Zaterdag 5 Juli

De Reclame

21e jaargang no 40
Abonnementsprijs f 3.80

N.V.E.V. Met voldoening kan deze
Ver. terugzien op de middag, die
Woensdag in Hotel „'t Averenck"
werd gegeven door Mej. A. van
Tellingen uit Doesburg. Deze dame
sprak over het schikken van bloemen
uit eigen tuin op smaakvolle manier.
Het is inderdaad ongelooflijk hoe
heel anders het resultaat is als bloemen vakkundig op een vaas of
schaal worden gezet.
Na afloop prijkten er verscheidene
aardige bloemstukjes op de tafel en
hebben zeker alle aanwezigen verschillende tips gekregen waarmee
ze hun voordeel kunnen doen nu
er overvloedig snijbloemen zijn.
Mevr. Dwars dankte spr. dan ook
hartelijk namens de vele dames, die
ondanks de hitte blijk gaven van
hun belangstelling.
Excursie. De plaatselijke Stichting
v/d Landbouw, zal in samenwerking
met de Voorlichtingsdienst een excursie organiseren naar het bedrijf
van de heer H. Denkers E 10.
Op dit bedrijf zijn de resultaten te
zien, wat een goede bedrijfsvoering
vermag. De heer Luiten zal aanwezig zijn, om toelichting en uiteenzetting te geven. De tijd is zo
gestelt, dat elke landbouwer, welke
belangsteld in een goed bedrijf, er
van kan profiteren, want het is
leerzaam. Zie adv. elders in dit blad.
Weekmarkt. Op de Woensdag
gehouden weekmarkt waren 119
biggen aangevoerd.
Prijzen van 50 tot 55 gld per stuk
Handel redelijk.
Kermis. Op de alhier te houden
kermis op 9 en 10 Juli 1952 zullen
de navolgende kermisinrichtingen
worden geplaatst:
Tête a que, Zweefmolen, draaimolen,
Pyramtde, Werpsport, Schiettent
en lijntrekkerij, Speelgoed en Ballonnenkrammen, Koek- en Suikerkraam, Vis- en Palingkraam en kop
van Jut.
Geslaagd. Voor het toelatingsexamen H.B.S. te Zutphen slaagden
Arie Eelderink en Frits Gosselink,
beiden leerlingen O.L. school dorp.
Uitstapje. Maandag maakte een
groep leden van de Landbouwver.
„De Volharding een uitstapje naar
Rotterdam, alwaar het Centraal
Bureau werd bezocht. De Maastunnel werd natuurlijk niet vergeten.
Verder werden andere bezienswaardigheden in ogenschouw genomen.
Zeer voldaan keerden allen 's avonds
laat weer in Hengelo terug.
Oriënteringsrit. Door de H.A.M.
O.V.E. is een oriënteringsrit uitgeschreven van 5 op 6 Juli. Gestart
zal worden 's avonds om 10 uur.

Rijkspostspaarbank.
Gedurende de maand Juni werd
alhier op het postkantoor op de
Rijkspostspaarb. ingelegd f 4532.84
en terugbetaald f 3580.23. De cijfers
geven te zien, dat plm. f 1000.—
meer gespaard is, in tegenstelling
met de laatste maanden, die ontsparing te zien gaven. Het laatst
uitgegeven boekje is no 1270.

Drukkerij ARNOLD -

Ir W. Kooy
Veevoedertoewijzingen voor de
maanden Juli en Aug. 1952.
De varkensvoedertoewijzingen voor
de maanden Juli en Aug. 1952 worden gebaseerd op de gegevens van
de Mei-inventarisatie 1952. De normen voor varkens zijn evenals die
voor legkippen ongewijzigd en dus
gelijk aan die van de voorgaande
2 maanden.
Met de toewijzingen voor Juli en
Augustus 1952 worden gelijktijdig
uitgegeven de voedertoewijzingen
t.b.v. jonge hennen voor de 4e t/m
6e maand van de opfokperiode op
basis van 50% van het aantal toegewezen kuikens broed 1952.
De normen hiervoor bedragen in
kg per dier:
Bedrijfsgr. Ochtendv. Gem.graan
A en B
3'/ 2
4
Cl
3'/a
l'/ 2
C2
3'/ 2
l
Dl en D2
3'/ 2
Ingevolge de regeling van het bedrijfschap voor pluimvee en eieren
is de kuikentoewijzing 1952 mede
gebaseerd op de verbouw van aardappelen en/of korrelmaïs. Als gevolg van deze regeling wordt in
bepaalde gevallen een korting toegepast op de voedertoewijzing van
jonge hennen. Men kan zich voor
nadere inlichtingen hiervoor wenden
tot zijn Plaatselijke Bureauhouder.
Nederland heeft weer een
rijdend postkantoor.
Toen in de 2e wereldoorlog het
eerste kantoor door de bezetter was
weggevoerd en verloren gegaan was,
werd na»de bevrijding tot herbouw
besloten.
Weer is, zoals dit bij het eerste
het geval was, de vormgeving in
handen van de binnenhuisarchitect
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 6 JULI 1952
HENGELO GLD
Ncd. Herv. Kerk
8.30 uur Ds J. Langstraat, pred. te Vorden,
Jeugddienst.
10 uur Ds Kwint Bediening H. Doop
Goede Herder Kapel 10 uur de heer
te Winkel, Voorbeiding H.A.
Vrijx. Herv. Kerk
Geen opgave ontvangen

P.B.H. Kantoren.
De geregistreerden wordt bekend
gemaakt, dat de P.B.H, kantoren
als gevolg van werkzaamheden
voor de aardappelkartering, de komende 2 maanden in het algemeen
van Maandag t/m Vrijdag gesloten
zijn.
Des Zaterdags zijn de kantoren in
ieder geval geopend.
De Provinciale Voedselcommissaris
voor Gelderland

per jaar

Redactie en administratie :

Nieuws- en advertentieblad voor
Hengelo-Gld, Keyenburg, Zelhexn, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

HENGELO GLD

1952

STEENDEREN
Ned. Herv. Kerk
9.45 uur Ds A. M. Nortier
Zondagsdienst doktoren:

Hengelo Gld, Dr Beems
N. P. de Koo gelegd, terwijl de
Rijksautomobielcentrale zich met de
uitvoering belastte.
Hoewel aangepast aan de eisen van
deze tijd, is het nieuwe kantoor in
wezen hetzelfde als het eerste. Het
bestaat uit een trekker en een oplegger. Op de oplegger bevindt
zich het eigenlijke kantoor. Dit is
uitgerust met 3 loketten, een volledige telegraafinstallatie en 3 telefooncellen, terwijl aan de buitenkant
2 postzegelautomaten en l briefkaartautomaat en 9 schrijftafels zijn
bevestigd. Aldus uitgerust zal het
bij komende grote tentoonstellingen
sportevenementen e.d. aan het publiek alle PTT-service, die maar
gewenst wordt, kunnen bieden.
Verkoop van te velde staande
tarwe en gemengd graan
oogst 1952.
Het verkopen/kopen van te velde
staande tarwe of gemengd gewas
(tarwe met andere granen) is verboden. Ontheffing van dit verbod
wordt verleend indien:
1

de teler/verkoper niet in staat
is zelf te oogsten en/of op te
slaan ;

2

de koper zelf teler van akkerbouwgewassen is ;

3

de verkoop plaats vindt in percelen van tenminste 30 are.

Telers, die tot verkoop van te velde
staande tarwe of gemengd gewas
wensen over te gaan, dienen vóór
15 Juli 1952 ontheffing van het desbetreffende verbod aan te vragen
bij hun P.B.H.
De Provinciale Voedselcommissaris
voor Gelderland

Ir W. Kooy

Er staat weer veel nieuws
in „De Reclame" deze week
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MAANDAG 14 JULI A.S., DES MORGENS
8 UUR, B E G I N T BIJ S T E V O R D EEN

GROTE OPRUIMING

Binnenkort gaan we onze
winkel veranderen en
moderniseren. Daarvoor
willen we ruimte maken.
Dat komt tot uitdrukking
in onze opruimingsprijzen!

Huishoudelijke en Luxe artikelen, Spiegels, Kapstokken en Schilderijen, Lederwaren (om. met
damestassen gaan we gekke dingen doen), Aardewerk en Glaswerk, borden, kopjes, enz. en honderden kleinigheden op elk gebied kosten weinig
in de opruiming bij
Enkele LICHTBESCHA-

De eerste opruimingsetalage kunt U vanaf
heden zien.Wij kunnen
hieruit niet verkopen
of reserveren voor de
opruiming begint.
V o l g e n d e week een
advertentie met nader
nieuws en prijzen. Zie
alvast de etalage!!

STEVORD

4

DIGDE artikelen gaan
weg voor Z W A A R B ES C H A D I G D E prijzen!

+
+
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•
•

Wissel Uw Virginia Shag
eens af met zo'n pakje
A S C O T American Shag
van Niemeijer. De bijzondere en geweldig zachte
smaak zal U zeker bevallen !

Bij inschrijving te koop
een perceel

ROGGE
en een perceel

Te koop een toom

BIGGEN
bij H. Rietman,
C 45 Keyenburg

Te koop bij inschrijving

HAVER
Briefjes in te leveren vóór
12 Juli a,s. bij
G. Houtman,
C 35 Keyenburg

Te koop

33 are Rogge

3 zware biggen

Briefjes inleveren tot en
met 12 Juli bij
H. J. Thuss,
Zuivelweg 2, Hengelo Gld

bij Wed. G. J. Poorterman

VOOR EEN
GOED VERZORGDE

^Orulc/sfoto
NAAR FOTO MODERN/

foto
MODERN

Wij verzorgen ook

bruidsreportages

N i e u w s t a d 14
Telefoon 3 0 6 9

in eigen omgeving.

ZUTPHEN

VRAAGT EENS PRIJS

Toldijk Steenderen

Adverteren doet verkopen

Speciale

één-weekse
reclame
van 5 tot en met 12 Juli
bieden wij U een goede rolfilm aan voor
slechts f 1.25.
Ook hebben wij in deze week een speciaal tarief
voor het maken van foto's in eigen atelier.

Formaat 18 X 24 f 2.50
Formaat 13 X 18 f 1.75
Briefkaart
f 0.80

Herhaald
roepen
is de letterlijke betekenis van het wooro
„reclame".
En dat is niet toevallig.
Wie met reclame succes wil hebben, moet
regelmatig de aandacht van zijn afnemers
vragen, niet alleen door advertenties, maar
ook door goede verkoopbrieven, circulaires
en folders.
Goede reclame houdt oude relaties vast en
brengt nieuwe tot stand.
Met aantrekkelijk drukwerk bereikt U in
de kortst mogelijke tijd en tegen de geringste kosten het grootst mogelijke aantal
kopers.
Met de uitvoering hiervan zijn wij U gaarne
van dienst.
Vraagt ons eens inlichtingen.

Dus voor een foto groot of klein moet U beslist
(wilt U voordelig zijn) bij

FOTO ARNOLD zijn.

Telefoon 455

Hengelo (G.)

ZIE ONZE ETALAGE'S.

Met een advertentie in dit blad, heelt menigeen succes gehad,

ZATERDAG 12 JULI BEGINT
*
ONZE OPRUIMING *
SENSATIE KOOPJES!!

SCHRöDER
Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang"

Heden overleed zacht en kalm, na een geduldig
gedragen lijden, onze geliefde Vader, Behuwden Grootvader

Hengelo Gld.

Maandag 7 Juli a.s. de gehele dag

Hendrik Jan Huiskes,

Gesloten

Weduwnaar van Engelina Hcsselink,
in de ouderdom van ruim 75 jaar.

HET BESTUUR.

Uit aller naam :
H. J. HUISKES Ir.

Te Koop AFBRAAK

Hengelo Gld, 30 Juni 1952
Kervelseweg 5

Zoals pannen, deuren met

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Algem. Begraafplaats te Hengelo Gld, op Donderdag 3 Juli j.l.

kozijns, draadglas, enz.
Te bevragen :
AANNEMERS

Heden nam de Here tot zich, na een langdurige
ziekte, nog geheel onverwachts, onze innig geliefde
Broer en Zwager

Bernard Lansink,
Wedn. van Daatje Hilbert,
in de ouderdom van 52 jaar.
Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in
dankbare herinnering blijven.
Twello

Joh. Lansink-Pongers

Varssel

A. Maalderink-Lansink
J. Lansink

Coöp. Zuivelfabriek

alhier.

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten
Woensdag 9 Juli
(KERMISMARKT)

te Hengelo Gld.
MARKTVERENIGING.
A.s.

DONDERDAG 10 Juli (2e Kermisdag)

- GEEN BROOD BEZORGD

Harfsen, 19 Juni 1952.

De winkels zijn tot 2 uur geopend

De plaatselijke Stichting van de Landbouw
in samenwerking met de voorlichtingsdienst,

DE

GEZAMENLIJKE

BAKKERS.

nodigen belangstellenden uit,
op het Voorbeeldbedrijf van de heer
H. DENKERS E 10, op a.s. Donderdag en
Vrijdag n.m. om 7.30 uur, op het bedrijf.
Zie de mededelingen in dit blad.

Tijdens de KERMIS

STEMMING
met Orkest BEKKENUTTE

in Café VAN DER WEER

Tijdens de Kermisdagen
voor een

Lekker Hapje
naar

EPPINK's
AUTOMATIEK!

OPRUIMING
GROTE PARTIJ
COUPONS
VOOR HALVE
PRIJZEN!

Op alle andere goederen :

IQ pCt
korting

Washandje
Badstof Panlap
Witte Badhanddoek
Schorten
Zwarte Onderjurken
Kraagjes

0,14
0,27
1,19
1,90
1,90
0,10

Lakens 150 x 235

7,25

Heren Pyama's
6,90
Overhemden en Polo-shirts 2,90
Kinderjurkjes, vanaf
1,90
Dames Japonnen, vanaf
4,90
Dames Gummi Mantels
5,90
Dames Zomermantels, vanaf 19,90
Korte Manteltjes
18,90
Heren Sport-colberts
9,90
3-delig heren Zomercostuum 59,50
Poplin Regenjassen
19,90
Dames dubbel-poplin Mantels met
capouchon
24,75 en 29,75

