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Plaatselijk nieuws
Toneelavond N.V.V. Voor een volle zaal hield de
Hengelose Bestuurdersbond j.l. Zaterdag in „Concor-
dia" voor haar leden en verdere belangstellenden een
toneelavond. Na het openingswoord werd door onzen
oud-plaatsgenoot de heer G. Hilferink, wethouder van
Brummen, een propagandarede gehouden over het on-
derwerp „Waarom lid van een vakorganisatie." Spreker
gaf een overzicht van de strijd der vakbeweging, om
de arbeiders te verheffen uit hun somber en trooste-
loos bestaan van onmenselijk lange arbeidstijden, lage
lonen, slechte woningtoestanden, en eindelijk oud-en-
arm te zijn overgeleverd aan diaconie of armenhuis.
Hij wees op de resultaten, in de loop der jaren bereikt,
als: 48-urige werkweek, betere lonen, vrije Zaterdag-
middag, uitkering bij ziekte of ongeval, vacantierege-
lingen enz. Laten wij nooit vergeten hoe moeilijk en
zwaar de strijd hiervoor geweest is en welke offers het
vaak kostte. Hij wees dan ook de ongeorganiseerden
op hun morele plicht, de vakbeweging door hun lid-
maatschap te steunen, daar ook zij dagelijks profiteren
van hetgeen de vakorganisaties tot stand brachten.

Vervolgens bracht de toneelgroep uit Brummen het
toneelstuk „Als de poorten open gaan" voor het voet-
licht. Het werd met grote aandacht door de aanwezi-
gen gevolgd en met een hartelijk applaus beloond.

Het was een in alle opzichten geslaagde avond.

Geslaagd. Voor het candidaatsexamen Ned. landbouw,
richting zuivelbereiding, slaagde aan de Landbouwhoge-
school te Wageningen, onze plaatsgenoot de heer G.
J. Kolenbrander.

De heer C. Dickmann slaagde voor het te Apeldoorn
gehouden examen voor het praktijkdiploma Ned. han-
delscorrespondentie.

Wat is er in Hengelo met de a.s. feestdag te doen ?
In de vorige week gehouden vergadering van het

Oranjecomité werd besloten om op de a.s. Nationale
Feestdag de beide muziekverenigingen een rondgang
door het dorp te laten maken. De schoolkinderen zullen
een tractatie ontvangen, terwijl des avonds de zangver.
„Excelsior" in Concordia een reprise zal geven van
haar toneelstuk „Nederland leeft".

Structuur van de grond. De afd. Hengelo-Vorden
van de B.O.G. hield in de zaal Demming een druk
bezochte bijeenkomst, waarin de heer Scharringa, hoofd-
assistent van de landbouwvoorlichtingsdienst een lezing
hield over de structuur van de grond en de organische
bemesting. Wat de structuur is, zegt spr., is moeilijk te
omschrijven. Ze is gunstig of ongunstig. In de bovenste
aardlaag van ongeveer 15 cm speelt zich een rijk leven-
af van bacteriën, schimmels en kleine organismen, veel
meer dan men zou vermoeden. De kleinste aarddeeltjes
voegen zich aaneen tot vlokjes, waartussen de holten
zich vullen met water en lucht. Er ontstaat de z.g.n.
kruimelstructuur, cfte we zien als een klein weefsel met
een grote activiteit van kleine wezens.

Door telkens de oogst van het land te verwijderen,
waardoor de grond onbedekt wordt, wijzigt de struc-
tuur zich in ongunstige zin. De bewerking van de grond
en de bemesting zijn noodzakelijk om het leven weer
op gang te brengen. Oorspronkelijk gebruikte men alleen
stalmest. Later verviel men in de fout uitsluitend kunst-
mest te gebruiken. Thans bevindt men zich het beste
bij een oordeelkundige toepassing van beide.

De bewerking bestaat in het beploegen van de grond.
Dat mag niet dieper gaan dan 18 cm. Wat daar be-
neden ligt is de ploegzool, die te hard is voor de wor-
tels om er in door te dringen. Daarom moet ze af en
toe los worden gemaakt, waarbij er voor gezorgd moet
worden, dat deze grond niet in de bouwvoor komt.
Men gebruikt hiervoor een „ondergronder" of een soort-

fcteéCJ-w o n d e re n
In een zitting van de Sovjet-academie van
Wetenschappen werd verklaard, dat het,
met behulp van de atoomenergie mogelijk
was, invloed op het weer uit te oefenen.

(Krantenbericht)

Ik heb weer eens iets nieuws gelezen:
Rusland zal de eerste weten,
Die natuur aan banden legt!
Men kan nu de Biltse heren
Rustigjes gaan pensionneren —
't Komt zónder hen nu ook terecht.

Door de splitsing der atomen,
Kan ik reeds bij voorbaat dromen
Van verlof met zonneschijn.
In Maart komt men je straks vertellen:
Ga 't pension maar vast bestellen —
September zal vast zonnig zijn!

U hoeft niet meer bang te wezen;
In Januari kan men lezen,
Wat voor weer men strakjes maakt.
Iedereen krijgt nu het zijne:
's Winters zal de zon gaan schijnen —
's Zomers vriest het dat het kraakt.

Later hoef je naar de heren
Even maar te tel'foneren:
„Luister eventjes meneer —
Is het heus nu wel verantwoord —
'k Wil in Juli graag naar Zandvoort.
Zorgt U voor wat zonnig weer?"

Men leest straks per advertentie,
Als oneerlijke concurrentie
Van d' Enkhuizer Almanak:
Acht Augustus zal het gieten;
Blijf dan thuis wat Zwarte Pieten,
Rustig en op Uw gemak.

En m'n likdoorn, die bij prutweer
Stak en jeukte, heeft geen nut meer;
Laat ik nu verdwijnen — gauw!
Maar één ding kan 'k U vertellen:
Men kan U toch nooit voorspellen
d' Onweersbuien van je vrouw.

(Nadruk verboden)

gelijk werktuig, dat aan een gewone ploeg kan worden
bevestigd.

Nadat spr. nog verschillende aanwijzingen had ge-
geven omtrent de tijd van ploegen in het voor- en
najaar op klei- en zandgrond, werd een aantal lantaarn-
plaatjes vertoond, waarbij de structuur van de bodem,
alsmede de constructie van verschillende ploegen met
ondergronders aanschouwelijk werden voorgesteld en
besproken.

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

s.s.t.t.
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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 2 t m 1 5 Febr. 1 947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 701
1 "f)

KD, KE 701

(strook no. 4)

Tabakskaart enz.

59 1 brood
59 2
59 1, 59-2 boter
59 3 ..
59—1 melk
59—2,59—3 melk
59—1 vlees
59-2 „
59—2 alg.
59 3
59-4 .,
59-5 ..
59—1B res.
59-1C ..

60—1 brood
80—1 boter
60-2 „
60—1 melk
60—1,60—2vlees
60-2 alg.
60—1D res.
80—IE res.

60-2D res.

T 68

MA, MB, MC, MD 59—4 brood
701 (strook no. 4) l 59-4 boter

! 59—4 margarine
59—4 melk
59—4 vlees
59—5 vlees
59—4 kaas

800 gram brood
400 gram brood
125 gr. margar. of 100 gr. vet
250 gr. margar. of 200 gr. vet
4 liter melk
3 liter melk
100 gram vlees
400 gram vlees
200 gram kaas
125 gram koffie
50 gram thee
100 gram bloem
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
800 gram brood
500 gr. bloem of kindermeel
(niet uit rijst bereid).
100 gr. bloem of kindermeel
(niet uit rijst bereid)

2 rants. tabaksartikelen
(geldig t.m. 8 Febr.)

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

Van 2 t/m 1 5 Febr. margarine inplaats van boter

In de periode van 2 t/m 15 Febr. zal voor personen
van 5 jaar en ouder uitsluitend margarine en geen boter

beschikbaar worden gesteld.
Deze maatregel is nodig om de voor de winter be-

schikbare botervoorraad over het gehele seizoen zo
goed mogelijk te kunnen verdelen. In de voorafgaande
maanden is er enige malen in het totale vetrantsoen
meer boter gegeven om het hoofd te kunnen bieden
aan de moeilijkheden in de grondstoffen voorziening van
de margarine-industrie. Vermoedelijk zal deze vervan-
ging van het voor de A-, B- en C-groep gebruikelijk
geworden H-daagse boterrantsoen niet behoeven te

worden herhaald.

De voorzitter, de heer D. Wullink, dankte den spre-
ker voor zijn duidelijke uiteenzetting van dit leerzame

onderwerp.

Uitvoering „Excelsior". Onder grote belangstelling
gaf de zang- en toneelver. „Excelsior" Dinsdag- en
Woensdagavond in zaal „Concordia" haar jaarlijkse

uitvoeringen.
Het programma bestond uit een 7-tal zangnummers,

w.o. 2 concoursnummers, die onder dirigentschap van
den heer Witteveen op verdienstelijke wijze ten gehore

werden gebracht.
Hierna werd voor het voetlicht gebracht het toneel-

stuk „Nederland leeft" door Henk Manders. Het stuk
speelde zich af op het platteland, in de donkere jaren
der bezetting. Onder ademloze stilte werd dit stuk op
uitmuntende wijze vertolkt, en het liet niet na, op de
aanwezigen een diepe indruk te maken. Alle mede-
spelenden komt dan ook zeer zeker een woord van lof
toe voor de voortreffelijke wijze waarop zij hun rollen
wisten uit te beelden.

Het waren weer een paar prachtige avonden die
„Excelsior" het Hengelose publiek heeft geboden. Wij
prijzen ons gelukkig dit stuk binnenkort met de blijde
gebeurtenis nogmaals te zien opvoeren.

Benoemd., Onze oud-plaatsgenoot de heer R. Bron-
sema, thans onderwijzer te Vlaardingen, is benoemd
tot hoofd der school te N. Beijerland.

„Kota Inten". De passagierslijst van het stoomschip
„Kota Inten" met gewonde militairen, ligt ter inzage
op de gemeentesecretarie alhier.

Zondagsdienst doktoren. Dr ter Bals en dr Wester-

beek van Eerten.

Nieuws voor boer en boerderij
De gelegenheid tot omwisseling van haver tegen

rogge sloot aanvankelijk op 5 Jan. j.l. Thans kunnen
wij berichten dat deze termijn is verlengd tot l Apr i l
1947. Aanvragen daartoe kunnen worden ingediend l ij
het P.B.H.-kantoor.

De moeilijke positie op het gebied van broodgraan
dwingt ons nogmaals onder Uw aandacht te brengen,
dat aan de opgelegde aanslag rogge en/of haver voor
1 April a.s. moet zijn voldaan. Van deze datum kan
niet worden afgeweken. Is levering voor deze datum,
tengevolge van bijzondere omstandigheden niet mo-
gelijk (b.v. zeer laat dorsen), dan dient, onder opgave
van de datum voor welke wel geleverd kan worden,
een verzoek tot latere levering te worden ingediend bij
het Bureau van den Prov. Voedselcommissaris voor
Gelderland te Arnhem, Velperweg 55, afd. oogstregi-
stratie. In dit verzoek moeten de redenen, waarom men
pas voor een latere datum kan leveren, worden opge-

geven.
Het is onder de pluimveehouders niet voldoende be-

kend, dat de erkende verzamelaars gehouden zijn, voor
iedere ontvangen hoeveelheid eieren een door hen on-
dertekend ontvangstbewijs af te geven. Hierop moet
worden vermeld het aantal geleverde eieren, zowel in
cijfers als in letters, de datum van inlevering enz. Het
verdient aanbeveling deze bewijzen in ontvangst te
nemen en goed te bewaren.

Tenslotte vermelden wij nog, dat de handel in niet
te velde gekeurde zomerzaaitarwe met ingang van heden
ook voor aflevering aan uiteindelijke gebruikers in het
binnenland is toegestaan.

G. Weenink, P.B.H, district 30

INGEZONDEN

De beleefdheid eist een antwoord terug!

Zo is hier ons antwoord. Indien gij meende dat wij
wilden kaatsen, zouden wij dan ook nog een keer de
bal terug willen kaatsen.

Dat wij de 3 arbeiders met de 2 kruiwagens noem-
den om ons onder dit motief te verontschuldigen, ligt
verre van ons, daar voelen wij ons te veel bona-fide

arbeider voor.
Gij wist niet, dat wij ook al stappen hadden onder-

nomen voor een afdoender middel, en met succes. Was
het misschien niet beter geweest om even te blijven
staan, dan was gij beter georiënteerd geweest, dan was
het niet nodig geweest om het bewuste straatje in Uw
tweede artikel straal te negeren, maar ja, dat was een
voldongen feit, waar gij dan ook totaal naast stond.

Wist gij, dat wij wel over zoveel verantwoorde-
lijkheidsgevoel beschikken, dat, wanneer het nodig
is, wij weten wat ons te doen staat?

Gij noemt het onzin, wat betreft de regen van 11
uur. Men kan wel zien, dat dit lekepraat is, hier is
het spreekwoord van toepassing: schoenmaker blijf bij
je leest! Wat de gladheid betreft van 12 uur, die was
ondanks het z.g. opvriezen al zo goed als weg.

Gij wist niet, dat op de Ie Kerstdag 's morgens in
de vroegte zand is gestrooid geworden, met een zak-
lamp. Dat is volgens Uw inziens dan ook dwaasheid,
omdat gij. wel kunt zien in het\ donker.

Wat het lezen betreft, bent ge er ook naast met dat
vroeger beginnen, dat bewijst U het bovenstaande wel.

Dat £ij niet om moderner hulpmiddelen behoefde te
vragen, wisten wij ook wel, maar het was toch heus
niet zo gek geweest, daar het toch een gemeenschaps-

belang is.
Wat die extra loketten en overbelasting van werk

voor de gemeenteambtenaren betreft, dat noemen wij

spitsvondigheid.
Wist gij, dat het weer een organisatie ook parten

kan spelen? Het bewijs daarvan ligt op verschillende

hoeken der straten.
Dat er zoveel stof is opgewaaid over het zand strooien

ligt niet aan ons. Wij hadden mogen verwachten van
een intellectueel dat hij zich duidelijker had uitgedrukt
in het eerste artikel van 11 Jan. 1.1., dan was dit alles

overbodig geweest.
Dankend voor de plaatsruimte,

de Hengelose gemeente-arbeiders.

LET OP DU V E R S C H I L

ALS U KUIKENS KOOPT
Links een Petersime kuiken

Rechts een ander

MODERNE PETERS/ME HA TCH/BA TOR BROED E RIJ

KUIKENBR. A'P 906 / VERM.BEDR/JF N948/9 T E L.N?/*

H.H. Landbouwers!

Wenst U eerste kwaliteit kuikens, desgewenst ook gele wiekt?

Levert dan Uw bon spoedig bij ons in.

Wij zorgen voor franco levering per eigen auto.

A - ald. Hengelo (Gld)

Houdt Vrijdag 7 Februari vrij
voor de

f Propaganda-Feestavond j

die gehouden wordt in zaal Langeler

Aanvang 7 uur

Uitnodigingen worden verzonden! Het bestuur

STICHTING VOOR DE LANDBOUW

Gro^nvoeder- en weidedagen

De onlangs bij de Landelijke Stichting voor de Land-
bouw opgerichte commissie voor Voeder- en Weide-
bouw heeft een sterk propagandistisch karakter; zij zal
moeten bevorderen, dat de resultaten van het weten-
schappelijk onderzoek ingang vinden in de praktijk,
terwijl omgekeerd de wetenschappelijke onderzoekers
op de hoogte worden gebracht met de vraagstukken
welke zich in de praktijk voordoen. Hiervoor is een
nauwe samenwerking tussen de practici en de personen
welke belast zijn met het wetenschappelijk onderzoek
in de voorlichting, ten zeerste gewenst. Het gestelde
doel kan bereikt worden door de oprichting van plaatse-
lijke studie- en. propagandaclubs. Dit kan in het bijzonder
bevorderd worden door het houden van groenvoeder-
en weidedagen.

Het ligt in de bedoeling van het bestuur van de
Gelderse Stichting voor de Landbouw om een drietal
groen voeder- en weidedagen te organiseren.

Voor de Achterhoek zal deze vergadering worden
gehouden te Ruurlo op 6 Febr. a.s. in hotel „de Keizers-
kroon". Aanvang 10.30 uur.

Het programma vermeldt o.m. een tweetal inleidin-
gen van Ir L. Hartman van het Rijkslandbouwconsulent-
schap te Zutphen, n.l. „Overzicht van het werk van
het Nacovo en de noodzakelijkheid tot voortzetting
daarvan" en „Overzicht van de bestaande toestand ter
plaatse en de noodzakelijkheid tot verbetering"; een
inleiding van Dr' Ir Frankfena, inspecteur van de land-
bouw te Wageningen: „Kan in het gemengde zand-
bedrijf het blijvende grasland gehandhaafd blijven ?" en
een inleiding van Dr Grashuis te Hoogland: „Enkele
grepen uit de moderne veevoeding".

De landbouworganisaties nodigen allen uit tot bij-
woning van deze vergadering.

^1) Zaterdag 8 Febr.

dansmuziek
zaal Langeler

aanvang 6.30 uur

UITVOERING Gymn.-ver.

op Maandag 3 en

Dinsdag 4 Februari 1947

in 't f eestgeb. „Concordia"
Aanvang precies half 8

Entree f l .— plus plaatselijke belasting.

Plaatsbespreking hedenmiddag l uur in het feestgcbouw
voor donateurs en ouders van leden, belangstellenden
1.30 uur, voor beide avonden. Het bestuur

Woensdag 5 Febr. GESLOTEN

CENTRA - Raadhuisstraat

EvenUwaandachtvoorT.O.P.
Onze uitvoering wordt dit jaar op

Woensdag 5 Februari
gehouden, 's avonds 7 uur precies.

Zaterdag l Febr. is er kaartverkoop en

plaatsbespreken van 2—5 in Concordia.

Voor donateurs van l—2.

Verder verwijzen wij naar onze aan-

plakbiljetten. jBk
* ?

Vergeet U dus niet vanmiddag even naar

Concordia te gaan.

H.H. LANDBOUWERS
Wij verzoeken U. deze week de benodigde
zaaihaver, -gerst en -tarwe te bestellen.

Eerstdaags komen de opfokvoer- en kui-
kenzaadbonnen. Lever deze direct in. Wij
malen alle grondstoffen hiervoor met onze
nieuwe hamermolen, zodat U van een prima
zak voer bent verzekerd.

Ook verzoeken wij U, de geldige kolen-
bonnen direct in te leveren.

Voorradig kolen zonder bon B. J. LEBBINK

Wat is er deze en de volgende maanden te doen?
A G E N D U M

3 en 4 Febr. Uitvoering Gymnastiek ver. „ Achrlles".
5 I'ebr. Uitvoering Korfbalclub T.O.I'.
b en 7 Febr. Uitvoering Jeugdver. Varsel.
7 Febr. Propaganda=Feestavond Volksonderwijs.

13 en 14 Febr. Uitvoering Jeugdver. Bekveld.
14 Febr. Algemene ledenvergadering N.V.V.

hr. Uitvoering Chr. Zangver. „Looft den Heer", Dorp.
5 Maart Filmavond Comité „ H r c s i h u l d en Dankbaarheid".

13 en 14 Mrt Uitv. Chr. Zantfv. „Soli Deo Gloria", Bekveld.
20 en 21 Maart Uitvoering „Crescendo".
16 en 17 April Uitvoering Muziekver. „Concordia".

Ontvangen

melkzevengaas .
H. WUESTENENK
Spalstraat

Koperslager - Loodgieter

Weggelopen
een zwartbonte

foxhond,
luistert naar de naam Tilly.

Tegen beloning terug
te bezorgen bij

A. Wesselink
E 58 - Noordink

Te koop

een r,b, maalkalf
bij B. Hendriks
Keyenburg

Te koop
een paar

nieuwe schaatsen
bij H. J. Onstenk
C 51 — Hengelo

Kerkdiensten
ZONDAG 2 FEBRUARI 1947

Ned. Herv. Kerk

10 u. Ds Kwint, H. Doop.
7 u. de Hr te Winkel.

Vrijr. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Parochie St. Willibrordu.

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.

Donderdagmorgen

10 uur
is de uiterste tijd dat Uw
adv. binnen moeten zijn als
U van plaatsing verzekerd
wilt wezen.

Neemt daarom geen risico, maar
brengt Uw adver-
tentie vroegtijdig



VOOR DE NIEUWE KOFFIEBON

VAN NFI l F

ROODMERK
U PROEFT^». . EN ZEGT:

Gevraagd

hulp in de
huishouding,

zelfstandig kunnende werken,
voor halve of hele dagen.

Zich te vervoegen bij

J. Kolenbrander•
hoofd oJ. school, Dorp

Biedt zich aan :

boerendienstbode
R.K., oud 22 jaar,
tegen l Mei.

Adres te bevragen aan het
bureau van dit blad.

Wie helpt
jong gezin (2 personen)

zonder kinderen, aan

enige kamers?
Adres buceau dezes.

Verloren
vanaf Keyenburg tot Els C104

een portemonnaie
Tegen beloning terug

te bezorgen bij

Th. Hendriks

C 104

Verloren
een zeildoeken

boodschaptas,
van de Ketenstraat
naar Bekveld.

Terug te bezorgen bij

J. W. v. d. Brink
Molenaar

Te koop

tegen matige prijs.

H. W. Hueskes
„Frederink"

Dunsborg — Hengelo

Te koop

6 keukenstoelen
(rieten matten)

bij J. Meijers

Regelinkstraat 15

Adverteren doet verkopen

Hiermede vervullen wij de treurige plicht, U
mede te delen dat heden, na voorzien te zijn van
de H.H. Sacramenten der Stervenden, zacht en
kalm is overleden onze geliefde Echtgenoot, Vader,
Behuwd-, Groot- en Overgrootvader

ALBERTUS WOERTS, ,

in de gezegende ouderdom van 81 jaar.

Uit aller naam,

Wed. A. Woerts—Terbogt

Hengelo (Gld), 27 Januari 1947.

Pluimveehouders

Betrek Uw kuikens van een erkend eerste klas bedrijf
Gegarandeerd prima kwaliteit. Levering franco.

Bestellingen wordin aangenomen door W. Esselink,
p/a H. van Onna, Reigersvoort, Steenderen.

Verm. bedrijf 4241 - Electr. broederij 9036

W. J. V A ESSEN, Erica weg 121, Apeldoorn

jaarfeest
Chr. Jeugdverenigingen Varssel

Donderdag 6 Febr. 1947

Aanvang 6.30 uur

Opvoering van de prachtstukken

Om de Hoge Es
en
MannenMMshouden

Donateurs uitsluitend ^B*avond toegang. Hun toegangs-

bewijs wordt aan di^chooldeur 's avonds uitgereikt.

Verder toegang voor beperkt aantal belangstellenden.

Vrijdag l Febr. aanvang 6.30 uur zeilde programma
Voor beide avonden zijn de kaarten in voorverkoop

verkrijgbaar bij H. Bruil, F 63. „Eggink" Varssel,

vanaf Dinsdag 9 uur. Haast U ! Entree f .0.75

Geen toegang voor schoolgaande kinderen.

Een speciale

Landbouw-boekhoudmethode
hebben wij per l Januari j.l. ingevoerd.

Voordelen:

• minder werkzaam

• geregeld contact

• belastingmoeilijlcheden uitgesloten

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Vaste kantooruren: Zaterdags van 9—12 u.

Administratiekantoor TH. J. SLOOT
HENGELO, E 2 — Lid N.l.v.B.

Ondergetekende verklaart
hierdoor, dat de geruchten
die over hem worden rond-
gestrooid over het aanbren-
gen van clandestiene slach-
ting geheel onjuist is, en
dit door den landbouwer
Riefel - Memelink en mede-
persoon geheel uit de lucht
is gegrepen, en dat hij hier-
door erg wordt gedupeert.

A. C. Adelerhof

Hummelose weg 18, Hengelo

Te koop
of te ruil voor gust vee

2 dragende malen
Febr. en Maart aan de telling,

en 3 zware biggen
bij D. M. Wullink
op „Huizink".

C 39 — Hengelo

Te koop gevraagd
elke hoeveelheid

consumptie-

aardappelen
Worden aan huis af-
gehaald, voor de hoogst
geldende prijs.

Opgave bij J. FRANKEN,
Groothandel in aardappelen,
Doesburg, of H. FRANKEN,
Pluim veehandel, Hengelo (G)
Tel. 295.

Te koop
op „het Zand" een partij
mooie dennen

bonenstoklcen
en nog een partij

voederbieten
Tevens nog een flinke partij
voederwortelen.

Te bevfagen bij R. DE
LANGE, Banninkstraat 20,
Hengelo (G.), ('s avonds na
6 uur) of op „het Zand"

tussen 8 en 4 u. aan de keet. *

Wegens familieomstandig-

heden is de winkel

gesloten

van 7 t.m. 10 Febr.
L KOHIER

v/h fa G. J. Wissink

Horlogerie -— Optiek


