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3e Nutsavond.
Het is zeer zeker een goede ge-
dachte geweest van het bestuur van
„Het Nut" om de leden en belang-
stellenden van het departement
Hengelo eens iets te laten zien van
„Neerlands strijd tegen het water",
door middel van een serie films.
Deze 3e Nutsavond welke Woens-
dag in zaal Langeler plaats had,
werd geopend door de voorzitter
de heer Minnée, die na een kort
begroetingswoord, de filmtechnicus
in de gelegenheid stelde de eerste
serie af te draaien.
Na de pauze werden nog een paar
delen gedraaid.
Alle delen hebben de vele aanwe-
zigen een duidelijk beeld gegeven
over de macht van het water dat
zoveel ellende kan veroorzaken,
maar eveneens ook van de macht
van een volk, dat door eendrachtig
samenwerken in staat is een zee te
bedwingen en grote gebieden land
droog te leggen voor landbouw.
De avond werd door de voorzitter
met een woord van dank tot de
aanwezigen voor hun komst gesloten.
Het Nut, kan op een zeer goed
geslaagde avond terugzien.
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Huidgenezing
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

RUROL
Kleutertijd belangrijke periode

in het leven.

Dinsdag werd in de kleuterschool
aan de Regelinkstraat te Hengelo
een ouderavond gehouden. De avond
werd geopend door ds Barbas.
Dr Hagtingius, de kringschoolarts,
hield hierna een algemene inleiding
over de ontwikkeling van jongge-
borene tot volwassen mens. Hij wil-
de de ontwikkeling indelen in ver-
schillende phasen om de bespreking
te vergemakkelen. Meer in het bij-
zonder wilde hij deze avond de
derde phase, die der kleuters be-
lichten.
Als grondslag voor de opvoeding
in elke periode en dus ook al in
de kleutertijd, drong hij er vooral
op aan, dat ouders en opvoeders
steeds voor ogen houden, dat het
kind moet opgroeien tot een geh'eel
zelfstandig individu, dat de kinde-
ren geen „bezit" zijn van de ouders,
maar dat ouders hun kinderen
moeten opvoeden om hen af te staan
aan de maatschappij, aan het leven.
Daarna besprak Dr Hagtingius al-
lerlei veel voorkomende moeilijk-
heden bij de opvoeding van de
kleuters.
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Mijn meisje lacht weer zielsverrukt.

Wat haar gezichtje zeer vermooit.

Ik heb haar innig aan mijn hart gedrukt,

Haar ijsbeer-stemming is er van ontdooid.

Haar schalkse ogen zijn weer onbewolkt.

Haar voorhoofd is een effen vlak,

Van diepe vreugden is haar hart bevolkt.

Haar nukkigheid is een verlaten wrak.

Wij lachen nu om dooi en vriezend weer,

Geen sterveling, die ons elkaar ontrooft,

Ik streel en kus haar keer op keer.

Vóór Pasen zijn we nog verloofd !

MAX HOLT

Alleen echt
zijn Mijnhardt's Poeders als de
naam Mijnhardter op voorkomt.

Na de pauze, waarin de ouders de
door de schoolarts zeer geroemde
vloerbedekking en heteluchtkachels
konden bewonderen, werd naar
aanleiding van enkele vragen, nog
een en ander uiteengezet.

Goedgekeurd.

Op de 15 Januari te Eist gehouden
hengstenkeuring werd de vosbles-
hengst „Montretout du Marais",
eigenaar H. Scheffer te Varssel, op-
nieuw voor 4 jaar goedgekeurd.

Jaarmarkt.
Op de Woensdag gehouden jaar-
markt waren aangevoerd 65 paar-
den en 45 biggen. Geplaatst waren
11 kramen, enz.
Prijzen: Luxe paarden 800—1050
gld; Werkpaarden 550—900 gld;
Enters 375—600 gld; Biggen 40
tot 50 gld per stuk.
Een matige handel.

MIJNHARDTJES: sterke
bestrijders van kou en griep.

KERKDIENSTEN
Zondag 24 Jan.

HENGELO GLD

Ned. Herv. Kerk

9 uur: de heer Te Winkel
10.30 uur: Ds Kwint
Goede Herder Kapel l O uur: Ds Wiersma

Vrij». Herv. Kerk

Geen dienst.

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

9.45 uur : Ds Van Gelder, Eindhoven
Jeugddienst - Collecte

Zondagsdienst doktoren:

Dr Beems, Telefoon 266
bij geen gehoor : bellen 008

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

27 Jan.: Gemeenteavond
27 Jan.: Uitvoering Achilles Jeugdleden
29 Jan. : Uitvoering Zangver.

„Looft Den Heer"
30 Jan. : Feestavond leden-HAMOVE
3 Febr.: Uitvoering Achilles Leden
4 en 5 Febr. : Jaarfeest Chr. Jeugdver.

Varssel
2 en 9 Febr.: Uitvoering „Soli Deo

Gloria" Bekveld
11 Febr. N.V.E.V.
13 Febr.: Uitvoering Accordeonver.
17 Febr.: C.J.M.V. Jong Hengelo
24 en 27 Febr.: Uitvoering Zangveren.

Excelsior
26 Febr.: Uitvoering Jeugdcorps Bekveld
10 Maart: N.V.E.V.
8 Maart: Nutsavond
2 en 19 April: Uitvoering Crescendo

tanden Vw 119 adem rMS

Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.

f*lijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et

Gevonden voorwerpen
Groen wollen das. Drie portemon-
naie's met inhoud. Drie zakdoeken.
Grote bruine baarkam. Twee kin-
derwantjes- Kindershawl. Shawl
(blauw met rood). Gascape. Paar
Gym.schoenen (zwart). Paar witte
gym.schoenen.
Verloren voorwerpen.
Bankbiljet. Rechter heren glacé hand-
schoen. Weggelopen een jachthond.

Na 13 jaar.
Naar wij vernemen, zal de schrij-
ver van het boek „Met Hand en
Tand", de vlieger Richard Pape,
die in 1941 een noodlanding maakte
in Hengelo, medio Maart weer ons
land bezoeken, en zal dan ook een
officieel bezoek aan Hengelo en
Steenderen brengen.

„DE RECLAME''

HUIS-AAN-HUIS'
Zoals we reeds eerder hebben \
medegedeeld wordt ,De Reclame' \
elke Zaterdag gratis HUIS- j
AAN-HUIS verspreid.
Plaatst dus Uw advertentie's in l
dit blad, dat reeds 23 jaar ver- i
schijnt.

Verkoudheid
van neus, keel of borst,
snuift en wrijft U weg met



Geld. Mij van Landb. had een goed jaar
De afd. Hengelo van de G. M. v. L. hield haar jaar-
vergadering Dinsdag 19 Januari in Feestgebouw „Con-
cordia ". De voorz. de heeer J. C. Geertsma heette
de aanwezigen hartelijk welkom en wees in zijn ope-
ningswoord er op dat het jaar 1953 tot de goede
jaren mocht gerekend worden en sprak de hoop uit
dat dit voor 1954 eveneens het geval zou mogen zijn,
alhoewel thans van verschillende landbouwproducten
in vele delen van de wereld weer grote voorraden
aanwezig zijn, waar hopelijk nog een afzetgebied voor
zal zijn te vinden'
Na lezing der notulen van de secr. D. Walgemoed,
doet penningm. D. Ruesink financieel verslag waaruit
bleek dat de inkomsten hadden bedragen f 3388.35 de
uitgaven f 2826.23 alzo een batig saldo van f 562.12
en dat het ledental der afd. met 4 was gestegen.
Spreker deelt mede aan de hand van cijfers en ge-
gevens dat de Geld. Mij van Landbouw voorheen
precies heeft gedaan als thans volgens art. l der statu-
ten nog doet : Het bevorderen van de belangen van
land en tuinbouw in haar gehele omvang.
De beide afti. bestuursleden D. Ruesink en D. Wal-
gemoed werden herkozen.
Als lid van de ledenraad volgde van de heer D. Rue-
sink een verslag van de Algem. Kring- en Leden-
raadsvergadering te Arnhem. Bij bespreking te houden
excursie werd o.a. genoemd Sauerland, daar voor enige
jaren deze tocht zo buitengewoon is geslaagd werd
besloten dit verder aan het bestuur over te laten om
t.z.t. met een voorstel te komen. Verschillende vragen
bij de rondvraag werden door de voorz. naar genoe-
gen beantwoord.
Hierna sluiting van deze vrij goed bezochte vergadering.

Zang voor het „Hogeland".

Woensdagavond verzorgde de R.K. Gem. Zangver.
„Sancta Caecilia" een zanguitvoering voor de bewo-
ners van „'t Hogeland" te Hengelo, hetgeen door hen
zeer op prijs werd gesteld.
De heer Schipper dankte aan het slot de Ver. voor
het gebodene.

Uitvoering
DER CHR. ZANGVERENIGING

„LOOFT DEN HEER"
Dir. de heer H. W. Ellenkamp

Met medewerking van het Duo Wolters,
te Vorden

op Vrijdag 29 Januari a.s., in Concordia

Na het Zangprogramma, dat uit 9 No's zal be-
staan, zal opgevoerd worden het
3-bedrijvige blijspel

.,Deining om de Dorpsdokter"
van P. L. Prooyen-Bogaerds, van dezelfde schrijfster
als de Nieuwe Veearts, waar de Vereniging
met de opvoering daarvan ook groot succes had.

Aanvang 7.30 uur. Entree f 1.—, bel. inbegr.

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering van
l — 2 uur aan de zaal.

Met een advertentie in dit blad heelt menigeen succes gehad!

STEEDS VOORRADIG

WARMTE LAMPEN
DROOGSTRALERS
INFRA-ROOD-STRALERS

PHILIPS
Voor Kuikenopfok en ander Vee-bestraling

WINTERS, Spalstraat, Hengelo Gld

Hl<>e is tn&e
van het turen op het verstelwerk. Vooral
Moe's ogen worden moe. Even naar de
oogarts en dan rust voor de ogen door
een goede bril van....

Horlogerie - Optiek
Goud - Zilver

•-. v h Fa Wissink

Telefoon 374, Hengelo-Gld

Voor het overtrekken en bijvullen

van Matrassen en gewatteerde Dekens

B. GROOTBOD & Zn
Meubelmakerij - Stoffeerderij, Tel. 469
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UITVOERING
van de R.K. Gem. Zangvereniging

„Sancta Caecilia"
op ZONDAG 24 JANUARI a.s.
ia Feestgebouw „Concordia",

's avonds 7 uur

Na een een mooi zangprogramma, waaronder

Ave Verum — van Mozart,
Largo — van Hendel
en
Donauzangen — van Ivanovici

wordt opgevoerd het bekende blijspel van R. Feenstra:

„Het Hoedje van Marius"

Entree f 1.—, exclusief.
Plaatsbespreken op de dag der uitvoering om 11.30 uur aan
de zaal.
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Nederlandse Hervormde Gemeente
HENGELO GLD

Gemeente-Avond
op Woensdag 27 Januari, te 7.30 uur,

in „Concordia"

1 Film over Gezinszorg, met toelichting door
mej. A. Fikkert, Provinciaal Maatschappe-
lijk Werkster

2 Referaat van mej. A. van den Bosse, van St.
Michielsgestel

Onderwerp :

Het behoud van ons Bijbelsch, Refor-
matorisch Geloof en de Hervormde
Kerk in het Zuiden.

Gevraagd:

Meubelmakers

Halfwas en

flinke Jongens

Meubelfabriek LENSELINK
Telefoon 481 — HENGELO GLD



Laatste week
van onze

Opruiming
Speciale prijzen voor de

OPRUIMINGSRESTEN

Schröder

Wil HEBBEN IN VOORRAAD:

grote en kleine Bijlen

Kiepen, Snoeimessen,

Snoeischaren,

Bossendraad, Enz.

Verder alle Timmer- en

Metselgereedschappen

Alles prima kwaliteiten en goede merken.

A. W. WEG Raadhuisstraat

farmlieöRukweRk
• Geboortekaartjes
• Verlovingskaartjes

• Ondertrouwcirculaires
• Visitekaartjes

• Rouwbrieven

Uitgebreide sortering Keurige uitvoering Billijke prijzen

ö R u k k e p i ] wol teRs
AGENT VOOR STEENDEREN:

H. A. RIKKERJ, DORPSSTRAAT A 4

Nog slechts één week duurt onze

O P R U I M I N G
Alle restanten tegen

extra LAGE prijzen!

Ook kunt U nog profiteren van de

1O PROCENT KORTING
op alle goederen die niet in de Opruiming zijn.

Gebr. J A N S E N - Schoenhandel

School-, Schrijf- en

Kantoorbenodigdheden

STEEDS VOORRADIG

Wolters Boekhandel

Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Voor Naaimachines en

Naaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,

VORDEN

Erkende Naaimachinehandel

Overal aan huis te ontbieden

Gevraagd een aankomen-

boerenknecht, Maart of
Mei, H. J. Regelink, E 50,

Hengelo Gld

Gevraagd met l Mei een
aank. boerendienstbode

J. W. Menkveld, Gr. Ses-
sink, C 67, Hengelo Gld

Zo spoedig mogelijk ge-
vraagd een jongen of

meisje om in de kuikenbroe-
derij behulpzaam te zijn of
een arbeider 3 dagen in
de week bij A. Stoltenborg

Wichmond

Gevraagd een jongen of

arbeider op boerderij en
pluim veebedrijf, niet intern,
H. W. Smeitink. B 23,

Hengelo Gld

Te koop motor 4/10 P.K.
merk Dort. Banninkstr. 30

Hengelo Gld

Te koop een motor Sparta
125 cc, in prima staat,
Raadhuisstr. 38a, HengeloG

N.o.Z.

Roggestro te koop bij
J. G. A. Hilderink, C 63,
Keyenburg

Te koop een volbl. maal,

bijna uitgeteld, A-bedrijf,
M. Eenink, F 78, Hengelo-G

Te koop bij inschrijving
2 zware peppels, briefjes
voor l Februari bij M.
Eenink, F 78, Hengelo-G

Te koop 2 stuks eiken

bergroeden en ander
eikenhout voor verschil-
lende doeleinden geschikt,
bonenstokken en rikkens uit
slaghout, H. W. Hueskes,
Dunsborg B 24, Hengelo-G

Te koop vers gedorst haver-

stroo, bij G. J. Olthof,
Lankhorsterstr., D 113

Te koop een zwartbonte
pink en twee dekrijpe ge-
nummerde b.b. zeugjes

bij A. L. Ellenkamp,
Hengelo Gld

Te koop 5 biggen, bij
G. H. Wolbrink, D 104,

Hengelo Gld

Te koop de helft van een
vette maal, H. Maalde-
rink, bij 't Meenink,

Hengelo Gld

Te koop biggen, J. W.
Zeevalkink, Gooi, Hengelo
Gld.

Te koop een toom biggen
en peppelen top, bij H.
Kamperman, Keyenburg.

SINDS 1860
?^

vannen toon



VANDAAG Zaterdag; 23 (t.e.m, Zaterdag 30 Jan. 6 uur]

Opruiming bij Stevord
DAAR IS WEER WAT TE HALEN l

Honderden gelegenheidskoopjes (restanten, enz.) voor zeer veel

verlaagde prijzen. (Vaak voor de helft of minder!)

Zie hiervoor de etalages eens na !

MF" Tientallen speciale aanbiedingen van normale, courante artikelen

voor een bijzondere attractie-prijs ^BB

Strijkplanken

Trappen

Keukentafels

Wringerbokken

Schilderijen

Spiegels

Kapstokken

Autopcds

Naaiboxen

Rooktafels

Serviezen

Aardewerk

Emaille pannen

Emaille po's

Keukenuitzetten

Glaswerk

Damestassen

Boodschaptassen

Weekendtassen

Portemonnaie's

1001 KLEINE ARTIKELEN voor huishouding of cadeau NU bar goedkoop in de

Opruiming bij Stevord

Gelderse Mij van Landbouw
Afd. HENGELO GLD

DONDERDAG 4 FEBR. a.s., v.m. 10 uur, zal in
Musis Sacrum te Arnhem

de 115e Algem. Vergadering
van bovengenoemde Mij worden gehouden.

Sprekers: Zijne Excellentie S. L. MANSHOLT en
Dr W. B. VAN DEN BURG.

Leden, die deze vergadering wensen bij te wonen,
gelieven zich «tterlijk vóór of op 26 Jan.
op te geven bij de Secretaris.

Het Bestuur.

Wie adverteert wordt niet vergeten
i i - JSH^ i i iÜ / " u-:"!,-": -:!!:- ' !

1 - D A G S H A A N T J E S
(om te niesten)

REGELMATIG AF TE GEVEN
HAMPS - - R.I.R.

H. W. SMEITINK, Hengelo Gld

B 23 — Tel. 472

Wij kunnen U leveren
de allernieuwste modellen

Xi n de r w o g e n s
P.S. Ook kunnen wij Uw kinderwagenkappen

overtrekken.

Tevens het adres voor:

Leren jassen, lang en kort
Rubber jassen, Regenbroeken
Leren vesten
Cocosmatten

Matrassen, alle soorten
Damestassen, Schooltassen
Luxe lederwaren
Tuigen en Touwwerk

G. J A N S E N
ZADELMAKER HENGELO GLD

PRIMA KRIMPVRIJE

Overall voor 9.75
bij HARRY VAN DER WEER


