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Bevrijdingsfeest

Teneinde te komen tot een waardige
viering van de 10e bevrijdingsdag
op 5 Mei a.s. zal er a.s. Dinsdag-
avond een bijeenkomst plaats hebben
van besturen en/of vertegenwoor-
digers van plaatselijke verenigingen,
hoofden van scholen, enz.
De bedoeling van deze bijeenkomst
is tesamen overleg plegen over de
wijze waarop deze 10e verjaardag
van de bevrijding in onze gemeente
gevierd kan worden.
Het spreekwoord „Eendracht maakt
macht" is hier zeker van toepassing
en het is te hopen dat de dringen-
de oproep van de burgemeester, el-
ders in dit biad afgedrukt, tot ge-
volg zal hebben dat allen er gehoor
aan geven.
Het organiseren van een Nationale
feestdag behoort niet alleen neer te
komen op de schouders van een
enkeling, hier moet eendracht macht
maken, alleen dan is het mogelijk
dat deze 10e bevrijdingsdag in onze
gemeente op waardige wijze gevierd
kan worden.
Groot was de vreugde voor 10 jaar
terug met de bevrijding en nu, met
de 10e verjaardag ervan voor de
de deur is het waard dat geheel
Hengelo zich opmaakt tot het tref-
fen van de nodige voorbereidingen,
opdat straks, als de 5e Mei daar
is, er een feestprogramma uitgevoerd
kan worden dat onze bevrijding
waardig is.
Voor bijzonderheden omtrent aan-
vang en plaats van bijeenkomst leze
men de advertentie.

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamea-Geiei

„Grtta ist die heide"

Deze 2500 meter lange film wordt
Zondag 3 April in zaal Langeler
gebracht door de fa Miedema, en
voert de bezoekers naar de Lünen-
burgerheide, die met haar betove-
rende pracht en eenzaamheid een
kleinood van de natuur is en het is
Lüder Lüderson die samen met zijn
dochter Helga op deze heide een
nieuw bestaan hoopt te vinden.
In de bossen wordt z'n jachlust op-
gewekt; hij voelt zich een ander
mens als hij met z'n geweer over
de heide trekt. Maar deze hartstocht
wordt zijn ongeluk. Hij stroopt.
Op een morgen wordt een dood-
geschoten veldwachter gevonden en
het is de jonge houtvester Walter
Rainer die Lüderson hiervan ver-
denkt. Door zijn sympathie voor
Helga laat hij deze gedachte weer
varen, en terecht, want dan komt
plotseling de opheldering ; een stro-
per trekt z'n revolver en . . . .
Een prachtfilm, een bezoek ten volle
waard.
Voor bijzonderheden zi«* advertentie.

| Voor een goed

\ en de nieuwste

HaarKieurspoeiingen l
• * liPiiiiitLiüiii

Rüurloseweg 16. HENGELO Gld j
Telefoon 264

Alle systemen l

Gevonden voorwerpen

Kinderwantje (geel). Gereedschaps-
sleutel (verstelbaar). Rechter heren
glaché handschoen. Bankbiljet. He-
renhandschoen. Kinderwantje (bruin-
geel). Kinderwantje (blauw). Kinder-
wantje (blauw). Paardendeken.
Motorbril.

Weekmarkt.

Op de Woensdag gehouden week-
markt waren 58 biggen aangevoerd.
Prijzen 45 tot 53 gld per stuk.
Vrij goede handel.

Uitvoering „Excelsior".

De receptie, ter gelegenheid van
het 65-jarig bestaan van de zang-
en toneelver. Excelsior werd Zater-
dagavond druk bezocht. Vrijwel alle
plaatslijke culturele en andere ver-
enigingen kwamen hun gelukwensen
aanbieden, al of niet vergezeld van
een bloem of enveloppe met inhoud.
Ook de jubileumuitvoering van Zon-
dagavond was druk bezocht en de
vele aanwezigen hebben genoten
van het uitgebreide en gevarieerde
zangprogramma dat geboden werd.
Alhoewel Excelsior verdienstelijk
zong en er een goede vooruitgang
te bespeuren viel, zou het koor toch
best enige versterking kunnen ge-
bruiken.
Wat betreft de zang van „de Trou-
badours" uit Enschede kunnen we
kort zijn door te zeggen „het was
af". Intens hebben de zangliefheb-
bers genoten van de zang van deze
Enschedese mannen.
Excelsior kan op een zeer goed ge-
slaagde uitvoering terugzien.
De Enschedese gasten waren ten
zeerste getroffen door de gastvrijheid
waarmede ze hier in Hengelo waren
ontvangen.

HOOFD' KIESPIJN
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

KERKDIENSTEN
Zondag 27 Maart

HENGELO OLD

Ned. H«rr. Kerk

8.30 uur dhr te Winkel
10 uur Ds Kwint
Goede Herder Kapel 10 uur dhr te Winkel

Vrij». H«rv. Kerk

5 uur n.m. Ds Rosbergen, Deventer

Steenderen
10 uur v.m. Ds A. M. Nortier

H. Doop. Coll. Alg. werk Herv. Kerk

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor bellen 008

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420

Bij geen gehoor bellen 008

Huidgenezing
Huidzuiverhe id - Huidgezondheid

R U R O L

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

l en 11 April uitvoering Crescendo.
3 April Film zaal Langeler
5 April Voordrachtavond Ds Langstraat

School Varssel

2e Paasdag Balavond Ijsclub zaal
Winkelman

2e Paasdag Dansmuziek zaal Langeler
16 April Duivenbal zaal Booltink
19 April Toneelavond Stichting 1940-'45
20 April N.V.E.V. Schoonheidsverz.
2e Pinksterdag balavond zaal Langeler.

Benoemd
Onze plaatsgenoot de heer L. A. J.
Witteveen, onderwijzer aan de o.l.
school, dorp is benoemd tot hoofd
van de o.l. school te Drempt.

Uitvoering Crescendo

Op l en 11 April a.s. geeft de chr.
muziekver. Crescendo in zaal Con-
cordia de laatste uitvoering in dit
seizoen.
Na het muzikale gedeelte volgt op-
voering van het toneelspel in drie
bedrijven „Haar Levenswens".
Voor bijzonderheden zie advertentie.

Koopt bij onze adver teerders



Voor de vele blijken
van belangstelling bij de
ziekte en van deelneming
na het overlijden van onze
lieve Vrouw en Moeder

Engelina Hulshof
geb. Colenhrander,

ondervonden, betuigen we
hiermedeonzehartelijkedank

Fam. Hulshof-
Waarlo

Hengelo Gld, Maart 1955
Bekveld D 32

Gevraagd te Vorden net
R.K. Kinderwerkmeisje

v.g.g.v., Keukenmeisje en
werkster aanwezig.
Te bevr. Bur. v/d blad.

Gevraagd een leerling
Rijwielhersteller, E. J.
Lett ink, Vorden

Gevraagd per l Mei een
boerenknecht of aanko-
mende of een arbeider 3 a
4 dagen per week, Wed.
B. Zweverink, D 153,

Hengelo Gld

Te koop voederbieten
(groenkraag) een weide-

sleep en een fornuispot,

100 L, bij J. Buunk, E 25,

Hengelo Gld

Dakramen en gegoten

stalramen te koop, bij

Heijink, Vordenseweg

Te koop 3 beste biggen,

bij W. KI. Haneveld, Var-
sel F 29, Hengelo Gld

Te koop een partij man-

gels (groenkraag), H. J.
Kremer F 47, Varssel

Te koop een r.b. pink,

t.b.c.-vrij, bij A. J. Bobbink
D 74

Te koop Friese neuren-

de en nieuwmelkte

koeien met hoge productie
bij A. Cornegoor, Lank-
horsterstr. Hengelo Gld

Te koop 200 zeven-weekse
jonge hennen W.L. x Reds
bij W. Goossens, Dunsborg
Hengelo Gld

Te koop voederbieten.
(groenkraag), H. Ruesink,
Bekveld D 35

Te koop dr. b.b. zeugjes
bijna a/d tell ing, keuze uit
6, bij G. }. Harmsen,

Esselenbroek

Te koop toorn biggen,
w.o. b.b. zeugjes, zwaar dr.
varken, b.b. zeug Ie worp
J. J. Evers, E H5, Velswijk

. MUZIEKVER. „CRESCENDO"
Directeur de Heer A. M. Garritsen

Uitvoering
•m '

op Vrijdag l April a.s.,

's avonds 7.30 uur, in „Concordia"

Na een aantrekkelijk muziekprogramma, afgewis-

seld door gewijde muziek, volgt op-

voering van het toneelspel

rtJvaai* JLLevensutens
Toneelspel in 3 bedrijven door
M. van Rotterdam

Entree f 1.—. Donateurs f 0.20 (bel. inbegr.

DE STEVIGE
EN SOLIDE
MOUSSE CREPE

ENKALON KOUS

16.25

Sch roder

nu hel uoorjaar tegemoet
Met schoenen uan mullink

aan llui uoet.
Grootste keuze

Laagste prijzen

WULLINK'S SCHOENHANDEL
RUURLOSEWEG VORDENSEWEG

zijn wij ruim gesorteerd, ook moderne tinten

DENK OOK BIJ UW SCHOONMAAK

aan E D E L - O L I E
een wonderpolitour voor Old Finish ^n

Gotische Meubelen

Voor Biezenmatstoelen

van ouds het bekende adres

Meubelhandel • LUBBERS

Wie adverteert wordt niet vergeten

BK.
VAKKLEDING

OVERALLS

WERKBROEKEN

WERKHEMDEN

STOFJASSEN

KLETTERVESTEN

WIJ verkopen die

oersterke

P.K. vakkleding

KLEM
SPALSTRAAT 13

HENGELO

Een

Onze WAIA
maat-

spec/olisle
adviseer/ U

gaarne in
de paskamer

WA L A corset nr 650 met
binnenband. Voortreffelijke
coupe. Populaire prijs.

19.50

WA L A beha nr. 2208 met
korte maagband: ideaal voor
slanke en volslanke figuren
met iets zwaardere buste.

In pop/in 5.95
'n saf//'n 7.75

U bent harfefi/Jc welkom bij

Te koop aangeboden enige
ingeruilde Auto's, groot en
klein, in verschillende prij-
zen. Garage A. B. Wolsink
Tel. 256, Hengelo Gld

Te koop 7 mooie blanke
biggen, tevens 1000 kg.
roggestro, D. J. Gotink,
Dui.sborg B 32



Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema—Deventer

ZONDAG 3 APRIL, 8 UUR

De feestelijke Amusementsfilm, in kleuren

„GRÜNIST DIE HEIDE"
met : Hans Stüwe - Sonja Ziemann -
Otto Gebühr - Willy Fritsch
Oskar Sima.

'EN FEESTFILM.
Een weergaloze combinatie van verhaal,
muziek en natuur !

Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Toegang H jaar

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

erseij De grote voorjaarsmode

De prettige dracht

Grote verscheidenheid

Zie onze etalages

Schroder

ORCOII'S KLEOIHGIHDUSÏRIE
Afd. HENGELO GLD

heeft binnenkort plaats voor

wie neiie meisjes
als NAAISTER of

LEERLING-NAAISTER

Aanmelden: Wichmondseweg 2, Hengelo Gld

WIE NOG

Vruchtbomen of plantsoen
wil hebben moet nu bestellen, er is nog

een korte tijd van planten.

G. J. HALFMAN, Holstraat 7
Telefoon 424

KRIMPVRIJE GEVOERDE POPELINE

O V E R H E M D E N
met vaste en losse boord

Zelfbinders - Knoopdassen
in grote verscheidenheid

LENTFERINK vl Jacobs

Hoor heUlooflaar een nleme las!
Een plastic damestas is goedkoop;

voor een klein bedrag kunt U zich deze

luxe gunnen.

motte modellen en moderne Kleuren
bij S T E V O R D

Luxe rugtassen en reistassen in tientallen

soorten. Koffers.

STEVORD

VOLOP TUINZADEN
Tuinbonen, Plant-uitjes en een kleine

partij Rode-, Spits-, Bloemkool- en

Slaplanten

Aanbevelend M. WIJNBERGEN

Te koop partij bonenstokken
H. Denkers, E 10, Hengelo Gld

NU WORDT HET MOOI WEER VOOR

EEN BROMMERI

,De Bilonet'
met 2 versnellingen. Pracht machine.

Met telescoopvering en kilometerteller.

( 654.—
Voor Rijwielen UNION, EMPO, BATAVUS,

in Luxe en Sport.

A. G. Wolsink
v/h Meulenbrugge Tel. 493

Drukkerij Wolters

zorgt voor de brieven of kaarten

DUuU WUul voor de schoonmaak
liet lang op zich wachten. .

GOGll yOPBOdSCllOP voor de schoonmaak

heeft STEVORD volop.

Bij elke bestelling van minstens f 2.50

(ongeacht welke artikelen) tijdens deze

schoonmaakweek :

haren hoekwittertje cadeau.

STEVORD



OPROEP
uierlng in-Jarig Betrliflnssieesl 5 Klei.
De Burgemeester van HENGELO Gld roept DRIN-

GEND op de Besturen of vertegenwoordigers daarvan,
van Oranje-Commissie, Winkeliersver., Zang-

en Muziekver., Voetbal- en Gymnastiekver.,
Hoofden van Scholen, en ieder die een suggestie
heeft om op 5 Mei a.s. hier ter plaatse de 10-jarige
Bevrijdingsdag feestelijk te viefen, om op Dinsdag 29
Maart a.s., 's avonds 8 uur, bijeen te komen in Zaal
Langeler, teneinde tezamen overleg te plegen over de
wijze waarop wij alhier die dag zouden kunnen vieren.

Komt allen en verleent Uw medewerking!

De burgemeester van Hengelo Gld,

F. VAN HOOGSTRATEN
Muiiiiiimlinmiiii

ONTVANGEN VOOR HET

eerbaar
een pracht sortering

DAMESTOPPERS, FIETSJASJES en
DAMESMANTELS

HERENCOSTUUMS,
OVERHEMDEN en DASSEN

Voor de schoonmaak alle soorten

VITRAGES en OVER-GORDIJNSTOFFEN

Munufcututen. Dames en Heerenkleedinq

Voor de aanleg van blijvend weiland hebben

wij voldoende

Originele selectie grassen
Jn voorraad o.a.

¥ Engels Raygras Weidetype

¥ Engels Raygras Hooitype

¥ Italiaansch Raygras Origineel

¥ Westerwolds Raygras Origineel

¥ Kropaar geselecteerd

WAAMELINK'S ZAADHANDEL

SCHOONMAAKTIJD :

*

BUSSEN VERF

PAKKEN WATERVERF

BORSTELWERK

BEHANG

Drogisten] Wed. G. GOOSSENS

KEYENBURG

RADIO'S
NAAIMACHINES
STOFZUIGERS

Erres, Holland Electro en Ruton

het nieuwste systeem met frontaanzuiging

Uit voorraad leverbaar

HENLI R1JWIELMAGAZIJN

B. J. HULSHOF - Hengelo Gld
TELEFOON 282

'N GROTE KEUZE

ZIE DE ETALAGE

Sch roder
Zondag 27 Maart

12 uur :

. B. 2 • COflC. 2

. B. i • Zeinemi
Het Bestuur

Advertenties voor „DE RECLAME"

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.

COCOS 100 cm. breed vanaf f 4.20

Gang- en Traplopers 50 en 70 breed vanaf f 2.50

BALATUM ruime collectie

GORDIJNSTOFFEN keuze uit veel
(vandaag bestellen, morgen thuis)

Nieuwe stoelbekleding nodig?

(Even bericht en wij komen bij U)

Ook voor Huis- en Slaapkamer-ameublementen

is Heijink het adres, keuze uit 40 mod.

(Reiskosten worden vergoed)

Franco levering en gratis plaatsing.

^ Koopt bij de man,

die ook repareren kan !

H EI) l N K Tel, 484 Kerkstr, 5a


