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BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grote rol.

Een beheerst examen doet U met

Mijnhardt's Zenuwtabletten

Marktverloting.

Bij beslissing van de Minister van
Justitie dd. I l Juni 1 955, nr. L.O.
550/076 is aan de Marktvereniging
te Hengelo Gld weder vergunning
verleend tot het aanleggen en hou-
den van een verloting.

Gevonden voorwerpen
Dubbeltjesarmband. Manchester-
Jongensjasje. Bril met hoornen mon-
tuur. Regenmantel. Aankomen lopen
een hond.

Verloren voorwerpen
Een linker herenglacéhandschoen.
Zwarte actetas met inhoud.

Jaarmarkt

Op de Woensdag gehouden jaar-
markt waren aangevoerd 79 paar-
den en 124 biggen. Geplaatst waren
15 kramen, alsmede enige landbouw-
tractoren.
Prijzen Stamboekpaarden 875-1000
gld; Werkpaarden 600-800 gld;
Veulens 250-350 gld; Pony's 350-
600 gld; Biggen 40 tot 45 gld.
Rustige handel.

Verpachting Bleek
en Knollenmarkt

Boerman f 177.—. Langeler f 173.50
Weenink f 30.— , v/d Weer f 125.52
Wolbrink f 141.—
Kapitein en Bielemans f 20. — .

Geslaagd.
Aan de Technische school te Zut-
phen slaagde onze plaatsgenoot F.
S. de Rooy voor het praktijkexamen
broodbakken. De Rooy is werk-
zaam bij Bakkerij Kreunen 6 Zn.

Pax II kampioen.
Door een klinkende overwinning
op Socii I (7-1) is het Pax II Zon-
dagmiddag gelukt kampioen van de
3e klas G.V.B, te worden.
Nu gaat het er om de 2e klasse
te bereiken en is het noodzakelijk
dat de spelers alles op alles zetten
om ook de te spelen promotiewed-
strijden tot een goed einde te brengen.
Zondagmiddag wordt reeds de eerste
promotiewedstrijd gespeeld op eigen
terrein tegen Westendorpse Boys I.
Spelers van het tweede doe je best
en zorg er voor dat Pax de vol-
gende competitie weer vertegen-
woordigd is in de Ie, 2e en 3e klasse
G.V.B.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAM PO

Keyenburgse kermis.

Volgende week Zondag en Maan-
dag zal geheel Keyenburg zich op-
maken om de jaarlijkse kermis te
vieren. Voor oud en jong zal er
volop gelegenheid zijn vermaak te
vinden in de grote verscheidenheid
van kermis-attractie's die op het
kermisterrein geplaatst zullen worden
Het is te hopen dat het weer mede-
werkt opdat deze jaarlijkse hoogtij-
dagen in alle opzichten slagen.

IVOROL: De Tandpasta van standing

KERKDIENSTEN
Zondag 19 Juni
HENGELO GLD

Ned. Herv. Kerk

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

Vrij». H.rr. Kerk
Geen Dienst

Steenderen
10 u. Ds Nortier,

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
(bij geen gehoor 008)

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

HAMEA

Door een wijziging in de
HÜIS-AAN-HUIS postbestelling
zal „DE RECLAME" voortaan
in dorp Hengelo en Keyenburg,
voor zover de avondpostbestel-
ling zich uitstrekt, reeds op Vrij-
dagavond bezorgd worden.
In verband hiermede stellen wij
hen, die buiten de avondpost
vallen, in de gelegenheid op Vrij-
dagavond een exemplaar van
„De Reclame" af te komen
halen en wel van 5-6 uur aan
de drukkerij.

De Uitgevers.

DENK AAN HET

DUS KRENTENBROOD

* van SLOOT
Gelieve vroegtijdig te bestellen

VOOR EEN PRIMA

Rijwiel of Bromfiets

Fa. Wed. G. W. LUIMES
VELSW1JK

Volksfeest Varssel
Door omstandigheden wordt het Volksfeest

NIET gehouden op 6 Juli, maar op

DINSDAG 5 JULI

De Feestcommissie

a.s. Zondag 2 uur

Promotiewedstrijd 2e kla»

m n • Ulesienooys i
Voor liefhebbers nog 2 zit-
plaatsen Olympische Dag,
(morgen Zondag) G. Bruggink

* FOTO-ARTIKELEN WOLTERS



BERINI-RIJDERS!
DENKT U 3 JULI a.s. aan de

STERRIT

Prachtige prijzen.

Inlichtingen: Garage A. B. WOLSINK Hengelo Gld

Telefoon 256

Als U eerstdaags

's avonds uitgaat

wilt U een paar extra elegante
kousen hebben Een paar „passen-
de" kousen. Aarzelt U niet mor-
genochtend even langs te komen.
Er zijn een paar Setter Sets voor
U. zó mooi en zo ongelooflijk
charmant, dat U ze vast graag
wilt hebben.
U bent van harte welkom.

H.J,BUUNK&Zn
HENGELO GLD

neuws
Voor Hengelo Gld ontvingen wij

de alleenverkoop van de

Eijsink-CreJette-Bromliets
3 wereldberoemde merken verenigd in l product:

EIJSINK, CREDETTE-J.L.O.MOTOR

Prijzen vanaf f 549.—

Met een Eijsink-Credette is

Comfort - Snelheid en Veiligheid

mogelijk!

Leverbaar in 3 verschillende kleuren

Verder leveren wij:

Bilonet vanaf f 585.—
Bilonet 2 versnellingen r.a. f 654.—

Solex vanaf f 399.50
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

A. G. WOLSINK
v/h Meulenbrugge

Vordenseweg 3 - Tel. 493 - HENGELO GLD

L O G O M O T I E F Rijwielen
in Sport en Tour Modellen

Ook in kleur

Beroemd uit de Tour de France

W. LUIMES - Raadhuisstraat 27 - HENGELO

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 Donderdagsmlddags 12 uur

Ook voor A L L E VOORKOMENDE

DRUKWERKEN kunt U zich wenden
tot bovengenoemd adres.

crveaal u*eer <ru*eer <rexe mei*

VOOR

JERSEY
BLOUSES

ROKKEN

VESTEN

PAKJES

Schröder

Luchtbuksen

Vuurwapens
Enkel- en dubbelloops

Jachtgeweren

Ammunitie
ENZ. ENZ.

Wapenhandel H. J, Hors t ink
HENGELO GLD



Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Gevraagd een flinke jon-
gen, bij R. Kreunen,

Bakkerij

Gevraagd een net Dag-
meisje, Th. Michels,
Spalstraat 45, Hengelo Gld

Gevraagd net tweede
Meisje, 14—16 jaar,

„'t Meenink".

Verloren B.B. petje met
embleem. S.v.p. terug be-
zorgen bij Maalderink,
Kerkstraat 3, Hengelo Gld

Te koop biggen, M. W.
Willemsen, C 111.

Keyenburg

Te koop 6 zware biggen,
keuze uit 10

bij Wed. G. J. Poorterman
Reigersvoort, Toldijk

Te koop hooigras,
W. Janssen, Bekveld D 70,

Hengelo Gld

Te koop een pero. hooi-
gras. Briefjes inleveren voor
of op Woensdag 22 Juni
's avonds 8 uur.
Tevens gelegenheid tot het

'f weiden van een pink.

\fi Wed. G. J. Lubbers, Ker-
velseweg 7, Hengelo Gld

Te koop 9 stuks biggen,
bij H. J. Onstenk, E 107,
Velswijk Zelhem

Te koop een toom biggen
W. A. Kaak, E 39,

Hengelo Gld

Te koop gevraagd

een kleine

Waterpomp-

Installatie
op lichtnet

Brieven onder no. 50, bur.
van dit blad.

Stuft U aan
BU DE ALGEHEELE_.lllfi,

Loof Utv oude f/ets door ons

maffslen, vercttromw, vtrnikktltn !

als nieutv farug !

bij W. LUIMES
HENGELO GLD

En Mans uut Twente

Mens nog an toe, wat komp doar wat bie
kiek'n om bier te brouwen. Ik dacht vrogger
altied dat ze in een grote ketel

wat kok'n en dan koud lieten wod'n. Klaar! Maar ik heb
mie de oog'n uutekeken. Wat 'n bedrief doar bie
Heineken; wat 'n zorg en wat 'n tijd wodt ter besteet voordat
je het lekkerste van 't lekkerste bier veur oe hebt stoan:
Heineken's! En woarum Heineken's? Omdat:

Heineken hoopt ucur al zien
brouwerijen in de wereld te.gc.lieh
de grondstoffen in Kunst dat de
leverancier veur zo'n klant het
allerbeste van 't beste reserveert,

de hroonhurh (ik zeg: döphe)
betehent ne snelle, masstnale en
hygiënische afsluuting van dat
kostelijke, bier, dat zodanig ook
veul langer goed te hool'n is,
't Is aln's fmur-natuur, kunst- en
vliegmtddeltjes uiodt ter veraf-
schuwd.

Ze brouu»t 'a zowat vetrhonderd
joar, • goa 's noa wat ne ervaring,

De slagzin is dan ook een complement aan de
goeie smaak van 't publiek:

Heineken's Bier

Heineken gunt aien bier, veurdat
ie 't feriegt, een langdurige rijpings-
tijd.

Heineken hef de grootste tueten-
schappelijke, afdeling van alle
brouwers in Europa - wat doar
uutkomp!

Ze werkt er met de zgn. Heineken's
A-gist, een special gistreincultuur,
ujoarvan geen«en op de wereld
(behalve Heineken) het geheim kent

Naak hem blij met een paar

slerke O

Ook in PANTOFFELS en HERENSCHOENEN

steds het nieuwste bij

Gebr JANSEN, Schoenhandel

Volgt
het

uoorheeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

JE RECLAME"

Voor snelle aflevering vai Uw familie-drukwerk DRUKKERIJ WOLTERS



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

ededelingen
COÖP. LANDBOUWVERENIGING
„DE VOLHARDING" HENGELO-G

Wij hebben nog in voorraad een partijtje gemengde
graszaden voor blijvend weiland, van de allerbeste
samenstelling. Wie nog nodig heeft voor herfat-in-
zaai kan hiervan bestellen of direct afhalen, de prijs
is billijk gesteld. Bestellingen worden nog aangenomen
voor brandstoffen (zomer levering) en turfbalen.
In voorraad gecreosoteerde palen 1.20—1.60—2.50 M
lang en klaverruiters.
Fosfaat-Ammonsalpeter en Gemengde meststof
voldoende voorradig voor de hooistoppels.
Slakkenmeel voor de zomerlevering kan nog steeds
besteld worden
Wij vragen beleefd betaling voor het rogge- en ha-
verspuiten in dit voorjaar, speciaal voor diegenen
die geen lid of klant zijn, dit vergemakkelijkt onze
administratie.
Alle gangbare bestrijdingsmiddelen en groeistof-
fen tegen alle onkruid uit voorraad af te geven.

Wij vragen nog enkele liefhebbers voor een gezamen-
lijke tocht naar de E 55 in Rotterdam, er zijn nog
plaatsen over, inlichtingen ten kantore.

U moet op de kleintjes passen?

En U wilt Vader toch verrassen?

Of kunt U er wat meer voor missen?

U kunt zich zeker nooit vergissen!

Want voor cadeautjes groot en klein

Moet U toch steeds bij Stevord zijn.

S T E V O R D 1 0 0 1 Artikelen

De Fokvereniging „De Noordink"

vraagt een

MONSTERNEMER
Aanmelding vóór Zaterdag 18 Juni bij de Secr.

H. BROEKMAN, Coldeweij.

slechte wegen

een „GERMAAN" rijwiel

Kan vaar tegen !

SIMPLEX met kogellagers

het lichtst lopende rijwiel

Rijwielmagazijn B, J, Hulshof
HENGELO GLD - Tel. 282

De Coöp. Dorsvereniging „De Eendracht"
KEYENBURG

vraagt voor het a.s. Dorsseizoen een

bekwaam INLEGGER
om de andere week dienst te doen.

•¥• Candidatea-leden bij benoeming voorkeur.

Aanmelding voor l Juli a.s. bij de Voorzitter

J. M. LOSKAMP, Velswijk Zelhem

Verander Uw WEIDE-HANDPOMP in een

„Zelfttedienings" Uleidepomp
prijs vai de benodigde onderdelen f 60.—

De nieuwste „Zelfbedienings" weidepomp

met vaste irinkbak f 198.5O

Zeer gemakkelijk verplaatsbaar.

Beide pompen in werking te zien

UllllTERSjpalsiraal8jengelo-Gld

VOOR HET

Moffelen van Uw Rijwiel
naar het Tan ouds bekende adres

Fa Wed^G. W. Luimes VELSWIJK

Wegens >acantie

GESLOTEN
van 20 tot en met 25 Juni

Bakkerij J. MEENINK

B^F** Kruideiierswinkel blijft gewoon open

Alle soo(en Familie-Drukwerk
Drukkerij Wolters - Hengelo Gld


