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Legesverordening.
Bij Kon. Besluit van 19 Januari
1954 nr 6 is de bij raadsbesluit van
1953 vastgestelde „Legesverorde-
ning 1953" goedgekeurd.

Marktbericht.
Op de Woensdag gehouden week-
markt waren ondanks het strenge
winterweer nog 38 biggen aange-
voerd. Prijzen 45 tot 55 gld per
stuk. Matige handel.

Dameshanden
v ra gen

U R ft! EO V !i
Ledenvergadering Concordia.

Op de ledenvergadering van de
Muziekver. Concordia werd in prin-
cipe besloten tot deelname aan een
concours. De ver. zal dan in de
Ere-afd. uitkomen.
Het financieel verslag van de pen-
ningmeester sloot met een klein
batig saldo.
Het leden- en donateurstal bleef
vrij stabiel.
In de plaats van dhr K. Lenselink
werd tot bestuurslid gekozen dhr
Th. Groot Bruinderink.
Wat betreft het repetitiebezoek
stelde de voorz. het bestuur ten
voorbeeld, daar deze vrijwel geen
enkele repetitie hebben overgeslagen.
Wil de vereniging op het concours
een goed figuur slaan, dan is trouw
repetitiebezoek dringend nodig.
De vergadering werd door de voorz.
Gr. Wassink geopend en gesloten.

Uitvoering „Soli Deo Gloria".
Voor een matig aantal bezoekers
gaf de Chr. Gem. Zang ver. .„Soli
Deo Gloria" Dinsdagavond in zaal
Concordia een uitvoering. De glad-
heid van de wegen deed zeer zeker
veel afbreuk aan het bezoek.
De avond werd door de heer Lub-
bers op gebruikelijke wijze geopend,
waarna o.l.v. dhr G. J. Scheffer
een 10-tal ns behoorlijk werden uit-
gevoerd. Het koor heeft dringend
versterking nodig, vooral waar het
de mannenstemmen betreft. Een
2-tal nos. werden alleen door vrou-
wenstemmen uitgevoerd.
Na de pauze volgde opvoering van
het toneelspel in vier bedrijven:
„lemkers Jan". De Bekveldse to-
nelisten hebben van dit stuk een
goede vertolking gegeven.
De heer Te Winkel dankte aan het
slot de vereniging voor het gebo-
dene en sloot na het zingen van de
Avondzang met dankzegging.

Last van Zennwen?

Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.

We leven nog, maar vraagt niet: hoe ?

De pomp zat als een muur zo vaat.

Wel dekten wij haar 's avonds als 'n baby toe

Toch werden wij de buurt tot last.

Wij zwèlgden water, naar het scheen:

Abnorme quanta hadden wij toch nodig,

't Was of de vriendschap bij de buurt

stilaan verdween :

Een snelle dooi was ver van overbodig.

En dan dat juffie, dat haar kachel heeft

verkocht.

Om er gezwind wat kolen voor te kopen!...

Haar bleef de troost: Wat ook de

winter wrocht.

Nog voor de zomer is hij afgelopen.

MAX HOLT

Ledenvergadering BOG

De eerste ledenvergadering van de
afdeling Hengelo Gld van de BOG
in dit jaar werd gehouden in café
Demming, onder voorzitterschap
van de heer L. W. Harmsen Jr.
De heer Harmsen opende de ver-
gadering met de wens dat het ver-
gaderbezoek in dit seizoen groter
zal zijn dan vorig jaar. Een bijzon-
der woord van welkom richtte de
voorz. tot de heer J. W. Klein
Lebbink, belastingconsulent te Vor-
den, die sprak over diverse belasting-
stelsels. Deze behandelde achter-
eenvolgens de personele belasting
grondbelasting, inkomstenbelasting
en vermogensbelasting. Uitvoerig
besprak spreker de kost-contracten
ten opzichte van de inkomstenbe-
lasting en de z.g. overdrachtswinst
bij eventuele overname van een be-
drijf door een zoon van de eigenaar.
Vooral dit laatste is voor de land-
bouwers van grote betekenis.
Tot afgevaardigde naar de alge-
mene vergadering van de PJGN te
Utrecht werden benoemd de heren
J. B. Lebbink en M. Wissels.
Medegedeeld werd dat de Coöp.
RaifFeisenbank voor de afd. Hen-
gelo Gld op 12 April a.s. een pro-
paganda-filmavond zal verzorgen.

Volksonderwijs.

In zaal Lang^eler had Woensdag de
jaarlij ksepropaganda-feestavond van
de afd. Volksonderwijs plaats.
Voorz. Witteveen sprak in zijn
openingswoord zijn voldoening uit
over het zo talrijke bezoek, hetgeen
de verwachting, in verband met de
gladde wegen, verre overtrof. In
zijn openingswoord memoreerde de
voorz. de verbouw van de school
te Varssel en het tegelpad naar de
rijwielbewaarplaats van de O.L.
school dorp. Namens V.O. dankte
spreker de betreffende instantie's en
ook architect De Kort, voor het
totstandkomen hiervan.

KERKDIENSTEN
Zondag 14 Febr.

HENGELO GLD

Ned. Herr. Kerk

9 uur: de heer Te Winkel

10.30 uur : Ds Kwint,

Goede Herder Kapel l O uur : Ds Wiersma

Vrij*. Hexv. Kerk

10.30 uur : Wika C. Jonker, Zutphen Jeugdd.

STEENDEREN

Ned. HerT. Kerk

9.45 uur: Vicaris van der Zee

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.

13 Febr.: Uitvoering Accordeon ver.

17 Febr.: C.J.M.V. Jong Hengelo

26 Febr.: Uitvoering Jeugdcorps Bekveld

27 Febr.: Uitv. Zangveren. Excelsior

1 Maart: Afscheidsavond de heer Broere,

als leider van Achilles.

2 en 6 Maart: Feestavond G. M. v. L.
B.O.G. en B.O.L.H.

10 Maart: N.V.E.V.

8 Maart: Nutsavond

11 Maart: Uitvoering Jeugdclub V.O.

2 en 19 April: Uitvoering Crescendo

3 April: Feestavond N.V.V.

19 April: Feestavond Schietvereniging

21 April: Uitv. Zangveren. Excelsior

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst

De Alg. secr. van bet hoofdbestuur
van V.O., dhr v. Tuyl sprak ver-
volgens een propagandistisch woord,
waarin hij de doelstelling van V.O.
zeer duidelijk uiteenzette. V.O. wil
n.l. voor alle kinderen goed, dege-
lijk en verantwoord onderwijs, in
scholen waar de kinderen graag
naar toe gaan; de klassen niet te
vol zijn. Ook moet er een goede
verstandhouding bestaan tussen on-
derwijzers en ouders om met elkaar
de kinderen op te voeden tot vol-
waardige mensen in de maatschap-
pij ; ze opvoeden tot alle christe-
lijke en maatschappelijke deugden.
Na dit propagandistisch gedeelte
volgde opvoering van het Ameri-
kaanse blijspel „Per luchtpost". Dit
komische spel werd door de A.O.T.
(Apeldoorn) goed vertolkt.

MIJNHARDTJES: sterke JL
bestrijders van kou en griep. TI



Jaarfeest Chr. Jeugdver. Varssel

De Chr. Jeugdver. Varssel hield in het schoolgebouw
haar jaarfeest. De heer Rietveld, hoofd der school
opende met een kort welkomstwoord en wees erop
dat volgend jaar de vereniging 25 jaar zal bestaan
en dat dan een herdenkingsfeest zal worden gehouden,
waarvan de voorbereiding reeds spoedig zal moeten
aanvangen om goed voor de dag te kunnen komen.
De heer Te Winkel, ere-voorzitter van de vereniging,
sprak een korte inleiding over het geestelijk centrum.
Toen spreker naar Varssel kwam deze avond was
hem van verre al de verlichte school opgevallen. Deze
school is het geestelijk centrum van Varssel zeide spr.
waar de jeugdverenigingen hun oorsprong vonden en
onder goede leiding waren uitgegroeid tot verenigin-
gen waar leven in zit. De heer Te Winkel spoorde
aan de ingeslagen weg te blijven volgen in dienst van
de Heer en Heiland, in wiens naam het jeugdwerk
ook in Varssel verricht wordt. Nadat nog enkele
mededelingen waren gedaan, trad het mandolineclubje
onder leiding van de heer Gerritsen uit Doetinchem
op. De hoofdschotel van deze avond was de op-
voering van het toneelstuk in 5 bedrijven „Bloesem
in de wind". Dit stuk van ernstige strekking, werd
door de diverse spelers zeer goed vertolkt. De heer
Te Winkel bracht de vereniging dank voor het ge-
bodene en sloot de avond met dankgebed.

Hiermede betuigen wij onze

hartelijke dank voor de vele

blijken van deelneming bij

het overlijden van onze ge-

liefde Man, Vader, Behuwd-,

Groot- en Overgrootvader

Jan Hendrik

Woestenenk

Uit aller naam:

Wed. J. H. Woestenenk

Hengelo Gld, Febr. 1954

Voor Naaimachines en

Naaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,
VORDEN

Erkende Naaimachinehandel

Overal aan huis te ontbieden

Adverteren doet verkopen

VOOR dSreiwol
NAAR Sc h rode r
Uit 90 verschillende kleuren

kunt U een keus maken.

ZIE ETALAGE

Voor een soliede Slaapkamer of

Zitkamer moet men toch weer zijn bij

B. GROOTBOD & Zn
Meubelmakerij - Stoffeerderij, Tel. 469

Stuit Uw
voor Uw belang. Zie onder ogen dat voor

Uw ogen het vakadres aan de spits staat.

Kies Optiek Kohier waar Uw belang in

't oog gehouden wordt.

L. Kohier v h Fa Wissink

Telefoon 374, Hengelo-Gld

Horlogerie - Optiek

Goud - Zilver

NUTS-SPAARBANK VORDEN
OPGERICHT 181

1
)

De bank stelt

Gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen ten Kantore Dorpsstraat 40. Vorden

Telefoon K 6752—455

Hl L A N D B O U W E R S !
Hebt U WRAK VEE

Dan naar JAAP er mee !
Hoe komt het, dat Jaap de hoogste prijs

kan geven voor Stiertjes, vette en nuch-

tere Kalveren ? Omdat ze niet meer ver-

handeld behoeven te worden.

IW Dus JAAP is het aangewezen ADRES

Jaap Meijers, Tel. 352, Hengelo Gld

De wegen worden slecht,

Maar het vlees van slagerij Eppink

bipt K w a l i t e i t s v l e e s !
Speciale Reclame

100 gram Rookworst 36 et

Steeds voorradig Voor- en Achterbouten

Vraagt prijs bij

Slagerij Eppink

Met Hand en Tand

Binnen enkele weken

verschijnt het boek

Hef fcesfe,
/ief n/euwsfe

fn werkkleding
FaLENTFERINK

door Richard Pape

Bestel nog heden bij

WOLTERS
BOEKHANDEL



Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Fa B. Coops, Bakkerij

Veldhoek, vraagt een

Bakkersleerling

Te koop 4000 kg Rogge-

en Haverstro, vers gedorst

H. J. Hissink,E51, Tel. 439

Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

en een zwartbent vaars-

kalf, H. J. Bosch, B 104,

Hengelo Gld

Te kuur gevraagd
Bouw- en/of Weiland onge-

acht welke grootte. Brieven

onder no. 15, bur. v/d blad

Te koop huishoudkachel

Bosman, Vordenseweg 37a

Te koop een vierdel van

een maal, bij H. J. Rege-

link, E 50 Hengelo Gld

Te koop een volbloed neu-

rende M.R.IJ. vaars, van

goede afstamming en prod.

Tevens biggen te koop,

bij J. Schieven, Lamstraat,

Steenderen.

luwt add
o

Ondanks alle verhogingen, verkopen

wij nog tegen oude prijzen. Wacht

niet, profiteer er van.

Grote voorraad Cocoslopers - mooie Dessins

Nog enkele restanten - tegen zeer lage prijzen

Balatum - ruim gesorteerd

Haardfauteuils - slechts f 33.—

Slaapkamers compleet met matrassen en spiraal

vanaf f 240.—

Strijk- en mouwplanken — onmisbaar

Huishoudtrapjes — klein en groot

Wrijfwas en meubelolie — de betere soort

Klein meubelen — in alle soorten

Verder alle meubelen vanuit winkel of toonzaal

Franco levering en vakkundige plaatsing

Het adres voor UW meubelen is toch steeds

HEI JINK Kerkstraat 5a HENGELO Gld

MOEDER
•laakte een zucht van verlichting.

Ondanks dat een der kinderen een flesje

inkt over de tafel gooide.

Waarom van verlichting ?

Omdat ze juist deze week een flesje Huis-

werkinkt kocht bij

Kantoorboekhandel ARNOLD
En deze inkt is UITWASBAAR

De Opr ich t ingsvergader ing
van de Vereniging van bedrijfsvoorlichting

van de Landbouw, zal plaats vinden op

DINSDAG 16 Februari a.s.
om 7.30 uur, in Concordia.

•V* Nieuwe leden zijn welkom.

Het voorlopig Comité

in alle maten

Prijzen vanaf f 12.1O

J. E. T. Langeler

EXTRA AANBIEDING

Nylon-kousen
1ste keus volledig geminderd

30 denier zwarte naad f 2.95

Fantasie Nylons in verschillende soorten

Nog steeds voorradig

De Setter-Set serie

tevens de Vasana Nylons

H.J.Buunk&Zn

FOTOGRAFISCH BEDRIJF

F. REESINCK, Zutphen
Gevestigd 1863

Wij maken Uw

HIÜUtS-IEFIlUIEOok voor HENGELO-G

en Omgeving het Oud-

ste en Bekendste adres en serie leuke

* KINDERFOTO'S
bij U aan huis

BILLIJKE PRIJZEN - TIJDIG BESPREKEN

NIEUWSTAD 37 — TEL K 6750*2129

Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad!



Denk
aan de Uitvoering van de Accor-

deonvereniging „D.E.K.O."

Hedenavond
in Zaal „Concordia"

Aanvang 7 uur

Na afloop BAL ~W
Plaatsbespreking van 1.30—2.30 uur a/d zaal.

Coöp. Boerenleenbank

„Land bouw belang
HENGELO GLD

M

De Spaarbank is weer geopend.

De ingeleverde Spaarbankboekjes, kun-
nen worden afgehaald.

Zij die hun boekje nog niet voor rente-
bijschrijving hebben ingeleverd,
gelieven dit alsnog per omgaande
te doen.

Kantoor geopend alle werkdagen van
9—12.30 uur. De Kassier.

Heet water in een handomdraai!
Met een

FASTO DRUKAUTOMAAT
b.v. voor Keuken, Wastafel, Douchecel, enz.

Voor aansluiting op Waterleiding en flessen gas

f 198.OO
Goedgekeurd door Waterleiding Mij en Gasstichting.

WINTERS, Spalstraat, Hengelo G.

£et
Wij hebben een mooie collectie

Zeeuwse Meisjes en Jaffa's

vanaf 10 — 12 en 15 voor f 1.—

Manderijnen 12 voor f 1. —

Grape fruit, Bananen, Appels, Noten, enz.
tegen concurrerende prijzen.

Aanbevelend M. Wijnbergen

Met LAARZEN van Jansen

Gebr. JANSEN, Schoenhandel

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 17 Febr.

te Hengelo Gld.
MARKTVERENIGING

(Jaarfeest
C. J. C. „JONG HENGELO"

op Woensdag 17 Februari

in Feestgebouw Concordia

Aanvang 7 uur

Wij brengen schetsjes, afgewisseld door

muziek en voordracht.

Na de pauze het toneelspel :

„HET GEWETEN"
Donateurs vrije toegang voor 2 personen, op

vertoon van de donateurskaart 1953

Komt allen! Entree f 1.— bel. inbegr.

Het adce* MWC ai Uw
GEBOORTE KAARTEN

VERLOVINGSKAARTEN

ONDERTROUWCIRCULAIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'S

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering - Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-Gld Telefoon 455


