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Pax A kampioen
Andermaal was het feest in de Pax-gelederen.
Nu, j.l . Zondag waren het de junioren A,
die op fraaie wijze het kampioenschap ver-
wierven. Na een zeer aantrekkelijke wed-
stiijd wisten de blauw-witten de kampioens-
wedstrijd tegen „De Hoven" A met 4-2 te
winnen, waarrr.ede het kampioenschap een
feit was.
In deze competitie hebben de jongens tot nu
toe 125 doelpunten gescoord en scoorden de
tegenstanders in totaal slechts 13 maal, een
teken dat dit elftal over een schotvaardige
voorhoede en een hechte verdediging be-
schikt.
Na afloop van b.g. wedstrijd trok het elftal,
voorafgegaan door de muziekver. Concordia,
naar clublokaal Michels voor een gezellige
avond en een lekker etentje.

Damnieuws
Om het persoonlijk Damkampioenschap van
„de Graafschap" gaat het de Hengelose
spelers goed.
In de Ie klasse gaat ). W. Heijink onge-
slagen aan de kop met 5 gewonnen partijen.
Van de 2 nog te spelen wedstrijden moet
hij er l winnen om zich kampioen te noemen.
B. Momberg is zich na een slecht begin aan
het herstellen en heeft 4 punten uit 5 wed'
strijden.

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 388

U moet de weg met anderen delen.

U mag niet met hun leven spelen !

(Verbond voor Veilig Verkeer)

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAM PO

Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren
aangevoerd 26 paarden en 160 biggen.
Geplaatst waren 23 kramen, enz.
Prijzen paarden 600—1100 gld;
Biggen 50 tot 57.50 gld per stuk.
Handel goed.

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 20 Mei

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

2.30 uur Pinksterdienst voor de leerlingen

der Zondagsscholen

Goede Herder Kapel 10 uur, de hr te Winkel

2e Pinksterdag 10 uur Ds Wiersma

Goede Herder Kapel geen dienst

Vrij». Herv. Kerk

Ie Pinksterdag 5 uur Ds Riphaagen, Zutphen

Zondagsdienst doktoren:

Ie en 2e Pinksterdag

Dr Schreuder, Telefoon 266

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

Telefoon 255

Voor alle drukwerk Drukkerij Wolters

Filmzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie: Miedema-Deventer

ZONDAG 27 MEI 8 UUR

TARZAN en de duivelin
met: en CHETA (de slimme

chimpansee).

Blanke avonturiers dringen de geheimzinnge jungle

binnen om ivoor te stelen ...... Ziet hoe een grote

kudde olifanten met donderend geweld op hen
af rent en allen verplettert!

DE ONSTERFELIJKE TARZAN in een opwin-

dender, spannender en gevaarlijker avontuur dan
U ooit gezien hebt.

Toegang 14 jaar. Entree f 1.20 (bel. inbegi.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf heden
aan de zaal.

Effen en geblokte

Heren- en Jongenssporthemden
MOOIE KWALITEITEN

2 kleurige Sportdassen
in grote sortering

LENTFERINK - Tel. 383

Heden Zaterdag 19 Mei wordt er

géén brood bezorgd
DE GEZAMENLIJKE BAKKERS

G R O O T F E S T I V A L
te VORDEN

op zaterdag 19 en maandag 21 mei

(2e Pinksterdag)

terrein nabij Huize Vorden

Georganiseerd door de Muziekvereniging

„CONCORDIA"

Deelname van korpsen uit de hoogste afdelingen

der Kon. Ned. Fed. voor Harm.- en Fanfare-

gezelschappen.

AanTang zaterdag 3.30 uur
Aanvang 2e Pink&terdag 2.30 uur

Na afloop Groot Lunapark
Entree Festival f 0.50.

Kinderen beneden 16 jaar f 0.25



Gode dankbaar, hopen onze geliefde ouders

Gradus Johannes Kuipers

en

Aleida Petronella Kuipers-Woerts

op Dinsdag 22 Mei a.s. hun 40-jarige Echtver-

eniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun

dankbare kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld, Mei 1956
Spalstraat 51

Indien de Here wil hopen onze dierbare ouders

en pleegouders

Gerrit Jan Hiddink

en
Gerdina Johanna Hiddink-Ze e valkink

op 22 Mei 1956, de dag te herdenken dat zij

25 jaar geleden in de echt zijn verbonden.

Dat zij nog vele jaren in gezondheid gespaard

mogen blijven is de wens van hun dankbare

kinderen.

Hengelo Gld, Mei 1956
„Hessclink"

l Gelegenheid tot feliciteren op Woensdag *23 Mei in de zaal

Concordia van 3.30 tot 5 uur

Op Zondag 27 Mei a.s. hopen onze lieve Ouders

J. P. VAN NECK
en

H. O. VAN NECK-
KLEIN BLEUMINK

hun 25-jarige huwelijksdag te herdenken.

Hun dankbare kinderen,

Dini en Bernard

Geurt

Hengelo Gld, Mei 1956
Noordink E 44

Receptie op Maandag 28 Mei 1956 's middags van 3.30-4.30 uur

in zaal Langeler te Hengelo

ijlcn (/v KKen

H.J.Buunk&Zn

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

Ch. Groot Bruinderink
TEL. 307

De ragfijne kous voor de avond en de
uitstapjes. En ze kunnen tegen een slootje...

• prima pasvorm * met en zonder
• gewenste lengte fantusiehiel

neem daarom:
INGOLIA. dé kous die u het meeste aantrekt!

J. E. T. LANGELER

COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK

„LANDBOUWBELANG"

te Hengelo-Gld

ALGEMENE VERGADERING
OP WOENSDAG 23 MEI 1956

'S AVONDS 7 UUR PRECIES, BIJ J. H. LANGELER

Agenda:
1 Opening

2 Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemers

3 Notulen

4 Rekening en verantwoording over het boekjaar 1955
met verslag

5 Opzegging van het lidmaatschap

6 Aanvragen subsidiën

7 Voorstel om "de gemaakte winst te storten in het
reservefonds

8 Mededelingen ingevolge art. 5 en 6 van het Huis-
houdelijk Reglement

9 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van

J. C. Wesselink, herkiesbaar

10 Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht
wegens periodieke aftreding van H. W. Wullink,
herkiesbaar

11 Benoeming van een commissie voor het nazien der
rekening en verantwoording 1956

12 Rondvraag

13 Sluiting

N.B. Ieder lid dat ter vergadering komt ontvangt een pre-
sentiegeld van f 1.—. Volgens art. 40 der statuten, kunnen
slechts leden der bank als gevolmachtigde optreden, doch
niemand kan meer dan éénmaal presentiegeld ontvangen.

100 gram Ham 55 cent

Slagerij RATERINK



Voor de vele blijken van

belangstelling, ondervonden

tijdens de ziekte en bij het

overlijden van onze innig-

geliefde Vrouw, Moeder,

Dochter en Zuster

Hendrika Johanna
Momberg-Harmsen

betuigen wij onze hartelijke

dank aan familie, buren en
vrienden en in het bijzon-

der aan zuster Fokkens en

dr Dwars. .V .1

Uit aller naa

Fam. Momber^

Fam. Harmsen

Hengelo Gld, Mei 1956

Voor de vele blijken van

belangstelling, die wij moch-

ten ondervinden bij ons

50-jarig Huwelijk, betuigen

wij allen hierbij onze harte-

lijke dank.

J. Lenselink

Lenselink-

van Leijden

Hengefo Gld, Mei 1956
„Haverkamp"

Gevraagd leerling meubel-
maker. Grootbod's Meu-

belhandel, Hengelo Gld

Degene die een v oorhamer
heeft geleend wordt ver-

zocht deze zo spoedig mo-

gelijk terug te bezorgen bij

fa Harmsen. Noordink

Gevraagd wegens dienstpl.
timmerman-machinale
houtbewerker, 17 a 20
jaar. Fa Meulenbrugge,

Vorden

Te koop een hooischud-
der en een hooihark, bij

fa Harmsen, Noordink

Te koop eiken bergroe-
den, borsthoogte l meter,

dennen voor rikposten,
zwaar dennentop.
H. W. Hueskes, Dunsborg,

B 24, Hengelo Gld

Te koop biggen, A. Tjoonk

Lankhorsterstraat,

Hengelo Gld

Te koop 7 mooie biggen
bij B. Groot Wassinfy C 15

Hengelo Gld j,fr> **\h#

Te koop een toom biggen
G. A. Diesvelt, Reigersvoort

Hengelo Gld
>

Te koop twee 2-jarige

Gelderse ingeschreven
merriepaarden, mak in

en bij alles. Ch. Weenink,

„Eldrik"D 9, Hengelo Gld

Elegance

in de lente.

Treed de zomer waardig
en toch luchtig tegemoet
in zo'n fris modelletje.
De glanzende cottonisé en
ruime klokrok maken het pret-
tig dragen.

Een aantrekkelijk kontrast vor-
men de met chifnne afgezette
kraag en zakkleppen.

Dit is maar één greep UK de
prachtige zomerjaponnen van:

nc LANGELER
KERKSTR. 11, HENGELO (G)

Te koop i 125 jonge
hennen W X H 8 weken

oud. H. Kraassenberg,

Tramstraat 8a, Hengelo G

Te koop een toom biggen
bij H. Megens, Bekveld,

D 58

Te koop een paar z.g.a.n.
jongensschoenen (bruin)

maat 33. Boekhandel

Wolters

Volgt
het

voorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

,DE RECLAME"

Advertenties voor „DE RECLAME/ '

worden voor Keyenburg en Omstreken'

aangenomen door de agent:

A. W. PETERS
St. Janstraat 15

tot Donderdagsmiddags 12 uur

Ook voor A L L E VOORKOMENDE
DRUKWERKEN kunt U zich wenden

tot bovengenoemd adres.

Geslaagd. Onze plaatsgenoot Henk Oldenhave, werkzaam aan

de Coöp. Zuivelfabriek alhier, slaagde voor het diploma Controleur

Fok- en Contrólevereniging. uitgaande van de C.M.D.

VOOR PINKSTEREN

grote keuze

Zomerhandsclioenen
Schröder



WOENSDAG 23 MEI

wegens familiefeest

zijn de zaken van
JO GROOT BRUINDERINK en

CH. GROOT BRUINDERINK

gesloten

Plantjes voor Uw tuin

Voor de Pinksterdagen

Pracht Snijbloemen
thans tegen redelijke prijs

UlaamelinK's Zaad-en Bloemenhandel
TEL. 334 — KEYENBURG

Voor het weideseizoen:

Kuipen 200 liter f 14.—
Kuipen 300 liter f 18.—

Regentonnen 200 liter met deksel f 17.50
j»t»eds in voorraad bij :

J. WEENINK
„op Rocssink" - VELSWIJK

Uitgaande van de Vereniging voor
Bedrijfsvoorlichting
-al op Donderdag 24 Mei

een Demonstratie gegeven worden
in Metendunnen (handmethode) door iemand uit de

Noord-Oost-Polder, t.w. om l uur n.m. bij H. J.

Heerink in de Dunsborg en om 3 uur bij B. Harmsen
(Bruil) te Bek veld.

Tevens goed gereedschap te zien speciaal voor dit werk.

L INGERIE M O O E S H O W

Een

zeldzaam

fijn geheel

Allercharmantst is

deze charmeuse

Novana onderjurk, waar-

van de Zwitserse garnering

bijzonder is geslaagd:

rijk afgewerkt met exclu-

sieve batistkanten zoals

u nog niet gezien hebt;

ook met bijpassende

schouderbandjes l

met de natuurlijke coupe •

maakt uw uiterlijk perfect

Zie de collectie bijt

KLE HENGELO GLD

HEERLIJKE LUCHTIGE

voor groot ?n klein

OOK IN LUXE UITVOERING

Gebr. J A N S E N

Geboortekaartjes Drukkerij Wolters

BEZOEKT HET

GROOT NATIONAAL

CONCOURS-HIPPIQUE
2e PINKSTERDAG te ZELHEM. Aanvang 1 uur

Zeer attractief programma. M. A. en L. Springconcours, Tuigpaarden,

Terrein Halseweg Kindernummer en Hoge-School rijden



GEVRAAGD

bij Gems-Metaalwerken Vorden,

voor spoedige indiensttreding

aankomend Tekenaar

L^

en

LUBBERS
Wij hebben een mooie sortering morderne

ENG. SLAAPKAMERS

verkopen

OVERALLS

KLETTERVESTEN

WERKBROEKEN

STOFJASSEN

WERKHEMDEN

AFWEZIG
wegens vacantie

Dr SCHREUDER
van 26 Mei t/m 12 Juni

Praktijk wordt waargeno-

men door Dr DWARS

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld brengt nog-

maals onder de aandacht, dat alle kantoren in het

gemeentehuis op zaterdag voor het publiek gesloten zijn

Spoedeisende aangiften voor de burgerlijke stand kun-

nen op zaterdag uitsluitend worden gedaan van 11.30

tot 12 uur.

Op vrijdagavond zijn de kantoren voor het publiek

geopend van 19 tot 21 uur.

Met ingang van l juni e.k. houdt de burgemeester
spreekuur op dinsdag van 10 tot 12 uur en op

vrijdag van 19.30 tot 21 uur.

De overige tijden van openstelling blijven onveranderd.

EIHPO RIJUIIELFABRIEK Ie DORDEN
(Tel. K 6752-Nr. 241)

vraagt met spoed

PERSONEEL
Toor alle afdelingen,
ook ongeoefenden of mensen, die nog

niet in het rijwiel vak gewerkt hebben,

liefst tot 35 jaar

•¥• uitstekende arbeidsvoorwaarden,

•¥> opneming in het pensioenfonds,

*t uurloon op basis C.A.O. Groot-Metaal
met gemeten tarieven en dispensatie
van het college van Rijksbemiddelaars
t.a.v. de prestatiebeloning,

*f- vergoeding voor reiskosten.

Voor aanmelding, en het verkrijgen van nadere

inlichtingen ('s avonds na werktijd):

Hengelo Gld: T. Brus, Dijenborgsestr. 4,

of bij de fabrieksportier (over dag van 8—12

en van l—5.30 uur).

-¥> Is het moeilijk U persoonlijk te melden, dan

kunnen wij U, na opgaaf van Uw juiste

adres, aan huis bezoeken.

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 - STEENDEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK
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Ook in Oranjestad

is Heineken's Bier

het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(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
blijft

retourtje

Terborg-Oranjestad

Hij wél! Met vacantie naar Aruba! Een familie-lid, die

daar al jaren woont, nodigde hem uit. Gebeurt Je niet

elke dag. Héél Terborg benijdde de geluksvogel.

Aruba werd een gouden boek in zijn herinnering.

Alles wat z'n hartje begeerde heeft htf er genoten.

Zelfs z'n glas Heineken's Bier ontbrak hem niet. Hij

had wel even grote ogen opgezet toen hij het ver-

trouwde Heineken-etiket ontdekte: „Hé, kan ik dat

hier óók drinken ...?"

Ja ook daar? Aruba heeft geen eigen brouwerij. Het

bier wordt ingevoerd. Verreweg de grootste leveran-

cier is Heineken. Niet voor niets is Heineken de groot-

ste exporteur van Pilsener Bier ter wereld! In Barchem

«n Biak, in Buurse en Buffalo^ in Borculo en Bombay,

overal wordt precies hetzelfde bier gedronken:

Heiiiekeu's Bier.

„Een mooi land", zei onze vacantieganger toen hié

thuis kwam en z'n vrienden tracteerde op een gezellig

bieravondje. En ... de mensen daar weten ook w*t

lekker is. Dit bier, mijne "heren, ze drinken het m*t
graagte. Jongens, een toast op Heineken. Prootit /. ,.»'

Heineken's Bier

De Diaconie der Ned. Hervormde Kerk van

Hengelo Gld, zal bij inschrijving

VERPACHTEN:

onder leden van de Ned. Hervormde Kerk van

Hengelo Gld.

pïm. 20 are bouwland in „de Bempte";

plm. 25 are bouwland bij de Varsselse Molen.

Briefjes inleveren vóór 29 Mei 1956, aan het

Rusthuis, Kastanjelaan 15, alwaar op 24 Mei

van 1—5 uur n.m. inlichtingen zijn te verkrijgen

U vindt nergens een Scheerapparaat

beter dan de

Philips „Phili Shave"
En dan de verrassend lage prijs van
dit superieure Philips w«reldproduct

slechts f 39.75

W I N T E R S

Spalstraat 8 - Tel. 280


