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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 1 9 Juni t/m 2 Juli 1 949

Bonnen voor

Vlees

Algemeen

Tabakskaarten 903

Geldige bonnen
181 A. B. D.
182 A. B.
183 D.

185 A. B. D.

186 A. B. D.

187 A. B.

188 A. B.
192 B.

194 D.

195 D.

88 QA

90 QC

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
100 gram vlees

250 gram boter, margarine ot
vet

500 gram boter of marga-
rine of vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas.

125 gram koffie
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.
250 gram boter, margarine

of vet
100 gram kaas of 125 gram

korstloze kaas

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

2 rants. sigarett. of kerftabak

Geldig zijn de bonnen ge-
merkt met de letter Q "

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH 907
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

De bonnen 168, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 178 en
179 Alg. van de bonkaarten voor de voedingsmiddelen
kunnen vernietigd worden.

Nieuws voor boer

en boerderij
Verkoop van te velde staande gewassen.

Het verkopen/kopen van te velde staande tarwe, rogge,
gerst, haver en/of gemengd gewas is verboden. Van
dit vérbod kan ontheffing worden verleend, indien:

Ie de teler/verkoper niet in staat kan worden ge-
acht het desbetreffende gewas zelf te oogsten en/of op
te slaan;

2e de koper zelf teler van akkerbouwgewassen is;
3e verkoop van het desbetreffende gewas plaats vindt

in percelen van tenminste 50 are.
Telers c'ie tot verkopen van te velde staande granen
wensen over te gaan, dienen voor 15 }uli 1949 ont-
heffing van het desbetreffende verbod aan te vragen
bij de P.B.H., onder wiens werkgebied zij resorteren.

De P.B.H, van district 30 en 31.

Onderzoek naar het grondgebruik.

In de gemeente Hengelo zal de Consulent voor Grond-
en Pachtzaken een onderzoek instellen naar de veran-
deringen in het grondgebruik. Van deze verande-
ringen, zoals bijv. uitbreiding of inkrimping van be-
drijven, splitsing en verdeling, veranderingen in pacht

De Barbier van Arnemuiden.

Als berichten weer wat schaars zijn
Voor uw dagelijkse krant,
Gaat men maar op zoek naar nieuwtjes
In ons kleine Nederland.

Die Parijse Conferentie
Moet -vervelen op de duur
En het nieuws dat daar vandaan komt
Ruikt bedorven, muf en zuur.

Maar de kleine kleinigheidjes
Geven aan het leven fleur
Ha, er gaat wat groots gebeuren
Nederland heeft de primeur.

Geen Parijse conferentie
Is vandaag belangrijk meer.
Nee, we gaan naar Arnemuiden
Dat is zeer belangrijk . . . zéér.

Hoor die kapper daar vertellen
„Al m'n messen worden bot. . . .!"
Figaro kan niet meer scheren
Welk een tragisch, droevig lot.

Ongeschoren mannenkinnen,
Ruwe wang en stoppelbaard,
Zou 't de geest van „'t Klokkelied" zijn
Die door Arnemuiden waart ?. . .

(Nadruk verboden —

alle rechten voorbehouden)

etc. heeft men wel globale indrukken maar de nauw-
keurige kennis ontbreekt. Daarom zal nu getracht
worden deze kennis aan te vullen.
In de eerste plaats is nu de gemeente Hengelo geko-
zen, omdat deze gemeente in verschillende opzichten
zoals bijv. de vorm van het grondbezit, hoeveelheid
ontgonnen grond, verdeling bouwland-grasland" etc.
ongeveer een gemiddeld beeld geeft voor vele zand-
streken terwijl er toch bedrijven voorkomen van zeer
uiteenlopende grootten.
Voor het onderzoek zijn nauwkeurige gegevens nodig
waartoe wij de medewerking van de Hengelose land-
bouwers verzoeken. Iedere landbouwer zal even per-
soonlijk bezocht worden. Met het bestuur van de
plaatselijke Stichting voor de Landbouw is in deze zaak
overleg gepleegd.

Zondagsdienst doktoren
Dr Dwars en Dr Buurke.

Beknopt overzicht der op 9 Juni 1949 gehouden verkiezing voor leden van de Raad der

gemeente Hengelo-Gld

K.V.P.
Tijdink
Gasseling
Seesing .
Besselink .
Otten
Weenink.
Niesink .
Kroesen .
Weverink
Gr. Bruinderink

A.-R.

481 Luesink .
48 Hiddink .
80 Jansen

155 Luiten
16 Bannink .

230 Bobbink .
2 Broekman
3
3

V.V.D.
673 Kelderman
49 Langeler .
49 Schieven .
3 Bulten .

10 Pelgrum .
18 Riefel .

O

P. v. d.

202 Oldenhave
11 Brus
1 1 Stegerman
15 Hulstijn .
9 Voskamp
0 Slotboom

A. C.H.U.
383 Ruesink .

15 Heerink .
26 Halfman .
5 Harmsen .
2 Boonstra .
8 Groot Roessink

308
31
12
4
5

12

Totaal 1024 Totaal 802 Totaal 248 Totaal 439 Totaal 372

Totaal uitgebrachte geldige stemmen 2885. Kiesdeler 1949 2885 : 11 = 262
3
/,,.



Plaatselijk Nieuws
Kermis 1949. In café Wolbrink vergaderde de Kermis-
commissie. Voorzitter R. M. Jolij heette de aanwezigen
welkom en memoreerde de kermisviering van 1948.
Uit het verslag van de penningmeester bleek dat 1948
een tekort had opgeleverd. De boeken werden hierna
gecontroleerd en in orde bevonden.
Het bestuur trad in zijn geheel af. Als nieuwe leden
werden gekozen R. M. Jolij, D. Kamperman, H. A.
Knol, A. H. Wolbrink, G. Brekveld, H. Langeler, H.
Hulstijn, C. J. C. Slotboom en M. Voskamp. De heer
H. G. v. d. Weer werd pachter van de Bleek en het
Knollenbal, voor de som van f 140.—. De post voor
kapitein en bielemans werd vastgesteld op f 15. —. De
voorz. hoopte dat dit jaar de kermis weer met opge-
wektheid zal gevierd worden en sloot de vergadering.

Gelderse Blindenver., afd. Hengelo (Gld). Con-
tribuanten van genoemde vereniging wordt medegedeeld
dat wegens ziekte van Mej. Schoots de contributies
niet op de gewone tijd kunnen worden geïncasseerd.
Zodra zij weer hersteld is, komt zij persoonlijk de
gelden voor genoemde vereniging incasseren.

Uitstapje. Donderdag j.l. maakten de leerlingen der
lagere klassen van de school met de bijbel te Varssel
met hun ouders hun jaarreisje.
Eerst werd een bezoek gebracht aan de Loenense water-
val. Daarna werd doorgereden naar de Echoput te
Apeldoorn en het paleis 't Loo. Kort daarna stonden
ze neus aan neus met de diverse sportvliegtuigen te
Té\tge. Nadat op de Platvoet flink gespeeld was en de
watertoren te Lochem was beklommen, kwam het ge-
zelschap tegen 8 uur weer in Varssel terug.

Marktbericht. Op de Woensdag gehouden markt
waren aangevoerd 193 paarden en 109 biggen, geplaatst
waren 40 kramerijen. Prijzen: werkpaarden 450-650 gld.,
betere soorten 600-900 gld., veulens 100-200 gld.,
merrieveulens 200-300 gld., biggen 40-52.50 gld per
stuk. Handel goed; vrij druk bezochte markt.

Boerenleenbank Keijenburg. Genoemde Bank kwam
in jaarvergadering bijeen, onder voorzitterschap van de
heer Mentink. De talrijke aanwezigen werden door de
voorzitter welkom geheten, inzonderheid de beide
pastoors Alferink en Thuis.
De secretaris van Uum las daarna de notulen en bracht
verslag uit over het afgelopen boekjaar. Het aantal
leden bedroeg op l Jan. 1948 189, 54 nieuwe spaar-
boekjes werden uitgegeven. Het totaal aantal spaar-
boekjes bedraagt 874; f317 .— is uitgegeven aan voor-
schotten en f 1281.10 werd afgelost. Door lopende-
rekening-houders werd opgevraagd f 151.303.33 en
f 156.095.29 terugbetaald. Het bedrag aan uitstaande
gelden in rekening-courant bedraagt f 53.314.88. Totale
omzet f 3.647.884.— ; netto winst na overschrijving
van f25.000.— naar de belastingreserve f 1.156.69.
Reserves: Gewone reserve saldo f 22.832.85, bijzondere
reserve f 1450.—, belastingreserve f 5716.94, reserve
land- en tuinbouwfonds f 1247.80. Saldo f 31247.59.
Notulen en verslag werden onder dank goedgekeurd.
De heer W. J. Ankersmit werd met algemene stemmen
als lid van de Raad van Toezicht herkozen. Een be-
drag van f 250.— werd beschikbaar gesteld voor sub-
sidies, te verdelen over een aantal verenigingen. Zij
die nog geblokkeerd geld op hun boekjes hebben, wor-
den verzocht deze in te leveren, aangezien per l Juni
20°/o van het bedrag op de vrije rekening kan worden
overgeschreven. De voorz. deelde naar aanleiding van
een vraag mede, dat men enige medailles ter beschik-
king heeft gesteld voor de afd. Paardenfokkerij en
Pluimvee voor de „Helaminto" die van 17 t/m 20 Aug.
te Hengelo wordt gehouden.
Pastoor Alferink, geestelijk adv., feliciteerde de Bank
met het behaalde resultaat, dat mede te danken was
aan de kassier Van Uum, en stelde voor, het salaris
van deze te verhogen en in overeenstemming te bren-
gen met zijn prestaties. De kassier Van Uum dankte
voor de sympathieke woorden en deelde mede, dat
zijn salaris door de Centrale Bank werd geregeld, en
dit op heden f 1600.— per jaar bedraagt. Van deze
mededeling werd door de vergadering met verontwaar-
diging kennis genomen. Hierna werd een motie van
de geestelijk adviseur aangenomen, om bij de Centrale
Bank op verhoging van zijn salaris aan te dringen.
Op de gebruikelijke wijze werd hierna de vergadering
door de voorzitter gesloten.

Helaminto-nieuws. Commissieleden van de Helaminto
die gegevens hebben welke van belang zijn voor pu-
blicatie in de streekbladen, worden dringend verzocht
deze door te geven aan de secr. der Pers- en Propa-
gandacommissie: G. Langwerden, Ruurlose weg 46.
Deze commissie heeft de toezegging dat de opgegeven
berichten door de bladen zullen worden geplaatst.
Hierin zit een niet te onderschatten publiciteitswaarde,
die bovendien niets kost. Zal de Helaminto in alle op-
zichten slagen, dan zullen alle reclamemogelijkheden
moeten worden benut. Juist een geregelde publicatie
van korte mededelingen over de voorbereidingen en
het programma van de Helaminto, wekken de belang-
stelling hiervoor en kunnen een' grote stimulans zijn
tot een bezoek. Ieder weet dat in een blad het streek-
nieuws steeds met belangstelling wordt gelezen. Hier-
van kunnen en moeten wij gebruik maken. Er wordt
dus op aller, medewerking in deze gerekend.
Willen zij die werden aangezocht tot het schrijven van
een artikeltje voor de tentoonstellingskrant, en dit nog
niet inzonden, dit eveneens spoedig aan bovenstaand
adres toezenden ?

Het doel bereikt. Nog in dank ontvangen voor het
Niwin-werk: Huwelijksgiften Vlashuis—Vrogtenf 17.51;
voorts collecte Keyenborg het mooie bedrag van
f 120.54.
Hierdoor is het totaal van f410.— voor een z.g.
Rimboe-sportkist bereikt, zodat eerlang een afgelegen
post zal kunnen verblijd worden met een dergelijke
kist met ons naamplaatje „Hengelo Gld" er op als
afzender.

Steenderen

Uitslag Gemeenteraadsverkiezing

Zetelwinst voor de Partij v. d. Arbeid
ten koste van A.R.-C.H. combinatie

Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen in 1946J&

1994 en in 1949: 2061.

1946 1949

stemmen zetels stemmen zetels

1 Kath. Volkspartij 874 5 924 5

2 Partij v. d. Arbeid 270 l 280 2

3 A.R. en C.H. 644 4 610 3

4 V.V.D, 206 l 247 l

Gekozen zijn van lijst l : W. B. Helmich, H. Gebbink,

G. B. Peters, Th. A. Schut en J. A. S. Offenberg ;

van lijst 2: H. P. W. Hendriksen en H. Smeenk G.zn;

van lijst 3: G. Remmelink, D. T. Kamperman en G.

J. Massink ; van lijst 4: J. H. Uenk.

Excursie. Vrijdag maakten de leden van de ver-
eniging voor Bedrijfsvoorlichting per autobus een excur-
sie naar Heino. Bezocht werden de proefboerderij al-
daar en een particuliervoorbeeldbedrijf in die omgeving.
Het was voor de deelnemers een leerzame dag.

Niwin-collecte. De collecte ten bate van de Niwin
heeft tijdens de verkiezing f658.45 opgebracht.
Voorvraar een mooi bedrag.

Post voor Berlijn. Om een snellere bestelling te be-
vorderen wordt het publiek aangeraden op de corres-
pondentie te vermelden *oor welke sector (Britse, Ame-
rikaanse, Franse of Russische) deze bestemd is.

Zeepost voor Suriname. Het m.s. Bonaire vertrekt
op 24 Juni naar Suriname. De correspondentie hierop
betrekking hebbende moet uiterlijk 22 Juni ter post
zijn bezorgd.

Tabak van de bon. De Minister van Economische
Zaken deelt mede, dat hij in verband met een ruimere
aanvoer van grondstoffen en een daarmede gepaard
gaande uitbreiding van de productiemogelijkheden be-
sloten heeft met ingang van l Juli a.s. de distributie
van tabaksproducten op te heffen. De winkeliers heb-
ben zich echter tot die datum stipt aan de distributie-
voorschriften te houden.



VOORLICHTINGSBUREAU

VAN DEN VOEDINGSRAAD SLA EN SUUUSIES
Het behoeft niet altijd kropsla te zijn, die we voor een
frisse slaschotel gebruiken. Ook snijsla, jonge spinazie,
het binnenste van andijviestruiken, witlof - kortom
elke sappige zachte groente is geschikt voor sla.
Maar ze moet vers zijn en kort voor het gebruik wor-
den gewassen (daarbij even in ruim water laten staan,
zodat het zand naar beneden zakt) en klaargemaakt.
Sla moet men na het wassen goed droog maken, om-
dat anders de slasaus zich niet over de groente ver-
deelt. Men kan ze goed laten uitdruipen op een ver-
giet of droog slingeren in een slamandje of lichtjes
uitknijpen; kropslabladen kan men ook met de hand
uitslaan. Kropsla wordt in stukken getrokken, andere
groenten snijdt men goed fijn. Daarna vermengd men
ze, door ze goed om en om te keren, met het sla-
sausje, dat intussen in de schaal is klaargemaakt.
Hiervoor kunnen een paar lepels slasaus uit een flesje
dienst doen. Maar men kan ook (en dat is voordeliger)
een mengseltje maken van olie en azijn (tweemaal zo-
veel azijn) en een gesnipperd uitje. Smeuïg wordt de
sla, als men een gekookte aardappel in het sausje fijn-
maakt. Inplaats van olie te gebruiken, kan men op het
laatste moment wat gesmolten boter (margarine) of
spekvet over de sla gieten.
Sommigen maken de slasaus graag wat kruidiger met
gesnipperde bieslook, dragon, peterselie, peper, zout,
suiker en/of mosterd. Dat is allemaal een kwestie van
proeven en proberen.
Probeert U ook eens een sla van twee of meer groen-
ten. Goede combinaties zijn : kropsla met schijfjes tomaat
en komkommer, spinazie- of andijviesla met gekookte
biet (in blokjes gesneden), rauwe witlof met biet of appel.
Heel goed smaakt sla bij gebakken aardappelen en ook
bij vis met botersaus.
Sla is voordeliger dan gekookte groente omdat men
er veel minder voor nodig heeft en . . . . ze is heel
gezond!

Nieuws in het kort
«

Flores en Soemba. De kanonneerboten Flores en
Soemba werden bij dagorder vermeld, bij welke ge-
legenheid Prins Bernhard onderscheidingen verleende

Neem uw radio op. Philips begon met de vervaardi-
ging van draagbare radiotoestellen, die stechts 7 kg zullen
wegen.

Kunst- en antiekbeurs. De Vereniging van handelaren
in oude kunst in Nederland houdt tot 17 Juli een Oude
Kunst- en Antiekbeurs te Delft.

De oude draad. Nabij Halfweg brak weer eens een
stroomdraad van de NS., waardoor het treinverkeer
Amsterdam-Haarlem tijdelijk over Uitgeest moest wor-
den geleid.

Met elkaar weer thuis. De Waterman, het troepen-
transportschip dat de eerste repatriërende gesloten on-
derdelen* uit Indonesië naar Nederland brengt, zal 19
Juni te Rotterdam aankomen.

Schaarse vangst. De reders betoonden zich over de
hoeveelheid haring die tot dusver werd gevangen, niet
bijster tevreden.

„De Waarheid" op het matje? Dr Beel was van
plan, een klacht in te dienen tegen het communistisch
dagblad De Waarheid in verband met het artikel : Ge-
ruchten over dr Beel, welke geruchten over de Haagse
burgemeesteraffaire zouden handelen.

Ondeugdelijke worst. Te Rijnsburg kregen ongeveer
300 personen uit 60 gezinnen paratyphus, nadat zij
bedorven leverworst hadden gegeten.

Van het rechte pad af. Een stoomsneltrein uit het
noorden ontspoorde Zondagnacht bij Hilversum, waar-
door grote materiële schade werd aangericht.

Meer hout. Verwacht wordt, dat dit jaar 20 a 25 °/o
meer hout zal worden aangevoerd.

Een kwart-eeuw Bloemendaal-radio. Te Bloemen-
daal werd herdacht, dat daar 25 jaar geleden met het
radiografisch uitzenden van de kerkdienst werd begonnen.

Geslaagde noodlanding. Een lesvliegtuig uit Ypen-
burg voerde bij Vogelenzang een noodlanding uit.

Vreemdelingenindustrie in het groot. In de Baronie
van Breda zullen 18 verenigingen voor vreemdelingen-
verkeer gezamenlijk acties ondernemen.

Protesten. Van verschillende kanten is bij het ge-
meentebestuur van Rotterdam geprotesteerd tegen het
besluit, 12 schilderijen van Kees van Dongen van
diens tentoonstelling te verwijderen.

Een gratificatie. Een deel van het Rijkspersoneel zal
evenals verleden jaar, een gratificatie ontvangen.

De Stijkei-groep-verraders. De twee verraders der
Stijkel-groep, tegen wie de doodstraf was geëist, werden
tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Emmabloem

voor tuberculosebestrijding,

te Keyenburg en omgeving
op de Kermisdag
en volgende dagen

De collecte wordt met aandrang aanbevolen.

Opbrengst geheel bestemd voor plaatselijke t.b.c.-

bestrijding.
De tuberculosecom missie

te Hengelo (Gld).

Laat U de voet niet dwars zetten....
door pijnlijke voeten.

Wij garanderen U een prettige en pijnloze voetbehandeling
Kapsalon „ONDULA"
P. CLAASSEN Gedipl. Voetkundige

Raadhuisstraat 3 Telefoon 292

Bosbessenpluk Huize „t Zelle'

Tot nader te bepalen datum

mogen geen

geplukt.

bosbessen worden

Te koop

knolraapplanten
bij J. Mentink

Dunsborg B 3

Te koop

jonge konijnen
bij J. G. Wagenvoort
B 51 — Hengelo

Kerkdiensten
ZONDAG 19 JUNI 1949

Ned. Herv. Kerk

10.15 u. Ds Kwint, 7 u. Ds J. F.
L, A. Becht, pred. te Doesburg.
Jeugddienst.
Veldhoek 9 u. de hr Te Winkel.

Vrijz. Herv. Kerk.

5. u. Ds van Linschoten
van Laag Keppel.

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 u. Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu.

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.

Woensdag 22 Juni

GESLOTEN
wegens Huwelijk van

Theo
en

Jo
Garage Herwers

Te koop
een goed onderhouden Empo

damesrijwiel
met lamp,

G. J. Schildering
C 53 — Keijenburg

Te koop

N.S.U. motor,
98 c.c., in prima staat.

Zaterdag na 5 uur.

Vordenseweg 7



Hartelijk dank aan Katho-
liek Thuisfront, Keijenburg,
voor het door mij ontvan-
gen pakket.

Soldaat B. Onstenk
Legerno. 261121080
3-4-10 R.I. Batavia

Bij deze betuigen wij onze

hartelijke dank voor het

medeleven tijdens de ziekte

en bij het overlijden van

onze geliefde Man en Vader

G. Bruggink

Famile Bruggink

Hengelo Gld, 17 Juni 1949.

Vanaf heden wordt door mij

alle naaiwerk
aangenomen.

Beleefd aanbevelend

W. VAN IEE pi Sehadron
Zelhemseweg 11 - Hengelo

Te koop

biggen,
w.o.b.b. zeugjes, M.sterzeug,

G. W. Starink

Gooise school — Hengelo

Hl Pluimveehouders!
Wij ontvangen steeds

elke hoeveelheid Pluimvee,
Vraag ook in Uw belang

voor U verkoopt prijs bij ons.

Wij ontvangen elke Vrij-

dag te Varssel. Stuur bood»

schap of geef het op voor

Donderdagavond 6 uur bij

Jansen, Molenaar, Varssel.

Aanbevelend

H. FRANKEN

Te koop

75 et per 100,

A. Straatman D 108

Te koop

dennen schalen voor posten
en brandhout

bij G. J. Slotboom
E 79, Hengelo — N.o.Z.

Te koop

25 are hooigras
bij G. Lenderink
D 100 — Hengelo

Een advertentie in
„de Reclame" heeft
altijd succes.

THEO MICHELS
en

JO VAN DER WEER
hopen op Woensdag 22 Juni a.s., om 9.30
uur, in de Parochiekerk van de H. Willi-
brordus te Hengelo Gld elkaar het H. Sa-
crament van het huwelijk toe te dienen,
waarna de H. Mis ter hunner intentie zal
worden opgedragen.

Hengelo Gld, Juni 1949.
Spalstraat 45
Spalstraat l

Receptie van 1.30—2.30 uur namiddags.

Woensdag 22 Juni de gehele dag gesloten,

Spalstraat l en 45.

ELECTRISCHE SCHRIKDRADEN

Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld) vestigt de

aandacht er op, dat voor het aanbrengen van elec-

trische schrikdraden boven gemeentewegen of andere

wegen vergunning van Burgemeester en Wethouders

nodig is.

Belanghebbenden wordt in hun eigen belang aan-

geraden deze vergunning ten spoedigste aan te vragen,

met nauwkeurige opgaaf van de plaats waar de over-

spanningen zijn of zullen worden aangebracht.

Hengelo (Gld), 15 Juni 1949.

U
Als dames de voorkeur geven aan een

speciale damessalon, behoeven zij heus

nog niet voor eenkennig door te gaan.

Een Speciaalzaak

heeft nu eenmaal veel voor.

Ga de eerstvolgende keer eens naar

Kapsalon „ON DU LA"
P. Claassen, Raadhuisstr. 3, Tel. 292

't Gaat zus of 't gaat zo . . . .

Wij gaan naar HENGELO
Naar de

HELAMINTO
17 t.m. 20 Aug. a.s.

Wat is de "juiste tijd 11

NEEM ZEKERHEID!!

LaatUwuurwerkenvakkundigrepareren
Fa ROES - Hengelo
Tel. 257 — Banninkstraat 15

Brengt Uw advertenties steeds vroegtijdig

Vissersbootjes
te huur

A. PALING
„Groene Jager"

EET met de Kermis

krentenbrood,

gebak en

koekjes

van H. M. Mentink
Bakkerij — Keijenburg

Vroegtijdige bestelling gewenst

Te koop alle soorten

koolplanten
H. C. Kettelerij

Hengelose weg — Vorden

Te koop 20 R.I.R.

jonge hennen,
12 weken oud,

bij J. Derksen
Bekveld D 6

Te koop

eenpercMigras
bij G. J. Lubbers

Kervelseweg 7 — Hengelo

Te koop

eenperüooigras
bij W. A. Tolkamp

Bekveld D 83

Te koop

een toom biggen,
waaronder b.b. zeugjes,

bij H. G. Burghardt
HengeloD 86

Te koop l paar

rubberlaarzen,
z.g.a.n., maat 41,

bij H. Rietman
E 30 - Hengelo (Gld)

Te koop

55 are hooigras,
op het „Averenck",

bij E. J. Lubbers
Kervelse weg 4 — Hengelo

Om van te smullen !

Te koop

jonge haantjes,
wegende l ' / z kg.

G. W. Weenink

Beatrixlaan


