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Veilig verkeer

Naar wij vernemen zal op Vrijdag
2 Juli a.s. te Hengelo Gld een „Vei-
lig Verkeersdag worden gehouden.
De dag wordt georganiseerd door
het „Verbond voor Veilig Verkeer"
te Utrecht. De plaatselijke Muziek-
verenigingen, ook van de Keyen-
burg, zullen des avonds een muzi-
kale rondgang maken door het Dorp.
Des middags te H uur wordt de
gelegenheid open gesteld voor de
bezitters van auto's, motorrijwielen
en bromfietsen deze gratis te laten
keuren door leden van de Verkeers-
groep der Rijkspolitie te Doetin-
chem. De keuring zal plaats vinden
op het Parkeerterrein achter de
Zuivelfabriek.
Een geluidswagen van het Verbond
zal een rondgang maken door de
gemeente, waarbij door vier jeugd-
brigadiers propaganda lectuur zal
worden uitgereikt.
Voor de kinderen van de hoogste
klassen van alle scholen zal er in
het Feestgebouw „Concordia" des
middags een een filmvoorstell ing
worden gegeven, terwijl des avonds
te 20 uur een filmvoorstelling voor
personen boven de 18 jaar zal plaats
vinden. De Burgemeester zal deze
avond met een toespraak openen,
terwijl de heer Ziekemijer van het
Verbond een propagandarede houdt.
De toegang tot deze voorstelling
is gratis voor personen boven 18
jaar. In de pauze zal getracht wor-
den een plaatselijke afdeling te vor-
men van het Verbond voor Veilig
Verkeer.

PIBltOL
De Ideale Gezinszalf

Geslaagd.

Onze plaatsgenoot G. Wijnbergen,
slaagde aan de Tuinbouwschool te
Borculo voor Bloemist-hovenier
2e knecht.

— Te Zutphen slaagde Martijn
Kolenbrander voor het Diploma
H.B.S.-B.

Uitslag „Lilliput-Race".

Ten gerieve van onze lezers laten
we hieronder de uitslag volgen van
de „Lilliput-Race". Prijzen vielen op
Serie K de no's : 146-371 - 407
10709 - 11532 - 14028 - 14527
16678 - 17122 - 25677 - 28925
29898 - 30567 - 33228 - 36081
36709 - 37698 - 47246 - 49180
49507.
Serie L de no's : 2642 - 4760 - 6902
7818 - 7964 - 9004 - 10577 - 17604
17712 - 22984 - 25325 - 26941
29124 - 35567 - 35804 - 37439
39425 - 44160 - 44512 - 48439.

est.
Zie zo, die plechtigheid is weer getvetstl

Het is er eentje van de allerkoudste grond:

De huishoudrekening groeit evenredig
aan het feest,

En noopt weer paps tot harder zwoegen
aan het arbeidsfront.

Och ja, die arme man betaald het met
zijn eigen zweet,

Wat vrouwlief voor hem heeft gekocht.

In haar naïviteit heeft zij geen weet,

Hoe hij nu weer door groter zorgen
wordt bezocht.

Toch was hij blij, want zie, zij meent
het goed,

En dat vooral is hem ook alles waard,

Zijn vrouwlief gaf het gul en welgemoed,

Al was het van zijn eigen geld gespaard.

MAX HOLT

Vou r gezonde regelmaat
MIJNHARDT'S LAXEERTABLETTEN

Werken vlug. zacht en pijnloos

Aardappelverbouwers opgelet.

Op verscheidene plaatsen in het
Zuiden, Midden, Oosten en Noor-
den van het land zijn reeds larven
van de Coloradokever waargeno-
men.
Bij gunstig weer zal dit aantal snel
toenemen, daar er de laatste dagen
talrijke eieren zijn afgezet.
Indien larven worden waargenomen
dient onmiddellijk met de bestrij-
ding worden begonnen, daar de
larven het best worden bestreden
als zij nog klein zijn. Controleer
daarom regelmatig het aardappelge-
was op de aanwezigheid van kevers
eieren en larven. Wacht niet te
lang met de bestrijding want daar-
door kunnen moeilijkheden ontstaan.
Nadere inlichtingen worden ver-
strekt door de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst en de Plantenziekten-
kundige Dienst.

Concert.

Ter gelegenheid van de verjaardag
van Prins Bernhard (29 Juni) zal
de muziekvereniging Crescendo een
concert geven in de muziektent.
Aanvang 8 uur.

Illllinil

KERKDIENSTEN
Zondag 26 Juni

HENGELO GLD
Ned. Herr. Kerk

8.30 uur Ds A. M. Nortier, pred. te
Steenderen, ]eugddienst

10 uur de heer te Winkel
Goede Herder Kapel 10 uur Ds Kwint,

Vrij*. Berr. Kerk

Geen Dienst

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

9.45 uur Ds A. M. Nortier

Zondagsdienst doktoren:

Dr Beems, Telefoon 266
bij geen gehoor : bellen 008

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

2 Oct. Balavond Excelsior

6 Oct. Uitvoering Zangver. Excelsior

22 Oct. Minister Mansholt spreekt over
Landbouwvraagstukken

j „DE RECLAME''

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

OriënUringsrit.

De Hengelose Auto- en Motorver.
„Hamove" heeft voor morgen (Zon-
dag 27 Juni) de eerste oriënterings-
rit in dit seizoen georganiseerd.
Het beloofd voor de deelnemers
een prachtige rit te worden vol af-
wisseling en rijk aan natuurschoon.
Gestart wordt om 2 uur bij hotel
Michels.

Volgt het voorbeeld van zovelen

en plaatst

ook uw advertentie

in „De Reclame"99



ik de kornet deed
en de piano een goede boenwasbeurt gaf
ontdekte ik onderaan een paar gaatjes.
HOUTWORM. Dat is gevaarlijk in meu-
bilair. Maar omdat ik het bijtijds zag kon
ik maatregelen treffen. Goede ogen zijn een
voordeel. Hebt U de ogen in orde?

L. Kohier v/h FaWissink

Telefoon 374, Hengelo-Gld

Horlogerie - Optiek

Goud - Zilver

DONDERDAG l JULI zal de secretarie
alleen van 8.30 tot 9 uur v.m. voor het
publiek geopend zijn.

Het Gemeentebestuur
van Hengelo Gld

Gascomforen
Gas - Heetwaterapparaten

Esso-Gas
WINTERS - Spalstraat 8

Depot's Poelsweg 7 Keyenburg
„ Steenderenseweg C 50

Concert
te geven door de Muziekver. „Crescendo",
ter gelegenheid van de verjaardag van Prins
Bernhard, op Dinsdagavond 29 Juni 8 uur,

in de Muziektent te Hengelo Gld.

Reclame!
250 gram Boterhamworst

80 Cent

Slagerij EPPINK

Ori8nteringsrit„HAMOVE"
MORGEN Zondag 27 Juni

Start 2 uur

bij Hotel Michels, Spalstraat

En voor Drukwerk,,,, WOLTERS

Een perfecte

onmisbaar voor haar,

die naar een jeugdig

figuur streeft, bereikt

men met een

CORSET

Model 8274

„Twilfit"-Corsec van sterke
effen coutil, met verstelbaar
elastieken maagbandje, be-
dekte voorsluiting, veter in
de rug en 2 paar
Twilgrip-Jarretelles . 10.

Model 6428
„Twilfit'-Corset van sterke
effen coutil, met bedekte
voorsluiting, veter in de rug,
binnenband en 2 paar
Twilgrip-Jarretelles

_«

Model 8263

.Twilfit'-Corset van
sterke coutil. Kon
model met ziisluiting,

veter, versterkt voor-
pand, elastieken bo>
venrand en 2 paar

Schröder

Gevonden een herenpols-

horloge, 4 Juni , tegen adv.
kosten terug te bekomen bij
Wed. G. J. Harmsen, E 68
Hengelo Gld.

Nog enkele Jongensrij-

wielen te koop bij Wed.
G. W. Luimes, Velswijk.

Te koop D.K.W. motor,
125 cc, in prima staat bij
W. Wesselink, Noordink,
D 60.

Te koop l perc. hooigras
briefjes inleveren, uiterlijk
Woensdagavond 30 Juni a.s.
H. J. Lenselink, Pluimvee-
bedrijf, AaltensewegZelhem
Te koop een toorn, biggen

Maalderink, Velderhoff.

Verloren : een gouden

broche (aandenken) in Hen-
gelo of Vorden of weg
Hengelo-Vorden. Tegen
bel. terug te bezorgen bij
Boekhandel Arnold.

Te koop 2 toorn biggen
bij G. J. Hiddink, Noordink

Voor Naaimachines en

Naaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,
VORDEN

Erkende Naaimachinehandel
Overal aan huis te ontbieden
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Heropening
WOENSDAG 30 JUNI a.s., 's namiddags 2.30 uur

hopen wij onze geheel gemoderniseerde

DROGISTERI) EN SIGARENMAGAZIJN

te heropenen.

U beleefd tot een bezoek uitnodigend.

G. LENSELINK Kerkstraat l - Tel. 300 - HENGELO GLD

OP REIS MET EEN

Jf Z A K A P O T H E E K
in fraaie plastic doos.

Drogisterij GOOSSENS

KEYENBURG

n- IV t/
CAFÉ— RESTAURANT

Presenteert U tijdens de KERMIS

Amusements- en Dansmuziek
Te geven door

'Jhe Jpitfires
U •"

Kwaliteitsdranken - Nette bediening

Er staat voor U gereed, onze speciali-
teiten schotels, o. a.

Nassi Goreng, Slaatjes,

Uitsmijters, Worstjes, Enz.

Aanbevelend,

H. HOKSBERGEN

GROTE KEUZE IN PRIMA

HEBK-BIJWIELEN
reeds vanaf f 116.75

Fa Wed. G. W. LUIMES, Velswijk

3onnebrilk
Drogisterij - GOOSSENS

KEYENBURG

Hallo Hallo

Leert thans

A U T O R I J D E N

Wij starten met een zo goed als

^ nieuwe moderne leswagen

Deze auto is speciaal ingericht en heeft een heel
gemakkelijke bediening, zodat U met weinig
lessen bij ons kunt slagen.

Komt U «ens praten,

de prijs valt mee.
Aanbevelend,

AUTO-RIJSCHOOL

Charles Groot Bruinderink
KEIJENBURG

VOOR DE A.S. KERMISDAGEN

Ruime keuze in Wijnen - Limonade

Heinekens Bieren, Artic-IJs (iets aparts)
Kermiskoeken en fijne Koekjes.

Anton Hunink's fijne Vleeswaren,
(vers gekoeld)

9V* Prijzen zeer voordelig. *VQ

Grote keuze in prima Sigaren en Sigaretten.

R. J. S U E T E R S

Mei een advertentie in dit blad heeft menigeen succis gehad!

H. J. BUUNK & Zn
WEGENS GEVORDERD SEIZOEN

ALLE DAMESHOEDEN MET

20 pCt korting



Voor Jtoffen
EFFEN OF BONT
MET EEN PASSEND KNIPPATROON
ZULT U ZEKER SLAGEN BIJ

Schröder

Inlevering van Zegelboekjes
voor de Vacantie.

Voor de Bouwvakarbeiders op Vrijdag 2

Juli 's avonds half 8, bij Demming.

2e Zomerinwisseling van Landbouwbonnen
op Zaterdag 3 Juli om 4 uur, bij J. Berend-
sen, lekink 12.

Het Bestuur N. C. B.

„QUICK" SPORTSCHOENFABRIEK

HENGELO GLD

vraagt voor haar kantoor een

Administratieve kracht
(mannelijk of vrouwelijk)

Zij, die in het bezit zijn van het MULO-diploma
en een behoorlijke routine hebben in typen worden
tot een mondelinge of schriftelijke sollicitatie
uitgenodigd. Zij die dit .jaar aan de Mulo-exa-
mens meedoen kunnen reeds nu solliciteren.

V.E.V.
FOTO'S van de tocht naar Grouw
liggen in de etalage van A. Boerman
Spalstraat. De leden kunnen ze daar
bestellen a f 0.85 per stuk.

Het Bestuur.

Boeren laat U niets wijs maken,
Wij hebben K N O L Z A A D in de beste

kwaliteit tegen normale prijzen.

Binnen enkele dagen ontvangen wij:
Originele „Gelria" andijvieblad
Originele „Momersteegh's andijvieblad

Gelderse halflange andijvieblad

Originele „Brabo" halfl. andijvieblad
Origineel „Favoriet" (Jobe type)

Bestel spoedig om mogelijke teleurstelling
te voorkomen.

Nog af te geven :
Asterplanten, Afrikaan lage,
Zinnia grootbloemig.

WAAMELINK'SZaadliandel
KEIJENBURG

„ES K E Y' ATELIERS
op onze ateliers is plaats voor:

WOL-AFDELING:
PRIMA NAAISTERS en

LEERLINGEN, die een naaischool
gevolgd hebben.

KATOEN-AFDELING:
GOEDE NAAISTERS en LEERLINGEN

U kunt steeds voor bespreking terecht aan het kantoor St.
Janstraat 12. Desgewenst komen we U bezoeken. Even een
bericht of een telefoontje.

Industrie Th. F. S E E S I N G & Zonen Hl
KEYENBURG — TEL. 319

l

'J/rrfa
geeft U

zelfvertrouwen

WALA • corset nr. 560 met
zijsluiting en veten bijzon-
der-geschikt voorkorte.itiet
te zware figuren.

In uni 14.9O
In broche 18.9O

WALA - beha nr. 2501 •
kort,zeer geliefd model. In
5 cups

In popfin v.o. 3.4.
In safijn v.a. 3.9O

Onze WALA mool-special/sle ad-
viseert U gaarne In d« paskamer

U bent hartelijk welkom b/j

KLE

Ook
kunt er verzorgd uitzien.

¥ JANSEN heeft voor ieders beurs
en naar ieders smaak een

SCHOENTJE.

Gebr. JANSEN, Schoenhandel

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.

Wie adverteert wordt niet vergeten


