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Officiële Bonnenlijst

voor het tijdvak van 8 t/m 21 Juni 1947.

Bonkaarten

KA, KB, KC 707

(Serie E)

KD, KE 707

(Serie E)

MA, MB, MC, MD,
ME, MF, MG 707

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.
(Serie E)

Geldig* bonnen

E— 01 brood
E-02 „
E-01 boter
E-02 boter
E— 01 melk
E 03, E-05 melk
E— 01 vlees
E-02
E-03 ..

E-01 alg.
E— 02 alg.
E— 01 res.
E-03 res.
E-04 res.
E-05 res.
E— 06 res.
E— 07 res.

E— 11 brood
E— 11 boter
E-12 ..
E-13. E-15 melk
E-11. E-12 vlees
E— 11 alg.
E— 12 alg.
E-13 res.
E-18 res.

E— 21 brood
E— 21 boter
E-22 „
E— 21 melk
E — 21 vlees
E— 22 vlees
E-21 kaas
E — 21 eieren

Rantsoen

800 gram brood
400 gram brood
125 gram boter
250 gr. margar. of 200 gr vet.
4 liter melk
7 liter melk
100 gram vlees
200 gram vlees
1 Eng. pond; plm. 450 gr.

meat and vegetables (gel-
dig t.m. 5 Juli 1947)

200 gram kaas
2 eieren
1 25 gr . margar. of 1 00 gr. vet
1600 gram brood
125 gr. margar. of 100 gr. vet
200 gram kaas
800 gram brood
125 gram boter

800 gram brood
250 gram boter
125 gr. margar. of 100 gr. vet
12 liter melk
100 gram vlees
100 gram kaas
2 eieren
800 gram brood
500 gram rijst of kindermeel

(uit rijst bereid) of kinder-
biscuits

800 gram brood
250 gram boter
250 gr. marg. of 200 gr. vet
5 liter melk
300 gram vlees
100 gram vlees
200 gram kaas
5 eieren

Distributie van metalen keukengerei opgeheven
Bij beschikking van de Minister van Economische Za-
ken (Stscrt dd. H Mei 1747) is de distributie van me-
talen keukengerei opgeheven, Huishoudelijke artikelen
vervaardigd van emaille en aluminium, kunnen dus
zonder punten worden gekocht of verkocht
De voorziening met grondstoffen voor de productie
van deze artikelen is gunstig, aangezien het mogelijk
is belangrijke hoeveelheden aluminium beschikbaar te
stellen. In verband met de grote behoefte is de pro-
ductie beperkt tot een klein aantal modellen. Een vol-
ledige keukenuitzet zal voorlopig nog niet te koop zijn.
Er wordt een aantal bescheiden uitzetjes gemaakt en
het is de verwachting, dat de winkeliers deze zullen
reserveren voor huwenden.

De afzet van groenten naar Duitsland. In tegen-
spraak tot de berichten in pers en radio als zou een
overeenkomst zijn gesloten met de Engelse bezettings-
autoriteiten in Duitsland over de levering van 200
millioen kg groenten ten behoeve van de Duitse burger-
bevolking, deelt de Afdeling Voorlichting yan het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening mede, dat de onderhandelingen hierover nog
niet zijn afgesloten. Na overweging van de weder-
zijdse voorstellen zullen deze week de besprekingen
hervat worden en men zal dan trachten tot een over-
eenkomst te geraken.

Plaatselijk nieuws
De Muziekvereniging Concordia zal op 6 Juli a.s.
deelnemen in de 3e afdeling van het Fed. concours
te Varsseveld.

Het grote

geschenk
Dat is ook een vriend'lijkheidje:
Uncle Sam geeft ons maar zo,
Zonder blikken, zonder blozen,
Bijna een miljard cadeau.

Of cadeau is 't ware woord niet—
Uncle Sam scheldt het ons kwijt,
Zo gezegd van: „Laat maat zitten . . .
Het is maar een kleinigheid".

Maar wanneer ik zelf een keertje
Goede zaken heb gedaan,
Zeg ik tot m'n vrouw en kind'ren:
,,Geef je spaarpot nou eens aan.

Vader heeft vandaag iets extra's
Met het zakendoen verdiend.
Ieder krijgt een kleinigheidje,
Zo houd ik iedereen tot vriend",

'k Had gehoopt, dat de minister
Ook het zelfde wel zou doen.
Al was het maar een aardigheidje:
Elk een dubbel rookrantsoen!

't Zou toch heus zo gek niet wezen,
Na dit prachtige cadeau

Toen ik thuiskwam lag er echter
Weer een aanslag op 't bureau.

Ja, ik kan mij best begrijpen,
De minister is wel blij.
Amerika mag vriend'lijk wezen,
Er is voor mij geen kwartje bij!

(Nadruk verboden)

Zondagsdienst doktoren: Dr ter Bals en Dr Buurke.

Gelders Melkexamen. Op de boerderij van Th. Lank-
horst werd de vorige week het Gelders melkexamen
afgenomen.
Het diploma kon worden afgegeven aan; Gerritje J.
Zweverink, G. H. Heerink, H. J. Langwerden, H. Ol-
denhave, Joha. H. M. Hofstede, J. H. Verhoeven,
Wa. G. Jansen, H. J. Klein Lenderink, Ha. J. Heyink,
B. Wuestenenk. J. B. Lebbink, H. J. Heyink, A. J.
Harmsen, Ba. G. Lenselink, Joha. B. Groot Roessink,
Ea. J. te Kamp.

Oriënteringsrit. Zaterdag 31 Mei organiseerde de
Hengelose motorvereniging HAMOVE een oriënte-
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ringsrit door een gedeelte van de provinciën Gelder-
land en Overijssel.
Er hadden een 30-tal deelnemers ingeschreven, welke
een keuze konden maken tussen A-klasse (route HO
km) en de B-klasse (route 125 km).
Nadat ongeveer de helft der deelnemers de Holter-
berg gepasseerd hadden ondervonden de overige rijders
moeilijkheden doordat een landweg door een afsluit-
boom werd afgesloten, zodat zij een omweg moesten
maken.
Uit het totaal-klassement bleek dat in de A klasse
3 rijders ieder 10 strafpunten hadden zodat na loting
de volgende prijzen werden toegekend: H. Kreunen
Vorden Ie prijs, H. J. Bijenhof Vorden 2e prijs en
J. H. Arendsen Ruurlo 3e prijs.
In de B klasse hadden G. J. Willems en M. Wijn-
bergen ieder 3 strafpunten. Na loting werd aan M. Wijn-
bergen de Ie prijs en G. J. Willems de 2e prijs toe-
gekend.
's Avonds werd in de zaal van Concordia het tienjarig
bestaan met een intieme balavond besloten.

De Hengelose Zendingsvereniging kwam in het
verenigingslokaal bijeen.
De secretaris bracht het jaarverslag uit. Uit het verslag
van de penningmeester bleek dat de inkomsten over
1946 bedroegen f 4576.— en de uitgaven f 4303.—
zodat er een batig saldo is van f 273.—
Aan verschillende Zendingscorporaties werd voor uit-
wendige zending f 2760.— en voor inwendige zending
f 1475.— afgedragen. Nu de Kerk dit werk onder
haar hoede heeft genomen, zal de vereniging ophouden
te bestaan.
Het werk dat voortaan gedaan zal worden gaat uit
van een zendingscommissie die daartoe door de Kerke-
raad wordt aangewezen.
Na enkele huishoudelijke zaken, hield Ds Jansen uit
Vorden een referaat over „De zending in de huidige
situatie." De lezing werd met grote aandacht gevolgd.

Burgerlijke Stand over het tijdvak 16 t/m 31 Mei '47

Geboren: Hendrika Derkje, d. van B. Halfman en
R. Wullink; Herman, zn. van A. W. Meenink en
H. A. Lubbers; Marcellinus Antonius Henricus, zn.
van A. H. Lurvink en F. E. Heuskes; Maria Antoi-
nette ,d. v. F. J. A. Verweijen en G, P. Nijland; Reindina,
d. v. H. J. Bargerman en M.Klein Ikkink, Lamberta Rein-
dina Maria, d. van J. W. Wullink en H. Eelderink;
Derkjen, d. van D. Schuerink en G. Verstege.

Overleden: A. Bongaarts, oud 64 j. echtgenoot van
A. W. Wullemsen.

Ondertrouwd: P. Klandermans en H. J. te Brake,
B. Demming en J. Dikkeboer, A. H. te Brake en A.
E. E. Jansen, J. H. Jansen en J. Meijer.

Gehuwd: H. G. Wentink en B. Th. te Kulve, W. J. Ub-
bink en H. W. Kasteel, E. J. Makkink en H. Bult-
man, W. Fokkink en H. J. Zweverink.

Benoemd. De heer H. J. Seesing, Leraar M. O.
Boekhouden te Keyenburg is benoemd als lid van de
Examencommissie voor het Algemeen Middenstands-
diploma te Heerenveen en Enschede.

Stamboekkeuring. Op de 3 en 4 Juni gehouden
stamboekkeuring onder leiding van Inspecteur G. W.
Lucassen te Wehl, behaalden de dieren van onder-
staande eigenaren de volgende punten:
Luna van J. Klein Gotink 76.9, Corrie van A. J. Leu-
sink 77.4, Marie en Rika van J. W. Menkveld resp.
78.2 en 76.4, Liesje en Antje van G. Pelgrum resp.
75.7 en 77.2, Bet je van J. Groot Roesink 76.7, Leo
(stier) van J. Klein Gotink b c -(-, Emma van H. E.
Harmsen 78.5, Margriet van J. Woerts 77.3, Trui van
H. Dijkman (Veldhoek) 76.8, Hanna van R. Visschers
77, Betsy en Trui van B. Enzerink resp. 77.l, en 77.4,
Gerrie van G. H. Jansen 76.7, Margriet van Baron
Dorth tot Medler 76.6, Aaltje van H. Haaring 76.7,
Truusje van A. Menkveld 77.4, Lucie van Th. J. Nieu-
wenhuis 75.7, Hennie en Roza van L. W. Harmsen
resp. 76.8 en 80.2, Rozetta van H. J. Hissink 76.5,
Emma van D. J. Bosman 78.4, Willemien van G. J.
Hiddink 80.2, Gerrie en Gerda van H. Langeler resp.
77.9 en 76.3, Els van H. J. Wentink 76.4, Annie van
Th. Lankhorst 78.2, Mies van A. Hiddink 77.5, Jantje

van Joh. Berenpas 76.2, Hentje van H. Denkers 77.4,
Roosje van H. Broekman 76.3, Emma van A. Kok 77.9
Algemene indruk van de Inspecteur Vrij goed.

Nieuws voor Boer en Boerderij. Indien misgewas
van granen, zaden en/of peulvruchten de oorzaak is
dat tot onderploegen of groenmaaien moet worden
overgegaan, rust op de betrokken teler de verplichting
hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de pi. Bu-
reauhouder.
Onder granen, zaden en/of peulvruchten worden in
dit verband verstaan, alle soorten granen, groene erw-
ten, schokkers, capucijners, grauwe erwten, stambonen,
koolzaad en blauwmaanzaad.
Indien deze aangifte achterwege blijft zal dit bij de
verantwoording van de opbrengst van de verbouwde
producten tot moeilijkheden aanleiding geven, zodat de
desbetreffende telers wel moeten worden aangeraden
de PI. Bureauhouder met een en ander in kennis te
stellen.
Rundveehouders die stiertjes voor de fok willen aan-
houden zijn verplicht hiervan onmiddellijk na de ge-
boorte aangifte te doen bij de plaatselijk Bureauhouder.
Manlijk rundvee dat niet gedekt is door de vereiste
papieren, mag niet op de bedrijven aanwezig zijn. Om
onaangenaamheden te voorkomen raden wij belang-
hebbenden aan de vereiste aangifte tijdig te doen.
Als gevolg van de geringe aanvoer van slachtvee worden
de overnamemarkten voor slachtvee, met uitzondering
van de markt Doetinchem, tot nader order éénmaal
in de 14 dagen gehouden.
De levering van nuchtere kalveren heeft voorlopig
nog geen wijziging ondergaan en kan dus naar keuze
geschieden op de overnamemarkten of aan de hiervoor
aangewezen ontvangstbedrijven.
Eierkaarten en registratie kaarten moeten beslist op de
daarop vermelde datum worden ingeleverd anders kan
geen voeder worden verstrekt. G. W. Weenink.

De coloradokever. In de Rubriek ten behoeve van
de Landbouw, verzorgd in samenwerking met de Af-
deling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening, heeft Dr C. J. Briejèr,
Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst, een radio-
voordracht gehouden over de coloradokever en de
noodzaak tot intensieve bestrijding ervan uiteengezet.
Qje coloradokever is een ongewoon kwaadaardige plaag.
Hij is taai, vraatzuchtig, plant zich snel voort en ver-
spreidt zich eveneens snel. Een afstand van 100 tot
150 K.M. wordt gemakkelijk door hem afgelegd. Als
wij die kevers op onze stranden ongemoeid lieten, dan
zouden ze naar onze aardappelen velden vliegen en
eieren gaan leggen, elk vele honderden. Uit dieeieren
komen larven, die de planten kaal vreten. Wanneer
die larven volwassen zijn, kruipen ze in de grond en
verpoppen zich daar. Na korte tijd kruipt uit die pop
weer een nieuwe kever. Zo'n cyclus noemt men een
generatie. In warmere streken komen er drie van zulke
generaties voor in één jaar; dit betekent, dat zich uit
een paar kevers in het voorjaar, gedurende de zomer
circa 27 millioen nieuwe kunnen vormen !

In ons land is er meestal maar één generatie maar
het is zeer wel mogelijk, dat het insect zich aan ons
klimaat zal aanpassen, zodat er zich twee generaties
zullen ontwikkelen. Een keverpaar heeft dan per zomer
circa 100.000 nakomelingen. Dat is zowat 1000 millioen
uit die 20,000, die onlangs aan ons strand aanspoelden.

Het spreekt vanzelf, dat landen, waar de kever nog
of slechts sporadisch voorkomt, alles doen om hem er-
uit te houden. Tot de daarvoor door die landen ge-
troffen maatregelen behoort beperking of verbod van
de import van land- en tuinbouwartikelen uit landen
waar de kever wél voorkomt. Op deze wijze werd
onze groentenexport naar Engeland dit voorjaar ernstig
getroffen. Zo vreet de kever niet alleen aan onze
aardappelen, maar ook aan onze deviezen. Als wij het
insect hier niet hadden, dan konden wij wél expor-
teren. En om weer tot dit doel te geraken, is er slechts
één middel, de plaag krachtig en zo afdoend mogelijk
bestrijden.

Het ligt in het voornemen, de bestrijding, zoals in
de voorafgaande jaren toegepast, nog belangrijk te
versterken. De bestrijding is bij de wet verplicht. Indien
men aardappelplanten met coloradokever heeft, moet

men deze insecten vernietigen. Doet men dit niet, dan
wordt proces-verbaal opgemaakt en voert de Planten-
ziektenkundige Dienst de bestrijding uit op kosten van
de nalatige, wat alles met elkaar stellig duurder zal
uitkomen, dan wanneer U het zelf doet. Het is zelfs
verboden levende coloradokevers in zijn bezit te hebben.
Loop nooit met een lucifersdoosje met van die beesten
rond om ze aan vrienden of kennissen te laten zien.
Als één zo'n beest ontsnapt zitten we weer met een
haard van honderden larven. Neem een watje, ge-
drenkt in benzine en drukt dit op de kevers. Ze gaan
dan dood en U kunt ze net zoo goed demonstreren.
Voor scholen en dergelijke stelt de Plantenziekten-
kündïgen Dienst te Wageningen opzetmateriaal be-
schikbaar.

Voor het gehele land bestaat de verplichting tot be-
strijding.

De verplichte bespuitingen moeten geschieden op
door de Plantenziektenkundige Dienst aangegeven data.
De eerste bespuiting in dit jaar moet tussen 2 en 12
Juni worden verricht.

I/dat wil de IMwitt
Geen liefdadigheid maar
vervulling van een nationale
plicht.

Toen het parlement na. ernstig beraad het besluit van
de regering goedkeurde om in het belang van Neder-
land en Indië troepen naar de overzeese gebiedsdelen
uit te zenden, aanvaardde ons volk daarmee de zware
verplichting, de uitgezonden militairen op te nemen in
de sfeer van zijn daadwerkelijke belangstelling. Aller-
wege werd deze plicht verstaan en als paddestoelen
schoten comité's en acties uit de grond. Ondanks het
vele goede werk, dat werd verricht, bleek al spoedig
een zekere coördinatie noodzakelijk, en als consequen-
tie daarvan ontstond in September 1946 de NI WIN,
de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië,
waarvan Z.K.H. Prins Bernhard bereid bleek het voor-
zitterschap op zich te nemen. De taak van de NI WIN
werd door de minister-president Dr. Beel in zijn radio-
rede van 14 September 1946 duidelijk omschreven als

:

,,De Welzijnsverzorging in de ruimste zin des woords
van alle militairen in Indië en van de burgers, die al-
daar onder soortgelijke omstandigheden leven". Bij de
oprichting van de NIWIN heeft van stonde af aan
de bedoeling voorgezeten om het zwaartepunt van de
acties te verleggen naar plaatselijke NIWIN-Comité's,
die ten getale van ongeveer 400 vrijwel het gehele
land bestrijken. Want de NIWIN — wil zij waarlijk
nationaal zijn — moet het gehele volk bereiken. De
acties welke naar buiten uiting geven aan het daad-
werkelijk meeleven met de mannen over zee, moeten
stuk voor stuk haar noodzakelijke steun vinden in de
grootste steden zowel als in de kleinste gehuchten van
ons land. Eerst dan zal men kunnen spreken van een
handdruk naar overzee van een volk aan zijn zonen,
militairen en burgers zonder onderscheid van rang of
stand, van godsdienstige of politieke overtuiging. De
NIWIN is een nationale inspanning van een geheel
volk, en uit die hoofde vertrouwd zij dan ook op de
onmisbare hulp van alle landgenoten bij het vervullen
van haar opdracht, die géén liefdadigheid, maar natio-
nale plicht inhoudt.

„Oké, wij leven mee

met de jongens overzee!"

Th, A, Houtman - ïordeo
Erkend Dansleraar

houdt 1 4 Juni a.s. een

Balavond
in zaal Langeler, aanvang 7.30

voor cursisten en oud-leerlingen, ook

van het vorige seizoen. Prima muziek.

Bij deze betuigen wij U onze oprechte dank voor de

belangstelling en laatste eer bewezen aan onze geliefde

Echtgenote en Moeder

Hendrika Seinhorst
op 8 Mei jl.

Uit aller naam ;

D. J. JANSEN.

Hengelo (Gld), Juni 1947.

COLORADO-KEVER
De Burgemeester van Hengelo (Gld) maakt a l l e

verbouwers van aardappels attent op hun verplichting

hun gewas zuiver te houden van coloradokevers, daar

dit thans niet meer van Rijkswege geschiedt.

Ieder is verplicht zo nodig zijn gewas te bespuiten,

of te doen bespuiten.

Niet naleving dezer verplichting is strafbaar,

De Burgemeester van Hengelo (Gld)

F. van Hoogstraten.

Prachtsorteering

LEDERWAREN
Zie Etalage

„Stevord"

Te koop

10 Biggen
J. G. BOSMAN

Ruurlosew. 38 Hengelo (Gld)

Te koop een toom

BIGGEN
bij Wed. G. J. Harmsen

Oude Hietveld Noordink

Kerkdiensten
ZONDAG 8 JUNI 1947

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de Heer te Winkel.

10.15 u. Ds Kwint. Bediening
H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

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.

Grote schade aangericht. Door plaatselijk zware
hagelbuien hadden de kersenbomen, het graan en de
ramen van broeikassen in de omgeving van Jutphaas
veel te lijden.

Geen extra-rantsoen. Het Rijksbureau voor tabak
en tabaksproducten heeft de afleveringsvergunning voor
alle soorten sigaren tot nader aankondiging ingetrokken.

De nieuwe Winkler Prins. Het eerste deel der
Winkler Prins encyclopedie (zesde druk) is verschenen.

Naar het nieuwe vaderland. Achthonderd a duizend
Nederlandse emigranten zullen Dinsdag 17 Juni a.s. met
de „Waterman" naar Canada vertrekken.

Het zal tijd worden. De Minister van Binnenlandse
Zaken heeft in overleg met die van Justitie, maatregelen
genomen voor een systematische uitroeiing van de
liefhebberij om projectielen, mijnen en ander oorlogs-
tuig in bezit te hebben.

Naar de bergen. Evenals verleden jaar gaat ook dit
jaar het Concertgebouworkest tussen 19 Juli en 3 Aug.
naar Zwitserland.

Brits vlootbezoek. Eenheden van de Britse vloot
zullen de eerstkomende weken bezoeken brengen aan
Belgise en Nederlandse havens.

De „Herman Robbersprijs." Om de drie jaar zal
een Nederlandse schrijver de kans krijgen f 10.000.—
te winnen voor de beste roman of het beste essay, dat
over een Nederlands onderwerp moet handelen.

Hun laatste rustplaats. Men is thans druk bezig met
de aanleg van een groot soldatenkerkhof voor Duitsers
bij de Peel, IJsselstein.

Flink Meisje
gevraagd voor enkele dagen

per week bij

„STEVORD" Kastanjelaan

Met een paar dagen

Rooktafels
met Garnituur

„Stevord"

In het Rusthuis Kastanje-

laan 15, wordt voor spoedige

in-dienst-treding gevraagd

net Meisje
voor dag en nacht, of voor

de dag of enkele dagen

per week.

Wij kopen elke
hoeveelheid

Jonge Hennen
tegen hoge prijs.

H. Franken
Pluimveehandel Telef. 295

HENGELO (Gld)

Vrijwielen,

Pedalen,

„Stevord

Te koop

een Damesframe
zonder banden

Brieven onder No. 12, aan

het Bur. van dit Blad.

Te koop

z.g.n. LEG BAK
18 nesten voor Kippenhok

G. GARRITSEN
Klompenm. D 11 Hengelo.

Gevonden

een zilveren speld
tegen Adv. kosten terug te

bekomen bij

J. STAPELBROEK
Slager B 78

Te koop een toom

BIGGEN
bij W MENTINK C 86.

HANGSLOTEN
„Stevord"

longe Katjes verkrijgbaar
bij ARNOLD



Dinsdag 10 Juni

Concert
te Varssel bij de school

8 uur

te geven door de muziekvereniging

„CRESCENDO"

Goede sorteering SPIEGELS
„Stevord"

Theebladen, Courantenhangers,

Lectuurbakken, Borstelgarnituren,

Schilderijen enz.

„Stevord
U Ê

Voor de Hooibouw
Voortouwen a 1.75

Achtertouwen a 3.40

en vooroorlogse kwaliteit.

Aanbevelend LUIMES ZADELMAKERIJ Hengelo (G)

Nationale *
Reclasseringsdag,

ten behoeve van de reclasseringsin-

stellingen van alle gezindten.

Steunt de hulpverlening aan de ontslagen gevangenen en andere

gevallen landgenoten, door EEN FLINKE BIJDRAGE aan de

collecte, die zal worden gehouden:

te Keijenburg, bij de Kerk. op 8 Juni,

in het overig deel der gem. in de week van 9-16 Juni.

De collecte wordt hartelijk bij U aanbevolen door: F. van Hoogstraten, Ds K. G. Kwint,

Pastoor M. J. Ydema. Pastoor J. G. Alferink, J. H. Tijdink, W. H. van Ballegoyen de Jong,

J. C. Geertsma, J. W. Harwig, H. C. Arends.

•
•
•
•
+
+
+
•
•
•
•
+
•

Coöp. Dorsvexen. „De Vooruitgang WA"

HENGELO (Gld.)

Vraag, enige FLINKE ARBEIDERS

bij de Dorsmachines. Hoog loon.

Aanmelding bij de Secr.

E. C LANGELER Vordenseweg 1

Voor aardige Wandversiering

en als Cadeau

Schilderijtjes en Etsen

met glas f 1.25

„Stevord

In voorraad nog enkele stuks

1 Paards Naaimachinesme<

H. J. HORSTINK Hengelo (Gld)

Uit voorraad leverbaar:

KNOLZAAD
grote ronde witte roodkopaf 3, —p-kg

WESTERWOLDS RAYGRAS
è f.1,*— p. kg

SPROEISTOFFEN

voor Coloradokevers, Rupsen, enz. enz.

Rugsproeiers te huur!

Aanbevelend,

Waamelink's Zaadh. - Keyenburg


