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Collecte verlichting wijzer-

platen Gemeentetoren.

In de komende weken zal in onze
gemeente de collecte worden ge-
houden voor de verlichting van de
wijzerplaten der gemeentetoren.
Deze collecte strekt zich uit over
de gehele gemeente, dus ook in de
buurtschappen zoals Keyenburg en
Varssel.
Het is de organisatoren bekend dat
nog vele tientallen kilometers zand-
weg verhard moeten worden; zij
weten dat er nog boerderijen in de
gemeente zijn die het zonder elec-
triciteit moeten stellen en zij weten
ook dat het levensonderhoud zeer
duur is. Al deze bezwaren zijn hun
bekend, doch zij menen, dat deze,
op zichzelf grote problemen, geen
beletsel mogen vormen onze toren-
wijzerplaten te verlichten.
Nu ons dorp een totaal ander en
veel fraaier aanzien krijgt hetgeen
voornamelijk tot u i td rukk ing komt
door herbestratingen, trottoiraanleg
en het aanleggen van plantsoentjes,
kan de verlichte toren de kroon op
dit geheel vormen.
Wij wensen de organisatoren veel
succes toe.
Moge deze actie, met Uw aller
hulp, slagen ter meerdere glorie van
het oude, zich vernieuwende dorpje,
Henge1o Gld.

Gevonden voorwerpen

Doos met 20 stiften. Paar kinder-
wanten. Zwarte alpinomuts. Wiel-
dop van luxe auto. Armband.
2 muntbi l jet ten van f 2.50

Verloren voorwerpen.

Grijze alpinomuts met speld. Snip-
perkaart. Portemonnaie, inhoud on-
geveer f 320. —.

Waarschuwing.

Wij vestigen de aandacht van de
landbouwers er op dat met ingang
van l April 1954 elke schrikdraad-
installatie goedgekeurd moet zijn
door een erkende electro-installateur.
Door de politie zal hierop streng
worden toegezien en tegen degene
die niet in het bezit is van een ver-
klaring, afgegeven door een erken-
de installateur dat zijn schrikdraad-
installatie door deze is goedgekeurd,
proces-vorbaal worden opgemaakt.

Damnieuws.

Om het kampioenschap van Dam-
kring „De Graafschap", wordt door
2 spelers van D.C.H, deelgenomen.
J. W Heijink speelt in de eerste
klasse en H. Onstenk in de tweede
klasse. J. W. Heijink heeft thans
na 5 partijen de leiding met 7 p.
gevolgd door Westerink uit Zut-
phen met 6 p. uit 4 partijen.
H. Onstenk als jongste deelnemer

maat g,e>dutd!
(Voor een Pessimist)

'f Loopt met dit voorjaar ook wel los,

Natuur verbrak alweer haar winterboeien.

Al is 't nog dor in weide, veld en bos,

Een jaar is lang: wat kan er al niet groeien!

Elk weer, dat ons gegeven wordt is goed,

Elk weer! Er is eenvoudigweg niet beter !

Op voorjaars schraalheid volgt niet zelden

overvloed,

Zwartgalligheid was altijd nog 'n slechte

waardemeter.

Daarom, mijn vriend, heb maar geduld :

Straks gaan we samen nog spinazie eten.

Zó lost het voorjaar vlot zijn schuld

En alle narigheid is dan vergeten.

MAX HOLT

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamea-Geiei

laat zich niet door de groten in de
hoek drukken en wist 3 partijen
van de 5 te winnen en heeft thans
6 punten. Hij heeft nog een kans
om in de finale te komen.

UVV-nieuws.
Eind vorig jaar begon de UW
een bloembollenactie voor de ge-
troffen gebieden, ook verschillende
UVV-leden te Hengelo Gld namen
deel aan deze actie. Gisteren nu
ontving de fam. Heerink alhier een
dankbaar schrijven van een dokters-
familie uit Stavenisse (Zeeland): de
bollen hadden prachtig gebloeid,
twee zelfs 2 maal en ze hadden
bijzondere fleur gegeven in de nog
zo trieste omgeving.

Voor het Groene Kruis.
Gedurende de maand Maart werd
op bruiloften en partijen gecollec-
teerd ten bate van het Groene Kruis
de som van f 17.—.

Bekroond.
Op de Paasveetentoonstelling ge-
houden j.l. Woensdag te Doesburg,
behaalde onze plaatsgenoot slager
Eppink, wederom een 3e prijs.

Marktbericht.
Op de Woensdag gehouden week-
markt waren 58 biggen aangevoerd.
Prijzen 50 tot 57 gld per stuk.
Goede vlotte handel.

Radio vraaggesprek voor
Pluimveehouders.

Maandag 5 April van 19,45—20.00
uur, zal Ir D. C. Heijboer van de
Rijksvoorlichtingsdienst voor de
Pluimveeteelt in een radiovraagge-
sprek een nadere beschouwing ge-
ven over het onderzoek ingesteld
naar de gebruikswaarde van de
verschillende pluimveerassen- en
kruisingen.

KERKDIENSTEN
Zondag 4 April

HENGELO GLD

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur : Ds J. Langstraat, pred. te Vorden
Jeugddienst

10 uur: Ds Kwint, Bediening H. Doop
Goede Herder Kapel l O uur: de heer

Te Winkel

Vrije. Herv. Kerk

10 uur: Ds Riphagen, Zutphen

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

9.45 uur: Ds Nortier H. Doop

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor : bellen 008

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?
Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

3 April: Feestavond N.V.V.

19 April: Uitvoering Crescendo

19 April: Feestavond Schietvereniging

21 April: Uitv. Zangveren. Excelsior

Brand bij „Orcon",

In de nacht van Dinsdag op Woens-
dag ontdekte Mevr. Lenselink een
begin van brand in het confectie-
atelier „Orcon" aan de Wichmond-
seweg.
De brandweer die snel ter plaatse ar-
riveerde, slaagde er in de brand met
een kleine hoeveelheid water te be-
dwingen ; zodat de schade beperkt
bleef tot een partijtje goederen,
enkele tafels enz. De brand was
ontstaan door een strijkijzer, welke
vergeten was af te zetten.
De schade wordt door verzekering
gedekt.
De eigenaren van dit confectie-ate-
lier, de heren Ordelman uit Zut-
phen, toonden hun dankbaarheid
voor het snelle en doelmatige op-
treden van de Hengelose brand-
weer door hen een bedrag in geld
aan te bieden.

„DE RECLAME"

HUIS-AAN-HUIS!
Zoals we reeds eerder hebben
medegedeeld wordt ,De Reclame'
elke Zaterdag gratis HUIS-
AAN-HUIS verspreid.
Plaatst dus Uw advertentie s in
dit blad, dat reeds 23 jaar ver-
schijnt.



Heden overleed, in vertrouwen op zijn Heer en
Heiland, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader

DERK JAN SMEITINK

in de leeftijd van 70 jaar

Hengelo Gld, J. G. Smeitink-Wagenvoort

Vorden, W. J. Koerselman-Smeitink
R. J. Koerselman

Stadskanaal, G. Heuving'h-Smeitink
A. Heuvingh

Hengelo Gld, J. W. Smeitink

B. Smeitink-Walgemoet

Apeldoorn, G. ]. Smeitink
A. M. Smeitink-Dorgelo

en Kleinkinderen

v> Hengelo Gld, 2 April 1954.
Kastanjelaan 11

De begrafenis is bepaald op Dinsdag 6 April,
vertrek van het sterfhuis om l uur.

Wegens familieomstandigheden is de

zaak a.s. DINSDAG

de gehele dag GESLOTEN

SMEITINK - KASTANJELAAN

Voor de zeer vele blijken
van deelneming ons betoond
bij het overlijden van onze
lieve Man en Vader, be-
tuigen wij langs deze weg
onze hartelijke dank.

J. Kremer-Logeman
Diny en Ton

Hengelo Gld, April 1954.

Prettige betrekking
aangeboden aan

net meisje
k.k., v.d.e.n., boven 21 jaar.
Loon f 70.— p. mnd.
Kleding vrij. 2e meisje en
werkster aanwezig.
Baronnesse v/d Feltz
„'t Holthuis", Twello

Tel. K 6701-500

Te koop guste koe en een
pink bij J. Heerink, D 91.

Hengelo Gld

Te koop nieuw uitneem-
baar houten kippenhok

2 ' / 2 X 4 m, pannendak, ste-
nenvoet, geschik v. kuikens)
Haardkachel alles brander.
20 jonge hennen 10 we-
ken oud, 3 ras-kruising,
Antennepaal lariks, ook
geschikt voor wezeboom e.d.
F. Buijinck, Ruurlosew. 55,
Tel. 394.

Te koop een partij mangels

bij G. J. Obbink, Gooi C
97, Hengelo Gld.

Te koop 4 biggen bij G.

J. Dijkman, E 34, Hengelo G

Te koop een toom biggen,

bij H. Kamperman, Gooi,
C 93

Gratis verkrijgbaar enige
wagens PUIN, te bevragen
bij Boekhandel Wolters.

Ontvangen mooie collectie

3,ome r stoffen
in Zijde, Vistra, Ottoman

Pracht kleuren en dessins

S C H R ö D E R

ding, i/af*
Periodiek Uw ogen laten onderzoeken is
van grote betekenis. Een ding van gewicht
is het adres voor Uw brilrecept. Optiek
Kohier borg voor goede ogenzorg.

L. Kohier v h FaWUsink

Telefoon 374, Hengelo-Gld
Horlogerie - Optiek

Goud - Zilver

Stalen Divanbedden met garantie
Zeer laag in prijs

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

GROTE SORTERING

tü
O

w
N

Heren- en Jongenscostuums
Gabardine-, Tweed- en

Poplinjassen
LANGELER

F E E S T A V O N D N,U
HEDEN ZATERDAG

IN „CONCORDIA"

Plaatsbespreken hedenmiddag te 2 uur precies.

Firma KRUISDIJK Harderwijk
vraagt te koop

CONSUMPTIE-AARDAPPELEN
Hoge prijs. Aanbiedingen met monster bij

H. FRANKEN, Pluimveehandel

CLIËNTEN DIE HUN

Aangiftebil j etten

Inkomsten- en

Vermogensbelasting 1953-1954

nog niet hebben ingeleverd, worden verzocht
dit alsnog ten spoedigste te doen.

J. W. KLEIN LEBBINK
Belastingconsulent — VORDEN .

Voor Kwaliteitsvlees
EPPINK-w

^Complete Meubilering
HEIJINK . Kerkstraat 5a



W A A D E COUPON
40 jaar „inconé" 1914-1954

lBij inlevering van
vvaardecoupon no. 7,

geldig van 3 tot 10 April, P R I M A

P.K. Overall

voor f 10.75

Zolang de roorraad strekt

Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Voor Naaimachines en

Naaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,

VORDEN
Erkende Naaimachinehandel

Overal aan huis te ontbieden

Te koop of te ruil tegen
lichtere, een in goede staat
verkerend motorrijwiel,

(merk Triumph) 500 cc 2.k.
bij A. L. Ellenkamp, Bek-
veld D 31, Hengelo Gld.

Te koop Roggestro, bij
J. G. A. Hilderink, C 63

Keyenburg

Te koop voeraardappels
en mangels bij J. W. SiU
vold, F 51, Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

en vers gedorst roggestro

bij G. J. Hiddink, Noordink

Te koop een nieuwmelkte
Koe, 5181 M-3.93 V-314d.
of een dragende koe en een
volbloed maal goede melk-
lijsten ter inzage. G. H. Wol-
brink. D 104. Hengelo Gld

Te koop pootaardappelen

Voran (groen gerooid) bij
Wullink Wichmondseweg

Hengelo Gld

NIEUWE SORTERING

(geheel afwasbaar)

W I N T E R S - Spalstraat 8

H E IJ l N K levert ook

KAPOKMATRASSEN

BINNENVEERMATRASSEN

VLOKMATRASSEN

SPIRAALMATRASSEN

PRACHT SORTERING

Mantels - Toppers

d Mantelcostuums

N

Japonnen, Enz

LANGELER

ALS U IEMAND EEN

WILT GEVEN, is een mooi ingelijste

Tekst een toepasselijk

Jf C A D E A U
Wij hebben die in tientallen soorten

S T E V O R D

Besteedt Uw ydd
Kwaliteit koopt U bij de Vakman

Want een goede

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



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

Ondanks VERHOOGDE prijzen
COCOSLOPERS leveren wij U tegen

VERLAAGDE prijzen tot Pasen!

3 80 5 90De beste kwaliteit en modernste

tinten voor slechts 6
'
25

'
 6

'
50

'
per meter

Japanmatjes vele soorten

Ook in BALATUM zijn wij ruim gesorteerd

Tot Pasen boren wij de Cocoslopers GRATIS

H E IJ l N K, Kerkstraat 5a

Wijziging
Vanaf heden DONDERDAGAVOND club-

avond in plaats van WOENSDAGAVOND

Wordt LID van D.C.H, en komt a.s. Donderdagavond
8 uur in café Wolbrink. Het Bestuur

H.H. LANDBOUWERS

voor zware nuchtere kalveren

geeft JAAP een hoge prijs. Denk er aan!

En ga naar JAAP. Ook voor vette en

stiertjes.

WRAK VEE naar JAAP er mee

JAAP MEIJERS - Telefoon 352

Donderdag 8 April

wegens familieomstandigheden

GESLOTEN
i

Waamelink's - Zaadhandel - Keyenburg

Ü&~ Zij die pootaardappelen besteld

hebben worden verzocht deze zo spoe-

dig mogelijk af te halen.

Te Huur
door omstandigheden

een Boerderijtje, groot 5.5 H. A.

Nieuwe gebouwen. Direct te aanvaarden

Inlicht, t/m 1 April a.s. aan het bur. v/d blad. N.O.Z.

Mij tot Nut van 't Algemeen

Departement Hengelo Gld

Op Dinsdag 6 April 1954, te 8 uur, zal

onze plaatselijke Arts

R. K. BEEMS
in Zaal „Concordia" een lezing houden over

A T O O M E N E R G I E
O.m. zal hij spreken over bouw- en werking
van de

ATOOM- en
WATERSTOFBOM

Toegangsprijs voor Nutsleden f 0.25

en voor Niet-leden f 0.50

Manchester Jongensbroeken

Geruite Jongensblouses
in alle jongensmaten

WEL BETER, NIET DUURDER

HARRY VAN DER WEER

GEMS METAALWERKEN

vraagt flinke leerjongens voor

DRAAIERIJ en BANKWERKERIJ

Verder HULPMONTEURS, voor Centr. Verw.

Ouders, Uw zoon komt bij ons, onder be-
kwame vaklieden, met leerzaam en wisse-
lend werk, uitgevoerd volgens tekening.
Verder leren ze moderne werkmethoden
en tekeningen lezen.

Wanneer hij enige aanleg heeft en flink
aanpakt, zal hij later tot de best betaalde
vaklieden behoren.

GEMS METAALWERKEN

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 7 April

te Hengelo Gld.

MARKTVERENIGING

Damestassen
IN VELE MODELLEN

S T E V O R D


