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KERKDIENSTEN
Zondag 24 April

HENGELO GLD

Ned. Herr. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur dhr te Winkel

Vrij*. Herr. Kerk

5 uur Ds Lamberts, Deventer,

Steenderen

10 uur v.m. Ds H. Visser, te Laag-Keppel.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Schreuder, Telefoon 266
Bij geen gehoor bellen 008

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420

bij geen gehoor bellen 008

f IN MEMORIAM.

Zondagmorgen j.l. is te Dieren
in de ouderdom van bijna 89 jaar
overleden onze oud-plaatsgenoot
de heer Hermanus Jansen, in leven
oprichter van de Quick-Sport-
schoenfabriek alhier.
Het is circa 30 jaar geleden dat er
een begin gemaakt werd met de
fabricage van sportschoenen, zij
het eerst in bescheiden mate.
Mede aan zijn ijverige werklust
is het te danken dat het bedrijf
is uitgegroeid tot een bloeiende
industrie, waarvan het afzetge-
bied zich uitstrekt tot ver over
onze landsgrenzen.
Momenteel vinden ongeveer 60
werknemers een vaste werkkring
in dit bedrijf, dat voor onze ge-
meente van grote betekenis is
geworden.
De plechtige uitvaart, waarna
begrafenis, heeft Donderdagmor-
gen plaats gehad vanuit de Paro-
chiekerk van de H. Willibrordus.
Een lange stoet van familie, zaken-
relatie's, vrienden en bekenden
volgden de overledene naar zijn
laatste rustplaats.

Grote keuze

Voor de vacante betrekking van
onderwijzer aan de O.L. school in
het dorp hebben zich 62 sollicitan-
ten aangemeld.

— Naar wij vernemen zal alhier
niet nogmaals worden gecollecteerd
ten behoeve van de Stichting ,,1940-
1945", eensdeels omdat indertijd bij
de rondgang door de gemeente uit-
drukkelijk gezegd is dat er slechts
voor één keer zou worden inge-
zameld; anderzijds omdat toen een
prachtig bedrag, n.l. ruim f 27.000
is opgehaald en dus Hengelo, toen
ruim 5800 inwoners tellende, be-
hoorlijk voor de dag is gekomen.

Wat zijn en waartoe dienen de Sporen-

elementen- Overgangs- en Weidekoekjes

„GOUDEN LEEUW"?

Steeds meer breekt de overtuiging door, dat in de overgang van

stal naar weide aan ons rundvee, speciaal wat de stofwisseling

betreft, zeer grote eisen worden gesteld en waaraan slechts door

zeer evenwichtig geformuleerde voeding kan worden voldaan.

Het is met het oog hierop, dat „De Gouden Leeuw", ook mede

in verband met de bedoeling een lichamelijke weerstand te kwe-

ken tegen specifieke overgangs-ziekten als vooral de gevreesde

kopziekte, er toe overging een product te ontwikkelen waarvan

verwacht mag worden en waarvan bewezen is, de overgangs-

periode op verantwoorde wijze te kunnen egaliseren.

Derhalve vragen wij de aandacht voor de „GOUDEN LEEUW"-

overgans- en WElDE-Koekjes, welke bevatten:

1. de sporenelementen Koper, Cobalt, Mangaan en Jodium in

biologisch juiste verhouding.

2. een geschikte Kalk/Phosfor-verbinding + Magnesium.

3. een juiste eiwit/zetmeel verhouding, met het oog op het

eiwit-rijke jonge gras.

Zij dienen voor:

de voorziening aan de noodzakelijke sporenelementen en

mineralen, de aanvulling van tekorten als gevolg van de

bodem-gesteldheid, bevorderen een juiste omzetting van het

opgenomen voedsel.

Zij voorkomen :

onvruchtbaarheid en drachtstoornissen (voortijdige geboor-

te), dor baarkleed, vermageren en likzucht,

verminderde melkgift als gevolg van mineralen-tekort.

Zij garanderen:

bij een gebruik volgens de aanwijzingen van 2 koekjes

per dag per dier een gezonde, krachtige en rendabele vee-

stapel, die in staat is aan de te stellen eisen te voldoen.

Sporenelementen-overgangs/weidekoekjes kregen alle wetenschap-

pelijke waardering en zijn een product van „DE GOUDEN

LEEUW" te 'S-GRAVENHAGE.

Zij worden U uit voorraad geleverd door:

Firma B. KELDERMAN, Granen en ueeuoeflers
HENGELO GLD.

Wel zal een der bestuursleden v/d
plaatselijke afdeling rondgaan om
van degenen die toch nog een bij-
drage willen offeren, deze in ont-
vangst te nemen. Ook de burge-
meester is bereid om event. giften
voor de Stichting 1940-45 in ont-
vangst te nemen, hetzij persoolijk,
hetzij door storting of overschrijving
op zijn giro 65469 (t.n.v. F. van
Hoogstraten, Hengelo Gld.

Op de Woensdag gehouden week-
markt waren 81 biggen aangevoerd,
de prijzen waren van 45 tot 52.50
gld per stuk. Een matige handel.

N.V.E.V.

Woensdag 20 April werd in zaal
Leemreis een bijeenkomst gehouden
waar Mevr. Visser, Schoonheids-
specialiste te Zutphen, was uitge-
nodigd.
Spr. behandelde verschillende onder-
delen voor de behandeling van de
huid. Vele dames gaven zich op
voor een zelfverzorgingscursus, die
binnenkort wordt gegeven.
Voor de excursie op 11 Mei gaven
zich nog vele dames op, waarna de
presidente met dank aan Mevr. Vis-
ser, deze bijeenkomst sloot.



Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Wordt gevraagd te Keven-

burg, een degelijk R.K.

Meisje, voor enige dagen

per week, in klein gezin.

Liefst niet ben. de 16 jaar.

Br. onder no. 50, bur. dezes.

Gevraagd met l Mei een

aankomende boerenkn.

J. Mentink. Dunsborg B 3

Hengelo Gld

Te koop een z.g.a.n. Kin-

derwagen, Kervelseweg 3

Hengelo Gld

Te koop roodbonte dra-

gende maal, J. Ankers m i t

bij 't Kervel, Hengelo Gld.

Te koop een roodb. guste

koe, bij A. J. Bobbink,

D 74

Te koop een toom beste

blanke biggen,

Oude Hietveld E 68

Te koop 50. jonge hennen
9 w. oud en een partij eet-

aarcfappels, bij H. J. On-

stenk, E 107z, Velswijk

Zelhem

Te koop een toom mooie

biggen, L. W. Harmsen,

Memelink, E 49

Te koop voederbieten bij
H.Schennink,E127 Velswijk

Te koop een guste koe,

bij J. Huinink, E 154, Wich-

mondsweg, Hengelo Gld

De EMMABLOEMCOLLECTE
ten bate van de plaatselijke

Tuberculosebestrijding zal worden

gehouden Woensdag 27 April op de

Meimarkt en op de volgende dag

langs de huizen.

De Tuberculose-Commissie te Hengelo Gld vertrouwt

op Uw aller medewerking, opdat ook dit jaar weer

een flink bedrag wordt bijeengebracht.

-

RUIME SORTERING

Wollen Gabardinejassen

Katoen Gabardinejassen

vanaf

* LENTFERINK ï.h. Jacobs

Tijdens de MEIMARKT

Het bekende orkest van het „Versailles a/d IJsel"

Vanaf 's avonds 6 uur entree

Heren f 1.50, Dames f 0.50

Prima consumptie. Zeer goede muziek

VAKKLEDING

OVERALLS

WERKBROEKEN

WERKHEMDEN

STOFJASSEN

KLETTERVESTEN

WIJ verkopen die

oersterke

P.K. vakkleding

KLEM
SPALSTRAAT 13

HENGELO

step-n met

SpOrtlf bustehouder!

Verkrijgbaar bij:

MEIMARKT - Hengelo Gld

Woensdag 27 April

de gehele dag

Dansmuziek
Aanvang 11 uur

a.s. Zondag 2 uur

PAX l - VODDEN l
Entree als gewoon

zlf
vlLs™- NAAIMACHINES

ZIG-ZAG- -_

Voor snelle aflevering van Uw familie-drukwerk DRUKKERIJ WOLTERS



Woensdag 27 April

grote Meimarkt

9 UUr OPENING door de Voorzitter der Marktvereniging

Aanbieding oorkonde aan Ere-lid Dr A. Meinders

9.30 UUT AANVANG groot Standwerkers-concours, waaraan deelnemen de beste stand-

werkers van Nederland. Na afloop prijsuitreiking bij Café Maresch.

Tijdens de markt worden aan vrouwelijke bezoeksters bonnen uitgereikt, waar-

onder zich waardebonnen bevinden.

Aan aanvoerders van biggen

worden eveneens per aangevoerde big, enveloppen uitgereikt.

In totaal f 200.— aan geldprijzen.

Deze waardebonnen zijn geldig tot 's middags

l uur, in alle Kramen en Winkels,

Op de Markt is muziek en geluidsinstallatie aanwezig.

Ingezetenen worden beleefd doch dringend verzocht te vlaggen l

HET BESTUUR HENGELOSE MARKTVERENIGING

VERENIGING TER BEVORDERING VAN

HET LAND-, TUINBOUW- EN HUISHOUD-

ONDERWIJS OP CHR. GRONDSLAG

TE VORDEN

allen,

die belang stellen in de

CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

bestaat op Donderdag 28 April a.s.

des middags van 2—4 uur, gelegenheid

Het Nieuwe Gebouw
aan de Baakseweg te bezichtigen.

Bestuur en personeel hopen dat velen

van deze gelegenheid gebruik

zullen maken.

HET BESTUUR

PHILIPS Schrikdraad-Apparaten
f 125.-

•n alle Afrasterings-materiaal.

WINTERS, Spalstr. 8

Koninginnedag 30 April

Nationale-Feestdag *5 Mei

te Hengelo Gld

Dansmuziek
Aanvang 7 uur

Gratis Dansen

Illlllllllillllllllllllllllllllllllllll

KOPRIEMEN voor KOEIEN

G. W. LUIMES, Zadelmakerij, VORDEN
Telefoon 421

Postbestelling.
In verband met de verjaardag van Koningin

Juliana op Zaterdag 30 April a.s., zal er die dag

geen postbestelling plaats hebben. Het kantoor

is alleen geopend 't morgens van 8—9 uur.

De Reclame
komt in verband met bovenstaand één dag vroe-

ger uit, dus op Vrijdag 29 April.
H.H. Adverteerders worden verzocht hun adver-

tentie'* die week vóór Woensdagmiddag 12

uur op te geven.
De Uitgevers.



ZATERDAG 30 APRIL A.S.
NAAR

BLOEMENCORSO
EN

BOLLENVELDEN

Aanmelding :

LIJSTERTOURS - Tel. 383 - ZELHEM

Sparta-Motoren
de nieuwste modellen 1955

het mooiste wat ooit geleverd is

Prijzen vanaf f 1095.—

Sparta-Bromfietsen
in zwart en grijs-groen

De nieuwste modellen

Zowel motoren als bromfietsen

uit voorraad leverbaar.

HENLI RIJWIELMAGAZIJN

B. J. HULSHOF - Hengelo Gld
TELEFOON 282

Het Groene Kruis-gebouw
in voor leden te bezichtigen

op maandag 25 en Dinsdag 26 April
telkens van 2—4 uur.

Het Consultatie-bureau wordt nu verplaatst van

Dinsdag naar Donderdag
de 2de en 4de van de maand.

HET NIEUWE

GROENE KRUIS GEBOUW
is geopend voor Magazijn-artikelen

van 1-2 uur n.m.

Zuster Fokkens - Tel. 397

Mit ien advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad,

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 uit !

Adverteren maakt Uw zaak sterk, ook
voor de toekomst.

BEDENK, WAT RECLAME VERMAG!

„DE RECLAME"brengtUwnaamERIN!

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 27 April

(Meimarkt)

te Hengelo Gld.
MARKTVERENIGING

ONZE COLLECTIE IS KLAAR

TE KUST EN TE KEUR

Sch roder

L O C O M O T I E F flijwie l e o
in Sport en Tour Modellen,

Ook in kleur

Beroemd uit de Tour de France

I. HIIEt • Ulisilnl V • IEHEION

* FOTO-ARTIKELEN WOLTERS


