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Lijstcollecte voor verlichting
torenuurwerk.

Door de afd. Hengelo van de Mij.
tot Nut van het Algemeen waren
Donderdagavond de besturen van
een groot aantal verenigingen uit
het dorp én buitenwijken uitgeno-
digd voor een bespreking over de
te houden inzameling voor de ver-
lichting van het torenuurwerk.
De bijeenkomst stond onder leiding
van de heer C. Minnée, die in
korte trekken een uiteenzetting gaf
van de verschillende pogingen die
aangewend zijn om tot verlichting
van het torenuurwerk te komen.
Van verschillende kanten is het Nut
gevraagd de schouders onder dit
werk te zetten. Te meer daar de
Mij zich ten algemenen nutte ver-
dienstelijk wil maken, heeft het be-
stuur reeds polshoogte genomen en
inlichtingen ingewonnen bij kerke-
lijke en burgerlijke autoriteiten.
Alle instanties staan zeer sympa-
thiek tegenover dit streven van het
Nut. Ook werd reeds geïnformeerd
naar de kosten van een doelmatige
verlichtingsinstallatie voor al de vier
wijzerplaten, in de uitvoering met
elk uurcijfer een lampje en de wij-
zers elk een buislamp. Elke wijzer-
plaat zal apart aangesloten worden,
zodat bij een eventuele storing niet
alle gelijk uitvallen.
Het bestuur van het Nut heeft ge-
dacht om zoveel mogelijk collec-
tanten uit alle delen van de ge-
meente te moeten aantrekken.
Van de zijde van de boerenorga-
nisaties verwachtte men nog wel
moeilijkheden. De voorz. wees er
echter op dat de verlichting van
het torenuurwerk als een algemeen
belang en niet als een groeps- of
verenigingsbelang moet worden ge-
zien.
Nadat de voorz. allen in de gele-
genheid gesteld had eventuele wen-
sen of op- en aanmerkingen naar
voren te brengen werd in principe
besloten om 2 April a.s. te starten
met de lijstencollecte en de afdracht
der ingezamelde gelden te bepalen
vóór of op 21 April.
De voorz. deelde nog mede dat van
verschillende plaatselijke instanties
en particulieren reeds medewerking
is toegezegd, zodat er dus een ge-
gronde hoop is op welslagen van
de actie.

Aardappelziekte.

Nu het aardappelpootseizoen weer
aanbreekt kan het van belang zijn
belanghebbenden te wijzen op de
voorschriften die van kracht zijn
ten opzichte van de bestrijding van
de z.g. aardappelmoeheid.
Van bevoegde zijde deelde men ons
mede dat op de naleving van de
bepalingen streng zal worden toe-
gezien.

't Is met het voorjaar nog niet dat.

Al zijn we pas een weinig nog verwend,

Lies Geintjes nam zowaar alweer een

zonnebad.

Helaas ! de warmte is weer dagenlang abcent.

In 't weekend was de wind al strak en guur

En voor een picknick niet zo erg geschikt,

\Vt zochten heul bij 't „kostlijk" kolenvuur

Ons „uitje" hebben wij tot later ingeblikt.

Ons wachten is nu op het échte lenteweer,

Op zon. Op speelse winden uit het zoele

Zuid,

Op „nieuwbouw" bij de vogels en hun

druk gekwinkeleer.

Op alles wat geprononceerd op nieuw

ontwaken duidt.

MAX HOLT

Gevonden voorwerpen

Linker Grolse want. Paar Grolse
wanten. Paar blauwe wanten. Ball-
point. Zwarte gym. schoentjes (ge-
merkt D.B.) Parker Vulpen. Doublé
armbandje. Blauwe alpinomuts. Ge-
breid kindermutsje. Bril met stalen
montuur.

Bekroond.

Op de Paasveetentoonstelling te
Apeldoorn gehouden op Woens-
dag 17 Maart j.l. behaalde onze
plaatsgenoot slager Eppink met zijn
inzending in rubriek IV, een derde
prijs. Voorwaar een mooi succes.
De inzender ontving ook al een
aanvrage om in te schrijven op de
Paasveetentoonstelling te Utrecht
op 5 April a.s.

— De veehandelaar D. Wullink,
heeft op de landbouwtentoonstelling
te Amsterdam, afd. klasse gebruiks-
vee een melkkoe aangekocht welke
de eerste prijs behaalde met het
hoogste aantal punten.

Marktbericht.

Op de Woensdag gehouden paar-
denmarkt waren aangevoerd: 79
paarden en 76 biggen en werden
15 kramen enz. geplaatst.
Prijzen Ie soort 775—1100 gld;
Werkpaarden 575—700 gld;
l-Jarige paarden 400—475 gld;
Biggen 49 tot 59 gld per stuk.
Goede handel.

Auto- en Motcrshow

Blijkens advertentie in dit blad zal
Garage Wolsink op 26, 27 en 28
Maart a.s. in zaal Langeler een
grote auto-, motor- en bromfietsen-
show houden.
Voor nadere bijzonderheden ver-
wijzen wij U naar de advertentie.

KERKDIENSTEN
Zondag 21 Maart

HENGELO GLD

Ncd. Her v. Kerk

8.30 uur : de heer Te Winkel
10 uur: Ds Kwint.

Goede Herder Kapel l O uur: Ds Wiersma
Bediening H. Doop

Vrijx. Herr. Kerk

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

9.45 uur: Ds A. M. Nortier

Collecte Kinderzorg
•

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor : bellen 008

Geen dienst

KIESPIJN?*
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnherdt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?
Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

24 Maart: Uitvoering Jeugdrl-'• V.O.
2 en 19 April: Uitvoering Crescendo
7 April: Feestavond N.V.V.
19 April: Feestavond Schietvereniging
21 April: Uitv. Zangveren. Excelsior

Verstopping onregelmatige
s toe lgang .

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

Ouderavond Chr School Varssel

Op deze avond sprak Ds Kwint een
inleidend woord over „onze kinde-
ren, geleend goed". Met grote aan-
dacht werd spr. gevold, en op dui-
delijke wijze schetste deze de ver-
antwoordelijkheid van de ouders.
Mej. van Exel hield een smaakvolle
causerie over onderwijsvernieuwing.
In de pauze was er gelegenheid ken-
nis te nemen van de vorderingen
der kinderen, waarna het hoofd der
school diverse mededelingen deed
en tot slot een scène las uit het boek
„Bartje" van Anne de Vries.
Ds Kwint sloot deze goedgeslaagde
avond.

Voor vlijtige handen
in schoonmaaktijd: Hamea-Gelei

Motorterreinwedstrijden

Zondag 30 Mei zal onze gemeente
weer in het middelpunt van de mo-
torterreinwedstrijden staan die dan
weer op het circuit 't Zandt verre-
den zullen worden. Daar dit jaar
ook de kampioenschappen van Gel-
derland aan deze wedstrijden ver-
bonden zijn kan men er zeker van
zijn dat Nederlands beste rijders
hier zullen starten.



Heden behaagde het de Heere van onze zijde
weg te nemen, na een smartelijk, doch geduldig
gedragen lijden, onze geliefde Schoonzuster en

Tante

GERRITJE HILFERINK
Echtgenote van H. Wolsink,

in de leeftijd van 43 jaren.

Rust Zacht

Fam. G. Klein Zessink

Hengelo Gld, 17 Maart 1954

Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij
het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader

Gerrit Willem Toonk

betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
Wed. D. H. Toonk-Bussink

Hengelo Gld, „Mennink" F 94, Maart 1954

Regenjassen
Dubbele populine
Prima afwerking

Zware kwaliteit

voor f

S C H R ö D E R

't Is Mei de dcukket
die de oorzaak is dat de letters zo wazig
zijn. 't ligt aan Uw ogen. Even na de oog-
arts om ze op peil te laten brengen en
dan Kohier optiek van eerste rang !

L. Kohier v/h Fa Wissink

Telefoon 374, Hengelo-Gld

Horlogerie - Optiek

Goud - Zilver

ONTVANGEN EEN MOOIE COLLECTIE

ZIJDEN LINNEN \ ft

CLOQUÉ U&hl&f
NYLON

H. J. BUUNK & Zn

Woensdag 24 Maart
ZAAL LANGELER

van de Jeugdclub van V.O.

Naast diverse Volksdansjes zal opgevoerd worden

het Kindertoneelstuk in 3 bedrijven

„Klaas de k lau teraar "
Aanvang 7.30 uur Entree f 0.25

GROTE SHOW van

GAZELLE RIJWIELEN in Tour- en Sport -Uitvoering

B.S.A. MOTOREN van 150 cc tot 650 cc TWIN

D.K.W. MOTOREN van 125 cc tot 250 cc

BERINI en CYCLESTAR Bromfietsen, waaronder de nieuwe BERINI

met kettingaandrijving. Geheel nieuw model tegen concurrerende prijs.

PEUGEOT AUTO'S zowel Luxe als Stationwagens

EN VELE A C C E C O I R E S

op 26 MAART a.s. van 8 uur n.m. tot 11.30 uur

27 MAART a.s. van 2 uur n.m. tot 11.30 uur

28 MAART a.s. van 2 uur n.m. tot 11.00 uur

Wij verwachten U allen!

Garage A. B. Wolsink TELEFOON 256
HENGELO GLD
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Wij hebben nog te koop
kinderledikant j e met

matrasje, damesbont,

traploper, spiegel,

JACOBS, Spalstraat 9

Te koop vers gedorst
rogge- en haverstro, bij
Hissink, D 8, Hengelo Gld

N.o.Z.

Te koop enige duizenden
kilo's mangels, bij F. J.

Ehringfeld, op ,,'t Klooster"

Te koop 2 tomen biggen

bij F. D. Bosman, C l IQ,
Keyenburg
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IS SPREKEN IN HET OPENBAAR
EEN GAVE, OF KUNT U HET OOK LEREN?

Kerels als bomen sidderen, als zij het
woord moeten voeren. Hoe komt dat ?
„Verlegenheid" — ,,Blozen" - „Minder-
waardigheidsgevoelens" — wat kunnen wij
daar zelf aan doen ?

Het antwoord op deze vragen is ook voor U
van groot belang.

„EEN NIEUWE LEVENSKOERS"
onder deze titel zal de Dir. van ons Insti tuut
de heer J. W. Brugman, Commissaris van
de Ned. Ver. van Leraren in de Welspre-
kendheid, een lezing houden op Maandag
22 Maart e.k. in Café A. G. Leemreis,
Spalstraat 40, Hengelo Gld.

Wij nodigen U hierbij uit deze interessante en leerzame lavond
bij te wonen.

GRATIS TOEGANG. AANVANG 8 UUR.
Instituut Brugman voor Welsprekendheid
en Toegepaste psychologie.
Forelstraat 91 — Arnhem — Tel. 27968
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^Jlet voor/aar nadert!

Dus maak Uw huis gezelliger met een

nieuw behang
Wij hebben een grote sortering voorradig.

G. Lenselink
Schildersbedrijf en Drogisterij

Glas - Verf - Plaksel - Rand

Kwasten - Borstels - enz .enz.

Wie adverteert wordt niet vergeten

40 jaar Jnconé" 1914-1954

van voortreffelijke
kwaliteit en zó
warm, dat U er
extra vroeg voor
naar bed gaat.
Deze deken, die
normaal minstens
15.95 kost,

nu bij inlevering van

de Waarde coupon no. 5

geldig van 20 Maart tot 27 Maart

voor de fantastische JUBILEUMPRIJS

1 9-95 * Zolang
van A Cd

2 persoons 15.95

2 persoons gestikte deken

160/200 met

prima half wollen vulling

jubileum prijs l O.

voorradig

poor
_ —

Gekleurde molton deken

125/180 l O 25
jubileumprijs ' «3«

Iedere week attractieve
aanbiedingen l /
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Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Geregeld af te geven witte

haantjes voor de mesterij
a 10 cent. Joh. Luimes,
KB 10155. Lankhorsterstr.

Te koop 5 zware biggen

W. A. Tolkamp, D 83,
Bekveld

Te koop r.b. maalkalf,

bij A. Olthof, Bekveld D
51, Hengelo Gld.

Te koop gevr. elk kwantum

Eetaardappelen
voor levering direct of op

te rmi jn , tegen flinke prijs.

Worden aan huis afgehaald.

Br ieven met prijs, soort en

kwantum, onder no 10, bur.

van dit blad.

Te koop aangeboden

EIKEN BUFFET

Spalstraat 18

Te koop een eerlijke r.b. dr.
KOE, 4e kalf , a/d telling
4 April, wit-bedrijf, ingesp.
tegen m. e. klz. bij H. Harm-
sen ,,Gennep" B 80,

Hengelo Gld

Te koop goed bevleesde
KOE, Jac. Eilander, Elde-
rinkweg 2, Hengelo Gld

Te koop vers gedorst
roggestro, H. Buunk, B 88

Hengelo Gld

Voor Naaimachines en

Naaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,
VORDEN

Erkende Naaimachinehandel

Overal aan



G.M.F. BROMFIETSEN
BETROUWBAAR - EENVOUDIG - ROBUST - SNEL W. LUIMES - HENGELO-GLD

GEMS METAALWERKEN - VORDEN-Gld

Vraagt voor haar afdelingen :

DRAAIERIJ
een volslagen of aankomend draaier

BANKWERKERU
enige leerlingdraaier-bank werkers

APPARATENBOUW
halfwas en leerling bank- en plaatwerkers

KOPERSLAGERIJ
een bekwame koperslager-plaatwerker
een N.V.L.-lasser bekend met zwaar Argon-Are
koperlaswerk (Nieuwe woning disponibel)

PLAATWERKERIJ en KETELBOUW
enige N.V.L.-lassers
enige geroutineerde plaatwerkers
enige leerling plaatwerker-lassers

GEREEDSCHAPMAGAZIJN
een bekwaam persoon voor uitgifte en
onderhoud machines en gereedschappen

Voor de

BOERENLEENBANK „KEYENBURG"

wordt per l Juli a.s. gevraagd

een Kassier
Theoretische en Practische Administratieve
ontwikkeling vereist.

Plaatselijke candidaten genieten de voorkeur.

Schriftelijke sollicitaties voor 31 Maart a.s. te
richten aan de Directeur der Boerenleen-
bank, Pastoor Thuisstraat 6.

HEDEN Zaterdag 20 M A A R T

Dansmuziek
„Concordia" - Hengelo Gld

ORKEST SILEON

de
naar de van oudsher bekende zaak in

Borstelwaren, o.a. alle soorten

Bezems, Boenders, Dweilen, Ze-

men, Sponsen, Mattenkloppers,

Kast- en Randpapier (in div. tinten),
Wrijfwas, Enz. Enz.

Gebruikt nu voor Spreien en Dekens een

W A S S T A M P E R
de prijs is hiervan verlaagd

A. W. WEG

Dameshoeden
Glacé Handschoenen
Natuurzijden Shawls

Als altijd: het MOOISTE en het BESTE!

H. J. BUUNK & Zn

Stalen Diranbedden met garantie
Zeer laag in prijs

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

veor

BUTA-GAS
Warmwater-Apparatea

RENOVA 305 BD zonder mengkraan | A f. A m

voor keuken en douchecel

RENOVA 305 BDEL met mengkraan l -| g3 •
voor keuken en douchecel

RENOVA 313 B voor badkamer +(30O .
wastafels en keuken' ^^

BUTA-GAS
Doorctzoom-Apparatea

Keukenapparaat voor l tappunt t l OO.'

Voor keuken en douchecel f l T O.1

Voor badkamer, wastafels en keuken | Af\A
Met „BASO" beveiliging '

Weet U.
• dat wij meer dan 100% service geven?

• dat wij steeds een grote collectie onder-
delen van de „Ascot" warm-waterappa-
raten in voorraad houden ?

H. HULSTIJN, HENGELO Gld
Erkend Waterfitter

Raadhuisstraat — Telefoon 291

Lentetijd Schoonmaaktijd!
Wij kunnen U leveren :

* VITRAGE

* COCOSMATTEN EN LOPERS

* DEURMATJES

Jf BALATUM

* KACHELZEILTJES, Eaz Ene.

B. W. GROTENHUYS & Zn,
BEKVELD


