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angs deze weg wil ik gaarne allen, die bijgedragen hebben tot

het welslagen onzer feestelijke intocht in deze gemeente op 16

April j.L, mijn oprechte dank betuigen. Mijn gezin en ik zijn

volkomen verrast geweest door de zo hartelijke stemming van U

allen op die dag, door de grote belangstelling •• zowel te

Hengelo als te Keijenburg en langs de weg - ondanks de om-

standigheid, dat wij op een Maandag arriveerden en ondanks

ook de koude, terwijl het werk van de organisatoren alsmede

dat van de deelnemers in de stoet evenals dat van hen, die

voor de muzikale omlijsting hebben gezorgd - buiten zowel als

binnen in de zaal van Concordia - ons met bewondering en

dankbaarheid heeft vervuld.

Wij behouden onuitwisbare indrukken aan deze ook voor ons

zo belangrijke dag en ik spreek de wens uit, dat de spontane

tegemoetkomendheid van U allen - hetzij deze uiting vond in

bloemen, zang, muziek, vlaggen of jubel - een voorteken moge

zijn ener goede verstandhouding voor de komende jaren.

BURGEMEESTER MACKAY

Uitbetaling mclktoeslag
H.H. Veehouders, die in aanmerking komen
voor melktoeslag worden verwezen naar de
advertentie's in dit blad van de P.B.H, en
de boerenleenbanken.

Voorlichtingsavond
Door de fa G. J. Berendsen werd Woens-
dag in zaal Concordia een demonstratie- en
voorlichtingsavond gegeven waaraan mede
werking verleenden de fa's Scholten met
bakproducten, zeepfabriek „De Fenix" met
Abro en Fambo-shampo, Maggi's producten
Mij met Soepen en Siebrand met wijnen en
likeuren.
De avond was zeer druk bezocht en een
5-tal dames kregen hun gedane bestelling
gratis mee.
De fa Berendsen kan op een zeer goed ge-
slaagde avond terugzien.

Koninginnefeest te Keyenburg

Naar we vernemen zullen de Koninginne-
feesten te Keyenburg dit jaar weer op
waardige wijze gevierd worden. Vermoede-
lijk zal er reeds Zondags begonnen worden
met een Senioren Voetbalmatch tussen de
klompenmakers en het „Seezo-Kleding-per-
soneel".
's Maandags begint men om 6 uur met „de
reveille". Ook komt er weer vogelschieten
en in de namiddag nog diverse wedstrijden
tussen deelnemers uit verschillende straten
en wijken.
Het kinderfeest zal dit jaar weer extra
verzorgd worden, zodat de gehele jeugd
echt feest zal hebben.
Er bestaan nog meerdere plannen, welke
echter nog niet definitief geregeld zijn, doch
het volledig programma volgt in ons nummer
van volgende week.

Voor alle drukwerk Drukkerij Wolters

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 22 April

Ned. Harr. K«rk

10 uur de Heer te Winkel

7.30 uur Ds Kwint Zangdienst

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Kwint

VriJE. H«rr. K«rk

Geen dienst

Zondagsdienst doktoren:

Dr Schreuder, Telefoon 266

(bij geen gehoor 008)
T. C. van Soest, Dierenarts

Telefoon 255

Gevleugelde auto's

Vlug naar uw garage terug !

Voor een veilig en vlot verkeer is het nood-
zakelijk - en verplicht - dat duidelijk wordt
aangegeven welke richting men wil inslaan.
Functioneren de richtingwijzers bij uw auto
wel goed? Zo niet, rij dan vlug naar uw
garage terug.

(Verbond voor Veilig Verkeer)

Huidgenezing
Huidzuiverh'eid - Huidgezondheid

F» U ROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt
waren 83 biggen aangevoerd. Prijzen van
47.50 tot 60 gld per stuk. Goede handel.

DAMES EN HEREN GEVRAAGD

voor verspreiding reclame-drukwerken

Brieven: Mercury - Gijsbrecht v. Amstelstr. 21,

Amsterdam.

Ingaande Donderdag 26 April is de praktijk van

de dierenartsen T. C. en H. VAN SOEST te

Hengelo Gld, gevestigd op

Beatrixlaan 16 (,De Knal dutte')
Telefoon 420

CHR. LANDBOUW-HUISHOUD-

SCHOOL TE VORDEN

op Donderdag 26 April in de School.

DV Geopend van 2 tot 5 en 7 tot 9 uur

Ouders en belangstellenden

zijn hartelijk welkom!



Zeer belangrijk

voor veehouders!

De plaatselijke Bureauhouder houdt in ver-

band met de uitbetaling van de znelk-

toeslag

Maaandag a.s. 23 April zitting

in Café Besselink (de Waag)

van 9 uur v.m. tot 4 uur n.m.

De P.B.H. H. Meutstege

Coöp. Boerenleenbank „Kellenburg"
Het kantoor is voor uitbetaling van melk-

toeslag op Maandag 23 April

de gehele dag GEOPEND

Bij voorkeur op die dag geen andere

bankzaken.

De Kassier

Coöp. Boerenleenbank Landbouuibel.
HENGELO GLD

Het kantoor is voor uitbetaling van melk-

toeslag op Maandag 23 April

de gehele dag GEOPEND

Bij voorkeur op die dag geen andere

bankzaken.
De Kassier.

Groene Kruis
openstelling Kleuterbureau

Naast het Zuigelingenbureau, zal een

Kleuterbureau worden opengesteld, op ge-

lijke datum als nu, de 2e en 4e Donder-

dag van de maand.

Voor het Kleuterbureau alleen verschijnen

dan na oproep.

Uren voor het Kleuterbureau:

voor Dr Schreuder van 13.15-H uur

voor Dr Dwars van 16-17 uur

Met een advertentie in dit blad heelt menigeen succes gehad.

orr ZIJN

£??»cnaar onze ruime collecties

tellen vete fleurige zomer japon-

nen In moderne lijn. moderne

weefseli. moderne kleuren, mo-

derne dessins.

Vrolijk zomerjurkje In

eononnlsé. Zeer apart

denln. sierlijke heup-

UJD.

Leuk verwerkt model

In cottonnisé met

plissé-effect.

A.s. Zaterdag 21 April

GROTE

Accordeon-Tentoonstelling
ia Café Wolbrink, Bleekstraat 3

van 4 tot 6 uur

Deze tentoonstelling is voor belangstellenden

gratis te bezichtigen.

Tijdens de MEIMARKT
DE GEHELE DAG

Dansmuziek
IN ZAAL MARESCH

Prima Consumptie Goede Muziek



Alle soorten Tuinzaden
J. TAKEN

Dinsdag 24 April wegens familiefeest,

de gehele dag GESLOTEN.

EXTRA RECLAME!

100 gram TONGEWORST

voor 3O cent

Slagerij RATERINK

Woningruil. Aangeboden

nette woning zonder tuin.

Gevraagd woning m. tuin.

Br. no. 80, bur. v/d blad^

Te koop een flinke partij

eetaardappelen bij D. J.

Wesselink, F 49, Hengelo

Gld.

Te koop l gehakte lariks

geschikt voor bergroe.

D. }. Walgemoet, E 40,

Te koop 1 Biggen, Gron

Yorkshire, H. Vlemingh

Bekveld

Te koop zes goed onder-

houden kamerstoelen te

bevragen bureau dezes

Te koop een Tweeling-

wagen, z.g.a.n. Adres bur.

dezes.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een toom mooie

biggen, B. Momberg, E 57

Met grote dankbaarheid

geven wij kennis van de

geboorte van ons dochtertje

en zusje

Verloren op de Varsselse-

weg een achterbret van een

wagen. Gaarne terugbezor-

gen bij B. Lebbink, E 35.

Hengelo Gld.

a,

B. Wolf

L. J. Wolf-

de Greef
Jantje

Hengelo Gld, 19 April '56

Tijdelijk Algemeen Ziekenhuis,

Zutphen

Aan allen die blijk gaven

van medeleven tijdens de

kortstondige ziekte en het

heengaan van onze lieve

Man, Vader, Behuwd- en

Grootvader

ALBERT HARMSEN

betuigen wij onze oprechte

dank.

Fam. Wed. J.JHarmsen-

Wentink

Hengelo Gld, April 1956
F 36

Mangels te koop bij Wed.

G. J. Bannink, Bekveld

Te koop 2 r.b. pinken,
tbc en abortus vrije stal.

H. Buunk, B 88

Te koop 10 beste biggen

bij J. B. Otten, D 57

Te koop 2 toom beste

biggen. J. W. Wagenvoort

Bekveld, Hengelo Gld

Te koop een jonge zwartb.

guste koe, 17 liter melk, bij

J. H. Jansen, Gooise school

C 56, Hengelo Gld

Volgt
het

voorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

„DE RECLAME'



De moderne

VESTA
biedt MEER mogelijkheden

voor MINDER geld!

Maiïnfactuien. Mtimrs-rn Heerenkkedina)

a.s. Zondag 2 uur

Pax l -
Markelo l

Entree als gewoon.

En voor een prima

RIJWIEL of BROMFIETS
Fa «led. e. w. LUIMES • iiewik

Voor Diëethouders!

Zoutloze beschuit, Zoutloze Sanovite

Zoutarxne melk, Zoutloze kaas,

Blikjes gehakt, Blikjes Hamworst,

Blikjes leverpastei

BEUMKES

VOOR

wrak vee
NAAR

BOERS

Geöoortekaartjes Drukkerij Wolters



U komt toch ook op de

ff0rT~rTiiw~
in de „Gouden Karper'

te HUMMELO

Zaterdag 21 A

Dinsda

van v.m. 10
Geopend;

Mtimarkt

.S. W

dege
Dansmuzi

LANVANC 10 UUR

iek, uoroen
KDe E m p o Riiuiii

vraagt personeel voor :

de MAGAZIJNEN,

de RIJWIEL- en BROMFIETS-
MONTAGE,

de LAKKERIJ en BIEZERIJ,

de FRAMEBOUWERIJ,

de SLIJPERIJ,

alsmede

AANWAS SCHILDERS,

ELECTRO MONTEURS,

B ANK WERKERS

en LEERJONGENS ter opleiding

Inlichtingen bij: de heer T. Brus, Dijenborgse-

straat 4, Hengelo Gld.

en bij de fabrieksportier

VOOR AUTO-RIJLES
A.N.W.B. Bonds-Auto-Rijschool

Ch. Groot Bruinderink
TEL. 307

Voor direct gevraagd

net Kantoormeis je
kunnende typen, liefst Mulodiploma.

Boekhoudbureau J. W. M. Gerritsen, 't Hoge 52,

Vorden, Tel. 485

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 25 April

(Meimarkt)

te Hengelo Gld
MARKTVERENIGING

TEGEN DE

coccidiosis
bij Uw kuikens, is

CATARRHOL
een uitstekend Homoeopatisch middel

Werkt zowel voorbehoedend als genezend

Bevat geen chemicaliën of andere schadelijke

bestanddelen. Snelwerkend.

Verkrijgbaar bij:

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 - STEEN DEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK



vet de
e n 's

Winterswijk • Stockholm ....

,,Pak de boot naar Zweden", zei een architect
in Winterswijk tegen één van'z'n bouwkundige
tekenaars. „Bekijk daar op je gemak de mo-
derne huizenbouw en leer er wat van." Dat
was niet aan dovemansoren gezegd . ...

Zweden - het Amerika van Europa! Een rijk
en vrij volk en bouwen dat ze kunnen. Een
lust voor het oog. Een goeie neus voor het
fijne hebben ze ook, die Zweden. Want toen
onze tekenaar een glas Heineken's bier be-
stelde, kwamen ze er zowaar mee aan.

(behalve Heineken) het
geheim kent

• Heineken gunt zijn Bier
een langdurige rijpingstijd

• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
is te houden

En dat terwijl in Zweden het alcoholverbod
pas sinds kort is opgeheven! Niet voor niets
is Heineken de grootste exporteur van Pilsener
bier ter wereld!
In Barchem en Biak, in Buurse en Buffalo, in

Borculo en Bombay, overal wordt precies htt-
zelfde bier gedronken: Heineken's Bier.

Terug in Winterswijk, doet onze tekenaar het
verhaal van z'n Zweedse studiereis. Hij brengt
een Heineken-dronk uit op de Zweden en zegt:
„Ze hadden bliksems gauw in de gaten dat
dit bier het lekkerste is . . ."

Heineken's Bier

U vindt nergens een Scheerapparaat

beter dan de

Philips „Phili Shave"

En dan de verrassend lage prijs van

dit superieure Philips wereldproduct

slechts f 39.75

W I N T E R S

Spalstraat 8 - Tel. 280

VOOR UW

Jersey Blouse,

Rok en Pakje

Zomerstoffen

Schröder


