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LEVERING VAN EIEREN
Vele pluimveehouders verkeren in de veronderstelling

dat zij de geproduceerde eieren, nu de distributie daar-
van is opgeheven, vrij aan een ieder mogen verkopen.
Dit is niet het geval. Zij mogen de eieren alleen aan
erkende verzamelaars of handelaren afleveren. Er be-
staat thans een vervoerverbod voor niet-gestempelde,
resp.' "niet van kwaliteitsaanduiding voorziene eieren,
met dien verstande, dat erkende eierenverzamelaars
daarvan ontheffing hebben, voorzover het betreft het
vervoeren van eieren van de pluimveehouders naar
pakplaats. Het hiervoor bedoelde "Ver voer ver bod houdt
verband met de onlangs in werking getreden kwali-
teitscontrole op eieren. Particulieren mogen geen eieren
rechtstreeks van de pluimveehouders kopen. Zij dienen
deze van detaillisten te betrekken.

De levering van exporteieren. De daarvoor in aan-
merking komende pluimveehouders zullen voortaan voor
elke voederperiode een kleine aanslag voor levering
van exporteieren krijgen. Als bewijs dat zij aan hun
verplichting voldaan hebben, moeten zij aan het eind
der periode, voor een overeenkomstig aantal eieren,
exportzegels bij hun P.B.H, inleveren. De pluimvee-
houder die aan zijn verplichting niet, of niet op tijd
voldoet, komt het gehele seizoen niet meer voor voeder-
toewijzing in aanmerking. Een tekort aan zegels, voor
een bepaalde periode kan niet worden ingehaald door
een volgende maal meer zegels in te leveren, tefrwijl
een overschot aan zegels van een vorige periode niet
wordt meegeteld voor een volgende periode. Het beste
is om telkens precies het voorgeschreven aantal af te
passen. De grootte van de toewijzing wordt n.l. niet
berekend naar het aantal eieren dat geleverd is —
d.w.z. niet: „hoe meer eieren, des te groter voeder-
toewijzing" — doch naar het aantal dieren dat voor
voedertoewijzing in aanmerking komt. Deze vaststaande
hoeveelheid voeder wordt echter alleen gegeven als er
voldoende zegels zijn ingeleverd. De zegels zijn ver-
krijgbaar bij de verzamelaars. Ook het kopen van zegels
is toegestaan. De zegels zullen voorzien worden van
opdruk, die voor elke periode verschillend zal zijn. De
pluimveehouders dienen er derhalve op toe te zien dat
zij telkens de zegels ontvangen die voor de betreffende
periode zijn aangewezen. Omtrent het voorgaande kan
de P.B.H, zo nodig nadere inlichtingen verstrekken.

De P.B.H, van
district 30: G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
district 31 : H. Meutstege, Steenderen.

Belangrijke brochures voor de Huisvrouw
Van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad,

in samenwerking met de Commissie inzake Huishoude-
lijke- en Gezinsvoorlichting en de Stichting Huishoude-
lijke Voorlichting ten Plattelande, ontvingen wij een
aantal practische brochures, o.a. r Bestrijdt de mot,
Kleuters die niet lastig zijn, Kraagjes en biesjes, Het
slecht etende kind, alle tegen 5 et per stuk, en; Vlees,
jus en hoe die te vervangen, prijs 3 et.

Voor belangstellende lezeressen zijn deze brochures
aan het bureau van dit blad ter inzage en te bestellen.

Plaatselijk Nieuws
Toneelclub Keyenburf. Naar we van bevoegde zijde
vernemen heeft de toneelclub Keyenburg sinds enige
tijd in studie het toneelspel „De Vreemdeling" van
Anton Gooien. Degene die de boeken kent van deze
bekende schrijver, weet reeds dat deze toneelclub weder-
om een goede keus gedaan heeft. Rolverdeling en hoofd-
regie staan onder leiding van de heer Jo Biekman, van
het Lekenspel.

Deze toneelavonden zullen gegeven worden op Zon-
dag 6 en 13 Februari e.k.

Grote groepen griepbacillen
Vieren feestelijk hun feest.
Laat ik het U maar bekennen:
Ik ben in hun greep geweest.
't Is toch heus geen grap, zo'n griep-greep,
Griep grijpt gretig in 't geniep.
'k Wou de dokter laten komen —
Maar hij kwam niet, hij had griep!

De familie gluurt om 't hoekje,
Kijkt je dom-meewarig aan . . . .
En ze zeggen bijna plechtig:
,,'k Blijf maar wat bij je vandaan."
Zelfs de buurman komt eens kijken,
En z'n stem klinkt bijna blij
Als hij zegt: „jij mag niet roken,
Heb je soms een bon voor mij?"

Om je op te laten knappen
Zet men dan nog in de krant,
Dat griep gretig om zich heen grijpt! . . . .
Maar ik kreeg nog meer het land
Toen ik na wat aspirine
Eindelijk een beetje sliep,
En een luide telefoonbel
Mij plotseling weer wakker riep,
En een kerel van de krant vroeg:
„Schrijf een rijmpje, over griep'"

Met griep-groeten. O. P. A.

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

Geslaagd. Voor het Associatie-diploma Boekhouden
zijn geslaagd onze plaatsgenoten Alf. Besselink en B.
Limbeek uit Keyenburg. Beide zijn leerlingen van de
cursus Jansen-Seesing en zijn bij hun eerste examen
geslaagd.

Gemeenteavond Vrijz. Herv. Vrijdagavond hield ge-
noemde afd. een Gemeenteavond. Ds van Linschoten
van Keppel behandelde de secte der Quakers. Deze
secte vind haar oorsprong in Engeland en heeft een
aanhang over de gehele wereld. Meest vindt men ze
in Amerika, waar ze zich een eigen staat hebben ge-
sticht en vele steden zijn naar grote mannen uit deze
beweging genoemd.
De vragen hierop gedaan, werden allen door de spr.
beantwoord. Na afdoening van enkele huish. zaken
bracht de penningm. het finantieel verslag uit en wer-
den twee leden afgevaardigd naar de V.P.R.O.-bijeen-
komst te Arnhem. Hierna sloot de Voorz. de bijeen-
komst.

FRANKERINC BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

S.S.t.t.

Aan



Huishoudcursus. Door de C.B.T.B alhier werd Woens-
dag een huishoudcursus geopend in het verenigings-
lokaal met 18 cursisten en staat onder leiding van Mej.
Doeleman te Dieren.

Gewond. De fam. Hulstijn te Bekveld kreeg Zondag-
middag van de Burgemeester het bericht, dat hun zoon
in Indonisië bij geniewerkzaamheden gewond is.

Uitvoering. Zaterdagavond gaf de R.K. Werklieden-
ver een uitvoering in het feestgebouw. Voor haar trad
op de R.K. O.T.V. St Lebuinus uit Zutfen met de
klucht in twee bedr. „De Huistiran" van G. Bomans.
De aanwezigen hebben van het spel genoten en har-
telijk kunnen lachen. „The Joly Band" zorgde voor
goede afwisseling. Aan het einde dankte Pastoor de
spelers en de afd. Hengelo der R.K. Arb.bew. voor
de gezellige avond.

„Kasbloem". Dit was de titel van het toneelstuk waar-
mede de Residentiespelers Woensdagavond in zaal Con-
cordia optraden. Een toneelstuk met ernstige inslag.
De zadl was slechts matig bezet, doch degenen die er
waren hebben een mooie toneelavond gehad.

Veeverzekering Keyenburg. In de jaarvergadering
van de Onderlinge Veeverzekering „Keyenburg en om-
streken", Dinsdagavond gehouden, bleek uit het verslag
van de penningmeester dat er een batig saldo was van
f 1368.31. De aftredende bestuursleden E. G. Halfman
en J. Bergervoet werden herkozen, terwijl in de plaats

' van H. KI. Reesink werd gekozen W. Nieuwenhuis.
De verzekeringssom per koe werd vrijwillig verhoogd

tot f 500.—. De vergadering werd verder opgeluisterd
door het optreden van een humorist.

Marktbericht. Woensdag waren op de markt aan-
gevoerd 176 paarden, 60 biggen en geplaatst 25 kramen.
Prijzen: paarden f450.— tot f700.—, l'/2-jarige paar-
den f200.— tot f400.—, biggen f45.— tot f 60.—per
stuk. De handel in paarden was matig, in biggen vlug
en goed.

Steenderen
Vergadering Jonge C.B.T.B. In de ledenvergadering
dezer vereniging werd besloten deel te nemen aan de
graslandscheuringen. Als keurmeesters werden aange-
wezen de heren A. Klein Ikkink. G. Schieven en B.
Garritsen. Tot ktingbestuurslid werd benoemd de heer
H. J. Spekkink.

Door de heer G. Schieven werd een inleiding ge-
houden over: moderne bedrijfsvoering.

Mooi succes. Bij de keuring van dekhengsten te Hum-
melo werd aan „Certain van Tienhoven", eig. Hengsten-
associatie Steenderen, een 2c premie toegekend, en aan
„Albert van Kruisschot", eig. J. van Zadelhoff te Dich-
teren en A. J. G. Herfkens te Baak, een 3a premie.

Zilveren jubileum. Onder veel belangstelling, vooral
van de zijde van oud-leerlingen, herdacht mej. D. de
Greeff te Toldijk vorige week haar zilveren jubileum
als handwerkonderwijzeres aan de chr. school te Toldijk.

Namens het schoolbestuur werd zij toegesproken door
de heer D. J. Winkelhorst, voor het gemeentebestuur
voerde het woord burgemeester Heersink en voor de
oud-leerlingen mej. G. Schieven.

Door een voor dit doel gevormd damescomité werd
haar bij monde van mej, Smeenk-Jansen een gouden
horloge met armband aangeboden.

Uitvoering S.G.V. Vrijdag en Zaterdagavond gaf de
Steenderense Gymnastiekvereniging haar jaarlijkse uit-
voering in „de Zwaan".

De verschillende nummers werden onder leiding van
de heer G. de Weerdt te Ruurlo vlot en tot genoegen
van de talrijke aanwezigen afgewerkt.

Tenslotte werd aan de volgende leden het te Doe-
tinchem behaalde vaardigheidsdiploma uitgereikt: Leen
Dokter, Jannie Engbers, Gerrie Hartemink, Bertha Huls-
hof, Dinie Jansen en Dinie v. d. Kolk (damesafdeling);
Henk Boogman en Daan v. d. Kolk (herenafdeling);
Gerrie en Hennie Donderwinke', Hennie Eskes, Hennie
Mulder, Riekie Meutstege en Riekie Pennekamp (adsp.
afd. meisjes) en Herman Hulsho (adsp. afd. jongens)

Varkensfokvereni jing. Aan „de Bremer" te Toldijk
vergaderde de varkensfokver. „Steenderen", onder lei-
ding van de heer Th. Giesen. Uit de jaarverslagerT
bleek de groei der vereniging. Het ledental steeg van
99 tot 107. Gedekt werden 264 zeugen, terwijl op de
f^pkdagen te Zutfen. Vorden en Doetinchem een groot

aantal inzendingen bekroond werden. Ook de penning-
meester sloot de kas met een batig saldo.

De aftredende bestuursleden, de heren D. Garritsen,
Th. Giesen en H. J. Sesink, werden herkozen; tot leden
der financiële commissie benoemd de heren A. Offen-
berg en H. Kets; tot afgevaardigden naar de verga-
dering van het stamboek aangewezen de heren A. H.
Schut en H. Huurnink; en tot afgevaardigden naar „de
Graafschap" de heren H. W. Huurnink, J. Veenhuis
en A. Wolbrink. Het voergeld voor de beren werd
vastgesteld op f 2.50 per dag en het dekgeld op f 10.—
voor leden en f 15.— voor niet-leden. De contributie
voor 1949 werd bepaald op f 1.—.

Trekpaardenstamboek. In de vergadering aan „de
Bremer" te Toldijk van district 6 van de afd. Gelder-
land van het Ned. Trekpaard werd in de vacature,
ontstaan door het overlijden van de heer A. F. Reich-
man voor bestuurslid van de afd. Gelderland, besloten
voor te dragen Graaf van Regteren Limpurg te Hum-
melo.

Damrubriek
Oplossing probleem No. 10

Wit 42—37 Zwart 41X32
44—39 43X34
24-19 13X33
40X18 en wint.

Probleem No. 11

1 2 3 4 5

Wit 9 schijven op 23-24-25-27-33-34-36-37-42.

Zwart 9 schijven op 7-8-9-13-15-16-21-26-44.

Wit speelt en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag. %

Per troepentransportschip naar de tropen

3) Djampangkoelon, Java.

Bij alle drukte liggen pte tankers rustig langszij en
pompen ons weer vol water en brandstof. De beman-
ning van de tankers heeft alleen maar een broekje aan
en is zó intens zwart dat ze het er nooit weer afkrijgen.
Mensen langs het water, bijna alleen mannen, zijn hopen
stinkende vodden met een paar sandalen er onder en
een fez of tulband er boven op. De enk'ele vrouwen
die je ziet maken vooral geen betere indruk. De po-
litie, Simon Arzt en de goochelaar zijn de enigen die
nog een dragelijk figuur slaan wat dit betreft, 's Mid-
dags gaan we weer varen eri zien aan weerszijden de
kale dorre zandvlakten liggen. We glijden het Suez-
kanaal in. Je ziet telkens langs de kanten afweergeschut
opgesteld en soldaten patrouilleren. Overigens is er
weinig te zien, vlak zand, rechts nog een spoorlijn en
een weg, dat is alles. Eén keer, bij een pont, staat een
karavaan ; baardige kerels, in hun lange donkere kleden,
met een 25-tal kamelen. Een paar keer liggen we nog
een half uurtje stil, dan komen er andere schepen voor-
bij, want er zijn plaatsen waar geen twee zeeschepen
elkaar kunnen passeren. Als het donker begint te worden
zijn we in Suez en wordt het ruimer; de woestijnvlakte
verdwijnt al meer, totdat je alleen nog maarkeen verre
horizon ziet.

We komen in de Rode Zee. Dinsdagmorgen zie je
aan bakboord de Sinaï, aan stuurboord de oliepomp-
torens. '/s Middags is het hier in de Rode Zee erg
heet, alles wat je aan hebt plakt op je lichaam, al is
het nog zo weinig. Er Worden zeilen gespannen over
de achterdekken, zodat er wat meer schaduw komt.



In de Indische Oceaan is de temperatuur heel rede-
lijk. Dagenlang varen we dan weer zonder land te zien.
De stemming aan boord is goed, al hoort men hier en
daar al stemmen dat het wel wat erg lang duurt. Een
boot is voor een 280(5 man toch maar een heel klein
wereldje, als je er een maand op moet doorbrengen.
Het passeren van de „Oranje" en de „Grote Beer"
zijn welkome afleidingen; het doet je goed een stukje
Holland tegen te komen op de wijde zee.

Het eerste punt van belang is nu Sabang, waar we
zullen gaan passagieren. We komen er tegen de avond
en zien de eerste palmbomen als donkere silhouetten
zich tegen de sterrenlucht aftekenen. Als we de vol-
gende morgen wakker worden liggen we in de baai.
De indruk van Sabang's baai is in één woord prachtig;
een groot meer, omringd door groen begroeide bergen.
De haven zelf had ik me heel wat meer als een echte
haven voorgesteld. Dat viel erg tegen, het is maar een
provisorisch haventje van planken steigers. Er kunnen
hoogstens 2 a 3 zeeschepen liggen aan de kade.

Enkele loodsen en kranen staan als verwrongen ge-
drochten tegen de bergen, helemaal door oorlogsgeweld
uit hun voegen gerukt. De Joh. van Oldenbarneveldt
lag er als een vorstelijk paleis, een stuk cultuur van
groot formaat in een wereldje van inlandse rommeligheid.

(Wordt vervolgd)

Gevraagd
wegens huwelijk der tegen-
woordige, tegen l Mei

een net meisje
voor de huishouding en in
de winkel,

bij W. J. Harmsen
Bekveld

Mevr. AREN DS, Ruurlose

weg 20, Hengelo, vraagt

direct

een flink meisje
voor dag of dag en nacht.

Gevonden een

snoeizaag,
gemerkt A.M., in Riefeler-
dijk. Tegen adv.-kosten terug
te bekomen bij

G. J. Harmsen
D 46 — Baak

Te koop

2 damesmantels,
maat 46, lang.

Adres bureau van dit blad.

Te koop zwaar

peppelen tophout
bij G. W. Weenink

Beatrixlaan

Te koop een

r.b. maalkalf

bij B. Hendriks
Hogenk.-weg 8, Keyenburg

Een advertentie in

„de Reclame" heeft
altijd succes.

Kerkdiensten
ZONDAG 23 JAN. 1949

Ned. Herv. Kerk

10.30 u. de Hr Te Winkel, voor-
ber. H.A., 7 u. Ds Kwint, jeugd-
dienst.
Veldhoek 10 u. Ds Kwint.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen dienst.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 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.

Voor al Uw
familiedrukwerk
naar

Drukkerij ARNOLD

Levert Uw KUIKENBON in aan' 'onder-

staand adres en U ontvangt prima kuikens

van W.L., P.L., R. Isl., en de goede kruisingen van

W.L. X P.L., R. Isl. X New Hampshire, andere

rassen op aanvrage. Desgewenst gesekt en gelewiekt.

Ze worden franco thuisbezorgd.

A. STOLTENBORG - WICHMOND
Kuikenbroederij 9745

Heden overleed zacht en kalm, na een kort-
stondige ziekte, nog geheel onverwacht, onze innig
geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

REINTJE GOTINK, %

weduwe van L. Tijken,

in de gezegende ouderdom van 75 jaren.

Hengelo (G.). H. J. Tijken

Zelhem, J. G. Heusinkveld-Tijken
B. G- Heusinkveld

en kinderen
Hengelo (Gld), 12 Januari 1949.
De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op Zaterdag 15
Januari j.l. te Hengelo (Gld).

Coöp. Boerenbeenbank

„LANDBOUWBELANG"

Hengelo (Gld)

Zij die nog verzuimden hun spaar-
bankboekje voor rentebijschrijving
in te leveren, gelieven dit thans
zo spoedig mogelijk te doen.

De Kassier

Associatie-examen BOEKHOUDEN en
Examen MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE

Cursus: G. JANSEN, onderwijzer, Keyenburg

H. J. SEESING, leraar M.O. boek-

houden, Keyenburg.

Opgave bij bovenstaande adressen.

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

25 Jan. Uitvoering Zang* en Toneelver. „Excelsior"
•l en 2 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekver. „Achilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Caecilia".
11 Febr. Jaarfeest Chr. Jeugdver. Varssel
15 Febr. Uitvoering Jeugdcorps Bekveld.
18 Febr. Uitvoering Jongelingsver. Dorp.
24 en 26 Febr. Uitvoering Muzickver. „Concordia"
Chr. Zangver. „Soli Deo Gloria" Uitvoering te Bekveld

25 Febr., Dorp l Maart.
19 Maart N.V.V. Cabaretavond „Gait )an Kruudmoes".
8 en 18 April Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"-
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Zondagsdienst doktoren:

Dr ter Bals en Dr Westerbeek van Eerten

Zij die per bus mede wensen te gaan voor het be-

zoeken van de zeer belangrijke wedstrijd

HECTOR l - PAX l
dienen zich hiervoor zo spoedig mogelijk op te geven bij

de secretaris B. Demming, Spalstraat 10.

ZojuistontvangenHuishoudkacliels
(a H. J. HARMSEN
Banninkstxaat 4 - Hengelo

Heeft U 't boek al
in Achter-hoekse

taal geschreven

Aornt ?
Peppelenkamp

Wij hebben 't fn voorraad

ARNOLD



Onze hartelijke dank voor
de vele bewijzen van belang-
stelling, bij ons Zilveren
Huwelijksfeest op 8 Januari
ondervonden.

H. Knol

A. D. Knol-Fransen

en kinderen

Gevonden

een portemonnaietje met inhoud
Tegen advertentlekosten te-
rug te bekomen bij

L. van Norde
Kervelse weg

Verloren <

een blauwe wollen das,
van de Vuile straat via
Schiphorst naar Toldijk.
Terug te bezorgen bij

A. J. Luesink
„Brunderink" — Hengelo

H.H. Landbouwers.

Ondergetekende kan U nog

enkele ZWARE maalkalmen
bezorgen. Bestel zo vlug
mogelijk.

J. Meijers
Regelinkstr. 15 ~ Tel. 352

Te koop
2 zware 32X6 buiten- en
binnenbanden a f 50.— per
stel; l lichte 32X6 buiten-
band a £40.— ; l 30X5
buitenband a f 30.— en 2
600X16 buiten- en binnen-
banden a f 40.— per stel.

Alles zonder gebreken en in
prima staat.

H. Franken
Pluimveehandel — Hengelo

Te koop ingeschr. N.L.

gedekte en dekrijpe zeugen
en 10 biggen

G. H. Wolbrink
D 104 Hengelo

Te koop een

dragende maal
6 Febr. a/d telling, t.b.c.-vrij

bij W. Woerts

Dunsborg B 52 — Hengelo

Te koop

een kolenlornuis
Ruurlose weg 12

H.H. Landbouwers.

Levert geen nuchtere kalveren
meer. Vrije verkoop var
nuchtere stierkalveren a con-
tant. Tevens het a^res voo
wrak vee.

J. IV. E JE
Erk. veeha aar . 3

r
?

Homoeopathn in de , raktijk
Prijs f 12.5Q Arnold

OPRUIMING
bij STEVORD

Maandag 24 Jan. vanaf 9 uur,
Dinsdag 25 Jan. en Woensdag 26 Jan.

Onze etalage vindt U stampvol met artikelen,

stuk voor stuk enorm goedkoop!

In schilderijen (groot en klein) is er keus voor
'/4 van de vroegere prijs !
In kapstokken, tafeltjes, krantenbakken, spie-
gels enz. veel koopjes. (Beschadigde voor bijna
géén geld.)
Damestassen (uitsluitend prima leer) gaan
heel goedkoop weg. Veel soorten helft der prijs.

Verder 1000 koopjes in luxe en huishoudelijke

artikelen, speelgoed enz.

Zeer goede stalen huishoudscharen 2.50; keurig afgewerkte
• kleerhangers met lat 19; mooie springtouwen met klosjes 29;

waterdichte legerbeenpijpen p. paar 2.75 ; schilderijen, zeer
groot en met brede lijst 9.98; houten luxe doosjes 29; een
paar gebruikte fietsen voor geschikte prijs.

Op al onze artikelen (behalve opruiming en speciale aanbieding)

nog 5°0 korting gedurende deze 3 dagen.
(Dat geldt ook voor onze bekende oersolide kinderfietsjes.)

STEVORD
Beschadiging van rijwielpaden
Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld) ziet zich

genoodzaakt hierbij de landbouwers ernstig te waar-
schuwen tegen

het herhaaldelijk voorkomend bescha-

digen en vernielen van rijwielpaden

langs de gemeentewegen,

door ploegen, tractors enz. bij het bewerken van lan-
derijen.

In het vervolg zal hiertegen streng worden opge-
treden, terwijl de daders verplicht zullen zijn de paden
op hun kosten weder in goede staat te brengen.

Hengelo (Gld), 19 Januari 1949.

Rattenbestrijding
In verband met maatregelen die van gemeentewege

zullen worden genomen ter bestrijding van ratten, no-

digt het gemeentebestuur de ingezetenen op wier per-

celen aanwezigheid van ratten is waargenomen

dringend uit, daarvan ten spoedigste, doch uiterlijk

25 Januari a.s. ter secretarie kennis te geven.

Hengelo (Gld), 20 Januari 1949.

Te koop

een maalkalf,
t.b.c.-vrije stal,

bij G. H. Sanderman
Banninkstraat 21

Te koop
1000 kg vers gedorst

haverstro
bij E. J. Lubbers

Kervelse weg 4

Te koop

een boerenwagen
breed beslag, en

een r.b. maalkalf
bij W. Bruil
D 119 — Hengelo

A.s. Zondag 2 uur

Pax II -
Warnsv. Boys II

Entree 25 cent

Kinderen 1 O cent.

Terrein Kastanjelaan

Adverteren doet verkopen

VULPOTLdN Arnold

Te koop

een r,b, maalkalf
bij W. Weenink
C 40 — Keyenburg

Te koop of ruilen
vers gekalfde koe

(20 liter melk)

en 2 drag. malen
B. Boers

Hummelose weg 18, Hengelo


