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Onder auspiciën van de Ned. Vrou-
wen Electr. Ver. te Hengelo Gld,
werd Woensdag in zaal Langeler
een film- en demonstratieavond be-
legd en georganiseerd door de
Huis vrouwen voorlichtingsdienst.
De presidente van de N.V.E.V.
Mevr. Dwars opende deze avond
met een hartelijk welkomstwoord
tot de vele aanwezigen en in het
bijzonder tot de organisatoren.
Naast de voorlichting die de dames
in woord en beeld gegeven werd,
zorgden de organisatoren ook nog
voor aardige verrassingen en ont-
spanning, terwijl ook de tractatie
niet was vergeten.
De vele dames, die deze avond be-
zocht hebben zullen daar zeker geen
spijt van hebben en kunnen in de
practijk allicht het een en ander op
deze avond opgedaan, in toepassing
brengen.

IVOROL
Elke tand

een brillant
Jaarmarkt.

Op de Woensdag gehouden jaar-
markt waren aangevoerd 73 paar-
den en 55 biggen.
Prijzen:
Werkpaarden 700 tot 1000 gld;
Hitten 350 tot 700 gld;
Pony's 325 tot 675 gld ;
Betere soorten werden boven no-
tering verkocht.
Biggen 48 tot 55 gld per stuk.
Handel matig. Tengevolge van het
slechte winterweer was de markt
een weinig gedrukt.
Geplaatst waren 13 kramen enz.

Provinciale Fokveedag.

Bij gelegenheid van haar 25-jarig
jubileum houdt de Ver. Prov. Bond
van fokverenigingen voor het zwart-

kbont veeslag in Gelderland dit jaar
een Provinciale fokveedag.
Het is de bedoeling deze grote keu-
ring te houden te Zutphen en wel
op Woensdag, 21 September a.s.

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zouder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

19 Febr. Uitvoering „Concordia"

19 Febr. Dansavond in Concordia.

21 Febr. Balavond Keijenburgse Boys.

23 Febr. Nutsavond. Toneel „de beste
jaren van ons leven" door de Nrd.
Ned. Comedie. 'sMiddags jeugdvoor-
stelling ,,De avonturen van Gijsje
Goochem".

28 Febr. Bedrijfsvoorl. v.d. Landbouw

3 en 4 Maart Uitvoering Jeugdkorps

Bekveld
8 Maart N.V.E.V.-avond.

16 Maart Propaganda-avond Gelderse

Blindenvereniging.

19 Maart Receptie 65-jarig bestaan zang-

en toneelver. Excelsior.

20 Maart Jubileumuitvoering Excelsior,
m.m.v. de Troubadours uit Enschede.

23 Mrt Nutsavond. Lezing over emigratie
naar Canada en Australië.

l en 11 April uitvoering Crescendo.

Dame*! Vooral uu
Hamea-Gelei voor Uw handen

Pax-Heikneuters

De jaarli jkse^ Pax-feestavond wordt
a.s. Dinsdag gehouden.
Het gezelschap „De Heikneuters"
zal met een aantrekkelijk programma
enkele uren aangename ontspanning
brengen, terwijl de avond met een
gezellig bal wordt besloten.
Alle leden en donateurs met hun
dames worden verwacht.
Voor nadere bijzonderheden leze
men de advertentie in dit nummer.

Damnieuwc.

We dachten onze lezers in dit num-
mer van „De Reclame" te kunnen
mededelen of het de Hengelose
Damclub gelukt was kampioen van
haar afdeling te worden. De wed-
strijd D.C.H.-Deventer, die Don-
derdag zou plaats hebben zou im-
mers bij een overwinning van D.
C.H. het kampioenschap inhouden,
maar de dammers uit de Koekstad
lieten verstek gaan, zodat dus een
eventueel kampioenschap nog even
op zich laat wachten.

KERKDIENSTEN
Zondag 20 Febr.

HENGELO GLD

Ned. HexT. Kerk

9 uur Ds Kwint

10.30 uur Ds Kwint.

Goede Herder Kapel 10 uur dhr te Winkel

Vrij». Hezr. Kerk

5 uur n. m. Ds Padt, Ede

Steenderen
10 uur Ds Nortier.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Schreuder, Telefoon 266
bij geen gehoor bellen 008

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

Handen en Li ppen

Uitvoering Concordia.

De muziekver. Concordia heeft de
bezoekers van de uitvoering op
Donderdagavond weer doen ge-
nieten van een 7-tal muzieknum-
mers, die onder de bekwame leiding
van dhr Helmink verdienstelijk wer--
den uitgevoerd. De prestaties van
deze vereniging zijn bovendien niet
in het minst te danken aan het
trouwe repetitiebezoek en ijverige
studie thuis van de leden, maar,
aldus de voorzitter in zijn openings-
woord, om goede muziek te maken
is het nodig dat ook de instrumen-
ten goed zijn. Omdat de aanschaf-
fing van nieuwe instrumenten voor
de vereniging steeds grote finan-
ciële offers vraagt, stelde de voor-
zitter voor een instrumentenfond:
te stichten, gelijk in zoveel omlig-
gende plaatsen het geval is en, wat
elders kan, moet toch in Hengelo
ook kunnen Hij vroeg dames en
heren die in een comité zitting wil-
len nemen.
Na het muzikaal-gedeelte volgde
opvoering van het toneelspel „Het
recht moet zijn loop hebben", door
de toneelgroep van de muziekver.
„De Eendracht" uit Hummelo, die
dit stuk zeer goed vertolkte.
Heden Zaterdag heeft een herha-
ling plaats van deze uitvoering.

Geboortekaartjes !

Drukkerij Wolters

H E D E N A V O N D DANSEN IN CONCORDIA

^ Tevens schieten om mooie prijzen ^

Prima Orkest Aanvang 7 uur



Word marinier!
Wie marinier van zijn vak is, weet zeker

dat hij heel wat van de wereld te zien

krijgt. Een prachtkans voor elke jongen,

die er op uit trekken wil. Wie 16 jaar of

ouder is en meer wil zien dan de thuis-

blijvers, stuurt nevenstaande

coupon vandaag nog in. Hij

krijgt dan alle gewenste nadere

inlichtingen.

WORD MARINIER VAN JE VAK

COUPON

AAN HOOFD MARINEWERVING,

BE2UIDENHOUTSEWEG 123. DEN HAAG

Verzoeke toezending
inlichtingenboekje Mariniers

NAAM

LEEFTIJD -

STRAAT

PLAATS
M 5-5

erlb ij tornt!
K O N I N K L I J K E M A R I N E

ATTENTIE ATTENTIE

II IEIZI1EKIIIIIKEH
Door het plaatsen van een

Moderne Pom p
kunnen wij U thans weer van benzine voorzien

Ook in Oliën en Vetten zijn wij ruim gesorteerd

Beleefd aanbevelend

Fa Wed. G. W. Luimes, Velswijk

Heden Zaterdag
PER POND

Klapstuk m. been 11.25

Klapstuk z. been 11.60

Leverworst f 0.75

Slagerij S T A P E L B R O E K



Bij inschrijving te koop:

11 zware peppels
Briefjes inleveren vóór a.s.

Dinsdag l uur , bij B. R.

Otten, C 48 Keyenburg

P H I L I P S H f l D I O
met F.M. en Drukknop

S T H W i y C H E L S
Zie etalage

W. L U l M E S
HENGELO GLD

Gevonden een bril, terug

te bekomen tegen adverten-

tiekosten, bij H. G. Polpan

TBanninkstraat 5

Te koop een toom biggen

H. Bruil, F 23, „Oude

Wissel"

voetbalvereniging „PAX

*~
op a.s. Dinsdag 22 Februari,

in zaal Langeler,

Aanvang 7.30 uur.

Optreden van het bekende gezelschap

kneuheiKneuters

Na afloop gezellig

Entree:

BAL

Leden met Dame vrij

Donateurs met Dame f 0.60 p. pers.

belasting inbegr.

Leden van Pax kunnen kaarten voor de wedstrijd

Holland-België tot a.s. Maandagavond aanvragen

bij G. Bruggink, Café „De Zon".

Te koop een vierdel van

een vette koe, bij A. Schef*

fer, C 106, Keyenburg

Te koop een zwartb. volbl.

vaarskalf, prima afstam-

ming en productie, tevens

een vette l '/2 jarige pink,

geschikt voor huisslachting,

A. Gr. Roessink, B 4,

Hengelo Gld

Te koop n. houten kippen-

hok 4 2 5 x b M. m. z. dak,

25 kar kippenmest, 100

8 w. W x R hennen, bij

G. H. Scholten, E 79a,

Hengelo Gld

Te koop toom zware

biggen, H. Maalderink,

Toldijk, Steenderen

Te koop gevraagd een

kuikenkachel, H. G. Bos-

man, Kervelseweg 23,

Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

bij W. KI. Haneveld, Var-

sel F 29, Hengelo Gld

Steeds
meisjes werken in de Naai-Ateliers van

KLEDING-INDUSTRIE

TH. F, SEESING i ZONEN
KEYENBURG

omdat ze daar alle kledingstukken zelfstan-

dig leren maken, of zich steeds meer be-

kwamen in het naaistersvak en tevens goed

verdienen.

Thans hebben we weer plaats voor enkele

IfftUHG
Aanmelden aan het kantoor

Wij geven gaarne alle gewenste

inlichtingen.

ZUINIGHEID,
die de wijsheid bedriegt!
Wie minder eet dan goed is, merkt pas
later de schadelijke gevolgen.

Maakt U te weinig reclame, dan komt
U (later) bedrogen u i t !

Adverteren maakt Uw zaak sterk, ook
voor de toekomst.

BEDENK, WAT RECLAME VERMAG!

„DE RECLAME"brengtUwnaamERIN!

Het tel.nummer van „De Reclame" is

DRUKKERIJ - WOLTERS

iiniiiniiinwiiiii
Het wordt . . .

KNAL...

dat BAL
VOETBAL

In zaal Winkelman,

Maandagavond aanvang 6 uur

Heel KEYENBURG viert feest

Ook de ouderen worden verwacht

Beneden 18 jaar geen toegang,

Leden vrije toegang

van de

VOOR

* KERKBOEKEN
EN HET INLIJSTEN VAN UW

^ Belijdenisplaten

BOEKHANDEL WOLTERS



*

Hebt U kuikens?

Wij hebben voor U,

Drinktorens,

Voederbakken,

Drinkemmers,

Thermometers,

Gaas, Enz.

H. J. H A R M S E N & Zn

HENGELO GLD

en

om Krentebrood, Worst, enz

op Zaterdag 19 Febr,, in „de Eikeboom"

AANBEVELEND,

HOKSBERGEN KEYENBURG

Aan de verbruikers van

wordt medegedeeld

dal geen none nes uiordi aioeieuero
zonder inleuering uan ledige lies

Tevens maken wij er U op attent dat het gas

a CONTANT geleverd wordt.

De depöthouders,

H. UI U E STEN EK H, Spalsiraal
H. HULSTIJ n, Raadhuisstraat

Degenen, die nog ledige Butagasflessen in hun bezit

hebben, waarvoor geen abonnementsgeld

is betaald, worden in hun eigen belang

verzocht deze zo spoedig mogelijk bij de

betreffende depöt-houder terug te bezorgen

Advertenties voor „DE R E C L A M E "

worden voor Keyenburg en Omstreken

aangenomen door de agent :

A. W. P E T E R S
St. Janstraat 15

tot Donderdagsmiddags 12 uur

Ook voor A L L E VOORKOMENDE

DRUKWERKEN kunt U zich wenden

tot bovengenoemd adres.

Gevraagd nette

Winkel ju f f rouw
Leeftijd ± 17—22 jaar

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

H. W E U E N B E R G
LAARSTRAAT 112 - ZUTPHEN

OOK U
zult vaak aanbiedingen tegen komen van firma's die
per post goederen verkopen. Vorige week kreeg U
een „sensatie"-aanbieding van een „nieuwe vinding";
het Diogenes golfsnede-mes van Herder & Sohn
te Solingen. Dit is inderdaad een prima mes, geschikt
voor vele doeleinden. „Een nieuwe vinding" is het
echter niet bepaald; deze messen zijn al jaren in de
handel. En de prijs? De normale vastgestelde prijs is
f 3.40. (Dus dezelfde als „de speciale prijs tijdens de
reclame-campagne", zoals men ons wilde wijs maken.)
U kunt het mes bij STEVORD zien en kopen!

NU iets over Scheermesjes:
Wilt U onderstaande prijs eens vergelijken met „recla-
me-acties" of „speciaal verkoopsysteem?"
Scheermesjes 0.08 m.m. met gaatjes of sleuf (dus
passend op elk apparaat) per doos van 10 pakjes, dus
100 mesjes f 1.95. Dit is een mesje van behoorlijke
kwaliteit; maar er zijn natuurlijk betere. Vergelijkt U
ze echter rustig met de „beroemde enz. enz."
mesjes uit de huis-aan-huis aanbiedingen. Dan zult U
ook tot de conclusie komen :

Koop in de vreemde niet

Wat Hengelo U beter biedt!

Bovendien: dan kunt U zien, wat U koopt.

STEVORD
WEER RUIM VOORRADIG

Briketten
EN ALLE SOORTEN

Brandstoffen
TH. J. H A R M S E N Tel. 262

Kippenhokken
van beton met spouw,

geheel compleet met glas in ramen en dak

van Asbestgolfplaten.

Vraagt inlichtingen en prijs bij:

J. LUBBERS, Kervelseweg 9

B. HALFMAN, D 135a

HENGELO GLD

Wie adverteert wordt niet vergeten


