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IVOftCL:DeTcindpa§ta
Altijd schone tanden. Altijd frisse mond

Tentoonstelling
Handenarbeid is zeer duur in deze tijd.
Daarom is het van het allergrootste belang
deze uren zo effectief mogelijk te besteden.
Dit kan zeer bevorderd worden door het
gebruik van yoed en doelmatig gereedschap
dat past op onze gemengde landbouwbe-
drijven.
Er zijn zelfs verschillende werkzaamheden
die op eenvoudige wijze geautomatiseerd
kunnen worden, dus arbeidsbesparing geven.
In verband met het bovenstaande is het dan
ook zeer juist gezien, dat men op dit gebied
een tentoonstelling gaat organiseren. Wij
twijfelen er dan ook niet aan of hiervoor
zal grote belangstelling bestaan.

Weekmarkt

Op de Woensdag gehouden weekmarkt
waren 126 biggen aangevoerd. Prijzen van
50 tot 60 gld per stuk. Vlugge en goede
handel.

babyderm-zeep

Examen Rustig denken
M ij n ha r d t's

z e n u w t a b l e t te n

Hengeloërs voor de radio

A.s. Maandagavond van 8.45 — 9.20 uur kunt
U in het programma „Horen en Zien" van
de Vara een aantal dorpsgenoten beluisteren
die het a. o. over vroeger dagen zullen hebben

Koop t bij onze adverteerders

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag l Juli

Ned. Herr. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint Bediening H. Doop

Goede Herder Kapel 10 uur, de hr te Winkel
Voorbereiding H.A.

Vrljm. Herr. Kerk

5 uur Ds Noorman, Zaandam

Zondagsdiensl doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bi) geen gehoor 008

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

Geslaagd
Voor het U.L.O. examen slaagden te Arnhem
M. Gr. Roessink, L. te Winkel en G. Starink.

N-CRIN js Haarverzorging
^ Stopt direct alle haaruitval

^ Doet alle roos verdwijnen

^ Maakt Uw haar weer gezond

^ Geeft U nieuwe haargroei
bij regelmatig gebruik

KAPSALONS

Jl
HENGELO GLD

Telefoon 264

Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad,

Fantastisch wat een
brommer

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

W. LUIMES, Raadhuisstraat 27

Wilt U een gemakkelijke STOEL ?

Neem dan een

bij LUBBERS slaagt U!

Voor bestrijding van alle mogelijke kwalen

in de land- en tuinbouw hebben wij

Bestrijdingsmiddelen
VOORRADIG!

Ook kunt U bij ons

Rugsproeiers en Verstuivers
HUREN.

Aanbevelend

Waamelink's Zaadhandel
KEYENBURG

Gaoj met z'n allen met de Gelderse bus

Dan zit i'j gezellig en knus,

Maor wi'j now is rie'n deur velden en bos

Nem dan een auto of motor van JOS

Vraagt vrijblijvend inlichtingen



Op initiatief van de Vereniging voor

Bedrijfsvoorlichting te Hengelo Gld,

zal op Woensdag 4 en Donder-

dag 5 Juli 1656 een

"*9
worden gehouden in zaal Langeler,

steeds van 7.30 tot 10.30 uur.

Doel van deze tentoonstelling is te

laten zien GOED handgereed-

schap, opbergsystemen, voer-

bakken en automatische drink-

watervoorziening voor pluimvee,

varkens en rundvee, en goede typen

hangkettings, enz. enz.

De officiële opening door de Edel-

achtbare Heer Burgemeester Baron

Mackay zal plaats vinden op

WOENSDAG 7.30 UUR.

WINKELIERSVERENIGING

HENGELO-KEYENBURG

De waardebonnen welke nog niet gebruikt zijn
voor lampionnen en ballonnen kunnen worden

ingewisseld op a.s. Maandag 2 Juli van 7-10
uur '• avonds bij Demming, voor nummers

die kans geven op de volgende door de G.T.W.

beschikbaar gestelde reizen:

1 Drie dagen Vier-Landentocht

2 Twee dagen Belgische Ardennen

3 Dagtocht Königswinter of
Wuppertal

4 Dagtocht Binnenland (naar keuze)

5 Dagtocht Binnenland (naar keuze)

Alle reizen geldig voor 2 personen

Waardebonnen worden tot en met heden
Zaterdag verstrekt.

Doe dus nu nog inkopen en ding mede naar

bovenstaande prijzen.

Heden Vrijdagavond

LAMPIONOPTOCHT l

Zaterdagavond

groot Vuurwerk
op het Pax-terrein

MAANDAGAVOND 2 JULI

van 8.45 tot 9.20 uur

^) JJ Q9jsr&aratnma van &e zsara

„HOREN en ZIEN"
Dit programma is gewijd aan Hengelo, en in

deze uitzending kan men diverse personen uit

Hengelo's dorpsleven beluisteren.

Bestuur afd. Hengelo Gld v/d Vara

Geen Scheerapparaat beter

dan de

Phili-shave
W I N T E R S

Spalstraat 8
f

Tel. 280

ORCON's Kleding Industrie

vraagt voor haar ateliers te Hengelo Gld

*'\ bekwame naaisters en
leerling naaisters

Aanmelding dagelijks Wichmondseweg 2,

van 9—12 en van 2—5

Coöp. Dorsvereniging „De Eendracht11

KEYENBURG

Wordt gevraagd,

een tweede inlegger
om de andere week te werken.

Zich te vervoegen voor 10 Juli a.c. bij het Bestuur.

J. W. Loskamp

A. Maalderink

W. J. Ankersmit

RECLAME!

100 gram Boterhamworst 30 et.

Wegens vacantie 2 en 3 Juli

0 gesloten
Slagerij RATERINK

Ondertrouw/circulaires WOLTERS

De beha

die

natuurlijk

past

leder model Wala beha
Is maar liefst in 7 cup-
grootten verkrijgbaar.
Wala beha in broderie,
met het nieuwe Haak-

In schouderband'

5.85

Te koop droog hooi

staande aan oppers,

J. W. Luiten

Te koop 2 toom biggen

bij H. Maalderink, Bekveld
D 17

Te koop 2 beste dragende
bb zeugen en 3 lopers,

alles van sterzeug, bij A. L.

Ellenkamp, D 31, Hengelo
Gld, Tel. 06753—385

Te koop eetaardappelen
bij Luesink, Brunderink

Voor de vele bewijzen van

belangstelling, die wij bij

de herdenking van onze 25

jarige Echtvereniging moch-

ten ondervinden, betuigen

wij onze hartelijke dank.

H. B. Lubbers

H. Lubbers-

Wolters

Hengelo Gld, Juni 1956

Gevraagd spoedig

NET WINKELMEISJE

G. Luimes, Levensmidde-

lenbedrijf, weg naar Laren

149, Zutphen, Tel. 4106

Gevraagd wegens huwelijk

van de tegenwoordige een

flink dagmeisje voor huis-

houding en winkel.

H. Bruggink, Raadhuisstr.

15, v/h G. A. Willink

Gevraagd een flinke hulp
in de maalderij , W. J. Harm-

sen, Molenaar, Bekveld,

Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Te koop ± Va ha
gras bij H. Weevers, Ruur-

loseweg Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
bij J. A. Wissink, Velswijk
E 87, Zelhem

Te koop 70 jonge hennen

W x R 3'/j maand oud.

Gr. Langeler E 31, Hengelo

Woensdag 4 Juli a.s.

IS DE ZAAK DE GEHELE DAG

gesloten
W. J. H ARM S E N, Molenaar, BEKVELD
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tijn bij on» verkrijgbaar

voor a l l e figuren
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Gezonde -m- -s
t sportieve Qj
•I onderkleding... j*1

"S
-f.f.

De echte *SC!PIO*-onderkleding, elas-
tisch en met een voortreffel i jke pasvorm.

Gemaakt van een super-kwaliteit inter-
lock, vervaardigd uit de fijnst gekamde

* SCI P l O* -garens. En wat he'ël be lang-

rijk is: zorgvuldig gemaakt en afgewerkt,
dus duurzaam.

Meisjesheindje

Broekje, slipm.

Damescamisole

Directoire, slipm

v.

v.

v.

v .

a. f. 0.80

a. f. 1.20

a. f. 2,40

a. f. 1.95

Herensinglet

Sportbroek, slipm

Jongenssinglet

Sponbroek. slipm.
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inconé kwaliteit
'n garantie voor doelireffendheid.
kwaliteit en verantwoorde pUji.

Hier ter plaatje verkrijgbaar bij:

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
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Voor koken.... verwarmen....

warm water ent.

Met f sso bent U beter uit l

Esso Nederland NV Esso Gebouw, Den Haag
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Hoofddepöt ESSO-GAS:

WINTERS Spalstraat 8 - Tel. 280



Ook in Londen

is Heineken's Bier

het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuuf, 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

Een retourtje

Doetinchem-Londen
Hij is werkzaam op een export-kantoor in Doetinchem.

In Londen was plotseling kans op een mooi afzetgebied.

„Gauw naar de overkant", zei z'n directeur, „en zorg

dat het voor-elkaar komt."

:Londen! Big Ben. Westminster Kathedraal, deThame».

Hij had er zoveel van gehoord en gelezen en nu stond

hij er middenin. Moe van het wandelen bestelde hij

een glas bier. De ober was een man met mensenkennis.

,,Heineken?". vroeg hij. „Yes Heineken", antwoordde

onze stomverbaasde exporteur.

Dat moet je meemaken: Heineken's Bier in Engeland,

het land van de Ale. Ja, waarom niet? Heineken is

niet voor niets de grootste exporteur van Pilsener

Bier ter wereld. In Barchem en Biak, in Buurse en

Butt'alo, in Borculo en Bombay, overal wordt precies

hetzelfde bier gedronken: Iloineken's Bier.

„Ik heb wel een extra glas Heineken'a'vefdiend", tef

hij bij terugkomst tegen z'n baas. „De markt is.voor

ons. Wat een stad dat Londen. Proost. Die Engelsen

vinden ons Heineken's Pilsener een welkome afwisse-

ling voor hun eigen Ale. Nou, ik kan het me voor*

stellen..."

Heineken's Bier

A.B. Zondag 12 uur

PAX A - WVC B
(Winterswijk)

om het kampioenschap van

de G.V.B.

2.30 UUR

PROMOTIEWEDSTRIJD

P A X I - O E K E N

TEGEN

bronchitus bij uw pluimvee in

BOVAL
••n uitstekend HomoeopatUch middel

Snclwerkend — Onschadelijk

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 - STEENDEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK


