Metier van Goor
heeft toch veel

beter goed.
C. W. Dirnmendaal,
Kleermakerij en Handel in
1\1anufacturen.
G L A. N E R B RUG ' ac:hter Heersehe.
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In 1111,1 lij Idq::.dl hl mrlelihl1t
OMDAT
aUe artikelen dlr6Ct van Importeur en
Fabrikaat bel rokken worden.
Uitsltl:nf Jti~ (Wlnllit l'I1tI. heil hl nerUd.
bllbn'. J. SCHElHUS, Kerkstr, 511"!ï.37
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Boerderijboek 3

Tabak, -Sigaren en Sigaretten
biJ (]

e r h. Te gel er,
a.n de Onns.

D e boerendo chter uit Ca nada is na vijftien j aar bij haar o ude rs in Ensche de .
" Hé pa, j e hebt ee n nieu w bock ."
"Ja, boerderij boek 3 is uit ."
"W ij hebben in Ca nada deel een en tw ee oo k."
" N ou dan mag j e deze wel meen em en hoor. "
Da n men gt moed er zich in het gespre k: " Nee, ik heb het nog niet uit!"

HH. sn:~(ktl:U1 ll"Oldell Cf op ,nelll gelllo\lkl. dal
er Ilce ~1 ru!:M YOOlTaad In lab.k. tollle, enr, uno
" 'u ig I~ e~ do llriJre~ reer \111 r~n.
DEZE WEEK

eerste kwaliteit bevroren Vleesch
Te .... n. ellen lulaebl

Rund- en Varkensvleesch
leeen reer scherp
~lacer
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A m Sdilicpstcincr Tor in Bad Slaz l~f1cl l

foto: Kollanan

Slïepsteen
Z oals de boer zij n gereedschap aan n sliepstee n aansche rpt
om het beter te kunnen gebru ike n , zo w il de redacti e
bestaan de en nieu we verh alen over de histori e van
Ensche de aansche rpen, uitbreid en , van nieu w e gegevens
voorzien en voor ied ereen beter leesbaar rnak eu .
Ook ee n o nderwerp van lJW hand , met resultate n van
eigen onde rzoe k of uit eigen erva ring , is van harte welkom .
Alle teksten wo rde n w el eerst 'oaw er n sliepstee n haalt.'
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R. DIJK SM A,
OLANERBRUO.

