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De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keijenburg

VelswijU-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS
HENGELO GLD

Tel. 06753-1455
Giro 964791

KERKDIENSTEN
28 jan.

Ned. Herv. Kerk

9 en 10.30 uur Ds Kwint. Bediening H. A.
Goede Herder Kapel 10 uur Ds Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Zondagsdienst Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr \A7or-Knolaar TV1 06759 1 ^f\f> (K n n ftdR\

Voor alle verzekeringen

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler

27 jan. Dansavond Winkelman
31 jan. film- en dia-avond Himove
8 febr. NVEV
15 febr. Gemeente-avond Herv. Gem.
20 febr. Gemeente-avond Vrljz. Herv.
4 maart Show „Muziekparade"

zaal Winkelman

en financieringen Min

rrankenng bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

AAN

HENGELO GLD

nee 1464 en Memelink j&
Coöp. Boerenleenbank

„LANDBOUWBELANG"
(Raiffeisen-Bank)

Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten
A en alle andere bankzaken. •

meer succes AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS
v/h CHARLES GROOT BRUINDERINK Tel. 1307

Filmnieuws.
A.s. zondag draait in zaal Langeler de span-
nende en boeiende film „Een meisje in 1000
gevaren", met Eddie Constantine en Dawn
Addams. Eddie's vliegende vuisten dragen
bij tot ontmaskering van juwelendieven.
Niemand verzuime deze pracht film te gaan
zien. Aanvang 8 uur. Toegang H jaar.

verdwijnt door

Damnieuws

Het staat reeds vast, dat D.C.H, met Doe-
tinchem l en een club uit de Veluwe
moet strijden om 2 plaatsen in de eerste
klasse.
Het beloven weer spannende wedstrijden te
worden. Tevens moet D.C.H, nog strijden
met zes andere clubkampioenen om het
clubkampioenschap 2e klasse van Gelderland.
Binnenkort start Hengelo weer met bedrijfs-
en verenigingsdamtournooi, hopelijk zullen
vele 4 tallen zich opgeven.
Ook zal er getracht worden D.C.H, te laten
spelen tegen oud-leden en gedacht wordt
aan het plan om wijk tegen wijk en straat
tegen straat te laten spelen.
Wordt lid van D.C.H.

PAX-nieuws.
Programma voor a.s. Zondag:

St, Joris I (Braamt) - Pax I 2 uur
Doetinchem III - Pax III 12 uur
Pax A - Varsseveld A 2.30 uur
Pax B ' Graafschap C 12 uur

Dierense B. 3 - Pax 2 (1-6)
He tweede elftal van Pax was zondagmid-
dag te gast bij Dierense Boys 3.
De lange rustperiode had schijnbaar geen
afbreuk gedaan aan het spel van de Henge-
lose blauwwitten. Direct na de aftrap was
het midvoor Lebbink die de score opende
(0-1). Ondanks het overwicht van Pax werd
de stand kort hierop 1-1 door een doelpunt
van de D. midvoor. Het duurde echter niet
lang of Lebbink zorgde opnieuw voor een
doelpunt (1-2). Nog voor de thee maakte
midhalf Gerritsen er (1-3) van.
Na de rust bleek Pax nog niet uitgespeeld
te zijn en wist Lebbink in deze drie kwar-
tier nog twee en Groot Jebbink nog een
doelpunt aan de score toe te voegen waar-
door de wedstrijd eindigde in een l-6 over-
winning voor Pax.
Door deze overwinning is Pax 2 thans op-
geklommen tol de bovenste plaats op de
ranglijst in afd. K 2e klas.
Bravo jongens en hou je taai.!

Adverteren doet verkopen

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen

Toneelstuk „Indianenbloed"
De Chr. Zangver. „Looft den Heer" die
op haar laatste uitvoering met het toneel-
stuk „Indianenbloed" zo'n succes heeft ge-
had, zal dit stuk a.s. Zaterdag in Lichten-
voorde opvoeren.
Op veler verzoek zal binnenkort ook hier
een heropvoering plaats vinden.
Nadere berichten hierover volgen in dit blad.

Cefa presenteert
Woensdag 31 januari draait in zaal Concordia
de prachtige Oostenrijkse kleurenfilm „Echo
der Bergen". Schitterende opnamen van
adembenemende schoonheid met zeldzame
dierenopnamen. Kortom een film die niemand
mag verzuimen te gaan zien.
Aanvang 8 uur.

Besturen van verenigingen of instellingen
die een verslagje van uitvoering óf andere aktiviteit in „De Reclame" opgenomen
wensen te zien, worden verzocht ons tijdig een verslag hiervan te doen toekomen,

liefst elke week voor maandagavond half zes.

„De Reclame" verschijnt elke donderdagmorgen

en de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.



Hondenbelasting
Houders van honden ouder dan 3 maanden moeten deze aangeven ten
kantore van de gemeenteontvanger (gemeentehuis) vóór l februari a.s.
Bij de aangifte moet de hondenbelasting terstond worden betaald.

Bij overschrijding van genoemde datum of bij verzuim van
aangifte is dubbele belasting verschuldigd.

Aangifte kan geschieden tijdens de zittingsuren van de kassier, t.w.
op dinsdag- en donderdagmorgen van 9—12 uur
en op vrijdagavond van 6.30—7.30 uur.

De belasting bedraagt:
voor de eerste hond f 10.—
voor elke volgende hond f 20.—
voor een bedrijfs- of waakhond, mits niet anders
dan aangelijnd op de openbare weg komende . . f 5.—
voor een hond, verblijvend in een volgens de
voorschriften ingerichte loopruimte . . . . f 2.50

Hij, die na l januari 1962 houder wordt van een hond, of wiens hond na
dit tijdstip 3 maanden oud wordt, is verplicht de hond binnen 14 dagen
aan te geven ten kantore van de gemeente-ontvanger.

HENGELO GLD, januari 1962

Het Gemeentebestuur van Hengelo Gld,
Th. MACKAY, burgemeester
J. A. BOLT, secretaris

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling
bij ons 55-jarig huwelijk
ondervonden.

H. Harmsen
G. Harmsen-

Hesselink

Hengelo Gld, januari 1962
„De Gennep"

Gevraagd een meisje voor
de dag of dag en nacht.
Mevr. Poesse, Zutphense-
weg 36 Vorden, Tel. 1475.

Te koop zw. biggen.
H. J. Bosch B 104

Te koop goed bevleesd
stiertje. A. Meerbeek
Zelhemseweg 3 Hengelo G.

Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties
liefst op maandag

doch uiterlijk
dinsdagavond half 6

COÖP. BOERENLEENBANK
„LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

HENGELO GLD

Gelieve alle S P A A R B A N K -

B O E K J E S voor rentebijschrij-

ving in te leveren vóór

3 februari a.s.
MF* Nummers der boekjes vooraf te noteren

DE KASSIER.

Neem ook

».....,...
»v w bij TRAGTEH 2
\V Y't Leert prettig en goed • —

' lis TRAGTER het doet • -g

Opgave dagelijks aan de zaak of telefonisch.
Beleefd aanbevelend,

A. C. Traster Vorden, Tel. 1256

menigeen succes

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

zondag 28 jan., 8 uur

Een meisje in 1000 gevaren
met Eddie Constantine - Dawn Addams

Eddie's vliegende vuisten dragen bij tot ontmas-
kering van juwelendieven.

Toegang 14 jaar.
Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

De nieuwste

PHILIPS TELEVISIE

RADIO'S

STOFZUIGERS

INFRAPHILLAMPEN

STRIJKIJZERS

SCHEERAPPARATEN

B. J. Hulshof Hengelo Gld
„HENLI" Rijwielmagazijn
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Kort, maar krachtig!
De OPRUIMING bij STEVORD
duurt deze keer maar 3 dagen:

DONDERDAG 1 FEBRUARI (van 's morgens 9 uur af)

VRIJDAG 2 FEBRUARI (koopavond)

ZATERDAG 3 FEBRUARI

Als altijd weer de moeite waard. Ook in de opruiming is elk artikel

zijn geld waard (en meestal veel meer dan dat!). Bij de speciale aanbiedingen

veel artikelen van bekende kwaliteitsmerken en met normale garantie.

De „watervalverkoop" wordt deze keer ook: kort, maar
krachtig ! Zie hiervoor de etalages.

Een ECHTE opruiming in
huishoudelijke artikelen ?

Die wordt bij S T E V O R D
gehouden!
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Het adres voor al Uw

meubelen
is de man, die ook repareren kan

H EU IN K - Spannevogel

Burgerlijke stand
Geboren: Gerharda ]., dr van G. Huetink en J. Overveld ;
Frouwkina L., dr van }. van den Boog en I. C. Harhuis ;
Jan H., zn van J. W. Silvold en H. Lenselink ;
Antoinette J., dr van A. Halfman en J. Slotboom :
Erna ]., dr van G. J. Lammertink en R. G. Vrogten.
Hendrik J., zn van G. J. Bruil en E. J. Wullink.

Ondertrouwd : B. G. Slotboom (Zelhem) en B. ]. Woerts;
R. L. Versteegen en B. T. Giesen ;
W. F. Neijenhuis (Enschede) en A. C. Joly ;
C. R. Krijt en V. Witteveen.

Gehuwd : E. R. Buunk en M. W. de Vries :
P. F. J. Ditzel en M. Boonstra.

Overleden : Harmsen Berend J. oud 33 jr echtgen. van H. E. Halfman
Beers, Johannes W., oud 86 jr, weduwn. van G. F. Haage.

GEBOORTEKAARTEN

VERLOVINGSKAARTEN

ONDERTROUWCIRCULAIRES

VISITEKAARTEN.

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'*

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-Gld Telefoon 1455



VIVO SPECIALITEITEN

Volvette Jonge Kaas
5 0 0 gram . . . .

Erwtensoep met
WOrst litersblik

Behalve de VIVO-kwaliteit en de
waarde van de GRATIS VIVO-wapentjes
bij alle boodschappen.

Koekstrips met
kandij, groot pak .

Havermout(Wessanen) C O
per pak . W £l
met 10 wapentjes

an 25 jan. - 1 febr.

Gebraden gehakt
1 50 gram

METAALWARENFABRIEK DE EIK ULFT

In ons bedrijf kunnen geplaatst worden:

ENIGE WERKKRACHTEN
die bekend zijn met metaalbewerking alsmede zij
die hiervoor opgeleid wensen te worden.

LEERLINGEN
die opgeleid willen worden tot plaatwerker
of bankwerker.

Voor vervoer met auto wordt gezorgd.

5-Daagse werkweek.

Goede sociale voorzieningen.

Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de Heer
J. A. KAAK, Meidoornstraat 18, HENGELO GLD.

v
Aanmelden aan ons kantoor tot 20.00 uur.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Volgt
het

uooröeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

„De Reclame"
Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportage's

van DOLPHIJN

Woensdag 31 Jan. a.s.

„Echo der Bergen"
Een nieuwe Oostenrijkse jacht- en speelfilm.
Een kleurenfilm met adembenemende schoonheid,
met zeldzame dierenopnamen.
Alle leeftijden.
Aanvang 8 uur.

RUDULF LENS
AN1TA GUTWEL

— KARL EHMANN
ERIK TREY

Zelden werd de schoonheid van Tirol op zulk
een indrukwekkende wijze verflmd.

Zaal „Concordia" Hengelo Gld

H.H. Landbouwers.

Op Maandag 29 Januari a.s.
's avonds om half acht is er
in zaal Langeler een

filmavond
over Thomasslakkenmeel.

De prachtige kleurengeluidsfilm

„Op grond van
wijs beleid"zal dan worden

vertoond.

Toegang gratis.
Coöp. Landbouwvereniging

De Volharding"


