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Öcm#H ud Indonesië.
2) De Patrouille.

Met een ruk schrik ik wakker . . . . Er is geschuifel
in mijn kamer. Door de open deur zie ik een gestalte
afgetekend tegen de hemel. Meteen zie ik aan de
pet, die deze draagt, dat het één van onze eigen jon-
gens moet zijn. Toch om hem te tonen, dat ik op mijn
qui-vive ben, roep ik: „Berhenti" (halt). „Ja, ja, goed
volk, wachtcommandant" klinkt het uit de duisternis
terug, „'t Is half vier, om vier uur aantreden bij het
wachtlokaal voor de nachtpatrouille", vervolgt de stem
onverstoorbaar. Met een grom geef ik antwoord. Dat
is waar ook, gisteravond had ik aanzegging gekregen
om met de nachtpatrouille uit te rukken. Hoe kunnen
ze toch zo honds zijn, denk ik bijmezelf, terwijl ik het
muskietennet wegschuif, om een mens zo uit zijn dro-
men te halen. Ondertussen heb ik de lamp aangestoken,
en me aangekleed, Wassen is er vannacht niet bij, want
je breekt de benen als je naar die mandiput moet.
Even het geweer controleren, houders nazien en vullen,
patroonband omhangen en dan stap ik de Indise nacht
in. Het is nu heerlijk buiten. De duizenden insecten
maken een sjirpend geluid, waarvan je oren na vijf
minuten al gaan tuiten. Verder is het stil, geen zuchtje
voel je om je oren. Hier en daar zie je in de andere
kwartieren nog licht, waar anderen zich gereed maken
voor de nachtelijke tocht. Er staan al enkelen bij het
wachtlokaal. Om vier uur precies stelt de patrouille
van twaalf man zich op, achter elkaar. Op gedempte
toon geeft de kapitein het commando „Voorwaarts
mars" en langzaam, zonder al te veel gerucht te maken,
zet de kleine troep zich in beweging. Voorop de ser-
geant van de K.N.I.L., die al een heel ervaren patrouil-
list is. Hij heeft immers vanaf de Jappen-capitulatie al
gepatrouilleerd. Ook de binnenlanden van Celebes zijn
voor hem niet vreemd meer. Buiten het kamp wordt
het opletten. Het is een voortdurend loeren tussen het
struikgewas en in de hoge klappers. Een enkele keer
wordt halt gehouden, wanneer iemand iets verdachts
meent te bespeuren. Zo trekken we een paar uur.
Tegen zes uur steken we de kali links van de weg'
over en gaan de echte „rimboe" in. We willen tegen
half zeven, als de zon opgaat, in de dichtsbijzijnde
kampong zijn. Dat wekt daar het meeste opzien, als
de inlanders reeds bij hun ontwaken „Belanda's" in
hun woonplaats zien. Over glibberige sawah-dijkjes gaat
het verdeï. Zo nu en dan hoor je een plons en een
gedempte vloek, als er één zo gelukkig is geweest van
het dijkje af te schieten en met één voet in de glib-
berige sawah-modder belandt.
Daar is het kampong-gebied. Afgesloten door een hek
van bamboe liggen daar de huisjes, Ze zijn gebouwd
van billik, een soort gevlochten riet. Hier en daar krin-
gelt een rookwolkje door een openstaande deur. We
zijn juist-op tijd. De bevolking is net bezig te ontwa-
ken. Doch nauwelijks zijn we de eerste huisjes voorbij,
of daar komt alles naar buiten, en staan ze met ver-
wonderde ogen te sJaren naar het kleine troepje blanke
mensen, die hun vroege morgenrust al komen verstoren.
Langzaam trekken we er doorheen. „Op deze tijd moet
je er net zijn", zegt onze K.N.I.L.-gids. „Als er nou
verkeerde elementen tussen zitten, voelen die zich toch
niet verilig en gaan wel weer verderop, omdat ze zien,
dat de soldaten hier kort in de buurt zitten."
Na een kwartier komen we op een open plaats waar
besloten wordt rust te houden en ons ontbijt te nut-
tigen. ,Aan beide kanten van deze plek wordt een wacht
geplaatst en allen gaan op de hurken in het natte gras
zitten om te eten. Als wacht heb je nou een prachtig
vergezi.cht. Over de bijna eindeloze vlakte van sawah's

hangt een waas van dampen. In de verte zie je nevels
over Java's blauwe bergen hangen, die straks plaats
zullen maken voor de verzengende zonnestralen. Dan
zal alles weer fel groen zijn. Dan trekt de karbouw
weer moeizaam zijn ploeg door de modder, terwijl
de tani (boer) er langzaam achteraan zeult. Hij zal
zijn werk doen alsof hij niet beseft hoe zijn prachtige
land momenteel in de belangstelling staat van bijna
heel de wereld. Als hij maar zijn padi op tijd kan
oogsten en ze aan den man brengen, is hij tevreden.
Over de dijkjes sukkelen nu de inlanders met hun piko-
lans (draagstokken) waaraan de zware manden met
vruchten hangen. Ananas, manggi's, pisangs, manden
vol, worden op deze manier naar de pasars gesleept.
Ongelooflijk handig zijn ze er mee.
Ik word afgelost. Nou een paar sneden brood met
corned-baef naar binnen gespeeld, en verder gaat het
weer, langs een omweg naar ons kamp terug. We pas-
seren nog een kampong, waar we over een kleine kali
moeten. Alleen een bamboe-stok ligt erover. Hij zwiept
vervaarlijk als onze KNIL-man als eerste de overtocht
waagt. De eerste drie komen goed aan de overkant.
Dan onze kapitein. Hij is nogal dik en zwaar. Ik ver-
bijt mijn lachen al, als ik zie wat er komen gaat. En
jawel, twee passen op de zwiepende „brug", en onze
„rooie" zeilt naar onderen. Moordgezicht. Met een
plons verdwijnt het gevaarte half onder water. Ik zie
het ingehouden lachen der anderen. En inplaats dat hij
nou dadelijk naar de andere kant loopt, gaat hij ook
weer terug. We hebben hem maar even een handje
geholpen en hij is dan ook veilig en wel aan de andere
kant gekomen. De rest kwam er nogal vlot over. „Het
is meer „jongleurswerk", zuchtte kappie. Nog drie kwar-
tier en we zijn weer binnen. Voor de rest van de mor-
gen behoeven we niets meer te doen dan ons op te
knappen en te gaan maffen.

G. L., korp. II Artillerie.

Plaatselijk nieuws

Door bemiddeling van de plaatselijke afdeling van het
U.V.V. werd aan de gezinnen Geurtzen en Oostendarp
een door Prinses Juliana toebereid baby-pakket uitge-
reikt. Behalve de nuttige inhoud bevatte het ook een
persoonlijke gelukwens van Hare Koninklijke Hoogheid.

Schietvereniging Prinses Beatrix. Maandagavond
hield de schietvereniging Prinses Beatrix in de zaal van
café v. d. Weer een ledenvergadering, welke werd ge-
opend door den heer J. Rouwenhorst, die er zijn vol-
doening over uitsprak thans, na een rustperiode van
7 jaar, weer met oefenen te kunnen beginnen. Spreker
wilde enkele woorden van dank richten tot den bur-
gemeester, voor diens bereidwillige medewerking, waar-
door het geweer van de vereniging behouden is ge-
bleven en stelt voor als blijk van waardering de bur-
gemeester een bloemstuk aan te bieden.
Uit het verslag van den secretaris, de heer Vrogten,
blijkt dat de vereniging bij het staken der oefeningen
in 1939 een batig saldo had van f39.79. Nadat zich
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Zondag a.s.

Paxl-Loeïieiml
Aanvang 2 uur

Entree 35 et,

beneden 1 6 jaar 10 et.

Terrein Kastanjelaan.

verschillende nieuwe leden hadden laten inschrijven wer-
den de bestuursleden gekozen als voorzitter de heer J.
Rouwenhorst, secretaris D. Hukker en penningmeester
W. Vrogten, terwijl tot 4e bestuurslid werd gekozen
de heer H. Wentink.
Op voorstel van het bestuur werd de contributie be-
paalt op f 0.50 en het inleggeld op f l .—. Het kaart-
schieten zal voor leden f 0.25 en voor niet-leden f 0.35
bedragen.
Alle leden zegden hun medewerking toe om de schiet-
baan weer in goede conditie te brengen. Op Zaterdag
22 Maart a.s. om 6 uur zal met oefenen worden be-
gonnen.

Op de heden gehouden markt waren aangevoerd 337
paarden. Prijzen: Volj. paarden f 1000.—tot f 1300.—
T/2 jar. paarden f 500.— tot f 800.—, veulens f 200.—
tot f300.-.
De kwaliteit van de aangevoerde paarden was goed
tot zeer goed. Vlugge handel. Verder waren geplaatst
34 kramen, enz. Het marktbezoek was druk.

Burgerlijke Stand over het tijdvak l t/m 15 Mrt '47.

Bevallen: G. R. Winkelman—Bremer, z. J. W. Wol-
sink—Gosselink zn. J. M. Jansen — ten Haaf zn. H. D.
Brekveld—Voortman d. A. A. Vrogten—Verstege zn.
H. D. Kosstede—Slotboom d. A. Ch. Bruil—Lende-
rink d. P. G. J. M. Smeenk—Dickmann zn. J. W.
Wullink—Lenderink z. B. Hulshof—Klein Meulenkamp
d. H. J. Niesink—Volman d. A. J. Maalderink—Graf-
fel man d.
Overleden : Gerritje Maatman, oud 82 j. wed. v. G.
J. Hoekman. Lambertus Klein Haneveld, oud 4 j. (overl.
te Zutphen).
Ondertrouwd : W. J. Ubbink en H. W, Kasteel. G.
Wesselink en G. W. Dijkman. A. J. Grotenhuis en H.
J. Wasseveld.

Verg. R.K. Jonge Boeren. Op 11 Maart had er een
bijeenkomst plaats van R.K. fonge boeren in café Wae-
nink. Na gebruikelijke opening volgde voorlezing der
notulen die in orde werden bevonden. Daarna volgde
een causerie over emigratie, die gehouden werd door
den Weled. Heer Schrijner, hoofd der school te Keijen-
burg. Nadat spr. de geschiedenis der emigratie in het
verleden heeft behandeld, komt hij te spreken over de
emigratiemogelijkheden der toekomst. In dit verband
noernt spr. de Ver. Staten van Amerika, Canada, Au-
stralië, Nieuw-Zeeland, Brazilië, Zuid Afrika, Argen-
tinië, benevens de minder op de voorgrond tredende
landen, als Bolivia, Peru, Chili. Uruguay, Frankrijk
en zelfs Turkije en Afghanistan.
De Ver. Staten zullen jaarlijks 3150 Nederlanders toe-
laten op .basis van het quota-systeem. Selectie is streng.
En wegens vervoersmoeilijkheden is de emigratie nog
niet hervat,
Canada zal niet veel boven zijn vooroorlogse kwantum
gaan. Canada heeft behoefte aan spoorwegarbeiders.
Zij die familie in Canada hebben genieten de voorrang.
Boeren die naar dat land willen, doen goed tenminste
een jaar zich op inheemse farmen te bekwamen.
Zuid Afrika heeft vakbekwame ambachtslieden nodig.
Maar er is nijpend woning tekort. Men zal genoegen
moeten nemen met de ontvangkampen te Natal en
Kaapstad. Voor landbouwers die minstens 5 a 10.000
gulden bezitten bestaan mogelijkheden. Landarbeiders
hebben geen kans. Als meest geschikte landen noemt
spr. Brazilië en Argentinië. Brazilië is een zeer groot
land. Oppervlakte 8.511.00 km

2
 met 44 millioen in-

woners, dus nog geen 5 inw. op de km
2
 terwijl Neder-

land ruim 300 inw, op de km
2
 heeft. De grond is aller-

best. Brazilië moet 80% van zijn levensmiddelen in-
voeren. Men mag er koloniseren in eigen nederzettin-

Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 23 Maart t.m. 1 5 April 1 947

Bonkaarten

KA, KB, KC 703
(strook no. 3)

KD, KE 703
(strook no. 3)

MA, MD 704
bijzondere arbeid en
a.s. moeders
(strook no. 3)

Tabakskaarten etc.
QA, QB, QC 703

Geldige bonnen

65-2 alg.

66—2 alg.
66—3 alg.

65—4 suiker

65—1 tabak
65-2, 65-3 tabak
65—1 versnap.

65—3 versnap.

Rantsoen

750 gram suiker, boterham-
strooisel of 1500 gram jam,
stroop enz. of 750 gram
chocolade of suikerwerk.

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

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

3 rants. tabaksartikelen
2 rants. tabaksartikelen
200 gr. choc. of suikerwerk
of 200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400 gram
jam, stroop enz.

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

gen. Het staat nu reeds vast dat er grote groepen naar
dat land zullen vertrekken.
Ook Argentinië biedt grote mogelijkheden.
Nadat spr. nog enige vragen beantwoord had besloot
de voorz. de bijeenkomst op gebruikelijke wijze.

Eindles. In een der lokalen van de Ds J. L. Pierson-
school werd de eindles gehouden van de cursus vee-
verloskunde, gegeven door de Dierenarts J. Reichman
te Steenderen. Deze cursus werd gegeven voor de Ver.
Chr. Jonge Boeren en Tuinders. De Voorz. der Ver.
bracht spr. dank voor zijn zeer leerzaam gegeven lessen.
Namens de cursisten werd een cadeau aangeboden, dat
dankbaar werd geaccepteerd.

Gemeenteavond Vrijz. Herv. Hoewel de 3e ge-
meenteavond door de slechte wegen niet zo druk be-
zocht was als de vorige mag het toch een zeer ge-
slaagde bgeenkomst genoemd worden. In een gloed-
vol betoog wees Ds van Linschoten op de noodzake-
lijkheid van Vrijz. Zending, niet als afzonderlijke groep
maar in kerkelijk verband. Tijdens de pauze volgde
een levendige nabespreking, waarna Ds. v. L. een no-
velle van Jan Campert voorlas „de grond is goed".
De voorz., de heer Wemes, sprak namens alle aan-
wezigen een hartelijk woord van dank.
Besloten werd nog om gezamenlijk op Goede Vrijdag
naar Laag Keppel te gaan voor viering van het H.
Avondmaal.
Met het zingen van Gez. 102:2 werd deze avond be-
sloten.

Zondagsdienst doktoren. Dr ter Bals en dr Buurke.

»De zevende sluier", een film die a.s. Dinsdag in
zaal Langeler draait en op verrassende wijze de stel-
ling zal Jkomen bevestigen, dat de Engelse filmkunst
ernstig bezig is de leiding te nemen. Een zeer, zeer
goede film die geen enkele aanbeveling behoeft. Zie adv.

Zo de Here wil, hopen onze geliefde Ouders

en Grootouders

G. W. TOONK

en

D. H. BUSSINK

op Woensdag 26 Maart a.s. hun 45-jarige echt-

vereniging te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de

wens van hun dankbare kinderen behuwd- en

kleinkinderen.

Hengelo (Gld), Varsel, F. 94.

„Mennink".

Bond van Staatspensionnering. Voor een flink be-
zette zaal hield de afd. Hengelo van genoemde Bond
in „Concordia.' een propaganda-avond. Als spr. trad
op de heer G. van Roekei uit Deventer. De toneel-
club K. D. O. uit Brummen die het toneelstuk „onder
één dak" opvoerde. Overtuigend was het woord van
den spr. (63 leden gaven zich op, zodat het ledental
de 200 gepasseerd is), terwijl met gespannen aandacht
geluisterd werd naar het toneelstuk. Het was een pracht-
avond en het bestuur kan met voldoening, gezien de
behaalde resultaten, hierop terugzien.

N
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Bond van Plattelandsvrouwen
Oprichtingsvergadering

op Woensdag 26 Maart, 2 uur, in „Concordia".

Mevr. Esselink—Kok, Hoofdbestuurslid, zal toelichting

geven en dan een lezing houden over „De Platte-

landsvrouw in de nieuwe tijd", daarna bestuurs-

verkiezing. ledere vrouw is welkom!

Metselaars en Timmerlieden
van Hengelo (Gld) zullen voortaan

elke 3 maand
hun rekening aanbieden.

De gezamenlijke
Aannemers.

Goede zijkammetjes waren lang schaars. Nu

zijn ze weer in meerdere soorten te krijgen bij

STEVORD. De prijzen van de goedkopere kwa-

liteit zijn verwonderlijk laag !

Ook zijn er weer baarkammen van flink for-

maat en van een kwaliteit, zoals U ze zelfs voor

de oorlog zelden zag.

Voor U hebben we pracht Scheerapparaten

ontvangen. (Geen oorlogsrommel, maar een zeer

goed vercbroomd apparaat) Voor onze prijs

95 et hebt U zoiets nog nergens gezien.

S T E V O R D
Clip. Irikm-h. JE INIUDIK

De bestelde Zaaigranen kunnen worden afgehaald, be-
stelbon P.B.H, meebrengen. Ook kunnen de pootaard-
appelen en de bestelde gras- en klaverzaden worden
afgehaald, wie aan zijn bestelling nog wat wil wijzigen,
bespreke dit vooraf even.

Haver en gerst worden door ons prima gereinigd voor
zaaizaad, spoedig brengen is aanbevolen, want het kan
er druk worden.

De kunstmeststoffen kunnen worden afgehaald, wij heb-
ben voorradig Kalksalpeter, Chilisalpeter, Kalkamonsal-
peter en Kalkstikstof. Verder Kali 20°/o, Kainiet en
Kali 40°/o. Het Slakkenmeel dat voorradig is, wordt
eerlijk verdeeld, terwijl Superfosfaat onbeperkt kan wor-
den afgehaald. Kalkmeststoffen en Koperslakkenbloem
uit voorraad af te geven.

Afd. G.O.S. Nuchtere kalveren worden iedere Dinsdag-
en Vrijdagmorgen om 8 uur ontvangen.

De slachtvarkens kunnen worden opgegeven bij de
plaatselijke vertegenwoordigers, iedere Vrijdagmorgen
wordt er ontvangen.
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De Hl Chroomlederfabriek
v.h. A. H. Alber», Vorden,

vraagt
voor spoedige

in-dienst-treding

enige flinke
werknemers.

Bij gebleken geschiktheid

vast werk. Hoog loon.

Te koop

1 nieuw herencostuum,
(bruin)

1 blauwe gummimantel,
(maat 52)

1 positiecorset, 6 tetra-

luiers, omslagluiers, 2

wiegedekentjes, enz.

Brieven no. 50 bureau van
dit blad.

Te koop

een Caroussel-Kunstmoeder
voor 200 kuikens.

Bij A. J. Gotink,
Varselse weg B 69.

Verloren, 13 Mrt,
een lichtbruine

Actetas,
van SpalstraattotKeijenburg

R. G. J. Besselink,

Winkelier.

Te koop
2000 K.G.

Roggestro,
bij J. Woerts B 59.

v ó ó r
Donderdagmorgen

MT 10 uur.

Chr. Muziekver

„CRESCENDO" Uitvoering
op Donderdag 27 en
Zaterdag 29 Mrt 1947

in Feestgeb. „Concordia"
Aanvang 7.30 uur

Entree f 1.— plus bel.

Na een 7-tal muzieknummers, afgewisseld door ge-

wijde muziek, zal worden opgevoerd:

„EIGEN WEGEN11

Spel in drie bedrijven

door Siebe de Jong.

Plaatsbespreking op Maandag 24 Mrt, voor do-

nateurs van 10—12, en belangstellenden van

2—5 uur, in de kleine zaal van „Concordia".

Het Bestuur

+

•
+

•

•

*
+

+

+

•

Belangrijke Uitbreiding

Wist U
dat wij de werkplaats belangrijk ver-

groot en tevens machinaal ingericht

hebben ?

dat wij ook voor U alle machinewerk

verrichten?

dat ons Timmerbedrijf thans erkend

is als Timmer- en Meubelbedrijf?

dat wij o.a. vervaardigen Slaapka-

mer- en Huiskamer-ameublemen-

ten, kantoor- en kleinmeubelen ?

dat wij uit voorraad kunnen aanbie-
den Schrijfbureaux, Rookfauteuils,

Naaiboxen en Boekensteuners?

Alles van massief eikenhout.

Zeer zware uitvoering.

Komt eens kijken. Het verplicht U tot niets,

Beleefd aanbevelend W. HEIJINK

Timmer- en Meubelbedrijf Hengelo (G.)

•

*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
+
+

Moderne
Dansschool Th, A, Houtman - Vorden

Erkend gedipl. Dansleraar

houdt a.s. Maandag 24 Maart inschrijving im

Hotel Langeler, van 7 tot 9 uur voor gevorderde
dansers(essen).

Komt het bij ons proberen.

Wij gaan U de nieuwste va-
riaties leren in

Fox-trott

Engelse wals

Tango

Slow-fox

Krusenwals

Oude dansen enz. enz.

Dames en Heren, geeft U spoedig op en U leert dansen
tot in de top. Gezelligheid en prima muziek ontbreken
niet. Dus vergeet U niet zich op te geven, want wij
gaan U weer het nieuwste geven om U rhytmisch
dansen te leren. Inschrijfgeld f 1.50.



Gevraagd :
aankomende

Timmerman-

Meubelmaker.
W. Heijink,

Timmer- en Meubelbedrijf

Hengelo (Gld).

Gevraagd
bekwaam

Tuindersknecht
Brieven No. 3, bur. Reclame

Vermist.
Kleine zwarte langharige
hond met korte poten,

Schotse Terriër.

Terug te bezorgen tegen

flinke beloning bij Mevr.

Kwint, Ruurl. weg 26, Hen-

gelo (Gld).

Gevonden een

leren actetasch.
Tegen adv.-kosten terug te

bekomen bij

Jansen, Langewagen.

Te koop een

stalen Ledikant
met onderlegger.

Te bevragen bureau dezes.

Te koop

een kippenhok,
2'/2 X 3 M.

en plm. 250 K.G.

rode wortelen,
bij Joh. Langwerden,

E 89.

Te koop

2 heren rijwielen
zonder banden,

een frame in prima staat

en een paar z.g.a.n.

lage heren schoenen,
maat 44,

bij L. 1. Wagenvoort D 64.
Kerkdiensten

ZONDAG 23 MAART 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 u. de Hr te Winkel, 10.15 u.
Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

5 uur n.m. Ds Riphaagen, Zutphen

Parochie St. Willibrordus

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.

Verkrijgbaar

Officieren legen Killer
f6.25 ARNOLD

Bioscoop Langeler - Hengelo

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Dinsdag 25 Maart, 8 uur
de veelbesproken film

De zevende sluier
met JAMES MASON en ANN TOD

De menselijke ziel is als Salome aan het eind
van haar dans, verborgen voor de buiten-
wereld deor zeven sluiers. Sluiers van achter-
docht, schaamte en schuchterheid.

Een zeer goede film, die geen enkele aanbeveling behoeft

Toegang H jaar.

Prijzen en voorverkoop als gewoon.

Nationale landdag oud-strijders
te Rijssen op Hemelvaartsdag 1 5 Mei a.s.

Oud-militairen uit de gemeente Hengelo (G.) die even-
tueel met . hun echtgenoten de Nationale Landdag te
Rijssen per autobus willen bezoeken, kunnen zich hier-
voor aan onderstaande adressen opgeven tot uiterlijk
30 April a.s. Het aanmeldingsbedrag bedraagt f 1.—
per persoon.

H. }. Seesing, St Janstraat 10, Keyenburg
H. J. Vruggink, Wichm. weg 25, Hengelo (G.)
O. R. J. Jansen, Spalstraat 46 „
B. Harmsen, op „Bruil" „
D. J. Langwerden, Varsel F 32

Het plaatselijk comité

„Ereschuld en Dankbaarheid"

afd. Hengelo (Gld)

H.H. Paardenfokkers

Staat ter dekking
de zo beroemde stamboek- en premiehengst

L Montretout du Marais K1828
Ouders steeds eerste premie-winnaars van België en

stond zelf meermalen no 1.

Montretout kreeg op één na de meeste premie voor
afstammelingen voor Gelderland, en in 1946 werd op
fokdag Hummelo zijn dochter Roza van Bronkhorst
kampioen van Gelderland en vele anderen met de
hoogste premie bekroond. >•

II, Geert van Heenwerf K1701
Bruin met kol. Deze hengst heeft in Lochem en om-
streken een buitengewoon mooie prestatie geleverd.

Van de vele aangevoerde merries op stamboekkeuring
van Geert werden bijna alle opgenomen in stamboek.
Dit vindt zijn oorzaak hierin dat Geert zeer beroemde
ouders heeft, uit de allerbeste bloedlijnen. Heeft als
vader den oud-kampioen hengst Fair K 1186, die
82 goedgekeurde hengsten verwekte.

Beide hengsten dekken en bevruchten uitstekend.

Vorig jaar pi.m. 90 °/o bevrucht.

Dekgeld Montretout du Marais f46.—.

Geert van Heenwerf f 41.—.

Gust van vorig jaar en meer paarden van één eigenaar

reductie.

H. SCHEFFER
bij de Varsselse Molen - Hengelo (Gld)

Te koop
een jonge

guste koe
per dag 9 L. melk, tevens

jonge konijnen te koop.
Bij G. Langeler

E 31

Te koop een r.b.

maalkalf
half jaar oud,

bij H. Willemsen,
C 111 Keijenburg.

ULFERS

Kinderbijbel
Boekh. ARNOLD

Te koop

een r.b. maalkalf,
bij H. Waarlo, B 12.

Te koop

een vaait

«n een schotteling
keuze uit 2,

bij A. Bongaarts

bij 't Kervel.

Te koop
een roodbont

maalkalf
Bij Wed. H. Weverink

C. 36.

Te koop aangeboden

een fornuis
bij A. J. Kok
Kervelse weg 19

Opnieuw ontvangen

Hel en Hemel van Dachau
4e druk

Prijs f 4.50 ARNOLD


