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Het vraagstuk van

de kleine boeren-bedrijven

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening, de heer S. L. Mansholt, is er ten volle
van overtuigd, dat bij het toepassen van middelen om
het vraagstuk van de kleine boeren-bedrijven tot een
oplossing te brengen, grote voorzichtigheid moet wor-
den betracht. Het instellen van een commissie voor de
bestudering van dit vraagstuk acht de bewindsman,
blijkens zijn memorie van antwoord aan de Eerste
Kamer inzake de begroting 1947 van zijn departement
en het Landbouw-Crisisfonds, minder gewenst; veel
nieuwe gezichtspunten zal het werk van een dergelijke
commissie thans niet kunnen opleveren. Wel kan ge-
zegd worden, dat bij de maatregelen tot verbetering
van de exploitatie der kleine bedrijven bijzondere vragen,
ook van sociale aard, zullen rijzen. Het is van belang,
dat deze vraagstukken van alle kanten worden bezien
en dat daarbij van de ervaring van ambtelijke en niet-
ambtelijke deskundigen kan worden geprofiteerd.

Naar het herstel van de rentabiliteit van de kleine
boerenbedrijven dient gestreefd te worden door bevor-
dering van betere verkaveling, intensivering, betere
arbeidsmethoden en verdere mechanisatie (waarbij co-
öperatief gebruik van werktuigen gestimuleerd zal wor-
den). Bij uitbreidingsmogelijkheden voor de varkens-
houderij en de kippenhouderij zal in de eerste plaats
aan de kleine boeren worden gedacht. De toekomst zal
moeten leren, of deze uitbreiding zover zal kunnen gaan,
dat hierdoor de rentabiliteit verkregen kan worden.

Naast het woord „ruilverkaveling" (in de betekenis
van de Ruilverkavelingswet) is ook wel het woord „her-
verkaveling" gebruikt. Hierbij wordt dan gedacht aan
verkavelingen, waarbij niet alleen een ruiling van per-
celen plaats heeft, zodat ieder een practisch even grote
oppervlakte terugkrijgt, doch waarbij tevens getracht
wordt economisch verantwoorde bedrijven te vormen.
Herverkaveling brengt dus mede, dat — wil men aan
alle betrokkenen wederom een bedrijf kunnen toewijzen —
in de nabijheid *bf elders grond beschikbaar moet zijn.
Het grote tekort aan cultuurgrond is hierbij, het behoeft
nauwelijks te worden gezegd, de grote moeilijkheid.

In de memorie, waaraan het bovenstaande is ontleend,
wordt verder gezegd, dat het inderdaad kan voor-
komen, dat verspreide zeer kleine percelen worden ver-
vangen door beter gelegen grotere kavels en dat de
eigenaren niet meer bereid zijn deze te verpachten aan
kleine boeren, die tot dusverre die percelen in gebruik
hadden, aangezien deze kavels voortaan gemakkelijk in
de exploitatie van het eigen bedrijf kunnen worden
opgenomen. In dergelijke gevallen pleegt men in over-
leg te treden met de eigenaren van andere in het blok
gelegen gronden, om te trachten deze kleine boeren in
staat te stellen grond van anderen te pachten. In niet
alle gevallen lukt het evenwel een bevredigende op-
lossing te vinden; nieuw uit te geven gronden zijn
helaas meestal niet aanwezig.

Subsidie van het Rijk
De ruilverkavelingsrenten kunnen als regel ruim-

schoots betaald worden uit de verhoogde opbrengst;
bovendien steunt het Rijk de ruilverkaveling in vele
gevallen door belangrijke subsidies, die er toe bijdragen
de ruilverkavelingsrenten laag te houden. De ruilver-
kavelingsrenten moeten door de eigenaren voldaan wor-
den. Zijn hun eigendommen verpacht, dan kunnen zij
wegens de mede op hun kosten door de ruilverkaveling
bereikte verbetering aan de Grondkamer om pacht-
verhoging vragen. Hiertoe zal evenwel geen toestem-
ming worden verleend in die gevallen, waarin de pacht-
prijzen vóór de ruilverkaveling naar het oordeel van
de Grondkamer reeds te hoog waren.

een nieuwe telg
Op eens deed een klok een vreugdelied horen,
We luist'ren verrast en blikken omhoog;
Dan ontplooit zich, heel langzaam, een vlag van een toren
En danken wij blij met een traan in het oog.

Er is in ons land een prinsesje geboren!
Deez' juichende klanken doortrillen de lucht.
De wind voert ze mee — dat ieder het hore,
Over steden en land, naar het kleinste gehucht.

In deze voor Neêrland zo heug'lijke stonden,
Nu voelen wij innig en vaster de band:
Oranje en Neêrland, steeds hechter verbonden,
Tot zegen en heil van der vaderen land.

Ziet, uit de huizen daar wapp'ren de vanen,
Van rood, wit en blauw, met de wimpel eraan.
Kan ooit een volk zich gelukkiger wanen ?
Kan ooit een volk onze vreugde verstaan ?

Laat, juichende stemmen, het vreugdelied horen !
Omhoog nu de vlag, want Neêrland viert feest !
Dit machtig gevoel is ons allen beschoren,
Want wij zijn nog nooit zó gelukkig geweest!

(Nadruk verboden)

Werktuigcoöperaties
Met voldoening heeft de Minister vernomen, dat in-

stemming werd betuigd met zijn ideeën omtrent de
werktuigcoöperaties. Behalve door coöperaties zal ook
door burenhulp nog veel bereikt kunnen worden. Op
dit punt zal voorlichting stimulerend kunnen werken.
De landbouwvoorlichtingsdienst zal tevens beter onder-
houd van werktuigen gaan bevorderen ; het is n.l. geble-
ken, dat vele werktuigen door slecht onderhoud in veel
te korte tijd onbruikbaar worden. Naar stabiliteit van
de prijzen wordt ook in het belang van de kleine boeren
en tuinders gestreefd; onder de tegenwoordige, wisse-
lende omstandigheden is zulks echter niet steeds geheel
te bereiken.

Plaatselijk nieuws
Landbouwproblemen. De heer Amsing uit Utrecht
hield in zaal Langeler voor een klein maar aandachtig
gehoor een lezing met filmvertoning over verschillende
landbouwproblemen. Spreker behandelde o.a. de mecha-
nisatie der landbouw, de bemesting en de ruilverkave-
ling. Speciaal wat de bemesting betreft, wees spr. op
het belangrijke werk der voorlichting dat op dit gebied
wordt verricht door de Landbouwvoorlichtingsdienst.
Kolenschaarste. Tengevolge der kolenschaarste zijn
ingaande Maandag j.l. verschillende scholen gesloten.
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Officiële Bonnenlijst

voor het tijdvak van 23 Febr. t.m. 8 Mrt 1 947

Bonkaarten Geldige bonnen Rantsoen

KA, KB, KC 703 61 ~4 alg.
(strook no. l )

61—5 alg.
61—6 alg.

KD, KE 703
no. 1)

MA, MD 703
iok r . < i 1 1

62 4 ; ,ki .

62—5 alg.
62 6. 62-7 en
62-8 Big,

61—4 suiker

250 gram waspoeder en l 25
gram soda
3 eieren
750 gram suiker, boterham-
strooisel of 1500 gram jam,
stroop enz. of 750 gram
chocolade of suikerwerk.

250 gram waspoeder en 125
gram soda
3 eieren
250 gram suiker, boterham-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.

250 gram suiker, boterhatn-
strooisel of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram
chocolade of suikerwerk.

Tabakskaarten etc. 6 1 — 1 . 61—2 en 2 rants. tabaksartikelen
QA, QB, QC 703 61 3 tabak

61—1 versnap.

61—3 versnap.

200 gr. choc. of suikerwerk
of 200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400 gram
jam, stroop enr.
100 gr. choc. of suikerwerk
of 100 gram suiker, boter -
hamstrooisel enz. of 200 gram
jam, stroop enz.

Bonnen voor zieken 1 4 dagen geldig.

Het C.D.K. deelt mede, dat in de op 13 Febr. j.l.
gepubliceerde bonnenlijst voor het eerst ook de geldig
verklaarde bonnummers der ten behoeve van zieken
uitgereikte kaarten ME, MF en MG zijn opgenomen.
Zoals bekend ontvingen zieken tot dusverre rantsoen-
bonnen, welke een betrekkelijk lange geldigheidsduur
hadden. Men moet er rekening mee houden, dat de
om de andere week van bovengenoemde kaarten aan
te wijzen bonnen ook slechts H dagen geldig blijven.

WAARSCHUWING

De Directeur van het Distributie-Kringbureau te
Doetinchem, mede omvattende de agentschappen Bergh,
Gendringen, Hengelo (G.), Wehl, Wisch en Zelhem,
maakt bekend, dat leveranciers van goederen in het jaar
1946 of zij, die in datzelfde jaar diensten voor deze
Distributiekring hebben verricht, hun rekeningen vóór
1 Maart a.s. op het Kringbureau te Doetinchem moe-
ten hebben ingediend, aangezien de declaratie van de
bedragen bij de betreffende rijksinstante na die datum
niet meer mogelijk is. Rekeningen, welke na 28 Febr.
a.s. binnenkomen, zullen als niet ontvangen worden
beschouwd.

De Directeur, J. H. Berendsen

Aflevering varkens. Aan de gemeentewaag werden
vorige week 60 varkens afgeleverd.
Burgerlijke stand van 1 — 15 Febr. 1947.

Bevallen : H. B. Wissink-Smeenk zn, W. Wentink-
Bretveld zn, J. Lenderink-Vruggink dr, A. J. Adelerhof-
Barink zn, H. A. Eijkelkamp-Branderhorst d., W. H.
Harwig-Bijenhof d, H. E. Jaaltink-Waarle d.

Ondertrouwd : H. Wentink en F. Huurneman, A. J.
Grotenhuis en H. J. Wasseveld.

Gehuwd: G. J. Kimmels en E. Lammers, L. H.
Visschers en H. Nijen Es, W. H. Burghard en A.
Ordelman, Th. Boerman en H. M. Radstake.

Overleden: Levenloos aangeg. kind van J. Eenink
en T. Esschendal; D. A. Aalderink, 36 jr, echtgenote
van H. Meijerman (overl. te Doetinchem); L. L. Was-
sink, 75 jr, wed. van R. Mellendijk; H. W. J. Polman,
vr., 14 dagen.
Ereschuld en dankbaarheid. Maandagav. kwamen
in de kleine zaal van „Concordia" de oud-militairen
van 1940 bijeen. Men besloot gezamenlijk met auto-
bussen de landdag te bezoeken, welke 15 Mei a.s. te
Rijssen wordt gehouden. Algemeen drong men aan op
bespoediging van het oprichten van een monument voor
oorlogsslachtoffers, waarbij de voorzitter, de heer See-
sing, toezegde met het gemeentebestuur overleg te
zullen plegen. De vergadering was door de koude maar
matig bezocht.

Toneelavond Bond voor Staaispensionnering. De
afd. Hengelo(Gld) van de Bond voor Staatspensionnering
hoopt medio Maart een toneelavond te geven, waar-
aan de bekende toneelver. K.D.O. uit Brummen haar
medewerking zal verlenen. Deze toneelvereniging die vóór
de oorlog hier ook al enige malen is opgetreden, is
thans op tournee met het prachtige stuk „Onder één
dak" van Jan Fabricius. Gezien het grote succes dat
zij hiermede heeft, belooft dit weer een prachtige avond
te worden. Men zJe t.z.t. de advertentie in dit blad.

Brand. Door tot nu toe onbekende oorzaak brak brand
uit in de werkplaats van den heer Kappert in de Veld-
hoek, waarbij de bovenverdieping geheel uitbrandde.
De schade is aanzienlijk.

Vorstverlet. In de vorstverletregeling zijn thans 120
personen opgenomen, hetgeen een wekelijkse uitgaaf
van ruim f 2700.— vergt.

„Geef 'm de sporen." De Blmonderneming Miedema
brengt a.s. Dinsdagavond in zaal Langeler de cowboy-
film „Geef 'm de sporen" met in de hoofdrollen Ab-
bott en Costello, Hollywood's beste komieken.
Voor nadere bijzonderheden zie men de adv. in dit no.

Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Vanaf Dinsdag 25
Febr. a.s. zal de heer J. W. Luiten, assistent bij de
rijkslandbouwvoorlichtingsdienst alle Dinsdagen van
9.30—11.30 uur ten gemeentehuize zitting houden voor
de landbouwers, teneinde alle gewenste inlichtingen te
verstrekken aangaande technische bedrijfsaangelegen-
heden, o.a. bemestingen, ziektebestrijdingen enz. Alle
inlichtingen worden aan iedere grondgebruiker gratis
gegeven. Wij geloven dat hiermede zeker in een behoefte
wordt voorzien en dit voor ieder van groot belang zal
kunnen zijn.

„Nederland leeft." De Oranjecommissie gaf ter ge-
legenheid van de nationale feestdag Woensdagav. in
het feestgebouw een toneelavond, waar door de toneel-
groep van de zangver. „Excelsior" een opvoering werd
gegeven van het toneelstuk „Nederland leeft".

Na de opening door den burgemeester volgde een
zangnummer en hierna werd het toneelstuk voor het
voetlicht gebracht, dat onder ademloze stilte door de
stampvolle zaal werd gevolgd. Het stuk maakte een
diepe indruk op de aanwezigen. Het werd, evenals de
vorige malen op voortreffelijke wijze gespeeld, waarvoor
alle medespelenden een woord van lof toekomt en het
daverende applaus was dan ook ten volle verdiend.

Een goede gedachte was het, de oudjes uit het Rust-
huis uit te nodigen om deze uitvoering bij te wonen.
Het was kostelijk, te zien hoe zij zich amuseerden.

In de pauze werd een collecte gehouden voor de
Niwin, welke f 58.34 opbracht.

Aan het slot dankte de heer Te Winkel de spelen-
den en sloot met een kort kernachtig woord deze in
alle opzichten geslaagde avond.

Auto tegen boom. Op de nationale feestdag reed
omstreeks half 6 een vrachtauto van de firma Onstenk
uit Zutphen op de weg tussen Hengelo en Vorden
tegen een boom. De chauffeur kwam er met een lichte
hersenschudding en enkele hoofdwonden af. Dr ter Bals
verleende de eerste hulp. De auto had aanzienlijke schade.

50 jaar getrouwd. De oud-gemeenteveldwachter J.
H. Wisselink en zijn echtgenote herdachten Woensdag
j,l. de dag waarop zij 50 jaar in het huwelijk traden.
Het echtpaar G. J. Starink te Bekveld mocht op die
dag eveneens zijn gouden huwelijksfeest vieren.

Marktbericht. Op de Woensdag gehouden jaarmarkt
werden 144 paarden aangevoerd. Prijzen: volbloed
f800.— tot f 1000. —, 2-jarige paarden f600.— tot
f800.— en l '/2-jarige f450.— tot f 500.-. De handel
was goed. De aanvoer was, gezien de barre koude,
boven verwachting. Er waren slechts 10 kramen.

De toestand van het marktterrein was deze keer wel
buitengewoon slecht. Doordat veel te laat met zand-
strooien werd begonnen, struikelden vele paarden en
het regende klachten bij den marktmeester. welke voor
deze gang van zaken echter niet verantwoordelijk ge-
steld kon worden. We mogen verwachten dat de be-
voegde autoriteiten, welke deze klachten zeer zeker
zullen bereiken, afdoende maatregelen zullen treffen,
zodat voor een herhaling niet behoeft te worden gevreesd.

uit Indonesië
Een onzer Hengelose jongens, als soldaat in Indonesië,
zond ons bijgaande eerste brief van een serie die hij
ons heeft toegezegd voor ons blad.

Het valt niet mee, om weer te geven wat er in
iemand omgaat, wanneer hij voor de eerste keer — en
dan als soldaat — voet aan wal zet op Java.

Eerst krijg je een rommelige indruk van het geheel.
Je mist de bekende Hollandse helderheid dadelijk. Im-
mers, onverschillig waar je in ons eigen landje komt,
dadelijk valt je de helderheid en reinheid der bevolking
op. Dat is in Indië anders.

Toen wij van onze „Tegelberg" afstapten, zeulend
onder de zware plunjezak, ging een geheel nieuwe
wereld voor ons open. Wij werden op vrachtwagens
geladen en langs de wegen van Priok en Batavia snorden
wij voort naar onze eerste standplaats Meester Cor-
nelis. Complex: Berenlaan.

Welke soldaat van de 7 December-devisie kent niet
de huizen aan de Berenlaan te Meester Cornelis? Daar
werden we wegwijs in onze nieuwe omgeving. Je zag
met verbazing naar de Éjfpge klapperbomen, die je zo
dikwijls op foto's gezien £^d. Nu had je ze echt voor
je. En de Chinese toko<H-clie je eerst beschouwd had
als vieze onzindelijke zaaKjes, werden al weldra tot een
pleisterplaats voor de dorstigen. Immers, daar kreeg je
stroop met ijs, wat een ware verkwikking is in de tro-
pische hitte. De toko-houder aan de overkant van ons
gebouw deed weldra goede zaken en stond onder de
jongens al gauw bekend onder de populaire naam van
„Ome Willem". Het kwam zelfs zo ver, dat Ome
Willem wel mee de rimboe in wilde trekken om ons
steeds van limonade te voorzien. Doch dat is natuurlijk
afgeketst, het zou te veel moeilijkheden medebrengen.

Op 18 November zijn we verder getrokken. In co-
lonne — door de A. A. T. vervoerder — zijn we ver-
huisd naar onze huidige standplaats. Hoog op onze
wagens raasden we over de slechte Indische weggetjes.
De inlandse kinderen staken bij wijze van groet hun
duim in de hoogte, onder luid geroep van „oké" en
„rokko" (roken). Dat zelfs in dit land, waar de geurige
tabak toch groeit, nog gebrek aan rookartikelen bestaat,
is niet te snappen. Maar een feit is, dat elke inlander
een „Players" of „Gold Flake" nog wel degelijk op
prijs stelt.

Na een holder-de-bolder-tocht van een paar uren
kwamen we in onze nieuwe woonplaats, prachtig ge-
legen temidden van bamboebossen, afgewisseld door
sawah's. Je zag karbouwen door de modder plensen,
terwijl de boeren met hun reusachtig grote hoeden er
achteraan zeulden. In de verte de toppen van de Salak
en de Gedeh, welke laatste weer neiging tot werken
begint te vertonen.

In zulke ogenblikken zie je inderdaad de overweldi-
gende schoonheid van het landschap. Aan de ene kant
van de weg de zacht-glooiende sawah's met het jonge
groen van de pas uitgepote rijst, als een beeld van de
zich herstellende landbouw ; aan de andere kant in de
diepte de woeste kali, die zich een weg baant naar de zee.

We werden gelegerd in huizen, veelal samengesteld
uit riet en bamboe. Het is niet bepaald een luxe, zo'n
huis, maar het is waterdicht en luchtig. En van de kou
heb je hier gelukkig geen last, al kan het 's morgens
toch behoorlijk fris zijn. Als je tegen half zes 's mor-
gens je blik met water uit de put omhoog haalt (pompen
of kranen zijn onbekend), kan je het kfppenvel op je
armen komen te staan. Maar voor een Hollander is
zoiets nog wel eens lekker. Tegen half zeven blaast
„Kokkie" voor het eten en wordt de broodmaaltijd met
hete thee naar (binnen gespeeld. Daarna gaat de dagtaak
beginnen. Dat is voor iedereen lang niet hetzelfde. De
chauffeurs zorg
„rijklaar" zijn.

n dat de wagens blijven lopen en steeds
De monteurs — altijd even vet en

smerig — zorgen dat eventuele mankementen worden
de kanonniers (wij zijn de veld!) gaathersteld. Van

een gedeelte m
er doen, weet

:t de kanonnen aan het prutsen (wat ze
k nog steeds niet) en een ander gedeelte

gaat op patrouille. Trouwens, van die patrouilles is
niemand vrijgesteld, tenzij de zieken. Onze commandant
is van mening (en terecht), dat iedereen in staat moet
zijn om patroujledienst te doen.

De volgendel keer zullen we eens met zo'n patrouille
op pad gaan. j Is wel eens interessant die te volgen.

Het is nu half elf en dus bedtijd. Ik zal maar weer
eens op mijn brancard gaan liggen met de klamboe
(muskietennet) over me heen. Als je dat ding niet had,
was je hier ongelukkig, want dan had je 's morgens
minstens 50 muggesteken op je body.

Welterusten en tot de volgende keer !
G. L., korp. 2e kl. artillerie.

MEDEDELINGEN Coup. Landbouw-Ver. „DE VOLHARDING"
Deze week zijn de voederbonnen voor kuikens uit-

gegeven. De bevoorrading voor deze voeders zal ge-
schieden naar de hoeveelheid van de ingenomen bonnen,
dus spoedig inleveren van de bestelbon is dringend nodig.

Het bestelde afwijkende veevoeder wordt niet aan-
gekocht. Een deskundige (Dr Grashuis) stelde de ver-
koopswaarde van dit artikel op f 4.— per 100 kg, terwijl
de verkoopprijs f 23.— bedraagt. In onze circulaire van
Jan. j.l. hebben wij hier al over bericht. Wij beveelden
dit artikel toen ook al niet erg aan. Wie hierover meer
wil weten, leze het artikel hierover in het Algem. Land-
bouwblad van de vorige week en het ingezonden stuk
in de Geld. Ov. Courant.

Landbouwzaden aangekomen. Zaaihaver, -gerst en
-tarwe onderweg. Direct na het vriezen beginnen wij
af te leveren. Alle soorten kunstmeststoffen ruim voor-
radig ; wie een hoeveelheid van 4 ton of meer kan ont-
vangen, leveren wij aan huis direct van de ontvangplaas
Lochem of Zutphen.

Brandstof is bij deze koude een zeer gevraagd artikel.
Wij leveren l mud aan ieder af. In voorraad eierkolen
en anthraciet.

Voor het sproeien van de vruchtbomen na de vorst
hebben wij vruchtboomcarbolineum en Chel W.U. 117
in voorraad.

G.O.S. afd. Hengelo. De varkens worden als regel
iedere Vrijdagmorgen om 8 uur ontvangen; opgeven
ten kantore of bij de plaatselijke agenten. Nuchtere
kalveren gaan nu weer direct naar de eigen slachterij,
dit geeft f 1.— vrachtbesparing. Te beginnen met de
week van 3 Maart worden de nuchtere kalveren 2 X
per weèTc ontvangen en wel Dinsdag- en Vrijdag-
morgen om 8 uur.

Coöp-Boerenleenblandbouwbelang
HENGELO (GLD)

De ingeleverde spaarbankboekjes kunnen op-
gehaald worden.
Zij die nog verzuimden hun boekjes in te
leveren, worden verzocht dit alsnog zo spoedig
mogelijk te doen, voorzien van inlegvellen.
Kantoor geopend iedere werkdag v. 9-12.30 u.

De Kassier

NUTSSPAARBANK - VOROEN
Herdenking van het

f 125-jarig bestaan J

der bank

op Zaterdag 1 Maart 1947

Inleggers, hypotheekgevers en belangstellenden
worden uitgenodigd om 3 u. in het Nutsgebouw.

Het Bestuur

A.R. Kiesver.

„Nederland en Oranje"

Vergadering
op Dinsdag 25 Febr.

's av. 7 u. precies

in de Chr. School

Spreker: de Weled.gestr. Hr

J, W, Weenink
Notaris te Dinxperlo.

Onderwerp:

De staalkundige betekenis van

Sovjet Rusland
Geestverwanten en belang-
stellenden hartelijk welkom.

Gevonden

een vulpen
Tegen advertentiekosten te-
rug te bekomen

bij B. Overmaat
C 12 — Hengelo

Te koop

een toom bi
w.o. b.b. zeugjes,

bij J. R. Weenink

bij 't Regelink — E 9

Te koop

een 1-jarige pink
bij J. G. Brekveld
B 27 - Hengelo

Te koop

1 buitenband
(nieuw) maat 32X4'/2-

Te bevragen:

Harmsen
„Stenderink", Hengelo (Gld)

Te koop

voorzijde van kippenhok
compleet met ramen,
3.30X1.90 m,

en 3 jonge herdershonden
H. Luimes
Lankhorsterstraat — D 122

Verkrijgbaar

prima vis in
G. J. KUIPERS



Voor de vele gelukwensen,
ontvangen bij ons \2

]
l2-]arig

huwelijksfeest, betuigen wij
door deze onze hartelijke
dank.

T. Brus
L. Brus—Onstenk

Hengelo (Gld), Febr. 1947.

Gevraagd

r,k, meisje,
11> a 18 jaar, in burgergezin
(omgeving Hengelo).
Diegene die prijs stelt op
goede behandeling en be-
hoorlijk loon en verder nog
wat wil leren (naaiwerk en
huishouding). gelieve te
schrijven onder letter W aan
het bureau van dit blad.

Te koop

een kunstmoeder
met petroleumlamp,
voor pi.m. 100 kuikens,

bij H. Groot Roessink
,,Nieuwe Mettemaat"
Hengelo

Te koop een

r,y rag, maal
6 Maart aan de telling,

bij H. Berendsen

E 90 — Hengelo

Te koop

2 zware
bij J. Dijkman

Dunsborg B 105a
Hengelo

Te koop

een ri maalkaif
en een eenwinter

bij H. J. Tankink

C 120 — Keyenburg

Te koop
een l'/2-jarige

r.b. pink
bij B. A. Winkelman

Noordink

H.H. Landbouwers. Vanaf
heden worden weer elke

Woensdagmorgen tot 9

uur

nuchtere kalveren
ontvangen bij

G. F. Wicherink
Kroezerijweg 3 - Keyenburg

UITVOERING der Chr. Gem. Zangver.
„Looft den Heer"
(Dir. de heer H. W. Ellenkamp)

op Woensdag 26 Febr.
's avonds 1 uur

Na de zang wordt opgevoerd het blijspel

*

Gebroeders Kalkoen

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering 's mid-
dags l — 2 uur aan de zaal.

Toegangsprijs f 1.— (bel. inbegrepen).
Kaarten verkrijgbaar bij den
secretaris H. B. Lubbers.

H.H. Pluimveehouders

Namens den Rijkspluimveeteeltconsulent P. J. WIJK te
Apeldoorn houdt ondergetekende iedere Woensdag-
voormiddag van 9.30—10.30 uur bij den P.B.H.
te Hengelo zitting voor

het verstrekken van inlichtingen

op het gebied van de pluimveeteelt.

De assistent,
KNIP DIT UIT! G. B RUESINK

Kerkdiensten
ZONDAG 23 FEBRUARI 1947

Ned. Herv. Kerk
10 u. Ds Kwint, 7 u. de Hr te
Winkel. Woensdagav. 7 u. bijbel-
lezing te Bekveld en te Varssel.

Vrijz. Herv. Kerk.
V.m. 10 u. Ds N. Padt, Zutphen

Parochie St. Willibrordus

Zondag communie uitreiken on
f i . U ' > - n l) u., vroegmis om 7 u.
hoogmis om 10 u., lof om 4 u.
Door de week communie uitreiker
om 7 u., H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Donderdagmorgen

1O uur
is de uiterste tijd dat ' 'w
adv. binnen moeten
U van plaatsing ver:
wilt wezen.

Neemt daarom geen risii .
brengt Uwadve

tentie vroegtijdig

BIOSCOOPZAAL LANGELER
Exploitatie: Jac. Miedema — Deventer

— HENGELO

Dinsdag 25 Februari, 8 uur, vertonen wij

de vrolijke Amerikaanse film

Geef 'm de sporen
(Ride 'em cowboy)

met: BUD ABOTT en LOU CASTELLO ('s werelds grootste

dwazen), Dick Foran, De Buckaroo Band en het Rangtfk*

koor van 40 personen.

Met een Stetson op het hoofd, een revolver op iedere
heup en een vurig paard onder zich stortten zij zich
in een zee van dwaasheden.

Toegang voor alle leeftijden. Prijzen en voorverkoop als gewoon.

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

25 Febr. Bioscoopvoorstelling in /«in l I.

2 C> Fi-br. Uitvoering Chr. /«nijver. „looft den l ieer", Dorp.

28 Febr. Algemene ledenvergadering \.Y.Y.

5 Maart Filmavond Comité „Freschukl en Dankbaarheid".

13 en 14 Mrt t l i tv. Chr. /.an^v. „Soli Deo Gloria", Bekveld.

20 en 21 Maart Uitvoering „Crescendo".

l o en 17 April Uitvoering Mu/.ickver. „C'oiu ordia".

Wordt gevestigd te Deventer
Hofstraat 6 (naast Sallandse Bank)

LÖWENHARDT & FUTSELAAR

Belastingconsulenten
Lid Ned. Coll. v. Bel.

Aangiftes Vermogensaanwasbelasting. Admi-

nistraties, controles van boekhoudingen enz.

Spreakuur te Hengelo (G), Kastanjelaan 9
Zaterdagsmiddags van 5 — 7
en volgens afspraak.

Voordrachtenboekjes Arnold

Te koop

l zware bi
foxiers,

bij L. M. Langwerden
E 92

Wij hebben nog een par-
t i j t je pootaardappelen Po-
pulair -:'/2j,. Zolang de voor-
raad strekt kan hier ieder
25 kg van bestellen. Verder
nog in voorraad Bintje 28/35

en Noordeling -*/,- , en
Zij die niet hun,eigen haver
kunnen zaaien, raden wij aan
deze met ons te ruilen; wij
hebben een partij schitte-
rende Zege haver van de
Groninger klei.

B. J. LEBBINK


