierna sluit de Voorzitter de
vergadering,



vvVergeet hen niet."
Wat is een simpeler karweitje dan het plakken van
een postzegel op een brief? En zelfs met deze een-
voudige bezigheid kunt U thans een goed werk doen!
U kunt daarmee, voor slechts enkele centen extra,
helpen het lijden te verzachten van zo ontelbaar velen,
hier in Nederland en vooral ook in het verre Indo-
nesië, die op enigerlei wijze in moeilijkheden, zorgen
of leed verkeren.
Zeg niet, dat die paar centen bij zoveel leed nog niet
eens als de bekende „druppel op een gloeiende plaat"
zijn, want de geschiedenis kent talloze, even
blijde als beschamende, voorbeelden van die sterke
„macht van het kleine"! Voor U is het inderdaad een
kleinigheid en daarom behoeft vrijwel niemand zich
hieraan te onttrekken ; maar in het grote geheel worden
al die klenigheden tezamen een onoverwinlijke macht
van medeleven. Als een kleine 10 millioen Nederlan-
ders in de maanden Augustus en September gemid-
deld per hoofd slechts in totaal 10 onnozele centen
méér betalen voor al de postzegels, die zij in die
maanden gebruiken, dan betekent dit een bedrag van
niet minder dan bijna l millioen gulden voor het comité
Postzegelactie „Vergeet-hen-niet". De opbrengst
daarvan komt gelijkelijk ten goede aan «het werk van
het Rode Kruis, de N.I.W.I.N. en de Stichting „Neder-
land helpt Indië". En rekent U nu eens uit, welk be-
drag er voor deze organisaties, die op het gebied
van leniging van allerlei leed in Nederland en Indo-
nesië hun sporen verdiend hebben, beschikbaar zou
komen, indien al die bijna 10 millioen Nederlanders
m de maanden Augustus en September eens iedere
week per hoofd gemiddeld 10 onnozele centen op hun
postzegels zouden meer betalen!?
Dat zou in ieder geval heel wat méér zijn dan een
simpele druppel op de gloeiende plaat van het leed!
En omdat een goed begin nog altijd het halve werk
is, spreken we af, dat de eerste brief of kaart, die U
na het lezen van dit stukje verzendt, gesierd zal zijn
met een „Vergeet hen niet"-zegel, aan alle postkan-
toren en veile belangeloze verkoopadressen in waarden
van 5 c. (2+3) — 10 c. (6+4) — 15 c. (10+5) —
40 c. (30+10) verkrijgbaar!

Nieuws in het kort
Zuiderzeeland. De Poldercommissie voor algemene
belangen stelt voor, een twaalfde provincie te vormen,
Zuiderzeeland genaamd, welke provincie zeven ge-
meenten zou omvatten.

Het dure leven. Volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek zijn de prijsindexcijfers van het gezins-
verbruik per 15 Mei iets gestegen.

Zonder spelen weer kampioen. Daar de heer Lod.
Prins heeft medegedeeld, dat hij in September niet
tegen Dr M. Euwe kan uitkomen in de strijd om het
persoonlijk kampioenschap schaken, heeft de K.N.S.B.
besloten, dat de hr Euwe de titel kampioen van Nederland
behoudt.

En maar rekenen. Verwacht wordt, dat de huis-
huren per l Januari met 17'/2°/

0
 zullen worden ver-

hoogd, doch deze mededeling in sommige bladen werd
al weer officieel tegengesproken.

Prinses werd peettante. Prinses Beatrix werd peet
tante van Robin Edward Furber.

Zij wel . . . Een buitenlander, die van een Neder-
lander een auto te leen kan krijgen, zal hier in den
vervolge Zondags mee mogen rijden.

Hiermede geven wij kennis, dat op 24 Juli 1949,

in de leeftijd van 41 jaren is overleden de heer

B. WULLINK.

De overledene was sinds de oprichting lid onzer

afdeling. Hij genoot als collega de volle waar-

dering.

De Bouw-patroonsbond

Afd. Hengelo-Gld.

Heden overleed, onze geliefde Vader, Behuwd-,

Groot- en Overgrootvader,

H. G. Berkelder

in de gezegende ouderdom van ruim 90 jaar.

Uit aller naam

Fa m. Berkelder.

Rust zacht lieve Opa.

Her mien—ArnoldJ

Henk—Gerda (Indonesië)

Hengelo Gld, 27 Juli 1949.

De begrafenis zal plaats hebben op a.s. Maandag
l Aug., 13.30 uur, op de algemene begraafplaats
te Hengelo Gld.

Heden overleed zacht en kalm, in haar Heer en

Heiland, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot-

en Overgrootmoeder

Lambertha Gerdina Hissink,
Wed. van H. Harmsen,

in de gezegende ouderdom van 83 jaar.

Uit aller naam

Familie Harmsen

Hengelo Gld, 24 Juli 1949
„Stenderink"

ïp 125,000 leden hebben allen hetzelfde doel:
n.l. VERHEFFING, en GELIJKSTELLING

van onze OPENBARE SCHOOL!

Helpt mee en wordt lid van „Volksonderwijs".

Voor de vele blijken van

belangstelling ontvangen, ter

gelegenheid van ons Huwe-

lijk, betuigen wij U, mede

namens wederzijdse Ouders

onze hartelijke dank.

G. Dierssen

F. F. Dierssen-Lenselink.

Zelhem,

Hengelo-Gld,
Juli 1949.

Te koop
6 zw. Biggen

bij B. Maalderink,

„Donderwinkel"

Toldijk Steenderen

Te koop

enkele kilo's Knolzaad
groen blijvend, half lange,

f 3.25 per kilo.

BoerekoolplantenSOctperlOO
een nest jonge Hazewindhondun
van prima afstamming, geen
luxe prijs.

R. Röeling, „op Els"

E 132 Zelhem.

Kerkdiensten
ZONDAG 31 JULI 1949

Ned. Herv. Kerk
8 uur de heer Te Winkel

10 uur Ds Kwint

Veldhoek 9 uur Ds J. Wiersma,
pred. te Zelhem

Vrijz. Herv. Kerk.
5 UUF Ds Padt, van Oostzaan»

Ned. Herv. Kerk Steenderen
9.45 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordus
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 een
R.K. Meisje

voor dag en nacht i 16 jaar.

Te bevragen Hofstraat 4.

Te koop
een vlot neurende

M.R.IJ. Vaars
bij G. J. Harmsen,
Esselenbroek Hengelo Gld.

Te koop

knolzaad
van de fa Sachtleven

bij Th. v. d. Mondt



Wegens vacantie

g e s lote n
Maandag l Augustus tot
Maandag 8 Augustus.

Kledingmagazijn

J. E. T. LANGELER

Wegens vacantie zijn de volgende schoenmakers

gesloten
1 tot 6 Aug. H. Hoksbergen, Keyenburg.

8 tot 13 Aug. A. Kelderman, Velswijk.

15 tot 20 Aug. R. RÖeling, Keyenburg.

22 tot 27 Aug. I. Gr. Bruinderink Keyenburg.

Geruite REGENMANTELS
in grote en kleine maten ontvangen.

' Fa JACOBS

H.H, LANDBOUWERS
Wij houden ons aanbevolen voor het

stomen van

AARDAPPELEN.
Ook nemen wij gaarne bestellingen aan op voer-

aardappelen, welke dan tegelijk gestoomd kunnen

worden met uw eigen verbouwde.

Opgave kan gedaan worden bij

H. J. A. WESSELINK, Noordink E 60

Firma J. W. Albers
VORDEN - Tel. 7

4 belangrijke dagen
voor Landbouw, Middenstand en Industrie

17 t.m. 2O A U G U S T U S

HELAMINTO
HENGELO GLD

Te koop
van verbouw

Kozijnen met deuren
Ramen met glas

H. J. Buunlc, Raadh.str. 5.

Vliegerpapier
in alle kleuren

Vliegertouw
in bosjes vanaf f 0.25.

ARNOLD

Trachten leed te

verzachten...

ten bate van Nederland

en Indonesië

Te koop een toom

BIGGEN
bij Wed. H. Negens,

Bekveld D 58 Hengelo-Gld

Te koop een toom

BIGGEN
w.o. b.b. zeugjes

bij Th. J. Kaak.

E 39 Hengelo Gld

Te koop
Knolzaad
(andijvie blad)

a ! 2.50 per kilo,

bij J. Messink en

G. Broekman, Wichm.weg

Wegens vacantie is onze
Dames-Kapsalon

gesloten
van 1 t/m 6 Aug.

H. M. Wuestenenk

Te koop

enige Dames- en Heren-

Rijwielen

1 jongens Rijwiel
Allen opnieuw gemoffeld en

in staat van nieuw.

W. Luimes
Hengelo Gld.

Te koop een toom

mooie biggen
bij E. J. Broekman,

E 47 Hengelo Gld

Te koop
een geschilderde

Secrétaire
Adres Regelinkstr. l

Hengelo Gld

Opleiding Practijkexamens

BOEKHOUDEN en HANDELSKENNIS
Cursus begint SEPTEMBER 1 949

Aanmelding :

H. J. SEESING, St Janstraat, Keyenburg,

Leeraar M.O. Boekhouden.

G. JANSEN, Handelskennis L.O.,

Onderwijzer, Keyenburg Gld.

INTERNATIONAL

HARVESTER

Mc, Cormick-Tarmall TRACTOREN
Wereld beroemd

worden geleverd in verschillende uitvoeringen.

Dealer (a H. J. Harmsen & Zn
Banninkstraat 4 HENGELO GLD


