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LANDBOUWERS
minister Mansholt wijst U de weg

STEMT LIJST 2
Heeft ooit een minister van landbouw, van welke partij ook, zoveel voor de

agrarische bevolking weten te bereiken als de huidige minister Mansholt l

Alle landbouwers van welke kerkelijke of politieke richting ook, zullen erkennen,

dat er in de landspolitiek nog nooit zoveel rekening is gehouden met een doelbe-

wuste stijging van de levensstandaard voor de boerenbevolking als thans. Geen

der vooroorlogse ministers van landbouw slaagden erin voor de boer een mens-

waardig bestaan te scheppen. Na de bevrijding kwam Mansholt — zelf landbouwer —

HIJ slaagde erin de boer een redelijke beloning voor zijn arbeid te doen toekomen.

Wilt U voortzetting van dit 10-jarig landbouwbeleid? U heeft het zelf in de hand.

LIJST Stemt dan MANSHOLT LIJST
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Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze

geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

BERTA RADSTAKE
Weduwe van A. H. Onstenk,

in de ouderdom van 62 jaar.

Uit aller naam:

A. H. ONSTENK .

HENGELO Gld, 7 Juni 1956
C 51

De teraardebestelling zal plaats hebben op Maan-

dag 11 Juni a.s., n.m. 2 uur, op de Algemene

Begraafplaats te Hengelo Gld,

Op 16 Juni D.V. hopen onze geliefde Ouders,

Behuwd- en Grootouders

J. H. Besselink

en

J. G. Besselink-Bo»man

hun 40-jarige Echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun dank-

bare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

Hengelo Gld, Juni 1956
„De Menkhorst" E 72

Gelegenheid tot feliciteren op 16 Juni van 4—5 uur aan huis

Op 11 Juni hopen onze geliefde Ouders

J. G. Garritsen

en

H. J. Garritsen-Notten

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de

wens van Jan en Wim

Hengelo Gld, Juni 1956
Dunsborg B 44

Zo de Here wil en zij leven hopen onze geliefde

ouders, broer en schoonzuster

H. J. Wentink

en

R. H. Wentimk-
Klein Gotink

op Dinsdag 12 Juni de dag te herdenken dat zij
voor 25 jaar in de echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun dank-

bare kinderen en zuster.

Hengelo Gld, Juni 1956
„Kamphuis" E 5

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4 uur

aanbieding

Limonadesiroopp.gr.fl.1.35
met 27 geldzegels

per lies 99
met 15 geldzegels

Jauauialels per 209 gr. 49
met 10 geldzegels

Lunchuiersl per 159 gr. 49
met 10 geldzegels

Er zijn 1600
VéGé-kruidenier«

in Nederland

A T T E N T I E

Voor uw kleding reinigen

voor Hengelo en Omstreken

Fa Lentferink Tel. 383 Spalstr. 7

fde betere Dry Clearing Service'
Ook voor VERVEN on» DEVIES,

van oud tot nieuw met 3 dagen

weer thuis als NIEUW!

Lijst 5 Lijst 5

V. V. D.
Kiezers en Kiezeressen

VAN HENGELO GLD

STEMT a.s. WOENSDAG op

Lijst 5
Prof. P. J. OUD

Lijst 5 Lijst 5

in

Voor de vele c-.ijicen van

belangstelling, ondervonden

tijdens de ziekte en bij het

overlijden van onze geliefde

ouders

Johanna Vos-Harmscn

en
Jacobus Vos

betuigen wij onze hartelijke

dank aan familie, buren en

vrienden en in het bijzon-

der aan Zuster Fokkens en

Dr Dwars.

Uit aller naam:

FAM. VOS

Hengelo Gld« Juni 1956

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaux, welke

wij mochten ontvangen ter

gelegenheid van ons Zilve-

ren Huwelijksfeest, zodat het

voor ons een onvergetelijke

dag is geworden, zeggen

wij bij deze onze hartelijke

dank.

G. J. Hiddink

G. J. Hiddink-

Zeevalkink

Hengelo Gld, Juni 1956

Verpleeginrichting Huize 't

Enzerinck, Vorden, vraagt

tegen l Juli een net m«isje

Sollicitatie's b/d Directrice

Gevraagd z«lfst. Hulp in
de huishouding voor dag-

nacht. Hulp voor praktijk en
werkster aanwezig. Aanm.

Heimens, Dijckmeesterw. l
Zutphen, Tel. 3155.

Te koop een toom biggen

J. R. Pelskamp, Wichmond-

seweg 23. N.o.Z.

Bij inschrijving te koop
goed hooiorps. Briefjes

inleveren t/mWinsdagavond

8 uur, bij Wed. A. Ordel-
man, Noordink E 81,

N.o.Z.

Te koop een partij rogge-

en ha ver stro, bij J. Woerts
B 59

Te koop ee
hooigras,

rink, Derens£J^"*

/ H.A.

K. Maalde-

traat 3,
*ngelo Gld

Te koop 30 are hooigras

B. J. Heuskes, Reigersvoort
C 94 Steenderen

Hooigras te koop
J. W. LIETEN, D 117

Hengelo Gld

Te koop een r.b. dragende
maal 1

C
T Juni a , d telling,

abortus vrij, H. W. Wul-
link, Reigersvoort.

Te koop een toom biggen
F. Hulshor, Bekveld D 32

Lijst 3

Stemt A. R.
ZIJLSTRA LIJST 3

Wegens vacantie GESLOTEN
van Maandag 18 Juni

t.m. Zaterdag 23 Juni

Bakkerij G. J. Meenink

Fantastisch wat een
brommer

die „Boy Zündapp"
Agent voor de gemeente Hengelo Gld:

W. LUIMES, Raadhuisstraat 27

Voor een goede

ir BADMUTS

* BADTAS of

^ ZONNEBRIL

NAAR

DROGISTERIJ L E N S E L I N K

aan

Denk ook aan een

R O O K S T O E L en

R O O K T A F E L , enz.

niïel JLiil >ers

Lijst 3

Werkkrachten gevraagd
voor fabriekswerkzaamheden

en voor de expeditie.

Hengelose Cement-Industrie • Tel. 270
Hummeloseweg

Heden ZATERDAGAVOND

DANSEN
in Concordia Hengelo Gld

Schoonhouden Scholen te Varssel
Zij die in aanmerking willen komen voor het

verrichten van bovengenoemde werkzaamheden

(zonder verzorging van de kachels) kunnen zich

aanmelden bij de hoofden der scholen voor

19 juni a.s.

Vergoeding nader overeen te komen.

Inlichtingen te verkrijgen bij de hoofden der

scholen.

Het gemeentebestuur

De Onderl. Levensverz. Mij ,,'s Gravenhage",

biedt aan energiek persoon

BIJVERDIENSTE
voor 3 avonden per week.

Br. Insp. WILLEMS, Ruurloseweg 12,
HENGELO GLD



ERFHUIS
De plaatsvervanger van notaris Rombach te Vorden

zal op vrijdag 15 dezer, nam. 3 uur, ten verzoeke

van de erfgename R. en G. Klein Bleumink op Het

Stroo, Linde E 52 aldaar

publiek a contant verkopen

Landbouwvoortvaring, w.o. melkkoe, stierkalf, vaars-

kalf, i 60 kippen, wagen, stortkar, kl. ijzeren ploeg,

span eggen, paardetuig, melkkar, kruiwagens, nieuwe

bergroede, handcultivator, handschoffelmachientje, zaad-

wan, melk- en deelgereedschap, ongedorste rogge en

haver, brandhout, mest, kunstmest, enz.

Huish. artikelen, w.o. eikenhouten kabinet, kast, kope-

ren waterketel, borden, lepelrek met tinnen lepels,

kachels, haardijzer, potten enz., rijwielen, enz.

Te zien op Het Stroo 2 uur voor de verkoop.

Kosten 15°/o

L I N G E R I E M O D E S H O W

Moderne

elegance . . .

Verrassend soepel

valt dit hemdje van

Novana fijnrib met

het bijpassende

broekje. Naar de

nieuwste mode

gegarneerd met

de beste Zwitserse

kantjes! Ook de

natuurlijke Novana

coupe kenmerkt dit

stijlvolle geheel.

met de natuurlijke coupe

maakt ow uiterlï|k perfect

Zie de collectie bijt

Voor Vaderdag
natuurlijk zo'n Philips

Snelscheerapparaat
W I N T E R S

Spalstraat 8 - Tel. 280

en
in katoen en wol

vindt U in grote keuze

bij

H.J.Buunk&Zn

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

A. MENTING
V ELS WIJ K E 159a

TEGEN

bronchitus bij uw pluimvee is

BOVAL
een uitstekend Homoeopatisch middel

Snelweikend - - Onschadelijk

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 - STEENDEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK

Rijwielen
Keuze uit vele modellen en kleuren.
Wij hebben de grootste sortering, ook
in sport.

Brommers
de mooiste en nieuwste uitvoeringen, met
en zonder achterwielvering.

ZllfAIE IÏIOTOREII
Betaling in overleg.

HENLI Rijwielmagazijn

6ELB. iïlIJ «AH LfiBDBOUUl • fllfl. HEH6ELO Bid

Het Bestuur van genoemde Mij is voornemens,

bij voldoende deelname,

een excursie te organiseren
a. een tweedaagse tocht naar België (Ardennen)

vermoedelijk te houden 16 en 17 Juli as.; of

b. een dagtocht naar het Teutoburger-Woud in

Duitsland, vermoedelijk te houden 2e helft Aug.

Zij, die aan één van genoemde excursies wensen deel

te nemen, gelieven zich op te geven bij één der

Bestuursleden uiterlijk vóór of op 16 Juni a.s.

Het Bestuur zal nader beslissen, welke excursie door-

gang zal kunnen vinden.

HET BESTUUR



Kies Uw meubelen met zorg.

U k o o p t geen m e u b e l e n v o o r één dag ,

m a a r v o o r j a r e n l a n g g e b r u i k .

S t e e d s w e e r m o e t U w k e u z e U v o l d o e n i n g

g e v e n . D a a r o m i s he t z o p r e t t i g a l s

U d i t i n een r u s t i g e o m g e v i n g k u n t doen.

T e z a m e n m e t U w l e v e r a n c i e r z u l l e n w i j U

g a a r n e i n é é n v a n o n z e s h o w r o o m s r o n d l e i d e n .

Steenwijk

Mebpelerwtg 26-28
Telef. KJ2W-2223

Deventer
,.Het Witte Huis','Brink 96

Te/e/. K 6700-3223

A mtterdam
Keizersgracht 685
Telef K 20-3 7812

Groningen
Oude Tïoteringestraat 42
Telef. K1900-30423

Bezoekt de moderne toonzalen vatfNieweg & Bants

1

l

Voor VADERDAG

RUIME SORTERING

* DOZEN SIGARETTEN

* DOZEN SIGAREN

Altijd welkom BEUMKES

Geniet van d* Zomer op een

RIJWIEL ol BROMFIETS van
ra wed. e. ui. LUIMES •

Te koop een toom beste

biggen, H. Stapel broek,

Bekveld D 41

Te koop 2 toom biggen

J. B. Scholten, Velswijk,

Zelhem

Te koop Sier-eenden-

eieren, bij J. ten Have,

„'t Heitje", E80a, Hengelo

Te koop een toom biggen

G. A. Diesveldt. Reigersv.

Te koop 2 dr. vaarzen,

bij H. W. Smeitink, B 23,

Hengelo Gld

Te koop een beste r.b.

dragende maal, t.b.c.- en

abortus vrij, 17 Juni aan de

telling, bij J. Brink, Delden

B 62 Vorden

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

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 1539

Voor

HOUTEN

kippenhokken
liggende rabatplanken

en glas in schuifbare

valramen.

Vraagt inlichtingen en

prijsopgave hij

la B. L. & Scholten
Bezorgt steeds

vroegtijdig Uw
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Waarom
Esso gas?
Omdat Esso Nederland N.V. U garandeert....,

• Kwaliteit door zuiver produkt

• Inhoud 13 kg per fles

• Veiligheid • loge druk in gekeurde flessen

• Service door vakbekwame depothouder*

Vraagt daarom niet naar „flessengas^/

maar

Voor koken....verwarmen....warm water enz./'

Met Eiso bent U beter uit l

Esso Nederland N.V. Esso Gebouw, Den Haag

•
4-

4

•

•

•

•

•

•

l

Hoofddepót ESSO-GAS:

WINTERS Spalstraat 8 - Tel. 280



: De Tandpasta N?l
Altijd schone landen. Altijd frisse mond

Hengelo spaart flink

In de maand Mei werd aan spaargelden in-
gelegd f 12.387.36 en terugbetaald f6054.35

Voor het Groene Kruis

Op diverse bruiloften en partijen werd in de
maand Mei f 119.90 bijeengebracht ten bate
van het Groene Kruis.

Benoemd

Tot klerk ter secretarie der gemeente Mau-
rik is benoemd de heer J. Hiddink, thans
ambtenaar ter secretarie dezer gemeente.

Geslaagd
Voor de acte onderwijzer aan de Kweek-
school „De Klokkenberg" te Nijmegen slaag-
de onze plaatsgenoot D. J. A. Lubbers

Emmabloemcollecte
De gehouden Emmabloemcollecte in deze
gemeente, niet inbegrepen Keyenburg, heeft
opgebracht f 2 H. 1 2.

Weekznarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt
waren 88 biggen aangevoerd. Prijzen van
50 tot 60 gld per stuk. Vlugge en goede
handel.

,,babyderm-zeep Koopt bij onze adverteerders

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 10 Juni

Ned. Herr. K.rk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur. Ds Hakkesteegt

Vrijm. H«rv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor 008

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

AGENDUM;

Vrijdag 29 Juni Concert Crescendo

Kiezers van Hengelo Gld Stemt op 13 Juni

H. W. T I L A N U S No. l van lijst 4
de lijst der Christelijk-Historische Unie

dan stemt ge goed!

BESTUUR CHR. HIST. KIESVERENIGING HENGELO GLD

Zomeractie Winkeliersveren.

van 26 t/m 30 Juni a.s.
in samenwerking met de Geld. Tramwegen

ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum der G.T.W.

Week van verrassingen Zie programma in volgend no.

17 JUNI

Ruime keuze uit

Scheerapparaten o.a.
de Philipsshave, Braun en

Remmington.

reeds vanaf f 34.75

Depot houder van BENEGAS reeds voor f45.—
al in het bezit van een fles gas met comfoor

geheel compleet.

De zaak waar U het

voordeligst koopt

Ulilly de Urughl, Tel. 415, «IR

Overhemden (nieuwe dessins)

Zelfbinders, Anklets,

Harry van der Weer

Stemt No. l van Lijst 1
K. V. P.

ROMME


