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Weekmarkt.

Op de Woensdag gehouden week-
markt waren 50 biggen aangevoerd.
Prijzen van 47.50 tot 55 gld per
stuk.

Een goede handel

Geslaagd.

Te Slootdorp slaagde de heer J.
Besselink uit Velswijk voor het di-
ploma Tractoren en Tractorwerk-
tuigen.

Herijk.

In deze gemeente zal de herijk van
maten, gewichten en meetwerktui-
gen plaats vinden op 3 Maart a.s. voor
de geslachtsnamen beginnende met
de letters A t/m F van H.30 tot
15.30; voor geslachtsnamen begin-
nende met de letters G t/m N op
4 Maart a s . van 9.30 tot 12 en
13 tot 15.30 uur en voor de ge-
slachtsnamen beginnende met de let-
ters O t/m Z van 9.30 tot 12 en
13 tot 15 uur.
De zitting voor deze herijk zal plaats
vinden in een lokaal van de open-
bare lagere school aan de Ruurlo-
seweg.
Maten en gewichten moeten droog
schoon en niet roestig worden aan-
geboden.
Alle maten en gewichten moeten
voor l October 1954 gestempeld
zijn met het goedkeuringsmerk de
letter V.

Stierenkeuringen.

De provinciale Voorjaarsstieren-
keuringen zullen plaats hebben voor
Hengelo en Zelhem op Maandag
8 Maart a.s. en voor Steenderen op
Donderdag 11 Maart.
Bij de voorgeleiding van een stier,
geregistreerd bij „Het N.R.S." moet
worden getoond een zwarte schets
afgegeven door de Vereniging „Het
Nederlandse Rundveestamboek."
Bij de voorgeleiding van een stier,
geregistreerd bij een fokvereniging,
moet worden getoond een uittreksel
uit het register voor jongvee van
een erkende fokvereniging, gewaar-
merkt door de Provinciale Melk-
contröle Dienst, te Arnhem.
De centrale stierenkeuring zal wor-
den gehouden op Donderdag, 22
April 1954, des voormiddags te
9.30 uur, te Zutphen.

Excursie.

Woensdagnamiddag nuakten een
40-tal afnemers der Coco. Landb.
Verg. „De Volharding" ten excur-
sie naar het proefbedrijf „De Schot-
horst", te Hoogland.
Vooral de opfok van kui'cens op
de Pot-Stalmethod< en het grote

De Wïnrer valt het afscheid zwaar,

Tot heengaan kan hij niet besluiten.

Ik hunker naar het eerste zwaluwpaar,

O, mochten weer de merels fluiten!

Mijn kachel is een goede warmtebron.

Maar ach, zij slokt zo'n dure kolen....

Ik prefereer een warme lentezon :

De \Vinter worde mij gestolen!

Hij worde mij gestolen en voorgoed!

Voor mij de Lente en de Zomer,

De malse groenten en het jonge broed,

De bloemen en de fantasieën van een dromer,

MAX HOLT

Verstopping onregelmatige

s toe lgang .

Vlug, zacht en pijnloos werken
Mljnhardt's LaxeertabletUn 65 et

kippenhok trokken nogal belang-
stelling. Voldaan was men tegen
half acht weer in Hengelo terug.

Geslaagd.

Onze plaatsgenoot Lammert te Slaa
werkzaam aan de Coöp. Landb.
Verg. „De Volharding", slaagde
voor het vakdiploma Molenaar.

— Voor het diploma electrisch
lassen voor beginners, slaagde te
Doetinchem A. Teunnissen.

Grond- en pachtprijzen.

Dinsdagavond werd voor leden van
de Geld. Mij van Landbouw afd.
Hengelo Gld in de kleine zaal Con-
cordia een lezing gehouden door
de heer E. J. Woessink, over de
nieuwe normen inzake grond- en
pachtprijzen en verder nieuws op
belastinggebied.
Spreker stond uitvoerig stil bij de
bepaling van de pacht en koopprijs.
De prijzen worden vastgesteld door
de Grondkamer en bij eventuele
verschillen beslist de Centrale Pacht-
kamer.
Hierna behandelde de heer Woes-
sink enkele belastingregelingen in
verband met de overname.

Middag voor Ouden Tan Dagen.
Uitgaande van de plaatselijke afd.
van de U.V.V. alhier, werd Zater-
dag in zaal Concordia een gezel-
lige middag voor de Ouden van
Dagen belegd.
Ondanks de minder fraaie wegen
waren er toch nog een behoorlijk
aantal oudjes opgekomen en zij zul-
len zeker geen spijt gehad hebben
deze middag bij te wonen. Het ge-
bodene viel zeer in de smaak.

KERKDIENSTEN
Zondag 28 Febx.

HENGELO GLD

Ned. Herv. Kerk

10 uur : Ds Kwint.

7 uur : Ds Boland, Zendingsdienst

Goede Herder Kapel 10 uur : de heer
Te Winkel

Vrije. Herv. Kerk

10 uur: De Eerw. Heer C. v. d. Berg,
Ruurlo

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

9.45 uur: Ds A. M. Nortier

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 Febr.: Uitv. Zangveren. Excelsior

1 Maart: Afscheidsavond de heer Broere,

als leider van Achilles.

8 Maart: Nutsavond

10 Maart: N.V.E.V.

11 Maart: Uitvoering Jeugdclub V.O.

19 Maart: Uitvoering Kinderzangkoor

„Zanglust" te Bekveld

2 en 19 April: Uitvoering Crescendo

3 April: Feestavond N.V.V.

19 April: Feestavond Schietvereniging

21 April: Uitv. Zangveren. Excelsior

veelvoudige geneeskracht door veel-

veelvoudige samenstelling. Bij kou,
koorts, griep en pijn. Koker90 en 50 et.

„DE RECLAME"

HUIS-AAN-HUIS'

Zoals we reeds eerder hebben ï

medegedeeld wordt ,De Reclame' i

elke Zaterdag gratis HUIS- f

AAN-HUIS verspreid.

Plaatst dus Uw advertentie's in i
dit blad, dat reeds 23 jaar ver- i

schijnt.

Feestavond uitgesteld.

Door de besturen van de G.M. v.L.
B.O.L.H. en B.O.G. is besloten om,
de feestavonden, welke op 2 en 6
Maart zouden worden gehouden,
uit te stellen tot medio November
1954.

Enorme vraag naar IYOROL - tandpasta !
— Dat doet de Goede kwaliteit.



Pseudo-Vogelpest.

Te Hengelo Gld is onder de pluimveestapel van de
landbouwer H. Pelskamp te Bekveld, Pseudo-Vogel-
pest geconstateerd.
Een 400-tal kuikens werden reeds afgemaakt, terwijl
verder het gehele bedrijf ontsmet werd.

Ouderavond O.L.S.

In zaal Langeler werd Woensdagavond de jaarlijkse
ouder- en feestavond gehouden van de O.L. Dorps-
school. Bij de bestuursverkiezing werd het aftredend
lid van de oudercommissie, G. J. Rouwenhorst, her-
kozen. Het verslag van de penn.esse sloot met een
batig saldo. Dit is een mooi resultaat als men weet
dat er dit jaar een paar extra uitgaven waren t.w.
het tekort bij de gemaakte schoolreisjes en de
aanschaffing van nieuwe kabouterpakjes.
Ter vergadering werd besloten om voortaan per ge-
zin per maand 25 et bij te dragen voor het school-
fonds, teneinde hieruit diverse middelen voor de school
te kunnen aanschaffen.
O.l.v. mej. Buning werden door de leerlingen uit de
2e klas vervolgens een aantal schetsjes, tafereeltjes
enz. uitgevoerd die alle saamgerijgd waren tot een
soort jeugdreveu.
De vele aanwezigen hebben intens genoten van het
gebodene.

Enige en algemene kennisgeving.

Op Dinsdag 23 Febr. overleed in de ouderdom

van 78 jaar onze lieve Vader en Grootvader

CAREL LULOFS

Arts te Vorden.'

Weduwnaar van J. C. Lulofs-Cost Budde,

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Namens de Familie:

P. J. J. Dwars-Lulofs

R. C. Dwars

en kinderen

Hengelo Gld, 23 Februari 1954

Heden overleed plotseling onze inniggeliefde
Broeder, Zwager en Oom

Willem Jan Garritsen

in de ouderdom van bijna 77 jaar.

Uit aller naam,

W. J. HARMSEN

Hengelo-Gld, 24 Februari 1954.
Bekveld D 19

De teraardebestelling zal plaats vinden op heden

Zaterdag 27 Febr. om 2 uur op de Algemene
Begraafplaats te Steenderen.

U

't licht in de ogen we!, ja zelfs de middelen

om Uw ooglicht te beschermen en

te behouden.

Horlogerie - Optiek

Goud - Zilver

L- K O H IC T v h Fa Wissink

Telefoon 374, Hengelo-Gld

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze

lieve en zorgzame Man, Vader, Broer en Oom

GRADUS KREMER

in de ouderdom van 73 jaar

Uit aller naam :

J. Kremer-Logeman

Diny en Ton

Hengelo Gld, 21 Februari 1954
Banninkstraat 12

De teraardebestelling heeft plaats gehad op Don-

derdag 25 Febr. op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

JAARLIJKSE FEESTAVOND
V. en A. V. „PAX"

op DINSDAG 2 MAART

Aanvang 7 uur Zaal Concordia

Opgevoerd wordt het blijspel in 2 bedrijven :

„Mijn vriend Leonard"

D A A R N A BAL

Vrij entree voor Leden en Donateurs
(op vertoon kaarten)

Gelieve ieder een dame mede te brengen.

Uitvoering
DER CHR. ZANGVERENIGING

„LOOFT DEN HEER"
Dir: de Heer H. W. Ellenkamp

Met medewerking van :

het Duo Wolters, uit Vorden

op Donderdag 4 Maart a.s.,

in „Concordia".

Na het Zangprogramma dat uit 9 No's zal be-

staan wordt opgevoerd het 3-bedrijvige

blijspel :

,,Deining om de Dorpsdokter"
van P. L. Prooyen-Bogaercfc. van dezelfde schrijfster

als de Nieuwe Veearts, waar de Vereniging met

de opvoering daarvan ook groot succes had.

Aanvang 1 uur. Entree f l-—, bel. inbegr.

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering van

l—2 uur aan de zaai

Met een advertentie in dit blad heeft mengeen succes gehad!



Ontvangen

MODIEUZE

Mantel-
Costuums

J. E. T. LANGELER
ZIE ETALAGES

Besteedt Uw
Kwaliteit koopt U bij de Vakman !

Want een goede

naaimachine
gaat Uw leven lang mee !

ZIG-ZAG de ideale machine, waar U alles mee doen
kan. In inzinkbare salonkast en electr. uitvoering
in koffer. Gemakkei, betalingsvoorwaarden

Wij namen het PFAFF- A GENTSCHAP voor

Hengelo en Omstreken ook op ons

Henli-Rijwielmagazijn :

B. J. HULSHOF, HENGELO-GLD

HOUDT
Donderdag 11 Maart VRIJ
voor de uitvoering van de JEUGDCLUB

van VOLKSONDERWIJS
in Zaal LANGELER

Opgevoerd wordt het toneelstuk :

„Klaas de k lau te raar"

Zie adv. volgend nummer

• GeboorUkaartjes

• Verlovingj<aartjes

• Ondertrouvcirculaires

0 Visitekaartje;

• Rouwbrieven

Uitgebreide sortering Keirige uitvoering Billijke prijzen

ö R u k k e R i j wolteps
AGENT VOCR STEENDEREN:

H. A. KIKKERT, DORPSSTRAAT A 4

Ruime

V O O R J A A H S A B T I K E L E N
Kuiken-, kippen-, drink-

en voederbakken.

Alle soorten gaas en draad.

Spaden, batsen, harken, grepen,

snoeiwerktuigen, enz.

Fa H. J. H A R M S E N & Zn
Banninkstraat 4 - Hengelo-Gld

Voor een solide Slaapkamer of zitkamer

moet men toch weer zijn bij

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

Heet water in een handomdraai!
Met een

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

Voor aansluiting op Waterleiding en flessen gas

f 198.00
Goedgekeurd door Waterleiding Mij en Gasstichting.

WINTERS, Spalstraat, Hengelo G.

Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

R. K. BEEMS
ARTS,

Woensdag 3 Maart de

gehele dag

A F W E Z I G
Voor spoedgevallen neemt

Dr R. C. DWARS waar.

Te koop peppelen-poten
voor opruimingsprijs.

H. Klooken, Keyenburg.

Te koop jonge hennen,
W x R, 9 weken oud.

Wed. D. Lettink,

Linde—Vorden.

Te koop een partij mangels

B. Harmsen, „Bruil",

Hengelo Gld.

B.z.a. een jonge vrouw

als hulp, voor 6 halve

dagen per week. Brieven

onder no 50, Bur. dezes.

Te koop partij mangels,

G. J. Obbink, C 79,

Hengelo Gld

Gevraagd flinke partijen

Consumptie-Aardappelen
M. Wijnbergen, Tel. 473,

Hengelo Gld

Te koop een jonge dragende

Koe, F.H., 4 rand a/d tel-

ling, wit-bedrijf, B. Abbink

E 87. Hengelo Gld

Te koop partij mangels

Wed. G. J. Bannink, D 138

Hengelo Gld

Te koop gevr. alle soorten

consumptie aardappelen

rogge- en tarwestro, in

balen geperst.

M. Leermakers, Rappart-

straat 79, Tel. 20198,

Arnhem

Voor Naaimachines en

Naaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,
VORDEN

Erkende Naaimachinehandel

Overal aan huis te ontbieden



)^/7

nieuwe*

Lente U'K

ONTVANGEN

de nieuwe Voorjaarshoeden

waaronder de verendopjes

DE GROTE MODE

Verder Natuur Zijden SHAWLS
Franse- en Italiaanse Import .

onze speciale Etalage.

H. J. BUUNK & Zn

Jeestatwnd
KEYENBURGSE BOYS te Keyenburg

MAANDAG 1 MAART

BAL
Vrij Entree

A.s. Zondag 2 uur

Keyenb. Boys l - Halle l

NUTS-SPAARBANK VORDEN
OPGERICHT 1819

De bank stelt

Gelden besch ikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen ten Kantore Dorpsstraat 40, Vorden

Telefoon K 6752—455

week
KNIPPEN WIJ DE KATOENEN

PYAMA'S en NACHTJAPONNEN

gratis voor ui

S C H R ö D E R

Zangvereniging „EXCELSIOR"

HEDEN Zaterdag

BALAVOND
met attractie's

o.a. SCHIETEN met als hoofdprijs

* FOTO-TOESTEL Jf

in zaal Maresch. Aanvang 7 uur

Entree Dames f 0.75 Heren f 1.—

HERIJK van Maten, Gewichten en
Meetwerktuigen in 1954

Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Hengelo Gld brengen ter openbare kennis, dat de

herijk van maten, gewichten en meetwerktuigen in

1954 voor deze gemeente zal plaats hebben in een

lokaal van de o.l. school, Ruurloseweg 22, voor de

herijkplichtigen, wier geslachtsnamen (namen van firma's

als geslachtsnamen te beschouwen) beginnen met de

letters: A t/m F op 3 Maart 1954 van H' / 2 —15' / 2 uur,

G t/m N op 4 Maart 1954 van 9 ' / 2 —12 en

van 13—15' /2 uur,

O t/m Z op 5 Maart 1954 van 9'/2~ 12 en
van 13— 15 uur.

In het bijzonder wordt nog de aandacht gevestigd op

het volgende :

1. maten en gewichten droog, schoon en niet

roestig aanbieden ;

2. ijzeren gewichten dun inwrijven met gekookte
lijnolie, niet potloden;

3. ijzeren maten van binnen en ook de bodem

van onderen verven met rode menie, de buiten-

zijde grijs of zwart;

4. voorwerpen gestempeld met afkeuringsmerk, niet

in winkels of dergelijke terugbrengen ;

5. justeer- en keurloon zal t.b.v. 's-Rijks schatkist
worden geheven ;

6. maten en gewichten behoren vóór l October

1954 gestempeld te zijn met het goedkeurings-
merk de letter V ;

7. bij verzuim of verhindering om van de zi t t ing

gebruik te maken bestaat nog gelegenheid de
maten en gewichten te laten herijken aan het

ijkkantoor te Arnhem, Bakkerstraat 12b op elke

Dinsdagen Vrijdag van 9—12 ' / 2 en van 14—16 uur;

8. mill igramgewichten opzenden naar het ijkkantoor

te Arnhem onder overmakiny van het verschul-

digde keurloon a f 0.20 per gewichtje op post-

rekening 507644 t.n.v. het jkkantoor te Arnhem.

Hengelo Gld, 23 Februari 1954

Burgemeester en Wethouiers voornoemd,

F. van Hoogstraten^ Burgemeester
H. C. Arends, Sectttaris

Wie adverteert wordt nie vergeten


