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SLUIS’ OCHTENDVOER BIEDT U VOORAL

f et staa immers vast; dat U alleen bij goede verzorging en voede-

Wf b -alde herfst- en wintereieren. /! V'

Laat de zuinigheid de wijsheid vooral niet bedriegen. Denk er om, \

dat minderwaardige voedermengsels nooit goede resultaten kunnen geven. ||
IV

s
rT% Als pnjs stelt op herfst- en wintereieren van prima kwaliteit en tff I

hink gewicht, voeder Uw dieren dan ook met kwatiteits-voer:
P
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P. SLUIS’ PLUIMVEE- EN VOGELVOEOERFABRIEKEN N V.

l
(N. R. S. 76.518), Iste prijs op Fokveetentoonstelling te Hoorn in klasse: melkkoeien, geb. in 1929 of vroeger.

Opbrengst als 3-j. in 807 melkd.; 6333 Kg. melk, met 3.68 % vet. (V.; Jonge Meine 22; M.: Aatje 20). Eig. :

W. Koelemey te M.-Beemster.



De paarden op de Nat. vee- en paardententoonstelling te Utrecht.
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Overzicht van de versierde stal te Utrecht, waar de paarden waren ondergebracht.

Opstelling van de bekroonde warmbloed-paarden voor het défilé
op het concours-terrein.

Anme 231 O. P. S. (geb. 1927), uitkomende inde lichte klasse. V.; Hock-
w°ld Cadet 1 G. P. S.; M.: Antje 88 hbk. G. P. S. Fokk -ei» ■

Mevr. Wed. G. J. v. Lent, Echteld.

Lusina 131 G. P. S. van W. A. Costermans te Eist en Annie (Dr. P. S.) van
Jns. bchuilmg te Bonnen voor de jury.

™nn 900 r'
S
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n *025, uitkomende inde zware klasse. V.: Rudolf-

zoon 296 Gr. P. S.; M.: Bionne 272 v.b., 1919 Gr. P. S. Eig • R Vos
Drouwenermond (Dr.) ; fokk,: J. Werkman, Warffum (Gr)

'
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1921] werd geprimeerd inde zware klasse.
V.. hekboom 312 Gr. P. S.; M.; Qofia 5736 Gr. P. S. Fokk.-ei<r.:

Gebr. Doornbos, Holwierde (Gr.).

II

In afwachting van de dingen, die komen zullen.



Het rundvee op de Nat. vee- en paardententoonstelling te Utrecht.

Collectie van O. Hartman, Hollandsche Rading, behaalde inde groep

gebruiks- en handelsvee, collecties (minstens 5 dieren) van één eigen.,

Iste prijs benevens -beker van de stad Utrecht.

Iste prijs afgewisselde, zichtbaar dragende koeien (gebruiks- en handels-

vee) van S. D. de Leeuw, Utrecht.

Roodblaarstier Job 1089 S, geb. in 1932, le prijs. Eig.: J. v. Rijn,

Bodegraven.

Roza, geb. in 1929, Ie prijs melkkoeien (geregistreerd blaarkopvee) van

4 jaar en ouder, geb. vóór 1 Oct. ’29. Eig.: A. Zwanenburg, Bodegraven.

Bransie no. 174.479 D, le prijs zwartbonte melkkoeien, 2 en 3 jaar, geb.
vóór 1 Oct. '3l, V.: Elegant 9948 S; M.; Jansje 74.939 R. Opbrengst
M. als 4-jar.: 6792 Kg. melk, 3.52 .% vet, 318 dg. Eig.: j. Fokker Jzn.,

Oukoop bij Nieuwersluis. |

'Max 19, 12.170, S,, 2e prijs éénjarige stieren, (ger. zwartb. Holl.), geb. vóór

1 Oct. ’32. V.: Max 10.912 S.; M.: Mieke 70.463 S. Moeder gat als 3-jar.;
4580 Kg., 3.45 % v., 340 dg. Eig.: W. v.d. Heuvel, Meerkerkbroek.

Bart 1005 S, geb. Mei ’3l, Iste prijs geregistreerde blaarkopstieren, 2 jaar

en ouder, geb. vóór 1 Oct. ’3l. Opbrengst Móeder als 2-jar.-: 3040 Kg.,

3.75 % v., 320 dg. Eig.: A. Zwanenburg, Bodegraven.

August Wilhelm no. 176.770 D, le prijs zwartbonte stierkalveren, geb. na

14 Febr. ’33. V.; Wilhelm 10.755 S; M.: Juliana XXIH 78.150 S. Moeder

gaf als 2-jar.; 4365 Kg., 3.38 % vet, 332 dg. Eig.: A. J. v.d. Goot,

Oidehove (Gr.).



Nationale vee- en paardententoonstelling te Utrecht.

Het inden ring komen van de kerncollectie warmbloed-paarden uit de

verschillende stamboeken (demonstratie Van den Bond van de Ned.

Warmbloedfokkerij, •

De kampioen van het slachtvee op de tentoonstelling, een roodbonte,
ingezonden door A. Rijnsburger Tzn. te Leiderdorp.

Collectie vet vee, ingezonden door D. de Groot Dzn. te Baambrugge,
bekroond met eerste en tweede prijs.

-mm

Stand van de proefmesterij Qiessen—Nieuwkerk, waar in samenwerking
met de slagersvakschool te Utrecht een demonstratie werd gegeven van

het goed en het slecht gemeste varken en het verschil in rendement.

Eerste en derde prijs vette schotten. Inz. W. Rauwendaal, Maartensdijk.

Tweede prijs vette varkens. Ingezonden door J. v. Dijk te Utrecht.

Eerste prijs koudbloedpaarden (slachtpaarden). Inz.; A. Schipper,
Oud-Beijerland.



Een nieuwe dorschmachine van Nederlandsch fabrikaat.

De N.V. Ter Borg en Mensinga’s- Machine-

fabriek te Appingedam, in het Noorden van

ons land bekend door de bouw van stroo-

persen, is dit jaar overgegaan tot de vervaar-

diging van dorschmachines. Wel heeft deze

firma zich tot nu toe altijd bezig gehouden
met de herstelling van -onderdeden van

dorschmachines en met de vervaardiging van

een z.g. toevoer-, snij- en spreiapparaat, maar

een volledige dorschmachine is door haar

vóór 1933 nog niet gemaakt.

Bij deze nieuwe dorschmachine, idie de

naam „Borga” heeft ontvangen, valt inde

eerste plaats ‘het frame op. Dit Js geheel ge-

maakt van hoekijzer met de noodige langs-

en dwarssteunen. Waar anders
;

bij een houten

dorschkast, planken zijn gebruikt, vindt men

hier stalen platen van 3 mm dikte, die door

eleotrische lassching met de (hoekijzers zijn ver-

bonden. Ter plaatse van de trommel en de

mantel Js een dubbele plaat aan gebracht, die

vervangen kan worden na eventueele slijtage
Deze bouwwijze van bet frame heeft gemaakt,

dat de machine onder ’t werk zeer vast staat.

Het is opvallend hoe weinig schuddingen en

trillingen worden bemerkt, in dien men boven

op de machine staal.

Er zijn vijf van deze Borga-dorschmachines

geléverd inde Wierimgermeerpoldér. In fig. I

is één van die'machines afgebeeld, terwijl ia

fig. 2 dezelfde van de andere kant

wordt gezien. In fig. 3 is de machine bedrijfs-
klaar opgesteld; men ziet de locomobele voor

de aandrijving en de stroopers, terwijl hier

ook een transporteur aanwezig is, die de

schooven op de machine brengt. Deze transpor-

teur is nog duidelijker waar te nemen in tig.
4 van de bedrijfsklare machine.

Zonder over bijzonderheden uitte weiden

volgt hier een beschrijving van de Borga-
dorschmachine.

Over de constructie en de werking.

Aan de hand van fig. 5, een langsdoorsnede

van de machine is een overzicht hiervan te

verkrijgen. De schooven worden op de

transportband A van de zelfvoerder gevorkt

of ze worden hierop gebracht door de

transporteur, die rn de fig. 1 t.m. 4 zichtbaar

is. Hierbij passeeren zij onder een z.g. messen-

of zaagas A, die de banden lossnijdt, waarna

de losse schooven dooreen spreiapparaat en

een haspel B worden uitgespreid en tusschen

de slagmantel D en de trommel E komen, waar

het zaad wordt uitgedrukt. Dit laatste ge-

beurt door de snel ronddraaiende slaglijsten

(bevestigd op de slagbalken), die de stil-

staande mantellijsten op korte afstand pas-

seeren. De trommel bezit 8 slaglijsten en -bal-

ken. Hiervan kunnen bij het dorschen van

fijne zaden, boonen en erwten 4 worden afge-
nomen. De slaglijsten slijten ’t meest in het

midden. Alvorens ze door nieuwe worden

vervangen, kan men ze, daar ze uit twee helf-

ten bestaan eerst omzetten, waardoor de nog

niet afgesleten deelen in het midden komen.

Tusschen de manteldraden door valt het

zaad en het korte goed op het linkergedeelte
van de schudtafel 'H, terwijl het stroo en het

zich nog daartusschen bevindende korte goed,
via het strooafvoerblik E op de vlerdeelige
strooschudder F komt. Een spatbord Fa dient

om het wegspattende zaad tegen te houden

en de strookeerder Fb om bet stroo te keeren.

Het korte goed valt door het speciale Graepel-
gaas, dat op deze schudders is aangebracht
en komt op het rechter gedeelte van de

schudtafel H. Tevens komt hierop nog het

korte goed, dat door de naschudder G heen

is gevallen.

De zaden en 'het korte goed, zooals kort-

stroo, aren, grondkluitjes, steentjes en vreem-

de zaden, komen van de schudtafel op Je

kortstroo- of pluiszeef J. De zaden en het

grootste gedeelte van het kaf vallen door het

Graepelsche gaas van deze zeel heen en het

kortstroo enz. gaat er over heen, komt ineen

Fig. 1. De nieuwe Borga-dorschmachine van de N.V. Ter Borg én Mensinga’s Machinefabriek te

Appingedam, Het frame is geheel van staal vervaardigd.

Fig. 3. De Borga-dorschmachine, bedrijfsklaar opgesteld. Op de

voorgrond de stroopers en op de achtergrond de locomobite.

Fig. 2. De Borga-dorschmachine van de andere kant gezien,

Fig. 4. De bedrijfsklare machine. De transporteur, die de schoven op de

machine brengt, is duidelijk zichtbaar.
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waaruit het door de pluiszuiger
wordt gezogen en weggeblazen.

De zaden en het kaf vallen op de kortstroo-

tafel L en van hier op de kafzeef M. Door de

wmdstroom van de groote waaier N wordt het

kaf weggeblazen naar de ruimte O, waaruit

het dooreen kafzuiger wordt gezogen en weg-

geblazen. Een zeef b, die de ruimte O be-

grenst, geeft aan de lucht van de windstroom

van de groote waaier gelegenheid tot ont-

snapping.

at met door de groote waaier wordt weg-

geblazen komt op een zeel iP, die het eigen-

lijke zaad en alles wat even groot of kleiner

is, doorlaat. Wat grooter is, (dit zijn bijv.
aren) wordt dooreen arenzuiger naar de

trommelruimte geblazen. Deze arenzuiger ziet

men in fig, 2, waarin ook de persbuis, die

naar de trommel toegaat, is waar te nemen,

Het zaad enz. komt op zeef Q, die kleine ver-

ontreinigingen doorlaat j die zijdelings worden

afgevoerd,
leder punt van de vierdeelige schudder F

maakt een ronddraaiende beweging, omdat de

4 schudders door twee assen, ieder met 4

krukken, worden bewogen, De schudtafel H,

de kortstroozeef J, de kortstrootafel L en de

zeven M, P en Q maken een heen- en weer-

gaande beweging, die wordt opgewekt door

een krukas met krukstangen. De firma Ter

Borg en Mensinga heeft deze krukstangen zoo

gemaakt, dat zij iets verkort of verlengd kun-

nen worden, welke verstelliingsmogelijkheid
het veelvuldig breken inden beginne kan on-

dervangen.
Het zaad komt inde ontvangbak van de

elevator S, die het naar boven inde beuker

of korter T brengt (zie ook fig. 6), indien het

gekort moet worden. Is het korten niet noodig,
dan wordt het zaad buiten de korter omge-

voerd. Vanuit de korter of eventueel, direct

vanuit de elevator wordt het zaad ten tweeden

male gereinigd door de zeven vaneen zeef-

kast U én de windstroom varf een kleine

waaier V.

Ten slotte komt het zaad ineen sorteerzeef-

kast (fig. 7). Deze sorteerzeefkast schudt,

evenals de zeefkast van de tweede reiniging,
met (de igroote ((ikortstroozeef

enz.) mede. Vanaf de uitlaat d van de tweede

reiniging komt het zaad op zeef W. Dit is een

z,g. stof- of zandzeef, die fijn goed doorlaat,

dat achter de zeefkast wordt uitgelaten. Het

zaad komt van zeef W op zeef X, die een

zoodanige maaswijdte heeft, dat de 2e soort

zaad er door valt en in afdeeling 2 komt. 80~

ven zeef X staat -de windstroom van ’n waaier

Vl
.

Wat niet door zeef X valt en wat niet door

de wind wordt meegenomen, komt in afdee-

ling 1 en is l e soort. Het lichte zaad (3e soort)
komt in afdeeling 3, terwijl stof naar buiten

verdwijnt door zeefbocht S.

De iwindstroom is, behalve dooreen schuif

bij decentrale opening van de waaier, tere-

gelen door verstelling vaneen klep Z. Word!

deze hooger gesteld, dan komt er minder in

afdeeling 3.

* * *

Oe onderdeden, die inde fig. 5, 6 en 7 zijn
besproken, kan men ten dee'le ook inde fig.

1 t.m. 4 terugvinden of men kan de plaatsen
vinden, waar zij zich moeten bevinden.

Op een enkel onderdeel van de Borga-
dorschmachine komen wij nog even terug en

wel op het zelfvoerder-, snij- en spreiapparaat
(fig. 8). De schooven worden met de kop
vooruit op de transportband A gegooid. De

verstelbare borden C zorgen er voor, dat de

schooven steeds onder de messen B door moe-

ten. Vroeger hadden deze messen een scherpe,
bolle snijkant. Daar het snijden bij sommig
materiaal nog wel eens haperde, zijn de mes-

sen thans, zooals in fig. 8 duidelijk zichtbaar

is, gezaagd. De scherpte der gezaagde messen

heeft geen invloed, door de raspende werking
der tanden wordt het werk verricht, indien

althans de messenas zeer snel ronddraait. De

punten van die tanden moeten scherp uittoe-

pen; slijten deze dan moeten ze op een amaril-

steen worden geslepen. Hierbij moet er in ’t

bijzonder op gelet worden, dat de helling der

tanden dezelfde blijft. Staan n.l. de tanden te

steil ten opzichte van de as, dan nemen ze

het stroo mee, zoodat dit zich om de as wik-

kelt. Een z.g. keerinrichting H, bestaande uit

drie gebogen ijzers, kan hooger en lager ge-

steld worden om op die wijze het materiaal

naar behoefte langzamer of sneller onder de

messenas te laten doorloopen.
Een neus F aan de buitenmantel, die met

een stelschroef G dichter bij of verder van de

haspel D gesteld kan worden, dient om het

stroo over de geheele breedte van de trommel

te verdeden. Voor hetzelfde doel dient de

ronddraaiende haspel D, die voorzien is van

V-vormige tanden. Het verstellen van de neus

F is noodig met ’t oog op de verschillende

dikte en het verschillend vochtig zijn der

schooven.

Opwassen als bijv. klaver, karwij en ook

wel erwten'en boonen, die niet onder de mes-

senas behoeven door te loopen, kan men

direct -boven de trommel brengen dooreen

klep K te openen en daar ter plaatse in te ste-

ken. Zijnde schooven vaneen gewas extra

dik, dan kan men op dezelfde manier hande-

len. Oe zelfvoerder wordt dan buiten werking
gesteld, waartoe de aandrijfriem van de poelie
wordt verwijderd.

Verschillende onderdeden van het apparaat

zijn ook inde fig. 1 en 2 waar te nemen,

Oe voordoden van het gebruik van dit ap-

paraat zijn, dat een man (deinsteker) over-

bodig wordt dat de voeding en daardoor de

werking van de trommel regelmatiger wordt,

dat de slaglijsten over de geheele breedte wor-

den benut en dus niet speciaal in het midden

slijten en ten slotte, dat als gevolg van de

meer regelmatige werking van de trommel

alle andere onderdeelen van de dorschma-

chine regelmatiger werken.

* * *

Ten slotte zij nog hef volgende van de

Borga-dorschmachine opgemerkt'
De lagers zijn kogellagers uitgezonderd

die van de zelfvoerder en van de elevator ter-

wijl de kaf- pluis- en nastelbare

roilenlagers hebben. 'Uitgezonderd de trommel-

lagers, die met olie gesmeerd moeten worden,

zijn alle lagers voorzien vaneen vetnippel.
Voor smering van de vetlagers wórdt een

hoogedruk-vetspuit bij geleverd.
De prijs vaneen 4i/2 voets-dorschmachine,

zonder zelfvoerder-, snij- en spreiapparaat, is

ƒ 3200. Dit apparaat kost afzonderlijk ƒ 700

(d, w. z. gemonteerd geleverd). Is het' direct

op de machine aangebradd dan is de prijs
van het geheel ƒ 3800. Het’ gewicht van de

dorschmachine is 5200 kg., met zelfvoerder

5600 ikg.

De prijs vaneen 4-voets-machine is ƒ 200

Jager.

Bij de proefnemingen met de

chine bleek deze zeer goed te voldoen. Er

werd per uur ca. 40 'h.l. tarwe gedorscht, ter-

wijl de pers 70 pakken stroo van 60 kg. ver-

werkte.

Het is te hopen, dat de N.V. Ter Borg en

Mensinga’s Machinefabriek te Appingedam
veel succes moge hebben met haar nieuwe

dorschmachine, die door haar solide con-

structie, waarin vele practische ervaringen zijn
verwerkt en door haar rustig staan onder ’l

werk een gunstige indruk maakt.

Dl. Ir. ENGELHARD!.

Fig. 5. Een lengtedoorsnede van de Borga-dorschmachine Fig. 6. Een dwarsdoorsnede over het achterste

gedeelte.

Fig. 7. De sorteer-zeefkast. Fig. 8. Het zelfvoerder-, snij- en spreiapparaat



Provinciale

Geitenkeuring

te Leeuwarden.

Diamant no. 125, 3 jaar, van Geitenfokver. Leeuwarden, le prijs oudere

bokken (fokk.: A. Hibma, Midlum).

In klasse 2-jarige bokken behaalde le prijs Klaas no. 135 van Fokvereen.

Sneek (fokk.: K. Vis, Minnertsga).

Het Bestuur van den

Frieschen Bond v. Geiten-

fokvereenigingen, welke

Bond te Leeuwarden een

goed geslaagde keuring

van bokken en geiten

organiseerde, ter gele-

genheid van het 15-jarig

bestaan van genoemde

organisatie.

op de provinciale

geitenkeuring te Leeu-

warden, gehouden op de

veemarkt aldaar.

Met Isten prijs bekroonde Vereenigingsgroep van de Fokver. Leeuwarden

(2 tamm., 2 éénjarige en 5 oudere dieren).

Rika 111 no. 3—78 van ü. Sinnema te Ooutum (Fr.), Ie prijs lammeren,

geboren in 1933.



HET HERFSTPRIJSRAADSEL.
1000 Prijzen. do opgave: 20 Hoofdprijzen.

Op nevenstaande afbeelding zult U bij nauwkeurige beschouwing een groot aantal voorwerpen of personen aantreffen,
waarvan de naam met de letter K begint. Zoo zien we om maar één voorbeeld te noemen, rechts op den voorgrond een

AhT' I Gevröagó' word
|; nu m teekening 40 voorwerpen op te sporen, die alle met de letter K

m mXn
er dan U° Van der

,

gel; jke zijn afgebeeld, nemen wij, om de opgave niet te moeilijkte maken, genoegen met de vermelding van slechts 40 stuks,

De inzending der oplossingen.

in
7.7,'1 WOrdt

,

verzocht v°or heJ inzenden der oplossing gebruik te maken vh. onderstaande formulier. Dit formulier moet

lóér ?bofohtPP

a s

6" 8577 96 ra ?
ke

k

efd 9f°?
den w

?
rde

j

«" , Redactie van „De Boerderij" ,e Doetinchem
U yctober a.s. - Inden linkerbovenhoek van de adreszijde te vermelden het woord : „Herfstraadsel”

onlocr
3 ' de , onderteeken ' n g van de inzendingen dikwijls aan duidelijkheid te wenschen overlaat en het controleeren der

aebmTe9

n

enhel°°4 ad
7Un ' s{ra}[e daardoor , ln hoo9e mate wordt vertraagd, verzoeken wij beleefd ais onderteekening tegebruiken het adres voorkomende op het adresbandje van „De Boerderij”. U kunt dit uitknippen en plakken aan de

h formulier. Duidelijke vermelding van Uw naam en adres op andere wijze is natuurlijk ook toegestaan,het mvullen van het formulier wordt het gebruik van inkt ontraden, omdat het papier de inkt doet uitvloeien en het
geschrevene daardoor onduidelijk wordt. '

nei

De Prijzen.
Voor de goede oplossers zijn niet minder dan 1000 prijzen beschikbaar, waarvan 20 hoofdprijzen.

Ie Hoofdprijs : flOOO.- in contanten. 11e Hoofdprijs: Een pr. Heerenrijwiel ler waarde van ƒ60.-

3e
” e! iwl

m

,

con“en
-

,

12e
„

Een pr. Heerenrijwiel ter waarde van ƒ 60.-

4e
”

Een Dorschmachme ter waarde van f450.- 13e
„

Een pr. Heerenrijwielter waarde van f6O -

5e
” Een" el

a

'w
for waarde van f250- 14e

„
Een pr. Heerenrijwiel ter waarde van f 6o!-

6e
”

Een pfdwS

. , |

ger er Waa,7 van f “11e
"

Een pr. Heerenrijwiel ter waarde van f 60. -

7e
” l, t ; ,er waarde van ƒl2O.- 16e

„
Een pr. Heerenrijwiel ter waarde van f 60.-

8e
” IZ M

7 f5' Waard
/ Van t ~ 17e

■■
Een pr. Heerenrijwiel ter waarde van ƒ60.-

9e
"

Een trt: ler waar<Je van f«- 18e
„

Een pr. Heerenrijwiel ter waarde van ƒ 60,-

10e
" Wbankboekje met f 60.- 19e

„
Een pr, Heerenrijwiel ter waarde van ƒ 60,-

Een pr. Heerennjw. ter waarde van f 60,- 20e
„

Een pr. Heerenrijwiel ter waarde van f 60.-

tenXlemodtll
U ïT" ,?

.

Hercul“ Landhekken, 2 giervaten, 50 armbandhorloges, 200 klokjes
2" 1

k
ff," bre'katoe

? (ieder van IKg ). 100 zilveren heerenpotlooden, 2 zilveren bonbonlepels 1 I

SSSSJ&tT&A “SSU«s
15 zilveren

s

en

6 **** 12 z"-ren vingerdoekóngetjes,

De uitslag.

nummer 77VZJdtfi-'van« m!" en

.

adresen «" <M«>O winnaars-abonné’s zal worden bekend gemaakt in hel

” i_ November a.s. - De prijzen worden franco gezonden terstond na publicatie v.d. uitslag.

Formulier te gebruiken bij de oplossing.

(in te zenden voor 10 October bij de Redactie van „De Boerderij” té Doetinchem).
De personen of voorwerpen, waarvan de naam met een K begint zijn :

1

2

3

4

5

6

7

8

9 .y.^.'
10

11

12 ’ ’ ’

13

14

15

16

17 ' '

18 ’

19

20

’’’

21 ,

22

23 .1......
24

25

26

27

28 ’

29
,

30

31

32 '

33
...-.

•

34

35

36

37

"

38

39

40 ' '

Naam en adres van den abonné .

Hier in te plakken het uitgeknipte adres van het adresbandje.





Concoursen-hippique.Van de

Oberleutn. von Ploetz, Duitschland met „Hasdru-
bal” in het springconcours gelukspringen te

Amsterdam.

Fraaie sprong van Oberleutnant Graf v. Uxküll,
Duitschland met „Zukunft”, conc.-hippique te

Amsterdam.

De landel. ruiter H. J. Varvik, Lonneker, neemt

met „Nella” een hindernis in het springconcours
in het stadion te Amsterdam.

Internationaal concours-hippique in het stadion te Amsterdam. Prijsuitreiking aan landelijke ruiters, individueele dressuurproef, klasse L., v. 1. n. r.:
F T. Nijhof, ’t Zand (Gr.) met Tello; D. j*. Mellema, Reiderwolderpolder met Woelwater; G. Griffioen, Aalsmeer, met Wilfried; S. Verdegaal,
Bovenkerk, met Black Boy; H. J. Varvik,. Lonneker met Nella; H. Mensink, Winterswijk met Astra; B. Mensink, Winterswijk met Krillie; Th. J. Huitink,

Varsseveld met Max en J. Retrie, Hoofddorp met Krinetta.



Nog iets van de Fokveedagen te Eist en Hoorn.

Nelly (V.; Factor S 7898) van F. Witjes, Eist, le prijs op Fokdag Eist, in

klasse melkgevende schotten (zwartb.), geb. na 1 Jan. ’29.

Ram no. 100 S, geb. Maart ’29, le prijs te Eist in klasse rammen, type

Texelsch, geb. in 1931 of vroeger. Als 4-jarige 6,7 Kg, wol, goede eerste,

Eig.: P. A. A. v.d. Sandt, Eist; fokk.: W. jH, Remmelink, Doetinchem

De tweede prijs in rubriek drachtige Qr. Yorkshire zeugen (geregistreerd),
geb. vóór 2 Sept. *3l, was ter tentoonstelling te Hoorn voor deze zeug no.

1531, geb. Maart ’3l (wierp in 1 maal 15 biggen), Fokk.-eig. T. Groot, Twisk

Tweede prijs in rubriek, geiten, geb. in 1931 of vroeger, waste Hoorn voor

Betsie F 24 van G. Beemster, Bobeldijk.

In klasse productiekoeien (zwartb.) boven 5000 Kg. melk met 3.30 % v.

behaalde 1e prijs Anna F 90, geb. Maart ’23. Productie 5555 Kg. met 3.44

% v., in 309 dg. Eig.: H. de Bruin, Kekerdom.

Op Fokveetentoonstelling te Hoorn behaalde in rubriek drachtige zeugen

(Gr. Yorkshire, geregistreerd), geb. vóór 2 Sept. ’3l deze zeug no. 1498

le prijs, zeug no. 1498 (geb. Febr. ’3l) wierp in 2 maal 28 biggen.
Fokk.-eig.: P. Borst, Heerhugowaard (Nrd).

De geiten ontbraken niet
op de Fokveetentoonstelling te Hoorn. Aartje F 14

van E. ter Wijden, afd. Naarden—Bussum behaalde le prijs in rubriek

geiten, geb. in 1931 of vroeger.

Twee kampende kampioenen op de Fokveetentoonstelling te Hoorn.



Tuinbouwtentoonstelling te Breda.- Landbouwdag te Hellendoorn.

Op de Landbouwdag te Hellendoorn was inde rubriek melkkoeien van

5 jaar en ouder, zwartbont, een eerste prijs voor deze koe van

W. van Winden te Eelerberg.
*

Verleden Zaterdag had

te Breda de opening
plaats van de tentoon-

stelling, ingericht naar

aanleiding van het 25-j.
jubileum van de R.K.

Baroniesche Tuinbouw-

bond. De tentoonstelling
bevat een collectieve

stand van alle tuinbouw-

producten uit de Baronie,

op smaakvolle wijze ge-

rangschikt. - Hierboven

het wapen van Breda

in vruchten uitgevoerd.

De keurige stand van de

Bredasche Eiermijn op

de tentoonstelling.

Inde afdeeling roodbont, droogstaande en dragende koeien van 5 jaar en

ouder was een eerste prijs voor dit dier van G. A. Bloeme te Haarle.

Inde afgeloopen week werd een verrichtingsproef voor warmbloedpaarden
m Gelderland gehouden. Kol. André de la Porte geeft te Zoden het sein
voor den aanvang. Bij deze proef moet een afstand van 10 K.M. binnen

40 minuten worden afgelegd.

Inde rubriek beeren, geb. voor 1 Jan. 1933 was een eerste prijs voor dit
dier van J. W. Heijerman te Schuilenburg.



Paardenfokdag te Oss. - Tegenstellingen.

10-jarige merrie Makkie K 10.658, lè prijs, op vorige week gehouden
Paardenfokdag te Oss in klasse: merriën, geb. in 1924 of eerder zonder

veulens. V.; Tambour K 975; M.t Olga B. 10941. Eig.:
H. van Wanroy, Vinkel.

Nelly v . ’t Hagelkruis K 17.539, le prijs merriën, geb. in 1930. V.; Nico
K 1305; M.; Bella K 15.004. Eig.; H. van Bracht, Cuyk.

Tegenstellingen.

Te Rome is het Wereld-

pkiimveecongres gehou-

den, waar pluimveevraag-

stukken inden breede zijn

besproken en behandeld.

Italië’s Eerste Minister

Mussolini opende het

Congres inde historische

zalen van het Kapitool,

welk moment hierboven

is afgebeeld.

Tegenstellingen. ' Een

praatje over de kippen

en dé eieren op een boer-

derij bij Rijssen (Ov.).

Amalia K 66.595, le prijs merriën geb. in 1931 (V.: Nico 1305) Eig •
J. Martens, Groot Linden (N.-Br.).

Eerste prijs in klasse merriën, geb. 1925—-’29, zonder veulens groote maat
was voor Justa de Loustic B 13.111 (geb. in 1928). V.: Loustic de

Grandglise B 381; M.; Rozeline A 4970, Eig.: G. v.d. Ven, Vinkel,



Centrale Fokveedag te Valkenburg. - Landbouwtuigpaarden.

De 2'/2-jarige stier Karei 20, 11.730 S, van Fokver. „Verbetering zij ons

Doel” te Spaubeek, le prijs ter Centrale Stierenkeuring te Valkenburg.

Driejarige sterzeug S no. 1715, le prijs. (V.: Bismark S no. 22). Big.: V.

Lemrhens, Schimmert; fokk.; Albertushof, Venlo.

Fraaie actie-foto van tweespan landbouwtuigpaarden, aangespannen voor

oogstwagen, op het concours-hippique op „Houdringe” tè De Bilt (eerv.

vermelding). Big.: W. C. J. v.d. Grift, Baarn.

Ook schapen waren te Valkenburg vertegenwoordigd. L, Packbier, Hulsberg

behaalde met dit dier een Isten prijs.

Pachwood Miss 13, S no. 140, een in Engeland gefokte I'/2-jarige zeug,
behaalde te Valkenburg le prijs. Big.; V. Lemmens, Schimmert (L.); fokk?

H. Hobson, Bloomsburg (Engel).

Tweespan landbouwtuigpaarden voor oogstwagen, 4e prijs op concours-

hippique te De Bilt: Nijsje van D. Bos Jzrf., Groenekan en Kalevine van

A. Streefkerk, de Bilt.

Op den landdag op Middachten van den Bond van Oud-leerlingen van Landbouwcursussen in Gelderland. De Landelijke Rijvereeniging uit

Varsseveld, opgesteld voor de parade.



PALMOLIVE
hHT ./V haar kleur is een belofte!
üfl jr (m\ De zacht-groene tint van Palmolive zeep is een be-

■
'

L r trouwbare belofte: van charme..., van schoonheid!

jê^Êl Wam zij wordt veroorzaakt door de zeer groore hoe-

>
veelheid olijfolie welke in elk stuk Palmolive is ver-

werkt. Sedert duizenden jaren staat de olijfolie bekend

V 4 als een beroemd cosmetisch middel; wij behoeven dus

PALMOLIVE ZEEP 15 CENT ■ PALMOLIVE ZEEP 15 CENT

ISCHAPENWOLI
I Wilt U voor Uw Schapenwol een prima Deken of Sajet ont-

I
vangen ? Zendt ze dan naar het van ouds bekende adres :

IJ.J.KOOPS - WEZEPI
■ VRAAGT UITVOERIGE PRIJSCOURANT. H

B Zij die geen wol hebben, kunnen deze Dekens ook zeer voor- H

deelig bij mij koopen. Vraagt hiervoor speciale prijsaanbieding.

||loondorschersü Ij
$ Wij leveren reeds meer dan 50 jaar aan Uw collega’s door heel Nederland: Cylinders,

p Slagbalken, Slaglijsten, Beukers, Zeefassen, Strooschudderassen, Slagmantels, Waayers, *

g- Kortstroo- en Kafblazers, Arenzuigers, Sorteerzeeftkasten met Waayers, Landbouw- $

Hi lagers, Zelfvoeders met automatische Bandensnijders, enz. enz.
$

Laat ons ook Uwe reparaties en vernieuwingen uitvoeren, wij zijn vaak goedkooper *

dan de fabrikanten Uwer machines. Maakt gebruik van onze ervaring.

| Dorschmach.fabr. ter Borg & Mensinga, Appingedam |
*L I §

La TAÜPICINE (MOLLENDOOD).
Aanbevolen door den Plantenziektenkundigen Dienst te Wage-

n,r|gen Inde tijd van drie dagen is men van alle mollen verlost.

Zeer eenvoudig in het gebruik. Prijs per flacon voldoende voo
duizend mollen f 3.-. WEDERVERKOOPERS GEVRAAGD

Importeur: John. A. Oortman Gerlings, Koepoortsweg, Hoorn.

Voor de Honingoogst
leveren wij:

Honingslingers, Honingmessen,

Honingzeven, Honingflacons,

Honingetiketten, Honingbussen
Prijzen als nooit te voren. Geïll. prijscourant gratis.

N.V. BIJENSTAND „MELLONA” v.h. J. DE MEZA

SANTPOORT Telefoon 22225.

Groot-Yorkshire Varken.
?eer billijk te koop; Twee beste bijna dekrijpe BEEREN en

ke!? 13 en ZEUGBIGGEN, ingeschreven in het N.-Br. Var-
nsstamboek. Afstamming van eerste klas dieren, bekroond
et

eerste prijzen. Te bevragen bij

HORSTING, Inspecteur, Reusei (N.-Br.)

fSN.V.
CHEMISCHE FAÖRIEKI

„DE TOEKOMST"
TE MMUIDEN TELEF. 670

PRIMA WIT VISCHMCEL
MERK „VUURTOREN"

met gegarandeerd hoog eiwitgehalte. Wordt gotowrd tn

-ttgSßlflt nl«me «akken, NEPERLANDSCH FABRIKAAT 1

VERFT ZELF!

’ GRONDVERF nn ƒ 0.35 p. Ko.

GLANSVERF f 0.50 p. Ko.

JAPANLAK f 0.70 p Ko.

Prima VERFKWAST cadeau

bij minstens 10 Kilo vert.

Electr. Verfmalerij

„AMSTRA”.

Amst.str.weg 135 Tel. 15335

UTRECHT.

Verzending door geheel Ne-

derland. - Kleurkaarten op

aanvraag. (61892

BOONENSTOKKEN

HEININGPALEN - SLIETEN,

KLAVERRUITERS,

1 TAKKEBOSSEN, ENZ.

levert de NED, HEIDE-MIJ te

ARNHEM, direct uit de bos-

schen, op div. afzend-stations.

Prijs en cond. na opgave van

verlangde hoeveelheid en maat. 1

LOS EN GEPERST

Koe- en Paardenhooi, -

v. zware en lichtere klei. Vraagt
offertes van ieder kwantum en

kwaliteit Beleefd aanbev.: ,

|. BAKKER & Co.,

Electr. Hooiperserlj - TeL No, 8,

OENEMUIDEN.

11 j I

'< � Een auto reed 1 $ uur ZOOder water- < I

< � koeling liep NIET st want de �

<> benzine was vermengd met d

| FIREZONE-BOVENSMERING. |
’ ■ Dit bewees de enorme smeercapaciteiten < ï

<� van FIREZONE-OIE. f
x <�

Minder
slijtoge aan Uw motor *\

inder benzineverbruik J �

eer kracht < I
eer snelheid d

T
■ - Alleenverfegenwoordiging voor

<>
.

Nederland en Koloniën: d

G. S. MILLER Co’s

AÜTOMOTIEF PRODUCTEN N.V. *\
; l N.Z, Voorburgwal 120-126, -

AMSTERDAM. * ■
< | TeleL 68667. < 1

UKZOUTEH-MEN6SEL Houdt Uw vee in

j\SJ.B.==RA/\[J£ goede conditie.

Geneest en voorkomt afwijkin-

I gen, die een gevolg zijn van

-J gebrek aan mineralen (b.v. lek-

XÊmM Voor zomer- en wintertijd.

__ -

J In de we’de en op stal.

wf Reeds 8 jaren met „succes”
M I gebruikt. Prijs 8 cent per kg.

met gebruiksaanwijzing. Onder

Veevoeder-

bureau van den A.8.T.8.

„Smaragd”-Rijwielen
hebben in geheel Friesland en ver daar buiten reeds

groote bekendheid verworven. Niet alleen door hun

prijs, welke lager is dan waar ook, maar ook door hun

uitstekende eigenschappen, als: duurzaamheid, lichten

gang en sterkte. Prijzen f 19.75, f 22.50, f 25.50, f 27.

(met electr. lamp), f 31.50 (met electr. lamp), f 33.—.

Ook de goedkoopste met kast en freewheel Alle Neder-

landsch fabrikaat. Franco zending elk station. Uitste-

kende verpakking. Schriftelijk gegarandeerd van één

tot tien jaren. Reeds duizenden geleverd.

VAN DER MEER’s GOEDKOOPE

RIJWIELWINKEL, Heerenveen.

DELFTSCHE BOSTEL
voor de kuil en wekelijksche levering. (82607

N.Y. Gebr. v.d. Sman’s Fouragehandel
AMSTERDAM DELFT.



DE VARKENCENTRALE

BETAALT NAAR KWALITEIT,

fokt daarom (77012)

DEEN of GEKRUISTE DEEN.

Aeeren, dr. Zeugen en goedge-
keurde Biggen af te geven.

Boerderij „Twickel” Delden.

„HERCULES”
Windmotoren

Electnsche

N.V. „Landbouwhuis”, Sneek.

Directie H. W. BOS, Ing.

’s Vrijdags Café Hoogkamp,
Leeuwarden. (88982

ROOKT

„ACCEPTA” SIGAREN,
fijn, geurig, wit brandend. Wij
verzenden voor proef 106 Siga-
ren, kloek model, voor drie gul-
den; 50 cent fraincö rembours.

F. VERHEIJEN, Sigarenfabri-
kant, Kapelstraat 234, Baarle-

Nassau (N.-Br.)'. (97014

Levering uit voorraad, onge-
bruikt (gemakkel. afbetaling),:

Zware Tractors voor dorsth

en ploeg, ƒ 1000; Kabeltractors

voor stoomploegen ad ƒ 2ÖOP;
10/20 P.K. Motoren op wagen

ƒ 1100. Motoren voor ppldet-
bemaling ƒ 1300. Motoren «fel
vijzelbemaling f 2000.—,

J. S. VISSER SANTPOORT.

H.H. Veehouders

Voordeeliger en

■
vlugger water

dan de waterlei-

ding is ’t gebruik
vaneen 91849

KOPEREN

STALPOMP

welke tegen ver-

minderde prijs
verkrijgbaar is bij

flfcT C. DAAMS,

Pompenmaker,
Nieuw-Loosdrecht

TABAK.
Zendt briefkaart en U ont-

vangt franco 5 pond prima
LICHTE HEERENBAAI + luxe

Tabakspijp è f 5.—. Remb.

per post. (67416

H, BOSMA,
Noorderstationstr. 21, Groningen

PETER

STOFZUIGER M.

Grootste zuigkracht fyLl' l
Langste levensduur

Met volle garantie ju//:
PBUUS

N.V. Groothandel v.h. GEBR

PETERS - AMSTERDAM.

yu Waarschuwing!
Vraagt 55678

Patent gegalv. ijzeren

Boombeschermers

16
maai sterket, m alle

afmetingen en. uitvoe-

ringen, vanaf 50 ct. bij

O. J. OOLMAN

te Vianen.

I
• dat is een KÜPPERSBUSCH!

Uit duizenden valt hij op. Geen wonder.

Die soliditeit, die fraaie moderne vormen

vindt men alleen bij ’n fornuis van dit fabrikaat.

% Reeds gedurende vele jaren geeft
KÜPPERSBUSCH den toon aan, hoe men

kolenfornuizen moet fabriceeren,

0 Zijn technische volmaaktheid is zonder

weerga, zijn zuinigheid in gebruik is

welhaast spreekwoordelijk geworden.

# Voor een vergelijking met andere merken

is geen plaats. KÜPPERSBUSCH is een

klasse op zich zelf.

Wendt U voor verdere inlichtingen tot

H. J. R E E S I N K & Co. N. V. ZUTPHEN

fH.H.
Landbüuwers-Pluimveehouders en Winkeliers! I

Sluit contract af bij het van ouds bekende Incassobureau I
gevestigd sedert 1879 voor inning van achterstallige en ■
betwiste vorderingen. Behandeling van zaken betr. de
Crisis-Pachtwet. Contributie f 10.- per jaar. 10 % incasso

met onmiddellijke afrekening.
H.H. Leden wordt gratis rechtskundig advies verstrekt,

jHk ook telefonisch. vraagt bezoek vertegenwoordiger.

Gcrechlelijk Invorderingsbureau Linnebank

CATHAKtJNCSINCEL 114 te

Telefoon 11615.

.Vraagt onze gratis monstercollectie aan,

-C.' —bevattende 800 kleuren in o.a. Zephir-,
Parel-, Shetland-, Sport-, Gezondheidswol,

y' enz ‘’ voor Kousen, Sokken, Jumpers, Baby-
Ueertjes, Badpakken, enz. Vanaf 11 cent

lSffnÊ? htOt Per 50 gram. Direct van Fabriek aan Par-

lyg ■ ticulier.

N.V. Amsterdamsch

mj&ffim Verzendhuis van Garens,
'

Heerengracht 154 I AMSTERDAM (C.).

——.—*

THANS OPLETTEN!!
Hebben Uw jonge Hennen geen kleur, zijn er bij die de vleu-

gels laten hangen, of bemerkt U reeds enkele met natte neuzen?

Bestelt ANNANOLIA.

De resultaten zijn verrassend. 91928

HOENDERPARK ALEXANDERHOEVE MALDEN.

[ CARTRIDGE ( Il2(0]l2l

Het succes met mijn patronen is kolossaal

Gebruikt ook patronen van VAN ZWIEDEN.

Origineele Engelsche patronen, prima, cal. 16 vanaf
tl. 6.75, cal 12 vanaf fl. 7. per 100.

Vooral vroegtijdig bestellen.

H. HES VAN ZWEEDEN, Geweermaker
Opgericht 1836 - ARNHEM - Telef. 26596

Prijscourant kosteloos op aanvraag*

KfILKHERGEL {■■
voor industrie en Landbouw.

Hl
N.V. Kalkmergel-M g

I „Sint - Pietersberg”
I - Maastricht.
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DE BOERDERIJ |

WEEKBLAD GEWIJD AAN OEN LAND- EN TUIN-

BOUW, VEETEELT, PLUIMVEEHOUDERIJ, ENZ.

Verschijnt eiken Woensdag.

Uitgave der

Uitgevers-Maatschappij „C. MISSET” (N.V.)
Doetinchem.

ABONNEMENTSPRIJS;

f 3.75 per jaar, Iranco per post.

Losse nummers 15 cent.

Tel. Interc. Redactie No. 89.

Tel. Interc. Administratie No. 3.

Giro No. 5945.

ADVERTENTIEPRIJS:

40 cent per regel. Bij contract speciaal tarief.

Dienstaanbiedingen f 2.00 per advertentie van

10 regels.

S ■¥.

$ $

i Het Herfstraadsei. S
S Pi
$ £

* In dit nummer is opgenomen ié

het Herfstraadsei, aan welks oplos- p|
% sing uitsluitend abonné’s op ~De $

| Boerderij” mogen deelnemen. |

| Voor goede oplossers zijn *

pi niet minder dan pi
H

••
••

| 1000 waardevolle prijzen |
i beschikbaar.
$

*

P| Inzendingen worden inge- jé

§ wacht tot pi
H H

I 10 October a.s. %

De uitslag, vermeldende de *

p| prijzen en de namen en adressen p|
P| der 1000 abonné's, die een prijs jé

| wonnen, zal worden bekend ge-

pi maakt in het nummer van „De p|

| Boerderij” van |
15 November a.s. |

jfs V ifj

| DE ADMINISTRATIE. |
ï I

Nieuwe handelspolitieke maatregelen.

Ze zijn noodig, doch maatregelen

voor aanpassing van onze land-

bouw aan de binnenlandsche be-

hoefte mogen niet uitgesteld wor-

den.

Nederlandsche Regeering is de laatste

muM tijden met enkele wetsontwerpen ge-

komen, welke ten doel hebben ons te verweren

tegen het buitenland, nu dit de invoer uit ons

land steeds ernstiger belemmert.

De clearingwet was bestemd om te bevor-

deren, dat hét buitenland ons zou betalen, wat

we leverden. Men hoopte, dat met behulp hier-

van een toestand zou geschapen worden, waar-

bij bijvoorbeeld het geld, dat Duitschland hier

te ontvangen had, gedeeltelijk bestemd zou

worden om degenen die boter, eieren, enz.

naar Duitschland leverden, eerst te betalen.

De rest kon dan worden overgemaakt en de

Duitsche importeurs van eieren en de expor-

teurs van machines enz., zouden dan hun

te goeden etf schulden kunnen vereffenen over

een betalingsgelegenheid in Duitschland.

Dat was de groote lijn, zooals velen zich

dachten, doch tot nu toe is deze wet gebleven
wat de Minister noemde de sabel van de po-

litie-agent, die liefst niet uit de scheede moest

komen, doch enkel als waarschuwing zou gel-
den. Althans als dit mogelijk was.

Of het preventief, d. w. z. als waar-

: schuwing nu wel zoo heel veel heeft uitge-

werkt, gelooven we niet, maar in elk geval,

gbruikt wordt het clearingwetje nog niet,

tot nu toe.
* * *

Daarop volgde de retorsiewet, welke

■ de mogelijkheid opende, om sancties te nemen

tegen landen, welke ons (of liever onze uit-

voer) slecht gingen behandelen.

Thans, als derde inden bond, moet volgen
een wetje tot wijziging van de crisis-

invoerwet.

Deze wet zou voorloopig moeten gelden tot

1938 en beoogt de Regeering meer macht en

vrijheid te verleenen bij het nemen van maat-

regelen tegen het buitenland.

Inde tegenwoordige crisisinvoerwet komt

een bepaling voor, welke op voorstel van het

Kamerlid (thans Minister) Oud werd aange-

nomen. Deze bepaling verplicht de Regeering
om de maatregelen, welke zj neemt op grond
van de crisisinvoerwet, achterna door het

, Parlement te laten goedkeuren.

. In theorie zou het dvc denkbaar zijn, dat de

i Regeering êen bepaalde maatregel nam, en

| dat deze enkele weken later door het Parle-

i ment zou worden afgekeurd en dan dus weer

I zou moeten worden ingetrokken,

i Het is duidelijk, dat op die manier niet de

i noodige rust en zekerheid zou ontstaan en

i als zoodanig is het als een voordeel te be-

i schouwen, dat het Parlement in dezen straks

i zal worden uitgeschakeld.

Een nadeel is echter, dat op deze manier

; wel een zeer groote macht wordt gelegd in

| de handen vaneen bewindsman, die ten slotte

i zelf toch ook in zeer vele gevallen zal zijn

I aangewezen op het advies van raadslieden.

* * *

Inde wijze van contingenteering zal straks

verandering gebracht kunnen worden.

Als thans een contingenteering voor een of

ander product wordt vastgesteld, deelt elk

land daarin in gelijke mate.

Mag Denemarken bijv. 50 % invoeren van

de hoeveelheden versch rundvleesch, welke hef

hier vroeger leverde, dan geldt deze 50 % ook

voor elk ander land. Zoo is het tot nu toe.

Daarin meent men nu, dat verandering moet

kunnen worden gebracht.

Stel, dat Frankrijk hier nu voor ƒ 2 mil-

lioen aan auto’s invoert en Amerika voor ƒ 4

millioen, en dat wij deze invoer tot op de helft

willen verminderen om een eigen autoproduc-
tie in het leven te roepen, dan zou bij de be-

staande regel Frankrijk voortaan voor 1

en Amerika voor 2 millioen gulden mogen

invoeren.

Maar als Frankrijk nu voortaan heel ge-

schikt is en het verklaart zich bereid meer

schapenvleesch, kaas of aardappelen van ons

te koopen en Amerika toont zich minder ge-

schikt, dan zullen we, als deze nieuwe wet

wordt aangenomen, voortaan tegen Amerika

mogen zeggen: „Houd jullie je auto’s voortaan

maar!” en tegen Frankrijk: „Jullie mag nog

net zooveel auto’s leveren als vroeger.”

Een dergelijke wijze van doen werd tot nu

toe beschouwd als zijnde in strijd met de zoo-

genaamde meestbegunstigingsclau-

s u 1e, waarin de landen elkaar over en weer.

beloofden, jelkander niet slechter te behande-

len dan eenig ander land.

De Regeering zegt in dit ontwerp, dat ze

deze ongelijke contingenten voor verschillende

landen niet als strijdig met de meestbegunsti-

gingsclausule beschouwt.

Naar de geest is dit ook zoo niet. Immers,

alle landen, die ons even goed behandelen,

zullen door ons gelijk blijven behandeld. En

de ongelijke behandeling volgt pas, als -een

land onze uitvoer sterk belemmert.

* * *

Wanneer wede bedoeling van dit ontwerp

goed begrijpen, is deze eigenlijk minder om

onze invoer te regelen, dan om onze uitvoer

te bevorderen.

Het is het derde wapen, na clearingwet en

retorsiewet. Zooiets dus als een agent met

een sabel, met gummistok en nog een revolver

er bij. Zwaar gewapend derhalve voor de han-

delspolitieke oorlog, welke naar vrij algemeen

t wordt verwacht, na het mislukken van de Lon-

- densche conferentie, nog scherper vormen zal

aannemen.

De macht van den minister bestaat niet al-

- leen daarin, dat hij voortaan kan zeggena

, Uit België mag van dit of dat zooveel worden

, ingevoerd en uit Duitschland zooveel en uit

Frankrijk zooveel, maar tevens kan hij de

kooplieden, die deze goederen betrekken uif

; België, Frankrijk, Duitschland of een ander

i land, verplichtingen opleggen „ter bevorde-

. ring van de normale marktverhoudingen in

Nederland”. Een zekere controle op de prijzen
i en winsten der gecontingenteerde in te voe-

. ren goederen zal hier wel de bedoeling zijn.

* * *

1 Wij mogen veilig zeggen, dat de Regeering,
i toegerust met clearingwet, retorsiewet en de

• straks gewijzigde Crisisinvoerwet, over krach-

tige wapenen beschikt tegen een onwillige
1 buitenlandsche Regeering.
t In hoeverre hiermede vooral voor onze boe-

■ ren- en tuindersstand iets bereikt zal worden,

I moet natuurlijk worden afgewacht.

1 Eerlijk gezegd verwachten wij er in het

' tegenwoordig stadium minder van, dan vroe-

ger wel eens het geval is geweest.

‘ Allereerst dringt zich de vraag op, of deze

i maatregelen alleen genomen zullen worden

• tegen een buitenland, dat onze invoer sterk

belemmert door hooge invoerrechten of scherpe

contingenteering, of dat ze ook zullen kunnen

: worden aangewend tegen landen, die met

i goedkoop geld zijn gaan werken. Wij denken,

dat dit laatste niet in het voornemen ligt, om-

! dat het loslaten van den gouden standaard de

regel is, en het vasthouden daaraan uitzonde-

ring. Maar toch mag l gezegd worden, dat een

land, dat den gouden standaard loslaat, alleen

' reeds door zijn goedkoope geld zijn uitvoer

prikkelt en zijn invoer belemmert of afstoot.

Inde tweede plaats moeten wij niet ver-

geten, dat we voor een belangrijk deel van

onzen uitvoer van zuivel en groenten het

meest zijn aangewezen op Duitschland. Dit

: streeft naar een sterkere mate van zelfvoor-

ziening, waarschijnlijk óók met het oog op

een eventueelmi toekomstigen oorlog. Maar

toch zeker ook, om aan de groote werkloos-

heid een einde te maken en fe zorgen, dat het

geld zooveel mogelijk binnen het land blijft.
Verder moeten we er ons rekenschap van

geven, dat de boycot van Duitsche goederen
door sommigen in Nederland, niet uit econo-

mische, doch uit politieke overwegingen de

Duitsche onderhandelaars wel niet geschikter
zal maken. De atmosfeer, waarin redelijk
overleg mogelijk is, bestaat dan immers reeds

niet.

* * *

En daar heeft de Minister gelijk aan, wc

hebben het meest aan wapenen als deze, wan-

neer ze niet behoeven te worden gebruikt.
Want als we ze wel gebruiken, zonder dat dit

helpt, dan gaan we zelf achteruit.

Een boer kwam kort geleden bij een smid

om een nieuw deel aan de machine, ’t Moest

ƒ 20 kosten. Dat waste duur, en dan moest

het maar zoo goed mogelijk gerepareerd wor-

den.

Ja, het nieuwe deel kon ook worden aan-

gebracht voor ƒ 8.
—, maar dan was het

Duitsch. Wat toen toch maar gebeurde.
Dit voorbeeld is wel sprekend. Als het niet

• gelukt om alleen door te dreigen een land tot

meer inschikkelijkheid te bewegen, dan kan

het geval zijn, dat we zelf voor onze uitvoer

niets bereiken en onze invoer (uiteen ander

land dan) nog duurder moeten betalen dan te

voren.

En wanneer om bij ons voorbeeld van

straks te blijven Frankrijk meer kaas of

schapenvleesch van ons koopt, en wij staan

het toe ons meer auto’s te leveren, terwijl

Amerika misschien geschrapt wordt van de

lijst der autoleveranciers, wat gebeurt dan,

als de autoprijzen in Frankrijk stijgen en in

Amerika dalen? Dan koopen we auto’s tegen

hooger prijzen om wat kaas en schapenvleesch

kwijt te worden.

** * '

Wij schrijven deze voorbeelden miet neer,

omdat we meenen, dat deze gewijzigde crists-

invoerwet niet noodig is. Integendeel, wij mee-

nen, dat onze Regeering ook dit wapen ter

beschikking moet hebben.



Maar wel hebben we willen doen uitkomen,

'dat deze wapenen met zeer groot beleid ge-

hanteerd zullen moeten worden, zal ons land

er voordeel mee behalen.

En dwaas zou het zijn, onder de tegenwoor-

dige omstandigheden heel veel resultaat te

verwachten van deze bevoegdheden.
Ze kunnen hier en daar een bijna totaal

stopgezette uitvoer wellicht weer iets op de

been helpen, maar wie zou meenen, dat we

met een verarmd Indië, dat wat handelspoli-
tiek betreft vrijwel losstaat van Nederland, en

met economische verhoudingen en politieke

spanningen, als waaronder wij thans léven,

in staat zouden zijn onze export door deze

middelen weer zoowat te kunnen herstellen,

zou wel wat heel naïef zijn.
En daarom mag aanneming van wetten als

deze geen uitstel beteekenen van de maatrege-
len, welke onze landbouw en veehouderij

zoo dringend noodig hebben: hef loonend

maken van den akkerbouw, om de oppervlakte
bouwland te vergrooten en de beperking van

de margarineproductie voor het binnenland

om een grooteren binnenlandschen afzef voor

onze boter te verkrijgen.
* *

Over de verzorging van aan mond-

en klauwzeer lijdende dieren.

Wij waren reeds eerder inde gelegenheid
om in dit blad te wijzen op de noodzakelijk-
heid de aan tongblaar lijdende dieren zoo

goed mogelijk te verzorgen, ten einde daar-

door te pogen het optreden van de bij deze

ziekte zoo schadelijke en gevaarlijke com-

plicaties te voorkómen. Onder anderen we-

zen wij daarbij op de wenschelijkheid, met

het oog op de klauwontsteking, de zieke

dieren op te stallen. Ook voor dein aan-

sluiting aan de tongblaar nogal eens optre-
dende hartaandoening is rust gewenscht en

deze is alleen te bereiken door ze binnen

te halen.

Niet ieder is echter inde gelegenheid om

alle zieke dieren op stal te zetten; men zal

zich vaak noodgedrongen moeten beperken
tot die welke er het ergst aan toe zijn naar

huis te halen, terwijl de anderen dan maar

zoo goed en kwaad als het gaat inde wei-

de moeten doorziekeh.

Toch moet men hiermede oppassen, want

ook al verloopt het mond- en klauwzeer

©ogenschijnlijk licht, dan kunnen de dieren

toch in heftige mate door één der naziek-

ten aangetast worden. Dus ook bij de lich-

te gevallen is oppassen steeds de boodschap;

wij moeten trachten dooreen doelmatige

verpleging en door groote reinheid het op-

treden van complicaties door bijkomstige bac-

teriën te voorkomen.

* � *

Inde eerste plaats is het natuurlijk noo-

dig, en dat zal trouwens iedere veehouder

■wel doen, de dieren met het oog op de

reeds koude nachten een dek op te leggen.
Denk er om, dat de dieren, ook inde lichte

gevallen, de eerste dagen koorts hebben,
zoodat ze veel gevoeliger zijn en spoedig
koude vatten, waardoor de kans op het op-

treden van allerlei storingen grooter wordt-

Zorg er verder voor (en dit geldt zoo-

wel voor dieren, die inde weide zijn als voor

die op stal staan) dat zij steeds de beschik-

king hebben over voldoende frisch en zui-

ver water. Ze kunnen dan geregeld wat

drinken, en wij bereiken er mede, dat de

mond wat schoon gespoeld wordt. Dit toch

is als de losgelaten stukken slijmvlies, be-

ginnen af te sterven en soms m rotting over-

gaan, wel noodig.
Het verdient daarom aanbeveling derge-

lijke losse stukken, als het eenigszins gaat,

voorzichtig te verwijderen. Men ontneemt dan

niet alleen aan verschillende schadelijke bac-

teriën een gelegenheid om zich te vermeer-

deren en kwaad te stichten, maar verder

doen deze lappen de dieren noodeloos pijn
en verhinderen hen vaak om het eten of drin-

ken naar binnen te krijgen.
Wat het niet-eten betreft, daar behoeft

men zich anders niet al te ongerust over

te maken. Laat de dieren gerust maar een

dag of wat vasten, dit is veel beter voor

■ Het gebruiken van sodawater als ontsmet-

• tingsmiddel heeft daarbij nog dit voordeel,

l dat er geen sprake is van eenige ongun-

; stige invloed op de melk.

Ook voor de verzorging van de blaren

; aan de klauwen is sodawater uitstekend, zoo-

• als wij trouwens al eens eerder vermeld heb-

: ben. Ook ruwe natronloog is hiervoor heel

r goed te gebruiken. Men wascht de ont-

; stoken klauwen dan eenige keeren daags af

• met een i pet. oplossing hiervan, dus 100

■ gram ruwe natronloog op een emmer water

■ van 10 liter. De aanwezige smetstof wordt

i dan gedood en het genezingsproces daardoor

bevorderd.

(Nadruk verboden). Dr. W. v. R.

De aardappelsteunregelingo

Dat is een vrij ingewikkelde regeling. Uit

; de berichten die ik er over las, kon ik niet goed

, wijs worden, ’k Ben daarom maar eens op on-

derzoek uitgegaan en was zoo gelukkig
iemand te treffen, die met alles goed op de

hoogte was.

Wat ik hem vroeg en wat hij mij antwoord-

de, heb ik opgeschreven. Misschien kan ’k een

ander er een dienst mee doen, om dit meer

algemeen bekend te maken. Ons gesprek was

dan ongeveer als volgt:

Mag ik mijn aardappelen verkoopen aan wie

ik wil?

Zeker, mits de handelaar; aan wie U ver-

koopt, als zoodanig erkend is.

Hoe kan ik weten, of hij erkend is of niet?

Voorloopig zijn alle handelaren, die zich tot

nu toe met den aardappelhandd bezighielden,
erkend. Alleen, wanneer een handelaar zich

niet geheel aan de voorschriften houdt, kan

zijn erkenning worden ingetrokken. Als zoo’n

geval zich voordoet, zal dat wel duidelijk ge-

noeg bekend gemaakt worden.

Ik heb een kaart moeten onderteekenen en

een biljet moeten invullen met de oppervlakten
van mijn land, die ik met aardappelen ver-

bouwde dit jaar. Waarvoor was dat noodig?
Die kaart (soms was wat op die kaart

stond op het invulformulier gedrukt) met Uw

handteekening was Uw aanvraag om lid te

worden van de Aardappelorganisatie en Uw

belofte, dat U zich zou houden aan de door

de Nederlandsche Aardappelcentrale gestelde
en te stellen regelingen. Houdt U zich niet aan

die regelingen, dan wordt U als erkend aard-

appelteler geschrapt. Geen handelaar mag dan

meer aardappelen van U koopen. De door U

verbouwde aardappelen mogen dan door nie-

mand meer, ook niet door U zelf, over den

openbaren weg vervoerd worden.

Mag ik de aardappelen, die ik zelf verbouw-

de wel zonder tusschenkomst vaneen hande-

laar of een venter aan de burgerij in mijn dorp

verkoopen of op mijn wagen naar de stad bren-

gen en ze daar verkoopen?
Dat mag alleen, wanneer U zulks vroeger

ook deed. In dit geval moet U een erkenning

als handelaar aanvragen bij de Gewestelijke

Aardappelorganisatie. Als die U erkent, mag

hen dan dat men hen allerlei voedsel op-

dringt, door het achter inde bek te stop-

pen, zooals nogal eens gebeurt. Want in

den regel is ook het slijmvlies van maag

en darmen op verschillende plaatsen aan-

gedaan en hoe minder dit door het er langs

strijkende voedsel geprikkeld wordt, hoe eer-

der het
genezen zal zijn. Wacht dus met

het geven van voedsel tot de dieren er zelf

om beginnen te vragen. Om te beginnen is

lijnmeelslobber dan uitstekend. Dit is ge-

makkelijk verteerbaar, prikkelt het darm-

slijmvlies niet en heeft tevens nog een laxee-

rende werking, welke juist met het oog op

mogelijk optredende verstoppingen zeer

goed is.

* * *

Voor de dieren die inde weide zijn, is het

natuurlijk niet mogelijk om met hun pijnlijke

tong het gras af te grazen. Wij zullen ze dus

moeten helpen door wat voor hen af te

maaien. Denk er hierbij om, hen vooral kort

en malsch
gras te geven. Het kauwen is

voor hen natuurlijk nog een pijnlijke zaak,

en daardoor gebeurt dit meestal op onvol-

doende wijze. Geeft men nu lang gras, dan

is er groote kans, dat er een maagaandoe-

ning optreedt, doordat er een heele koek

onvoldoende gekauwd voedsel inde maag

aanwezig is. Ook treden daardoor vaak hard-

nekkige verstoppingen op.

In deze tijd van het jaar is het gras ech-

ter al tamelijk taai, waardoor het kauwen

ook al weer moeilijker wordt. Beter is het

daarom' de dieren zacht hooi te geven; ze

kunnen dit beter wegkrijgen en zullen het

ook beter kauwen. Ook hierbij moeten wij
er echter op letten dat het vooral kort is.

Een andere kwestie, waar we nog iets van

zeggen moeten, is die van de spenen. Na-

tuurlijk moeten de wonden hierop goed zacht

en zuiver gehouden worden door het ge-

bruik vaneen goede zalf, waarvoor men

heel goed gewone boorzalf kan nemen.

� * *

Nu we het toch ova*r de
spenen hebben,

moeten wij nog even wijzen op het gevaar

dat er bestaat de ziekte van het eene dier

op het andere via de tepels over te bren-

gen. Het is namelijk meermalen waargeno-

men, dat dieren eerst blaren op de spenen

kregen, en pas later ziekteverschijnselen in

de mond en aan de pooten gingen vertoo-

nen. Dit wijst er op dat de smetstof waar-

schijnlijk het eerst op de speen is overge-

bracht en in negen van de tien gevallen
is de melker hieraan dan schuldig.

Het is daarom noodzakelijk de handen

vóór en na het melken van iedere koe te

ontsmetten. Dit lijkt nu heel lastig en moei-

lijk, maar valt in werkelijkheid toch heel

erg mee. Het is namelijk bij verschillende

onderzoekingen gebleken dat sodawater spe-

ciaal
op de smetstof van mond- en klauw-

zeer een sterk doodende werking heeft. Wan-

neer men dus bij het melken een emmer

sodawater medeneemt en hierin even vóór

en na het melken vaneen koe de handen

wascht, is de overbrenging van de ziekte

via de tepels grootendeels te voorkomen.
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de controleur U, een vervoerbewijs geven;
anders mag dat niet.

Ik mag mijn eigen aardappelen toch wel over

den publieken weg van mijn eigen land naar

mijn huis brengen?

Dat mag alleen met een vervoerbon, die de

controleur U geeft. Zonder zoo’n vervoerbon,
die gratis wordt afgegeven, loopt U kans, dat

de politie U verbaliseert, als U met een kar of

wagen aardappelen op den weg komt.

Ik heb gelezen over de maat 35—60 m.M. en

een lengtemaat van 8 c.M. Ik
mag toch zeker

ook wel aardappelen verkoopen die niet pre-

cies aan die maat voldoen?

Neen, dat mag niet, als U de aardappelen
als eetaardappelen verkoopt. Vindt een con-

troleur kleinere of groote aardappelen inde

door U te leveren partij, dan mag hij geen

vervoerrechf afgeven.

In sommige plaatsen willen de arbeiders

graag de groote aardappels koopen voor min-

der geld. Zoo zei mijn koopman. Ik leverde ze

hem anders ook altijd. Mag dat nu niet meer?

Neen, dat mag nu niet meer. Als eetaard-

appelen mogen alleen maar verkocht worden

de aardappelen, die binnen de maat van 35

60 m.M vallen en niet langer zijn, dan

8 c.M.

De Regeering heeft dat zoo bepaald, om te

maken, dat de markt niet overvoerd wordt,

zooals dat inden laatsten tijd, zeer ten na-

deele van den boer steeds gebeurde. En ver-

der, omdat er onmogelijk geld te vinden is,

om den geheelen aardappeloogst te steunen.

Er zou alles voor te zeggen zijn, om goed-

koopere aardappelen als volksvoedsel beschik-

baar te stellen. Deed men dat, dan zou ech-

ter de heele regeling in gevaar komen; de boer

zou er niets aan hebben. Volgens schatting
blijft er binnen de gestelde maten nog heel

wat over, dat niet als eetaardappel geplaatst
kan worden.

Worden de bovenmaatsche aardappelen dus

ook nog opgegeten, dan blijven er nog meer

eetaardappelen binnen de gestelde maten

over. De Regeering is voornemens om al de

aardappelen, die binnen de gestelde maten

zijn en niet verkocht kunnen worden, over te

nemen voor het geld, dat er overblijft van de

heffingen op de verkochte aardappelen. Hoe

meer er dus aan binnenmaatsche aardappelen
overblijven, hoe schraler het bedrag wordt, dat

de Regeering er voor kan besteden per H.L.

of 100 K.G.

Stelt de Regeering dan geen bedrag ter be-

schikking uit de schatkist?

Neen, de regeling moet zich zelf bedruipen.
Het aardappeletend publiek moet het geld op-

brengen, dat noodig is voor het overnemen van

het overschot consumptie-aardappelen.
Om aardappelen te mogen vervoeren, moet

de handelaar een vervoerbewijs vragen en

daarvoor betalen ƒ I. per 100 K.G. aard-

appelen, dre hij wil vervoeren. Dit geld komt

inden „pot”.

Wat moet er met de te kleine en te groote

aardappelen gebeuren?

Die zijn bestemd voor veevoer en voor zoo-

ver het de groote aardappelen betreft, voor

den export. De boer mag ze natuurlijk zelf ook

wel aan zijn vee opvoeren, ’t Is natuurlijk ook

heeiemaal niet verboden, om de binnenmaat-

sche aardappelen op te voeren.

Zoodra er permissie gegeven wordt de te

kleine en te groote aardappelen als veevoer te

verkoopen, dan wordt er bij de verzending
van deze aardappelen een gratis vervoerbe-

wijs afgegeven. Men wil deze aardappelen op
de een of andere wijze voor menschelijk voed-

sel ongeschikt maken (denatureeren). Dit

moet wel gebeuren, om te voorkomen, dat

deze groote aardappelen weer als consumptie
verkocht worden en de heele regeling daar-

door inde war sturen.'

Hoe gaat het nu precies, als ik mijn aardap-
pelen aan een handelaar verkoop? Mag ik mijn
aardappelen wel duurder dan voor den vastge-
stelden minimumprijs verkoopen?

U mag Uw aardappelen gerust zoo duur

verkoopen, als maar mogelijk is. De koopman
I moet U, een koopbriefje laten teekenen waar-

j op de prijs van de aardappelen is vermeld.

.

U ontvangt een afschrift van dit koopbriefje;
de koopman stuurt er ook zoo een naar de

’ Gewestelijke Aardappelorganisatie. Aan deze

organisatie moet hij de aardappelen betalen,
r dus U ontvangt geen geld van hem. De Ge-

r westelijke Aardappelorganisatie betaalt U het

bedrag uit. Maar niet direct het volle bedrag,
; Voorloopig niet meer dan % van de minimum-

, P r Ü s
> vermeerderd met wat U meer dan den

t minimumprijs bij den koopman bedong,
f Een voorbeeld ter verduidelijking. U verkoopt

Eigenheimers voor ƒ 2.80 de 100 K.G. De

, minimumprijs van Eigenheimers is ƒ 2. per

r 100 K.G. U ontvangt nu van de Gewestelijke
. Organisatie % van ƒ 2. + 80 cent, dus

ƒ 1.50 + ƒ 0.80 = f 2.30.

. Waarom betaalt men direct niet de volle

koopsom uit?

: Omdat de Aardappelcentrale geen geld uit

i de schatkist krijgt en vooruit nooit kan be-

rekenen, of ze met de heffing van ƒ I. wel

. voldoende geld in kas krijgt, om het overschot

over te nemen en de administratie en de con-

, tróle te betalen. Er moet een reservepot ge-
maakt worden. En dat gebeurt met y4 van

de minimumprijs.

Wat gebeurt er, als de koopman en de boer

het eens worden en de koop gesloten wordt

beneden den minimumprijs?

Als deze te lage prijs ook op het koopbriefje
geplaatst wordt, zal de Gewestelijke Organi-
satie den koopman wel tot de orde roepen.
Hij mag niet beneden den gestelden prijs
koopen.

Komen de boer en hij overeen. dat de mini-

mumprijs op het koopbriefje zal staan, doch

dat de boer hem, later een zeker bedrag zal

teruggeven, dan loopt de koopman gevaar, als

’t uit komt, dat hij zijn erkenning als koopman
verliest. De Aardappelcentrale mag zijn erken-

ning intrekken voor minstens 1 jaar en ten

hoogste 10 jaar. Zijn geheele bestaan hangt
er dus van al.

Als alles in orde is, kan de handelaar een

vervoerbewijs aanvragen en de aardappelen
verzenden. Los in schip of

spoorwagon of in

geplombeerde zakken op auto of wagen.
Hoe gaat het nu, als ik mijn aardappelen

aan de burgerij in het dorp of inde stad ver-

koop?
Deed U dat vroeger ook altijd al, dan moet

U erkenning als handelaar aanvragen. Is U als

handelaar erkend, dan
mag de controleur U

een vervoerbewijs uitreikên tegen betaling van

ƒ I. per 100 K.G., vermeerderd met y4 van

het bedrag, dat Uw aardappelen minimaal

moeten opbrengen. U moet natuurlijk bij eigen
verkoop evengoed bijdragen tot de vorming
van de reservepot. Verkoopt U Eigenheimers,
dan moet U dus y4 van ƒ 2. is ƒ 0.50 per

100 K.G. inden reservepot betalen. Wilt U

deze Eigenheimers voor ƒ 3. per 100 K.G.

verkoopen, dan moet U de burgerij dus laten

betalen ƒ 3. + ƒ I. = ƒ 4.—. U ontvangt
dan netto ƒ 4.—, verminderd met de ƒ I.

heffing en ƒ 0.50 voor de reserve, dus ver-

minderd met ƒ 1.50, dus ƒ 2.50.

Zoo lijkt het dus /wel, alsof er een groot
verschil is tusschen wat de consument moet

betalen en wat de boer ontvangt. Dat verschil

is in werkelijkheid lang zoo groot niet, want

van de ƒ 1.50 die er tusschen ligt, ontvangt
de boer (het kan Uzelf zijn, maar anders is

’t Uw collega) het overgroote deel alleen de

noodzakelijke administratiekosten moeten er

af —■ inden vorm vaneen vergoeding voor

het onverkoopbare gedeelte van den aard-

appelvoorraad.
’t Zou mooi zijn als ’t geheel zonder ad-

ministratie- en contrólekosten kon. Maar deze

zijn nu eenmaal noodzakelijk. Zonder deze,

zouden we nu al weer inde, grootste misère

zitten. De prijs van de vroege aardappelen, die

geregeld hooger is, dan die van de late, was

dézen zomer wel een duidelijke aanwijzing,
hoe het spoedig zou komen. Boven veevoer-

prijzen zouden de beste eetaardappelen niet

veel gekomen zijn.

Ja, maar nu gaat er toch ook een belangrijk
deel de bovenmaatsche, boven de 60 m.M.

en de 8 c.M. lengte! als veevoer weg.

Dat is beslist waar, maar even waar is het,
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dat zonder een regeling de geheele oogst voor

dien prijs of tenminste maar weinig er boven

verkocht zou moeten worden.

Toen inden afgeloopen winter en in ’t voor-

jaar ’33 de aardappelen waardeloos waren,

riep ieder om hulp en steun. Men verwachtte

die van het uit de markt nemen van zooveel

aardappelen, dat het overschietende deel maar

juist genoeg was, om aan de behoefte te vol-

doen. Niemand kon toen een goed middel aan-

geven, wie de uit de markt te nemen aard-

appelen moest leveren en hoe de controle zou

zijn, om te zorgen, dat de uit de markt ge-

nomen aardappelen niet weer op de markt

zouden verschijnen.

Bij deze regeling draagt ieder zijn deel er

toe bij, het overschot, dat de markt bederft, uit

de markt te nemen. Dat zijnde te kleine en

de te groote aardappelen, juist die, welke de

consument het liefst heeft, blijven over en

verder is de regeling zoo, dat de markt niet

weer kan inzinken.

Volmaakt is deze regeling natuurlijk nog

niet; ze zal het ook nooit geheel worden,

’t Is plicht van de boeren, voor wie deze re-

geling in ’t leven is geroepen, zooveel mogelijk
mede te werken, om haar zoo goed te maken,
als ’t maar mogelijk is.

VOEDERSOUU eti

ss ETISILHCE-
(AIIe correspondentie over deze Rubriek te rich-

ten aan het NaCoVo, p/a Instituut voor Plan-

tenveredeling', Wageningen).

SUIKERBIETENKOPPEN EN -BLADEREN

EN DE VEEVOEDING

door Ir. C. Zwagerman,

Rijksveeteeltconsulent te Middelburg.

11.

Het voeren van versche koppen en bladeren.

In Zeeland wordt ongeveer de helft van de

bietenkoppen en -bladeren versch opgevoerd.
Eind September, begin October worden de

suikerbieten voor de eerste levering geoogst.

Dan komt het eerste voer dus beschikbaar.

Als het weer niet te ongunstig is en als men

koppen en bladeren van de laatst geoogste

bieten dun over het weiland spreidt, lukt het

het versche voer tot eind December begin Ja-
nuari te voeren. De weiden leveren dan niet

veel eten meer op en vele akkerbouwers vul-

len in dezen tijd hun veestapel ook nog aan

met jongvee, dat ze ’s winters opstallen.
Wie er het vee voor heeft, doet verstandig

een zoo groot mogelijk deel versch te vervoe-

ren. Men heeft dan de minste verliezen. Na-

tuurlijk moet men zulks niet bereiken met

overdadige, onverstandige rantsoenen. Jong-

vee en droge koeien blijven op de weide en

krijgen dan zooveel koppen en blad als noodig

is ter aanvulling van de weide. Inden herfst

spreide men dagelijks het benoodigde voer

overeen zoo groot mogelijke oppervlakte van

het weiland. Fok- en loopvarkens verstrekke

men het naast een geringe hoeveelheid kracht-

voer volop. Voor hoogdrachtige zeugen en

zeugen met biggen blijve dit voer een versna-

pering. Bij ruime voedering, droge ligplaats

èn niet al te slecht weer kan het jongvee tof

eind December buiten blijven.



Wanneer men versche koppen en bladeren I
aan melkvee voeren wil en mestvee dat

denzelfden winter zal worden afgemest, is het

aan te bevelen deze dieren tijdig op te stallen, j
Melkvee direct als de weide niet meer vol- r

doende voedsel levert om de melkproductie op {
peil te houden en mestvee ongeveer half of (
eind October als het op stal niet meer zoo

warm is, na een ruime voedering van koppen i

en bladeren op de weide gedurende eenige

weken.

Bij het rooien der bieten moet men de ar-

beiders opdragen de koppen en bladeren bui-

ten de gangen te werpen, waardoor de bieten-

wagens moeten rijden. Men voorkome zoo- i
veel mogelijk bevuiling en rotting van het blad ,

op het bietenland. Daarvoor moet men het

vooral niet op te dikke hoopen of rijen leggen. ,
Voorts lette men nog op het volgende.

Eenige verwelking van het voer, ongeveer

een week, is niet ongunstig. Men hale .geen :

groote hoeveelheden koppen en blad tegelijk

naar den stal. Men spreide het buiten in zeer

dunne lagen op een grasveld uit, of legge het

ineen laag van hoogstens 1 d.M. dik op een

latwerk of paaltjes, die plusminus 30 c.M.

hoog zijn. Broei van het voer moet beslist

voorkomen worden. Deze broei heeft tenge-

volge, dat het vee veel meer voer vermorst en

dat de smaak der melk veel meer lijdt.

Bij het voeren neme men het volgende in

acht;

1. Men zorge er voor de voederbakken min-

stens eenmaal per dag grondig, te reinigen.

2. Men versfrekke het voedsel in vele kleine

porties. Op die wijze gaat er vrijwel niets ver-

lóren. Bij slordig voeren zagen wt verliezen

lot 50 %.

3. Men wissele af met hooi en stroo en twee-

maal per dag krachtvoer, naar de behoefte

der dieren.

4. Men voere per dag en per rund 1 ons ge-

slibd krijt (dit is koolzure kalk die 5 a 10 ct.

per K.G. kost) en Vz ons keukenzout bij. Dit

voldoet inde practijk zeer goed. De mest blijft
mooier, en er ontstaat een. belangrijk betere,.

Verhouding tusschen de verschillende minera-

len in het rantsoen.

Hieronder geven we verschillende rantsoe-

nen voor melkkoeien en mestvee op stak

A. Melkkoeien van 600 K.G. levend ge-

wicht. ’

5 Kg.
Soort voer 30 Kg. 25 Kg. 20 Kg. 15 Kg. 10 Kg. melk

K.G. melk melk melk melk melk of droog

Kop en blad 30 30 30 30 30 30

Hooi ) 8 7 6 54 3

Stroo (van graan of peulvruchten) ......
2 23 35 5

Gemengd krachtvoer 5,5 4,5 3,5 2,75 1,75 0,5

Kop en blad 40 40 40 40 40 40

Hooi 6 54 43 1

Stroo (van graan of peulvruchten) 1 1 2 23 4

Gemengd krachtvoer 54 32 1

Kop en blad 5050 5050 5050

Hooi 54 32 1

Stroo 1 23 3 3

Gemengd krachtvoer 43 21 0,5

Het krachtvoermengse! bestaat uit 40 %

lijnmeel, 20 % zemelen, 40 % mais. Bovendien

geve men per koe en per dag y2 ons zout en

1 ons geslibd krijt.

Voorgaande rantsoenen zijn van dien aard,

dat men verwachten mag:

a) dat de mest vrij normaal blijft;
b) dat de dieren gezond en in goede con-

ditie blijven;

c) dat de mclkgift niet abnormaal achteruit

gaat en de boter niet te kruimelig wordt;

d) de onaangename biefenreuk en smaak

aan de melk weinig merkbaar is.

B. Mestossen van half a eind October tot

half d eind December, gedurende de voorbe-

reiding der eigenlijke mestperiode dus.

Tweemaal per dag gedurende 2(4 uur in

vele kleine porties, tot verzadiging kop en

felad. Verbruik gemiddeld 70 K.G. per os, des

avonds afvoeren met plusminus 2 K.G. hooi.

Aan magere ossen kan men gedurende deze

periode waarschijnlijk met voordeel 1 K.G.

eiwitrijk krachtvoer, b.v. lijnmeel dat öök goed

voor de ingewanden is, bijvoeren.
Men bedenke dat bij het voeren van versche

koppen en bladeren de'behoefte aan drink-

water vrij groot is.

De voederwaarde van versche suikerbieten-

koppen en bladeren.

Deze kan vrij sterk wisselen, al haar ge-

lang de verhouding tusschen kop en blad, de

mate van rotting, het gehalte aan gronddeeleh
en het vochtgehalte. Gemiddeld mag men met

de volgende cijfers rekenen.

Kop 'en blad in goede conditie, ongeveer 7 a

14 dagen oud.

Ongeveer de

Alles wordt helft van het

opgegeten, blad gaat verloren,

ab

drogestof % 20.— 21. —

verfeerb. eiwit % 1,16 1,14

verteerbaar ruw

eiwit % 1,64 5,62

zetmeelwaarde kg. 8,90 9,70

100 K.G. van het voer ondes a bedoeld is

gelijkwaardig met 90 K.G, voederbieten met

12 % drogestof plus 2 K.G. grondnotenmeel.
Versche bietenkoppen en -bladeren zijn een

uitmuntend voedsel dat gaarne gevreten

wordt. Dit neemt niet weg dat langdurige en

eenzijdige voeding ook hare bezwaren met

zich brengt. De dieren krijgen diarrhee, de

melk wordt walgelijk van reuk en smaak, de

boter wordt hard en kruimelig. Oude, melk-

rijke koeien kunnen de eetlust geheel verliezen,

uit de melk en van de been raken. Jongvee

van ongeveer een jaar en jonger kan na een

langdurige voedering met koppen en bladeren,

vooral als daar een winter met eenzijdig kuil-

voer op volgt, van de been raken door hef af-

scheuren der pezen. Het voer bevat ook veel

gronddoelen; gemiddeld 3 % zand, dit kan

echter wel tot 7 a 8 % stijgen. Ten opzichte

van de minerale besfanddeelen is het voer

zeer eenzijdig en b.v. zeer rijk aan kali.

Door de voedering niet te overdrijven, aan

te vullen met ruwvoer en krachtvoer bij melk-

vee en door keukenzout en koolzure of phos-

phorzure kalk bij te voeren, kan men deze be-

zwaren echter grootëndéels ondervangen.

Het voeren van suikerbietenkoppen.

In veel grootere bedrijven, met weinig vee

worden vaneen gedeelte der suikerbieten al-

leen de koppen geoogst. Hier mag men op

een gemiddelde oogst van 3500 K.G. per H.A.

rekenen (f5 % van het bietengewicht).
Als men de koppen op zeer dunne boopen

op een grasveld bewaart, kan men er soms

tot eind Januari van voeren. In dikke hcopen
bewaard, gaan ze spoedig schimmelen. Men

voert bietenkoppen aan melkvee, jongvee,

mestvee, paarden en fok- en loopvarkens.

Bietenkoppen werken meer vetaanzettend dan

melkdrijvend en zijn daarom niet zoo aange-

wezen voor melkvee. In geen geval geve men

aan melkkoeien meer dan 20 a 25 K.G. per dag.

Aan mestossen van plusminus 60Ö K.G.

werden ter voorbereiding van de eigenlijke

mestperiode gevoerd:

in 1930 40 K.G. bietenkoppen en 2 K.G. lu-

cernehooi,

in 1930 35 a 40 K.G. bietenkoppen en 2 K.G,

lucernehooi en 1 K.G. lijnmeel.

Meerdere landbouwers in Zeelandvoeren

hun werkpaarden vanaf half October tot in

Januari volop bietenkoppen. Hieronder eenige

gegevens daaromtrent.

Vanaf half of eind September tot begin

Januari etende paarden volop bietenkoppen.

Deze worden niet gesneden, wel wordt er op

gelet ze zoo schoon mogelijk te houden. De

eerste week is de opname buitengewoon

groot. Die gaat daarna terug en wordt vrij

, gelijkmatig. Als bijvOer weide- en kanthooi en

2 K.G. geweekte chinaboonen en 2 K.G. ge-

kookte gerst, warm verstrekt. De stallen steeds

open. Als de paarden niet werken, gaan ze

minstens 4 uur per dag op de weide. Dit tegen

beroerte. Resultaten al vele jaren best.

Op een ander bedrijf geeft men eveneens

volop koppen van begin October tot begin

Januari. Daarnaast klaver en lucernehooi en 5

K.G. haver. Bij heel druk werk nog 3 K.G.

paardeboonen. Men schat de gemiddelde op-

name van koppen- (heel gevoerd) op 30 K.G.

per dag.

Op nog een ander bedrijf voert men volop

koppen tot 50 K.G. per dag. Men houdt dit tot

Februari vol. De koppen worden, om rotting

tegen te gaan, dan op het weiland uitgespreid.
Hiernaast klaverhooi en, afhankelijk van het

werk, tot 7 1/2
K.G. haver. De ervaringen zijn

op al deze bedrijven zeer gunstig.

De voederwaarde van suikerbietenkoppen.

Ook deze wisselt vrij sterk, afhankelijk van

de verhouding tusschen kop en bladsteel, en

gaat vooral door rotting (de koppen worden

dan zacht) snel achteruit.

Gemiddeld mag men met de . volgende cij-

fers rekenen;

drogestof % 23,40

verteerbaar eiwit % 1,10

verteerbaar ruw eiwit % 1,70

zelmeelwaarde K.G. 12,70

.Men kan-dus 100 K.G. suikerbietenkoppen

;n voederwaarde gelijk stellen met; 150 K.G.

voederbieten met 12 % drogestof plus 1 '/•>

K.G. grondnotenmeel.
(Wordt vervolgd.)

MAISBRAND.

Op eenige proefvelden met maïs treedt

maïsbrand op. Deze ziekte wordt veroorzaakt

door Ustilago zeae (Beckmann) Unger, een

schimmelsoort van de familie, waaronder ook

de stuifbrandveroorzakers der granen voor-

komen.

Reeds van verre is de maïsbrand te zien;

er worden op allerlei plantendeelen, het meest

op stengel en bladnerf, maar ook op de kolf

en pluim, bolvormige uitwassen gevormd, die

meestal tot een decimeter diameter hebben.

In het begin zijn de gezwellen met een glan-

zende, lichtgrauwe huid bedekt, die later open-

scheurt om de zwarte sporen te doen ver-

stuiven.

De besmetting geschiedt op drieërlei wijze:

1. doordat aan het zaaizaad sporen kunnen

kleven;

2. doordat inden bodemde schimmel voort-

leeff;

3. doordat sporen van zieke planten op ge-

zonde overwaaien.

Men zou dus de ziekte eenigermate kunnen

bestrijden door hef zaad te ontsmetten, maar

omdat de besmetting vanuit den grond en

vanaf de andere planten veel sterker is, kan

dit alleen van belang zijn waar de ziekte nog

niet is voorgekomen. Het volgend voorjaar

hopen we daaromtrent nadere mededeelingen

te kunnen doen. Verder wordt aangeraden

vlak voor den maïszaai geen onverteerde stal-

mest te geven, daar hierdoor dein den bodem

aanwezige sporen zich snel vermeerderen. Om

dezelfde reden mag men niet jaren achtereen

maïs op denzelfden akker verbouwen.

Ten slotte kan ‘men de brandbuilen voor ze

gestoven hebben uitsnijden en verbranden,

evenals alle overblijfselen van zieke planten.

Ze op den komposthoop te werpen heeft

waarschijnlijk een zeer groote besmetting :n

het volgend jaar tot gevolg.
In ieder geval raden wij sterk af de zieke

planten te vervoederen. Hoewel eenerzijds in

de literatuur beweerd wordt dat de gezwellen

voor het vee eetbaar en zelfs smakelijk zijn,

is niet uitgemaakt of de sporen in het darm-

kanaal vernietigd worden. En verder moeten

we er op wijzen, dat de builen Ergotine be-

vatten, een alkaloïde met vruchtafdrijvende

werking, dat o.a. in moederkoorn voorkomt.

We achten het dus raadzaam zoo mogelijk

de zieke planten te verbranden en ze in geen

geval aan het vee tc voederen of te ensileerem

Verder verzoeken wij allen, die .omtrent het

optreden der ziekte mededeelingen kunnen

doen (b.v. in verband met verschillende zaai-

tijden, rassen, enz.) deze aan het NaCoVo toe

te zenden.

De Directeur van het Instituut

voor Plantenveredeling:

C. BROEKEMA.



ZEVENDE BLAD
van „DE BOERDERIJ” Woensdag 20 Sept. ’33

De ISat. tentoonstelling te Utrecht.

Rundvee.

Het rundvee omvatte gebruiks- en handelsvee,

slachtvee en geregistreerd rundvee. De eerste én

de laatste groep waren dit jaar klein: het mond-

en klauwzeer maakte meerdere personen inzen-

ding onmogelijk. Het slachtvee was in grooten

getale aanwezig; opmerkelijk groot was het aan-

tal vette kalveren. Genoemd mag ook worden

de afdeeling dikbillen (niet de vette kalveren

dikbillen) een rubriek voor de mesters om met

genoegen te bezichtigen,
Inde afdeeling gebruiks- cn handels

vee bonden enkele veehouders en handelaren den

strijd aan. Van eerstgenoemden Waren het vooral

G. v.d. Louw te Houten, C Westeneng te

Blauwkapel,' W, Vèrhoeff te Harmelen en H.

v.d. Grift te Breukelen, die da meeste successen

behaalden. Van de veehandelaren kampten C.

Hartman te Hall. Rading -en S. D. de Leeuw

te Utrecht om den voorrang. Met zn collectie

behaalde Hartman de wisselbaker ' van de Ge

'meente Utrecht, zij het met klein verschil bij

de tweede plaats die door de Leeuw werd in-

genomen.
Liet slachtvee gaf groote inzendingen, waar-

bij vooral de dieren van D. de Groot Dzn. te

Baambrugge en A. de Zeeuw te Overschie op-

vielen. Laatstgenoemde behaalde de wisselbaker

van de Mij. Veestallen. Kampioen s’achtbeest werd

een dier van A. Rijnsburger te Leiderdorp.
Een goede collectie slachtpaarden kun-

nen we hier nog bijnoèmeu.
En dan de siachtvarkens! Een ruime, in-

zending! Zoowel lichtere als zwaardere klasse. Een

wissslplaquette voor het beste hok s'achtvarkens

ging naar W. Verhoeven te Tiel. De handelsfirma

Zwaardeniaker had voor haar afnemers van var-

kensvoer eén groote'collectie vette varkens ingez-

zónden, meest afkomstig uit Zuid-Holland, doch

ook .uit Utrecht en Noord:Holland,
* * *

lict fok v c e was als gemeld klein in aantal.

De Utféchtsche Bond van Folcvèreenigingen kon

géén fofcveedag houden; te veel leden zouden

niet inde gelegenheid geweest zijn uitte ko-:

men. De leden A. v.d. Heuvel te kinschoten

cn J. Fokker jl. te Oukoop waren er met en-

kele anderen en mochten hun dieren wel laten

zien. Beiden behaalden twee prijzen met hun

stierkalveren. Inde pinken haalde v.d. Heuvel

met een fraai type, ruim en vierkant van bouw

ie, tegen Fokker met gevulde iets minder vier-

kante dieren Ile en Hle. Bij de schotten was

het Fokker die ie werd met een kleindochter

van Banko 6619 (de nog aanwezig zijnde 10-jarige

Groninger stamvader), tegen N, Ar v.d. Grift Tle

en v.d. Heuvel 11 Ie en IVe met- platte vier-

kante goed geribde dochters van Blok Wodan

9.700.

De klasse oudere koeien gaf een primeur voor

Aafje 21 van W. Koelemaij te Becmster, een

fraaie koe, reeds beschreven in het verslag van

den fokdag te Hoorn; He en IVe waren voor

A. v.d. Heuvel, goede net gebouwde dieren;

file werd toegekend aan een koe van j. de Jong

jz. te Noordeloos, een massale koe met eenige

afwijking in het achterstel.

De ie en 3e prijs voor een collectie volbloed-

dieren werd gewonnen door A. v.d. Heuvel te

Kinschoten en een 2e prijs door J. Fokker te

Oukoop,
Dc oudere stierenrubriek liet een uitblinker zien

in Willem 11654 van H, A. A. de Bruijn te

Kekerdom, solide recht en ruimgebouwde stier.

Ile werd Adriaan van Anna 27 11078, een vas-

te in het voorstel zeer diepe stier van E, v.d.

Eijck te Tuil en ’t Waal. Een He werd ook

toegekend aan Sjoerd 11999 van Fokker, diepe
geblokte stier, kon echter correcter. Hle aan

Frans 151 van C. Rodenburg, nette niet over-

zware stier. Inde éénjarigen was geen concur-

rentie, onbetwist en verdiend werd Koelemaij ie.

De afdeeling stierkalveren was weer belangrijk

door de aanwezigheid van‘een collectie Gronin-

gers. Dit jaar in aantal wat grooter. Hiernaast

enkele dieren uit Hoornaar, van C. en J. de

jong. De Groningers pikten alle 6 prijzen in, en

nog 3 eerv. vermeldingen. Ie kregen Emir IV

(van Emir 11445). cig. L. Bolhuis Az. te Haren

en August Wilhelm (van Wilhelm 10755), eig.

A. (. v.d. Goot tc Oldehove, resp. inde oudere

en de jongere klasse. Beide echte „spprtige”
Groningers, zoo men ze gaarne ziet. in Holland,

Utrecht en Gelderland. Een Utrechtsch fokker

pikte August Wilhelm in: Ile prijs, resp. inde

oude cn jonge klasse: Prins van W. J, Dethmers, te.

Middelstem en Roland Eelshuis van H, J. Klimp
te Siddeburen, ook een tweetal passelijke kalveren,

terwijl Emil van A. Oosterhuis te Overschild en

Maarten van H. V. Hemmen te Haren Ille w-erden.

W
T

at de Utrechtsche afdeeling betreft waren bet,

zooals reeds gemeld, v.d. Heuvel en Fokker,
naast P. Beukhoï en N. A. v.d. Grift, dié de

prijzen meenamen. De eerste met Wodan Jan-zoons,
•lc andere met Sjoerd zoons.

De Groninger inzending blaren bleef absent,

zoodaLalleen de Rijnstreek yertegenwpordgd was

cn wel door A, Zwanenburg en W. j. de Vink

te Bodegraven, terwijl j. van Rijn een goede
schrale roodblaar stier toonde (te). Zwanenburg
kwam met een goedsoortige stier met enkele vol-

doende goede en een ruim goede zoon en enkele,

andere, koeien. Z’n collectie. . was.: zoodanig dat

deze tévens een 1 e prijs kreeg.

Varkens.

Het Stichtsche Varkens Stamboek hield z’n fok-

dag, en deze, mag geslaagd heeten. Een twee-

tal inzenders moest afwezig blijven, de anderen

maakten dat de collectie als geheel een goeden
indruk , achterliet bij de bezoekers. Een drietal

goede oude beeren openden dc rij der hokken;

154 van A. v.d. Heuvel werd ie en 184 van

A. W. Kromwijk He, een paar goed fokkende

zware beeren. Een zeer gunstigen indruk maakte,

de rubriek beeren, voorjaar en zomer 1932 geboren.
Weliswaar enkele aangekochte dieren er tusschèn,
maar dit bewijst dat de fokkers bij 'hun aankoop
voor bloedverversching goed uitkeken la, C. A.

v.d. Willigen te Bunnik, zeer vast, recht eh

lang; Ib D. G. Doets te Loosdrecht, dito soort,

wordt echter zeker zoo goed als la. Ile D. Roch

ken, De Bilt; llfa VV, j. Vernooy te Odijk en

11Ib v.d. Heuvel met een volle broer van la.

Inde jongste rubrieken waren het Doets. v. d.t
Heuvel en Kromwijk, die de prijzen weghaa'.den en

broederlijk de negen. le, He en lIIe prijzen desf

den, De dragende zeugen brachten Doets 2 Xop m.

i, v.d. Heuvel 2 X er naast op no. 11. Bij
de jongere 'zeugen waren de rollen omgekeerd,
v.d. Heuvel 1, Doets II en vulden v.d. Anker

en v, d. Willigen aan. Al dit goed was van goede

lengte en gevlecsdheid. Een hecle beste (Ia) zeug
met biggen was 234 van v.d. Willigen, terwijl do

ib van Versooi) Ook uit deze- fokkerij afkomstig
is.

Van de inzending geregistreerde Yorkshires

buiten hét genoemde stamboek was absoluut do-

mincerend N. D. Heuff te Deil, die dan ook

=. wel. verdiend de prijzen haalde.

Het geslachte varken werd vertoond door sa-

menwerking tusschèn de pröefmesterij „Giessen—
Nieuwkerk- '! en de „Slagersvakschool te Utrerht",

De eerste zond een prima vleeschvarken, afkom-

stig vaneen der deelnemers aan de mesterij;
de School calculeerde het en hing er meteen

een slechte naast!' Het levende varken van goed

type zond Giessen—Nieuwkerk indoor een de-

monstratief hok van vier stuks! Dit was een

leerzame vertoonihg, die naar we hopen herhaald

kan worden,

De schap sn-afdeeling,

was omvangrijker dan ooit. Het waren vooral H.

Picard, M: W. v.d. schans en S. D. de Leeuw

en l). v.d. Bosch die .de • beste inzendingen

deden. ,

Het Texelsche Scha p en Stamboek

was in z’n .fokdag gehandicapt door tongblaar

bij twee der vooraanstaande leden. Hierdoor bleef

nogal eens een hok leeg. De rammen-co’lectie

was daardoor klein; B. W. Wttewaall, D. de

Groot en A. W. Kromwijk zonden de. besten.

Bij de ooien was het vooral Wttewaall die zeer

goede groepen zond, naast van Nes (uit de fok-

kerij van Kromwijk afkomstig),, v.d. Willigen,
Beukhof en de Groot behaalden weder prijzen.
De kwaliteit der ooien .was over het algemeen

. ruim goed tot zeer goed.
* * *

Ziehier een beknopt verslag van deze uiige-
breide, 666 numrriërs gaf de catalogus aan, ten-

toonstelling. De inzending gaf blijk dat do boer

inziet niét kwalltelts-dieren iets meer te kunnen

doen dan met matige kwaliteit. Er is b,; de

koo)>ers animo iets goeds te willen hebbe 1, en

.al lukte het niet steeds direct de mannelijke
dieren over te doen, de besten gingen eerst in

andere. handen,„,over„, p.e tentoonstelling bewees

dat, een. najaarstentoonstelling in het centrum van

ons land
op haardplaats" is.'

De onafzienbare rijen veetransportauto’s hielden

concours op het parkeerterrein.

Ondanks het dreigt ; de weer verdiong zich een geweldige queue voor den ingang.



De Nationale Warmbloedpaardendag
te Utrecht.

1 Voor de Nederlandsche warmbloedfokkerij :s

deze dag een succesdag geworden. De nieuwe Bond

voor de Warmbloedfokkerij, die dit voorjaar werd

opgericht, heeft het nu reeds zoover weten te

brengen, dat ’n gezamenlijke demonstratie van de

Warmbloedstamboeken gehouden kon worden. APe

stamboeken waren vertegenwoordigd, behalve het

Friesche Paardenstamboek dat uit financieele over-

wegingen geen inzending kon doen.

Het Bestuur van de Nationale Vee- en Paar-

dententoonstelling heeft niets nagelaten om deze

warmbloed-demonstratie te doen slagen en daar-

voor komt haar een woord van warme hulde toe.

De stamboeken zijn dus voor het eerst inde

nieuwe samenwerking tot een daad overgegaan.

Een daad die leven inde brouwerij heeft gege-

ven, een daad die aan Nederland en daar buiten

getoond heeft, dat de warmbloedfokkerij nog een

gave kern heeft en slechts wacht op een herstel

van evenwicht inde economische wereld,

In ons uitvoerig overzicht kan men lezen hoe

de hoogte is van de verschillende fokrichtingen

tegenover elkaar. Wij zijn van meening, dat deze

onderlinge kamp voor allen wat te leeren heeft

gegeven. Met volkomen rechtvaardiging van de

verschillende stichtingen kan men eikaars tekort-

komingen toetsen aan hetgeen getoond is,

Groningen. is dan eervol uit den strijd geko-
men, heeft de kampioens- en reserve-kampioens-
titel mee naar huis genomen. Dat Honorose dit

werd was na de eerste bezichtiging weinig twij-

felachtig en wij gunnen het den grooten paar-

denman H. Welt te Uithuizermeeden van harte,
alsmede de Groninger fokkerij. Evenzoo den be-

kenden paardenman P. T. Nijhoff te Zijldijk het

reserve-kampioenschap van Ranusa.

Honorose is een beeldschoone merrie en nu

is het een van tweeën, Honorose is van zoo

hooge klasse, dat zij niet te evenaren is, of de

Groninger fokkerij is niet in die mate vooruit-

gegaan, dat onder de jongeren iemand is, die

Honorose kan overtreffen. vVij geloo.en dat het

eerste het geval is, werkelijk besten zijn er door

alle tijden heen zoo weinig geweest.

Wij hopen dat de waardeering voor eikaars

fokrichting te Utrecht gunstig is beïnvloed. Wan-

neer de Groningers goed hebben cpgelet, dan heb-

ben zij van hunne Zuidelijke collega’s kunnen leeren

dat hoefverzorging niet hun sterkste zijde is.

Onder de Groningers kwamen verschillende paarden

voor, die inde voeten door te weinig zorg heel

matig, ja zelfs onvoldoende waren. Verder, dat

de fokkers in het Zuiden een ander type dan

het Groninger .slag volgen, toch ook wel zware

paarden kunnen fokken, niettegenstaande men niet

over het hengstenmateriaal beschikt als de Gro-

ninger fokkers. Er waren te Utrecht fijne zware

typen met mooie schouder en sprekend hoofd en

fraaf gevormde bals.

Meer Zuidelijk kan men zich verbeteren inde

standen, vooral het achterbeen. De Zuidelijke fok-

kers hebben te Utrechtikunnen zien, dat Gronin-

gen zeer zeker ook over gangen beschikt, in het

algemeen is de Groninger gang sterker, terwijl
de Zuidelijken meer beweging maken, een, slap-

per indruk geven omdat bet bovenlichaam niet

fctil staat.

..De Groningers brengen hunne paarden rustiger
voor. Liet is onjuist zooals wij dat van sommigen

zagen, de paarden eerst onder de zweep te ne-

men, een flinke por inde zijde te geven, al-

vorens inde monsterbaan te komen. De paarden
hebben dan vrees en stellen zich niet. Het ge-

tuigt ook niet van liefde tot het paard.
De demonstratie inde concoursbaan van alle

deelnemende paardenwas een machtig schouw-

spel, dat moeilijk herhaald zal kunnen worden.

Plet deed ongetwijfeld terugdenken aan de dagen
toen Utrecht het centrum was van den wereld-

handel. Het was een niet te vergeten moment,

toen de beide kampioenen werden voorgeroepen

en plechtig het Wilhelmus werd aangeheven. Zoo

zal 13 September 1933 een dag blijven van groote

historische beteekenis inde geschiedenis van de

Ned. Warmbloedfokkerij.

De zware Klasse.

Een klasse met extra paarden. De Nationale

Vereeniging kwam uit met 4 stuks, waarvan 3

werden geprimeerd en we! met een tb prijs, 2b

prijs en 3a prijs. Een onbetwist succes.

Groningen kwam uit met 8 stuks, waarvan 4

stuks werden geprimeerd met ia prijs, 2a prijs,
3b en 3c prijs. Door het overbrengen vaneen

4-tal merries uit de middenzware klasse, naar de

zware klasse, kwam de Nationale Ver. feitelijk
met 4 'stuks meer uit. Groningen met 1 minder.

De Veenkoloniale Hippique Vereeniging kwam met

3 uit, doch kon het niet tot een primeering
brengen, niettegenstaande alle 3 werden terug-
geroepen.

Het viel ons tegen, dat Nula en Weipa het

niet tot een primeering brachten. Nuta was'kreu-

pel. Weipa is in haar type buitengewoon goed
in beenwerk. Vooral inde kogels is zij niet onbe-

rispelijk. De geprimeerden zijn Ranusa, eig. P.
T. Nijhoff—Zijldijk (Gron,). Inasa eig. J. Oes-

ter te Beekbergen (Nat.). Fikana eig. D. D.

Dijkstra te Midwolde (Gron,). Lerida eig. C. Dek-

ker te Barendrecht (Nat.). Kally eig. A. Z. Snoek

te Almkerk (Nat.). Ruby eig. D. K. Welt te Us-

quert (Gron.). Risa eig. Gebr. Doornbos, Hol-

wierde (Gron,).
Ranusa behoort tot eender beste merries van

Groningen. Zij was dooreen uierontsteking niet

in topconditie, iets opgetrokken en in haar gan-

gen was zij iets loom. Zij heeft veel moois,
doch is iets lang, terwijl haar staartdracht niet

mooi is.

Inasa is een beste merrie, adelijk in baar li|-
. nen en vast gebouwd. Zij heeft wat weinig voet

en kon in het achterbeen sterker zijn. Van moe-

j ders zijde voert zij, evenals Ranusa, het bloed

van den beroemden Olivier.

Fikara is wellicht de adelüjkste merrie van

alle zware merries. Haar gangen zijn best, in

; het voorbeen komt zij iets te kort. Een merrie

van hooge klasse, die ook wel aan de kop had

kunnen staan.

Lerida is een buitengewone zware merrie met

zeldzaam zware beenen, doch kon iets meer adel

hebben, terwijl zij ook reeds sleet toonde.

Kally is een best paard met lijnen, en uitste-

kende gangen. Haar voorbeen kon meer uitdruk-

king hebben. Haar afkomst is buitengewoon goed;
ze heeft als grootvaders Rudolf (.Oldenburger)

jen de bekende Magnus,

j Ruby is van den Zuid-Hollandschen Co’umbus,
(later één der voornaamste hengsten van Gro-

I ningen. Ruby is buitengewoon diep- en breed,

I komt in ’t voorbeen en voet iets te kort,

| Risa is een extra zware merrie, met beste

gangen, doch komt in voet en ’t voorbeen ook

wat te kort. Haar totaal uitdrukking kon nog
wat vaster zijn. Van de eervol vermelde menden

hadden wij Nardina het liefst, hoewel haar bee-

nen droger konden zijn. Ramona vonden wij ook

een extra merrie, een best type, haar voorstand

t was matig sterk. Rieda is ook een opvallende
1 merrie, heeft prima voeten, haar gangen zijn niet

sterk. Lusicia is meer tuigpaard en zadelpaard
dan zwaar landbouwpaard, zij is fraai van type,

haar achterbeen en haar voorkoot zijn haar zwak-

ste punten..
Deze. klasse werd geformeerd uit de midden-

zware klasse, die reeds groot was en waarin

de 3-jarigen niet zoo goed tot hun recht kwa-

men. Groningen had geen 3-jarige merries inge-
zonden, zulks met het oog op de groote reis.

Drenthe had één driejarige merrie ingezonden,
de Nationale Ver. 4 en het Geldersche Stam-

boek 2 stuks. De geprimeerden vormden een

beste collectie merries, w. o. typische paarden met

zwaarte.

De drie-jarige klasse.

De geprimeerden zijn: Succa eig. R. van Wou

denbergh te Houten (Nat.), Bertana eig. W. S.

Costermans, Eist (Geld.), Sylla eig. M. Vink te

Vreeswijk (Nat.), Sannie eig. Gebr, v.d. Kop-
pel te Wadenoijen (Nat,), Sorena eig. Gebr. Bran-

derhorst te Eeten (Nat.), Annie eig. Js. Schui-

ling te Bonnen (Drenthe), Sarona eig. M. Derk-

sen Hzn. te IJzendoorn (Geld.),
Succa is een beste merrie, een sterk paard

met een mooie koffer en extra gangen. Haar

achterbeen kon nog even sterker, terwijl haar

knieën iets dik waren, Bertana is een goed-
soortige merrie met veel diepte, doch is wat

licht inde beenen, terwijl haar achterbeen niet

sterk is. Zij liep op zeer zware ijzers.
Sylla is een beste merrie, met goede zwaarte

en idem gangen. Sannie is weer van ander slag,
in haar soort een prima paard. Zij heeft beste

gangen, doch heeft wat weinig been.

Sorena is een beste merrie met weinig afwij-
kingen. Zij heeft veel soort en beste gangen.
Annie is weer een ander slag, doch is een beste

merrie, zij heeft wat weinig voet, doch deze

merrie achten wij voor de zesde plaats toch te

goed. Sarona is wat hoog en wat licht inde

beenen en kon meer type hebben.

De middenzware klasse,

O. i. was dit de mooiste, interessantste en be-

langrijkste klasse. Ingeschreven waren 54 paar-

den, verdeeld als volgt: Nationale Vereeniging 21,
Drenthe 5, Groningen 13, Gelderland 12, Veen-

koloniën 3.

Een viertal merries uit deze klasse werden te-

ruggezonden naar de zware klasse, n.l. Lusiria

(Geld.), Rieda (Nat.j, Kamora (Nationale) en Ro-

zane (Nat.).

Het uitmaken of een paard tot de zware of

middenzware klasse behoort is moeilijk, want be-

"halve deze merries hadden o. i. Wedina, Noraara,
Rasona en Sielina, allen Groningers, ook naat

de zware klasse verwezen moeten worden. Een

feitelijke uitspraak heeft de jury niet gedaan.

Zij heeft een drietal rubrieken gemaakt en daar-

in de paarden in volgorde van catalogus ge-

plaatst. Ten aanzien van de hoogst geplaatste
heeft de jury beslist, dat dit Hanorose was, eig.
H. Welt te Uithuizermeeden (Gron.).

Dat de jury niet verder klasseerde kunnen wij
ons indenken. De klasse was zeer uiteenloopend
en de te kleine plaats van opstelling met het

opdringend publiek maakte een rustige bezich-

tiging onmogelijk.
D-e eerste plaatsen zijn bezet door Groningen

en Drenthe, n.l. Hanorose, Leda eig. A. iiuitmg
te Gieten (Drenthe), Selmina eig. E. T. Addens,
Bellingwolde (Gron.) en Rasona eig. Jan Poelstra

te Winsum (Gron.).
In deze koppaarden heeft de jury veel uni-

formiteit gelegd, vooral Leda, Selmina en Rasona

gelijken op elkaar. Het zijn merries met breedte

cn diepte en waarvan Rasona uitblonk in gan-

gen, Ook in hoofd en hals toont Rasona veel

adel, Selmina is buitengewoon solied van boven-

bouw, haar stap was iets kort. Haar voorkoot

kon nog iets anders zijn, ook haar achterbeen.

Haar bewegingen waren in gangen (draf) goed.
Leda, de Drentsche Kampioene, is een buiten-

gewone merrie, die als product van den Drent-

schen bodem, de eer van haar gewest heeft hoog
gehouden. Maar Leda werd niet in topvorm voor-

gebracht, haar beslag liet van voren te wen-

schen over en mede daardoor was haar stand: en

stap niet correct, Overigens heeft zij veel over,

Honorose noemen wij het laatst. In type is

zij zoo buitengewoon, dat zij daarin niet te over-

treffen is. Honorose is zoo mooi gelijnd, dat

iedereen zich tot haar gevoeld aangetrokken. Een

groote deugd van haar is, dat zij op reeds elf-

jarigen leeftijd nog zoo buitengewoon gaaf is,
glasharde beenen heeft en prima in bewegingen is.

Dat Honorose Kampioene zou worden was reeds

na de eerste bezichtiging weinig twijfelachtig.
De collectie, die de 2e prijswinsters uitmaakte,

was minder uniform dan de eerste collectie. De

verschillen tusschen b.v. jessonda (Gron.) en p're-

lona (Geld.) zijn wel wat De jury gaf aan

9 merries een tweede premie. 'Groningen had in

deze collectie 3 merries, n.l. Ocanora, K. Venema

te Oldehove, Jessonda, S. K. Wiersma, Niehove

en Nezelly, G. J. Boerhave, Musselkanaal, Drenthe

1 merrie, Domona, eig. J. v.d. Veen Fzn.,
Bonnerveen, Gelderland 3, hiervan is thans 1 in

Overijsel, n.l. Diana, eig. A. A, ten Bos te Al-

melo, Fia, C. A. van Ommeren te Maurik en

Frelona, G. H. Hol te Zennewijnen, de Nationale

Vereeniging 2, n.l. Rieki, eig. M. Wink te Vrees-

wijk en Nusa eig. G. Nijenberg te Wijhe.
Ocanora stelde de jury aan het hoofd der 2p

prijswinsters. Zij js bijzonder- fraai, was iets óp-
getrokken en door haar schroefkoppen onder de

ijzers l concoursijzers) was haar voorstand heel ma-

tig. Haar
*

gangen waren -prima.
Damona is buitengewoon mooi en hard en ook

in beenen; ze is rechts voor even scheef, terwijl
haar gangen niet meer dan goed zijn. In totaal

een zeer aantrekkelijke merrie.

Diana (Geld.) is een gansch ander paard dan de

hiervoor genoemden. Komt ook voort uiteen ge-
heel ander voorgeslacht, haar vader was de Nor-

mandische hengst Eragore, haar moeder een doch-

ter van den hackneyhengst Hedon Marquis. In

haar bouw, vooral hoofd en hals en ook haar.

croupe heeft zij veel van Evagore, haar bewegin-

gen verraden duidelijk hackney-afstamming. Zij is

nu ook al weer 10 jaar oud. Haar roem ligt op
het concours-veld en waar haar fokker, ook haar

voor de fokkerij gebruikte, heeft zij het zjvaar,

gehad.
Fia is een mooie chique vos, die veel Hol-

steiner bloed verraadt. Haar stap was kort, haar

dijen konden even langer zijn, haar gangen wa-

ren goed, in totaal een vos die meer het rij-
paard is toegedaan dan een fokpaard.

Frelona is een mooie schimmel met een gevulde
bovenbouw en een flinke schoft. Haar bewegingen

zijn voor niet correct, haar draf is niet sterk,

Rieki kon wat meer uitdrukking in type heb-

ben, zij heeft hard droog beenwerk en goede
bewegingen. Nusa is een beste merrie, in ach-

terstand kon zij even sterker zijn, haar gangen

zijn goed.

Jessonda is iets ouderwetsch in type, rug en

voorstand zijn haar zwakste punten, haar drafMonsteren van handelspaarden.

Een gelukkige inzender.
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is heel goed, rustig en sterk. Nezelly heeft een

sterk type, haar hangbuik missiert haar iets, gan-

gen voldoende groot. ■
Onder de derde prijswinsters kwamen voor; 2

van Gelderland, 3 van de Nationale Ver., 2 van'

Groningen en 1 van de Veenkoloniën, n.l. Cora

eig. M. Ommerth te Zoeten, Rietje eig. P. van

Leeuwen Boomkamp te Nijkerk, Leusi eig. C.

E. Th. Vernooij te Cothen, Kvviera eig. A. Kooy
Jr. te Kedichem, Onnie eig. C. G. de Bie te

Werkhoven, Wedina eig. A. K. Poll te Grijps-
kerk, Nomara eig. W. S. Offringa, Ten Boer,
Sielina eig. E. Broekman, Stadskanaal.

Cora is een best paard met diepte, zij is in

standen niet correct, haar stap is wat kort, haar

ging is meer zwevende dan een actie-gang.
Rietje is een mooie sterke vos met droge bee-

nen, haar stap is matig, haar draf gewoon. Leu-

sie is een best paard met zware beenen, mooi

in hoofd en hals, zij is iets lang, haar gangen
zijn goed.

Kwieria is een mooie merrie met extra gap-

■gen. Zij droeg ook zware ijzers (concoursijzers),
hetgeen aan haar standen niet ten goede kwam.

Zij lijkt even groot, niettegenstaande haar stok-

maat 1,58 is. Onnie is een merrie, die edeler kon

zijn, vooral inde croupe, zij heeft een sterk

ontwikkelde schoft, haar gangen zijn goed. In

de achterkogels heeft zij geleden.
Wedina- is een extra merrie, die best mar-

cheerde, hetgeen men van haar als dochter van

Ditmar niet had verwacht. Namara was opge-
trokken, haar gangen waren best. Sielina heeft

een mooi koffer, zij ging best, maar haar voeten

zijn slecht verzorgd,
Nimi II eig. H. A. van Beuningen te Kerk-

Avezaath bleef buiten de premies. Deze merrie

gaven wij een aparte aanteekening. Zij is zeer

mooi van bovenbouw, voldoende zwaar, prachtig
in hoofd en hals en heeft excelleerende gangen.

Zij kon in beenen wat zwaarder zijn.

De lichte klasse.

In deze klasse had de Nationale Vereeniging
5, Drenthe 1 en Gelderland 2. Een klasse waar-

ni weiqig gelijkvormigheid te vinden was. Het

Geldersche Stamboek behaalde de hoogste plaats,
de Nationale de beide 2e plaatsen en de 2e

derde plaats, terwijl Drenthe de ie derde plaats
bezette. De geprimeerden zijn; Lady Cadet eig.
G. H. Hol te Zennewijnen, Polona eig. Gebr. Oer-

1-emans v.d. Schans te Drongelen, Masila eig. A.

v.d. Grift te de Bilt, Rembina, eig. A. Aling
te Bunne (Dr,), Zetta eig. Mevr. C. Bruijnis te

Nieuw Vennep.
Lady Cadet is vrijwel een volbloed hackney,

van het zwaarste soort, zij kon in type moer

uitdrukking hebben, terwijl haar beenstanden ster-

ker konden zijn. Haar gangen zijn gewoon. Pa-

lona is een zeer sterk type met beste gangen,
haar stap is wat kort, terwijl haar voorstand

wat weinig is. Masila is een ander soort, doch

solieder, een mooi paard met klasse, een mooie

schouder en buitengewone gangen. Had de kop-

plaats moeten hebben.

Rembina is zeldzaam mooi, kon misschien in

type nog meer uitdrukking: hebben en misschien

ook nog wat meer voorstand, doch zij had min-

stens de tweede plaats moeten hebben. Haar

gangen zijn extra. Jetta heeft veel moois, heeft

veel gang, is mooi in hoofd en hals, doch heeft

weinig rug en is arm gespierd.
De laatste eervolle vermelding werd aan An-

nie gegeven, eig. Mevr. G. J. van Lent te Ech-

teld. In haar voorkomen heelemaal hackney, een

fraai type met beste gangen. Haar voeten zijn
heel matig en bet beslag was slecht. Dit laatste

is zeer jammer, daar overigens Annie eender

besten was.

De hengsten in het tuig. 1

Gay-Boy was de eenige hackney-bengst en de

jury kende hem ook een oranje lint toe. Gay-Boy *
is ook een extra hengst in het tuig. Van de

feitelijke warmbloeds was Kalf eig. M. Wrak te 1
Vreeswijk de beste in het tuig, alhoewel Prospect

van de hh. N. T. v. Dijk en C. Blanke te Bilt-

hoven ook extra marcheerde. Laduso deed het

ook best, Griedel deed het aanvankelijk ook goed,
doch werd later onrustig. Oberon wil zich nog

niet geven in het tuig en waste kort in draf.

Ralf werd ie, Laduso 2e, Prospect 3e.

De fokmerries in het tuig.

De deelname was opengesteld voor merries die

op de keuring geplaatst waren, w, o. eervolle

vermelding ook begrepen waren. Van de zware

en middenzware klasse ging Groningen met één

eerste prijs naar huis. Huldina van den heer

A. J. Ritzema te Uithuizen en gereden door

den heer Caspers te Groningen, maakte een uit-

stekende show. Zij ging onvermoeid met actie

en snelheid, haar hals is even kort, doch zij is

vriendelijk in haar voorkomen.

De tweede prijs behaalde Lucisia van den heer

W. A. Costermans te Eist. - Deze merrie liet

zich ook uitstekend zien, doch is niet zoo goed

doorgereden als Huldina.

De verdere prijzen gingen naar Groningen met

Sielina (Broekman), Fikara (Dijkstra! en Nomara

(Offringa).
Van de lichte klasse behaalde Diana van den

heer A. A, ten
_

Bos te Almelo de eerste premie.
Zij is ten deze opzichte voldoende bekend. Kwieria

eig. A. v.d. Kooy te Kedichem kreeg den twee-

den prijs, Masila eig. A. v.d. Grift te de Bilt

den 3en en Jetta van Mevr. Bruijnis te Nieuw-

Vennep de 4e. Jetta ging zoo goed, dat zij stel-

lig een hoogere plaats verdiend had. Door den

vallenden regen was de baan wat glad geworden
en verloren de paarden hun vertrouwen.

De merries onder den zadel.

Voor deze merries was dezelfde bepaling ge-

maakt als bij de merries in het tuig.
Nomara eig. W. S. Offringa te ten Boer en

gereden door den heer P. T. Nijhoff, werd eerste.

Zij is een soliede merrie met vlotte gangen, voor

’t zadel is nog wat stug inde hals. Sielina

eig. E. Broekman te Stadskanaal werd 2e, ook

Sielina was opvallend in soliditeit en ging goed;
Janneke eig, C. van Ijzeren te Arkel, toonde

zich zeer goed, werd 3e, terwijl Acanora eig.
K. Venema te Oldehove, de 4e plaats kreeg.

Van de lichte klasse maakte Rietje van den

heer van Leeuwen Boomkamp te Nijkerk een

uitstekende show en werd te. Fia eig. C. A. van

Ommeren te Maurik werd 2e, Kwieria eig. A.

Kooy Jr., Kedichem 3e en Annie eig. Mevr. G.

J. v. Lent te Echteld 4e.
Lusiria van den heer Costermans werd niet ge-

plaatst, haar galop was ook minder goed, had

zij misschien nog de concours-ijzers onder?

Een mooie demonstratie.

Kapitein Le Heux, Directeur van het Artille-

fie-paardendepót te Tilburg, demonstreerde
op voor-

treffelijke wijze de geschiktheid van het landbouw-

rijpaard. Inden ring kwamen twee bespannin-
gen van 4 paarden voor de stukken, een 8-tal

ruiters, een vierspan voor een afrijbrik en een

paard voor een luxe wagen. Alles is in actie,
de bespanningen voor de stukken gaan in galop

over de baan, de bespanning voor de afrijbrik
draaft rustig, het 8-tal ruiters voert op correcte wij-
ze een dressuur-nummer uit, het paard voor de

'.uxe-vvagen draaft rustig door, terwijl Kapt. Le
Heux intusschen één zijner paarden inde hooge
school voorrijdt. Op een sein komt alles inde

volmaakste orde weer bjj elkaar. Dat was af.
Hulde aan Kapt. Le Heux en Lt. Nijnatten cn

hunne manschappen voor die keurige demonstratie.
Wat zag alles er verzorgd uit, en wat waren

bii, ,die bespanningen mooie paarden! Duizenden
hebben een en ander met groote belangstelling
gevolgd. Jammer was het, dat de regen aan het

trotsche- aanblik geen goeds deed.

Voor de Remonte paarden

was ook groote belangstelling. Een groot aan-

tal werd ten verkoop aangeboden, 66 stuks. J)c
Remonte Commissie kocht o stuks. De verschil-
lende inzenders zullen ook wel ervaren hebben,-
dat alles niet geschikt is voor de Remonte Com-

missie, vooral na de demonstratie van Kapt. Le

Heux.

De hengsten aan de hand.

Ralf werd hier het hoogste geplaatst, gevolgd
door Oberon en Laduso. Aangegeven waren 7 heng-
sten. Wanneer de prijzen f 30.—, f 20. en f 10.—-

ook de verschillen inde hengsten uit moeten

drukken, dan gelooven wij, dat het verschil in

de hengsten belangrijk kleiner is.

I- B. K.

Opmerkingen over de Nat. Vee-

en Paardententoonstelling
te Utrecht,

Utrecht ston i weer voor den zóóveelsten keer

inde belangstelling van de vee- en paardenmen-
schen. Dein de hallen en op de terreinen der vee-

markt georganiseerde tentoonstelling mocht zich

ineen bijzonder druk bezoek verheugen, niette-

genstaande het feit, dat de lucht ’s morgens reeds

dreigde en tegen circa 11 uur aan die dreigemen-
ten uitvoering gaf door het tot den laten avond

aan één stuk te laten regenen.

Op den voormiddag was er voor den liefheb-

ber veel te genieten aan de monsterbanen, waar

het zetten, het afstappen en afdraven der heerlijke
warmbloeds met al de drukte en het beweeg, dat

die werkzaamheden met zich meebrengen, altijd
een interessant en levendig schouwspel oplevert.

Ook inde afdeelingen fokvee, vet vee, schapen
en varkens waren prima dieren ingezonden en

zoowel inde hallen als op de open terreinen

heerschte daar een belangstelling van je welste.

Geïmproviseerde stands voor onze landbouw-

pers, voor machines inde zuivelbereiding, voor

wagens en tuigen, voor van alles en nog wat had-

den zich genesteld daar, waar nog ruimte over

was en de Koninklijke Zilverfabriek Gerritsen en

v. Kempen te Zeist had een keurig standje inge-
richt voor alle menschen met kampioens- of le

prijs-aspiraties om van te watertanden. Dat

deze stand vee! bekijks had, vooral van de zijde
der jonge boeren, die met hun fokproducten of hun

landelijke rossen zoo smachten naar het bemach-

tigen vaneen mooien beker, een plaquette of een

artistiek uitgevoerde medaille, het laat zich goed
indenken.

Aan dit artikel r.-.ag dan ook gerust eens meer

aandacht gewijd worden. Bekers, zoo groot als

melkemmertjes, kunnen er op een afstand alleraar-

digst uitzien en voor ’n krats te krijgen zijn oogen-

schijnlijk. maar op den keper beschouwd zijn en

blijven het massa-artikelen en wordt het blik en

oud-roest, waaraan na eenigen tijd nog voor nie-

mand eenige waarde zit. Hoeveel mooier is dan

iets „klein maar reins” in edel metaal! Laat de

kas geen groote uitgaaf toe, neem dan voor dat

weinigje iets gerings, maar zorg dat het iets goeds
is. Een zilveren medaille, een zilveren lauwertak-

je vaneen paar onnoozele blaadjes is altijd veel

artistieker, veel waardevoller dan de grootste
onedel-metalen beker en blijft voor ons leven een

prettige herinnering aan onze fok- of sportpres-
taties uit jonge jaren.

Een druivenkweeker leerde ons allen druiven

eten en het was verheugend te zien, hoe vlot de

goede man van zijn overvloedig aangevoerde, mal-

sche en sappige druiven af kwam. Zoo ongeveer

Jan ftn alleman at druiven en aan Jan en alleman

scheen het aanlokkelijke Hollandsche kasproduct
uitstekend te bekomen. Een gebakkie, ’n dikke

sigaar, al die oud-Hollandsche geneugten laten

zich, ieder op hun tijd, nog steeds uitstekend sma-

ken, maar het moet gezegd: ’n tros fijne, zoete

druiven is waarlijk ook niet te versmaden. Daar

kikker je van op, nou en of! 1

De militairen van het Artilierie-Paarden Depot
hadden maling aan een gietfout.

Een gratis tribune op het dak.

Bij het springconcours sioeg de regen het record.



Tegen twee begon het concours-hippique,
waar in alle nummers eerste klas materiaal uit-
kwam. Voor mij en voor zeker de meesten der

toeschouwers vormde het défilé der bekroonde

v.armbloeds de hoofdschotel van het paardenfes-
iiin. Onvergefelijk is de aanblik geweest, die werd

cpgeieverd door de rij van de schitterendste die-

ren welke de Nederlandscke warmbloedfokkerij

cpievert en de aanhoudend neervallende regen
was niet in staat om de laaiende geestdrift welke
zich van de bewonderende menigte meester maak-

te, ook maar een oogenblik te doen verflauwen.
We zitten gelukkig nog dik in onze uitblinkers en

een rij koppaarden, zooals die daar in Utrecht
voor onze oogen werd voorgeleid, geeft hoop
voor de toekomst en schenkt ons de vaste over-

tu:ging, dat ondanks Chevroletjes en Fordjes, on-

danks Poqlsche-, Lithausche- of Russische hitten,
de fokkerij van ons nooit volprezen tuig- en land-

bouw-tuig- of rijpaard niet verloren zal gaan.
Die regen! Die regen! De moedigsten op de

open tribune hielden het uit tot het bittere einde;
maar langzaam en zeker ontstonden gapingen in
de gelederen rond het veld. En het veld zelf werd

ineen modderpoel herschapen, zeer tot ongerief

van de deelnemende paarden en rijders. Niettemin
hon alles toch nog vlot worden afgewerkt en bleef
de belangstelling tot het einde voortduren, omdat
alle rubrieken uitblinkers hadden en op zich zelf
reeds van zoo’n hooge klas waren dat men zijn
aandacht wel moest geven, graag of niet.

Een prachtig concours, dat een prachtig slot
werd vaneen prachtiger paardendag.

B. v. D.

De schapen op den Fokveedajj
te Eist.

De schapen hebben ook belangrijk aan het
succes van deze fokveedag bijgedragen. Niet
alleen was hun aantal groot (145 nummers), doch
;er waren tevens eerste klasse dieren aanwezig.

Het type Texelaar overhecrschtc sterk en de
gennge inzendingen van het verdwijnende
■Lincoln ras kunnen bijna als een restant worden
aangemerkt.

Texelsche.
Inde oude ra m men 3 goedsoortige dieren,

waarvan 2 ra hun nakomelingen toonden best
te tokken, ie pr. No. icoS van P, v/d. Sandt
te Eist, 2e 156 S. van J, Craandijk te Eist
en 3e 107 S. van E. Rouwenhorst e.ai te Wams-
veld.

. in, dc eenjarige rammen waren geen uit-

blinkers. W. Hoogeveld te Eldeh kreeg met

178 S de ie prijs, terwijl 2,e en 4e werden dieren

van P. v.d. Sandt en Gebr. Hoppenreijs te Eist.

De ram lammeren vertoonden het beeld

vaneen verkoopklasse, hoewel er enkele zeer

goedsoortige jonge dieren in voorkwamen. De
bekroonde dieren mochten gezien worden. Goede

geblokte lammeren met als regel vaste boven-

bouw en meestal goede tot vrij goede huiden.
De No. 3 geplaatste week in dit laatste nogal
wat af. De prijzen kwamen in volgorde aan:

F, Weegman, Eefde (ia, 3a), W. Hoogveld (tb,
3b), G. Bouwman, Nijkerk; J. Th. Erdkamp,
Eist; J. G. Slegh, Ncderheniert; P. v.d. Sandt

en D. Smids, Elden.

Van de drietallen oudere ooien was

het oordeel der jury: „Veel goeds roet 4 goede
kopnummers. Drietallen vaak slecht gesorteerd.”

Zware typische ooien met soliede bouw en

goede vachten, v.d. Sandt werd met een beste

koppel eerste, W. Hoogveld 2a en 3e, J. Th.

Erdkamp kreeg de 2b en de 4a prijs, E. Rou-

wenhorst de 4b prijs (zeer goede, iets lichtere

)diereu) en W. Breunissen te Eist de 4e prijs.
Inde tweetallen éénjarige ooien

won het zand het van de klei. „Een klasse waar-

in veel goeds”. Stukkige dieren van goed type,
soliede bouw, goede verhoudingen en goede
vachten.

De ia prijs was voor een tweetal van M. Jira-
mink te Harfsen; ib, ic en 2c P. v.d. Sandt,
2a Gebr. Sanders, Eist, 3a J. Th. Erdkamp, 3b
H. C. Hupkes te Eist en eervolle vermelding
E. Rouwenborst, Warnsveld.

Van de tweetallen ooilammeren zei-

de de jury : „Enkele beste kopnummers, rest vrij
matig'’.

Tot deze kopnummers behoorde als eerste een

prima tweetal van J. Th. Erdkamp, gefokt door

E. Rouwenhorst. 2a werd weer een tweetal van

Erdkamp, 2b kreeg v/d. Sandt, 31b Gebr. San-

ders, 4a J. G. Hegh, en 4b D. Smids.

Inde klasse afstammelingen van één

vader dier werden 5 koppels getoond.
E. Rouwenhorst e.a. werden met nakomelingen

van ram 107 S. eerste. Dieren van goed type;
goed sterk, goede vachten. Koppen soms met te

mooi. Als zeer goede tweede kwam rara 100 S.

van P. v/d. Sandt. Veel goede dieren met goede
koppen. Enkele met nogal wat afwijkingen en

minder solide.

Derde werd een zestal goede oudere fokooien

van ram 13 S, eig. W. Hoogveld.
Over de Lincolns kunnen we kort zijn. Eenige

inzenders waren de heeren Eerdkamp, Gebr.

Sanders en Wed. Frederiks, Angerlo.
Inde oudere rammen werd 46 S van Erd-

kamp en Sanders ie en 49 S van Wed. Fre-

deriks 4e.

Ram lammeren goed. Prijzen alle voor

Gebr. Sanders.

Inde drietallen oudere ooien kwamen

Gebr. Sanders bovenaan (te en 3e) en werd

Erdkamp 2e.

In dc tweetallen éénjarige had alleen

Sanders ingezonden en kreeg hier eerste en twee-

de prijs.
Bij de ooilammeren waren ook Gebr. San-

ders favoriet. Behaalden ie en 3e prijs.
Tot slot een goede koppel nakomelingen van

ram 46 S, ingezonden door Gebr. Sanders, die

hiermede een eerste prijs behaalden.

Al met al een zeer goed geslaagde sebapen-
fokdag.

B.

De crisisvarkenswet.

Enkele vragen over loopendo
geruchten.

Er loopen vele geruchten over de werking
van de Crisisvarkenswet. Wat hier van waar

is en wat niet, kunnen wij niet beoordeelen.

Dat niet alles loopt, zooals het moet, staat

echter vast. En het lijkt ons de weg, om het-

geen gezegd en oververteld wordt, inden vorm

van eenige vragen naar voren te brengen. De

officieele instanties kunnen hierin misschien

aanleiding vinden maatregelen te nemen als

dit noodig is, en wat onjuist is inde geruch-
ten tegenspreken, opdat rust en vertrouwen

wederkeere.

le. Is het juist, dat er in ongemerkte biggen
zooveel handel is, dat niet slechts enkele fok-

kers, doch heele dorpen globaal geacht mogen

worden ongeveer evenveel ongemerkte als ge-

merkte biggen af te leveren?

2e. Bestaat er mogelijkheid, dat minder

consciëntieuze merkers meer merken aan een

fokker verschaffen, dan deze zijn foegewezen,
zoodat hier van corruptie gesproken moet

worden?

3e. Bestaat er mogelijkheid, dat minder

consciëntieuze fokkers zelve een merkfang met

bijbehooren koopen en na elkaar meerdere

toornen biggen afleveren met hetzelfde merk?

4. Bestaat er aanleiding aan te nemen, dat

vooral naar een bepaalde provincie groote
aantallen ongemerkte biggen w'orden ver-

voerd, die daar op de een of andere onge-

oorloofde wijze vaneen merk zouden worden
t

voorzien?
11 _■ ii,

se. Is het met noodzakelijk, alle handel in

i ongemerkte biggen te verbieden, en deze maat-

r regel te verzachten dooreen iets soepeler

l regeling bij het toekennen van het aantal big-
gen, wanneer jie toom biggen enkele stuks

. grooter is dan het aantal foegewezen merken

1 bedraagt?
* * *

Wat er waar is van de hardnekkige gcruch-

t ten over fraude in het groot, weten we niet.
Maarde algemeene opinie ten plattelande is',

! dat er in vele streken erg geknoeid wordt.

Dit is zeer te betreuren, want wie de Crisis-

-1 varkenswet sabotteert op de w’ijze, als hier zou

2 plaats hebben, besteelt zijn collega’s, die eer-

lijk en te goeder trouw zijn.

2 Natuurlijk zijn er onder de tienduizenden

1. varkenshouders en varkenshandelaren ver-

-1 keerde elementen. Dat kan niet anders. Daar-

bij komt, dat de toestand voor velen wan-

hopig is. Vooral voor hypotheekboeren geldt
dit. Indien dit kan zonder tegen de lamp te

l loopen, is het verklaarbaar, dat dezulken

j voor de verzoeking bezwijken, hoe afkeurens-

r waard dit op zichzelf ook is.

Daarbij komt, dat de mentaliteit onder veie

; boeren niet zóó is, dat ze van harte medewer-

] ken aan de uitvoering van deze wet.

1 Een deel der varkenshouders en handelaren

meent, dat in het bijzonder de fokkers van big-
-1 gen en de mesters van zouters bevoordeeld

zijn. Ook wordt er nog steeds gesproken over

! zeer groote winsten, welke de baconslachte-

rijen zouden maker, en de meening geopperd,
| dat hierop geen voldoende controle kan ww-

; den uitgeoefend.
Dat de Ned. Varkenscentraie niet de ge-

; wenschfe openbaarheid zou geven wat betreft

1 de belooning van verschillende functionarissen

, en de financieele geste in het at'gemeen,
wordt haar ais grief aangerekend en bevordert

• niet de geest van medewerking.

* * *

Wanneer wij hier openlijk over deze zaak

schrijven, dan doen we dit, omdat we weten,

dat de geruchten over fraude zóó algemeer
zijn, dat er heusch geen gevaar is, dat wij du

geruchten inde wereld zouden brengen.
Voor ons staat vast, dat er overdrever

wordt, maar eveneens, dat er meer hapert dar

er mag haperen.

Laten toch alle varkenshouders meewerker

aan de uitvoering van deze wet, var

hen gevraagd wordt. Laten ze de beswaren
welke ze ondervinden, op regelmatige wijze
aanhangig maken bij de daarvoor ingesteldt
instanties, doch wie deze wet sabotteert door

fraude met de merken, besteelt zijn eigen col-

lega, die er even erg aan toe is als hij en be-

nadeelt op den duur zich zelf en den heelen

Ncderlandschen boerenstand!

Laat de groote goedwillende meerderheid

van onzen boerenstand zorgen, dat elk ge-

knoei meegedeeld wordt aan de hun bekende

adressen en dit dadelijk! Wie uit medelijden of

gemakzucht of onverschilligheid dit nalaat.

die doet groot onrecht aan allen, die eerlijk
en getrouw medewerken!

K.

VODRDEIfisisVKOIIM
Riek heeft te veel appels en gaat die verwer-

ken. Appelmoes inde weck, appelgelei, rijst
met appelmoes en een schuimkop, gebraden

appels.

„Moeder, wat hebben we toch een

massa afgevallen appels, wat moeten we er

toch mee beginnen. We eten al bijna 7 maa!

inde week appelmoes en er komen er nog

altijd meer bij.”
„Kunnen we dan niet wat appelmoes

steriliseeren, nu eten we ze bijna met tegenzin
en in het voorjaar zijn we blij als we ze nog
hebben.”

„Ja, dat kan eigenlijk best. Er zijn nog

fiesschen leeg en het gaat gemakkelijk.”
„Ik zal wel helpen schillen.”

- „Dat is eng vriendelijk, maar ik wou ze

niet schillen. Met de schil en de klokhuizen
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grbij, wordt de appelmoes veel pittiger. Ik

>vasch ze alleen maar heel secuur af, en snij

goed al het aangestokene weg. Dan kook ik

ze vlug gaar, tot ze heelmaal zacht zijn, en dan

krijg ik het grootste karwei nog, dan moet ik

ze zeven door de paardeharenzeef.”

„Daar kan ik dan toch wel bij helpen,

sve hebben toch ook nog een blikken zeef.”

„Maar die mag Ü er niet voor gebrui-
ken. Het tinlaagje is grootendeels vertrokken

en het ijzer ligt bloot. Als we daar die zure

appelmoes door zeven, wordt ze blauwachtig
en smaakt ze akelig.”

■ „Nu hou ik ook maar op met mijn hulp-

aanbiedingen, ’t is toch altijd mis. Maar je

hebt gelijk hoor!”

- „Na het zeven laat ik de moes als het

noodig is, nog wat uitkoken en vul er dan de

flesschen mee. Twintig minuten steriliseeren

op 100 gr. C. is wei voldoende en dan hebben

we al weer wintervoorraad.

„Is er nog niet meer van te maken?”

„Jawel, ik heb op de cursus appelgelei

leeren maken en dat is ook heel lekker. Ik

moet dan weer de appels wasschen en in stuk-

ken snijden, en nu koken met nogal ruim water.

Eigenlijk mogen ze niet heelemaai koken, maar i
moeten ze wel een heele dag zachtjes trekken >
achter op het fornuis, met een citroenschilletje. *

Dan laat ik ze ’s nachts uitlekken ineen sloop

en pers, er de volgende morgen nog wat op,

tot het sap er heelemaai uit is. Dan moet ik

het sap meten en % deel van de hoeveelheid

aan suiker nemen, b.v. op 1 1. sap 1/2 pond

suiker.. Het sap moet eerst nog wat inikoken,,

zonder de suiker en dan mag deze nog onge-

veer 10 min. meekoken, totdat een druppel op

een koud bord niet veel meer uitloopt. Appel-

gelei stijft erg na. Dan doe ik ze zoo heet mo-

gelijk inde schoongemaakte potjes en sluit

die af met wat paraffine, maar pas wanneer de

gelei heelemaai koud is.”

,’fk heb bij Tante wel eens appelgelei

gehad, héél möói donkerrood, maar ze smaakte’

meer naar stroop. Wordt déze ook zoo?”

Deze. blijft licht, maar smaakt zuiver naar

appels. Ik kan ze ook wél pittiger krijgen door

ook wat citroensap mee te koken. Dat is erg

lekker”.

„Kun je dan geen bessensap nemen,

dan is ze meteen rood?”

„Moeke, dat is een goed idee, en dat

doen we ook!”

„Kun je nog niet eens een lekker nage-

recht maken met vaiappels?”

„Ook wel; heel lekker is b.v. rijst met

appelmoes en dat kunnen we zelfs nog veel

fijner maken met een schuimkop erop. We

hebben nog wel een paar tik-eieren. Dan doe

ik morgenvroeg de dooiers maar door de pan-

nekoek en dan kan ik het wit gebruiken.”

„Dan hebben we het twee keer goed,

je weet het wel te overleggen. Maar vertel me

eens even hoe je dat maakt.”

„De eenvoudigste en goedkoopste ma-

nier is deze: per persoon een half kopje rijst
rekenen, dit wasschen en opzetten met 3 maal

zooveel water, dus op 2 kopjes rijst 6 kopjes
water. lets zout erbij doen en de geschilde
in stukken gesneden appélen. Als' alles gaar is;
voorzichtig wat suiker en een stukje boter er-

door roeren, en dan kan het zoo warm of koud

gegeten worden. Ook kan ik dit over doen in

een vuurvaste of een emaille schaal, de rijst
bestrooien met een fijn laagje paneermeel en

de massa met een paar kluitjes boter erop in

de oven even lichtbruin laten worden.”

„Maar nu die schuimkop, die interes-

seert me nog het meest.”

„Die is heel eenvoudig te maken. Het

eiwit heel stijf kloppen, en op het laatst ver-

(Adv.)

menigen met suiker. Minstens drie lepels suiker

per eiwit. Die massa wordt nu wat vlokkig op

de rijst gelegd, bestrooid met iets fijne poe-

dersuiker en dan moet het schoteltje heel lang
ineen lauwe oven staan, wel \/2 a 2 uur. Dan

is eindelijk dat eiwit heelemaai gaar, bros en

droog en is het een heerlijke schotel. Zonder

rijst, dus met een ondergrond van alleen

stevige appelmoes is het ook heerlijk, maar

niet zoo voedzaam.

Weet U wat ook lekker is? Gebraden ap-

pelen, maar daar moet ik gave appels voor

hebben. Dat is ook heel eenvoudig.
De appels moeten eerst gewassehen en dan

geboord worden met. de appelboor en daarna

geschild. Nu zetten we ze stevig op de bodem

vaneen vuurvast schaaltje en vullen de holten

op met een mengsel van suiker en kaneel en

boter. lets water onder in het schaaltje en dan

Inde warme oven, totdat de appels gaar en

bruin zijn. Ditzelfde gerecht is nog lekkerder,

wanneer we over de gevulde appelen gries-
meeivla doen.”

„Me dunkt, dat we nu voorloopig weer

keus genoeg hebben.”

VRAAGBUS.

Slabconen, aangelat! door roestziekte.

Vr. 6711. Ingesleten zend ik U een blad van

mijn Princesseboonen, hetwelk zooals U ziet aan'

den achterkant met kleine bruine zwammetjes is

bezet. Dit euvel, dat bier boonenroest genoemd
wordt, teistert reeds éenige jaren mijn slaboo-

nen, doch dit jaar is het zoo erg, dat ze niet

meer dan een halve oogst hebben gegeven en

het gewas er thans reeds uitziet alsof het eind

October was. Is er iets tegen te doen? Z.—Z.

Antw. 6711. Uw siaboonen zijn door de , roest-

ziekte aangetast. Deze schimmel leeft in 3 vor-

men op het blad van sla- en snijboonen. Eerst

verschijnen inden voorzomer de witte bèkerspo-
ren, die door de practijk meestal met den naam

„’t kalk” worden .aangeduid. Later- inden zo-

mer ontstaan bruine stofhoopjes, die men ,op
de meeste plaatsen met den naam „’t snuif”

aanduidt, ten slotte zien we zich zwarte sporen-

hoopjes vormen (’t zwart), waarvan de sporen

bestemd zijn om té overwinteren. Op de bladeren

van uwe boonen zijn die zwarte sporenhoopjes
al voor een deel aanwezig.

Het overwinteren van die sporen geschiedt voor

het allergrootste deel op de boonenstaken, in min-

dere ' mate in het stroo en inden bodem. In

verband daarmede kunnen we opmerken dat de

gebruikte stokken zander meer niet aan te ba

velen zijn. Elk jaar nieuwe stokken gebruiken
is misschien te duur, daarom kunt U de gebruikte
staken ontsmetten door ze inden winter goed nat

te spuiten met 10 pet. Carbolineum of ze langzaam
doör een vlammend vuur te halen. Hierbij moet

U zorgen, dat de vlam de geheele oppervlakte
van de staken behoorlijk raakt, dan zijnde spo-

ren van de roestziekte gedood.
Het boonenstroo dient verbrand te worden, ih

geen geval inden mest verwerken. Het is ge-
wenscht voor een goede cultuurswisseling té zor-

gen. Ot.

Tepelverwending.

Vr, 6692. Welke zalf aan te wenden voor te-

pelverwondingen, door prikkeldraad?
\V.—V.

Antw. 6692. Een antiseptische zalf ■ met b.v.

creoline of teer is aan te bevelen, ook ter ver-

wijdering van vliegen. ledere dierenarts zal U

hiervoor zalf kunnen verschaffen. Is de verwon-

ding diep, dan is het beter er den veearts naar

te laten zien. v. d. M.

Windeieren.

Vr. 6683. Wat te doen aan het voortdurend

leggen van windeieren door mijn kippen? ’s Mor-

gens voer ik een goed ochtendvoer, verder groen
en ’s avonds gemengd graan. Aan schelpen heb-

ben de dieren geen gebrek. V.—H.

Antw. 6683. Het leggen van windeieren kan een

gevolg zijn van gebrek aan schaal vormende stof-

fen. Dat zal hij uw dieren wel niet het geval zijn.
Inde tweede plaats kan vervetting van den

eileider de schuld zijn. Zijn uw dieren soms aan

den zwaren kant? Laat, in dat geval mais en

andere vetaanzettende voedermiddelen weg en geef
den dieren eens een tijdje als hardvoer alleen

z'warte haver. Eerst zullen ze er wel niet aan

willen, maar dat went wel.

Ook kan ontsteking van den eileider de oor-

zaak , zijn. Djt zou een onderzoek aan de Rijks-
scruminrichting te Rotterdam uit moeten maken.

Daar is niets tegen te doen. Z.

Hoe kan ik zien. dat de karn ~ai” is?

Vr. 6695. Van de C. Z. C. te ’s-Gravenhage
heb ik op mijn verzoek toestemming gekregen,
om een klein gedeelte, van mijn melk, welke

grootendeels wordt afgeleverd voor consumptie,
te karnen. Dat karnen is door. veranderde be-

drijfsomstandigheden, zoo goed als in het ver-

geet bonk geraakt. Het gaat nog wel, doch iis
vermoed toch, dht uit ongerustheid, te lang ge-
karnd wordt. Ik gebruik een karntonnetje voor

plm. 60 liter. Dut wordt met de hand gedraaid.
Door het draaien wordt een soort scheprad iu

beweging gebracht, met vier vleugels (of spa-

nen). Er liggen op de karnton twee deksels, met

een tusschenruimte van plm, 10 c.M. Dus men

kan, onder het karnen, er niet in kijken. Nu

zou ik willen weten, hoe kunnen we nu weten,
wanneer de karn „af" is? L, —H.

Antw, 6695. Om gemakkéhjik te kunnen zien

„hoever de karn is", laat U in één van de

deksels van de karn een houten pen aanbren-

gen.- Een iets. conisch gat er in laten boren en

hierin een pen van beuken- of eikenhout. Deze

pen moet van boven aangeval kunnen worden

en van onderen b.v. een d.m. inde karn steken.
Nog heter is, in het gat een kurk, waardoor een

thermometer is gestoken, aan te brengen. Neemt

men nu ouder het karnen de pen of thermometer

uit het gat, dan kan men aan het er tegen aange-

spatte karnsel beoordeelen, hoe ver het karnen is

gevorderd. Zoodra de karnemelk zoo dun is gé-
wordén, dat ze gemakkelijk tusschen de boterkor-

rels wegvloeit en de pen dus niet. meer nut be-

slagen is, kan mén het karnen, als afgeloopen
beschouwen; in elk geval begint, dan het einde

te naderen.

Voorts merken wij nog op, dat ve’.e oorzaken

een lang karnen tot gevolg kuntien hebben. Bij
zomerdag is het karnsel vaak fe warm of te warm

bewaard, koelen en lage temperatuur zijn dan de te

nemen maatregelen. -Bij winterdag neemt men de

karntemperatuur vaak te , laag. ’s Zomers karnt

men melk bij 15—17 gr. C., ’s winters 17 gr.
C. en hooger. Een te volle karn is ook een euvel,
voor meer dan 40 pet. mag een karnton niet ge-
vuld zijn. Voorts oefent het verloop van de zuring
ook invloed, zoowel een te zuur en te oud als

een te zoet karnsel zijn niet, aan te bevelen.

Voeg nooit heet of kokend water aan een

karnsel toe. Koud water of ijs is niet zoo na-

deelig. H.—G.

Middel tegen wratten bij koeien.

Onze abouné B. H, te N. geeft aan als mid-

del tegen wratten: een mengsel van , turfasch en

■stroop tot een. dunne zalf maken en daarmee

de wratten, ’s morgens en ’s avonds inwrijven.- Men

kan het probeeren.
~ v.d. M.

Verontreinigd regenwater.

k n 661,6. Ons regenwater, s,inkt versch ikk lijk,
zoodat we het. Haast niet kunnen gebruiken. Waf
kan hiervan de oorzaak jijn ? De bak en de

goten worden geregeld schoon gemaakt.
B.—V.

Antw. 6616. Het stinken van het regenwater
kan ! verschillende oorzaken hebben. Hoewel de

regeiibak en de goten geregeld worden schoon ge-
maakt, wordt toch nog allerlei vuil met het regen-
water meegevoerd. Hierin beginnen ook larven

en iftsecten, welke zich inden bak kunnen ont-

wikkelen, het w-ater te' Verontreinigen. De oorzaak

van .het bederf kan ook zijn, dat de bak niet

dicht is, zoodot er za'kwater, dat vaak veront-

reinigd is, in, de bik kan dringeh. Ook kan gé-'
brek aan luchtverversching oorzaak zijn van het

bederf van, het regenwater.
Wij raden U in dit geval aan da bak er ook

de goten nog eens grondig schoon ie maken. De

bak, als deze leeg is, nazien of er wellicht lekken

in het gewelf, wanden of bodem zijn. Tusschen

dfe afvoerbuis van het dak en dé regenbak een

ruime fiherbak maken, waarin lagen cokes, grint-
zand. en grint. Verder op de regenbak één of twee

buizen aanbrenger! voor luchtvervèïsching. Om juist
te weten, waardoor het stinken van het w2ter

wordt veroorzaakt, zou U een monster hiervan

ter onderzoek kunnen opzenden naar de Rijks-
seruminrichtihg te Rotterdam. De kosten van het

onderzoek bedragen f to. — per monster.

H.
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MEDEDEELINGENc

De Troonrede.

Aan de Troonrede, Din d igmlddag gehouden ter

gelegenheid van de opening van de Staten Gene

raai, ontleenen we het volgorde:
Cnze Landbouw en Nijverheid worden even-

zeer als onze Handel en Scheepvaart door de

wijzigingen inde economische wereldstructuur

voor eischen van aanpassing gesteld, waarbij
leiding, hulp, zelfs drang van de zijde der

Regeering, in toenemende mate noodzakelijk zul-

len blijken.
Met vermijding van gewaagde proefnemingen

op monetair en economisch gebied, zullen, nu

ook de Londensche conferentie niets tot stand

kon brengen tot het verkrijgen van redelijke ver-

houdingen in het goederenverkeer, verder gaande
maatregelen moeten worden genomen in bet be-

lang van den afzet onzer producten binnen de

eigen grenzen. Tevens zal aan de bevordering
van onzen uitvoer naast andere in die, rich-

ting werkende middelen onze invoer dienst-

baar moeten worden gemaakt.

Uitvoering der Crisis-Varkensvvet.

De Varkenscentrale verhoogd
.haar varkens- en spekprijzen

opnieuw.

De Nederlandsche Varkenscentrale maakt be-

kend, dat met ingang van 18 September de prij-
zen welke door haar voor de varkens worden be-

taald, verhoogd zijn met 4 cent per K.G, Deze

prijsverhooging is mede mogelijk in verband met

de prijzen, welke op dit oogenblik op de buiten-

lamische markten worden gemaakt. Aangezien
het geenszins zeker is, dat deze prijzen zich zul-

len handhaven, zal er rekening mede moeten wor-

den gehouden, dat vaneen verdere prijsverhoo-
gvng door de Nederlandsche Varkenscentrale in

den eersten tijd geen sprake zal kunnen zijn. De

voorwaarden, waaronder de varkens aan de Ne-

derlandsche Varkenscentrale kunnen worden ge-
leverd, zijn ongewijzigd gebleven. Na deze ver-

hooging zullen de prijzen voor varkens zijn als

volgt;
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Voor de varkens, welke bestemd zijn voor Je-'
venden uitvoer, zal betaald worden 38 cent per
K.G. levend gewicht, zonder korting.

Roggesteun voor Veenkoloniën en ontginning.
De Prijzencommissie volgens de Roggesteun wet

heeft den prijs voor rogge voor de week van 4—9

Sept. bepaald op ƒ 3.50. Landbouwers, die steun-

rogge hebben afgeleyerd in genoemde week, kun-
nen dus van Regeeringswege een toeslag ontvan-

gen van ƒ 4.50 per 100 kg. (verschil tusschen den

richtprijs van ƒ B. en de noteering van ƒ 3.50).

De toeslag op de eieren.

Namens den minister van Economische Zaken
maakt de regeerings-commissaris voor de uitvoer

ring van de garantieregeling 1933 ten behoeve van
de kippen- en eendenhouderij bekend, dat ds uit-
kering volgens de garantieregeling voor de week
van 18 t.m. 23 Sept. is vastgesteld op 30 ets. per
ICO stuks uitte voeren versche kippeneieren, tot
een gewicht van maximum 50 kg. per 1000 stuks,
en op 30 ets. per 100 stuks uitte voeren versche
eendeneieren.

Boeken en Brochures.

Wij ontvingen een geïllustreerde recla-
mekaart betreffende de Spaansche kali,
waarin wordt gewezen op de prijsdaling van kaii-

2out 20 %, terwijl de kaart voorts een redame-
gedicht over de Spaansche kali bevat.

„Tarweteelt op zandgrond”, een een-

voudig werkje van de hand van den heer J. A.

Brekelmans te Hilvarenbeek en bestemd voor den

practischen boer. Het boekje is verkrijgbaar bij
de N.V. Zuid-Nederlandsche Drukkerij, Den Bosch:
prijs 40 ct.

Tentoonstellingen, Keuringen, enz.

21 Sept.: Fokveedag (zwartbont) te Terborg.
21 Sept.: Prov. Varkensfokdag te Drachten,
23 Sept.: Land- en Tuinbouwtentoonstelling

met fokveedag en conc.-hippique fe Berkel—
Enschot.

2426 Sept.: Kringtentoonstelling te Baexem

) .

26 Sept. (10 u.) Centrale Jonvee- en Varkens-

keuring te Beilen.

26—28 Sept. lepenziekte-tentoonstelling'te Goes.

27 Sept. Fokveekeuring te Oramsbergen (rund-
vee en paarden).

■ 26 Sept.: Centrale Fokveedag (M.R.IJ.-vee en

V.D.L.-varkens) te Wijchen.
26—30 Sept.: Landbouw- en Middenstandsda-

gen te Barneveld (28 Sept. Centrale Fokveedag,
i9 Sept. concours-hippique).

27 Sept.: Gecombineerde Fokveedag te Huister-

heide bij Joure.
27 Sept.: Fokveedag te Winterswijk.
27 Sept.: Fokveedag te Balkbrug.
27 en 28 Sept.: Landhuishoudkundig Congres

te Barneveld.

27 Sept. Fokvarkens-verkoopdag te Hilvarenbeek.
28 Sept.: 31ste Veetentoonstelling te Forme-

ren d.

28 Sept.: Fokveedag te Cuyk.
29 Sept.: M. R. IJ.-Fokveedag te Doetinchem.
30 Sept.—l Oct.: Kringtentoonstelling te Gut-

tecoven (L.).
2 Oct.: M. R. !J.-Fokveedag te Borculo.
3 Oct.; Centrale M. R. IJ.-vee- en varkensfok-

dag te Olst.

4 Oct.: Najaarskeuring van het F. R. S. te

Leeuwarden.

4 Oct.: Centrale M. R, !J.-veedag te Steenderen.

5 Oct.: Centrale M. R. IJ.-veedag te Deventer.

5 Oct. (10 u.): Fokdag van zwartbont vee, var-

kens en schapen te Groningen.
6 Oct.: Fokveedag te De Wijk (Dr.).
7 Oct.; Pluimveedag Geld.-Ov. Mij. van Land-

bouw te Ede.

7 Oct. (2 u.): Kring-geitenkeuring en -markt

v.d. Bommelerwaardschen Kring van Geitenfok-

vereen.

9 Oct.: Centrale Varkc; sfok- en verkoopdag te

Gilze (N.-Br.).
10 Oct.: Fokveedag te Zwolle (Z.-H. veesiag).
18 Oct.: Fokveedag voor rundvee (zwartb.) en

varkens (Gr. Y.) te Hoornaar.

Uitgestelde en afgelaste
Fokdagen.

De Centrale Fokveedag te Wijchen, die gehou-
den zou worden op 26 Sept. a..5., gaat niet door.

De varkensfokdag, die met deze centrale keu-

ring gecombineerd zou zijn, zal vermoedelijk wor-

den omgezet ineen verkoopdag met keuring,

A.s. Concoursen-hippique-
-27 Sept.: Roden.

29 Sept.; Barneveld.

1 Oct.: Baarle-Nassau,

A.s. jaar- en andere markten.

Donderdag, 21 Sept.: Hellendoorn, Markelo.

Maandag, 26 Sept.: Hardentoerg, Rijssen.
Dinsdag, 26 Sept.: Doetinchem, Ommen (St.

Michaëlsm,), Wijdten.
Woensdag, 27 Sept.; Borculo, Venray.
Donderdag, 28 Sept.: Holten, Joure (jaarm.),

Winschoten (jaarm.).
Vrijdag, 29 Sept.; Hengelo (0.).
Maandag, 2 Oct.: Beilen (jaarm.), Oldenzaal,

Valkenburg (L.), Wierden (gr. Oct.m.).
Dinsdag, 3 Oct.: Cuijk, Gieten (jaarm.), Lich-

tenvoorde.

Woensdag, 4 Oct.: Assen, Slodderen (jaarm.),
Vriezenveen, Markelo.

Donderdag, 5 Oct.; Hellendoorn, Meppel
(jaarm.).

Te houden paardenmarkten.

Donderdag, 21 Sept.; Geldermalsen, Goor, Oss.

Vrijdag, 22 Sept.: Zaltbommel.

Zaterdag, 23 Sept.: Tiel,

Maandag, 25 Sept.: Steen wijk. Utrecht, Venray.
Dinsdag. 26 Sept.: Ommen, Roden, Rotterdam,

Wijc hen.

Woensdag, 27 Sept.; Hengelo (0.).
Donderdag, 28 Sept.: Joure, Leerdam, Zwolle.

Vrijdag, 29 Sept.: Hengelo (O.).
Maandag. 2 Oct.: Barneveld, Deventer, Scha-

gen, Valkenburg (L.).
Dinsdag, 3 Oct.: Nijkerk, Rotterdam.

Woensdag, 4 Oct.: Delft, Slodderen, Weesp. .
.

Donderdag, 5 Oct,: Beetsterzwaag, Oss.

I

Overzicht Kunstmeststoffen. ,

Inde marktsituatie van de stikstofmeststof fen ■
kwam de vorige week igeen wijziging. Zoo hier 1
en daar begint men van verbruikerszijde eens ■
to informeeren naar de noteeringen o.a. van zwa-

velzure ammoniak voor levering in het a.s, sei-

zoen. Ais men dan hoort, dat deze ongeveer
ecu gulden per ioo Kg. hooger zijn, dan ver-

leden jaar, is de kooplust welke misschien be-

stond, weer verdwenen. Inderdaad kan men het

zich indenken, dat het onze gebruikers vreemd 1
inde ooren klinkt, als zij merken, dat aan de ■
steeds dalende lijn wat de prijzen betreft, een

einde is gekomen en dat er zelfs een flinke ver-

hooging voor inde plaats is getreden. Voor
onze landbouwers geldt: hoe lager prijs van <R

stikstofmeststoffen, hoe beter. Men bedenke even-

wel, dat aan alles een grens is, en dat in dit
geval, tengevolge van de sterke concurrentie-
strijd, een prijs werd bereikt (wij kunnen dit niet

aantoonen), welke wel beneden de kostprijs zal

zijn gedaald.
Nu de fabrikanten tot een bepaalde overeen-

komst zijn gekomen en dus de scherpste con-

currentiestrijd is verdwenen, kan men, gezien de

huidige noteeringen, toch nog niet zeggen, dat
deze heeren bet er nu maar eens dik hebben

opgelegd. Immers de huidige prijzen zijn, althans

vergeleken bij vóór 1914, nog laag te noemen.
Het wil ons dan ook voorkomen, dat bij een

gunstige ontwikkeling van de diverse steunmaat-

regelen, welke ten behoeve van den landbouw

zijn of worden genomen, er zich straks bij de

huidige noteeringen, nog wel een flinke koop-
lust ten aanzien van de stikstofmeststoffen zal
kunnen ontwikkelen.

De animo voor Tho-masslakkenmeel blijft on-

danks het naderen van het verbruiks.se i zoen,
nóg zeer klein. Men wenscht op de huidige
prijzen niet te koopen. Aan den anderen kant
is er bij de producenten geen sprake van lagere

'offertes. Indien er al eens een partij tegen iets

lagere prijzen aan de markt is, betreft het oen

tweede hands partij, wqlke de houders om be-

paalde redenen wenschen op te ruimen.
Het artikel superfosfaat bleef onveranderd.

Noteeringen van 18 September.

Zwavelzure ammoniak 20 pet. f470. Aramon-

salpeter S. M. 20>/2 pet. f 5.70. Kaiksaipeter 151/2
pet, f 6.—, Cbilisalpeter 151/3 pet. f 6.10. Thomas-

slakkenmeel franco- grens 13 Vt ct. per procent.

Superfosfaat 14 pet. f 1.55 1.65 af Ned, fa-

brieken. Alles gezakt en per 100 Kg.

Overzicht Granen.

M ai s. De noteeringen bleven aanvankelijk bij
een kalme markt, vrijwel onveranderd. Op het

einde der week werd de stemming iets vaster.

Maandag j.l. zette deze vastere stemming nog
verder door, waaraan de maatregelen genomen
ten aanzien van het artikel gerst, waarover straks

cn het feit, dat plotseling een invoerverbod van

Russische goederen werd afgekondigd, niet

vreemd zullen zijn geweest. Omtrent deze laatste

maatregel kunnen wij thans (Maandagavond) nog
niets naders berichten. Wij weten dus niet het

hoe en waarom van deze laatste zeer ingrijpende
maatregel. Op de graanbeurzen bracht een en

ander weer een heele beroering. Hetgeen niet valt

te verwonderen. In diverse artikelen van Russi-

schen oorsprong zijn contracten afgesloten. Maar

dat niet alleen. De positie van de graanmarkt
en van de goederen in het algemeen, wordt be-
oordeeld aan de hand van verschillende, factoren,
waarbij vraag cn aanbod al een, zeer belangrijk
onderdeel uitmaken. Indien nu plotseling een

zeer groot gedeelte van het aanbod wegvalt,
'brengt dit ook weer een belangrijke wijziging
in -de marktsituatie. Geen wonder, dat deze

maatregel dus, zooals boven vermeld, heel wat

beroering te weeg bracht. De maisnoteeringein
kwamen j.l. Maandag ongeveer f 2. per last

hooger af, dan een week geleden.
Gerst. Zooals onder mais reeds werd mede-

gedeeld, betrof eender laatste besluiten van

de Tijdelijke Graancentrale het artikel gerst.
Vanaf j.l. Zaterdag moest' alle gerst, welke wordt

geïmporteerd, wórden gedenatureerd. Dit denatu-

reeren kost 10 ct. per too Kg, of f 2. p. last,
waarmede de noteeringen dan 1 ook direct werden

verhoogd. Verder is het invoerverbod van Rus-

sische goederen vooral voor de gerst, van be-

lang, omdat het aanbod speciaal in dit artikel,
van Russische zijde, van beteekenis is. Ondertus-

schen blijft het aanbod in Dooau- en La Plata-

gerst nog groot, waardoor vaneen wilde stem-

ming in dit artikel Maandag j.l. nog geen sprake
was.

Haver. De handel in buitenlandschhe haver

is tengevolge van de f3.— per 100 Kg. invoer-

rechten bijna geheel, verdwenen. De verkoop be-

paalt zich tot kleine partijtjes.
Rog g e. Dit artikel lag goed prijshoudend jn

de markt.

Noteeringen van 18 September,

Mais. La Plata disp. f 82, aangek./stoomend
f 80, Donaumais disp. f 82, stoomend £ 78—80.

Gerst. Donau £78—82. La Plataf83—95.
Haver. Boheemscbe f 6.30. Duitsche f 6.40.
Rogge. Hongaarsche gedenatureerd f 4.20. Pool-

sche idem f 4. —.

DINSDAG 19 Sept. werden te Groningen de

volgende prijzen besteed: Rogge f3.10—3.50 (met
steun). Groene erwten £9— 11. Zwarte haver

f 4,25 —4,80. Wintergerst f 5.25—6.10. Witte haver

f4.60—5.15. Waalsche boonen f7—8. Koolzaad

f.9— 13.50. Karwijzaad f20—27.25. Voergerst f4.25
—f4.80. Geel mosterdzaad f8— 13.75. Blauw maan-

zaad f 18—23.25. Platte mars f4.35—4.55. Ronde

mais f4.35—4.<85,

IN SMAAK EN KWALITEIT ONOVERTROFFEN,

NEDERLANDSCHE-MIJ. • Opger. 1887

(Adv.)
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Overzicht Voederkoeken.

Op de boekenmarkt bleef de situatie gedurende
de vorige week vrijwel onveranderd. Langza-
merhand komt er van verbruikerszijde misschien

eenige meerdere belangstelling, maar groot is

de kooplust nog niet. Toch nadert het vo.eder-
seizoen en dan kan een grootere vraag niet

uitblijven. De Amerikaansclie lijnkoekenmarkt is

uit den aard der zaak zeer afhankelijk van de

dollarkoers, welke zich tot dusverre nog vrij-
wel geregeld in dalende richting beweegt. Over

het algemeen bleven de noteeringcn vrijwel on-

veranderd.

Noteeringcn van 18 September.
Amerikaansclie lijnkoeken. Gewoon merk f 5.75,

idem merk S. K. f 5.85, idem van N.-A. zaad

f 6,20. Inlandsche Voorslag lijnkoeken f 6.20. Co-

oosfcoeken f 5.20. Grondnotenkoeken f 5.10.

Overzicht Aardappelen.

AMSTERDAM, 18 Sept. Inde prijzen is uit

den aard der zaak deze week geen verandering
gekomen. Bonten, Blauwen en Eigenheimers wer-

den voor de gewone minimumprijzen' verhandeld.

Alleen voor blauwe Eigenheimers werd boven den

minimumprijs betaald, daar deze ook in het land

duurderWerden verkocht. De handel.is kalm. Het

is zoowel voor groot- als kleinhandel niet ge-

makkelijk zich te schikken naar al de nieuwe

bepalingen. Dit geldt temeer, waar er telkens

nog veranderingen moeten worden aangebracht.
• De noteering is als volgt: Zeeuwsche Bonten

en Zeeuwsche Blauwen f3.50. Zeeuwsche Eigenhei-

, méts f 2.80; idem Blauwe Eigenheimers f 2.80—3.00.
Ypolder Bonten en Blauwen f3.50; idem Eigen-
heimers en Bevelanders f2.80; idem blauwe Ei-

genheimers f 2.80—3.00. Hillegommer en Duinzand-

aardappelen f3.85—4.20. Anna Pauwlowna Zand-

aardappelen f 3.85. Alles per Hectoliter van 70 kg.

LEEUWARDEN, 18 Sept. De vraag blijkt
groöter te worden dan bet aanbod. Een gunstige
factor, om tot betere prijzen te kómen. Dat bet

aanbod niet grooter is, komt vooral door de re-

gceringsmaatregelen, waarbij de maat van de

Consumptieaardappelen vastgesteld is op 35 —60

m.M. en wel vooral doordat daarbij bepaald is,
dat de lengtemaat hoogstens 8 c.M. is. Er zijn
vee! partijen, die moeilijk op deze maat ge-or-
'êerd kunnen wórden, wil men niet al te groot
verlies aan af val hebben.

De prijs der Eigenheimers is thans ongeveer
f 2.60—2.50 per 100 Kg., die van de grove soor-

ten Eersteling en Bintje 80 a 90 ets. per 100 Eg.

ZEELAND, 18 Sept. Een behoorlijke vraag
naar aardappelen kon worden waargenomen, zoo-

dat voor Eigenheimers de minimumprijs werd
overschreden.

De beperking van de aardappelen bestemd voor

mensebelijke consumptie, treft doel. Per 100 Kg.
werd betaald: Eigenheimers f 2 —2.30. Zeeuwsche

blauwe en bonte f 3.—.

Overzicht Uien.

LEEUWARDEN, iS Sept. De weersomstandig-
heden voor den oogst der uien zijn goed. Gewone

uien brachten op fO.B5—0.90, drielingen f 0.45

per 50 Kg,

Overzicht Hooi en Stroo.

KAMPEN, iS'Sept. De prijzen van het hooi

in deze omgeving zijn vorige week geweest,
voor Kampereilander f 12,50—13,50, Bmnenveldsch

fn —l2, tweede soort f9—10. Alles per 500

Kilogram* af boerderij. De handel is kalm.

LEEUWARDEN, 18 Sept. De stroohandel bleef
de vorige week vrijwel ongewijzigd. Het aanbod-

begint iets af te nemen en kon ook de vorige
week zoowat worden opgenomen. Inde prijzen
kwam geen verandering. In Groningen werd be-.
steed voor tarwe-, gerst- en haverstroo door

elkaar f6.— per 1000 Kg, af boerderij. Inde

I riesche kleibouwsfreek werd besteed voor tar-

westroo gemiddeld f6.—

per 1000 Kg. af boer-

derij.
Inden hooihandel gaat nog weinig om. En-

kele partijen prima kwaliteit van de zware gron-
den werden verkocht van f 23—25 per 1000 Kg.
af boerderij. Tweede soort wordt hier en daar

een partij verkocht van f 16—20 per 1000 Kg.
af boerderij.

Overzicht Vlas.

LEEUWARDEN, 18 Sept. Enkele partijtjes Sov-

jet-vlas nieuwen oogst zijn verkocht tot prijzen
een kleinigheid hooger dan ouden oogst. In

den nieuwen oogst is tot vaste prijzen even-

eens iets omgegaan. Op de Belgische markt is de

vraag niet afgenomen, maarde daling van het

Engelsche pond veroorzaakt onzekerheid. Ook in

Holland zijn weinig zaken te melden. De prijzen
in België zijn na de daling van 25 fr. per baal, piet
verder gezakt, in Holland blijven de prijzen ge-

notëerd van 40 tot 65 cent per kg. Voor- Friesch

vlas blijft eenige vraag, maar verkoopers zijn min-

der geneigd tot afgifte., De belangstelling voor

stroovlas oude- en nieuwen oogst is verminderd.
De voorraden zijn sterk geslonken. Ook de vóor-
raden bewerkt vlas in binnen- en buitenland zijn

zeer. verminderd, desondanks kan geen prijsver-
hooging doorgevoerd worden, wegens de veran-

derlijkheid der valuta’s en de onzekerheid over

de handelingen der Sovjet-autoriteiten ten opzichte
der prijszetting. Speciaal in lerland en Schotland

vermeerderen de zaken in garens, begunstigd dooi-

de valuta-daling.
Begunstigd door prachtig weder ,wordt veel

vlas van den nieuwen oogst ook in West-Europa
geroot.

Overzicht Zuivelproducten.

Boter. De berichten varen voor den export
gunstig, want zoowel Duitschland, als Engeland
méldden eeti vluggen handel bij oploopeiide prijzen,
De commissie voor de noteering draa.de dui ook

langer en verhoogde den prijs tot f 68, ter-

wijl de belasting voor het binnenland eindelijk
tot 90 ct. werd verlaagd, hetgeen eveneens hoopvol
is. Op verder stijgende prijzen raag dan ook ge-
rekend worden, daar ook heden de vraag nog zeer

goed blijft en de productie sterk vermindert.

Kaas. Ook inde afgeloopen week was er

van eenige verbetering inde prijzen geen sprake;
de koophui' het op alle, markten nog veel te

wénschen over, daar de kwaliteit zich nog niet

voor speculatieve doeleinden leende. Vo'fr volvette

Gouda's werden nog geen hoogere’ prijzen betaald

(gemiddeld f 24), al was de aanvoer in tweede

kwaliteit reeds minder. N.H. Edammers bleven

lager dan f2O noteeren. bij een stillen handel.

Ook Friesland kwam met ongewijzigde noteerln-

gen af. De 40 plus kaas bracht ten hoogste
f 16, de 30 plus fl3 en de 20 plus flO op.
De sterk afnemende productie wettigt echter - de

verwachting, dat spoedig hoogere prijzen kunnen

worden gemaakt; ook op oen toenemende vraag
voor export kan spoedig worden gerekend..

Melkproduct en. Ook hier nog weinig ver-

betering inden algemeer.cn markttoestand; Ge-

lukkig zijnde voorraden kleiner dan in andere

jaren en blijft de exportvraag bij de geldende
prijzen bestaan. Voor, f25 wordt volle melkpoeder
ruim, aangeboden bij iets meer vraag. Magere
melkpoeder noteert in kisten hoogstens fl2 bij
zeer weinig handel. Voor fl3 wordt nog steeds de

volle condensmelk gekocht, terwijl magere pl.m.
f 8,00 opbrengt.

Overzicht Eieren.

Inde afgeloopen week was de handel ,zeer

kalm, de prijzen bleven ongeveer gelijk aan die

van de vorige week. De aanvoeren nemen no£
regelmatig af en bedroegen inde afgeloopen Week

bij de C.R.E. te Roermond 3000.000 stuks.

Men betaalde de volgende prijzen, voor kleine

eieren f2.20—3,60 (export), groote eieren f 3.60—

f4.10, eendeneieren f 3.00—3.50. In verband met

de weersverandering, verwacht men inde loop
dezer week iets hoogere prijzen.

JAREN LANG LAST VAN DUIZELIGHEID.

Door slechte spijsvertering.

In drie weken totaal veranderd.

„Voordat ik Kruschen nam”, schrijft een

vrouw', „voelde ik mij steeds duizelig en opge-

blazen door hardlijvigheid; ik werd er zoo ze-

nuwachtig onder, dat ’t minste of geringste rne

hinderde. Ik heb er geen woorden voor U fe

zeggen hoe blij ik ben, dat ik er toe besloot,

een'proef met Kruschen Salts te nemen. 13

maanden iang heb ik het nu genomen. Ik zou

het geen dag willen missen. Het is een prach-

tig middel voor ieder die geleden heeft zooais

ik. Ik voel me nu beter dan ooit tevoren. Na-

dat ik Kruschen Salts drie weken genomen

had, was ik ’t omgezette gevoel volkomen

kwijt. Kruschen Salts verhindert ook de te

sterke gewichtstoename, waar zooveel vrou-

wen op middelbaren leeftijd last, van hebben.

Men voelt zich er zoo gezond en frisch door.”

Mevr. J. M.

Kruschen Salts is ais ’t ware een natuur-

recept om Uw lichaam inwendig schoon te

houden. Het verhindert dat zich in Uw in-

wendige organen afvalstoffen ophoopen die

Uw gezondheid benadeelen. Het zorgt ervoor,

dat frisch bloed door Uw lichaam stroomt on

ge U gezond en levenslustig voelt als. nooit

tevoren. Kruschen Salts i' uitsluitend verkrijg-
baar bij alle apothekers en drogisten a ƒ 0.90

en ƒ 1,60 per flacon. Stralende -gezondheid

voor één cent per dag. Let op dat op het

etiket op de flesch, zoowel, als op de buiten-

verpakking, de naam Rowntree Handelmaat-

schappij Amsterdam voorkomt.

(Adv.)

Overzicht Veemarkten.
■

Op de markten van einde der vorige week wa-
ren de aanvoeren van gebruiksvee welis-
waar iets grooter, doch nog geenszins „onheilspel-
lend

.

Er is wat regenwater losgekomen, doch zulks
heeft thans, «ui wede herfstmaand reeds voor de
helft, achter den rug hebben, weinig of geen in-
vloed méér. De grasvoorraden zijn niet bijzonder;
m vele hooge streken zelfs zeer schraal. Toch ble-
ven over de geheele linie de goede gebruiks-
beesten en ook jong fok vee, als vare koeien met
soort en wat melk er onder, zeer vast in prijs en
wel te plaatsen. België deed de vorige week
iets in kalfvee, doch van zeer geringe betee-
kenis.

Op de slachtveemarkt was zoowel te
Leeuwarden als te Zwolle het aanbod vrij ruim,
doch voor de beste kwaliteiten bestond ook vol-
doende vraag om de prijzen te kunnen handhaven.
Mindere soorten gingen, echter flauwer.

Te Leiden en Utrecht was de handel over' ’t al-

gemeen minder goed en alles wat flauwer in prijs,
De inzet is deze week met korte aanvoeren

vooral te Rotterdam duurder. Amsterdamwas ook
wat stijver in prijs.

De stieren.markt gaf wederom weinig of

geen verandering te zien. Fijne zware stieren ble-
ven op prijs, terwijl het lichte goed weer een

uiterst kalme vraag trof en weer eerder aan den
Hauwen kant was. Toch was de noteering ook

weinig minder. :
; De vettek alverenmarkt eindigde de vo-

rige week te Leeuwarden en Leiden kalm prijs-
houdend: De inzet is deze week echter ook door

kortere aan voeren te Rotterdam en Amsterdam

even stijver in prijs.,
Nuchtere kalveren waren vooral te

Zwolle en Leiden en ook: Zaterdag te Utrecht

„duur”. Te Leeuwarden was het verloop ■ slechts

kalm, maar toch nog wel prijshoudend.
De g r ask.alve ren ma rk t krijgt nog geen

bijzondere kwantums aangevoerd, zoodat hoe-

wel voor de fokkerij niet vlot geregeld kan

worden geruimd. Prijzen bleven ook op ’t einde

der vorige week, zoowel voor ’t leven als voor

den dood, stationnair.

Op de wolveemarkt oefent het binnenland

nog steeds een belangrijken invloed uit en

„insiders” beweren dat men bij dezen gang van

zafeen gauw door de zuiglammeren heen zal zijn

enhoogerè prijzen voor de; deur staan eer da

rijpe weidelammeren voldoende worden aangebo-
den. De handel was dan, ook over de geheele linie

tof einde ,der vorige week redelijk goed en wel

prijshoudend, terwijl Maandag te Rotterdam en

Athsterdatfi een tikje opslag waste bespeuren.
Beste oudé schapen werden „graag” gekocht. Het

artikel is echter nog zeer belangrijk goedkooper
da;n rundvleesch en vooral dan varkensvleesch,

waarvan bet verbruik bedenkelijk: krimpt.
Toch was de varken sm ar k t .Vrijdag te

Leeuwarden zéér vast en hoewel te Rotterdam

Maandag wat grooter aanvoer was, bleef de prijs
er toch nagenoeg op 19—20'/2 tot 21 cent toe. Af-

loop echter even flauwer.

Ook te Amsterdamwas de noteering in geen

geval minder.

Aan de groote slachthuizen was Maandag het

aanbod beperkt. Bij inzet werd tegen vorige
weeks prijzen verkocht, doch in doorsnee was de

afloop minder.

Er werd Veel minder afgesneden vleesch inge-
voerd dan voorheen, doch daarvoor inde plaats
kwamen zeer belangrijke invoeren van schapen-
en lamsvleesch, die in doorsnee werden verkocht

voor ƒ 0.30 per kg.
De magere varkensmarkten verliepen einde der

vorige week'stroef, duur,, biggen weer redelijk en

eveneens duur.

Op de bacoiimarkt te Londen ondergingen de

officieele prijzen geen verandering, zooals wij in

ons vorig overzicht reeds als onze verwachting

uitspraken. De vraag hield over ’t algemeen goed
stand én alles Werd geruimd. De sluiting was vast.

Overzicht Paardenhandel.
—

Over den paardenhandel der laatste dagen valt

te zeggen, dat de, jonge paarden (i'/2 jarigen)
duurder verkocht zijn. Reeds een dag of to

geleden was liet den handel niet ontgaan, dat

de vraag naar jonge paardenwas toegenomen.

Dit zoowel de koudbloed- als warmbloedpaardcn,
alhoewel laatstgenoemde in mindere mate. Wat

hier nu wel de oorzaak van mag zijn, is ons niet

recht duidelijk. Vraag naar jonge paarden voor het

buitenland is er eigenlijk niet. Het mag zijn, dat

een enkel dier naar België en Duitschland wordt

gesmokkeld, doch dit kan van geen groote bc-

teekenls zijn. Er zijn inde zomermaanden wel

wat voljarige paarden verkocht, zoowel naar Frank-

rijk als naar Duitschland, maar ook dat is met

van zulk een grooten omvang, dat een prij-stij-

ging gewettigd is. De voljarigen zijn me-s'a 1 met

hoog uit 350 gulden betaald. Eén ding bleef

er over, namelijk do vrees dat het aantal jonge

paarden niet toereikend zou zijn en dit i; op do

laatst gehouden paardenmarkt te Gorinchem op 15

Sept. wel tegengesproken. Op deze markt wa en

920 paarden aangevoerd. Het waren wel niet alle

11/2 jarigen; er waren nogal wat hitten en veulens,-

maar net neemt niet weg, dat net overgroots

gedeelte toch tot deze categorie behoorde. Er

bleken wel koo'ili'den aanwezig, doch buitenlan-

ders, die wagonladingen plegen te koopen, waven

er niet. Voor de beste paardenwas kooplust



en als koopers traden Groninger en Drenthsche

handelaren op den voorgrond. Ook Brabantsche

boeren interesseerden zich voor een beste 2 jarige

Belgische ruin of merrie.

De vraagprijzen waren aanmerkelijk hooger; soms

f 260 voor een goed dier. Men hapte wel niet

direct, maar na loven en bieden werd een beste

toch verkocht. Kleur en vleesch speelde dan een

groote rol. Ook een iets mindere kon wel worden

geplaatst, alhoewel de handel hier direct veel

kalmer bleek. Dit nam echter niet weg, dat ook

de vraagprijzen inde morgenuren hoog bleven.

Toen de aanvoer echter zoodanig meeviel dat de

paarden ternauwernood een plaats aan de lijn

verkregen, werd de handel ka’mer en tegen 10

uur zag men bijna geen paard meer monsteren.

De koopers bleken verzadigd en de afloop der

markt was slecht, zoodat een groot aantal on

verkocht huiswaarts ging. Tosh bleven de vraag

prijzen tot het laatst toe aan den hoogen kant.

Voljarige en drieiarige paarden waren niet spe

ciaal gevraagd; enkele beste vol jarigen werden

nog wel geplaa'st. Gordkoopere wrkpaarden va

ren nog te verkoopen. Slachtpaarden waren niet

gezocht en de handel was lui met iets terugloo-

pende prijzen. Voor jonge «lach' paardenwas nog

wat meer animo, doch niet direct door slagers.
Veulens werden nogal verkocht. Vooral de beste

■waren heden goed te plaatsen en de betaalde

prijzen stemden tevreden. In hitten was ’n poovere

handel; een groot aantal bleet onverkocht.

Besteed werd voor voljarigen f 300 —375, 3 ja

rigen fl90—275, IVs jarige Belgen fl30—240,

luxen tot fl9O, veulens 160 135, werkpaarden
f 120—200, hi ten f70—i8o: shch'paarden 14—18

ct., jonge tot 20 ct. p. pd. slachtgewicht.

MARKTBERICHTEN.

VEE EN PAARDEN.

ALKMAAR, 16 Sept. Aanvoer en prijzen wa

ren: n paaiden fBo—lBs, 20 melkkoeien f 100

—f2oo, 28 nuchtere kalveren 'slacht) f5—17, 158
Stuks wolvee; vette schapen £9 13.50, overhou-

ders f6— 10, 10 schrammen, 110 biggen van

10 weken fg—l4, 6 bokken en geilen f2—12

per stuk. Handel stil,

ALKMAAR, 18 Sept. Aangevoerd werden 358
varkens. Handel go-ed, met hoogere prijzen dan

de vorige week.

Verder waren aanvoer en prijzen: 87 vc.te ko.ien,

per stuk f40—100, is per kg. f 0.70—1.00 per

graskalveren, per stuk f20—32; 9 vette kalveren,

per stuk f4O0—100, is per kg. f 0.70—1.00 per

kg,; 31 nuchtere kalveren (slacht) f 6—16 per

stuk. Matige handel in vette koeien.

AMSTERDAM, 18 Sept. Slachtrunderen.

Aangevoerd 442 stuks of 246 minder dan v. w.

Maandag. Door den korteren aanvoer was de han-

del iets vaster. Er waren weinig prima en beste

beesten, de prijzen bleven ongeveer op hetzelfde

niveau. Noteering voor ie kw. f 0.58 —0.54, en-

kele prima iets hooger, 2e kw. f 0.52 —0.46, 3e

kw. f 0.45 —0 38 per kg. geslacht, inferieure kwal.

naar verhouding lager.
Vette kalveren. Aangevoerd 137 stuks of

43 minder dan v. w. Maandag. Handel door den

korteren aanvoer iets wilFfer en tn '-J hoogere
noteering. Voor ie kw. f 0.58—0.52, enkele, prima

wit opgelegen iets hooger, 2e kwaliteit f 0.50
—-f 0.46, 3e kw. f 0.45 —0.35 per kg. levend.

Melkkoeien. Aangevoerd 130 stuks of 55

meer dan v. w. Maandag. Handel slepend, slecht

prijshoudend.
Nuchtere kalveren. Aangevoerd 83 stuks

of 27 meer dan v. w. Maandag. Handel kalm met

iets lagere noteering. De prijzen varieerden voor

ééndaagsche kalveren van f 7.50—3.50 per stuk,
enkele oudere zware naar verhouding hooger.

Schapen, Aangevoerd 47 stuks of 3 1 minder

dan v. w. Maandag. Door den korteren aanvoer

handel williger met iets hoogere prijzen, deze

varieerden voor schapen en lammeren van f 15.00
B.OO per stuk.

Varkens. Aangevoerd 665 stuks of 19 min-

der dan v. w. Maandag.
Handel redelijk met hoogere , hoteeringen, n.l.

voor beste lichte vleeschvarkens f 0.45, beste zwa

re varkens f 0.44 —0,43, lichte spek- en vette var-

kens f 0.42 —0.41 per kg. geslacht, zware zeugen

plm. 1 i 2 ct. beneden laagste noteering.
Paarden. Aangevoerd 30 stuks of % minder

dan v. w. Maandag. Handel stug prijshoudend.
Noteeringen f 0,45 —0.36 per kg. geslacht.

1 iBREDA, 18 Sept. Op de markt van, heden wer-

den aangevoerd in totaal 135 stuks vee, t.w.

53 stuks hoornvee en 82 biggen.
Prijzen: Kalfvee £90—140, biggen fB—l2 per

stuk. Vette vaarzen ie kwal. 22 27,—27, 2e kwal. 20

—22, 3e kwal. 15 —19 cent; vette koeien ie

kwal. 22 —25, 2e kwal. 18—21, 3e kwal, 12—17

cent; stieren 2e kwal. 16—19 cent. Alles per

pond geslacht.
Over het geheel matige handcL

1 GORINCHEM, 18 Sept. Op de wekelijksche
veemarkt waren heden aangevoerd 1041 stuks vee,

onderscheiden in 171 runderen en nucht. kalve-

ren, 22 varkens, 197 landvarkens, 644 biggen,

7 geiten.
De volgende prijzen werden besteed voor melk-

en kalfkoeien f 80—igo, kalfvaarzen en schotten

f90—170, magere koeien f6O— 120, vare koeien

f50—135, pinken f55—110, graskalveren f 16—

f 35, nucht. kalveren f 4—9 per stuk. Vette var-

kens 18—20 ct. per pond. Zeugen f 50—85, over-

ïoopers en schrammen f15 —35, biggen f Q—l4,

Jciten f 3 —lo per stuk.

De handel was opgewekter, doch óver dï prijzen
werd in mineurtoon gesproken. Op de varkens-

markt meer belangstelling met hoogere prijzen.

GRONINGEN, 19 Sept. Melk- en kalikoeien

trage handel. Slachtvee ie soort prijshoudend bij
kort aanbod; afwijkende soort evenals stieren bij
groot aanbod minder vlug en nauwelijks prijs-
houdend. Vette kalveren iets lager. Nuchtere kal-

veren iets hooger. Wol vee bij groot aanbod niet

vlug, hoewel over ’t geheel de prijzen iets stij-

gende zijn. Vette varkens hooger. Enkele iets

boven noteering. Zouters en biggen ook hooger.
Aanvoer en prijzen waren: 69 stieren 13 —19

ct., 346 vette koeien 13 —25 cent p. pd, 451 melk-

en kalikoeien f 100—190, 47 pinken f 60 —ioo per

stuk, 89 vette kalveren 30 —39 ct. per pd., 68

graskalveren f25 —45, 72 nuchtere kalveren f 4

f 8, 1652 schapen (vette) f 14 —19, vette lammeren

f6—B, weideschapen f 10—13, weidelammeren f3
—f 5 per stuk, 541 varkens 17—19V2 ct,, zouters

161/2—17 ct. per pd., 341 biggen f 7 —9 per stuk.

PURMEREND. 19 Sept, Vette koeien heel wat

mndeir aanbod. Handel zeer vlug en prijzen aan-

merkelijk hooger. Stieren ook beter handel. Melk-

en kei (koeien iets meer vraag. Geldekoeien me~r

leven. Vette kalveren heel kalme handel en prijs
houdend. Nuchtere kalveren iets stroever handel.

Schapen minder aanvoer, handel beter. Lammeren

meer vraag en prijzen hooger. Vete va 'ken; zeer

goede handel en hoogere prijzen. Zeugen vlug
verkocht Mager.e varkens stug. Biggen kl in aan

bod, hande! stil. Bokken en geiten stug. Paar-

den stil.

Aanvoer en prijzen waren: 95 stieren: slachtst.

20—24 ct., worststieren 16—18 ct., 336 vette koeien

2 5 —3 1 ct. p. pd., 30 melk-en kalikoeien lno—

f 180, 156 geldekoeien 18o—140 per stuk, 169

vette koeien 30 —38 ct. p. pd., 164 nuchtere

kalveren f 10 —l4, idem zware f15—22, i ’.etn p 1

lers 16—9, 546 schapen 1 io—iS, 631 lammeren

f4 —11 per stuk, 2SI vette varkens 171/2—19 ct.

p. pd., 24 magere varkens 12—22 ct. p. pp, zeu-

gen 16—18 ct. p. pd., 118 biggen f7 —l3, 35

bokken en geiten f 3 —9 per stuk, 23 paarden
12 —l5 ct. per pond slachtgewicht.

ROTTERDAM, 18 Sept. Aangevoerd werden

heden 461 vette runderen. Een zeer be-

perkte aanvoer dus. De vraagprijzen regelden
zich daarnaar en werden dus wat omhoog ge-

bracht. De handel had desondanks toch een ta-

melijk vlot verloop. Wat goed was ging vooral

vlug van de hand en overigens kon alles tot

even hoogere prijzen worden geplaatst. De

was vroeg schoon. Voor prima kwaliteit werd

van 10,58—0.64, 2de kwal. 10.52—0.56, 45e kwal.

1 0.44—0.48 per Kg. geslacht besteed. Ossen 10.50
—f 0,55—0.60 per Kg. geslacht. Stieren slechts

geringe aanvoer.

285 vette kalveren. Ook hier dus een

zeer matige aanvoer met zeer weinig prima

waar, welke vlot werd verkocht en ruim prijs-

-1 houdend: iste kwal. f 0.28, voor prima 3 a 4

cent per pond hooger, enkele zelfs nog meer,

2e kwal, f 0.22—0.27, 3e soort, met Hauwen'al
'

loop fO,l7 —0.20. Alles per pond levend.

1016 stuks wolvet. Flinke aanvoer dus. Toch

viel de handel nogal mee. Veel binnenlandsche

. vraag was er ook thans. De prijzen waren eer-

der aan den hooger en kant; oude schapen f 11

—f 16, lammeren f7 —ll, enkele extra beste iets

hooger.
779 varkens. Even ruimer aanbod. Toch

gingen de prijzen direct nog niet lager. Voor

: de beste zware soorten werd 20—201/2, zelfs

weer tot 21 cent besteed, onco-urante soorten

i 19—191/2 cent. Alles per pond levend met 4 Kg.

: korting. De afloop was iets flauwer dan vorige

• week.

ROTTERDAM, 19 Sept. Vette runderen,

. wederom beperkt aangeboden. D; handel was vojr

. de beste kwal. wel zoo goed als gisteren en

goed prijshoudend, voor de mindere soorten weer

, uiterst kalm en bij afloop eerder iels lager dan

gisteren.
Stieren eveneens beperkt aanbod en zeer

weinig zware stieren aanwezig. De hande! was

zeer langzaam, prijzen niet direct lager. Beste

zware stieren tot 50 cent per kg, geslacht.

Vette kal veren, hoewel geen groot aanbod,

toch een flauwe handel en prijzen wat lager

dan gisteren.
Nuchtere kalveren bij kort aanbod aan-

vankelijk vlug en hoogere prijzen. Afloop iets

flauwer. Fokkers tenslotte ook flauwer en meest

voor de mesterij gekocht.

Noteering slachtkalveren f 5—9 P er stuk, is

gem. f 0.35 per kg. geslacht. Fokkers fg—l4

per stuk.

Noteering gem. f 0.35 per kg. geslacht.

Magere runderen iets ruimer aanbod, voor-

al van varekoeien. Kalf- en melkvee redelijk goe-

de handel. Ook vraag voor België naar kalfkoeien;

alles goed prijshoudend. -Varekoeien door ruim

aanbod bij inzet stugger. Jongvee onveranderd.

Schapen en lammeren bij matig aanbod

handel en prijzen gelijk aan gisteren.

Slachtpaarden matig aanbod, handel en prij-

zen flauw.

Noteering slachtpaarden 14—19 cent per pond

geslacht.

SNEEK, iq Sept. Aangevoerd 250 kalf- en

melkkoeien, pinken en vare koeien. De handel

was iets minder. 38 vette koeien: noteering 18—23

ct. per pond. 5 vette kalveren; noteering onver-

anderd, 55 — 60 cent per kg. 38 nuchtere kalveren;

noteering gelijk, f 5 —7 per stuk. 768 graskalve-

ren; voor ’t Teven slecht: voor den dood iets

lager, 32 cent per kg. 200 schapen; noteering

onveranderd, f 13—17 per stuk. 81 lammeren;

noteering iets hooger, £s—B per stuk; ion var-

kens; noteering hooger, 16—19 cent per pond.

342 biggen; noteering f6—lo per stuk.

ZUTPHEN, ig Sept. Verstelde markt. Aanvoer

84 stuks rundvee en 14 schapen.. 79 vette koeien

per kg. f 0.34 —0.38—0.44 —0.48. 5 graska'.veren,

geen noteering. 14 schapen f 6.50—10.30.

Verstelde markt met kleinen aanvoer. Ve'.te

koeien redelijk, prijzen als vorige week en scha-

pen traag.

LANDBOUWGEWASSEN EN FRUIT.

ALKMAAR, 15 Sent. 12 H.L. Tarwe f 4—5.

136 H.L. Gerst ƒ 4.25—5.25. 642 H.L. Haver ƒ 5.75

—6.25. 223 H.L. boonen. Bruine boonen ƒ 17—•

20. Citroen boonen ƒ 16—23. Duiven boonen ƒ 8.25

—9.25. Witte boonen ƒ1122.8—22. Geel Mosterdzaad

ƒ 14. 76 H.L, Karweizaad ƒ 26.50—29.50. 58 H.L.

Blauwmaanzaad ƒ 20—21.50. 784 H.L. erwten.

Groene erwten (kl.) ƒ 10—11.50. Groene erwten

(gr.) ƒ 16.75—23. Grauwe erwten ƒ1127.4—27. Vale

erwten ƒ 14—31. Prijs per 100 kg.

AMSTERDAM, 18 Sept. Binnenlandsche granen.

Rogge ƒ 6—6.50; Chevaiier gerst ƒ 5—5.50; ha-

ver ƒ 6—6.50; duiveboonen ƒ 8.50—9, paardeboo-
nen ƒ 6—6.50; gr. erwten ƒ 10—11, vale erwten

ƒ B—lo, geel mosterdzaad ƒ 13—14 per 100 kg.;

karwijzaad ƒ 14—14.25; blauw maanzaad ƒ 9.50

10.25 per 50 kg.

AXEL, 16 Sept. Graanmarkt. Rogge ƒ 3.50

4.50, gerst ƒ 4—4.50, haver ƒ 5.25—6.50, erwten

ƒ 8.50—11, uitgezóchte partijtjes mogelijk iets

hooger.

BERGEN OP ZOOM, 13 Sept. Maanzaad f-10

10.50. Kami] ƒ 14—14.50. Rogge ƒ 5.25—5.50.

Boekweit ƒ 7,25—7.75. Erwten ƒ 10—10.75. Bruine

Boonen ƒ 9—lo. Haver ƒ 6—6.25. Gerst ƒ 4—4.25.

Chev. Gerst ƒ 4—4.25. D. boonen ƒ 7—7.50. Markt

goed bezocht.

ENKHUIZEN, 13 Sept. Grauwe erwten ƒ 17—

19, vale (groote) ƒ 16—18, Wijker vale ƒ 9—12,

alles per H.L.; bruin mosterdzaad ƒ 16—17 per

70 kg.

FLAKKEE, 14 Sept. De afgeloopen week

bracht “nog weinig verandering inzake den hande'.

in aardappelen, omtrent de Regeeringsmaatregeien.
De meeste boeren houden hun product vast. De

' verschepingen waren niet groot. Per 100 kg. werd

betaald ƒ 2—2.10.0

GOES, 19 Sept. Zomergerst f5. Haver f 5.50.

Kookerwten f 10.50-—11.50. Schokkers f14—16.

Bruine boonen f ,9—10. Karwijzaad f 30. Maanzaad

f 20. Mosterdzaad f 13.50. Aanvoer klein. Han-

del stil.

HOOFDDORP. 14 Sept. Granen en Zaden. Rogge

. f 6.50—7, Ch. gerst ƒ 5—5.50, wintergerst ƒ 4.75

—5.25, haver ƒ 6—650, duiveboonen ƒ 8.50—9,

paardeboonen ƒ 6—6.50, groene erwten ƒ 10—

11.25, vale erwten ƒ 9—lo, gele mosterd f 12—

1 13.50, kanariezaad ƒ 6—6.50, karwijzaad ƒ 28—

29, blauwmaanzaad ƒ 19—20.

HULST, 18 Sept. Graanmarkt. Aanvoer ruim.

1 Gerst ƒ 4.50, rogge ƒ 5, haver ƒ 5.50. erwten

. ƒ 10.50, boonen ƒ 9.

MIDDELBURG, 14 Sept. Aanvoer redelijk.

Kleine groene erwten ƒ 10.50—11, kroonerwten

ƒ 11 —13, schokkererwten ƒ 15—16.50, lange

bruine boonen f 9—lo, ronde bruine boonen ƒ 10

■ —13.50, witte boonen f 13—15, maanzaad ƒ 19.50

—2O, alles per 100 kg.

OUDDORP, 14 Sept. Coutractteeltgewassen.

Dubbele princesseboonen f 0.20. Stamslaboonen

f0.25. Pronkerboonen donker roo-dbloeiers fo.lB

f 0.20, idem voor lichte bloe.ers tot f0.25, ra-

dijszaad f 0.42, sterkers f 0.17 —0.18 doperwten f0.31

boerenkcolzaad (uit oogst 1934) f°-35> Oos.-oi-

dische kers ingemengde kleuren f 0.3a a.s. cam-

pagne,
zuiver geschoond. Erwten groene s:hok-

kers f 12—13 per 100 kilo, franco boord, uitge-

lezen partijen loepen van- f 14—16, kroonerwten

niet getoond, pootsjalotten bruine en stroogele 2/2

—-3 cent per kilo, Zaaiuien bruine en Kijnsbui-

ger f 1.10—1.20 per mud van 60 kilo. Brusselsch

witlof gecontracteerd f 16—18 per 1000 kilo, fran-

co havens, levering vanaf 15 Sept. i Dec. a.s»

Cichoreiwortelen gedroogd disponibel! 42 franc,

terwijl nieuwe oogst 48 franc noteert, handel is

nog van weinig beteekenis,

BROEK OP LANGENDIJK, iS Sept. Aanvoer

en prijzen: 30.000 kg roode kool f i—1.20; 6000

kg gele kool, f 1 —1.20; 80.000 kg vroege wit

f 1.25—1.50; 1400 kg aardappelen; bl. eigenhei-

mers £2—2.10; 14.000 kg uien; gele nep f2.50

tot f 2,70, gele drielingen f I—l.lo,1 —1.10, gele uien f 1.70

tot f2.00; 3000 kg slaboonen £2—6.70; 7500 kg

bieten, f 0.60—1.70; 700 kg peen, f 2.60—2.80;

10.600 stuks bloemkool: iste soort £3*2o 9■

2de srt. f 0.75—2.40, per 100.

ROTTERDAM, 18 Sept. Binnenlandsche gra-

nen en peulvruchten.
Gerst Chevaiier f 4.50 — 5-

Haver f6—6.25.
Erwten kleine groene f 10.50u.50

,
Schokker-

erwtèn { 13—15.50; extra kwaliteit hooger betaald.

Bruine boonen f950—10, alles per 100 kg.
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ZEVENBERGN, 14 Sept. Tarwe f 6.00—6.50.
Haver f6—7. Gerst f5—5.50. Gr. erwten fg—ll.
Br. boonen fg—lo. Karwi) f2B—29. Maanzaad

f 19—20. Alles per 100 kg.

ROTTERDAM, 18 Sept. Fijne Zaden. Blauw

maanzaad f 18 —20, karwijzaoda f 27 —29, geel mos-

terdzaad f 10—13, lijnzaad voer f 6—7, zaai lijnzaad
blauwbloem fg—ll, zaa'dijnzaad witbloem fB—9,
alles per 100 kg.

ROTTERDAM, 18 Sept. Vlas. Aanvoer; 9700

kg Hoil. geel. Alies onverkocht.

ELST, 18 Sept. Exportfruitveiling V. V. O, B.

xßloemee 21/2 —5 ct., Franscbe paradijs 3—5 ct.,

grauwe reinette 51/2 —7 ct., oranje bergamot 3V2
—6l/2 ct., wijnzuur 41/2—61/2 ct., geelzuur 51/2
7Va ct,, kaneelzuur 31/2—61/2 ct., guldelmgs 3

S lh ct., notarisappels 6—Bl/2 ct,, hoUemans' 51/2
•—7 ct., tulpappels 2—41/2 ct., prinsesse rob Ie

lot/»—16 ct., Bismarck 3 —51/2 ct., rauwelings 21/2
—5 ct., pomim-e d’orange 10—13 ct., reinzoet 31/2
—6 ct., beurré de merode 7 —12 ct., transparant

7Va—12 ct., lemoen reinette 81/2 —14 ets., Catha-

riitcpruim en B—l2 ct., pruimedanten 10—13 ct.,
seigneur d’Esperen 16—19 ct., Williams 81/o—l4
ct., triumplie de vienne 14—25 ct., Durandeau

9—12 ct., wijnpruimen 41/2—12 ct., zure kwetsen

7Va —9 ct., Lentsche roodjes 41/2—9 ct,, Franscbe

bellefleur 31/2—7 ct., sterappels 7—lo ct., Gro-

ninger kroon 6—Bl/2 ct., Jacq. Lebel 3 —61/2 ct.,

dubbele benderzoet 31/2—5 ct., reine Victoria 4V2
—9Va ct., zoete honderdmark 4V2—7 ct., stoof-

peren 2V2—5 ct., beurré Hardy 12 —17 ct., beurré

le Brun 8V2 —16 ct., smoutperen 3 —6 ct., bonn-e

Louise 17 —26 ct., maagperen 6—Bl/2 ct., sijsjes-
peren 13—15 ct., per Kg.

MELK.

De Crisis Zuivel-L c;. a.e maakt bekend, dat

voor dc periode van 17 tot en met 03 September

1933 de prijs voor het ta:;e gedeelte van Consumptie-
melk, gekocht op regeerin 'scoatract. voor de ver-

schillende soorten melk is vastgesteld op 5V2,
s s/i en 6 cent per Liter en dat het bedrag der

afdracht op andere in consumptie gebrachte melk

is vastgesteld op 1 cent per Liter.

De vastgestelde prijs geldt af boerderij.

LOOSDUINEN, 14 Sept. Op de gehouden vei-

ling werd aangevoerd 28.000 L. per dag. Af

boerderij melk f6.25. Industriemelk f5.60—5.93.

ROTTERDAM, 16 Sept. De prijs, betaald door

de industriefabrieken is inde afgeloopen week

ongewijzigd 4.15 gebleven.

ROTTERDAM, 19 Sept. De Cv.ermelkprijs

öedraagt vanaf 10 tot en met 23 September f 4.63

per 100 Liter.

BOTER.

ALKMAAR, 16 Sept. Aangevoerd 3000 stuks

boter van 1/2 kg. Hoogste prijs f 0.85. Laagste

DEN BOSCH, tg Sept. (Botermijn). Hoogste
prijs f 1.70. idMdelpnjs f 1.68. Laagste prijs f 1.60.
Aanvoer 20.600. Kg.

DELFT, 14 Sept. Aangevoerd 640 kg boeren-

boter, prijs f 1.70—1.77V2. Stemming kalm.

,DEVENTER, 15 Sept. Aangevoerd 300 leg
boter. Prijs boter ie srt. f32 —32.50, 2e srt. f3l
tot f31.50. Handel vlug.

GOUDA, 14 Sept. Aangevoerd 342 ponden bo-

ter. Goeboter f0.85 tot f 0.95, weiboter f0.75
tot f0.85 Per pond. Handel vlug.

GOES, 19 Sept. Boerenboter per Kg. f 1.70.
Part. prijs per pond f 0.95. Fabrieksboter f0.95.
Afwijkende boter f 0.60 per pond.

GULPEN, 14 Sept. Aangevoerd pl.m. 7.0c0 kg
boerenboter, prijs f 1.58—1.62. Handel vlug.

LEIDEN, i5 Sept, Prima fabrieksboter (con-
trole) f 1.80 per kg. Prima boerenboter f 1.70—

f 1.85 per kg. Aangevoerd 1/6, 11/8, 10/16 vaten,

wegende 345 leg.

PURMEREND, 19 Sept. Aanvoer boter 1850
Kg. Prijs f 1.60—1.75.

ZUTPHEN, 15 Sept, (Botermijn). Hoogste p. ijs
f 1.71. Middenprijs f 1.70. Laagste prijs f 1,63,

Omzet 31.500 kg.

ZWOLLE, 15 Sept. Aangevoerd 98 kg boeren-

boter, prijs f 1.70—1.80.

10 vaten A 20 kg f 33 —34 p. vat.

2 vaten a 10 kg f1117.50 p. vat.

KAAS.

ALMELO, 13 Sept. Aangevoerd 9 wagens met

3600 kg Gouda kaas, met Rijksmerk. Prijs met

Rijksmerk f 0.18—0.20.

ALKMAAR, 15 Sept. Aangevoerd 85 stapels
ld, fabriekskaas, weg. 116133 kg. Prijs met R.M.

f 20; 12 stapels ld\ boerenkaas, weg. 2539 kg-
Prijs met R.M. f 19.50; 5 stapels fabr, comm.

kaas, weg. 3739 .kg- Prijs met R.M. fl9 19

stapels boerencomm. kaas, weg. Ccgt kg. Prijs
met R.M. f 17. Handel stug.

AMERSFOORT, 18 Sept. Kaas aangeveerd 53

wagens, bevattende 12.500 kg. Prijs f 17.50—23.50

per 50 kg. Handel matig.

BODEGRAVEN, 19 Sept. Aangevoerd 350 wa-

gens kaas, 14238 st., weg. 128142 kg. Prijs met

R.M. ie kwal. f24—27, 2e kwal. 120—23. Zwaar-

dere f 30. —.
Handel matig.

BREUKELEN, 15 Sept. Aangevoerd 77 wagens,

met tezamen 3252 stuks kazen, gewicht pl.m. 22771

kg. Prijs ie s. R.M. f4—27, 2e s. R.M. 620—23

per 50 kilo’s.

DELFT, 16 Sept. Aangevoerd 34 stapels met

7108 kg Leidsche kaas. Prijs: Leidsthe f 0.45 —

f0.55. Handel vlug.

GOUDA, 14 Sept. Aangevoerd 407 partijen kaas,
le kwal. met rijksmerk f24 tot f27, 2e 'kwal.

met rijksmerk f2O tot f 23, zware tot f 28. Han-

del matig.

GROOT-AMMERS, 16 Sept. Aangevoerd: 38

partijen met tezamen 1158 stuks kazen, wegende
8106 kg. Prijs: zware f25, met Rijksmerk ie

soort f21 —23, idem 2e soort f19—20. Handel

matig.

PIOORN, 14 Sept. Aangevoerd 10 partijen boe-

renkaas f 19, benevens 10 partijen boeren Comm.

kaas f 19, tezamen wegende 16.981 kg. Handel

matig.

LEIDEN, 15 Sept, Aangevoerd 93 partijen Goud-

sche kaas. Prijs ie soort f 23—26, 2e soort f 20—

f22. Aangevoerd 21 partijen Leidsche kaas. Prijs
ie soort f24—27.50, 2e soort f20—23. Alles per

50 kg. Handel matig.

OUDEWATER, 18 Sept. Aanvoer 64 partijen,
tezamen 2880 stuks, wegende 14,400 kg. Eerste soort

Gouda met rijksmerk f 23 —25, idem, mindere f2O

tot f 22. Handel matig.

PURMEREND, 19 Sept. Kaasbeurs. 22 partijen
fabriekskaas. Prijs f 20. Aanvoer 50.000 Kg. Han-

del goed. Kaasmarkt. 23 partijen fabriekskaas.

Prijs f2l. Aanvoer 4031 Kg. Handel matig.

WOERDEN, 13 Sept. Aangevoerd 407 partijen.
Rijksmerk ie soort f 2227,4 —27, 2e soort f 30—23,

zware f 28. Handel matig.

EIEREN.

ALKMAAR, 16 Sept, Aanvoer 140.000 st. kip-
eieren. Prijs f3.50—4.30 per 100 st. Kleine eie-

ren f2.10—3.10 per 100 st. Aanvoer 13003 st.

eendeieren. Prijs f 3.20 —3.30 per 100 st.

AMERSFOORT, 15 Sept. Hoendereieren f3.50
tot f4.30, eendeneieren f3.25 —3.50, per 100 stuks.

Aanvoer ongeveer 330.000 hoendereieren, 600 een-

deneieren.

APELDOORN, 18 Sept. (Gemeentelijke eicr-

hal). Aangevoerd 200.000 st. eieren. Prijzen: Wit

gropt f 3.65—3.80, wit klein f 2.43—2.75, zwaar ge

mengd f3.75—3.93, bruin groot f3.90—4.10, bruin

klein f 3.70—3.80.

ARNHEM, 15 Sept. Eierveiling. Aangevoerd:
1.800.000 stuks. Kippeneieren f2.10—3,93, eenden-

eieren f 2—3.30 de 100 stuks.

BARNEVELD, 14 S;pt, Aanvoer 1.020.000 st.

witte f3.60—3.93, bruine f4—4.30 de 100 stuks.

Handel flauw.

DEVENTER, 19 Sept. Aangevoerd 170,000 st.

eieren. Prijs kipeieren f340—4.20, kleine eieren

f2.10—2.20, eendeieren f3.00.

EDE, 18 Sept. Kipeieren f 3.43—3.60. Zware

eieren f3.60—4.50. Henneneieren f1.40—3.40. Een

deneieren f 1.93—3.10. Kalkoeneieren f4.20—4.50.

Krieleieren f 0.80.

Aanvoer 270.000 stuks.

EMMEN, 14 Sept. Eiermarkt. Aanvoer 33.000

stuks; witte f3.15 —345, bruine f 3.30—3.60, ge-

mengd f 3.20 —3.50 de 100.

GOES, 19 Sept. Aanvoer eieren V. P. Z.

7734 st. Prijs per 100 f 3.30.

Landbouwcommissie per 100 f 3.00.

Particuliere prijs per 100 f 400.

Eendeieren per 100 f 3.00.

Poelie-eieren per 100 f 1,50.

GRONINGEN, 19 Sept. Eieren Groothandel

iets lager. Groothandel f2.75 —3-3° Per 100 s --

Kuikeneieren f 1.75—2.25 per 100 st. Kleinhandel

f 0.85 per 20 stuks.

Veilingsver. „Gruno”. Aanvoer 45030 stuks. Kip
eieren f 2.78—349, kuikeneieren f 2.09—2.41, een-

deneieren f2.21 —2.43 per 100 stuks.

LEEUWARDEN, 15 Sept. Aanvoer 12500 kg
,kipeieren Handelsprijs f 0.60—0.65 per kg.

Aanvoer 200 kg eendeieren. Handelsprijs f 0.40

tot f 0,45 per kg.

Vraag langzaam. Stemming kalm. Prijzen on-

veranderd. Verwachting onveranderd.

NIJMEGEN, 18 Sept. Kippeneieren f 3.60—3.93

per 100 stuks. Aangevoerd 180.C00 stuks.

NIJKERK, 18 fjept. Aangevoerd 170.000 st.

eieren. Prijzen; extra groote f4.25, gewone f3.50 —

f4.00, jonge henneneieren f2—2.25; eendeneieren

f 3-3° —3-60.

) PURMEREND, 19 Sej?t. (Coöp. Centrale Eier.

s veiling). Aanvoer eendeieren 60.000 st. Prijs f3.10
—f3.40. Kipeferen 62.000 st. Prijs f3.90—4.20.

Eierveiling „Deemster, Purmerend en Omstr.”.
3

Eendeieren a 482 st., prijs f3.00—3.10. Kipeierm
3 a 5100 st., prijs f 3.20—4.00, b 246 st,, prijs

f2.00—2.40. Eiermarkt. Eendeieren f3.00, kip-
eieren f3.70—4.10.

t ROTTERDAM, 19 Sept. (Rottcrdamsche Eier-

■ vdling, Warmoezierstr.).
Kipeieren f 1.75—4.15, eendeieren f2.00—3.50,
Aanvoer 120.000 st.

1 SLAGHAREN, 19 Sept. Aanvoer 80.000 st.

! eieren. Prijzen f 3.35—3.80 per 100 stuks. Handel

tamelijk.

1 TIEL, iS Sept. Eieren f2.80—4.00 per 100

■ stuks. Aanvoer 50.000 eieren.

VENLO, 10 Sept. Aangevoerd 1.440.000 st. eie-

> ren. Prijzen: kipeieren f 3.70—4.20, kleine eieren

• f 2.00 —350, eendeieren f 3.00—3.50.

VEENENDAAL, 19 Sept. Aangevoerd i4i,oóo
st. eieren. Prijs f 3.60—3.90.

i

PLUIMVEE.

1

APELDOORN, 18 Sept. Oude kippen en

■ hanen f 0.60—0,70, jonge kippen f 1.00—1.50, jonge
hanen f0.25 —0.60, eenden f 0.50—0.7b duiven por

. paar f0.20—0.30, ganzen f 1.50—1.75
,

konijnen ft

—f 1.25.

BARNEVELD, 14 Sept. Tamme eenden 25
—6O ct., jonge hanen 20—65 ct., oude hanen

> 50 —65 ct., jonge hennen f 0.70—1.10 oude k ppen

■ 46—75 ct., .vette ganzen f 1.25—1.60, tamme ko-

znijnen f 0.80—1.30, wilde konijnen 30 —40 ct.,

tamme duiven 10—15 ct., piepkuikens f 0.15 —0.25.
Alles per stuk. De handel was vlug. Aanvoer

51.061 stuks.

1 (Oude hennen f0.30 —0.34 per kg. Jonge hanen

f 0.32—0.34 per kg.)

DEVENTER, 15 Sept. Oude kippen en hanen

f0.55—0.80, jonge kippen f 0.80—1.50, jonge ha-

nen f0,40—0.80, tamme konijnen f 0.60—i.80,

NIJMEGEN, 18 Sept. Oude kippen 40 —65 ct.,

jonge kippen 70—90 ct., oude hanen 40 —60 ct.,

jonge hanen2270 ct., eenden4470 ct., wilde

eenden 50 —75 ct., patrijzen 25 —50 ct., water-

snippen 20 —40 ct. en cfuiven 15 —40 ct., alles

per stuk,

PURMEREND, 19 Sept. Oude kippen hanen

f0.35—0.40 per kg; piepkuikens ,f 0.42V2—0.471/2

per kg; eenden fo.30—0.80; duiven f0.43 per

paar; konijnen f0.25 —2.00.

UTRECHT, 16 Sept. Oude kippen en hanen

f0.50—0.70, jonge kippen fi.r0—1.25, jonge ha-

men f 0.60 —0.80, piepkuikens f 0.30—0.50, kalkoe-

nen f2.50—3.50,' eenden f0,40—0.60, duiven per
‘'paar f0.20—0.40, ganzen f 1.50—3.00, konijnen
f 0,30 —1.20.

DIVERSEN.

AMSTERDAM, 18 Sept. Witte kristalsuiker

per 100 Kg. Gelaten f 5-37V2- Geboden f 5.121/2.
Stemming prijshoudend.

LISSE, Bollenveilingen 11 —l5 Sept. Be*

langstelling zeer gering. Kooplust nog gerincr.
Exporteurs verschijnen zoo goed als niet meer.

Eender hyacinthenveilingen kon door gebrek
aan koopers niet verder doorgaan. De opslag-
plaatsen raken tjokvol van het meermalen door-

gedraaide goed. Alleen enkele partijtjes eerste

kwaliteit tulpen en narcissen zijn verkoopbaar
tegen minimumprijzen.

ROTTERDAM 19 Sept. Vanaf heden wordt

besteed voor: koehuiden 12 cent, met worm ir

cent, stieren 10 cent, grasvellen 15 cent, vette

kalfsvellen 15 cent, pinken 10—12 cent per pond.
Nuchtere kalfsvellen f 1.50, paardenhuiden fs—

schapen- en lamsvellen fr—1.25 per pond.

Wolprijzen: N.-HoII. scheerwol f 0.60, Z.-Holl.

f 0.45, Friesche f0.35, Zeeuwsche f0.25 P er kg.

iientiingiiigiiMißeiginiiiHiiiUiSißiiiißiiiii

H.H. Adverteerders

gelieven er rekening mede te houden, dat

advertenties steeds

uiterlijk ’s Maandagsavonds

in ons bezit moeten zyn, om nog in het

eerstvolgend nummer te kunnen worden

opgenomen.

Tekstwijzigingen in bestaande adver-

tenties

uiterlijk ’s Maandagsmorgens.

1



PER TELEGRAAF,

AMSTERDAM, 20 Sept. -Bij den aanvang der

markt waren -aangevoerd 330 st. vette kal-

vete n, of 50 minder dan vorige, week,. Woens-

dag. In verband met de IsraMiedsche
,
feestdagen

handel stug. Alleen beste kalveren konden ta-

melijk prijs houden, overige, slecht.

.Men besteedde voor ie kwal. É0.58 —0.54, en-

. kele prima wit opgelegen hooger, 2e kwal. f 0.48

—f 0.40, 3e kwal., f 0.38—0,28 per kg. levend.

Nuchtere kalveren. Aangevoerd 20 st.,

of 21 minder dan vorige week Woensdag. Han-

del slepend.
De, prijzen varieerden voor i-daagsche kalveren

f7.50—3.so__per stuk. Enkele oudere zware naar

verhouding ho-oger.
V a.rkens. Aangevoerd 456 stuks, of 123 min-

der dan vorige week Woensdag. Handel stil.

, Noteering voor beste lichte vleeschvarkens f 0,45,

enkele prima iets hooger, beste zware varkens f 0.44

per kg. geslacht. Lichte spek- en vette varkens

, f 0,43—0.42 per kg. geslacht. Zware zeugen 1 a

2 et. beneden laagste noteering.

WILNIS, 19 Sept. Aangevoerd 35)837 st eie-

ren, Prijs: kipéieren f 3.50—4.30, eendeieren f r.BO

—f 2.20.

VAN ALLES WAT.

De Oewestelijke Tarwe Organisatie voor

Friesland heeft de voorschotprijzen vastge-

steld, die voor tarwe van oogst 1933 be-

taald zullen worden. Deze voorschotprijzen

bedragen per 100 kg voor tarwe van de

le klasse f 9.—, van de 2e klasse f 8.50

eh van de 3e klasse f B.—. Het prijsver-
schil tusschen de klassen onderling is dus

thans tot 50 cent teruggebracht, doch ver-

der zijn de voorschotprijzen ongeveer gelijk

aan die van het vorige jaar. Deze prijzen

gelden voor tarwe, die in September 1933

geleverd wordt, terwijl daarna elke volgen-
de maand een verhooging met 15 cent per

100 kg plaats vindt. Eventueel vastgestelde

korting komt in mindering op deze prijzen.

In het Friesch Landbouwblad vestigt
de heer N. H. Blink, handelsconsulent der

Friesche Mij. van Landbouw er de aandacht

op, dat het aanbeveling verdient alvorens

in te gaan op voorstellen van „De Onderlinge

Spaarinstelling”, Snelliussingel 12, Schiedam,

inlichtingen in te winnen bij het Commissa-

riaat van Politie te Schiedam.

Op den eersten dag van het dn'ëdaagsche
internationale concours-hippique te Essen,

mocht het ritm. Schummelketel gelukken met

het bekende paard Feldblume van P. G. v.

Hezewijk te Nijmegen den Isten prijs te

behalen in het springconcours L.

Nederland heeft in Augustus 1,1. uitge-

yoerd 4603 ton versche eieren ter waarde

van f 1.647.000, tegen 6588 ton ter waarde

van f 2.742.Ó00 in Augustus van het vorige

jaar. Er gingen 3262 tori eieren naar Duitsch-

: land, 1073 ton naar Ordot-Britannië en 188

ton nr-- Spanje.

De Bond van oud-leerlingen in Drenthe

(B. O. D.) en de Prov. Bond van boerinnen

en andere plattelandsvrouwen in Drenthe

hebben vorige week tezamen te Borger een

goed geslaagde landdag gehouden. De op-

komst was goed. Aan den landdag waren

excursies verbonden naar het varkensfokbe-

drijf van den heer Martens te Gasselte,
het fokbedrijf van Mevr. Wed. F. Dilling te

Drouwen, de glasblazerij te Nieuw-Buinen

en de stroocartonfabriek „Ons Belang” te

Gasselternijveensche-mond.

Het wetsontwerp tot heffing eener om-

zetbelasting is door de Tweede Kamer met

groote meerderheid aangenomen. Van de

van deze belasting vrijgestelde artikelen noe-

men we versche en gezouten groenten, versch

en gezouten spek, veevoeder, bedrijfsmidde-
len, als brandstof en electrische stroom, (de
laatste ook voor bemalingsdoeleinden). Niet

vrijgesteld zijn o.a. fruit, vleesch en zuivel-

producten.

Een vee-export-firma heeft dezer dagen
13 wagons koeien aangekocht voor Italië.

Het Texelsch Schapenstamboek in Fries-

land houdt Vrijdag 22 Sept. a.s, een keuring
en verkoop uit de hand van Texëlsche vol-

bloedlammeren op de veemarkt te Leeuwar-

den.

Op Dinsdag 26 Sept. a.s. zal te Bei-

den een centrale jongvee- eri varkenskeuring
worden gehouden, aanvangende voormiddags

10 uur. Wij ontvingen het programma voor

dezen dag, waaruit blijkt, dat de afd. rund-

vee niet minder dan 233 nummers telt De

afdeeling varkens telt een 30-tal inzendin-

gen.

Vermoedelijk zal tegen het volgend

voorjaar met de landaanwinning op de Gro-

ninger Wadden in werkverschaffing een aan-

vang worden gemaakt.

Het hoofdbestuur der Hollandsche Mij.

van Landbouw besloot in zijn jongste verga-

dering met betrekking tot de steunregeling
voor consumptieaardappelen om bij de Ne-

derlandsche Aardappel Centrale aan te drin-

gen op verhooging van de maat (35—60 m.M.

is te klein), uitbetaling van de ingehouden

% van den minimum-prijs en verhooging van

de heffing.

Het Alg. p[bld. verneemt, dat het inde

bedoeling ligt een afzonderlijk Rijksrogge-
bureau in te stellen, dat de verschillende

wettelijke maatregelen met betrekking tot

rogge ten uitvoer zal brengen. Tot directeur

zal worden benoemd de heer H. W. Ver-

brugge.

De staking van de landarbeiders te

Zuidland is thans opgeheven.

De diaconie der Ned. Herv. Kerkte

Krabbendijke (Zld.) heeft besloten aan de

pachters van haar gronden over 1033 een

reductie van 50 »/o op de pachtsom te ver-

kenen.

De bekende markt van Geregistreerde

Ramlammeren, uitgaande van het Texelsch

Schapenstamboek in Noord-Holland, zal dit

jaar te Hoorn worden gehouden op Zaterdag
30 September, v.m. 9 uur op de Veemarkt

aan de voormalige kazernezijde.

Van de 24 jongelieden, die zich voor

de eerste klasse van de Rijkslandbouwwin-
tersehool te Leeuwarden hadden opgegeven,

trok één 2ich vóór het examen terug, terwijl

één, wegens een hem overkomen ongeval,
later geëxamineerd zal worden. Tóegélaten
zijn 22 personen. J

Het Comité in zake bcstudeeriiig en

bestrijding van de iepenziekte zal van Dins-

dag 26 t/m. Donderdag 28 September a.s.

een tentoonstelling houden in het „Schut-
tershof” te Ooes. De tentoonstelling is ge-

opend: Dinsdag van I—s en van 7—9 uur,

Woensdag yan 10—5 en van 7—9 uur, en

Donderdag van 10—5 uur. Do toegang is

kosteloos.

Door de politie werd vorige wéék te

Vriezenveen een hoeveelheid aardappelen in

beslag genomen, die verzonden werd zon-

der ven oerbewijs, terwijl de zakken boven-

dien niet waren geplombeerd vanwege de

Gewestelijke Aardappelcentrale.

—De Crisis-Zuivel-Centrale maakt bekend,
dat de intrekking van de erkenning van de

Leidsche Melkveiling met ingang van 17

September is opgeheven.

Als bijzonderheid wordt gemeld, dat

te Middelharnis (Z.-H.) van één boom 5

H.L. peren werden geplukt.

Te Tubbergen en Albergen zijn eenige
landbouwers, die ongemerkte varkens in hun

stallen hadden, deswege bekeurd. Te Man-

derveen, gem. Tubbergen zijn een 5-tal on-

gemerkte varkens in beslag genomen.

Het contingent, da: Engeland aan ons

land heeft toegestaan voor den bacon-ex-

port, is thans vastgesteld op 57.170 cwt. per

periode van vier weken. Deze overeenkomst

moet gelden tot 28 Februari a.s. Het vo-

rige contingent was 65.000 cwt., zoodat de

vermindering ongeveer twaalf procent be-

draagt. Er moeten nog onderhandelingen

gaande zijn tusschen de betrokken instan-

ties van beide landen.

Gedurende de week van 3—lo Sept kwamen in

ons land de volgende gevallen van' mond- en

klauwzeer voor (tusschen haakjes , het aantal ge-

meenten): Groningen nihil; FriesT and 16 (3);

Drenthe • Ovo-Ucsgi 3 (2); Gelderland 160

(40); Utrecht 599 (60); Noord-Holland. 719 (83);

Zuid-Holland 1557 (160); Zeeland 326 (76);

Noord-Brabant 736 (94): Limburg 204 ( 94).

Totaal 4320 gevallen in 552 gemeenten. De week

daarvoor 3048 gevallen in 470 gemeenten.

& I
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LEVERTRAAN
de 100 % geneeskrachtige,

(versterkende
en ziektenwerende I

levertraan.

GARANTIE

500 eenheden Vitamine A p. gram I

250 eenheden Vitamine D p. gram E

De eenigste levertraan die S

aan de hoogste eisclien

voldoet.

Met 3 KRONEN LEVERTRAAN I

geen ziek vee meer, doch GE- i

ZOND, KRACHTIG en PRODU- I
CEEREND VEE.

ledere, veehouder, moet daarom zou’n

vaatje in huis hebben, die paar centen per

dag, die men daar aan uitgeeft, krijgt men

dubbel en dwars terug en wat een genot is

het om een uiterst gezonden veestapel te

hebben.

Voor PLUIMVEE, VARKENS,

KOEIEN en PAARDEN.

ÜBF" Vraagt gebruiksaanwijzing.

Verkrijgbaar in ijzeren vaatjes van 50 kg.

netto of 55 liter. De vaatjes zijn voorzien

vaneen doelmatige aftapkraan. Jarenlang,

zonder bederf kan deze waardevolle lever-

traan bewaard blijven, dus zelfs de klein-

ste veehouder kan zóofri vaatje knopen. !)•'

prijs is slechts

ƒ 18.50 per vaatje.

Emballage vrij, franco boot/spoor R’dam.

Talrijke attesten. Zelfs varkens, die aan

pestziekte leden, zijn er van genezen.

3 Kronen Levertraan is niet te vervan-

gen, gooit daarom Uw geld niet weg aan

waardelooze preparaten of minderwaardige

levertraan.

N.V. GEBRS EGBERS

ROTTERDAM.
Kantoor: Wijnhaven 48 - Telefoon 55588.

Uitslag verkoopingen en verhuringen.

Ten overstaan van notaris J. H. Brommers

tc Beverwijk is publiek verkocht een kapitale

boerderij met diverse psrceelen weiland te Heems-

kerk, aan den Hoogdorperweg en Hoflaan, ter

gez. grootte van 21.18.23. ha. De opbrengst was

f40.011. —. Er was veel belangstelling voor deze

veiling. Er werd flink geboden, doch lage prijzen.

Te Hoogebcintum (Fr.) werd publiek verkocht

)een boerderij met 3478 ha. land voor f 55.055.

Een boerenplaats, gelegen tc Baalder, ge-
meente Ambt-Hardenbcrg, bestaande uit boeren-

. behuizing met schuren en erf, alsmede gras- en

bouwland, ter gezamenlijke grootte van plm. 4.50
H.A. en 1.50 H.A. heidegrond, hebben bij publie-
ken verkoop in massa opgebracht f 5460. —.

. Te Winsum (Gr.) werden publiek verkocht

cerv boerderij met ongeveer 29 ha. groenland
voor f 51.446. — en een boerderij met 5.50 ha.

land voor f 10.395. —■
Bij een publieke veiling te Eextervecn ■ (Dr.)

werd een nieuwe boerenbehuizing met 15.28.85
ha land en. een boerenbehuizing met 3.64.00
ha. land, beide aldaar, tezamen verkocht voor

f 26.375. plus f 210 voor overname. 2.34.80 ha.

groenland onder Gieterreen bracht op f 2450 en

f 7.50 voor overname.

Bij publieke verkooping van vaste goederen

onder de gem. Gramsbergen brachten eenige pe-c.

hooiland, groot plm. 1.78.50 ha., f 2520, — op;

eenige perc. gras- en hooiland, groot plm. 1.26.80

ha., brachten f 1719. op.

Een zathe met 65 pondemaat grasland nabij

Dronrijp (Fr.) bracht bij publieke verkooping op

f 36,800.—,



OPENBARE VRIJWILLIGE
VERKOOPINO,

wegens stertgeval, op Vrijdag

29 September 1933, des voorm.

II uur, zullen in het VEREEM-

GINGSGEBOUW te Slot e r-

dij k, aan den Spaarnwouder-

dijk 5, ten overstaan van den

Notaris H. B. SIEHELIS te

Amsterdam, 98863

ten verzoeke van de Erven van

Mevr, CORNELIA ÜUDKERK,

weduwe van den Heer

F1 ETER VLUG Jacobszoon,

publiek worden verkocht:

Perceel I:

DE BOERENHOFSTEDE

genaamd „Altijd Werk”

met aanhoorigheden, ert en

werf en diverse perceelen Wei-

land, gelegen te Amsterdam,

voormalig Sloten, aan den

Spaarnwouderdijk 393 m den

Spieringhorner binne.ipolder,

groot 16.26.30 H.A. Verhuurd

voor ƒ 4700 per jaar, 98863

Perceel II:

DE BOERENHOFSTEDE

genaamd „Grasrijk”
met aanhoorigheden. erf. werf

en diverse perceelen Weiland,

gelegen te Amsterdam, voor-

malig Slooten. aan den Uitweg

202 inden Osdorperbinnenpol-

der, groot 8.49.10 H.A. Ver-

huurd vóór ƒ 850 per jaar.

De perceelen zijn te Bezich-

tigen o;p Dinsdag en Donder-

dag,

Betalihg der kooppenningen

Donderdag 30 November 1933.

Nadere inlientingen te beko-

men ten kantore van genoem-

den Notaris te Amsterdam,

Heerengracht 568 <1 el. 33816),

alwaar tevens de veilingsvoor-
waardeh en kadastrale kaart

van de perceelen ter inzage

liggen.

BOERENPLAATS

te TEXEL.

Notaris MULDER te Texel zal

op Woensdagen 27 Sept. a.s.

bij inzet en 11 October d.a.v.

bij toeslag, telkens voorm. 11

uur, in Café „DEN BURG” te

PUBLIEK VERKOOPEN:

Den Burg op Texel,

De kapitale

Boerenhofstede Holland

gunstig gelegen in Polder Pier-

land op Texel, met schuren,

Arbeiderswoningen en diverse

perceelen bouw- en w’eiland,

ter gezamenlijke grootte van

46.17.70 H.A. 4543

Betaling kooppenningen 11

November a.s.

Inlichtingen betreffende aan-

vaarding en veilingskaartjes
verstrekt Nots. MULDER ge-

noemd.

BOERENPLAATSJE
SMALBROEK BEILEN.

Notaris VAN DER LEIJ te

Beilen zal op Donderdag 28

Sept. a.s., des voorm. 10 uur,

in het Café SMIT a. d. Brink

te Beilen, publiek, krachtens

art. 1223 B. W. bij toeslag
veilen: 5009

Boerderijtje,
staande en gelegen aan den

straatweg van Beilen naar Hoo-

geveen, onder Smalbroek, gem.

Beilen, ter grootte van 14.49.95

H.A., bestaande uit behuizinge
met pl.m. 6 H.A. groen- en

bouwland en de rest heideveld.

Zeer geschikt voor cultuur.

Ingezet op sléchts ƒ 3630.—.

In gebruik bij den eigenaar
A. VERBEEK.

Aanvaarding huis 1 Mei ’34,
bouwland dadelijk, groenland
1 Nov. 1933.

Betaling 1 Januari a.s.

ERFHUIS

wegens opheffing der boerderij

Notaris H. CAREL te Zut-

phen zal op Dinsdag 3 October

1933, des voorm. I0j 2 uur, ten

verzoeke en ten huize van den

Heer G. B'ESSELINK, op Wol-

terink te Laren (Uld,), pu-

bliek etfhuisgewijze a contant

verkoópen: (5046

De geheele

Boerenvoorlvaring,
als 1 aftandsch paard (merrie), 3

melkgevende koeien, 2 dragen-

de pinken, 2 kalveren, 1 zeug,

7 stuks 10-weeksche biggen

(gemerkt), 2 wagens met op-

zet, 1 stortkar, 2 ijzeren eggen,

1 ploeg, dorschmachine met

drijfwerk, snijmachine, kafmo-

len, 2 paardentuigen, bergroede

(larx), plus minus 10 duizend

pond hooi, 1.000 pond stroo,

47 vim rogge, 12 vim haver, 10

H.L. voeraardappelen, cenige

perc, suikerbieten, eiken rikpos-

ten en droge bossen.

Verder: 2 kabinetten, ronde

tafel, melk- en deelgereedschap-

pen en wat verder zal 'worden

voorgebracht.

Te zien Maandags van 1 tot

4 uur en 's morgens vóór den

verkoop.

Notaris NIEUWENHUIS te

Nijmegen zal op Donderdagen

21 September en 5 October ’33,

telkens nam. 3 uur, in het Café

„v/h. THOONSEN”, Heumen-

sche Molen aan den Rijksweg
Malden —Mook, in het. open-

baar ' 3995

FINAAL VEILEN EN

VERKOOPEN:

De Hofstede „De Lier”

bestaande inde voor eenige

jaren nieuw gebouwde boeren-

woning, pk. gem. A 197, met

groepstal voor 8 koeien en stal

voor 2 paarden en ruime deel,

benevens 2 schuren, erf, tuin,

bouw- en weiland, kad, groot
7 H.A, 46 A. 70 c.A.; all.ès aan-

ééngelegcn ■te Mook inde on-

middellijke nabijheid van sta-

tion Mook—Middelaar,

Te veilen in diverse percec-

len, onder massa's en generale
massa.

Aanvaarding in eigen gebruik

dadelijk na den toeslag.

Lasten sedert 1 Jan. 1934,

Betaling koopsom 1 Dec. ’33

met bijbetaling van 1 JA maand

rente a 5 %.

Inlichtingen worden verstrekt

ten kantore van den Notaris,

Burg. v: Schaeck Mathonsingel

12, alwaar tevens situatiekaar-

ten verkrijgbaar zijn.

V EILI NO

Boerenplaats „de Hoek”

ZEIJERVELD, gem. Vries,

Notaris J. D. F. VAN BAL-

SEM Ate Assen is voornemens

om op Woensdag 27 September
1933, des nam. 2 uur, in het

Hotel „HET WAPEN VAN

DRENTHE” aan de Markt te

Assen, 4768

publiek bij inzet te veilen:

De

Boerenplaats „de Hoek”

in één opsfrek aan vaarwater

gelegen te Zeijerveld, gem.

Vries, bestaande uit ruime, so-

lied gebouwde boerenbehuizin-

ge met veeloods en kapschuur,

en pl.m. 33 H.A. groenland en

p1.m.10 H.A. bouwland, in ge-

bruik bij den heer J. v.d. Hoek,

te veilen in diverse op het ter-

rein afgebakende perceelen.

Aanvaarding huis met erf !

Mei 1934, landerijen najaar ’33.

Betaling 1 Mei 1934.

Kaartjes en biljetten verkrijg-
baar ten kantore van genoem-

den Notaris.

Bezichtiging Donderdag 21

Sept. en Maandag 25 Sept.,

nam. 2—5 uur.

BERICHT VAN HEI.

Notaris DE MEESTER te Be-

teren bericht, dat de

Uiterwaard

onder Beteren, en de

Weilanden

onder Beteren en Valburg,

eigendom van den Heer D. DE

LEEUW te Arnhem, zijn inge-

zet als volgt: 4255

A. De Uiterwaard onder He-

teren, aan de Renkumsche-

veerweg, gr. 6.53.00 H.A.,

op ƒ 8000.—.

B. Het Weiland onder Hete-

ren aan de Polderstraat,

uitwegende aan de Achter-

straat, groot 4.92.80 H.A.

pp ƒ 4100.—.

C. Het Weiland onder Val-

burg, groot 6.25.10 H.A.,

op ƒ 4500.—.

De toesiag blijft bepaald op

Dinsdag 26 September a.s.,

nam. 2 uur, in Café SPROKKE-

LENBURO te Heteren.

BERICHT VAN INZET.

De Boerenhofstede

„Labora
n

te EIERLAND op Texel,

groot 53.45.20 H.A., is in to-

taal ingezet op ƒ 182IKL—.

Toeslag blijft bepaald op

Vrijdag 29 Sept. a.s., voorin.

11 uur, in Café „DEN BURG”

te Den Burg op Texel.

Inlichtingen en veilingskaar-

tjes verstrekt Nots. MULDER

te Den Burg op Texel.

Notaris LONCQ DE JONG te

Beekbergen bericht, dat de nav,

Onr. Goederen na inzet en hoo-

. ging staan als volgt:

voor tien Heer W. PLUIM:

1. BURGERWOONHUIS

(nieuw gebouwd), bev. 2 ka-

mers, slaapkamer, keuken, bij-

keuken en zólder, voorz. van

electra, voorts schuur en wei-

land, Brink 10 te Beekbergen,

groot pl.m. 58.40 A. 00 ƒ 2800.

2. WEILAND DE ELS,

a. d. Veldbrugweg t.o. perc. 1,

groot 58 A, op ƒ 950.—.

Aanw.: Eig., Veldbrugweg 5

te Beekbergen.

voor d. Heer A. J. DE GROOT:

Een perceel WEILAND,

aan den Woudweg, groot 83.50

Are, op ƒ 1350.

Aanw.; Eigen. Het Bazelt 4.

Bet. voor of op 3 Nov. a.s.

Aanv,: huisperceel terstond

na bet. en al het overige na

bet. op I Nov. a.s. (5169

Toeslag: Donderdag 28 Sept.

a.s., ’s nam. 2 uur, in Hotel

DE SMITTENBERG te Beek-

bergen.

BIJ INSCHRIJVING TE HUUR:

De Hofstede

Arnolda Hoeve

zeer gunstig gelegen in het

Dorp Maartensdijk, groot 9.27.90

H. in twee perceelen:

I. Wei- en Hooiland, ter

grootte van ruim 8.50 H.A.

2. De Boerderij met opstallen

en hoenderpark (zonder
kippen)

en in massa.

Inschrijvingsbiljetten vóór 8

October a.s. in te leveren ten

kantore van Notaris L. G. JA-

MES te Maarssen, die nadere

inlichtingen verstrekt.

Zoekt U een goede Zaak?

V'aagt vóór alles gratis toez.

ALG. NED. ZAKENGIDS.

Uitg. KÜUDIJS <S Co., Makel.,

Keizersgracht 302 - Amsterdam.

Telet, 35665. (85066

, Notaris VERLINDEN te Ge-

-1 inert, zal bij inschrijving verhu-

ren voor den tijd,: van 12/6

jaren:

De alom bekende kapitale en

zeer vruchtbare

Bouwhoeve

genaamd

„DE HAPSCHE HOEF’,

aan elkander gelegen, in hef

Land van Cuyk te Haps, groot
33.66.80 H.A. (i/2 bouw- en /2

weiland). 5164

Aanvaarding in 1934.

.Inschrijvingsbiljetten in te le-

veren voor 1 October a.s.

TE HUUR BIJ INSCHRIJVING

DE BOERDERIJ

„GROOT MERM”

onder ELST (Over-Bctuwe),
met boomgaarden, wei- en

bouwlanden, geheel groot circa

38 H.A. (pl.m. 6 H.A. boom-

gaard, af of niet in halfgewas;
pl.m. 18 H.A. weiland en pl.m.
13 H.A. bouwland), voor den

tijd van 6 jaren, met recht te

beëindigen na 3 jaren. Aanv.;

gebouwen 1 Mei 1934, gronden
1 Februari '34. Aanwijzing doet

de heer O. I. van Dist, „Stad-
wijk” te Ressen op daartoe

schriftelijk gedaan verzoek.

Inschrijvingsbiljetten voor bie-

dingen mèt het halve fruitge-
was en zonder dat gewas met

opgave van 2 solide borgen in

te leveren vóór 1 Nov. 1933 ten

kantore van Notaris VAN BUN-

GE te Bemfnel, alwaar de voor-

waarden ter inzage liggen.

TE KOOP

te Kalknkote bij Steenwijk (O.)
een vruchtbaar

BOERENERVE,
groot 20.18.40 ha, bestaande uit

ruime woning, 14.86.55 ha uit-

muntend groenland en 5.49.35

ha bouwland, gelegen naast en

tegenover de 0.1. school aldaar.

Aanvaarding; huis en erf ) Mei

1934, het land op dé gebruike-
lijke tijdstippen'. (2570

Te bevragen bij den heer P.

B. MIDDENDORP, p.a. Familie

MIDDENDORP, te Steenwijker-
wold.

A'doorn. Te k. een groot, so-

lied Pand, aan hoofdweg, thans

inger. ais Lunchroom, zeer gr.

zaal, 10 kamers, keuk., 2 keld.,
4 closets; voorz, van gas, elec-

tra, wat.L; groot 720 M2. Prijs
slechts ƒ 11.000. Hyp. voorh.

Aanv. 10 Oct. ’33. Bevr. Java-
laan 10 te Apeldoorn. 1618

Te huur gevraagd;

EEN BOERDERIJ,

groot ongeveer 15 a 20 H.A.

groenland; liefst inde omge-

ving van Dén Haag, Leiden of

Rotterdam.

Adres: C. VAN DER SAR,

Kijkduin, Loosduinen.

Apeldoorn. Te koop zoo

goed als nieuw LANDHUIS,
met stalling, voorzien van elec-

tra, en waarbij gelegen ca. 1.25

H.A. grasland, geheel afgeras-

terd, aan drukken verkeersweg,

en bij bosch en sprengen. Zeer

geschikt voor hoenderp. 4847

Inlicht. G. v.d. HAAR, Arn-

hemscheweg 372, Apeldoorn.

„DIADEEM” en FEDERKRAFT

AARD.SORTEERMACHINES,

’ MAVFARTH ZAAIMACHINES,

HAKSELMACHINES,

PLOEGEN, EGGEN,

CULTIVATOREN.

De beste machines tegen den

laags ten prijs, bij den

Importeur: (4832

Fa. H. H. WIND,
COEVORDEN. i

Actieve Vertegenwoordigers

gevraagd.

Te k. gevr., direct van eige-
naar: Een niet te groot vrijst.

Huis, met schuur, moestuin en

boomgaard, van pl.m. 1 H.A., in

Gelderland of Utrecht.

BE fr. onder No. 4258 8.,

aan het bur. van dit blad.

Boerenbehuizinge of groot
Huis met ten minste 1 ha om-

liggend land te huur gevr. Br.

met verm. huurprijs. N. v. HAR-

TEN, Zwolscheweg B 164, Die-

penveen. 4260

Te h.: Boerderijtje, 3.50 H.A.,
prima grasland, mooie kippen-
hokken enz., omtrek Apeldoorn.
Aanv. 1 Nov. Br. fr. onder No.

4565 B. a. h. bur. v.d. blad.

Melkwijk. Te k. ’n Melkzaak

(wijk) geen winkel; ruim 1200

Lr. p. wk., voor de volle prijs;
klanten bij elkander en vlak bij
huis, met Boter en Eier. Koop-

prijs m. paard en wagen en wat

verder bijbeh. ƒ 2500. Kooper
kan overt. en meehelpen zoo-

lang zelf past, A’dam-Noord.

Br. franco onder No. 4563 B.

aan het bur. van dit blad.

Huis met boomg. Te k. gevr.

Huis met boomg. of weil., gr.

ongev. 1 H.A. of grooter; aan

flinken weg gelegen in Utrecht

of Z.-Holl. Br. fr. onder No.

4555 B. a. h. bur. van dit blad.

Ter overname aangeboden,

wegens verandering van be-

drijf;

EEN ZAAK IN MELK,

BOTER, KAAS en EIEREN,

ruim 300 Liter pier dag.
Br. franco onder No. 3996 B.

aan het bur. van dit blad.

Te huur gevr.: Boerderij van

6 tot 10 H.A., goede zandgrond.
Liefst in omg. van Arnhem.

Br. franco onder No. 4649 B.

aan het bureau van dit blad.

Te k. of te h.: Café Pension

„Welgelegen”; voor alle doel-

einden geschikt; gelegen a. d.

Stationstr. te Putten. Te bevr.

bij J. KAMPHORST, Bijsteren
te Putten (Véluwe), 3994

Te h.: Net Burgerwoonhuis,
bev.: 2 kam. en suite, keuk. en

bergplaatsp boven 3 slaapk. en

vliering; a. d. Rijksstr. te Nij-
kerk (op de Veluwe). Ie aanv.

1 Nov. Te zien en te bevr. H.

EPSKAMP, Amersf.str. D 128,

Nijkerfc. 4681

Te huur gevr.: Een Woon-

huis met ongev. I H.A, grond.
Liefst Baarn, Bussum of omg.

Br. franco onder No. 4674 8.,

aan het bureau van dit blad.

Wat wenscht U? Winkelhuis

op mooie stand; Landhuis, Vil-

la of een goede ZaaK. Vraagt
inlicht, bij H. COLIJN, Soester-

bergschestr. 9, Soest. 4792
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Te koop:

BESTE ZAAK IN AARDAPP.,

GROENTEN EN FRUIT,

wegens verandering. 5033

Br. of pers.: P. ZEILMAKER,

Frans Naereboutstr. 5, IJmuiden-
Oost.

,

Te k: Een nette Burgerwo-

ning. Kooper wordt inde gele-

genheid gesteld om 1 of meer

H.A. goede Tuingrond bij te

koopen. Te bevr. bij IZAK

WEULDIJK, Oudenhoorn Z.-H.

5083

Te koop gevraagd:

EEN BEHUIZING

met eenige H.A. Weiland,

inde omgeving groote stad.

Aanbied, met uitv. inlicht, en

prijs onder No. 5090 B. aan het

bur. van dit blad.

Weg. bijz. omstandigh. te k.

aangeo. te A’doorn: Een nieuw

en solied gebouwd Burgervil-

latje, bevat 8 vertrekk., schuur

en flinke tuin, aan mooie verk.-

weg. Uit. bill. prijs. Bet. gemak-

kelijk en in overleg met koo-

per. Br. fr, onder No. 5092 8.,

aan het bur. van dit blad.

COMESTIBLESZAAK.
annex Groentenhal, te Utrecht,

in tuinwijk, ter overname we-

gens ziekte. Koopprijs inclusief

mooie inventaris en goederen-
voorraad ƒ 3000. Overtuiging

en inwerking toegestaan. Flinke

broodwinning gegarand. Ruim

huis, lage huur.

Br. franco onder No. 5010 B.

aan het bur. van dit blad.

PRIMA MELKZAAK,
wegens omstandigheden, te

Zeist, ter overname. Koopprijs
inclusief pracht inventaris 4000

gld. Overtuiging en inwerking

toegestaan. Br. fr. onder No.

5011 8., a. h. bur. v.d. blad.

Door fam.omst.digh. te koop

aangeboden op len stand (Sta-

tionsplein) te Hilversum;

Café-Restaurant,
met Coinm. Venn. Vergunning.
Pr. burgerzaak. Bill. overname.

Bevr. CORN. DE BOER, Sta-

tionsplein 6, Hilversum. 5012

Te huur gevraagd:

.Vrij gelegen, nette WONING,

met 6 a 8 H.A. land, in Geld.

of Utrecht; niet te ver van R.K.

kerk. Wil wintervoorraad over-

nemen.

Br. franco onder No. 4943 B.

aan het bur. van dit blad.

Te koop;

EEN BURGERWOONHUISJE,

met 43 Are grond; gedeeltelijk
beplant met frambozen, zwar-

te bessen en vruchtboomen.

Brieven Tilburgscheweg C2Ü

Molenschot gem. Rijen (N.-Br.)
4004

MELKZAAK

Ter overname aangeboden te

Schiedam: Een Melkzaak, met

straatnering. Lage huur. Bill.

koopprijs.
Br. franco onder No. 4983 B.

aan het bur. van dit blad.

BROODWINNING.

Voor boerenzoon of dieren-

vriend, wegers ziekte:

HONDENKENNEL,

compleet, met veel hokken,

rennen, kokerij, tokteven, dek-

reuen, pups enz. Moet overge-

plaatst worden. Koops. t 1500. i

Br. franco onder No. 5081 B. I

aan het bureau van dit blad. I

ITe koop aangeboden;

EEN BOERDERIJTJE

met bijna 3 bunder land, groen

en bouw; gelegen a. d. straat-

weg van Assen naar Bellen; 4

K.M. van Assen.

Br. franco onder No. 5050 B.

aan het bur. van dit blad.

Te koop gevraagd voor geld-

belegging, vrij van huur;

EEN BOUWBOERDERI],

in N.- of Z.-Holland, pl.m. 20

tot 30 H.A.

Br. franco onder No. 5056 B.

aan het bur. van dit blad.

Te huur gevr.; Kleiboerderij,

in ’t W. van N.-Br., ter grootte

van 25 a 40 H.A., door landb.

met 7 eigen werkkrachten.

Br. franco onder No. 5061 B.

aan het bur. van dit blad.

Te huur: Lief Burgerwoon-
huis met tuin. Huurprijs ƒ 6 p.

wk., alsook te koop mooi Land-

huis (hoekhuis). Tevens Bouw-

terrein. Alles gelegen bij station

en R.K. kerkte Heiloo (N.-H.)

Br. franco onder No. 5067 8.,

aan het bureau van dit blad.

In flinke, vooruitg. streek in

Zuid-Holland, dicht bij de groo-

te steden, wordt te koop of te

huur aangeboden:

EEN ZUIVELFABRIEK EN

MELKINRICHTING,

welke een flink bestaan ople-

vert, met zoo goed als nieuwe

gebouwen en prachtig Woon-

huis. Zeer geschikt voor vader

en zoon of twee broers. Kooper

wordt door eigenaar volledig

ingewerkt.
- Br. franco onder No. 5047 B.

aan het bureau van dit blad.

MELKZAAK

te koop te Amsterdam, verd. 50

a 60 gld. p. week. Lage huur.

Koopsom ƒ 2600.—. Spoed.
Br. franco onder No. 5055 B.

aan het bur. van dit blad.

GUNSTIGE GELDBELEGG.

Te k. aangeb. voor bill. prijs;
EEN GROOTE BOERDERIJ,

met mooi Woonhuis, alsmede

stalling voor 70 stuks rundvee,

geleg. te Vlaardinger-Ambacht,

nabij de kom van het dorp,

met ruim 16 H.A. prima wei-

land en tuinland, bestaande uit

zware hoog gelegen kleigron-

den, waarvan een gedeelte in

de toekomst zeer geschikt is

voor den bouw van woonhui-

zen. Gelegenheid tot het bijhu-

ren van 20 H.A. weiland voor

zeer bill. prijs. De boerderij en

de gronden zijn te aanv. op 31

Dec. ’33. Nadere inj. zijn te be-

komen bij den heer H. DE

GROOT, Schiedamsche weg 61

te Vlaardingen. 4645

Te k. gevr. een Boerderij, gr.

ca. 25 a 30 H.A., goed weik,

aan één blok, vrij van huur; aan

groot vaarw. en verk.weg ten

Zuiden of ten Westen van Am-

sterdam. (Inde kring rand boe-

ren voor cons.melkers). Br. m.

opg. van ligging en prijs onder

No. 4802 B. a. h. bur. v.d. bl.

Café-Vergunning
te koop, op besten stand, nabij

groote stad in N.-H., met auto-

garage en benzinedepót. Ruime

woning, burgerbestaan; van-

ouds bekende zaak. Koopsom
slechts ƒ 9000.—. Aanvaarding

spoedig.

Br. franco onder No. 4011 B.

aan het bureau van dit blad.

Friesch Veehouder vraagt te-

gen bill. huur:

EEN BOERDERIJ,

liefst groenland; is in ’t bezit v.

20 koeien en ander klein vee.

Ook wel genegen als Zetboer

of iets dergelijks.
Br. franco onder No. 4806 B.

aan het bureau van dit blad.

Te h. gevr. tegen Nov.: Een

Huis met /2
H.A. tot 1 H.A.

land, of nette eenv. Woning
waar land bij te huur is; gesch.
voor tuinb. ’t Liefst met r. v. k.,

doch geen vereischte. ’t Liefst

Geld., Utr. of Z.-H, Aanb. met

uitv. inlicht, onder No. 4821 8.,
1 aan het bureau van dit blad.

LAAT MIJ U pSI
VERLICHTEN VAN UW | BEHANDELING |

RHEUMATIEK’ mO
MIJN „DUO-FORMULA” (Dubbel kuur)

HEEFT NOG NOOIT GEFAALD! wSjflp
Hier is verblijdend nieuws voor alle lijders aan Rhcumatlek- HET KOST U NIETS.' j

ziekten, heupjicht. lendenrheumatiek. urinezuur-zickte, enz. Hier
TT

, , , , . ,
t

wordt U de zonneschijn van volkomen gezondheid en kracht
U mt*a aanbod gelezen; voegt thans de daad bij het

aangeboden; dit geldt voor allen, die lijden aan gezwollen
woord. Het » geen valstrik of handigheid om UUw naam en

ledematen en gewrichten, voortdurende pijnen en lichamelijke « drel
?

d °c ? «ndcn
* £ 9 e

?
f U «rewoord, dat de 10-

zwakte, welke bet urinezuur ten gevolge heeft. daagsche behandeling U mets zal kosten. Ik heb duizenden

geholpen. Waarom U met?

Thans, inde kolommen van dit blad, garandeer ik een ab- Misschien zult U beter beseffen, waarom mijn „Duo-Formula”

■oluut goede werking. Inderdaad, indien U de gratis coupon nimmer faalt, wanneer ik U vertel, dat zij een dubbele uitwer-

onmlddellijk Inzendt, zal ik U een 10-daagsche behandeling king heeft. Eén deel verwijdert al het urinezuur uit het bloed,

gratis toezenden om mijn bewering te staven. Mijn ..Duo- terwijl het andere deel zwellingen doet verminderen, ontstoken

Formula" is de eenige volkomen behandeling. Zij beeft nog plekken verzacht, de pijnlijke verdikkingen in gewrichten en aple-

nimmer gefaald l Dit is de reden, dat ik wensch. dat LX een proef ren verwijdert en Uw ledematen spoedig de veerkracht hergeeft,
neemt, zelfs dan. wanneer U reeds alle hoop heeft opgegeven. Schrijft nog heden. Legt dit blad niet weg voordat U d«
Ik weet, dat het zeer moeilijk voor een lijder is te gelooven, coupon heeft uitgeknipt. ,*l7 d»

dat beterschap werkelijk mo-

?f'.k eér’.iaAug
r

Aan Mr, ARTHUR RICHARDS (Kamer 288 ■ )
wonder u bij die voottdu- Aldwych House, LONDON W.C. 2 (Engeland)
rende en ellendige pijnen, die

_

Uw leven steeds vergallen. Gelieve mij Uw 10-daagsche gratis behandeling te zenden,

Naam:
__

GRATIS Adres: I
Porto bui Engeland: brieven I cta.. briefkaarten 'i ets.

Er biedt zich aan tegen hall

October: Een

R.-K. BOERENZOON,

20 jr., best kunnende melken en

, met paarden omgaan. Liefst op

een groot gemengd bedrijf. Niet

intern. Onverschillig waar.

Br. met opg. van loon onder

No. 4978 8., aan het bureau v.

. d. blad.

Gevraagd: Een

' BOERENKNECHT,

goed kunnende melken en met

’ boerenwerk bekend.

W. VEENIS, Ham, Vleuten.

(4980

Gevr., terst. of later: Een

NET MEISJE,

v.d. en n., omtrek Haarlem,

v. g. g- v.

Br. fr. onder No. 4994 8,,

aan het bur. van dit blad.

Gevr. tegen 25 Nov. a.s.: Een

flinke Boerendienstbode, goed k.

melken. Zich aan te melden bij
P. OP ’T LANDT, Veehouder,

te Nieuwerbrug bij Woerden.

(5030

Er b. z. a.; Fiinke Boerenar-

, beider, pr. k. melken en uitst.

• met paarden omgaan. Klein ge-

. zin. Alle boerenwerk goed ver-

i staande en v.g.g.v. Indiensttr.

naar overleg. Br. aan KLAAS

KLEIN, p.a. B. J. KLEIN, Groe-

neweg 22, Bunnik (Utrecht).

(5073

Er biedt zich aan voor directe

indiensttreding Een

FLINKE MELKKNECHT,

best kunnende melken en wer-

-1 ken en van goede getuigen
voorzien. Steller dezer is melk-

knecht geweest in Duitschland

en Frankrijk en wil ook een stal

op zich nemen van pl.m. 14—

16 koeien, in Limburg of Bel-

gië. Ook wel bij veehandelaar

onverschillig waar. 5037

Br. met opg. van loon en om-

trek te zenden aan D. VER-

BOON, Adrianastr. 24, Kerke-

hout, Wassenaar.

Gevraagd; Een

NETTE BOERENKNECHT,

goed kunn. melken en met alle

boerenwerk bekend, P. Q., te-

gen 1 October a.s.

Tevens prijsopg. gevraagd v.

69 ijzeren Stalpalen (2 duims,

2 m lang) en 50 Nekriemen.

MAARTEN v.d. KOOIJ, Ach-

terdijk 14, Overschie. (5053

Net Persoon, 21 jr. oud, zoekt

plaatsing in Smederij, onversch.

waar, tegen kost en inw. en ƒ 3

p.w. verg., is bekw. Auto-,

Motor- en Rijwielherst., autog.

lasscher, gewend zelfst. te wer-

ken en kan goed met publiek

omgaan. Br.: I. C. VERHOOG,

p.a. T. HOENDERS, Pretorius-

straat 29, Den Haag. -5050

GELD BESCHIKBAAR

voor

HYPOTHEKEN,

op Huizen en Landerijen,

rente 4'/2 %. Voor jaren vast,

met of zonder aflossing.
Brieven onder No. 4254 8.,

aan het bur. van dit blad.

Gevraagd: 500 Gld. ter leen,
door jong veehouder, tegen bil-

lijke rente en aflossing, twee

solide borgen aanwezig.
Brieven onder No. 5197 8.,

aan het bur. van dit blad.

I
Verzekert Uw Paarden en Uw Vee bij j

opr
ich

'/„GRONINGEN”^
1903 /

/ PAARDEN- en VEEVERZEKERING X

Directie; LEOPOLD jf

WOW Catharijnesingel 75, Utrecht
.

SKrachtige!
®

(Telefoon No. 12138) '
Reserve.

|

Lage onderlinge en vaste premie I |
Jongmensch, 28 jr., alg. ontw.,

langj. prakt, in landb. en vee-

teelt, uitst. melker, alle voork.

7 werkz. k. v., zoekt plaatsing op

1 modern bedrijf. Goede kost en

huisvesting. Hoog loon geen
r vereischte.
i

Br. franco onder No. 4977 B.

. aan het bur. van dit blad.

jongedame, 21 jr., v. g. h.,
in ’t bezit dipl. Costuumnaaien,

" en met alle werkz. op de h., z.

z. g. gepl. als hulp inde huish.

Met huiselijk verkeer.

, Br. franco onder No. 4979 B„
1 aan het bureau van dit blad.

Terstond gevraagd:

j EEN BOERENKNECHT,

, beslist goed kunnende melken,

. en met boerenwerk bekend. '

r Br. met opg. van loon aan H.

i HOOGENDOGRN, Groot-Persijn

23, Wassenaar. (5079

TE KOOP:

MELKZAAK annex Comestibles,
in nette volksbuurt Amsterdam. Omzet melk 1200 L. Ontvangst

comestibles f 250, per week. Bestaat 7 jaar. 2 winkels maar

één geheel. Koopsom f 4500. —. Pracht bestaan voor menschen

die tegen wat drukte kunnen.

Br. fr. onder No. 5270 8., aan het bureau van dit blad.

VISCHWATER-PENSION.

PENSION gezocht voor 8 of 14 dagen, door Heer, bij visch-

rijk water, waar hij zich gedurende dien tijd geheel aan de

hengelsport kan wijden. Onverschillig welke omgeving. Pension

op een boerderij komt ook in aanmerking. Er zal niet zoo zeer

op den pensionprijs als wel op vischrijk water gelet worden.

(Spoed). (5070

Brieven aan SOEREWUN, Vlissingen.

Te huur gevr.: Een Boerde-

rij, wei- of bouwl. of gem. be-

drijf. Liefst met Nov. te aanv.

pf later. J. BEEK, Zaanweg no.

D 12 (gem. Oudkarspel, N.-H.).
4803

Boerderij
TE HUUR.

Wordt aangeboden: Boerderij
met 44 H.A. prima dalgrond, te

Appelscha (Fr.), waarvan pl.m.
9 H.A. bouwland. (5205

Te bevragen bij den Heer L.

DE JONG, Opz, aldaar.

Te huur gevraagd;

EEN BOERDERIJ,

van 6 tot 8 H.A., gemengd be-

drijf, onverschillig waar, liefst

met eenige bijverdienste.
Brieven met uitv. inl. onder

No. 5201 8., aan het bureau

van dit blad.

Te koop: Pracht Melkzaak m.

mooie inventaris. Omzet melk

per week pl.m. 2000 L. Ver-

diensten ƒ 85. per wk. Koop-
som contant ƒ 4200.—. Br.

onder letter D. R. 2525, Alg.
Adv.-Bur. A. DE LA MAR Azn.,
Amsterdam (C.). (5168

Gevr.; Eerste Hypotheek, gr.

ƒ 1600, voor een nieuw te bou-

wen huis, met 1 H.A. grasland,
één solide borg aanwezig. Br.

met opg. van rente, enz. onder

No. 4648 8., aan het bur. van

dit blad.

jggr" 25 % goedkooper dan

per knot inden winkel is mijn

prima Zwarte SAJET.

Extra sterk, niet harig of ruig,

laatst toe zwart. 1 pak ƒ 3.50,

2 pak ƒ6.75, 3 pak ƒ9.50, 5

pak ƒ 15, franco remb. In elk

pak 12 groote knotten 4 of 5 of

6-draads. Van 2>/2 knot 5-drs.

kunt U een paar mans-kousen

breien. Vlugge verzending.
Solide behandeling'. (2898

A. B. TUIN ’t Zand N.-H.



Gevraagd met 1 November:

Een nette flinke Boerenknecht,

goed kunnende melken en alle

boerenwerk verstaande. Brieven

of persoonlijke aanb. bij H.

BLAAUWENDRAAD, Zuilen bij

Utrecht. (4815

Biedt zich aan voor terstond

of later flink net Persoon, beste

melker en alle boerenwerk ver-

staande, v. g. g. v. Alleen op

flinke nette boerderij. Ook met

melkventen bekend. Hoog loon

geen vereischte, doch goede be-

handeling, onversch. waar. Br.

aan M. v. TOL, Aalsm.weg 339,

Aalsmeer (Oost). (4816

Er b. z. a. terst. of na over-

leg; Een Friesche Boerenarbei-

der, best kunnende melken en

maaien en verder alle boeren-

werk verstaande, v. g. g. v.,

P.0., klein net gezin. Liefst wo-

ning beschikbaar. Br. fr. met

inl. onder letter T. H. Hulp-

postkantoor te Nigtevecht bij

Weesp. (4817

Ineen fokkersbedr. met pl.m.

25 koeien plus jongvee kan ge-

plaatst worden een (bij voor-

keur) R.K. Gezin, om de ge-

500.000 SIGAREN

tegen ongekend lage prijzen;

prima kwaliteit en kloek model.

2CO stuks ƒ 6.40 fr. thuis, 500

stuks ƒ 15. fr. thuis. Zendt

nog heden een briefkaart aan:

VAN KUIK’B Sigarenhandel,

Goiiberdingerstr. 19, Culemborg

B. z. a.: Een Boerenknecht,

goed kunnende melken en met

paarden kunnende omgaan, oud

23 jaar, van goede getuigen

voorzien, liefst bij Den Haag.
Brieven met opgaaf van loon on-

der No. 4836 8., aan het bur.

van dit blad.

Gevraagd tegen 25 Nov. een

flinke Dienstbode, best kunnen-

de melken en bekend met alle

werk, bij J. VAN EEK Jr.,
Maarsseveen. - Aan hetzelfde

adres een schelft best gewonnen

Paardehooi. (4839,

Boerendienstbode

gevraagd, met 25 Nov., goed
kunnende melken en werken,

P. O. en hoog loon. Adres C.

ZAGT, bij ’t station Nieuwer-

sluis-Loenen, a. d. Vecht (Utr.).

(4840

OLIEGOEDEREN
Lange jas, half dubbel f 8.25

Jekker, half dubbel f 5.25

Broek, dubb. kruis f 3.85

Piipen, dubb. knie, p. paar f 3.15

LAARZEN
Lieslaerzen, p. paar f 9-75

Dijlaarzen, p. paar f 7.75

Knieiaarzen, p. paar f 5.75

LAKLEDER (zwart)
Jekker, m. tochtmouwen en ceintuur .. f 8.00

Lange jas, rn. buitenzakken en ceintuur f 8,50

Pijpen, met kap i 4.60

Orders van f 25. franco. Onbekende koopers rembours.

J. MONSTER, Tel. 151, Gorinchcm.

B. z. a.: Een Boerenknecht,

oud 25 jr., N. H., goed kunnen-

de melken en onverschillig waar.

Brieven onder No. 4794 8.,

aan het bureau van dit blad.

Met 15 Oct. een nette Huis-

houdster gevraagd, P.Q., uit

boeren- of burgerst, op groot

veebedrijf bij weduwn. met 1 z.

v. 12 jaar. Adres: W. MULDER,

Veehouder, Broek in Waterland.

Er biedt zich aan een net Ar-

beidersgezin, bestaande uit va-

der en 2 zoons en een dochter,

allen goede melkers en werkers.

P.Q. Direct of met 1 Nov.

Brieven onder No. 4795 8.,

aan het bureau van dit blad.

Er biedt zich aan een net ge-

zin, 3 werkkrachten, voor alle

boerenwerk, ook melken, goede

getuigen ten dienste. Brieven

aan E. BUITER, Fabriekstr. 50,

Valkenswaard. (4801

Wordt gevraagd tegen 1 Nov.

een Boerenknecht, goed kunnen-

de melken, door D. H. WES-

TEIRVELD, Westendorp bij

Varsseveld. (4813

Biedt zich aan een net Huis-

gezin met veel werkkrachten,

tegen 1 Mei ’34. Alle boeren-

werk verstaande, zoowel ma-

chinaal als handwerk. Goed kun-

nende melken en met paarden

omgaan. Liefst op modelboer-

derij, N. H. en v. g. g. v. Goede

woning of kleine boerderij moet

disponibel of te huur zijn. Br.

onder No. 4814 8., aan het bur.

van dit blad.

LEVENSBESTAAN.
Te koop te Hilversum: EERSTE KLAS LOOPZAAK

in Boter, Kaas, Eieren en fijne Vleeschwaren. Omzet f 6.50. per

week. Mod. electr. inv., o.a. electr. glazen, Frigidaire snelwe-

gers, snijmachine. Huurjaren aanwezig. Boekonderzoek of over-

tuiging toegestaan.

Br. fr. onder No. 4007 8., aan het bureau van dit blad.

V.S.B. *k/Ko-fcTVjm., SjXOHOJUX, M

-en. W

IWBi luMrcrufliadkht TWawmpoMrocm. ƒ
U dtuuauun Afpluim pais Jr

AXL'SI ®

% 3Cecman.

a

VLAMBÜIZEN voor Afrastering
Van WEIDEN eu HOENDERPARKEN.

„HERCULES” LANDHEKKEN,
3.00 Meter X 1.10 Meter, (geheel gemaakt van Stalen Buizen).

Zware Vlambuizen voor Koestaken

Voor SPOTPRIJZEN bij

P. VAN LEEUWEN Jr., Buizenhandel

Zwijndrecht, Telefoon 6266.

Er biedt zich aan: Een Prot.

BOERENKNECHT,

genegen vee! koeien te melken,

Brieven S. SCHUKKING, Rau-

werd (Fr.). (4016

Goede Boerenknecht, Fries,
biedt zich aan, direct, in Chr.

gezin, goede behandeling boven

hoog loon.

Brieven onder No. 3982 8.,

aan het bureau van dit blad.

Terstond of met Kerstmis ge-

vraagd een Boerendienstbode,

P.G., goed kunnende melken,,

tegen hoog loon, klein gezin, bij

C. DOOTEROM, Streefkerk, bij

’t Nieuweveer. (4009

Jong Landbouwer, gehuwd, N.

H., in bezit van versch. dipl. en

bekend met moderne landbouw-

machines, zoekt betrekking als

bedrijfsleider op landgoed of

groot landbouwbedrijf, moet

vaste positie zijn. Wil ook naar

buitenland. Aanbiedingen onder

No. 4010 8., aan het bureau van

dit blad.

Gevraagd: Een Boerenknecht,

P. Q., goed kunnende melken,

en rijden met paarden. Van 18

tot middelb. leeftijd. A. GROE-

NEVELD, ’s-Qravenmoer N.-Br.

(4777

Terstond gevraagd een

NETTE HUISHOUDSTER,

middelbare leeftijd, gezin 5 kin-

deren, man vast werk, boeren-

stand.

Brieven aan het Adv. Bur.

JOHNDEELEN, Berglaan Z. V.

6 te Voorthuizen. (4250

Er biedt zich aan: Een Land-

bouwer, met 2 groote zoons,

vrij v. dienst en twee dochters,

allen goede melkers, voor be-

drijfsleider of gemengd bedrijf
of wat ook, onverschillig waar,

g. get. ten dienste. Brieven on-

der No. 4546 8., aan het bureau

van dit blad.

Hulp gevraagd in huishouding,
N. H., lichte betrekking, gezellig

tehuis, wasch buitenshuis. Br.

fr. onder No. 4553 8., aan het

bureau van dit blad.

Jongeman, b. z. a. voor garage-

bedrijf. Uitst. met alle voork.

werkz.heden op de hoogte. Liefst

als chef of derg. Momtenteel als

zoodanig werkz. Weg. inkrim-

ping v.h. bedrijf ontsl. aange-

zegd. Ook gen. als chauffeur-

monteur te werken. Brieven on-

der No. 4530 8., aan het bureau

van dit blad.

Frankrijk. Twee R.K. Boeren-

zoons, bekend met alle boeren-

werkzaamheden, zagen zich

gaarne geplaatst als onderge-
schikten op een boerderij in

Frankrijk. Terstond of later in

dienst te treden met kost en ge-

ringe vergoeding. Br. aan Wed.

F. KOSMAN, Groesbeek Plak.

(3986

R.K. Jonge Landbouwer, zoekt

bij deze een hem passende vaste

positie als bedrijfsleider of zet-

boer op een veehoudersbedrijf
van gesticht of klooster of

andere instelling. Is ook voor-

zien vaneen tandbouwdiploma
en kan zelfstandig alle voorko-

mende werkzaamheden verrich-

tten, onder nader overeen te ko-

men voorwaarden.

Brieven onder No. 4661 8.,
aan het bureau van dit blad.

Er biedt zich aan een Boe-

renzoon als Bedrijfsleider, gene-

gen alle voorkomende werk-

zaamheden mede te verrichten.

Liefst bij bejaarde menschen of

een wed. Op goede beh. zal m.

worden gel. dan hoog loon. Met

de melkerij en tevens de hooi-

bouw zoowel als landbouwm.

uitst. op de hoogte. Fries van

geb. Prot. Godsd. 30 jaar. Br.

onder No. 4657 8., aan het bur.

van dit blad.

Een actief persoon wenscht

dezen herfst in Groningen als

Commissionnair in stroo

op te treden, is aangesloten aan

het telephonisch net. Alleen sol.

handelaren komen in aanmer-

king. Br. fr. onder No. 4656 8.,
aan het bureau van dit blad.

Duitsche Landbouwer, inden

oorlog geweest, 12 jaar gediend
als cavalerist, v. g. g. v., zoekt

een betrekking als Boschwach-

ter of Jachtopziener.
Adres: H. SCHEEL, Den Haag,

Maasstraat 41. (4644

WliillWllllßilllllßlMlIIWHIIIHIII Hl WH

Net Persoon, van goeden hui-

ze, ouderloos, 29 jaar, zoekt

plaatsing op boerderij, om in het

bedrijf te worden opgeleid, kan

melken tegen vergoeding van

kost en inwoning en bewas-

sching, tevens verstellen der

kleeding, ook genegen voor ex-

peditiewerk op bovenstaande

voorwaarden. Moet beslist goed
tehuis zijn. Ned. Herv. of G. G.

Brieven aan S. MARIS, Land-

poortstr. B. 119, Willemstad

(N.-B.). (4662

Alleenwonend Rijksambt., 38

j., v. Chr. Beg., z. e. net meisje

van onbesp. levensw., besl. P.

Q. (niet Vrijz.), als

HUISHOUDSTER.

Uitv. br. met photo, die terug-

gez. wordt onder No. 4663 8.,

aan het bureau van dit blad.

Gevraagd door landbouwer op

, de Veluwe een Meid-Huishoud-

, ster, niet ouder dan 30 jaar,
- liefst van Geref. Godsd. Goed

f kunnende melken. Br. onder No.

, 4638 8., aan het bureau van dit

- blad.

1 Ongehuwd Verpleger zoekt

werkkring, leeftijd 24 jaar, al-

gemeen ontwikkeld, rijdt auto.

’ Ook genegen als huisknecht-

’ chauffeur of iets dergelijks te

[ werken. Br. fr. onder No. 4685

8., aan het bureau van dit

, blad.

Gevraagd een flinke nette

[ BOERENKNECHT,

; beslist best kunnende melken

. zeer vereischte, met boerenwerk

. bekend zijnde, bij A. G. STOK-

. MAN, Broekermeer 15, Post

- Broek in Waterland (N.H.).

1 mm

;
~

,

;

voor leder

> bereikbaar door

W goedkoop schrift.

: onderwijs
Kommies, Politie- en Inspecteurs-
dipt., Veldwachter, Marechaussee,
Keurmeester, Rijksklerk, Adjunct-
Commies, Teekenaar, Opzichter,
Burger- Water- en Werktulg-
bouwk.,Electrotechniek,Chauffeur-
monteur, Machinistendipl., Ver-
pleegster, Verkooper,Winke!juffr. ;
Hulp Inde Huishouding, enz.

ONTWIKKELING
® Moderne talen, Ned., Duitsche, en

Eng. Handelsc. Practijkdipl.Boekh,.
Bedrijfsboekh., Steno, Alg. Onlw„

® Honderden cursisten danken hun

vooruitgang aan ons onderwijs.

• {[Ruim 2800 71

£ i } U-geslaagden. Jl

Vraag ons gratis

prospectus no. 22

:JI N STITUUT

NfümANËiijf
ARNMCM

Een zeer ervaren, practisch
Vak- en Zakenman, in gemengd
bedrijf, middelbaren leeftijd,
met flinke hulp van Zoon en

Dochters,

ZOEKT EEN POSITIE
(ook als Deelgenoot), ineen

bestaande of op te richten

Coöp.-slagerij. Goede verkoop-
kracht. In het bezit diploma
boekhouden slagerij. Aanvaar-

ding in overleg.
Br. onder No. 4883 V., aan

’t bur. v.d. blad, Doetinchem.

EEN VOLONTAIR
die zoo noodig genegen is mee

te werken, liefst zoon van groot

landbouwer, op kleigrond, en

kennis van motoren en machi-

nes. Diploma landbouwschool

wordt op prijs gesteld.
Brieven onder No. 5193 8.,

aan het bur. van dit blad.

Met 1 Nov. a.s. gevraagd:
Een flinke

MEID-HUISHOUDSTER

of BOERENDIENSTBODE,

P.G., op boerderij. (5177
Br. aan T. VERHAGEN, Ach-

terdijk B 36, Odijk.

Gevraagd; Een

Flinke BOERENDIENSTBODE,

tegen half November, N. Herv-,

best kunnende melken, leeftijd

)5_20 jaar. H. BRUNT, Nieu-

werbrug a. d. Rijn. 3019

heele verzorging en verpleging
daarvan te doen, alsmede eenig
bouwland en tuingrond te be-

werken. Woning beschikbaar.

Br. met geg. omtr. gr, gezin,
vereischt loon, enz. onder No.

4822 8., aan het bur. v.d. blad.

Wegens dienstpl. v.d. tegen-

woordige wordt met 2 Oct. ge-

vr. een nette Boerenknecht, goed
kunnende melken en het verdere

boerenwerk verstaande, G. G.

Leeftijd 17—20 jr. Zich aan te

melden bij W. KORVER, Oude-

gein, Jutphaas. (4824

Terstond gevraagd: Een flinke

Boerenknecht, P.G., goed kun-

nende melken, bij J. SMALE,

Averlo, Post Schalkhaar. (4825

Aangeboden: Kost en inwo-

ning voor bejaard echtpaar of

man of juffrouw alleen, met vrij

huiselijk verkeer, bij nette R.K.

menschen op boerderijtje, klein

gezin. Br. fr. onder No. 4827 6.

aan het bureau van dit blad.

Er biedt zich aan; Een flinke

Boerenknecht, genegen alle

Voorkomende werkzaamh. mede

te verrichten en zag zich gaar-

ne gepl. op landbouw- of groen-

bedrijf, doch ’t liefst op de

landbouw en op Chr. gebied. En

er wordt meer gelet op goede
beh. dan hoog loon, de wasch

Wordt er ’t liefst bij verlangd.
Brieven onder No. 4789 8.,

aan het bureau van dit blad.

Gevraagd per 1 Nov. Boeren-

dienstbode, goed kunnende mel-

ken en van goede get. voorzien.

In klein gezin, hoog loon. Adr.:
E>. BOS J Tz., Groenekan bij
Utrecht. (4757

Chauffeur. Er biedt zich aan

een net oppassend jongmensch
als chauffeur, in bezit rijbewijs,
G. G. Geheel vrij v. st. drank,

oud 20 jr. Loon nader overeen

te komen. Br. onder No. 4850

8., aan het bureau van dit blad.

Wordt gevraagd een Huis-,

houdster, bij een wedn. met 3 ]
kinderen, leeftijd 40—50 jaar,
N. H., omgeving Groerrio, ook

genegen om te melken, ineen

arbeidersgezin. Huwelijk niet

uitgesloten. Br. fr. onder No.

485) 8., aan het bureau van dit

blad.

B. z. a.: Flink Werkman, kan

best melken en met alle boe-

ren- en bouwwerk bekend, v. g.

g. v., loon naar overeenkomst.

Brieven onder No. 4771 8.,
aan het bureau van dit blad.

Terstond gevraagd in Z.-H.

op een boerderij een Dienstbode,

melken geen vereischte. Brieven

onder No. 4774 8., aan het bur.

van dit blad.

B, z. a.: Boerenknecht, (melk-

knecht), N. H., vrijgezel, 40 j.,

van goeden huize, altijd hierin

werkzaam geweest, voor Hol-

land of Limburg. Directe in-

diensttreding gewenscht. Adres:

L. KROL, T wij zei (Fr.). Met op-

gaaf van loon. (4239



DEKKLEEDEN
6 M. X 4.25 M., zw. gesm.,

sterk, lenig, waterdicht, gebr.,
doch met garantie, t 7.50 en

ƒ 9.75 p. stuk; 6 X 5 M. ƒ 12,

Ook nieuwe laag in prijs. Adres:

APPELO’S Dekkleedenfabriek,

Hasselt (Ov.). Postgiro 10035.

Telef. no. 8. (94549

Werkman, 27 jr., P. Q., biedt

zich aan voor direct of met No-

vermber, als

BOERENARBEIDER,

goed kunnende melken. Ook ni.

tuinderij op de hoogte.
Br. en in!., aan Q. C. SLAP-

PENDEL, Tempel bij Reeuwijk.
(5073

Gevr. tegen 1 Nov.; Een; Boe-

renknecht, goed k. melken en

met paarden omgaan (Ned. H.)

Zich te vervoegen bij G. VAN

ZIJTVELD, Dorpsweg, Maar-

tensdijk. ; 5052

Terstond gevraagd: Een

BOERENKNECHT,

best kunnende melken eii rijden
vereischten, P. G., bij A. VAN

SANTEN, Duivenvoorde 1,28 te

Voorschoten. ; 5082

J. A. HEUSINKVELÜ,

Lichtenvoorde, '

.Boomkweekerij en Zaadhandel,

Opgericht 1870,

vraagt (waar nog niet, verte-

genwoordigd)

SOLIEDE EN IJVERIGE
AGENTEN

voor den verkoop van Tuin-,
Bloem- en Landhouwzadén en

Boomkweekerij-artikelen, tegen
flinke provisie. (4934

Biedt zich aan: Een

BOERENKNECHT,

goed kunnende melken en met

alle werkzaamheden bekend.

J. v. Houtstr. 17, Den Haag.
(4930

Er b. z. a. met: Nov.: Een

nette Boerenknecht, v.g.g.v., G.

G., 23 jr., prima melker en goed
met paarden om k. gaan. Goed

tehuis gaat boven hoog loon.

Liefst bmtrek Zwolle—^Kampen.
Fr. br. met inl. onder No. 4948

8., aan het bur. van dit blad.

B, z. a.; Boerenzoon, P. G.,
fl. v. pers., best k. melken en

zelfst. k. werken, v.g.g.v., Üipl.
R.L.W.C., met Nov, of eerder,
liefst bij Wed. of bej, menschen

of daar, waar ’t bedrijf later k.

worden overgenomen; hoog loon

geen vereischte, liefst in Z.-H.

Wil bok wel een maand op pr,

komen werken.

Br. fr. onder No. 4975: 8.,
aan het bur. van dit blad.

Biedt zich aan een Boieren-

knecht, 21 jaar, goed kunnende

melken en met paarden omgaan,

P.Q., Br. met opg. v. 1. aan J.
W. PATER, Veldhuizen, E c 23,
Ede. (4675

Plaatsing gezocht v. jongen
van 18 jaar, op ’t platteland, ge-

negen alle voorkomende Werk-

zaamheden te verrichten. Br.

■fr. letter S. a. d. Boekhandel

W. MATHLENER, Delft. (3993

B. z. a., door omstand.; Een

Boerenarb., om ! Oct. of Nov.

in dienst te tr. Goede melker

en met alle boerenwerk bekend,
voor ƒ 10 p.w. Klein gezin,
wöongel. moet disp. zijn. Gen:

een week op proef te werken.

Br. fr., onder No. 4965 8.,
aan het bur. van dit blad.

Gevr. inde Betuwe: Een nette

Jongen, P.G., niet boven 17 jr.,

tegen kost en inwoning, in Chr.

gezin, zonder kind. om in gem.

bedrijf en kippenhouderij opge-

leid te worden. Goede behan-

deling. Br. onder No. 5272 8.,

aan het bjir. van dit blad.

Goed bekend staande Pluim-

veevoederfabriek vraagt op alle

plaatsen solide Agént-Depot-
houders. Br. onder No. 5277 8.,

aan het bur. van dit blad:

Gezocht;

Werklustig Compagnon,
met ƒ 5000.—,

in bouwbedrijf te Delft. Vak-

kennis geen vereischte, geld is

gewaarborgd. Door familieom-

standigheden is de zaak ook

over te nemen, ad ƒ 1000.—,
met vaste burgerklanten.

H. v.' BAARLE, Buitenwater-

sloot 118, Delft. (5274

SMYTH’s Nonpareil
en STELLA Zaaimachines

leestafel"

dSP
1

’ Inlichtingen worden gaarne verstrekt' door:

N.V, Handel Mij Wed. J. C. MASSEE & Zn., Goes

In enkele districten kunnen nog solide Agenten worden aangesteld

Er biedt zich aan:

EEN BOERENZOON
bekend met alle boerenwerk,

ook wel genegen als chauffeur.

Brieven aan O. A. POSTMA,
Corr., Twijzel (Fr.). (5230

BOERENDIENSTBODE ge-

vraagd, een flinke, tegen l Oc-

tober, voor dag en nacht, bij
J. A. NUESINK, Wilp.

Jong, energiek Bedrijfsleider
zoekt plaats, zoowel op vee-

als op bouwbedrijf. Volledig op

de hoogte van alle moderne

machinerieën, ongehuwd. Br.

onder No. 5184 8.,, aan het bu-

reau van dit blad.

Gevraagd voor l Oct.: Een

FLINKE MELKKNECHT,

goed kunnende melken en vee-

verzorgen.

Adres: W. J. VIJGEN, Maar

20, Onderspekholz, post Ter-

winselen. (5182

Gevraagd; Een flinke

BOERENKNECHT,

P.G., vereischte goed kunnende

melken en alle boerenwerk goed
verstaande, bij ADR. STAM,

Binnenweg 16, Ouderkerk a. d.

Amstel. (5180

Biedt zich aan; •

JUFFROUW. I

van middelb. leeftijd, voor hulp
inde huishouding, of bij Heer

alleen. Rijksbetrekking of iets

dergeiijks, omtrek Gooi of om-

streken, om terstond in dienst

te treden.

Brieven onder No. 5178 8.,

aan het bur. van dit blad.

Gevraagd; Een flinke

BOERENDIENSTBODE.

tegen 25 November, goed kun-

nende melken, bij C. KORVER,

Portengen bij Breukelen.

Er b. z. a.: Een Melkknecht.

Br. letter A. Poststation Kapel-
Avezaath. (5156

Wederverkooper zoekt in re-

latie te treden met Boomgaard-
bezitter, voor geregelde afrra--

me van winterfruit (appelen en

peren), goede kwaliteit, tegen
uiterste prijzen. Br. onder No.

5155 8., aan ’t bur. v.d. blad.

Oliefabrieken N.V,
1

Amsterdam,

Slü Kwaliteifs producten:
; I WÊÊ Murwe en halfs, 7-B'/2 %

I Lijmaadkoekjes vocht, dat is

SjSjÊpS lijnzaadschilfees 5 °/o vocht

paPr tijnmcel minder dan

Soyaschilfers gewoonlijk

Vy&i Soyakoekjes indekoeken.

Gatiokoekjes v, rafioneele voedering

plAj Kunstkorrel geeft meeste eieren

BB cn sterkste kuikens

É|||s Vitaminenmeel beter dan vischraccl.

lip' Vraagt merk BERTELS,

lef op ons ongeschonden LOODJE,

ZORGT ER VOOR, DAT UWE SCHEER-

Hgr WOL NAAR HET EENIGE JUISTE

pp- ADRES GEZONDEN WORDT, DAT U

NOOIT TELEURSTELT.

HILLEBRANDS’ Wolbewerking
te NIETAP-LEEK - Opger. 1860

TELEFOON No. 20 14 keer bekroond

H-Dekens - Garens - Stoffen

Vraagt de maakloonen waar alle inlichtingen bij

staan. Heeft U geen scheerwol, schrijft dan om de

prijscourant van de door U gewenschte goederen en

stalen of zichtzending. U kunt alle diverse wol-

len goederen in prima kwaliteiten bij ons koopen.

FLINKE DIENSTBODE

gevraagd, niet beneden 17 jaar,
moet goed kunnen melken en

gewend zijn om met kinderen

om te gaan.

Br. fr. met uitv. inlicht, on-

der No. 5208 8., aan het bur,

van dit blad.

Een Onderlinge Verzeke-

ring-Maatschappij op het

gebied van Rijwiel-, Wa-

gen-, Ziekte-, Bedrijfs-,

Rundvee- en Paardenver-

zekering zoekt actieve

Vertegenwoordigers
voor haar verschillende

afdeelingen. Hooge jaar-

lijks terugkeerende provi-
sie.

Na drie maanden proef-
werken volgt bij gebleken
geschiktheid aanstelling
tot Hoofdvertegenwoordi-

ger op vaste toelage en

provisie.

Br. fr. onder No. 5170 B.

aan het bur. van dit blad.

,

BOERENKNECHT

gevraagd, op klein bedrijf, tot

Mei 1934, goede behandeling
wordt voor ingestaan, doch

geen hoog loon.

Brieven onder No. 5209 8.,

aan het bur. van dit blad.

Met half October 1933 gevr.;

EEN Bi ERENDIENSTBODE

P.0., goed kunnende melken en

verier alle weikzaamhcJ: n

kun:1

., verrichten, melk gaal

zoet weg, ioon naar bekwaam-

heid,' bij G. VAN EiJK, Land-

bouwer. Eioekvveg 5, Johaana-

noeve, Couda. (5185

BEDRIJFSLEIDER.

B, z. a.: Een nette Wedn.,
N.H., m.b. leeft., n. onbem., te-

gen kost en inwoning, bij nette

Wed. of Juffrouw, op kleine

boerderij of hoenderpark, of

dergelijke, liefst in Gelderland.

Brieven onder No. 5207 8.,
aan het bur. van dit blad.

TE KOOP: Ford, voor on-

derstel, met wielen en banden,

is in pr. staat, prijs ƒ 25; zeer

gesch. onder dresseer- of melk-

karretje. Een in prima staat 4-

deurs Ford Carrosserie, zwart,

1925, is heel mooi, past op van

1923—1926, pr. ƒ 22.50, en een

4-wielig Hupmobile Onderstel

met banden, compt., pr. ƒ 25,

zeer gesch. voor platte wagen

van kolen- pf groentenh. of vee-

transp.wagen. (5269)
Alles bij: J. PANDER, Melk-

weg no. 12, Doetinchem (Gld.),

Aan hetzelfde adres een goed
onderhouden, met open bak,
Chevrolet Besteiwagentje, prijs

ƒ 110.—.

Te koop; Een

ZWARTE JACHTHOND.

Te bevr. bij H. H. SCHOT-

TEN, Holterhoek B 198, Eiber-

gen. (4985

H.H. Raskönijnfokkers! Weg.
plaatsgebr. te k. aangeb.; Twee

witte rasechte, kerngez. VI. R.

voedsters, 1 jr. oud, gew. plm.
12 pond, oorl. 16 cm, v.d. spot-

prijs van ƒ 4 p. st. Tevens te

k.: 2 W. VI. R., geb. 22—4

’33, kerngezond en van pr. afst.

ad ƒ 2.75 p. st. : 2 W. VI. R.,

7 mnd. oud, ad ƒ 3.25 per stuk.

Alles onder rernb., vr. v. k. Te

zien en te bevragen hij TH. J.

SNOEK, Gein-Noord 40, Abcou-

de (U.). 4976

Te koop gevraagd:

FORDSON TRACTOR met

Poulie en Regulateur,

voor dorschen, liest model ’27

—’2B.

Aanbiedingen met uitersten

prijs onder No. 5066 8,, aan het

bur. van dit blad.

Te koop: Een

BEST WEG- en WERKPAARD,

bruine ruin. Voor mak en eer-

lijk wordt ingestaan. 4951

Te bevragen bij NiCOLAAS

WIELBOREN, Voorweg, Heems-

kerk aan Duin.

Te koop gevraagd: Een

in prima staat zijnde KLEINE

DORSCHMACHINE,

met of zonder reiniging.
Brieven met uitersten prijs en

merk aan PH. E. VERHOLT,

Loopbergenscheweg 2, Ooster-

beek.
"

4949

Q. LAARVELD, Aalburg bij
Heusden (N.-Br.)

BIEDT TE KOOP AAN:

2 W. VI. R. Konijnen (r.),
één oud I jaar, ad ƒ 3 en een

6 mnd. oud, ad ƒ 2; W. VI. R.

voedster, oud IVi jaar, ad ƒ 4,
van prima ouders. Vr.v.k., verp.

vrij, remb. (5057

HENNEN EN EENDEN.

200 Wit Legh., 12 wk. oud,
90 ct.; 100 Wit Legh,, 5 mnd.

oud, ƒ 1,50; 100 Khaki Campb.,

s'/2 mnd. oud, 90 ct. Alle rasz.

en kerngez. Vanaf 25 st. fr.,

verp. vrij. Hoenderp. Oranje

Nassau, Ee 6, Ede. (5331

Prima jonge Hennen

en Eenden

rasz., kerngez. en van hooge
legstam gefokt.

Wit Legh., £ mnd. oud ƒ 1;
idem van 4 mnd. oud ƒ 1.25;
idem van 5 mnd. oud ƒ 1.45;
Dam. en Rh. Isl. Reds, 3 mnd.

oud, ƒ1; idem 4 maand oud

ƒ 1.25; idem 5 mnd. oud ƒ 1.50;
N.-Holl. Blauwen, 4 mnd. oud

ƒ 1.10; idem van 5 mnd. oud

ƒ 1.30; gekruist Ras, 4 mnd.

oud ƒ 1 ; idem 5 md. oud ƒ 1.25.

Witte Ind.- en Kh. Campb. Ben-

den, 5 mnd. oud, ƒ 1. Zending
remb. Nieuwe verp. vrij. Goed

zichtb. Met 25 stuks franco en

een onverw. Haan cadeau.

Het van ouds bekende adres:

P. y. d. HEUVEL.

Nistelrode. Telef. 10.

Bij koop telefoon vrij.
5151

Friesche Kleipoters, verschilt,

soorten, klassen en maten ver-

krijgbaar. Ook prima Cons.-

aardappelen. Levering fr. ieder

station. Vraagt prijsopg. 3 5210

W. DIJKSTRA Jz., Beetgu-
mecraolen (Bries!.).,

Friesche Kleipoters! lets

nieuws! Schrijf direct aan: M.

v.d. LEI, Dokkum (Fr.). 1 ele-

foon 188. 5211

BEZOEKT de

bekende jaarüjksche

Fokveedag te Cuijk,
op DONDERDAG 28 SEPT,

Aanvang 9 uur.

:—: Aangifte 560 stuks. : —;

5206

WELKE KAASBOER

is genegen om rechtstreeks aan

winkelier te leveren

PRIMA VOLVETTE KAAS?

Aanb. met prijsopg. aan L.

HIESMAN, Winkelier, Afferden

bij Druten. 5265

PATR. LEGH.! Mooie Fokh.,

4 mnd. oud, ad 60 ct.; gezonde

mooie Hennen, 3—4 mnd., ad

ƒ 1.25. Zware jonge Ganzen aan

kleine partijtjes. Aan huis te be-

vragen bij Mej. G. VERHOE-

VEN—BUYS, Dussen. 5210

I Gegak dekstukken I
B

voor golfplatenafoekking I

I 35 cent per Meter. 5099 I

I Fa. J. j. WESTHOFF & Zn. |
GRONINGEN.

BOSCHFAZANTEN

en PATRIJZEN,

100 Boschfazanten, br. ’32 en

vroegbr. ’33, a ƒ'2 p. stuk. 10

Patrijzen, geheel volw., a ƒ 2.—-

per stuk.

Br. franco onder No. 5055 B,

aan het bur, van dit blad.

Te koop: Een CHINCHILLA

KONIJN met 9 jongen, prijs ƒ 5,

vr.v.k., verp. vrij, bij J. PAS-

TERKAMP, Ransdorp A 11, ge-

meente Amsterdam. 3999



TE KOOP:

Prima jonge Eenden

en Hennen,
br. ’33, rasz., kerngezond, en

ran de beste legste-s gefokt.

I—lo Khaki Campbell Ben-

den, volw., ƒ I. p. st.; Witte

Leghorn, Ancona’s, donk. gez.

Barnevelders en Rhode Island

Reds, van 3 mnd, ad ƒ I.—;
idem van- 4 mnd. ƒ 1.25, en van

5 md. ƒ 1.50 p. stuk; Gekruist

Ras van 3 md. ƒ 0.85, v. 4 md.

ƒ I. en van 5 md, ƒ 1.15 p.
stuk. Zend. remb., met vrije,

goed zichtbare verp. Bij afname

van 20 of meer franco ieder

spoorwegstation. (5048

TH. BROK,

Dansnhoeve :—; O s s.

B/ESTHOFF
& Zn. I

ONINGEN.

- fj S T VAN

ENGAAS

per 100 Meter,

breedte

60 c.M. ƒ 3.36

90 c.M. ƒ 4.47

3 duims UX) c.M. ƒ 5.00

3 duims 120 c.M. ƒ 5.96

3 duims 150 c.M. ƒ 7.42

3 duinis 180 c.M. ƒ 8.90

2 duims 60 c.M. ƒ 4.56 B

2 duims 9Ó c.M. ƒ 6.10 P
2 duims 100 c.M. ƒ 6.85 H

2 duims 120 c.M. ƒ 8.20 ■

2 duims 150 c.M. ƒ10.25 B
2 duims 180 c.M. ƒ 12.00 tl

2 duims 200 c.M. ƒ 13.20 ra

1 duims 45 c.M. ƒ 5.75 |
1 duims 60 c.M. ƒ 7.20 S

1 duims 100 c.M. ƒ 11.60 g
1 duims 120 c.M. ƒ 13.90 g

1 duims 150 c.M. ƒ 17.30 B
1 duims 180 c.M. ƒ20.80 B

Bestellingen op KippengaasH
vanaf ƒ 10 franco levering.B

Kuikens

ƒ 10.— de 102 stuks.

Direct leverbaar: Reds, ge-
kruist met N.-H. Blauwen a

f 10.—; N.-H. Blauwen, 14 da-

gen oud, pracht kuikens, ƒ 14

de 102 stuks. Levende over-

komst gegarandeerd. Rembours.

Vanaf 50 stuks fr. Uw station.

Beleefd aanbevelend,

A. VAN WOLFSWINKEL,

„Hoenderzicht”,

Proosdijweg 9 EDE (Gld.)
5076

OPROEP voor een nieuwe

SCHRIFT. WINTERCURSUS

IN MOTORENKENNIS

voor den bedrijfslandbouwmo-
tor, volgens de nieuwste en ge-

makkelijkste methode.

Aanvang half October a.s.

Prospectus te bevragen bij;

JAC. HAGE,

Markt A2l, St. Maartensdijk.

Nieuwe Smit’s ROOMKOELER.

Cap. 50 Ir. per uur. Van ƒ 45

voor ƒ 20. Werking gegarand.
Fa. VAN BEMMEL ZEIST,

5150) Tel. 1641.

Net Kosthuis aangeb. door

echtp. z. k., P.G., met vrije zit-

en slaapk. of huisel. verkeer, in

de prov. Utrecht. Br. fr. onder

No. 5176 B. a. h. bur v.d. bl.

Direct leverbaar:

N.-H. Blauwe Kuikens,
extra zwaar soort, uitsluitend

gefokt van overjarige toornen,
welke op pullorum onderzocht

zijn, a ƒ 14.50 per 100, franco

elk station. Levende overkomst

gegarandeerd. Zend. remb.

J. v. DONKELAAR,

Hoenderp. „Hoenderlust”,

Ederveen. Telef. 12.

Jktx Nevenstaande complete Tuigen
met te’dsels en strengen, Berlin zilver gespen, prima

Vj\ zacht blijvend, extra sterk tuigleder, voor paard f 35.

\‘ j
voor hit f 30.—, met recht van terugzending, indien niet

volgens omschrijving. Vracht v. k. Onbek. rembours.

;] |'l \Vy \ tIES?
5

Vraagt prijs van Tuigen voor Shetland Pony’s ir

WM n \l Zwart en Bruin. 5146

Jl jl VAN DER ZIJDEN

Zadelmakerij :—: Oud-Alblas

Te k.: Patty, Dob. Pincher,

teef, geb. 1931, Vader: Greif

aus der Heimat. M.; Raval’s

Nanna, met off. papieren. Foto

op aanvrage. J. TIETEMA, te

Noordvvolde (Fr.). (5023

H.H. PAARDENFOKKERS.

Te koop: Een Iste klas En-

terhengst, van prima afstam-

ming, tevens M. C. ouders of

dito Hengstveulen, bij H. PEN,

Steenwijkerwold, Kerkbuurt.

Te k.: I—o donker gestr.
Plyni. Rocks, 4 md. oud, stam

J. v.d. Berg, Drachten, voor

ƒ 4.—. J. WIERSUM, Uithui-

zen Polder. (5022

Prijsopgaaf gevr. van hoog-
stam en pyramide Fruitboomen,
zware boomen, geleverd fran-

co af Kruiningen. Minste afna-

me 100 stuks. Aanb. aan M.

AUGUSTEYN, A 55, Schore.

Te koop gevr.: 3 a 4 aandee-

len Puttershoek, om dit jaar
nog bieten te kunnen leveren.

Br. met uiterste prijs onder

No. 5041 8,, aan het bureau

van dit blad,

PRIJS GEVRAAGD VAN

25 Barnevelder Poelies, 12 a

13 wk. oud, en 25 Witte Legh.
Poulies, alle pullorumvrij, tegen
den leg, franco te leveren te

Zundert, bij A. v. TIOOIIDONK,
D 79, Zundert. 5042

Reuze Foxhond over te ne-

men, mooi, jong, vertr. dier.

Zij die van ongedierte last heb-

ben, totale uitkomst, prijs ƒ 5.

Adr.: NIJHOFF, Klundert.

Te koop: Goudfaz.haan en

hen, br. ’32, ƒ8; dito Boschfaz.

ƒ 4; één Picta Faz.haan, pracht-
dier, staart 70 c.M. lang, met

Goudfaz.hen, samen ƒ 13, in

één koop ƒ 22.50, fr. remb.

Adres: JOH. KOGGEL, Rivier-
straat 30, Eindhoven. (5044

Eerste kwalit. Hennen.

Af te geven; W. Legh. Hen-

nen, 12 wk. oud ƒ 0.95 p. stuk,
14 wk. oud ƒ 1.05, 3 '/2 rund.

oud a ƒ 1.15, 4 mnd. oud a

ƒ 1.25 p. stuk,442 mnd. oud a

ƒ 1.35 p. stuk, 5 mnd. oud a

ƒ 1.45 p. stuk. Alle dieren zijn
rasz. en kerngez. Zend. remb.

Verp. vrij. Vanaf 25 stuks fr.

J. v. DONKELAAR,

Hoenderpark „Hoenderlust”,

Ederveen. Telef. 22.
" 5075

Besch. Dame ter inwoning
gevr., bij heer-alléén, z. sal., op

landg. bij stad Geld. Liefst ge-

goeden boerenstand.

Br. franco onder No. 5091 B,

aan het bur. van dit blad.

Attentie! Te koop prima jonge
Hennen en Eenden, W. Legh.,
Barn. en R. fsl. R.,'3 mnd., ƒ 1,
4 mnd. ƒ 1.20. 5 mnd. ƒ 1.40

per stuk. N.-H. 81., 4 mnd.

ƒ 1.10, 5 mnd. ƒ 1.20. Gekr.

hen. 4 mnd. ƒ I, 5 mnd. ƒ 1.20,
W. Ind. en K- Campb. eenden,

4'/2 mnd. ƒ 0.90. Verp, vrij. Bij
29 stuks franco station. W. v.

GERWEN, Spoorstr. 9, Oss.

(4950

Te koop: Prima W. L. Hen-

nen, 180 stuks, 13 wk. oud,
ƒ 0.95 per stuk en 75 stuks. 11

w. oud ƒ 0.85 per stuk. Al deze

dieren zijn goed ontw. en beslist

kerngezond. Nieuwe zichtb.

verp, gratis. Vanaf 25 stuks fr.

remb, J. v.d. KROL, Kootwij-

kerbroek, Barneveld. . (5195

Goed tehuis aangeboden vooi

groote hond, liefst Dobermann

of D. Dog of Herder. A. VER-

LOOP, Polderstraat, Oud-Beijer-
land. (5161

Te koop: Prima 6-lamps ra-

dio-toestel met kamerant. (Du-
eietet), zoo goed als nieuw

speelt nog zuiver op eerste lam-

pen, gekost ƒ 325, voor slechts

ƒ 65. Dage!, te hooren bij J.
DRENT, Boeschoterw., Voort-

huizen, Tel. 69., (5157

Te koop; 2 Foxterriers, 7

wk., reu, 3 k. kopt., ouders ex-

tra op ratten en bunzings, w.

v. ingest., pr. ƒ 6. Zichtb. verp.,
vr. v. r. Rembours. G. J. OT-

TEN, bij Station Duiven,

(5154

Te koop aan regeeringsprij-
zen: 7000 kg. Eigenh., m. 28—

35; 7000 kg. Eigenh., m. 28—

45; 35000 kg. Bintje, m. 28—

50. Alles door de N.A.K. goed-
gekeurd in klasse 8., en van

I
zware zeekfeigrond. P. S. M.

VOGELAAR, Stoofdijk C 28,
Dinteloord. (5162

Verkrijgbaar Boter a f 1.00 p. kg., door elke rundveehouder.

Nevenstaand apparaat past op elke melkbus.

. Gemaakt van eikenhout, bestaat het uit pols-

Istok
met kruishout en afneembare sluitstukken

met gaten, passend inde bus, welke met vleu-

gelmoeren bevestigd worden. Verder conisch
sluitend halsstuk met rand en handgrepen.

_
Prijs f 2.50 per stuk, franco naaste spoor-
station. Opgeven voor 30 L. of 40 L. bus.

**.*•) Deze 'fde apparaten in vertinde uitvoering a

f 2.75 per stuk. Grootere apparaten op aan-

vraag. Handelaren reductie.

Aanbevelend,

W. H. BREKVELD, Boedelhofweg E. 587,

Eefde bij Zutphen.

Fokvarkens. Te koop prima
jonge Beeren van 2,3 en 7

mnd. oud. Op de tentoonst. te

Utrecht hoog bekr. Ras: Groot

Yorkshire. Prijzen billijk. D. G.

DOETS, Varkensfokker, Loos-

drecht (Utr.). (5160

Te koop: Een fijn Hammer-

less Ejector, cal. 12, fabr.

Bayard met fijne Demi bloc

loopen. is splinternieuw, prima

schot, gekost ƒ 300, voor den

prijs van ƒ 75. Aan hetzelfde

adres aangekomen een paar

Zwanen, grijs, geboren T. v.

t. b. m. o. v. m. onder No. 5158

8., aan het bur v.d. blad.

TE KOOP:

Een zwaar Belg. Paard, 2'/2

jaar oud, mak in en bij alles,

en een 1 Va-jarig mooi Paard,

prachtige gang. Te bevragen bij

J. KLEIN -POELHUIS, Honesch

B 52, Op de Bleek, Haaksber-

gen. 5199

TE KOOP:

Best sprekende grijze rood-

staart Papegaai, jonge, gezonde
vogel, met Kooi, ƒ 40; Angora-
kater ƒ 10 of een gedekte Poes

ƒ 15, beiden 1'/2 jaar oud, rasz.

en een nieuwe Koffergramofoon
met 30 Platen ƒ 20 (wegens
verhuizing). Parallelweg 109a,
Rotterdam. 5202

Te k. of ruilen: 3 W. VV.

Hanen, geb. 25 Maart, rasz. en

kerngez., van goede bedrijfsdie-
ren gefokt, tegen dito Hanen, 1

ervan ook wel te ruilen tegen
W. L. Haan. W.r.z.e., fr, tegen

fr., vroegbr. tegen vr.br. Prijs:

geb. 27 Mrt. ƒ 2, de andere (ge-

boren Mei) ƒ 1.50. Naaste stat.

Veendam. H. J, HOMMES, Bor-

gercompagnie 51 (postbestel-
ling Sappemeer). 5196

, GEVRAAGD:

f Een middel om Hoornvee blij-
’ vend te kenmerken, door JOH.

1 J. KOLE, Noordbeek, O. en W.

| Souburg. (5192

Een zoo goed als nieuwe

Standaard Benzinemotor 8 p.k.
op wagen ad ƒ 165.

Adres: M. ’t LEENHOUTS,

! Tel. 59, Oostburg. (5191

Te koop: 2 roodbonte half-

bloed Stierkalveren, oud 8

mnd. en 6 mnd., van pr. afst.,
zoowel op productie als ex-

terieur, bij W. DAMMAN Jr.,
Lenthe, Op de Koele, Dalfsen.

(5189

Te koop gevraagd: Een ge-
bruikte in goeden staat zijnde
Dorschmachine, marktschoone

reiniging, geen zware. Br. fr,

D. DE GOOIJER, Post Ter-

schuur onder Barneveld (Gld.).

(5188

Lister Motoren te koop ge-

vraagd, van V/2 tot 4 p.k.
Brieven onder No. 5186 8.,

aan het bureau van dit blad. |

—

Te koop of rallen: 2 Patr.

Wyand. Krielhanen voor 1 hen,
prima, of ƒ 1 per stuk. Verder

2—o Fr. Hangoor., ijzergrauw,
4 mnd., ƒ 1.50 per stuk. Oude

Voedster ’32 ƒ 3. Alles raszui-

ver. Vr. v. r. k. Remb. A. j.
DERKENK, Benteloscheweg 12,
Delden. (5183

Koopjes. Ben 12 p.k. Standaard

Benz.motor op w., ingekast,
ƒ 110, een 10 p.k. Boumam,
idem, ƒ 125, een 3 p.k. Ber-

nard m, radiateur, prima, ƒ 70,
een 4 p.k. Deutz ƒ 35. Cormick

Kunstm.strooier a. w. ƒ 100.

Stroosnijders Bedenia, nieuw

ƒ 35. I.' DE NOOD, Tel, 431,

Middelburg. (5181

Te koop gevraagd: Een Kalf-

stier of Pinkstier, volbloed, van

beste afstamming, zwartbont.

Br. met opg. van pr. aan J.

WINKEL, Hoeve „Rust Roest”,

Mijdrecht. (5174

Te koop: Bintjes Pootaard-

appelen, pl.m. IÓO H.L.j, ad

1y2 ct, per kg., af boerderij.

Goedgekeurd voor eigen gebr.

bij J.‘ LUIT, Eesergroen F 22,

(Qem.) Borger. (5171

TREKHONDEN.

Gekr. Martins, 6 wk. oud,

van prima afstamming, te koop

van ƒ 12.50 tot f 17.50 bij A.

W. P. KORNDORFFER, Bagijn-

hof 24, Dordrecht, Tel. 4517.

Te koop: 50 Witte Legh., 3

m. oud; ƒ 1 per stuk; 50 Witte

Legh., 4 m. oud ƒ 1.25; .20

Witte lid. Loopeenden en

Kh. Campb., 4'/2 maand, f 1,

fr: remb. M. v.d. ELZEN,

Bèschemscheweg, Oss,

(51663

DCRSCHMACHINES,
zoowel nieuwe als goede ge-

bruikte, met en zonder reini-

ging, in prijzen vanaf ƒ 40.—,

Firma H. H. WIND,

Landb.vverktuigen - Coevorden.

4833

Inhoud: 80 100 125 Liter.

Prijs: 8.50 9.00 9.50 gld.

Franco ontvangstation.

WASSER - DEURNE.
Telefoon 54.

4727

Jonge HENNEN.

Pluimveefokkers! Wij hebben

HENNEN van goede afstamm.,

gem. 240 eieren. Gezien de

Edesche Legwedstrijd, waar-

van bewijzen alle werkdagen
ter inzage. Wit Leghorn, i/2

mnd. ƒ 1.20, 4 mnd. ƒ 1.35, 4/2

mnd. ƒ1.50, 5 mnd. ƒ1.70. Pa-

trijs Legh., 3/2 mnd. oud ƒ 1.30.

Alles per stuk. Levende over-

komst gegarandeerd. Rembours.

Vanaf 25 stuks fr. Uw station.

N.-H. BLAUWE KUIKENS

direct en wekel. leverbaar, ƒ 15

de 102 stuks, de 500 ƒ 14.50,
de 1000 st. ƒ 14. Levende over-

komst gegarandeerd. Vanaf 50

stuks franco Uw station. Remb.

Beleefd aanbevelend,

W. VAN GENT,
Nut Hoenderpark „Welgelegen”

EDE (Gld.) - Telef. 209.

5077

Buitenkansje! Schitt., forsche

zeer scherpe, rasz. D. H., besl.

tent.dier, enorme stand ooren,
schitt. kop, staart correct, bui-

tengew. karakter, deinst noch

v. schot, noch v. stok terug,
eenigsz. geleerd, bij alles vertr.,
op comm. onverschr., kamerz.,

mag geen enkele fout aan zijn,
fl. maat, kleur wolfsgr., ges),
teef, leeft. 14 mnd., op goede
beh. gelet, prijs ƒ 20. Adres; C.

NEELEN, 83, Fijnaart 5198

TE KOOP:

1 W. VI. Reus voedster van

April ƒ 2; 1 dito ram, ook RL,
ƒ 2; 3 W. VI. R. voedsters, in

één koop ƒ 6, ƒ 1.25 per stuk,
le kl. dieren, fokmateriaal. W.

N. BAKKER, Kruislaan 28, Enk-

huizen. 5179

Te koop; Een

mooie zwartbonte HOND,

goed waaksch, lief bij kinderen

en scherp op ongedierte en een

goed onderhouden FORNUIS,

prijs billijk, bij E. J. LAMMER-

DINK, Waterstraat No. 3, Goor

(Ov.). (5266

Gevraagd:

Pl.m. 10.000 pond ROGGE- of

HAVERSTROO

(voor strooisel). 5214

JOH. DIRKSEN, Hierdensche-

wég, Harderwijk.

Prijsopgaaf gevraagd vaneen

volbl. V. D. L. :Beer, 6—7 mnd.

oud, van beste afst., fr. Sneek.

Aanb. aan A. OSINGA, Sondel

(Fr.). 5212

Te koop:

MOOIE DUITSCHE HERDER,

wolfsgr., 8 mnd., reu, zeer vlug
en scherp waaksch, kamerzinde-

lijk, 60 cm hoog, prijs ƒ 18.'Ook

ruilen voor D. H. met zwart

dek. J. STAPPENBELT, Bakke-

rij, Lemelerveld.

TE KOOP:

Mijn pracht Doberm. Pincher,

br. op zw., teef, 11 mnd. oud,

62 cm hoog, zeer gehoorzaam,
en goed waaksch, en een Cock.

Spaniël, br.bont, prima rattenv.

Spaniël ook te ruil tegen rasz.

Konijnen. Prijzen per corr. Liefst

aan huis. L. VERSCHOOR Esch-

weg 26, Nijverdal (4986



H.H. VEEFOKKERS!!

Bij het aanschaffen van Halsters
,
koopt

dan de nieuwe Halster uit één stuk.

i-i?
0

Octrooi aangevraagd. 'TggS

IS IN ELKE MAAT TE STELLEN, IS STERK EN GOEDKOOP.

Te leveren in elke kleur.

De Benige Fabrikanten:

GEBRS. HUIZINGA, Eewal 80,

Leeuwarden, Tel. 6663.

MET 'N AJAM EEN EXTRA

WINST
.

GELEGENHEIDSKOOPJES in

AJAM MOTOREROEDERS en

AJAM WARMWATERCENTRALES

nog eenige stuks beschikbaar.

Volle, schriftelijke garantie voor:

a) gebrekvrije constructie

b) uitkomsten minstens 80%

c) alle instrumenten.

SPOTPRIJZEN! Op inzending an
I

: deze advertentie volgen gratis inlichtin-

gen zonder Verplichting.

AJAM FABRIEKEN

NOORDWqKERHOUT-STATIOH

OPGERICHT 1897
B<j.

In huur-koop gevraagd:

i 5-jarig MAK WERKPAARD,

' zonder gebreken, geen Kidde.

Br. fr. onder No. 4944 8., aan

het bur. van dit blad.

1 Te koop aangeb.: Een 2-wiel.

dichte Hittenkar, in goeden st.

zijnde en voor alle doeleinden

geschikt. Te bevr, bij J. C. DE

BRUIJN. Ter-Aar, Kortenaar.

(4945

Te koop: 2 donker roodbonte

Volbl.stieren met kol en w. bee-

nen, geb. 14 en 22 Nov. 1932,
van beste afst. en lijsten en vrij
van t.b.c., hebben al gedekt en

bevrucht. Tevens een 3-j. Stam-

boekmerrie, 3 X bekr. V.: Dit-

mar. M.: bekr. pref. merrie. Be-

nevens een Entermcrrie van pr.

afst., bij P. K. POSTMA, Rau-

werd (Fr.). (4790

Extra Wit Legh., a. ea t. d

leg ƒ 1.75, 13 wk. ƒ I—. Bi

kwantum belangrijk minder.

Elitefokkerij „HEJMG”, Ame-

rongen. 120C

Te koop of te ruil: Mijn

JONGE GROENE EN GELE

PARKIETEN,

de gr. ƒ 0.50, de gele ƒ 1 pe

stuk. Zend. onder remb. H. J
SIKKEI.BEfN, Weverstr. N. 22

Rijssen. - (509t

MOETEN WEG!!

1 Spaniël, teef, met stamb. ei

1 Heidewachtel, reu. Spotprijs
KREIJKES, Holterstr. 18—20

Rijssen. (50tN

Te koop aangeboden: Een

1-paards TREEMOLEN.

Prijs: ƒ 40.—. (509;
Te zien en te bevragen bij

A. VAN WILLIGEN, A 19, te

Vuren.

Dorschmolen! Te koop gevr.:
Een in goeden staat verkeer.

Rechtstroo-Dorschmolen. Fr. br.

met uit. prijs spoedig inz. bij
G. HARTKAMP, „Klein Ammer-

velde”, Wijhe. (5087

Gevraagd:

3y2 -jar. donkerbruine (zwarte)

MERRIE met witte voeten.

; Mak in alle tuigen. (5084
J. LAAIJ, Oostvoorne.

«SwL. EEN FEIT is het, datW.
s* ee ds meerdere landbouw-

vereenigingen, landbouwers en

verhuurders de

tank,
KUNSTMESTSTROOIER aanschaffen om zijn éénvoudige
behandeling, en omdat hij zoowel droge als kleverige mest-

stoffen onberispelijk uitstrooit. De vele ongevraagde getuig-
schriften bewijzen dit. Wat gebruikers zeggen:

„Voor eenige jaren kochten wij hier een TANK Kunst-

meststrooier, die uitstekend voldoet. Hij wordt regelmatig
door pl.m. 8 landbouwers gebruikt, welke er eveneens zeer

over tevreden zijn. Gaarne ontvingen wij nog enkele strooi-
lijsten voor de verschillende gebruikers”.

V...... ’33.
vv.g. R.

Vraagt gratis prijscourant.

\Fa.
A. VAN DORSSER, Trcmpstr. 67, NIJMEGEN

Telefoon 2649. Jp

PAARD.

Te koop- wegens afgeloopen
seizoen; Zwarte Blesruin met 3

witte voeten, 10 jaar oud, bui*

tengewoon mak, best stalhou-

derspaard, verder voor alle dien-

sten geschikt, schoftmaat 1.70

M. Billijke prijs. Adres: J. C.

ARKESTEIJN, Stal; Sumatrastr.

26, Den Haag. 4996

TE KOOP:

Een Vlaamsche Reus (geel),
voedster, weegt 14 pond, prijs

f 4.50. Ook ruilen voor goede
Windbuks, en een 2de handsch

Weg-Racefiets. Prijs billijk. Te-

vens te koop gevraagd: Engel-
sche Bulldog. D. BOUWHUIS,

Spoelerweg 6, Nijverdal (Ov.).
(4936

Te koop; Een

4-JARIGE ZWARTE MERRIE,

met smalle bles, extra mak, be-

reden overal en voor. Wil qok
wel ruilen voor Veulenmerrie. Te

zien en te bevr. bij A. ROZEN-

DAAL, Vanenburg, Putten.

(4935

Witte Postd. Tortels en Park.

Onger. pr. witte Postd., slechts

f 1.25 p.p. 2—2 Havana Tor-

tels f 1.25 p.p. Groene Park.

f 1.25 p.p. Vr.v.k., remb. H.

v.d. SCHEER, Gasselternijveen.

(4933

ÏÖNGE HENNEN.
Wit Legh., 3 mnd., ad ƒ 1 p.

stuk; N.-H. Blauwen, 3j/2 mnd.,
ad 85 ct. per stuk, kerngezond
en flink ontwikkeld. Bij afname

vanaf 20 stuks franco ieder

station. (5026

BROEDERIJ „SCHOONOORD”

Veenendaal.
„ ,

TE KOOP:

Een Eiken Pathéfoon, lóópt
geruischloos, met 30 platen, ad

ƒ 16, en 50Ö gébruikte Platen,

nog zeer goed, bij 20 stuks f 5,

niet franco, bij F. DÊ JONG,
Badweg, Heerenveen. (4932

Te koop gevr.; Een pr. Waak-

hond, tevens rattenv., niet oud.

dan 1 jaar, vertr. bij kinderen,-
moet op vrij zicht worden gel.
Br. met opg. van ras, grootte
en prijs te richten aan JAN DE

BESTEN, Zwartegoor, te Nun-

speet. 4941

H.H. JAGERS!

Te koop: Een prima D. st.

Jachthond, twee velden gel., st.

.vast en app. uitstekend te land

en te water. Wordt op verzoek

yoorgejaagd. Prijs billijk. Photo

öp aanvr. Ook gen. te ruilen v.

jonge Jachthond, bij J. Q. AR-

KER Fzh., Slagharen. 4942

JEip’ EERSTE KWALITEIT

KIPPEN en EENDEN,
br. ’32, ,met 14 dagen vrij zicht

300 prachtige Witte Legh.,
volop leggen, 70 ct. p. stuk;

150 prachtige Barnev., volop
leggen, 80 ct. p. stuk; Partijs

Legh., Excheq. Legh., volop
leggen, 80 ct p. stuk; 200 Kh.

Campb.*- en Wit Ind. Lobp-
eenden, 8 mnd. oud, volop leg-

gen, fiO-ct. p. stuk. Deze die-

ren zijn rasz., kerngez. en van

hooge legst. Vrij zichtb. verp.
Vanaf 50 stuks franco, onder

remb. Duizenden dankbet; ter

inzage. 4957

Aanbevelend,

MATH. v. HARDEVELD,

Hoenderbedrijf - Benedendeind

Geldersch Veenendaal.

Te koop; Een

TOOM BIGGEN.

D. J. v. EERDEN, C 52, Corle

bij Winterswijk, (4981

Krielen! I—s Koek. Wyand!,
inde rui, ƒ 8; I—s Zwart Barn

tam, inde rui, ƒ 7.50; I—3 dito

3 mnd. ƒ 6; I—o Koek. Wyand.
9 wk. ƒ 1; o—l Wit VI. Reus,
7 mnd. ƒ 4; 1 Foxterrier, prima
rattenv., 1 j., ƒ8; 1 pr. Mollen-

hondje, 10 mnd., ƒ6. Adres:

«HUIZE MAATMAN, Holten.

(5088

Pracht D. Herder, reu, 1 jr.,
gr. scherpe moorenhond, beste

erfbew.. kamerzind. en vertr. bij
kind. en vee, vangt bovendien

nog 'alle onged., prijs, ƒ 15, of

mijn zeldz. rasz. Keeshond, reu,
voor hen, die ongedierte hebben,
een uitkomst, prijs ƒ 5, niet fr.

Adres; JOH. LEYTEN, Ton, te

Klundert. 5096

WASMACHINES

model Rapid, voor den

ongehoord lagen prijs
van ƒ 18.—;. Franco zen-

ding. (5100

Fa. J. J. WESTHOFF & Zn.

GRONINGEN.

Prachtige

JONGE HENNEN

Te koop: 100 Barn. Hennen,

' 4 mnd. oud, a f 1.45 p. stuk;
100 idem, 12 wk. oud a ƒ 1.10

p. stuk; 50 Wels. Hennen, 12

wk. oud, a ƒ 1.15 P- stuk; 80

Wit Legh. Hennen, 12 wk. oud,
a ƒ 0.95 p. stuk; 150 idem, 3'/2

mnd. a ƒ 1.15 p. stuk.

Alle dieren zijn raszuiver en

kerngez. Bij afname van 20 st.

verp. vrij en een onverw. Haan

gratis. 5085

Beleefd aanbevelend,

G. v. DONKELAAR,

Broederij „Welkom”,
EDERVEEN. Telef. 28.

Te koop gevraagd; Een

VOLBLOED M. R. IJ.-STIER,

van 12 tot 16 mnd. oud, liefst

voorl. opgen. Br. fr.. met afst.,
prod. en naasten prijs aan A. J.
KEIZER, D 73, te Haaksbergen
(Ov.). 5089

TE KOOP:

10—12 duizend nieuwe Stee-

nen (boerengrauw), 700 kg Be-

tonijzer, 12 mm dik en 2 Ko-

zijnen met Deuren (binnenwerk)
bij JOH. v. BREUGEL, Werken-

dam. 5200

HOENDERPARK „SUMATRA”

heeft nog af te geven:

Kwaliteit HENNEN

3ÖO N.-H. 81. 4 mnd. 90 ct.

p. si; 200 N.-H. 81. s'/2 mnd.,

ƒ 1.20 p. si; 120 Barnev., 5 m.

ƒ 140 pst.; 75 Witte Legh., 5

mnd., ƒ 1.40 p. si; 150 Witte

Legh., br. '32, volop leggen, 75

ct. p. st.; 80 Barnev., br. ’32,
volop leggen, 85 ct. p. stuk; 160

Ktjaki Campbell en Wit Indische

Loopeenden, 8y2 mnd, volop
leggen, 65 ct. per stuk;

Voor gezonde kwaliteit en

hoogen legstam wordt ingest.
Vrije, zichtb. verp. Vanaf 50 st.

franco onder remb. 4956

Aanbevelend,

HOENDERPARK „SUMATRA”

Veenendaal.

Aanbied, gevr. van fijn Spar-
rengroen, bij groöte en kleine

partijen. Tevens .Kerstsparren in

alle maten te koop gevr.
Br. franco, onder No. 5204 8.,

aan her bureau van dit blad.

Te koop: o—l Koningsfaz.
’33 ƒ 8; o—l Lady ’32 ƒ 8; I—i

Goud ’33 ƒ 6; o—l Goud ’32

ƒ 5; I—o Zilver ”33 ƒ 4; I—2

Houtduif ’33 ƒ 2; I—2 Bosch-

tortels ’32 ƒ 2.50; I—l idem ’33

ƒ. 2; 3—o Zw. Legh. ’33 ƒ 1

p. st. I—l Eng. Hangoor 1932

ƒ ,7; o—l idem ’33 ƒ 1.50; I—l

Fr. idem ’33 ƒ 3; o—l idem,
’32 ƒ 2.50, rasz. J. H. SCHOL-

TEN, Hoonte D 65 bij Neede.

Te k. of in ruil: Drie bijna
nieuwe' Lijkwagens, een op

gummi, foto aanwezig, prijzen
van 4 tot 700 Gulden; 4 beste,

gebruikte Brikken, prijzen van

35 tot 100. Gld. IJ. L. DIJK-
STRA, Dantumawoude.

Te koop: Een dragende, ge-
premieerde koudbloed

STAMBOEKMERRIE.

dk. 7 jaar, met ingeschr.
merrieveulen, zeer mak in en

bij alles, of een aftandsch

Werkpaard, bij G. HEIJINK,

Hengforden, Oist, (5051

Knipcursus. Bij voldoen-

de deeln. hopen wij voor

de Ab. v.d. Blad een

schrift. Knipcursus te ope-

nen. Lesgeld ƒ1.25 per

maand (leerm. inbegre-
pen). Inschrijving tot 3

Oct., onder No. 4880 8.,
a. h. bur, van dit blad.

Te koop gevraagd; Een in

goeden staat zijnde

3 P.K. BENZINE MOTOR.

Brieven met uiterste prijs aan

W. HERDER, Hoeve Dijkster
H 3a, gem. Leusden, post
Hamersveld. (5030

Wie levert mij:

50 JONGE B. V. HENNEN,

pl.m. s'/2 mnd. oud, donker ge-

zoomd, vrij van ziekte, met

prijsopgave. (5028
j. SLAGHUIS, Schuttemans-

weg 1, Almelo.

' ZADELPAARD.

Te koop: Het uitstekend in-

gereden Zadelpaard „Wodan”,
Blauw Schimmelruin, 7 jr. oud.

Ook genegen te ruilen voor

drachtige merrie (warmbloed).

J. DE GRAAF, Bergerweg 84,

Bergen (N.-Holl.). (5054

Prijsopgaaf gevraagd van

20.000 K.G. mooi blank

HAVERSTROO,

levering franco station Amers-

foort.
‘

(5031
A, v. NOORDENBURG, „De

Koop”, D 98, Hoogland.

STEEDS LEVERBAAR:

Noord-Holl. Blauwen.
Bloedonderzoek op ppllorum toe-

gepast door de Rijks§erumin-
richting Rotterdam. Prima ge-
zonde Kuikens dus gewaarborgd

Pluimveebedrijf GROENEVELD

Tel. 2590 Leiden.

4 KOEIEN

om de melk gevraagd,

bij SM. WIJDENES, Ooster

Singel 2, te Medemblik.

Te k.: 2 bruine Merriepaar-
den, 5 en 6 jaar oud, met goe-

de gangen en beenen, en mak

bij den weg, voor billijken pr.

Adres: O. H. VERWOERD,
Papekop 71, Station Oudewa-

ter. (5034

Te koop: 2 Kaasbrikken,

Dogcart en Concourswagentje

op gummi; Melkpintcr en Ford

Vrachtwagentje, stalen Chevio-

let Cabine, mode! ’33, met

doorloopende portGren, bij K.

VAN MEIJEREN, Stolwijk bij
Gouda. (5035

Te koop gevr.: Een Boom-

hond, geschikt om in het land

de melkkar te trekken, door P.

F. VERGEER, 140 A, War-

mond. (5038

Te koop gevr.; Zaaimachine,

Smijth of Europa, liefst z. goed
als nieuw, op proef leveren.

Prijs op te geven en inlichtin-

gen aan A. BARENDREGT,
A 12, Rozenburg. (5039

Te k.: Een in goeden staat

verkeerende Fordson Tractor,
met idem, complete tweeschar.

Tractorploeg. Billijken prijs.
Br. met postzegel v. antw. aan

ANT. DE MORéE, Erichem bij
Tiel. (5025

KIPPEN en EENDEN.

Af te geven wegens plaats-
ruimte: 15 W. L. Kippen, groo-

tendeels nog a. d. leg, a 80 ct.

per stuk; 100 prachtige jonge
Eenden, Kh. Campb., 5 maand

oud, a 90 ct. per stuk, en ItX)

Wit Ind. Loopeenden, zuiver

fleschmodel, 5 mnd. oud, a 90

ct. p. stuk. 5086

Bij afname van 30 stuks fr,

en een Woerd gratis.

Adres:

Hoenderpark „CONCORDIA”,

Meikade , EDERVEEN.



Te k. gevr.: Een Dccnschc

stamb. of volbl. geslachtsrijpe
Beer. Aanbiedingen met naas-

ten prijs, ouderdom en afstam-

ming aan JOOST DIJKSTRA,
Haskerhorne (Fr.). 4549

Te koop: Pl.m. 45 5000 bossen

BLADRIET,

3-voets, tegen billijken prijs.

Te bevragen bij A. VER-

SLOOT, Portengen 19.

Schnauzer. Te k.: Een rasz.

Schnauzer, reu, 2 jr oud, mooie

beharing, zeer waaksch en ver-

trouwd bij kind., ook wel in r.

legen rasz. draadharige Foxter-

rier, reu, zoo noodig met toe-

gift mijnerzijds. Br. onder No.

4544 8., aan het bur v.d. bl.

TE KOOP:

A. A. Beekman: Nederland

als polderland, 475 bladz., met

kaarten en platen;

A. H. Blauw: De tropische

natuur, 191 bladz., met gekl. en

zwarte platen.

Brieven onder No. 4540 8.,

aan het bur. van dit blad.

TE KOOP:

6 donkerbr. Spaniëls, van pri-

ma aft., 5 wk. oud, en een 4-

dms. Wagen, in prima staat, bij
D. J. BRUINSHÜRST, Oelselaar

gem. Borculo. (Niet op Zondag)

Te koop of te ruil voor zeer

scherpe ruighar. Rashond:

Mijn giadh. Hall. Herder Flora,

ingeschr. m het Ned. Hond.

Stamb. R. v. B. H., en bij de

Ned. Holl. Herdersclub, behaal-

de op de internationale tentoon-

stellingen te Breda 1 z. g., den

Bosch 1 z. g., Eindhoven le

prijs uitm., pracht fokmateriaal,

is nog geen 2 jaar oud, foto op

aanvraag, a ƒ 0.25, prijs ƒ 75.

J. SPIERINGHS, Schrasser-

straat 23, Tilburg. (4542

Gevr.: Enkele volbloed Koe-

kalveren, met best beenwerk en

vierkante kruisen, geb. Januari,

April. Alléén uit de 3 Noordel.

prov. Br. met opg. van prijs

(geen luxe), afstamm. en pro-

ductiegegevens van M.. M.M, en

V.M. onder No. 4559 8., aan

het bur. van dit blad.

Te k,: Een boste Breeddorsch-

machine en een Hakselmachine.

Te zien en te hevr. bij A. J.
SPREUKELHORST (Ol'thpf),
Oelselaar bij Borculo. (4267

Te koop: 2 beste, f. b. c.-vrije
volbl. Overloopers. Gunstige
melkcijfers, kalft. Oct. 1933. le-

vens i beste 3-j. makke B!es-

Merrie. GEBR, SMIT, Zuid-

hoek, St. Anna Par. (4263

H.H. Konijneniiefhebbers.

Te koop; I—O Zilver Black

and Tan Voedster, geb. ’32, v.

bekr. fam., prijs ƒ 2.50; 3—o

Voedster Zilver Black and Tan

X VI. Reus en dito Ram. f 1,25

p. st, in één koop ƒ 7, allen

kerngezond, tevens verschillen-

de soorten Bloemzaden. Verp.

vrij. Vr. v. r. v. k. Adres: P.

TANIS Kl.zn., Sommelsdijk,
Ftakkee (Z,-HoIL). (4261

Eiken Melkschouw. Te

Zeer solide eixen Korven, zoo

g. a. nw. Te bevr. bij den heer

L. v. RIJSWIJK, L, Rottekade

No. 22, Zevenhuizen (Z.-Holl.).
(4006

Te k.: 1 Sch, Keesje (fokteef),
4 jr,, ad f 2.50, zw. met hr.

pootjes en borst; 1 Kooihondje,

V2 jr., wit met br. (teefje), ad

ƒ 2; 2 D. H., van pr. ouders. 8

wk., reuen, ad ƒ 3 p. st.; 1 St.

8., met k. h. en si. (P. Keur

17930), led. band ad ƒ 17.50.

Verp. vrij. Vr. v. r. k. B. VAN

WIJK. Rivierdijk A 395, Har-

dinxveld. (4000

Te koop gevraagd:

iepenzieke boomen,

niet dunner als 120 c.M. om-

vang, door J. P, v.d. MAREL,
Voorschoten. (93068

Plant a.s. Herfst

VRUCHTBOOMEN.
CROOTE VOORRAAD. PRIMA KWALITEIT. LAGE PRIJZEN.

J. A. Heosinkveld, Boomkweekerijen,
Lichtenvoorde, Telef. 41.

AANLEG VAN BOOMGAARDEN, SIER- EN FRUITTUINEN,

SPECIALE VRUCHTBOOMCULTUUR OP ZANDGROND.

Vraagt catalogus No, 16. °Ü3! ISP Bezoekt de Kweekerijen.

RIETMATTEN

3- 1.00 M. h.. 2M, uitr., ƒ 0.30.
4- 1.50 .A. h., 2M. uitr. ƒ0.48,

; 4-b. 1.80 A4. h. 2M. uitr. ƒ 0.58.

5- 2.00 M. h„ 2M. uitr. ƒ 0.65.

5-b. 1.90 M. h.. 3.60 M. ƒ 0.95.

Fa. D. P. KLOP & Zn.,

HardLixvcld. 91750

i
’

JONGE HENNEN.

Te koop: Pl.m. 300 W. Legb.
Hennen, 3'/2

mnd. oud, prima

afst,, kerngez. Te zien bij S. J.
VAN WIERINGEN, Achterveld

: (Utr.). (4938

DUBBELZEEFWIND
h Dubbele wïndreïniging; bovendien.

, _. 2. Enkele zeeftreiniging en windsorteering bij de „Dubbelwind”.

3. Dubbele zeefreiniging en zeefsorteering bij de „Dubbelzeefwind".

|Be 4 Zware open trommel met 6 Marshall slaglijsten 35 m.M. breed.

'
~

' Werpelevator met beukerinrichting.

Een Dorschmachine met

bovenstaande eigenschappen.
DUBBELE PRIMA RENDABEL

REINIGING
“

WERK
~~

VOOR ELK BEDRIJF

■ ■"! 1 . [j
Gewicht Vermogen Kracht-

p^..^

Dubbelwind 1 775 350 i% a 2 f 280;-

Dubbelzeefwind 1 1080 600 3 a 4- 465.-

BOEKE & HUIDEKOPER | Voor den prils

Haarlem, Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Goes. - geen betere verkrijgbaar.

Te k.; Prima jonge Parkieten,
groene en gele, en prima Kana-

ries, tegen billijken prijs Zend.

remb. Vr. v. r, k., bii O. v.d.

GLIND, Botelet No. 77, Har-

tveld. (4551

Te k.: Een mooi rood D.

Dwerg Pinchertje, teefje. 7 md.

jjud, waaksch, kamerz., 24 c.M.

**°og, ƒ 15. Br. met bet. antw.

Verp. vrij. Vr. v. r. k., onder

ritb. J. C. v. ERVE, Balistraat

Tilburg. (4541

Te k.: Prima afgerichte D.
St, X Griffon, teef, 3 jr., zoekt,
staat en apport. zoowel te wa-

*er als
op ’t land, wordt oo ver-

*oek voorgejaagd. A. J. Nl|-
LAND, Jager, Banis bij Riis-

-52; (4538

Zeldzaam aanbod. Te k.;

thipperke, teef, 9 mnd., doch-
*er van kampioen Nurmi, 35

hoog, kerngezond (honden-
ïiekte gehad), zeer trouw,
stamboom, prima tehuis ver-

«'schfe. Spotprijs ƒ 17.50, fr.

•Pi?*®- ® r ' ’ e*- D.. Boekhandel v.

HOORN, Wemeldinge. (4557

Te k.: Een nest Foxterr., ge-

coupeerd, ouders prima ratten-

vangers, 7 wk., mooie aftceke-

ning, r. f 4, t. ƒ 3 p. st. Zend.

remb. Vr. v. r. k Adres: G. J.
BOSCH, Exel bij Lochem.

Te koop voor f 3000.—: Een

in prima staat zijnd

DORSCHGARNITUUR,

best. uit 4/2
vt. Lanz Dorsch-

machine, compleet met riemen

en zelfinlegger, met autom. ban-

densnijder; nieuwe Draadpers
en moderne 8 P.K. Loc., bouw-

jaar 1928. (4008
Te bevragen bij E. HUT, Afa-

chinefabriek, Beerta.

Te koop: I—6 Coll. Wyand.
Krielen, br. ’3l en ’32, Iste en

2de en eereprijswinnaars, cat.

ter inzage, ad ƒ 17.50. Verp.
vrij. Vr. v. r. k. D. SCHIPPER,

Veenenburgerlaan 15, Hillegom.

Te k.: 200 H.L. Eigenheimer-
poters, goedgekeurd door de

N. A, K. en 15000 Ko. puik Tar-

westroo, bij CGRNS. VAN DER

LINDEN, Schenkeldijk, ’s-Gra-

vendeel. (4013

Te k.; Rasechte Sierduiven.

I—o Helm duif, ƒ 0.75; Goud-

vink ad ƒ 1.50; Eksters ad ƒ 1.50;
Nonnen ad ƒ 1.40; Tuimel, ad

1.75, alles per paar. Ook in r.

voor Krielen of iets anders.

Gevr.: I Kr.haan Koek. Wyand.

Verp. vrij. Vr. v. k. L. OLDE

MEIERINK O 578. Overdinkel.

Te k. of in ruil: Een pracht,
elcctr. Broedmachine, groot 150

ei., type 1932, machine werkt

schitterend, ook in ruil voor

jonge Hennen. Vr. v. t. v. k. Br.

onder No. 4003 8., aan het bur.

van dit blad.

Te k.; Zoo g. a. n. platte Wa-

gen, draagvermogen 1000 Kilo;
een Melkventerswagentje en 4

stuks Rijtuigonderstellen. O. v.

VUGT, IJweg 469, post Vijf-
huizen. (4005

Te k. aangeb.: Circa 250 pd.
zuivere Friesche Schapenwol.
Te k. gevr.: Een ijzeren Paar-

denruif, lang 2 Afeter tevens een

zuivere D. Herdershond. Br.

aan BEERT SCHUURMAN,

Landbouwer, Hierden, gemeente

Harderwijk. (4001

. Te koop gevraagd; Een

JONGE COCKER SPANIËL.

; G. v.d. POEL, Slager, Mul-

derslaan, Veenendaal. (4997

Te koop;

15-lARIG BRUINBLES

MERRIEPAARD,

met 2 witte voeten. Voor mak

en eerlijk wordt ingestaan.
I C. v. OOSTRUM, Klein-Kolf-

: schoten te Scherpenzeel. 5008

KRUIWAGENS.

DE JONGS

KRfJiWAGENFABRIEK,

Giessendam (Z.-H.).

Te jcoop: ZAAITARWE, Iste

nabouw van Origineele Carsten’s

V, wintervast en
I ste nabouw

van goedgek. Siegelander, ad 10

gid, per 75 kg. TVvens FOK-

HANEN, Exch. Leghorns en W.

Wvand., ƒ 2 p. st. B. HARM-

SEN, Leesten C 75, Warnsveld.

Nog te k.: Te nabouw Angel

Zaaitarwe, te velde goedgek. m.

9—lo, pr. kwal. Te hevr. bij A.

L. VERHAGEN, Pr. Hendrikstr,,
Tel. 6, Naaldwijk en G. v. ADRI-

CHEM, Looserlaan 24, Loosdui-

nen. (4939

. WlltifJfiHidWHW l IWr

L. S.

Bij het inzenden van

* een gratis advertentie of

een vraag, wordt men

dringend verzocht hel

adresbandje in te sluiten,

of op de briefkaart te

plakken.

Vertraging inde plaat-

sing of de beantwoording

zal anders het gevolg zijn.

De Administratie.

D. H. Boxer. Te k.: Zeer

I waakz. D. H., reu, pl.m. 65 cm

hoog, pr. dier. Boxer, reu, 1y2

jr., gecoup., prachthond. Te be-

vragen bij W. DIKKERS, Zuna

bij NijverdaL (4937



Een beste jarige Texelsche

Ram te koop, van pr. afst., in-

geschreven Geld. Schapenstam-
boek. Vader als 1- en 2-jarige
kampioen van Noord-Holland.

Pr. ƒ 30.—. Br. fr. onder No.

4679 8., a. h. bur. van dit blad.

Gevraagd: Compl. Installatie

voor electr. licht, motor, dyna-

mo, accu’s, enz. Br. met voll.

int. en prijs J. L. v.d. LINDEN,
Huize Belvédère, Wassenaar.

(4669

Te koop: Prima Imperial Ha

Zaaitarwe, 2e nab., met zak en

plombe, ad ƒ 10 per 75 kg., vr.

op rekening. Pootgoed: Eigenh.
B, Roode Star B, Bevel. A en

Bintjes A. ANT. J. KORTEWEQ

Az., E 69, Zevenbergen. (4667

Te koop gevr.: Een zuinig
2-pers. prima weinig geloopen
klein Wagentje m. ruime dickey-
seat, liefst Fransch fabrikaat.

Br. fr. onder No. 4666 8.,
aan het bureau van dit blad.

LIJKWAGENS.

Te koop; 2 eerste klas Lijk-

wagens met gummibanden, v.

versch. klasse en reliége te ge-

bruiken, aan zeer lage prijs.
Aanbev.; J. M. PLAUM, Zie-

rikzee. (4765

Stier Z. H. V. Gevr.: Een

volbloed Stier, van 9 a 12 mnd.

oud, v. I. opgenomen of voor

opname instaan, geen luxe

prijs. Aan hetzelfde adres te k.:

Een zoo goed als nieuwe Fran-

sche Treémolen, voor elk aann.

bod, bij C. A. VAN WAARDEN,
Heesselt gem. Varik (Gld.).

Te k.: Een prima Fototoestel,
Zeiss Ikon, moment- en tijd-

opname, statief, 6 kassettes in

tasch, matglas raam, lederen

balg, gekost hebbend ƒ 32,
thans voor ƒ 16.50. Vraag ver-

dere inlichtingen bij L. S. JON-
KER, Oudehorne (Fr.).

Een span Zwarte Blessen,

met 2 of 3 witte beenen te koop

gevr., met opgave van prijs en

leeftijd, hoogte 1.60 a 1.62 M-

Br. onder No. 4960 8., aan het

bur. van dit blad.

Te k.: Een D. H., reu, wolfs-

grauw, I jr. oud, iets fijns om

af te richten, en vertr. bij kind.

en een D. H., teef, 3 mnd. oud,
zwart dek, met gele afteeke-

ning, zijn beiden vertr. om los

te loopen, de prijs van de reu

ƒ 15, en de andere ƒ 8. Adr.:

j. GROTE QANSEIJ, Berken-

dijk B 272, Veldhoek gem.

Heino. (4961

Welke veehandelaar of inrich-

ting verkoopt mij

2 beste, gekalfd hebbende

Koeien, en

2 Tijdkoeien, Nov. en Dec.,

tegen maandelijksche aflossing
en rente, overwaarde 10 beste

Melkkoeien, enz. en twee woon-

huizen en stallen.

Brieven onder No. 4962 8.,

aan het bur. van dit blad.

Te k.: Een best zwaar Werk-

paard, ook zeer geschikt voor

ploegpaard, niet op Zondag, bij
F. BLONK, Lange Ruige Weide.

(4963

M. R. Ij.-Vee. Te k.; De P/2
-

jarige St’.-r „Oscar” 3730 V.,
tevens 5 stiertjes van 4 tot 10

mnd. oud, en eenige dragende
en guste Pinken, alles volbl., v.

beste afst. en met goede prod.-
cijfers, bij JOH. GROOT KOER-

KAMP, „De Ganzeboom”,
Schalkhaar bij Deventer. (4964

Gevraagd:

DOBERMANN PINCHER,

Blauwe, reu of teef, 9—12 md.

oud, oud type. (4966
BUWALDA, Heerenstraat te

Bussum.

Barsol. Te k.: Zeldz. mooie

Barsoi, met stamb. en z. k.,
wit, met lichte oranjeplaten;
nest D. H., niet te overtreffen,
zw. dek, met geel, ouders 68 en tm

71 c.M. hoog, liefst verk. aan gg
huis. Niet op Zondag. B. SPEN-

KELiNK, Klokkendijk 4, bij Nij-| wi
verdal. (4968 'm

I
PROGRAMMA LANDBOUW-

ER MIDDENSTANDSWEEK

TE BARNEVELD

VAN 2t-}0 SEPTEMBER 1933.

ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der afd.

Barneveld der Geldersche Overijselsche Maatschappij

van Landbouw.

I
DINSDAG 26 SEPTEMBER, nam. 3 uur:

OPENING LANDBOUW- en MIDDENSTANDSBEURS, Kaas-

tentoonstelling, Demonstratie Landbouwgewassen der 8.0.G.

WOENSDAG 27 SEPTEMBER:

10.30 uur v.m, Opening der Algemeene Vergadering der Geld.- I
Ov. Maatschappij van Landbouw.

1 uur n.m. Opening Ned. Landhuishoudkundig Congres.

4 uur n.m. Ontvangst der deelnemers op hel Gemeentehuis.

s Avonds. Herdenking van het 40-jarig bestaan der afd. BarneveJd

der Geld. Ov. Maatschappij van Landbouw.

DONDERDAG 28 SEPTEMBER:

Voormiddag. Voortzetting der vergaderingen en Fokveedag.

12 uur. midd. Sluiting Algemeene Vergadering der Geld. Ov. Maat-

schappij van Landbouw en Congres.

Namiddag. FoßVCedag.

Demonstraties Landelijke Rijvereenigingen.

VRIJDAG 29 SEPTEMBER:

CONCOURS-HIPPIQUE
Vanaf 8 ur v.m. Dressuurproeven Landelijke Rijvereenigingen. j

Buitengewoon groot Is de deelname der Landelijke Rijvereenigingen.

Ook de inschrijvingen der tuigpaardennummers zijn schitterend.

ZATERDAG 30 SEPTEMBER;

SPORTDAG.

Aanvang 9.30 uur v.m. —i Meer dan 1000 deelnemers.

I
Eiken dag Landbouw- en Middenslandsbeurs, Kaaslentoonstelling

en Demonstratie Landbouwgewassen, geopend van 10 uur v.m.

tot 10 uur n.m

ITe
k.: I—l Jap. Nachtega-

len, hebben i. vol. gebr., ƒ3.50,
en I—l Zilverbekjes, aan bui-

tenvoll. gewend, ƒ 1.50; 2 vin-

gertamme Kauwtjes, ƒ 1.50 p.

st.; 1 Hav. Tort., g. roeper,

ƒ 1.75; 3 Buff Legh., ƒ 1.50 pw
st. Alle dieren z.i. pr. cond.j
Insl. Haard ƒ 15; compl. Vischt.,;
2X2, nieuw, ƒ 5. Gevr.: 2e.

h. auto w. gel. Adres; A 188 b,
Heinkenszand. (4967

Te k.; Benige beste volbl.

Stierkalveren, vetgehalte tot

4.61 %, met hooge melkopbr.,
geboren Dec., Januari en Maart,;
pref, bloed, vader eervol met

76 punten, vader en moeders

aanwezig. D. G. SIBNBMA o. d.

Grouw (Fr.). (4970

Te k.: Cocker Spaniël, r.,

rasz., br.bont, met bles, nest-

keuze, zeer lange ooren, 3 md.,
ƒ 10; nest Dwergkeesjes, oe-

slist kl. soort, reutjes, 7 wk.,
zwart en zwartbl., ƒ 7.50 p. st.;
snijdige Foxtcrrier, t., V/2 jr.,
pr. rattenv., ƒ 7.50; hiervan

jongen met bles, pr. get., 6 w.,

r. ƒ 3.50, t. ƒ 3; Aired. Terrier,
4 mnd., t., zwart met geel,
ƒ 12.50 Remb., niet franco. E.

G. NIJENHUIS, No. 758, Kollen-

staart, Nijverdal. , (4969

Te koop gevr.: 400 N.-H.

Broedeieren. Br. aan W. JAN-
SEN v. DOORN Jhz., Veldstraat

te Zetten. (4971

Te k.: Een Zwartbles, zwaar

uxe stamboekpaard, merrie, m.

i witte voeten en extra gang,
2 jr. oud, en voorzien van pa-

pieren, bij A. P. DE JAGER te

rioogblokland No. 54 (Z.-H.).

Te k.; De 4-jar. donkerrood-

/os Stamboekmerrie „Rieta”,
io. 3025 N. S.Tg., drachtig v.

.Oberon”, mak in en voor alles.

\dres: P. VAN LUTTERVELD,
.Dijkzicht”, Rijswijk (Gld.).

Te k. weg. familieteelt: Een

!-jar.,_ makke, best bevruchten-

le Stier, van vaders-, zoowel

lis moederszijde, boven 4 %'

'et, met hooge melkgift. Stier

3 onberispelijk inde beharing
n is voor zeer billijken prijs te

:oop, bij Wed. H. R. BIJMA, •
)r. Compagnie (Fr.). 4533

Gevraagd:

50 WIT LEGH. HENNEN,

erngezond, ouderdom en op-

;aaf van prijs worden inge-
zacht bij D. v.d. STEEGE,
em. Zwollerkerspei. Levering

ranco Hasselt. (4534

Gevraagd: Wit Wyand. Kr.-

aan, br ’33, tegen m. orijs. A.

r AN BEEK, Stationsko ffiehuis,

Zevenbergen. (4531

Gevraagd: Prima Texelsche

bkram, geen luxe prijzen Br.

an H. H. v.d. HEDEN, Leer-

um B 140. (4561

Benige volbloed 1 '/2
-jarige

elgische Merries en Texelsche

oilammeren gevr. Br. met op-

ave van prijs te zenden onder

o. 4554 8., aan het bureau

an dit blad.

Te k. gevr.: Een Binnenwin

ïor 5 roedenberg. moet in pri-
la staat wezen. Opgave met

laste prijs fr. aan J. VAN

IJK, Pijnenburgeriaan 5, te

I Soest. (4552

Prima jonge

HENNEN en EENDEN,
Is rasz., ziektevrij en van hoogen

legstam gefokt.

■ Wit Legh. en Excheq. Legh.,
H 10 wk. oud ƒ 0.90, 3 mnd. oud

| ƒ 1, 3J4 mnd. oud ƒ 1.15, 4 md.

I oud ƒ 1.30. R. I. Reds en Barn.

■ 3 mnd. oud ƒ 1.10, Z l/2
mnd.

I oud ƒ 1.20, 4 mnd. oud ƒ1.35.
I N.-H. Blauwen, 3/2

mnd. oud

I ƒ1,4 md. oud ƒ 1.15. Wit Ind.

H Loopeenden en Kh. Campb., 4

I mnd. oud ƒ 0.90, 5 mnd. oud

9 ƒ 1.10. Zend. remb. Nieuwe,

j goed zichtb. verp. gratis. Met

H 30 stuks franco. Onverw. Haan

9 gratis. 3499

I BEVERS’ Hoeaderbedrijf,
B Bitswijk Uden (N.-B.).



TE KOOP: I—l Oost-lnd,

Lachduifjes ad ƒ 1 p.p.; 3—3

Holl. Kroppers ad ƒ 2.50 p.p.;

0— Wit VI. Reus, 1 jr. oud,

gedekt door dito ram, ad ƒ 5;
1— Haaskl. VI. R., 4 m. oud,
ad ƒ 2; I—o Patr. Kriel ad ƒ I.

Onder remb. of aan huis. Te

bevr, bij G. BUSSER, Amersf.-

straat 52, Barneveld. (3917

"Te koop: 2—2 81. Schild-

meeuwen ad 75 ct.; 2—2 roode

Schildmeeuwen ad 75 ct.; I—l1 —1

roode Holl. Kroppers ad ƒ 1.50

en 2—2 0.-L Lach- of Koerd.

ad ƒ 1.50, alles p.p. Emb. vrij,

vr.v.k., remb Adres: G J. J. v.

LEEUWEN, Markt 10, Hengelo

(O.). 3868

Te koop;

3 BENZINE-LANTAARNS,

één winter gebruikt, voor den

halven kostprijs, ƒ 7, wegens

aanleg electr. (3867

Hoenderpark „DE BRINK”,

Langebrinkweg 508, Soest.

TE KOOP AANGEBODEN:

2 jonge Foxterriers, reu en

teef, 8 wk. oud, ouders reuzen

rattenv., ad ƒ 2 per stuk, remb.,

verp. vrij, vr.v.k., en een ongeh.

jonge Trekbok, 7 mnd. oud, ge-

castr. Prijs op aanvr., bij JAC.
A. GROOTENBOER, Tuinder,

Koepel C 9, Zevenbergen. 3902

Te koop voor spotprijs: Prima

BENZINE MOTORPOMP,

ook Motor of Pomp alleen.

Prima geladen JACHTPATRO-
NEN, zwart kruit, cal. 16 ƒ 5,45

cal. 12 ƒ 5.90, met rookzwak

kruit caf. 16 ƒ 5.90, cal. 12

ƒ 6.20 per 100. 3424

G. J. OOLMAN, Vianen.

Halt! Te koop gevraagd een

gebruikt doch in goeden staat

verkeerend rijzadel voor heer,
geen luxe prijs. Aanbiedingen
aan R. VAN PUTTEN Rnz.,

Dirksland. (4807

Te koop gevraagd: Een ge-

bruikte doch in besten staat

zijnde Gramophoon, met of zon-

der platen. Brieven onder No.

4808 8., aan het bur. van dit

blad.

Te koop: Een prachtig D.

staande Jachthond, reu, oud H/?
jr., van prima en raszuivere

ouders, staat en apporteert goed,
Prijs ƒ 20. Zend. onder remb.,
vr. v. r. k. G. H. WELLEN,

Slagharen. (4809

Te koop; Een beste Kalve-

koe, kalftijd 9 October, en

tevens prijsopgaaf gevraagd van

100 kippen, 4 a 5 maand oud,
Witte Leghorn. J. DE JONG,
Stobbegat. (4810

of in ruil aangebo-

den Mathis Landauletfe, 7-pers.;
R. Sepechal 4-persoons; beiden

zeer zuinig in ’t gebruik. Adres:

Sloterweg 52 Haarl.meer.

Te koop: Een Iste klas warm-

bloed IJ/f, -jarig Ruinpaard, in-

geschreven G. P. S., mooie af-

rekening, en een 5-jarig best

Werkpaard, mak in en bij alles,
b'j H. J. OONK, Stoksgoor G

"5, Ruurlo. (4812

Te koop: Een prachtige ruwh.

St. Bernard, teef, Eva van de

Oidenhove, registratie-no. 63218,
N. H. S. B. No. 17385. Prachtig

fokdier, H. 1. SANDERMAN,

Walstraat, Rijssen. (Niet op

Zondag). (4819

Te koop aangeboden: de

schimmel stam- en premiehengst
„Tellobloed” Fr. P. S. 431,

goedgekeurd voor 1934 voor de

prov. Friesland. Te bevragen bij
J. J. VAN DER LAAG, Hollum

(Ameland). (4820

Te koop wegens overcom-

pleet: Mijn pracht zwarte Her-

der, teef, 2 jaar oud, prima
waaksch en vertrouwd bij kin-

deren en pluimvee, pr, ƒ 7.50.

Te zien en te bevragen bij W.

v. GINKEL, Wittenoord, Rens-

woude. Zending remb., vr. v. k.

(Niet op Zondag). (4823

Te koop: Een luxe

Merrie, vosbles, witvoet, zeer

mooi type, bij J. H. OLTVOORT,

Wengerman, Zwiep bij Lochem.

Te koop: 1 D. H., prachtdier,
glanzend zwart met gele aft.,
11/f, jaar oud, gedekt met dito

reu, ooren en staart prima,
uiterst vlug, zeer waaksch en

vertrouwd bij alles, prijs ƒ 17.50.

Remb of aan huis, vr. v. k. Te

bevr. bij E. WEGSTAPEL, Dij-
kerhoek 25, Holten. (4828

Te koop: Een partij jonge br.-

ki. Kalkoenhennen, prachtdieren,
bij JAC. WENTINK, „Kemnade”,
bij Doetinchem. (4564

Aangeboden: Spinaziezaad,
breedblad scherpzaad, oogst
’33; Bevelander Pootaardappe-

len, N. A. K., klasse B; Mansholt

Plukerwten, Iste nabouw, onge-

keurd. H. J. MEIJER, Aalsmeer-

derweg 94, Haarl.meer (Rijk).
(4262

Te koop: I—l G.b. Kr. ƒ 1.50;
I—l w. Pauwstaart ƒ 1.50; I—l

br. Tuimelaar ƒ 1.50. D. DE

VRIES, Zoutsloot 108, Harlin-

gen. (4259

Prachtige Herdershond te koop,
1 jaar, teef, gedeeltelijk afge-

richt, manvast, zeer geschikt
voor politie, billijke prijs, bij H.

A. CORNEQOOR, Lankhorster-

straat, Hengelo (G.). (4253

Te koop: Een zoo goed als

nieuwe Jaarsma-haard en een

goed onderhouden Piano, bij W.

B. KUHN Ottersum. (4252

Te koop: Volbloed V. E. D.

L. V. Zeugjes en Beertjes, oud

3 maanden, en 4 dragende Gei-

ten, waarvan 1 met 7 biggen,
tevens 2 M. R. IJ. dragende Ma-

len, kalftijd laatst Sept. Te be-

vragen bij „de Zwaan”, Hoog-

Keppel. (4247

Te koop tegen billijke prijs
een driejarige donkerroode stam-

boekstier „Lambert”, beste pro-
ductie en afstamming te bewij-

zen, bij J. SCHEERS, Stokkum

bij ’s-Heerenberg. (4249

Te koop gevraagd: 1 prima 3

p.k. Buitenboordmotor, geen

luxe prijs. Br. met vol), om-

schr. en prijs aan JOHS. KUI-

PER, Noordwolde (Fr.).

Te koop nabij Velp en Lathum

een soliéd Landbouwhuisje met

puike Teelgrond, groot 38 A. 80

c.A., ƒ 4000. Bevr. VAN SPAN-

JE, Makelaar, Velp (Gld.).

Te koop: Mijn prima D. st.

jachthond, teef, oud jr., a '

eenigszins goed op de jacht, en

een D. st. Jachthond, reu, oud

bijna 1 jaar, onbeleerd, liefst

aan huis te verkoopen, bij A.

M. P. ZEISS, B. B.str. Ca 14,

Borculo. 4251

Te koop: Een als nieuwe

Prins Tractorploeg of in ruil

tegen andere tractorkeerploeg,
oassend achter Deering. Br. on-

der No, 4764 8., aan het bur.

v.d. blad.

Te koop: Een roodblaar Pink-

stier, Qron. ras, uitstekend ge-

schikt voor de fokkerij, pracht-

dier, zeer mak, (blaar gehad).

Te zien en te bevr. bij L. VAN

VELZEN, Bodegraven Z.Z. 122.

■ Niet op Zondag. (4763

, Te koop: Prachtige D. H., reu,

: ■ r’%grauw, 3'/2 mnd. oud, zeer

,ch, van pr. ouders; 2 ge-

i ,:rsrijpe Beeren, Gr. Yorksh.

i stamboek, le kl. dieren; 1 ge-

bruikte 2-paards Grasmaaima-

: chine, merk „Cormick”, in goe-

: den staat. Wed. J. EIKELEN-

BOOM, Qiessen —Nieuwkerk,

i (Z.-.H.). (4762

Te koop: 10 oude drachtige

, Marmotten ad 35 ct. per stuk,

in één koop ƒ 2.50. ram gratis.

' V.v. r. k. A. DE LANGE, Melk-

. handel, Nw- Lekkerland. (4761

! Te koop: Een best Werk-

paard, 10 jaar, merrie, ook ge-

negen te ruilen voor iets lich-

! tere. C. DE GROOT, Achttien-

hoven No. 9. (4756

Te koop: Een goede Waak-

, hond, 2 jaar oud en vertrouwd

i bij kinderen, voor billijke prijs,

bij J. VLASTUIN, Maarssen-

-1 broek bij Maarssen
.

(4755

Te koop voor spotprijs! Wei-

’ nig gebr., als nieuwe, zelfaan-

’ zuigende pomp, gek. met 1 P.K.

Heemaf Électr. Motor en Ster-

driehoekschakclaar met bijbe-
hoorende persketel 500 liter, v.

; slechts ƒ 135. Zes stuks Bieten-

’ snijders, systeem de Vleesch-

. houwer (nieuw), ook per stuk.

’ Fa. G. J. VAN BEMMEL, Zeist.

. Sanat.laan No. 16, Tel. 1641.

1 Te koop gevraagd: Puike Eet-

-1 aardappelen. Franco monsters en

prijs aan H. MAASSEN v.d.

BRINK, Sophiastr. 12, Velp

: (Gld.). (4753

Te koop: Een 10-jarige, dik

bevleesde, platte makke zwar-

te Merrie. Ook wel genegen te

ruilen aan een drachtige Merrie.

Wed. JS. EGGINK, Wapse,

gem. Diever. (4751

Raskonijnen en Buks te koop.
Prima 9 m.M. Buks, zuiver,
schietende; I—l W. Barnev., 4

mnd. oud ƒ 10; o—40—4 Wels. Fok-

hanen, 4 m oud, ƒ 1.50 p. st;

I—lo Exchequer Legh., br. ’32

ƒ 10; I—lo Exchequer Legh.,
4 mnd., ƒ 15. Rasz. en kerngez.

Verp. vrij, vr. v. k. Remb. D.

J. SPENKELING, Jachtopziener,
Wierden. (4838

Te koop: Een Beertje, oud 6

maanden, gemerkt V. D. L. Van

goede afstamming. Adres: KIND

VERSTEEGDEN, Looieind, Erp.

Billijk te koop: Mooie best fok-

kende 3-jarige Stamboekram,

benevens 20 éénj. Texelsche

Fokooien; le klas éénj. volbl.

stamboekstier „Wodan Frans

19” en eenige drachtige volbl.

Koeien en Vaarzen, kalftijd Oct-

Jan. D. KAAN Nz., Wieringer-
waard (N.-H.). (4841

Een prachtige jonge Trek-

bok te koop, 3 jaar oud, schoft-

hoogte plm. 85 c.M., hagelwit,
kort haar, zonder horens en lief

bij kinderen en mak in tuig,

koopsom ƒ 20.—. Vr. v. r. v. k.,
onbek. remb. Inlichtingen verstr.

G. v. TRICHT Sr., Tuinbaas

„Gunterstein”, Breukelen St. P.

(Utr.). 4671

Te koop gevraagd; 3 Kwaker-

eendjes of van I—3 Reekjeurige

Loopeendjes, liefst van 2 tot 3

maanden oud. Geen luxe prijs.
D. DEKKER, bij de Loggerwo-
ning No. 82, Maasland, Post

Maassluis. (4842

M. R. IJ. Te koop gevraagd

een I—2-jarige stier, geen hbo-

gen prijs. Br. met afstamming,

productie en prijs onder No.

4769 8., aan het bureau van dit

blad.

Rijtuigen en wagens te koop.
Een Omnibusbrik; een Dogcart;

een Kaasbrik; een platte Wa-

gen; een Venferskar. (Ook ge-

negen in te ruilen), bij C. IPEN-

BÜRO, Acacialaan 10, Doorn,
Tel. 114. (4772

Te koop gevraagd; Een Ho-

ningpers, compleet en zonder

gebreken; oude of nieuwe cbn-

str. Aanbied, met uitersten prijs

en omschrijving aan J. G. JAS-

PER, Oranjewoud. (4776

Te koop voor zeer billijken

prijs: 3 Duitsche Doggen, 12

weken oud, prachtdieren, ouders

83 cm hoog. Te bevr. bij QER-

RIT ROELOFSEN, Groeneweg

40, Renkum. (4682

Te koop: Mijn goedgek. Fok.

toornen. I—l2 Koekoek Legh.,
br. ’3l, w.o. bekr. dieren, ad

ƒ 15 en Koekoek Fokhaantjes,
ad 75 ct. en I—l6 Witte Barne-

velders, br. ’32, ad ƒ 17. Emb.

vrij. L. J. OOSTERLOO te

Oosterwolde. (4668

2860 RATTEN GEVANGEN

in één Debinam vangkooi

schrijft de Heer Verbeek

te Kwintsheul. (90124

Er is maar één middel

Onze Vangkooieui vangen alle

Ratt., Bunzings en wilde Katten

raH Nieuwe constructie

|| Wonderlnstrmnei»»

Debinam*

—-«SSjp Vangkooi.,

Autom. Ratlenvangkooi ƒ 3.75.

Autom. Musschenvangk. ƒ 2.95.

Wij beschikken over 20-;ange

ervaring, en meer dan 10.000

dankbetuigingen, dit is Uwe

waarborg „niet goed geld terug”'

Vangkooienfabr., Loenen (Vel.).

Girono. 222635.

Te koop gevraagd: Een in

goeden st. zijnde gebr. Benzine-

motor, van 4—6 p.k. Met naaste

prijs en welk merk. Brieven aan

J. KOOL, Lienden bij Tiel.

(4664

H. H. RUITERS!

Nieuwe kaptoom met longe te

koop, voor dressuur.

Brieven onder No. 4701 8.,

aan het bureau van dit blad.

zal U helpen Uw bedrijf weer rendabel te maken,

omdat daarin voorkomen de meest werkzame,

dierlijke eiwitten, benevens alle noodige

vitaminen en mineralen.

Verkrijgbaar bij Uw handelaar oi coöperatie of bij

«JAN DE VRIES’ GRAANHANDEL N.V.
ROTTERDAM . Spaanschekade No. 3- TEL. 22552 (serie)
dis eveneens alle gewenschte inlichtingen verschaft betreffende

samenstelling van volledig biggen-, varkens- en legmeel met

oskoyri als kern.

EIGEN PROEFBEDRIJF MET 250 VARKENS EN 2000 HOENDERS.

@

Als 't nog geen tijd is ornfb' f
J \ \

te eten, en als de /''WmfCfiPPÉSa \
nog lang duurt, is er geen

prettiger verkwikking en Iplil!
geen heerlijker afwisseling
dan een Sickesz-reep !

Eén zoo’n extra zware CÏTM UCTDI I lï/C

reep is al voldoende om

nttKLIJUt

den eersten honger te Ï/CDI/lA/IlfVllin I

stillen, maar meestal blijft VtIIIvWIMvINU !

het er niet bij ééntje ?

Daarvoor zijn ze te fijn
’

SICKESZ



I-GË=^|GOLFPLATEN No. 241
breed 82 c.M.. werkende breedte 76 ciM’.

lang 1.53 1.83 2.13 2.44 2.75 3.05 M. g
{ 0.75 f 0.90 f 1.10 f 1.25 f 1.40 f 1.60 p. plaat ii

Bij minstens 6 stuks franco koopers spoorstation. Onbe- ||||
kende koopers rembours.

J. MONSTER, Tel. 151, Gorinchem 8

BROEDMACHINE

te koop, 150 ei., Triumph, pr.

werkend of ruilen voor grootere.

WAARDHUIZEN, v.d. Valk

Boumanweg 18, Leiderdorp.
(3991

Te koop gevraagd een zeer

klein Waakhondje, gladharig,
niet ouder dan 3 maanden,

(liefst reu), met opgaaf van pr.

Adres: C. HOOGENBOOM, A

99, Willeskop (post Montfoort).

<3992

Te koop: 100 stuks W. L.

Hennen, 10 weken oud, kernge-

zond, ingeënt, pullorum-vrij, en

van h. legst., bij S. B, SCHUT

te Halle (Q.). ((3985

Gevraagd: 50 st. Patr. Legh.,
v. ’32. 50 st. Rh. Islands, 4

mnd. oud. Brieven A. J. TE

SLAA, Aalten. (3984

Goedgekeurde Thorbecke Poot-

aardappelen te koop, bij J. TE

RIETSTAP, Schuinesloot, Slag-

haren. (3983

Am. Orgel, eiken, ongeveer 5-

spels, doorl. harp 8, beurden

16, cello 16, flute 4, enz., voor

slechts ƒ 150. Br, onder No.

4665 8., aan het b.ir. v.d. bL

Te k.: Een béste, drachtige

M. C. Merrie, geboren 1926,
No. 365 Q. P. S.. No. 27.39

Mil. Reg., zeer mak en alle tuig
bereden, donkerbruin bles, met

2 w. achtervoeten, gedekt van

Finaud Ster M. C,, draagtijd 10

Maart. Te zien en te k.; P. v.

d. VEEN Wz., „Groot Schip-
horst” bij Nijkerk. (3987

Te koop:

Een Jachthond (Griffon),

oud 4 jaar, uitstekend geschikt
voor waakhond, kan ook voor

de jacht worden gebruikt, staat

en apporteert goed, prijs heel

billijk. Ook wel ruilen voor jon-

ge D. Staande, maar niet ouder

dan een half jaar. (4676
Adres: J. STROOTMAN, o;

Stroótman 2 a 212 Lonjieker.

|||
franco Ei
na ontvangst postwissel
voor* Nederland., f i.so j ™
voor Neaerl. Indié f 1.85 Jg|

lALEERM.FOURN.HANDEL

»|piOOj §

Te k.: 4 jonge Rattenhondjes
(Foxterriers), 7 wk. oud, 3

repen en I teef,_2 wit met zw.

vlekken en een blesje, en twee

zwart met wit en bruine vlek-

jes, alles gecoupeerd, prijs 2.50

Gld. per st., in één k. 8 Gld.

Z. onder remb., niet franco, bij
Q. H. HUISMAN, Werler 5,
Broekland, Apeldoorn (Gld.).

Te koop aangeboden wegens

niet meer jagen: Een korthar.

Duitsche Staande Jachthond,

(Brauntiger), teef, oud 2 jaar,
één veld geloopen, prachtdiér,

met uitgebreide stamb., werkt

schitterend en zonder gebreken,
naam Gerda, benevens een dub-

belloops Jachtgeweer (Hamer-

less), cal. 12. (4693

Te bevr. bij G. |. BROEK,

Bouwkundige, Bovenbroek bij
Almelo.

Gevr.: Sinunaljee (Poolhond),

reu', witte, ter dekking, met pi>

opgave voorkeur, Amsterdam of

onttrek. Adres; F. L. v. ROS-

SUM, Reinwordstraat 53, Am-

sterdam. (3997

Te k. bij G. J. VERSTRATEN

te De Rips, post Oploo: 5 beste

voor stamb. gemerkte Beertjes

en 5 Zeugjes, geb. 12 April, van

prima afstamming, vader A 308,

grootmoeder kampioen fokdag

Mill. . (3980

Te k.; 5 Witte VI. Reuzen

Konijnen, oud 7 wk., ad ƒ I.

p, st., afgehaald bij (. F. v.

SPLÜNTER, Banka-Hoeve te

Halfweg. (3998

Te k.; Prima Engelsche Hak-

selmachine, voor motor- en

handkracht, kope~en lagers,

mond 24 c.M., op proef, ƒ 30.

I. VI (FHOEK, Oudemolen (N.-

Brab.). (4643

Te k.: Rasz. Wels. Fokhanen,

4 mnd. oud, ƒ l .25 p. st. Br.

onder No. 4641 8., aan het bur.

van dit blad.

Te koop: Een uiterst mak

ZWART MERRIEPAARD,

(aftandsch), bij JAC. ROSSE-

WEIJ, Amsterd. Straatweg 301,

Zuilen, post Elinckwijk.

Te koop: Een partij

N.-H. BLAUWE HENNEN,

11 weken oud, kerngezond, prijs

75 cent per stuk. Zend. franco

station, onder rembours, bij T.

LIEFTINO, L B 5, Lunteren.

Te k. aangeb.; 2 paar Goud

Sebright Krielen, van bekroon-

de ouders, bij W, PESTMAN,

Nietap bij Leek. (4636

Te k. gevr.; 30.000 K.G. best

Zomergerst of Haverstroo, in

louwpakken geperst, franco p.

schip Leidschendam pf wagon .
Zoetermeer—Zegvvaarf, Prijsop- 1
gave: Wed. O. VOLLEBREGT, ■
Zegwaart G 34 (Z.-Holl.).

Te k. gevr.; 12 donkergez. j
Barna Hennen, oud ongev. 6 m., J
v. hooge legstara, rasz. en kern- |
gez. en 3 dito Hanen, v ongev,

zelfde leeftijd. Z. franco, vrij

zicht en goed zichtb, verp. gra- 1
tis. A. P. HULST, Laakkade '

64. den Haag. 4683

Te k.; Een rasz. Rheepincher- i
tje, 1 jr., teef, deze ook in ruil ;
voor Spaniël of Bouvier, en ’n

prima H. Herder, r., kleur br., i
hew. huis en erf, 1 f2 jr., ƒ 10. 1
Tevens een prachtig Hollandsch

Smoushondje, reu, 2 jr., peper
en zout. is onverbeterl. bunzing- 1
en rattenv., ƒ 8. Remb, Vr. v. <
rek. v. k, |. H. SMIT, Veendijk ■
W, B. K. 90, Wierden (O.).

(4849

TE KOOP: Een vierwielig

Melkwagentje; een Dresseerkar;

een Kar op veeren (soort Dog-

kar). Rozengaardscheweg 59,

Doetinchem. 4845

Te koop: Een beste, kleine

FORD VRACHT- OF

BESTELWAGEN,

met open laadbak. 4843

A. v.d. HOEK, ’s-Graven-

deel (Z.-Holl.).

VOGELZADEN.

Wij leveren franco huis door ’t geheele land, de

AP-Ern allerbeste kwaliteiten VOGELZADEN, in ieder ge-

iMÊr
~

wenscht mengsel,

KMr 10 pond voor f 1-40

siGr 25 pond voor f 3.00

franco, huis. Geef ons op voor welke vogels ’t zaad

bestemd is en wij zenden U een deskundig mengsel.

Firma J. G. TEN HEGGELER

ALMELO, Grootestraat 1 HENGELO (O.), Nieuwstraat 25

Haaskleur Fokkers. Van mijn

hoogbekroonde dieren eenige 6-

weeksche jonge Reuzen te k.,

moeder in ’32 te prijs te Tete-

ringen en Oosterhout en zwaar-

ste der tent., weg. 17 pd., prijs

ƒ 1.25 p. st., ook de bekr. moe-

der te k.. vrij zicht. Verp. vrij.

Vr. v. r. k. Z. remb., bij P. BE-

RENDE Jzn., B 236, Wagenberg

(N.-Brab.).
v

(4844

NEEMT HET ZEKERE

voor het onzekere en koopt bij ons

Uw GLAS inde betere kwaliteit.

54 ruiten 51.5 X 38 c.M. i t 8,00 per kist

36 ruiten 59,5 X 48,5 c.M. a f 8.00 per kist

21 ruiten 141 X 73 c.M. a f19.90 per kist

DUBBELDIK GLAS. Tevens verkrijgbaar;

nH
i Hl 36 ruiten 48,5 X 59,5 c.M. a f 7.00 per kist

I i 11 54 ruiten 51,5 X3B c.M. a(f 7.00 per kis»

II II 47 ruiten 59,5 X 38 c.M. a f 6.40 per kist

ai
iII i 1 94 ruiten 38 x 29

'
5 C

-
M

•

è f 625 per kist

I lil II 75 ruiten 43 X 32 '5 C
-
M - a f 625 per kist

Uil If 173 ruiten 24 X 24 c.M. a f 5,00 per kist

■ 27 ruiten 51,5 X3B c.M. a f 4.00 per kist

120 ruiten 32,5 X 27 c.M. a f 6.25 per kist

2! ruiten 141 X73 c.M, a f 16.25 per kist

Clasdikte 2 m.M. Niet franco. Kisten gratis.

Gratis Glas verzekerd, tijdens vervoer, tegen breuk.

Ie soort Stopverf, bij afname van minstens 5 ko. é f 0.15 per kg

P. ». d. BURGH, Glashandel, Telefoon 15, Maasland (Z.-Holl.).

, Te k.; Een prima D. H., reu,

, hg. 67 c.M., oud 11 mnd., don-.

- ker wolfsgrauw, zonder gebre-
■ ken, zeldzaam voor dress., voor

> billijken prijs. Br. aan W. v.d.

1 BRINK, den Brink No. 12, Ben-

■ nekom. 4646

ï Te koop;

’ Waak- en Bunzighcnden,

i I D. H., 2 jr., gr. pr. dier, reu,

. waak- en verd.hond, vertr. bij

alles, prijs ƒ 18; gekr. D. H.,

1/2 jr,, zilvergr., m. zw. dek,

reu, reuze trouw en waakz.

’ dieren tevens beste bunz. en

: rattenhond, prijs ƒ 15; 1 prima

! best Drijf- en Fretteerhondje,

' ad ƒ 9. Deze honden zijn be-

slist goed en vertr. bij alles.

l' H. |. BRUGQEMAN, Ca 148,

- Haarle (O.). (4848

1

1 Ingeschreven Beertjes en

t Zeugjes te koop, V. D. L., van

s beste afstamming, bij G. BRIL-

- MAN, Oxe, Colmschote bij De-

-7 venter. ' (4846

Te k.: Een eigengeh. Bed-

sprei, 2-pers., katoen No. 10, a

ƒ 12, prachtig blokpatroon uit

de Boerderij, iets moois), ook

gejiegeh op patroon te leveren.

Remb. Vr. v. k. Mej. O. DE

BOER, Hoeve, Veldzicht, Haule

(Fr.). ■
‘

(4854

H.H, jAOERS. Te koop we-

gens overcompleet; Een ruw-

harige Terrier, zoekt en appor-

teert schitterend, vangt tevens

alle rooftuig, voor elk aann.

bód. 4660

Te bevr, bij C. J. BREED,

Hoofdweg, Nieuw-Vennep.

Fretten. Te koop: Prachtige

jonge, volwassen Fretten, klein

soort, v. prima jagende ouders,

vingertam, prijs ƒ 2.50 p. stuk.

G. GERRITSEN, „Pomona”, te

Doorn. (4639

TE KOOP; Mijn gladharige
Fox, reu, en een ruwharige met

stamboom en kaarten, Black a.

Tan, giadhar. met bruine kop

en bles voor ƒ7.50; ruwhar. ook

ruilen voor een Dwerg Pincher-

tje, ook met stamb., zw.-bruin,

reu. Br. met bét. antw. Verp.

vrij, niet franco. Rembours.

Br. aan GEBR. SCHOFTEN,

Klokkendijk, Nijverdal. 4655

Te k.: Inktzwarte Groenend.,

8 mnd., leef, gladh., goed

waaksch, staart en ooren prima,

prijs ƒ 10. Wij ook ruilen voor

groote maat rashond. G. LAAN,

Ruigooid 18 o. Halfweg.

Te k.: Pl.m. 350 K.G. Gras-

zaad en een mak 3-jarig bruin

Merriepaard, bij P. DIJKSTRA

„Dubbeldam”, Bergentheim.

Te k.: Een prima Dobenndnn,

reu, oud I jr., zeer mooi get,
goed waaksch en overal bij ver-

trouwd, prijs ƒ 10. Vr. v. r. k.

J. H. VEERENHUIS, Zwartelaan

No. 1, Almelo. 4654

Te koop bij J. W. VLOET, St.

Hubert; Verschillende dekrijpa
Beeren en Zeugen, en Beertjes
en Zeugjes van verschillende

leeftijd, van prima ouders; esn

dragende Zeug, 3e worp, we-

gens gebrek aan biggenmerken.

Te k’; 150 W. L. Hennen, 13

wk, oud, rasz. en gezond. Vr.

en verp. vrij. Remb.,. ook bij
gedeelten, ad ƒ I. per stuk.

Adres: JOH. v.d. BRINK, Broe-

derij, Kootwijkerbroek 127. Tel.

No. 12. (4650

Te k.; Een 6-jar, Blauw

Schimmel Merrie, gedekt, en

een rasz. D. H., geel met zwart

dek, oud 5 mnd. Te zien en te

bevr, bij J. VAN VLIET, Oud-

Alblas. (4647

tfampijpen voor afrastering
ffl van Weiden en landcryen.

Hoenderparken en Vowenfanm,enz. memim&aasmam

Alle soorten in ieder kwantum voorhanden.Vraag! onre zeer lage pryzen

Te k. aangeb. weg. gedaan
werk: Een zwaargebouwde 4-

jar. warmbloed Merriepaard of

een.6-jar. Vosruin, beide paar-

den zijn mak en gewillig voor

en bij alles, elk enwerkdag te

bezichtigen, bij A. HAISMA,

Schuilingsoord bij Zuidlaren

(Pr.). (4853

Te, koop: Een zwart

VOLBL. MERRIEVEULEN,

Friesch ras, vader Elius.

J. W. BOERSMA, Oudega

(H O N) (Fr.). -(4779

Te k.; Zeer mooi opgezette
Vogels, enz. Zeer voordeelige
prijzen, onder garantie. Vraagt
gratis voorraadlijst. C. BAIS,

Opzetten v. Vogels, Wieringen.

Te koop aangeboden: Te vel-

de goedgekeurde
Slegelander en Juliona Tarwe,

cijfer voor raszuiverheid en

plantenziekte 8-10, voor ƒ 14.50

per 100 K.G. 4791

.

Adres; M. VAN MAAREN, te

Herwijnen C 24.

TE KOOP AANGEBODEN:

1 Angora Kon., v„ oud 2 jr.,
ad f 2.50; 1 Angora Kon., v.,

oud 7 md., ad ƒ 1.50 p. st.; 2

Ang. Kon., v., oud 6 md., ad

ƒ 1.25; 1 Ang, Kon., ram, o.id

18 md., ad ƒ 2.50; 2 Ang. Kjn.,
oud 9 wk„ ad ƒ I. Vr. v. k.,

onder remb. Wil ook wel nnlen

voor VI. R. (4759
Te bevr. bij ZW. MENSCH

D c.iHout, post Venhuizen 215.

Te koop aangeboden;

200 K.G. NARCISSEN,

soort Sir Watkin (gele trom-

pet) ad ƒ 0.10 per K.G., ook p.

100 stuks a ƒ 1.50. Extra

groote bollen. Alles van de

klei. Verp. vrij. Vr. v. r. k.

Te bevragen bij J. H. NIJ-
HOFF, Bakker, Molenstraat 99,

Kienden. (4797

110
dagen op zicht!!

Wij geven onze nieuwe,
machinaal gezuiverde

BEDVEEKEN

voor 35 ct. p. pd. Complete
Bedstellen f 24.—, prima
linnentijk frr.nco rembours

(niet goed wordt terug ge- |
nomen). Monsters en Sta- I
len gratis. 75415 p

J. REMKES,

Bedveerenhandel,

EPE (Gld.) Telef. 109.|

JONGHENNEN.
Te koop: 100 Wit Legh., van

12 wk. oud, ad ƒ 0.90 p. st.;

150 Wit Legh., 4 mnd. oud, ad

ƒ 1.30 per stuk; 100 Patrijs

Legh. en 100 Excheq. Legh., v.

3/2
mnd. oud, ad ƒ 1.30 per

stuk; 100 N.-H. Blauwen, van

5 mnd., prachtdieren, ad ƒ 1.10

per stuk. Vanaf 225 stuks fran-

co naaste station. Remb. Allen

zijn kerngezond en goede leg-

stam. (.4834

Aanbevelend,

W. GROENEVELO,

Lunterscheweg EDE.



DEKKLEEDEN
gebruikte, zwart geolied, extra

uitgezóchte kwaliteit, beslist

waterdicht en sterk, van ringen

voorzien. 1015

Ca. 6.25 X 5 M. ƒ 14.50.

Ca. 6.25 X 4,25 M. ƒ 10.50.

Ca. 4.25 X 4.25 M. ƒ 8.50.

Ca. 4.25 X 3 M. ƒ 6.50.

Ca. 4.25 X 2 M. ƒ 4.75.

Franco rembours, station best.

WASSER Tel. 54 Deurne. j
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| „Be tijden veranderen” J

|f! | MASCHINENFABRIK |
Ü \

KARL KRAUSS, y
i \ ■ , .wi-- FEUCHTWANGEN i/Bayern (Duitschland). %

I!;;
** ••

..rT!! J.f..
..........,, „ ............ ................,,..„

........................,......... ... . _

A fVFSS A ,,

iivnnc-rDiF
Heeren- en Damesrfjwielen compl. voor den weg, met Kast. seinlicht,

Lil ilTlii iiNUUsiKit
bagagedrager m. standaard, pomp, bel, freewheel en handrem f37.50

KAMPERSTRAAT 5- ZWOLLE. en tevens ter kennismaking electrische rijwiellamp cadeau. Zonder

Levering direct v. fabr. aan parlicul. electr. lamp f32.50. Nikkel of zwart stuur naar verkiezing m. terug-

traprem of luxe uitvoering f4— verhooging. 2 jaar garantie. Verzending naaste station, franco rembours, vrij zicht.

H.H. Handelaars. Wie levert

mij 30.000 K.g. Thomas Slak-

kenmeei, officieel „De Ster”,
onder Duitsche garantie en op-

gave van prijs. Br. en inlicht,

aan Q. BOSCH, Epe, gemeente
Ernst F 1701 (Geld.). 4775

Aired. Terriërs, „Alma v.d.

Bouwberg”; vader „Moustache

Eburonia”, moeder „Annie”
schonk mij 1 reu en 8 teefjes

naar „Henk van ’t Heijlaer”.

„Henk van ’t Heijlaer’s” vader

„Music Master”, moeder „Ever-

true Frixie”. Deze prachtdieren

worden 10 Otc. met off. stam-

boom afgegeven. Ernstige re-

flectant. gelieven spoedig aan-

vrage te doen. Eigen.; E. C. v.

d. LEI), Zaslaan 119, Arnhem.

4852

"v.■ | MAAK ZELF UW BOTER.

N.V.

A

|Jzerh»idel v/h- 6EBR. TIMAM

Een omwenteling inde huis-

houding. Vuuraanmaker „Jupi-
ter”. Het steeds brandend vuur-

blok. Levensduur één jaar!

Vraagt heden nog toezending

i met beschrijv. ad 86 ct. fr. p.p.

lop Giro 183989. E. SUDHöL-

-1 TER W.L, Den Hulst (O.).

Agenten gevraagd. 4653

Raathoning, pl.m. 3000 Kilo

a 42 ct. per Kilo. Aangeb.; 5000

1 Ko. droge Lindebloemen. CHR.

1 KLAASSEN, Baarle-Nassau.

4672

GELEGENHEID
I TOT WEIDEN VAN VEE,

in prima naweiden. 4995

i J. MAAIjEN, Snellerwaard,

j nabij Kinschoten (dorp).

Prijsopgave gevraagd voor:

30 a 40.000 Ko. prima

HAVERSTROO,

franco spoor.

Aanbied, onder No. 4993 8.,

aan het bureau van dit blad.

Laat Uw erf bewaken door ’n

mooie St. Bernard! In „Kennel

von Wijchelsheim” zijn nog af

te geven: Eenige jonge en vol-

wassen 4793

ST. BERNARDS,

van kamp.afstamming. Moeder

„Etta” en vader „Castor v.d.

Oldehove”.

Te bevr. bij J. SCHUUR,

Tjuchem—Meedhuizen (Gron.).

De onderget. biedt zich be-

leefd aan om de aardappels,
welke voor de consumptie af-

gekeurd zijn, 4687

te STOOAIEN voor veevoeder,

billijken prijs. Inlichtingen daar-

omtrent worden* gratis ver-

strekt. Brieven franco ingew.

J. BLIJLEVEN,

1 Grondst. no. 83, Benthuizen.

J. KRAAIJEVELD, Oostweg

C 315, Barendrecht, 'Te-

lefoon 56, levert: 4778

ALLE SOORTEN MATRIET,

DEKRIET en BOLLENRIET,

eerste handsch prijzen.

Tevens een Benzmotor op

wagen te koop, z. g. a. n., 12

—l4 P.K.

Eerste kwaliteit

HENNEN EN EENDEN
met 14 dagen vrij zicht.

Witte Legh., Patr, Legh., Ex-

cheq. Legh., Barnev., Reds, Isl.

Reds, N.-H. Blauwen, 3 mnd.

ƒ 1. p. stuk, 3/2
mnd. ƒ LIO p.

stuk, 4 mnd. ƒ 1.20 p. stuk,

4 ! /> mnd. ƒ T.30 p. stuk, 5 mnd.

ƒ f.40 p. stuk. Nog 100 prach-

tige W. Legh., br. '32, a. en t.

d. leg, 70 ct. p. stuk. 150 pr.

Barnev., br. ’32, a. en t. d. leg,

80 ct. p. stuk. 200 Kh. Campb.

en Witte Ind. Loopeenden, 8

mnd., volop leggen, 60 ct. p. st:

Deze dieren zijn rasz., kerngez.

en hooge legstam. Vrij zichtb. j

verp. Vanaf 50 st. franco, on- |
der rembours. 4959

Aanbevelend,

J. SCHOLTUS,

Hoenderbedrijf -
Mulderslaan 71,

Veenendaal.

TE KOOP GEVRAAGD:

3 a 4ÖO jonge Hennen,
tegen den leg. Gegarandeerd
Witte Leghorn, zonder gebre-i

ken, moet voor worden ingest.'

J. DE BRUIN, Jacob CatsstrJ
5, Tel. 1225, Delft. |

TE KOOP:

Prima jonge Hennen |
en Benden,

rasz., kerngez. en van hoogen

legstam gefokt.

Witte Legh., 3 mnd., ƒ lp.'
st.; 4 mnd. ƒ 1.25 p. st.; 5 m.

ƒ 1.50 p. st.; Barn. en Rh. Isl.

Reds, 3 md. ƒ 1 p. st.; 4 mnd.

ƒ 1.25 p. st.; 5 mnd. ƒ 1.50 p.

st. N.-H. Blauwen, 4 mnd. ƒ 1.10

p. st.; 5 mnd. ƒ 1.30 p. st. Gekr.

Hennen, 4 mnd. ƒ I p. st.; 5 m.

ƒ 1.20 p. st. Witte Ind. Loop-
eenden en Kh. Campb., 4'/z m-

-90 ct. per stuk. Zend. remb.,

verp. vrij, met vrij zicht, vanaf

20 stuks franco station. 4940

F. E. MARCELLIS,

Eikenboonigaard No. 8,

Os s (N.-Br.).

TE KOOP GEVRAAGD:

RIJPAARD,
Lid L. R. V. zoekt

vertrouwd le klasse RIJPAARD

(merrie), wat ook mak in tuig
is, 4982

Diepe, lichte Oldenb., gekr.
ler of gekr. Hackney; met veel

chique in hals en croupe en

extra in beenen en voeten.

Leeftijd 6 tot 12 jaar. Maat:

1.54 tot hoogstens 1.60.

Franco brieven met alle bij-

zonderheden, prijs en, zoo mo-

gelijk foto, onder No. 4982 8.,

aan het bur. van dit blad.

N.-H. BLAUWEN.

ad ƒ 12 per 102.

Af te geven 23—25 Sept.:

N.-H. BLAUWE KUIKENS,

ad ƒ 12 per 102 stuks; 10 dg.
oud ad ƒ 15. Afkomstig van

rasz. foktoomen. Zending remb.,

verp. vrij. Bij afname van 102

stuks franco. Levende 'overk.

gegarandeerd. (5027

Adres: ANT. BEUK HOF, Lun-

lerscheweg, Ede (Gld.).

TE KOOP:

Weinig gebruikte 22 P.K,

Bulldog Tractor Lanz,
wegens aanschaffing vaneen

zwaardere.

N.V. Machinefabriek v.h POT

<S TER-BORQ, Petrus Camper-

singel 119, Groningen. 4547
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ÜF EERSTE KWALITEIT

HENNEN - HENNEN

met 14 dagen vrij zicht.

Witte Legh., Patr. Legh., Ex-

cheq. Legh., Barn,, Rh. Islands

Reds, N.-H. Blauwen, 3 mnd.

oud 95 ct, 4 mnd. ƒ 1.15 P- st
->

5 mnd. ƒ 1.40 p. st. Gekr. Hen-

nen 4 mnd. ƒ 1 p. stuk. De die-

ren zijn rasz., kerngez. en hoo-

ge legstam. Vrij zichtb. verp.

Vanaf 50 stuks franco. Onder

rembours. Duizenden dankbet.

ter inzage. 4958

Aanbevelend.

MATH. v. HARDEVELD

• Hoenderbedrijf „Benedeneind”,
Geldersch Veenendaal,

PENSION aangeboden met

vrije zit- en slaapkamer, als

al), inw. a ƒ 15 p. week; alles

inbegrepen. Rustige omgeving,
boschr. streek. Vlak hij Herv.

kerk en Geld. Tram; met of z.

huis-verk., in P.Q. z. k.

Br. franco onder No. 4680 B.

. aan het bur. van dit blad.

RIETMATTEN.
1 banden hoogte uitrol prijs

3 i._ 2 ƒ0.30

4 1.50 2 ƒ 0.50

4 1.80 2 ƒ 0.58

5 2. 2 ƒ 0.65

J. OTTO HARDINXVELD.

4974

TE KOOP:

DWERGKEESJES,
allen hoogbekroond of bekr.

ouders. 1 jong zwart reutje; 1

oud zwart teefje; 1 oud bruin

teefje. Prijzen van ƒ 20—40 per

stuk. Ook ruilen voor Volière-

vogels (geen Parkieten), Krie-

len, Fazanten of Siereendjes.

Adres; H. J. WEGGEMAN,

Rohofstr., Tel. 541, te Almelo.

(Bet. antw.). 5029

jET» EERSTE KWALITEIT

met 14 dagen vrij zicht.

HENNEN en EENDEN,

Witte Legh., Patr. Legh., Ex-

cheq. Legh., Barnev., Rh. Isl.

Reds, N.-H. Blauwen, 3 mnd.,

ƒ 1 p. stuk, 4 mnd. ƒ 1.15 P-

stuk, 5 mnd. ƒ 1.35 p. stuk.

Witte Legh., 8 mnd, oud, 70 ct.

p. stuk; Barnev;, 8 mnd. 80 ct.

Khaki Campb.- en Witte Ind.

Loopeenden, 7'/2 rnnd., volop

leggen, 60 ct. p. stuk. Deze die-

ren zijn rasz., kerngez. en hoo-

ge legstam. Vrij zichtb. verp.

Vanaf 50 stuks franco, onder

rembours. (4955

Aanbevelend,

FRANS SCHOLTUS,

Hoenderbedrijf „De Molen”,

Veenendaal.

DROGE ROOMBOTER.

Ie kwaliteit droge Roomboter

gevraagd, op basis commissie-

noteering. Te leveren in 1/3 en

1/6 vaten, franco huis R’dam.

Br. met prijs en te leveren

kwantum aan C. v.d. WAAL,

Nieuwe Rubensstraat 12—14,

Rotterdam. Telef. 11761. (4773

J. Kuipers - Leeuwarden

Schapestraat 15 - Tel. 3052.

LOODSEN GARAGES,

HEKWERKEN,

RIJWIELSTANDEKS.

Zeer solide Innjhckken-

-300 X 110 c.M. ƒ 12.50.

MUI KM
Hekwerk vanaf Tuinhekjes

ƒ 2, per Meter. vanaf ƒ4.

Zware Landhekken, geheel

v. hoekijzer. m>et h. en sluitwerk

275 X 110 c.M ƒ 5.

300 X HO c.M ƒ 5.50

Uitvoerige prospectus en prij-
zen worden gaarne franco toe-

gezonden.
05239

Voor; (4973

RIETMATTEN

vraagt prijs;

! J. OTTO Hardinxveld.



GERMiSAN

WaEN TUTAN

Ontsmetting van zaaigraan is noodig'

om vele redenen. Enkele daarvan zijn:

I Het bestrijden van kiemschimmel.

Het bevorderen vaneen gezond regel-

matig gewas. Het besparen van

groote hoeveelheden zaaizaad, waar-

door alleen reeds de kosten dubbel

en dwars worden terug ontvangen.

Vraagt inlichtingen.

N.V. LANDBOUWBUREAU M, WIERSUM

GRONINGEN I

..

1 mfWÊNemaStroopers S
$ J ' S ' n pr '^s

’
kwaliteit en soliditeit nog steeds de jti

i leidende onder de moderne stroo-persen.

k| Vraagt prijzen direct van de fabriek zonder &

tusschenhandel. jf;

| WIJ ZOEKEN

-

NOG AGENTEN. |

I Netzschkauer Masch.fabrik |
| Franz Stark & Söhne,

ï -JBy NETZSCHKAU i. Sachsen. $

N.-H. BLAUWEN ƒl5.- per 102 stuks
van overjarige dieren. Franco ieder station. Levende overkomst gegarandeerd.

ELANKEffS BROEDERIJ, Sdierpeoseel (Gld) - Telef. 23.

DRAINEERBUIZEN.

Uiterste prijsopgaaf gevraagd
van : Pl.m. 15.000 Buizen, door-

snede buitenw. 6 c.M., en 2500

st. van 12 c.M., franco station,
in Twenthe.

Br. franco onder No. 4837 B,

aan het bureau van dit blad.

N.-H. BL. KUIKENS.

Direct leverbaar en vervol-

gens'2 maal per week: N.-Holl.

81. Kuikens, a ƒ 12.50 p. 102

stuks. Kuikens zijn van op pul-
lorum onderzochte ouders een

extra zwaar soort. Vanaf 100

stuks franco naaste station.

Rembours. 4835

Adres: W. GROENEVELU,

Lunterscheweg, Ede.

Texelsch Fokmateriaal. Qereg.
lj/2 -jarige en l/2 -jarige rammen,

tevens eenige gereg. ooilamme-

ren en jonge schapen. Ouders op

centr. keuring te Gron. Oct. ’32

bekr. met le prijzen. Geen luxe

prijzen. P. M. HARKEMA, Win-

sum (Gr:). (4798

Te koop wegens familieteelt:

De M. R. IJ. stamboek- en pre-
miestier „Jan” 2621 S, geboren
20 Dec. '27, V. Edmond 2126 S,
M Reintje V 19117 S. Productie

moeder elk 5-jarige 6422 kg.,
3.66 vet in 325 dagen, bij H.

SCHRIJVER Az., Terwolde bij

Deventer. (4799

Te koop bij CHR. A. J. v.

HERPT te Herpt enkele Stier-

kalveren van s—ll maanden,
van beste afstamming en pro-
ductie. (4800

Te koop: Eén jonge witte

Geit (stamboek), bekroond met

3de prijs. Prijs billijk. W.

STUIJ, Oosferwijk bij Leerdam.

(4805

Onderget. beveelt zich aan

voor levermg van: Kaas aan

particul. en winkels; rechtstr.

van eigen bedrijf; in alle soor-

ten bij tijdige bestelling. Boven

50 pd. vr. vrij. Onbek. k. o. r.b.

Aanbev.; JAC. DE JONG Fzn.,

Veeh., Koolwijk, Stolwijk F 54.

4550

"rietmatten.
3- I.—M. h„ 2M. uitr. ƒ 0.29

4- 1.50 M. h., 2M. uitr. ƒ 0.42

4- 1.80 M. h., 2M. uitr. ƒ 0.46

5- 2.—M. h., 2M. uitr. ƒ 0.58

5-b. 1.80 M. h., 3.60 uitr. ƒ 0,98

Hk. LAST, v.h. Gebr. Last,

Riet- en Biezenhandel,

Genemuiden. Telef. no. 7.

4560

KAAS. Bestel Uw Kaas eens

bij ons, rechtstr. v.d. boerderij.

Volvet, Rijksmerk, van 7—15

pond, extra vetcijfer 54 %.

September Kaas, de fijnste kaas

van ’t heele jaar, 28 ct. p. pond.
Oude pittige kaas 30 ct. p. pd.
Volvet met komijnzaad 30 ct.

p. pd. Alles prima kwal. en

eigen prod. Bij afname van 50

pond Ir. zending. 4760

Aanbevelend,

D. L. DOORNENBAL,

Veehouder, Moordrecht C 20.

Landgoed „De Koekoek”,

IJsselmuiden.

Te koop: Goedgekeurde

POOTAARDAPPELEN,

Eerstelingen en Bintje, 24—30

m.M., met certificaat en plombe '
N. A. K. a ƒ 2.75 p. H.L., in

klasse C. Klasse B et)/ A ƒ 0.25

en ƒ 0.50 hooger. Ook in baal-

tjes van 50 K.g. verkrijgbaar.

TH. D. DEN OUDEN,

Opzichter. Tel. Kampen 324.

Prima nieuwe gegalvani-
seerde Golfplaten. No. 24.

Iste keus.

lang 1.52 M„ p. st. ƒ 0.75

lang 1.83 M„ p. st. ƒ 0.90

lang 2.13 M„ p. st. ƒ 1.10

lang 2.44 M., p. st. ƒ 1.25

lang 2.74 M.. p. st. ƒ 1.45

lang 3.05 M., p. st. ƒ 1.60

breedte 0.84 M.

Franco eindstation.

Gegalvaniseerde Spijkers
met ringen aan den kop

bevestigd '/2 ct. per stuk.

Condities rembours.

N.V. Rotterdamsche Han-

Idel.
en Scheepvaart Mij.,

Klaverstraat 20—30, Rot-

terdam. Telei. 54370.

BOEKBINDERIJ EN

LIJSTENHANDEL

H. Bryggeman
Holterweg 30 - DOETINCHEM.

Voor Gemeentebesturen

Scholen, Vereenigingen

en Particulieren

een voordeelig adres.

Prijsopgaaf gevraagd voor

een nieuwe of een in goeden
staat zijnde tweedehandsch

WINDWATERMOLENTJE,

voor ca. 10 H.A. te kunnen be-

malen. 3990

Adres; C. BOS, Landb., Lei-

derdorp.

STAAT TtR DEKKING:

Een mooie Engelsche Ram,
bij W. SCHIPPENS, Odoorner-

veen. 3981

Ondergeteekende vraagt een

LEVERANCIER in KLOMPEN.

Laagste prijs komt in aan-

merking. 4002

HARM BOS Lzn., Hooge Enk,
Doornspijk.

ONTWIKKELING

VOOR lEDEREEN.

SCHRIFTELIJK

ONDERWIJSINSTITUUT

„RUST ROEST” - DEURNE.

Onderwijs in: Voortgezet La-

ger, Land en Tuinbouw.

Het goedkoopste instituut.

Vraagt inlichtingen.

Schoone jonge W. L. Hen-

nen, van eigen fokkerij, ongev.

100 st. 9 wk., 2'oo 12 wk. en

200 14 wk. oud; prijs ƒ 0.80,

ƒ0.90 en ƒ 1 p. st., en 13 Rh.

Isl., 4'/2 mnd., ƒ 1.15 p. st., bij
A. J. v. BREDA, Achterberg,

gem. Rhenen. 366Ü

BROEDKASTEN
5000 eieren. Een kind kan hier-

mee werken. Vraagt prijs.

PLANTHOF’S Hoenderpark,

Almelo. Telef. 489.

Bezoekt de GROOTE VERBEURING
van vier afdeelingen der Friesche Mij. v. Landbouw, welke

definitief gehouden zal worden op 27 SEPTEMBER a.s. te

HUISTERHEIDE bij Joure.

De aangifte omvat ruim 300 nummers (bijna uitsluitend vee

van den lichten grond).

AARDBEIENPLANTEN.

Verb. Jücunda, verb. Mad. Kooy, verb. Mad. Matot, Amazone,
verb. Mad. Lefèbre, p. 100 f 0.40, p. 1000 f 2.50. Deutsch Evern,
zeer vroeg, p. 100 f 0.40, p. 1000 f3.—. Laxton Noble, zeer vroeg

en rijkdr., p. 100 f 0,50, p. 1000 f 4.—. Nieuwe soorten Suiker-

koning of Honingzoet, vr. rijkdr. Sieger, vr. lekker, rijkdr., p.

10 f 0.40, p. 100 f 2.50. Kon. Albert van Saksen, heerlijk zoete

frambozensmaak. Belle Alliance, tweemaal vruchtdr., La Perle,
doordr. zoete aromasmaak, Roem van Neerbosch, zeer rijkdr.
Morgenrood, fijn van smaak. Pres. Rooseveld, z.g. Hanekam,

Juliana, gr. dikke vruchten. Spate van Leopoldshall, zeer laatgr.

vrucht, p. 10 f 0.45, p. 100 f 3.—. Triumph, enorm vruchtbaar,
zeer vroeg.' Delicatesse, fijn gesuikerd, aromasmaak; Sonnen-

strahl, helderrood, buitengewoon lekker; Souvenir de Nunges-

ser, nieuw, geeft zeer groote, zeer fijn van smaak en zeer veel

vruchten. Het is een buitengewoon flinke looper. Moet ook in

Uw tuin geplaatst worden. Per 10 f 0.60, per 100 f 4.—. Moulin

Rouge, per 10 f 0.30, per 100 f 0.80. Oberschlesien, p. 10 f 0.30,
p. 100 f 0.80; Mathilda, p. 10 f 0.25, p. 100 f 2. —; Fertilité, fruit

donkerrood, fijn van smaak, p. 10 f I'.—, p. 100 f 5.—; Abon-

dance, buitengewoon groot, Ville de Caen, helderrood, Ville de

Paris, buitengewoon rijkdr., New fill Basket, zeer rijkdr., fijn

van smaak, Gauillon Blanc en Cauillon Rouge zonder ranken,
St. Fracre, tweemaal vruchtdragend, vr, Fransche Zoete, Maand-

bloeiers, p. 10 f 0.60, p. 100 f 4.—; Bredasche of Oranje-Nas-

sauers, hoogfijne aardbeien, p. 10 f 0.40, p. 100 f 2.50; Zwarte

Annanas, iets fijns voor limonade, p. 10 f 0.60, p. 100 f 4.—.

Zending rembours.

A. LANDSMEER Aardbeienkweekerij DORDRECHT.

jjWA.S.S.O
nstituut voor GOEDKOOP

BRIEFONDERWUS.
ERNST CASIMIRLAAN 26 ARNHEM

DIR ’ J ' VAN DER BIJ ’ HOOFDONOERW,-IZER

il A-CURSUSSEN: voor Hecren: kommies,

politie-diploma, maréchaussée, militaire-pol.,

verpleger, besteller, spoorweg-beambte, keur-

meester van waren, warenkennis, hulpkeur-
meester (v. slagers), verkooper, winkelbe-

If diende, chef-winkelbediende, filiaalhouder, eta-

SËIIIII leur, administrateur,facturist, correspondent,

veeverloskundige, enz.

Ww» voor Dames; verpleegster, kraamverzorgster

(diploma voor gehuwden en ongehuwden), ver-

Wm koopster, winkeljuffrouw, chef-winkeljuffr., filiaal-

|||||r houdster, etaleuse, privé-secretaresse, facturiste,

WW correspondente, enz.

■r B-CURSUSSEN: voor beginners: zoowel Dames als

W Heeren: praktijk-diploma boekhouden (dubbel boek-
r

houden), stenografie (systeem Groote), handelskennis,

handelsrecht, algemeene ontw., Ned. taal, Fransch, Duitsch,
Engelsch, rekenen, handelsrekenen, aardr., natuurkunde, enz.

voor gevorderden: Nederlandsche-, Fransche-, Duitsche- en

Engelsche handelscorrespondentie.

C-CURSUSSEN: techniek voor beginners en gevorderden:
chauffeur-monteur, auto-techniek, electriciën, electro-tech-

niek, machinist, stoomwerktuigkunde, motor-machinist, xentr.

verwarmingen, zwakstroom-monteur, lijnwerker-telegrafist,
smid-bankwerker, constructie-bankwerker, gas- en waterfit-

ter, loodgieter, enz.

Onze cursussen zijn voor jong en oud. Laag maandelijksch

lesgeld. Nieuwe atlassen, boeken en woordenboeken gratis.
Lager onderwijs voldoende. Correctie van gemaakt werk.

Na goeden afloop diploma’s. Gratis hulp bij sollicitatie.

Vraag nog heden inlichtingen. Het verplicht U tot niets.

JONGE HENNEN,
RHODE ISLAND,

14 weken oud, kerngezond, f 0.90 per stuk. Vanaf 30 stuks

franco. Rembours. Zichtbare verpakking.

Minzaam aanbevelend,

Mej. Braafhart’s Broederij, Ede
,
Tel. 235

SCHRIFTVERBETERING.

EEN GOEDE HAND IS GOUD WAARD!

Een fraai handschrift in 12 groote schriftelijke lessen voor

slechts f 9.—. Inlichtingen gratis.

J. KOOPMAN, Hoofdonderwijzer te Westwoud.

Te koop gevraagd; SLANK RIJPAARD, ongeveer 6 jaar oud,

beslist mak en zonder gebreken, geschikt voor rijvereen. en

landbouwwerkz. Goede draver. Spoed gewenscht.
Brieven met prijsopgave en inlichtingen aan C. SMIT Czn.

te Barsingerhorn (N.-H.).

Koorts en Kiespijn verdwijnen
onmiddellijk na gebruik van de Koorts- en Kiespijnpoeders van

Dr. J. B. MEENK, 7J4 ets. per poeder. Portret van Dr J. B.

MEENK inde poeder en gesloten met de driehoekzegel E.M.B.

Verkrijgbaar bij H.H. en Drogisten. Practisch zak-

etui van 6 poeders 42 !/ 2 cent.



VRAAGT ONZEN GRATIS HOOFDCATALOGUS B (56 pag.)

N.V. y.h. Burgsmiiller & Zn., Rotterdam,

Prima le soort gegolfde

gegalv. Platen

lang 110 ƒ 0.60 per stuk.

lang 152 ƒ 0.70 per stuk.

lang 183 ƒ 0.85 per stuk.

lang 213 ƒ I. per stuk.

lang 244 ƒ 1.15 per stuk.

lang 274 ƒ 1.30 per stuk.

lang 305 ƒ 1.45 per stuk.

lang 364 ƒ 2.15 per stuk.

breedte 82, werkend 76 c.M.

Bestellingen vanaf 10 stuks

franco dichtstnabijzijnd station.

Betaling rembours.

H. ZIJLSTRA, Zwolle. Tel. 323.

mKÊÊÊÊKÊÊÊÊom

W= Wij zijn koopers van |g
üü eerste kwaliteit blanke J=|

| HEIDEHONING |
ijl inde raat. Liefst in m
JU Simplex ramen en boog- ||g
■ kortramen. Ook Raatho- m
|H ning uit gewone korven, m
■ mits eerste kwal. Ver-

=

|H pakking wordt door

H ons geleverd. Aanb. aan gm

■ N.V. BIJENSTAND H|
■ „MELLONA”, v/h. J.

psa DE MEZA, Santpoort,

■illH81lin!llil8liBilllllllllillSilRlilllliiili

f 25. kost een prima

RIJ WIE L

met 2 jaar ga-

—,iA rant < e - Koopt
//mm. of besteld noch

niet Vraagt

eerst gratis

Prijscourant met juiste afbeel-

ding en beschrijving. (24863

W. VAN HEERDT,
Fabrikant muteren.

Handel in:

GEÏMPORTEERDE

KOUDBLOEDPAARDEN,

onder volle garantie. 98751

REEUWIJK & Co., Hoofddorp.

GROENTEPLANTEN. Bloem-

kool, per 1000 ƒ2; Spruiten,
Groene Savoye, Boerenkool, p.

1000 f 1.40; Andijvie en Krop-

sla, per 1000 ƒ 1, p. 10.000 ƒ9;

Prei, p. 1000 ƒ 0.70, p.
10.000

ƒ 6; Zwijndr. Pootuienzaad, ƒ4

per Kilo. Zend. rembours. A.

LANDSMEER, Kweeker, te

Dordrecht. (2971

Jonge Hennen.

NOG LEVERBAAR: 380 Wit

Legh., van 3/2 mnd. oud, voor

ƒ 1.15 en Wit Legh. van 4 md.

oud voor ƒ 1.40; 200 Wit Legh.
van 5 mnd. oud ad ƒ 1.75; 110

N.-H. 81, welke geheel tegen
den leg zijn, voor de spotprijs
van ƒ 1.25 p. stuk. Vanaf 25

stuks franco naaste station.

Remb. Verp. vrij. Hennen zijn
van op pullorum onderzochte

ouders en afstamming boven

200 eieren. (3066
N.-H. 81. Kuikens, direct en

geregeld leverbaar, voor ƒ 15

Per 102 st., franco naaste stat.

Zwaar soort.

Beleefd aanbevelend,

G. v. DONKELAAR,

Hoenderpark „Weltevreden”,

Ede ; Tel. 202.

B. G.DonkervooitJr.
Nijverdal.

DIEP-

WELBORINGEN.

Aanleg van complete

POMP-

INSTALLATIES

7400 Overal te ontbieden.

H. B. O.

Fa. H. Boerhof, Olst.
Sterk verlaagd maakloon.

SCHAPENWOL
voor de vervaardiging van

prima fijne wollen Bedde-

dekens, Paardendekens en

Reisdekens, alsmede Sajet,
Borstrok- en Fantasiewol,

Kan evenals vorige jaren

bezorgd worden inde be-

kende bestelhuizen of fran-

co spoor, boot of voerman

worden gezonden aan ons

adres te Olst. (74275
Kleurmonstiers en Prijs-

courant op aanvr. franco.

Cf m
€L JpL

nTya
TANDPASTA

I
1 helpt gij mede den gulden

hoog te houden.

Ni va heeft even goede 'l|
eigenschappen als de beste

| |
buitenlandsche tandpasta’s i ’ >m

25 & 60 cis. 1
per tube

Constr. werkplaats !

„Uzerbouw”, Amsterdam, ;
s

Asterweg 20. 3
ij

Filiaal Duivendrechtschekade 81 *

; *

11 11 111 I
Golfijzeren Loodsen \

en Garages i
vanaf ƒ 60.—.
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Centrale Bond van Fokvereenigingen en Fokkers van SI

het M. R. !J. Veeslag voor Gelderland en Overijsel. ||
FOKVEEDAGEN: I

DOETINCHEM ; 29 September, tevens Schapenfokdag.
BORCULO : 2 October.

OLST : 3 October (tevens Varkensfokdag).

STEENDEREN : 4 October (bus en tram van Zutphen).
DEVENTER : 5 October.

Aanvang telkens v.m. 10 uur. Groote aanvoer, veel kwaliteit. I

IW Koopers profiteert van de voordeelige prijzen. ■‘HH

——IIUIM IIIMIW IIHJI-.IMIJWUIH ILI

Indien U prijs stelt op

net en accuraat DRUKWERK

vraagt dan prijsopgave bij de

Electrische Drukkerij

D. GROENHEIM

DOETINCHEM.
;

| Een voordeelig adres voor dé

1 levering van alle voorkomende

HANDELS-DRUKWERKEN»

; Bestellingen boven ƒ 10 franco.

| TARWEBESCHOT 70 H.L. per H.A. |
Deze opbrengst werd verkregen op het bedrijf van den

H Heer TH. M. BUYS te Herpt bij Heusden, met $

f BROEKEIIA’s Algebra Tarwe j
% Tevens de mooiste kwaliteit ter wereld! Iti
£ $
ifc Groote wintervastheid, stevig stroo. Geeft U de beste $

kans op A-kwaliteit. *

* Zaait Origineels Algebra Tarwe. |

jg Handelaren en Vereenigingen genieten reductie.

$ De origineele kweeker; De Verkooper;

% H. L. VOGEL, Goedereede. Fa. W. C. POSTMA, Harlingen *



Dekkleeden
Doe maar een bod op onze

gebruikte dekkleeden. Als

het éven kan, bent U kooper^

ZEILINGA

Amsterdam, Pr. Hendrikkadel2o, Tel. 41709

( Miëïë ]
I voor hand-,electrische-en transmissie-aandrijving 8

Eenvoudig - Veilig - Duurzaam - Goedkoop. 9
De kenmerken van alle iele-produkten!

t Verkrijgbaar in alle zaken op dit gebied. 9

Origineele
EMMA ZAAITARWE

HOOGE OPBRENGST.

ERKEND VERMEERDERAAR:

SJOH. P. BOS Wehe (Gr.).

“veemarkt
h HENGELO (0.)

■

Vrijdag 29 September a.s, wordt de Veemarkt

ie HENGELO (O.) verplaatst naar het

nieuwe terrein aan de Oldenzaalschestraat.

Zestig gulden geeft ƒ B. lot ƒ 15. rente

pèr week. Zij die over dit bedrag beschikken, kunnen door een-

voudig huiswerk dit resultaat bereiken,

Inl. Handelsonderneming „LAMA”, Afd. B. 24, Jekerstraat 13,
Amsterdam (Z.), Telefoon 91048.

.

Nieuwe Hollandsche Maatjesharing
ALLERFIJNSTE SOORT:

per vaatje van 30 stuks , . f2.—j per Vis vaatje v. 60 stuks f 2.75

per vaatje van 15 stuks . .

f 1.50 per Vs vaatje v. 125 stuks f3.50

per vaatje van 10 stuks .. f 1.201 per Va vaatje v. 250 stuks f6.25

Goedkoopere Maatjes, kleine soort:

per Vi ton 1200—1300 st. f 11.50 per Vs ton ca. 160 stuks f 2.80

per Vi ton 575—600 stuks f 6.25 per Vis ton ca. 70 stuks f 1.6

per Va ton 275—300 stuks f 3.80

Nieuwe Voerharing voor Varkens,
bh 1 vat tegelijk f 3.50, 5 vaten f 3.—, 10 vaten f 2.50, 35 vaten

f2.— per vat. Statiegeld f I. per vat.

Levering franco huis per spoor. Betaling vooruit per post-
wissel of op ons gironummer 44169 (rembours f 0.10 hooger).

N.V. VAN TOOR’s Handelmaatij., VLAARDINGEN, Tel. No. 73.

wgwMaiiiaMTMwïïl
Prima nieuwe gegalvani-

seerde Golfplaten No. 24,

lang 2.44 M.‘.’ p. st ƒ L25
ymM*OOHSrKll.lM€i£* , an

S 2J4 Mp. st . ƒ 1.45

( -AVSSSiSSSL lang 3.05 M„ p. st. ƒ L.60

PLAATSING DOOR GEHEEL NEDERLAND
breedte 0,84 M.

_ Franco eindstation.

IvPatis ' besch ik bami
Gi i sbr

-
v - Amstelstr

-
158-160

ITEBe?£im veluv/e -nunspeet g Telefoon 1779.

RITNI Tegen inlevering van deze advertentie kunnen de
"

lezers van „De Boerderij” bekomen bij den Nederland-

schen Verzendboekhandel, Gasthuismolensteeg 12, in ’t verlengde
v.d. Paleisstraat, Amsterdam, afgehaeld voor slechts f I.—,
franco na postwissel van f 1.15 of op giro 124280,

GOEDE MANIEREN. Een boek voor Dames en Heeren

en wat zij moeten doen en nalaten.

Een zeer groot deel van het succes in het leven hangt af van den

indruk, dien men maakt. Het leven met al zijn eischen en nuk-

ken is voor menigeen een terrein vol voetangels en klemmen.

Deze goede handleiding zal velen voor moeilijkheden .bewaren.

Slechts iets uit den belangrijken inhoud; Chic, kleeding,
avond- en middagtoilet, onderdeelen der kleeding, groeten, ge-

armd loopen, bloemen, juweelen, drinken, rooken, op reis, om-

gang met Dames en Heeren, conversatie, sport, tennis, golf, enz.,

yoorstellen, logé, dansen, spel, hazardspel, personeel, fooien, enz.

fTe weten hoe men zich gedragen moet, tè weten wat men moet

goen en nalaten geeft rust, zekerheid en zelfvertrouwen in ge-

heel het leven. Dit zeldzaam prachtige boek voor dezen prijs

» iets buitengewoons. 4584

WOLBEWERKING

Laat Uwe WOL bewerken

' tot prachtige wollen dekens of

garens, bij de (82348)

Fa. P. v. Stratum k Zn.,
' Fabrikanten GELDROP.

Wolzending station Geldrop.

Op weg en land: Waterdich-

te zwarte OLIEJASSEN, JEK-

) KERS, BROEKEN, PIJPEN,

zacht, kleefvrij, solied,

voordeelig. 2944

Waterdichte DEKKLEEDEN,

prima RUBBERLAARZEN enz.

Vraagt prijs. BOUWEN’S

Zeilenmakerij, Elb u r g (G.)

Voor den fruittuin. - RecL-coll.

10 hoogst. VRUCHTBOOMEN,

Iste soort, zijnde: 2 peren,
4

pruimen en 4 appel, voor

slechts ƒ5. Zend. remb. 2874

D. PETERS Azn., Tielschesfr.

te Opheusden. Telef. no. 14.

N. V. C. O. „VREDEHOF”

te Krabbendijke,
biedt te koop aan: 98607

Gele Eigenheimers B,

Westeind, BLwe B &B,
alle 30/40. Dir.: L. TH. Vü-

GELAAR, Telefoon 14.

Aangeb.: Volvette belegen

KAAS 22 en 25 ct. per pond.

Zoete Komijne 30 ct. p. pond.

Oude Kaas 35 ct. p. pd. Alles

volvet (met rijksmerk). Kaas-

jes van 7—15 pd. Bij 50 pond

franco. Zend. door geheel Ne-

derland. Adres; 1237

Boerderij „RUST NA ARBEID”

Waddinxveen.

Prachtige jonge
mannen Kanaries;

aardig zingende

f/SjW Saksische en Sei-

ARUa? ferts ƒ 1.20; ge-

kweekt van eerste
“

klas zangers ƒ 1.40;

Voorzangers ƒ 2.30; Popjes

ƒ 0.50. Prachtige mannen Put-

ters ƒ 2.—; Popjes ƒ 1.25 per

stuk. Prachtige Parkieten; Groe-

ne ƒ 1.50, Gele ƒ 2,—. Blauwe

ƒ 2.50, Cobalt, Mauve en Witte

ƒ 3. per paar. Sanegal Vogel-
tjes, diverse soorten, ƒ I. per

paar. CORSTENS—VERSCHU-

REN, Postbus 55, Helmond.

| 10 cent

KARNEMELKZEEP
1

f No. 340

HET MELKMEISJE

N.V. HET KLAVERBLAD

HAARLEM

MEST-

ÉW KRUIWAGENS,

||P 100 liter f 10.20

iIF 125 liter M1.25

L
V/^^PI^^™WAGENFA3RIEK

BEEU
SLIEDRECHT<?7>

Vruchtboomkweekèrij „Haesterdt”,
JOS. KUYPERS, Swalmen (L.),

TELEFOON 595.

Uitsluitend eerste klas -boomen. —; Alléén goede soorten in

cultuur. Garantie voor soortechtheid, ziektevrij.

iSI?
3

Zéér gereduceerde prijzen.
*

=^B.

Deze bon is ƒ 3. waard.

„LIDO” Heeren- of Damesrijwielen, compleet

xL/ niet kast, drager, eerste klas banden, f-28.
—,

met 6 volt Electrische lamp, reuzenlicht, f 4.00

hooger. GARANT Rijwielen, Iste klas, onverwoestbaar, met

terugtraprem en prima 6 volt Electrische lamp, groot zadel

met hangveeren, prima kettingkast, drager m. standaard f 39.00,

3 jaar schriftetijke garantie; Zending franco rembours. Vrij zicht.

Bij inzending van deze bon nog f 3. korting op deze tóch al

lage prijzen. Bestel Uw Rijwiel rechtstreeks uit Onze fabriek.

Vraagt gratis Prijscourant.

Rijwielfabriek „GARANT” Wageningen Telefoon 2165

*i‘ «�■«»A» »A« «A» »A» »A» •A» «A» »A» »>� ‘f «A» «A» ‘V ’V *V «A» •A' ‘if ‘i' «AS -i?IV ‘A* V • 'l' *Af «Af *4* ‘4?
•T. -T. .T. .T. Ivi -T. ilt tv. -T. if. .V. •V»iT' «Ti *T. «>’• «Y* O.o'.IK *T« .T. .V. ,V. .T..T.TfêTrt*T'

Ilamme kuikens i
£ Sé

brengt U in 2 X 24 uur weer op 3e been *

dooreen weinig *

| „ALYOERLINE” |
te mengen door hun voer.

Prijs 2 kiio pak ƒ 0.75, franco huis. %
Hé HÉ

| Fabr. D. ALEWIJNSE & ZONEN, Middelburg. |


