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Verlicht ook Hengelo zijn

wijzerplaten van de toren.

Het Departement Hengelo Gld
van de Mij tot Nut van 't Alge-
meen is voornemens te komen tot
verlichting van de wijzerplaten der
gemeentetoren. Daar velen niet we-
ten wat de gemeentetoren is, zij
vermeld, dat dit de toren is die
deel uitmaakt van de Ned. Herv.
Kerk.
Omdat de afd. „Het Nut", zoals
de naam reeds aangeeft, ten alge-
mene nutte wil werken, gaat zij
haar schouders onder deze plannen
zetten.

KOU, GRIEP,
zware hoofd- en borstverkoud-
heid, diep vastzittend slijm.snuift

en wrijft U weg met

DAM

Is zo'n wijzerplaatverlichting nood-
zakelijk ? Och, noodzakelijk is het
niet, Hengelo was ook wel Hengelo
gebleven als de Spalstraat zijn kin-
derhoofdjes en bazaltblokken had
gehouden. U zult het met ons eens
zijn dat het aanzien van het dorp
door de jongste herbestratingen en
trottoiraanleg aanzienlijk verbeterd
is. In ditzelfde vlak moeten wij ook
de verlichting van onze torenwij-
zerplaten zien. Het dorpsbeeld zal
bij donker een gezelliger aanzien
krijgen als daar hoog in de lucht
de verlichte wijzerplaten tot op
grote afstand zichtbaar zullen zijn.
Wat zal dit kosten zal men zich
ongetwijfeld afvragen. Precies is dat
niet te zeggen doch bij informatie
in verschillende omliggende gemeen-
ten, waar reeds verlichte wijzerpla-
ten zijn, bleek dat de kosten onge-
veer f 3000.— zullen bedragen.
Op welke wijze komt dit bedrag
bijeen? Dit zal door ons Hengeloërs
gezamelijk bijeengebracht moeten
worden. Gedacht is de plaatselijke
jongerenorganisaties in te schakelen
voor de incasso van gelden. Met
de leiders van deze organisaties zal
nog contact worden gezocht.
Onze gemeentetoren dateert van
omstreeks 1400 en is, nu de torens
van Doesburg en Doetinchem in
de oorlog sneuvelden de enige over-
geblevene in zijn soort in de Ach-
terhoek. Als wij daarbij nog weten
dat hij met zijn 63 meters een der
hoogste torens in deze streken is
dan mogen wij Hengeloërs daar
gepast trots op zijn.
Helpt allen mee aan de verlichting
van onze toren ter meerdere glorie
van Hengelo en van onze oude
toren in het bijzonder.

I>ames! Voor al nu
Hamea-Gelei voor Uw handen

PUROL GENEEST
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen

Waarschuwing.

Er wordt de aandacht op gevestigd
dat enkele nieuwe bepalingen be-
treffende het gebruik van motor-
voertuigen in werking zijn getreden,
o.a. moet elke bromfiets thans voor-
zien zijn van twee niet op de band
werkende remmen. Landbouwtrac-
toren mogen niet anders dan voor
werkzaamheden buiten de wegen
worden gebruikt. Het halen en bren-
gen van voederproducten van en
naar een molenaar is dus verboden.

Gevonden voorwerpen

Engelse sleutel. Vulpen merk „Hovi"
Rechter heren glacé handschoen.
Bankbiljet. Een paar zw. gym.schoe-
nen in linnen zakje. Rechter grolse
want (2 stuks). Shawl. Paar blauwe
kinderwantjes. Schroevendraaier.
Komen aanlopen 2 honden jen zw.
poes met korte staart.

Verloren voorwerpen.

Paar witte gym.schoenen. Grijze
baret. Sleutel van huisdeur.
Weggelopen een bouvier.

Stichting v/d Landbouw.

Afd. Hengelo Gld.

In aansluiting op de adv. in dit no.
delen wij nog mede dat het doel
van een vereniging voor Bedrijfs-
voorlichting o.a. dit is:
Dat de landbouwvoorlichting in
georganiseerd verband meer vrucht
kan afwerpen o.a. door het nemen
van proeven; het houden van de-
monstraties en het uitgeven van een
blaadje waar de technische proble-
men van onze streek steeds breed-
voerig in beschreven worden.
Bovenstaande punten zullen uitvoe-
rig uiteengezet worden door de
Rijkslandbouwconsulent Ir S. King-
ma te Zutphen.

Verstopping onregelmatige
s toe lgang .

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

Uitvoering Achilles.
In zaal Langeler had Woensdag-
avond de senioren uitvoering plaats
van de gymn.- en Ath.ver. Achilles.
De voorzitter de heer W. J. A. C.
de Vries opende met een hartelijk
welkom tot de talrijke aanwezigen
en wel in het bijzonder tot de nieuwe
leider der vereniging de heer Dre-
wes uit Doetinchem en echtgenote.
Daar dit de laatste uitvoering o.l.v.
de heer Broere zal zijn vroeg de
voorzitter van de leden om deze
avond vooral goed hun best te doen
en correct te werken zodat de heer

KERKDIENSTEN
Zondag 7 Febr.

HENGELO GLD

Ned. Herv. Kerk

9 uur: Mej. M. C. Barbas, Vicaris te
Utrecht, Jeugddienst

10.30 uur : Ds Kwint, bediening H. Doop.

Goede Herder Kapel l O uur : de heer
Te Winkel

Vrij*. Herv. Kerk

Geen dienst.

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

9.45 uur : Ds A. M. Nortier. H. Doop,
Collecte

Zondagsdienst doktoren:

Dr Beems, Telefoon 266

bij geen gehoor : bellen 008

Sanapirin
bij de bestrijding van kou, koorts.
griep en pijn. Koker 90 en 50 et.

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

2 en 9 Febr.: Uitvoering „Soli Deo
Gloria" Bekveld

I O Febr. : Prop.-Feestavond Volksonderw.

I I Febr. N.V.E.V.

13 Febr.: Uitvoering Accordeonver.

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

20 Febr.: Feestavond Schietvereniging

26 Febr.: Uitvoering Jeugdcorps Bekveld

27 Febr.: Uitv. Zangveren. Excelsior

1 Maart: Afscheidsavond de heer Broere,

als leider van Achilles.

2 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

21 April: Uitv. Zangveren. Evcelsior

Broere, die ruim 25 jaar de leider
van Achilles is geweest, zijn gym-
nastenloopbaan met een goedge-
slaagde uitvoering zou mogen be-
sluiten.
Het programma werd geopend met
een gezamenlijke opmars, waarna
de oefeningen der verschillende
groepen.
Over het algemeen werd er correct
gewerkt. Nieuw was de oefening
op de evenwichtsbalk uitgevoerd
door de dames. Met een gezamen-
lijke afmars werd dit deel van het
programma besloten.
De voorz. dankte de heer Broere
voor zijn eminente leiding die het
mogelijk maakte een dergelijk pro-
gramma uit te voeren en de leden
dankte hij voor het gebodene.



Rijkspostspaarbank.
In de maand Januari 1954 werd op het postkantoor
alhier aan spaargelden ingelegd f 4754.74 en terug-
betaald f 2332.67. Het laatst uitgegeven boekje was
genummerd 1379.

Voor het Groene Kruis.
De in de maand Januari gehouden collecten op brui-
loften en partijen ten bate van het Groene Kruis heeft
opgebracht de som van f 31.52.

Heden overleed in de volle zekerheid des geloofs,

zacht en kalm, onze geliefde Man, Vader, Be-

huwd- en Grootvader

JOHAN HIDDINK

in de gezegende ouderdom van bijna 86 jaar.

De hoop op een zalig wederzien

troost ons in dit zo smartelijk verlies.

Uit aller naam,

Wed. J. HIDDINK-NIJKAMP

Hengelo-Gld, 3 Februari 1954.
„Doekkelenborg" D 145

De teraardebestelling zal plaats hebben op Maan-

dag 8 Febr. a.s. 's namiddags l .30 uur op de algem.

begraafplaats te Hengelo-Gld.

Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor

de vele blijken van deelneming tijdens de ziekte

en bij het overlijden van onze geliefde Vrouw,

Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Johanna Hulstijn

Uit aller naam:

H. VOSKAMP

Hengelo Gld, Februari 1954

Allen, die iets te vorderen hebben van —
of verschuldigd zijn aan. of borgtochten
onder zich hebben van - - de Heer H. B.
HISSINK, gewoond hebbende te Vorden,
B 41 en overleden op l Januari 1954, wor-
den verzocht, daarvan vóór 13 Februari
a.s. opgave te doen ten kantore van nota-
ris W. H. van Ballegoijen de Jong te Hen-
gelo Gld.

w* batf
kunt U zien dat onze zorg aan glazen en

monturen de zorg van de vakman is. Met

een half oog ziet U dat wij geen half werk

maken.

Horlogerie - Optiek

Goud - Zilver

L. Kohier v/h Fa Wissink

Telefoon 374, Hengelo-Gld

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 boerenar-
beider, 2 a 3 dagen per

week, E. Schuerink, Lank-

horsterstraat Hengelo Gld

Mevr. Reichman te Steen-

deren, vraagt wegens fam.

omstandigheden van het

tegenwoordige een meisje

voor dag en nacht.

Te koop een neurende

maal, bij J. W. Zeevalkink

C 71 Hengelo Gld

Te koop 2 eerlijke neuren-
de r.b. koeien, 3e en 4ekalf,

waarvan een met beste melk-

lijsten, B. Boers, Hummelo-
seweg Hengelo Gld.

Te koop 8 zware biggen
bij H. B. Jansen, Weezen-

hagen, Hengelo Gld

Te koop een roodbonte

dragende maal, kalftijd

9 Febr., A-bedrijf, bij G.

Norde F 82, Hengelo-G.

Te koop schoon rogge-

stro, geschikt voor dak en

dokken, bij H. E. Harmsen

Stenderink.

Te koop een dr. geit, 13

Febr. aan de telling, bij
B. Willemsen, Raadhuisstr

3, Hengelo Gld

Te koop goedsoortige r.b.
vaarskalveren, bij H. A.

Cornegoor, Lankhorsterstr.

D 112, Hengelo Gld

Te koop een drachtige

zwartbonte Koe, bijna aan

de telling, t.b.c.-vrij, inge-

spoten voor mond-en klauw-

zeer, bij H. Megens, Bek-

veld D 58

Te koop z.g.a.n. electrische
gierpomp, kracht, en

wentelploeg, Fa G. Harm-

sen, Noordink Hengelo-G.

Koopt bij onze Adverteerders l

Besteedt Uw yetd
Kwaliteit koopt U bij de Vakman !

Want een goede

nmacni

I - O A G S H A A N T J E S
(om te mesten)

REGELMATIG AF TE GEVEN

HAMPS - R.I.R.

H. W. SMEITINK, Hengelo Gld

B 23 — Tel. 412

Volgt het voorbeeld van anderen en adverteer in „De Reclame"

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-AGENTSCHAP voor

Hengelo en Omstreken ook op ons

Henli-Rijwielmagazijn :

B. J. HULSHOF, HENGELO-GLD



UITVOERING
VAN DE HENGELOSE ACCORDEONVER. „D.E.K.O."

op Zaterdag 13 Februari a.s. in zaal „Concordia"

NA A F L O O P

BAL
WIJ KOMEN DIT JAAR

MET EEN GEHEEL NIEUW

P R O G R A M M A

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf Maandag 8 Febr. aan de

zaal en in café Wolbrink

Aanvang der uitvoering 7 uur

Voorziet U tijdig van plaalskaarten om teleurstelling te voorkomen

Bureau
Artikelen Ê,

Nog enkele
Almanakken, Agenda's
en Honingdroppels

Scheurkalenders
leverbaar

Boek- en Kantoorboekhandel

ARNOLD
Wij nemen gaarne alle
voorkomende advertenties
voor elke gewenste courant
aan.

Voor een soliede Slaapkamer of

Zitkamer moet men toch weer zijn bij

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

Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld zal

op Maandag 1 5 Februari 1 954 om 1 O uur v.m.

in Hotel Langeler te Hengelo Gld, ongeveer 200 per-

celen hout publiek verkopen, t.w.:

voor het Burgerweeshuis te Zutphen:

In de bossen op „het Klooster" te Hengelo Gld :
div. percelen gedunde dennen voor rikken, slieten
en staken.

In het bos bij „het Kervel" te Hengelo Gld :
div. perc. ged. eiken voor timmerhout en boeren-
gedefhout.

In de bossen op „het Maalderink" onder Hengelo G.
en Vorden :
div. perc. zwaar elshout voor slieten, brandhout
en bonenstokken en ged. dennen en eiken voor rik-
ken, slieten en posten ;

In „de Weghorst" onder Vorden nabij Gr. Sluiter :
div. perc. zware dennen voor sporen en slieten en
ged. eiken voor posten ;

Op het Hissink in Linde onder Vorden, nabij Bosch
op Leopoldshoeve div. perc. ged. dennen, eiken en
lariks voor sporen, rikken, posten en klaverruiters ;

In Warken a.d. spoorbaan bij Bruil:
div. perc. dennen, eiken en acacia's aan hopen voor
sporen, rikken en zaaghout en l lariks voor bergroede.

voor Mevr. van Sonsbeeck-Helmich
te Heino:

in „het Kattenbos" onder Hengelo Gld :
div. perc. fijne dennen aan hopen voor zaaghout,
sporen en slieten en enige perc. zwaar elshout en
peppelen tophout.

voor de Diaconie der Hervormde Ge-

meente te Hengelo Gld:

bij Jansen Keunen in Varssel :
4 perc. ged. dennen voor rikken en slieten.

op „de Kreil" :
l perc. ged. lariks voor rikken en 4 perc. zwaar
eiken- en berkenslaghout.

1 O °/« kosten voor kopers.

Betaling uiterlijk 15 Maart 1954 ten kantore

van genoemde notaris.

ONZE ZAAK IS THANS

GEVESTIGD IN HET

Nieuw gebouwde Magazijn
Komt U eens een kijkje nemen ?

Beleefd aanbevelend

H. H. Lubbers
RAADHUISSTRAAT

NUTS-SPAARBANK VORDEN
OPGERICHT 18N

De bank stelt

Gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen ten Kantore Dorpsstraat 40, Vorden

Telefoon K 6752—455

Hei is wiet
WOLLEN HERENVESTEN

WOLLEN DAMESVESTEN

Wollen onderblouses

Wollen Breigarens

Schröder

Met 'n advertentie in dit blad

heeft menigeen succes gehad!



De winter is nog lang niet voorbij.

Koopt daarom nu Uw

gestikte-, wollen- en

hallwollen DEKENS.
Ook Uw koude vloer brengt warmte door

goede Cocosbedekking.

Voor trouwlustigen hebben wij Slaapkamers,

Huiskamers, Keukenstoelen, Tafels, Klein-
meubelen, enz. Wij maken ze zelf in iedere
uitvoering, doch ook kunt U onze toonzalen
bezoeken. Reiskosten worden vergoed.

Alles franco huis

H. A. TOLK AM P - Keyenburg
Tel. 363 — Complete Woninginrichting

Om de lange winteravonden te korten,

Sjoelbakken Schaakspelen, - Damborden en

stenen, Speelkaarten en andere spelen, ruime sortering

H. A. TOLKAMP — KEYENBURG

Wij zijn wederom ruim gesorteerd in de fijnste

Land-, Tuin- en Bloemzaden
De van ouds bekende kwaliteit tegen laagste prijs

Wenst U dit jaar nog grasland aan te leggen, be-

stel dan spoedig. Wij hebben nu nog de beste selectie

graszaden in voorraad tegen redelijke prijzen.

•Voor de fruitteelt hebben wij al de bestrijdings-

middelen en andere behoeften in voorraad o.a.

Vruchtboomcarbolinenm, Gemengde kleurstof-

fen, Kanker verf, Entwas, Entraffia, enz.

Pootaardappelen VOOr voorjaarslevering kunnen

wij nog van verschillende rassen, uitsluitend maat 28/35

leveren, bestelling is gewenst om teleurstelling te voor-

komen.

Aanbevelend, Waamelink's Zaadhandel

KEYENBURG — Telefoon 334

H O U T V E R K O O P H A C K F O R T
Notaris Rombach zal op Maandag 8 Februari 1954,

v.m. 10 uur, aan Bosmanshuis te Vorden publiek a

contant verkopen onder Huize Hackfort :

Eikjes aan hopen voor Timmerhout,

Posten, Slieten en Brandhout:

Perc. l t/m H eikjes achter H. Gosselink in Delden,

perc. 15 t/m 24 eikjes en brandhout in Hietbrinks-

weide bij W. Dijkman, perc. 25 t/m 35 eikjes en

brandhout aan de weg van L. Rietman naar R. Voor-

derman, perc. 36 t/m 44 brandhout achter Wesselink

op Hoogkamp, perc. 45 t/m 59 brandhout w.o. l

perc. acacia en l perc. eiken voor posten in de Kat-

tepol, perc. 60 t/m 72 eikjes en brandhout in het bos

voor Eggink op Leunk, perc. 73 t/m 76 gedunde lark-

jes voor klaverrui ters en rikjes bij Wagenvoort achter

Veerendaal, perc. 77 t/m 86 eikjes en brandhout bij

Groot Starink aan de spoorbaan, perc. 87 t/m 126

eikjes en brandhout in de Ijzerhorst bij de Boggelaar.

Aanw. de bouwlieden.

Muziekver. „Concordia" Hengelo-G.

Uitvoering
op HEDEN Zaterdag in Zaal

Langeler. Aanvang 1 uur.

Zaal open 6.30 uur.

Na een 6-tal Muzieknummers wordt opgevoerd

het romantische Toneelspel in 3 bedrijven :

töebet
door A. v/d Lugt.

Door het Toneelgezelschap van de Muziekver.

„UNION" te Zelhera.

Entree voor Donateurs f 0.20 tegen inlevering

van Programmabon.

Voor niet-Donateurs f 1.20 bel. inbegr.

Plaatsbespreken om l uur aan de Zaal

Alle belangstellende landbouwers worden

uitgenodigd tot het bijwonen van de

Vergadering
op 11 Februari 's avonds 7.30 uur, in zaal

Langeler, waar Ir KINGMA zal spreken over

„Het doel van een Vereniging

voor Bedrijfsvoorlichting."

Het Bestuur van de Plaatselijke

Stichting van de Landbouw.

Wij geven

Vraagt inlichtingen.

Dansschool - M. J. KRONEMAN - Vorden

CHR. GEMENGDE ZANGVERENIGING

„SOLI DEO GLORIA", TE BEKVELD

Tlitüoering
op Dinsdag 9 Februari a. s. in zaal Concordia

te Hengelo Gld

Na een mooi Zangprogramma, opvoering van

het spannende toneelstuk

JEMKERS JAN"
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Donateurs vrije toegang op vertoon van kaarten

AANVANG 7 UUR

Wie adverteert wordt niet vergeten


