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Lijst 4 Lijst 4
KIEZERS VAN HENGELO GId
Brengt 28 MEI a.«. Pw «tem uit op één der candidaten van L IJ S T 4

H. B. JANSEN
C. MINÉE
M. J. LENSELINK
D. M. WULLINK
D. J. KAMPERMAN
A. TJOONK

U bent door deze keuze

verzekerd

Gemeenteraadsleden te kiezen die
niet in de eerste plaats zijn ge-
bonden aan Groeps- of Partijbe-
langen, maar die op Protestants-
verantwoorde wijze het werkelijk
belang der Gemeente willen dienen
in den ruimsten zin.

De V.V.D. „de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

No. 4adviseert U, Uw stem uit te brengen op één

der candidaten van bovenstaande lijst

Lijst 4 Lijst 4

LIJST 3
Q G. OLDENHAVE

Kiezers van Hengelo GId, stemt

Woensdag no. l van lijst 3

U stemt dan de man die steeds opgekomen is voor de
eerlijke verdeling op elk gebied,

De man die een eerlijke eigen mening naar voren weet te brengen

De man die neen durft te zeggen

De man die op de bres staat voor het algemeen belang
van de gehele gemeente

Stemt daarom no. l van lijst 3

D G. OLDENHAVE



Dankbaar hopen wij l Juni te gedenken dat onze

geliefde ouders

D. W. A. te Winkel
en

M. E. te Winkel-Colenbrander

25 jaar in de echt verbonden zijn.
l

Rina - Arda - Lies

Gelegenheid tot gelukwensen Maandag 2 Juni
van 4-6 uur in „Concordia"'

Hengelo Gld, Mei 1958.

Vergeet niet
op de stemmingsdag, Uw bijdrage in de

^ EMMABLOEM-COLLECTE
ten behoeve van de T.B.C.-bestrijding

x. S*
Het Groene- en Wit-Gele Kruis

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters
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leukste
jurkjes
dragenI

Kom kijken en ont-
dek dat V rouwe
Mode deze zomer
e x t r a haar best
heeft gedaan! U
zult verrast zijn.

het Jurkje dat u past, vindt u vast bij:

HENGELO (G) - SINDS 1880
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PATEXFORM
Homoeopatischmiddel tegen
diarrhee bij biggen, varkens
en kalveren.
Bevat geen schadelijke be-
standdelen.
Drogisterij Lenselink HengelOcG
Drog. ten Hoopen Steenderen
Manders Baak

GRIJZE BIGGEN
gebruiken veel voedsel en groei-

en niet. Goede afdoende genees-

middelen ook voor hoestende

biggen vindt U in onderstaande

adressen:

Drogisterij Lenselink Hengelo-G

Drog. ten Hoopen Steenderen

Manders Baak

Tegen hoest bij

biggen en varkens
is Borstival

een afdoend middel.

Verkrijbaar bij:

Drogisterij Lenselink

Drogisterij ten Hoopen Steenderen

Manders Baak

KIPPENHOKKEN
DUBBELWANDIG
VAN CEMENTBOARD
LANGE LEVENSDUUR

TOCHTVRIJ

's ZOMERS KOEL

's WINTERS WARM

Het goedkoopste hok

Vraagt prijsopgaaf bij

W. Heijink & Zn
Vordenseweg 46

LOCOMOTIEF RIJWIELEN!
Wereldberoemd om hun: Solide Constructie. Ie klas Lak- «n
Chroomwerk. Zeer lichte gang. Morderne kleuren.
In een woord: Een slee van een fiets!!

Komt, ziet en overtuigt U bij: W. LUIMES, Raadhuisstr. 27, HENGELO GLD



Groot Nationaal CONCOURS-HIPPIQUE
TE ZELHEM OP 2e PINKSTERDAG

Aanvang dressuurproeven 10 uur v.m.

Aanvang springconcours en tuigpaarden 's middags 1.30 u.

Zeec attcactief*
Deelname van de meest bekende Hollandse ruiters en paarden

o.a. Koninklijke stallen

En als speciaal nummer

DE FRIESE PAARDEN met hun eeuwenoude sjeezen

Zaal Langeler Hengelo Gld

2e Pinksterdag

GRATIS DANSEN
Vanaf 4 uur.

«Ja, dat mag!

Kinderen spelen hun spelletjes, maar . . . altijd weer
springen de Luxaflex Thermofort lamellen lineaal-
recht terug! Zó onbeperkt veerkrachtig zijn ze. De
afwasbare plastic banden rekken noch krimpen.

aluminium Jaloezieën

* volmaakte zonwering-met-lichtregeling

* kleurencombinaties voor elk interieur

Vraag ons de gratis brochure of een demonstratie

Officieel Dealer voor Hengelo Gld

GROOTBOD'S Meubelhandel
TELEFOON 06753—469

Morgen Zaterdag wordt er

géén brood bezorgd
Oe gezamenlijke bakkers

O.N. Eierkolen
voor Zomerprijs aanwezig

Bestel thans Uw benodigde hoeveelheid

B. KELDERMAN

BELT U.,..
06753—594

als U snel wilt leren

AUTORIJDEN
Ook opgave voor Vrachtwagen en Scooter (motor)

Theorie elke Dinsdagavond 20.00 uur, bij

Café R. Waenink, te Hengelo Gld

(Het volgen van theorielessen is verplicht)

voor betere
RIJLESSEN

GOOI C 74 — HENGELO GLD

Auloriischool de „Reiger"

Concordia - Hengelo Gld

Maandag 2e Pinksterdag

GRATIS DANSEN
VANAF 4 UUR Dans- en Showorkest

„THE EXPLORERS"

Rouwdrukwerk Drukkerij Wolters



Men zij gewaarschuwd.
Daar het de laatste tijd regelmatig voorkomt
dat onafgesloten rijwielen een bromfietsen
welke buiten een stalling bij danszalen e.d.
worden geplaatst, door onbevoegden worden
medegenomen, is de Rijkspolitie te Hengelo
Gld en Keyenborg voornemens op dit euvel
zeer streng toezicht uit te oefenen.
Alle rijwielen en bromfietsen welke vanaf
heden onafgesloten op de openbare weg
worden aangetroffen zullen naar het politie-
bureau worden overgebracht alwaar de eige-
naar zijn bezit kan terug bekomen nadat
tegen hem proces-verbaal zal zijn opgemaakt.

30 jaar - PAX
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan
organiseert deze vereniging een, voor Hengelo
en verre omgeving unieke show. Op 15 Juni
zal in het kader van deze show het wereld-
beroemde echtpaar Boesman uit den Haag
met 's werelds nieuwste ballon vanaf het
Pax-terrein opstijgen.
Te voren zullen er bij gunstige weersom-
standigheden kabelopstijgingen plaatsvinden
tot op 100 M hoogte.
Het publiek zal verder kunnen genieten van
een massale kinderballonnen-wedstrijd (plm
1000 stuks). Er is een prachtige demonstratie
met een vliegtuig dat vanaf de grond draad-
loos bestuurd wordt, terwijl politiehonden
een staaltje van hun kunnen ten beste zullen
geven. Verder zullen er diverse wedstrijden
gehouden worden in het hoogte- en afstand-
schatten, waarvoor diverse prachtige prijzen
uitgeloofd worden.

Houdt dus 15 Juni vrij!

Geslaagd
Te Utrecht slaagde onze plaatsgenote Mej.
R. Gasselink voor het Ie gedeelte akte N.A.

Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren
13 paarden aangevoerd en 127 biggen.
Geplaatst waren 15 kramen enz.
Prijzen paarden 700 tot 1000 gld per stuk.
Biggen 47.50 tot 57.50 per stuk.
Matige handel.

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

26 Mei (2e Pinksterdag) Dansen zaal

Langeler en Concordia

31 Mei Balavond ]. B. T. B.

in zaal Winkelman

7 Juni dansen zaal Langeler

15 Juni Pax-jubileumfeest

22 Juni Motorterreinwedstrijden 't Zand

De stembus wordt al gauw geplaatst
In stad en platteland,
Berichten in de krant geplaatst
Men weet weer dat het spant.

De leuzen klinken nu weer op
Gedachten wijd verspreid,
Kortom reclame op en top
Van de verkiezingsstrijd.

Ook Hengelo die krijgt haar deel
Men fluistert hier wat vaak,
Want leuzen klinken hier niet veel
Wel mensen afgekraakt.

Maar kiezers denkt waarom het gaat
•Kiest met een koel verstand
De lijst die is, waarvoor zij staat
Kiest Onafhankelijk Protestant.

(Adv.)

KERKDIENSTEN
Zondag 25 Mei

Ned. Herv. Kerk
Ie Pinksterdag

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint,

2.30 uur Pinksterdienst voor de leerlingen
der zondagscholen

Goede Herder Kapel 10 uur dhr te Winkel

2e Pinksterdag 10 uur Ds J. Wiersma, pred.
te Zelhem

Vrijz. Herv. Kerk

Ie Pinksterdag 10.30 uur Ds P. A. Stapert

Zondagsdienst Doktoren:

Ie en 2e Pinksterdag

Dr Schreuder, tel. 266 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst Dierenartsen

Hengelo J. Wechgelaer en J. Reichman

Vorden J. Wechgelaer Tel. 06752-566

Steenderen J. Reichman

2e Pinksterdag

Hengelo Gld. H. van Soest, Tel 06753-420

Vorden, H. van Soest, Tel. 06753-420 en

J. Reichman, Tel. 06755-266

Steenderen, J. Reichman, Tel. 06755-266

tU9
tijdens de Pinksterdagen?
Veel plezier dan, maar bedenkt
dat het zeer druk zal worden
op de wegen.
„Veilig Verkeer" adviseert U:

wees „Heer"
in het verkeer l

cs\óópT vt een mowv óf o

Ja? Dan is het zeker een

SPARTA
Het mooiste wat ooit is ge-
maakt. Hollandse degelijkheid

Betere service. Maak een proefrit en overtuig U.

Prijzen vanaf f 498.—. Betaling regelen wij met U.

HENLI Rijwielmaoazijn

Pinkster-Reclame
1 pd verse worst f 1.80

1 pd gehakt f 1.80

1 pd leverworst f .075

Grote voorraad

RUND- EN VARKENSVLEES

SLAGERIJ STAPELBROEK

tiet odves uwt at Uw dtukwetk
GEBOORTEKAARTEN

VERLOVINGSKAARTEN

ONDERTROUWCIRCULAIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'!

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering - Billijke prijten

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-Gld Telefoon 455

Van alle bladen KIEST men „DE RECLAME"



LIJST l LIJST l

van Ut*i$efo

Het is zeer gemakkelijk voor U

Kiest op 28 Mei

en stemt op

Lijst
No.

en U heeft de juiste man gekozen

De Protestants-Christelijke Groepering Hengelo Gld

LIJST l

koop

koolplanten. G. Bosman,

Hofstraat 17

Te koop of te huur gevraagd

een halve of hele woning

Aanb. bureau v/d blad

Te koop een toom biggen

W. Nieuwenhuis, Bekveld

D 33

Te koop dragende varkens

a/d telling en een zeug met

biggen bij D. J. Smeitink,

D 25 Hengelo Gld

Te koop een r.b. dragende

maal, begin Juni a/d telling

tbc- en abortus-vrij, bij G.

Wentink, F 87a, Varssel

Te koop 3 jonge konijnen

(Hollanders) w.o. genummer-

den. Banninkstraat 7,

Hengelo Gld

Te koop 12 jonge hennen

(10 weken) bij R. Zweverink

Raadhuisstr. 3, Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
d«zelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Koopt bij onze advorliirders
iiiiiiiHiiiiiiiiiüüiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiyitiraiHii

H,H, Hengelsptliefhebbers

ALLE5

WORMDIG

Het visseizoen is

weer aangebroken.

Controleer even Uw

uitrusting of die nog

compleet is.

Zo niet . . . .

wij leveren U

alle soorten hengels

3-delig 4.50 m. 4-delig

6 m. en 4-delig 7 m.

Hengels uit één stuk

van 3 tot 7 m.

De nieuwste werphengels

en werpmolens

Hengelsporthuis H. HULSTIJH
Hengelo Gld

Zaterdag 31 MEI

BALAVOND
in Zaal Winkelman

Orkest „THE RYTHME PLAYERS"

'n Zeer grote sortering

ZOMERSTOFFEN
in diverse prijsklassen
Vindt U bij

bij de

KerkSchröder

WALA gordel voor de toe-
komstige moeder. De juiste
steun nu geeft weer een goed
figuur straks. Daarom koos
Wala een stevig voor- en
achterpand - maakte de zij-
panden rekbaar én verstel-
baar. Zachtgevoerd • met
zijsluiting en afneembare
jarretels 19.30

Te koop een partijtje

eetaardappelen IJsselstar

en een dragende koe.

J. Mentink, F 23, Zelhem

Te koop een melkkarretje

ook geschikt voor Sethlandse

pony. G. Harmsen,

Esselenbroek

Te koop r.b. dragende
maal, tbc- en ab.vrij, 8 Juni

a/d telling. E. B. Hendriksen

Dekkershuis



09™, m*** succes AUTORIJSCHOOL
CHARLES GROOT BRUINDERINK Tel. 307

Erkenning Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B.

Onze meer dan 14-

jarige rijschoolervaring

waarborgt Uw voordeel

Uw geld WlICclDe Hoogste waard» voor

Kinder-Rijwielen vanaf f
Dames en Heren Tour-Rijwielen vanaf 12O.—
Semi-Sport Rijwielen vanaf f 129.—

W. LUIMES — RAADHUISSTRAAT 27 — HENGELO GLD

u toncordia" vraagt uw aandacht.

ZoalsNbekend zal de muziekver. „Concordia" biptfen-

kort eenMijstcollecte door onze gemeente houptën, met

het doel gleden ter beschikking te krijgeni>rfor algehele

vernieuwing van de instrumenten. Met jgreze vernieuw-

ing is ruim f \0.000.— gemoeid. Baar dit door de

vereniging onmogelijk te draepfi is, heeft men be-

sloten door middeNvan een lijstcollecte een beroep te

doen op de Hengelos* burgerij. Het is een groot be-

drag dat bijeengebrachjXal moeten worden, maar toch

moet het ook in onz^jgeme^nte mogelijk zijn hierin te

slagen.

Als alle ingezetenen een steentje\bijdragen, slaagt het

zeker. Conpordia rekent dan OOK\D uw aller mede-

straks de collectanten aatrhw deur kloppen.

Voor Uw gave, groot of klein,
zal Concordia zeer dankbaar zijn!

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

A. MENTING
VELSWIJK E 159a

Tel. 08342—453

TEN HAVE - LOCHEM
Walderstraat 8 -- Tel. 1667

Gebruikte machines vanaf f

Aanbesteding
Zaterdag 31 mei e.k., zal ondergetekende namens het

Bestuur der Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang"

(Raiffeisen-Bank) te Hengelo Gld, trachten aan te be-

steden onder Leden, Rekeninghouders en Spaarders

der Bank

het verbouwen en uitbreiden
van het kantoorgebouw aan de Kastanjelaan

te Hengelo Gld.

Bestek en tekening ter inzage in Hotel Langeler te Hen-

gelo Gld, en verkrijgbaar bij ondergetekende a f 5.—
per stel, restitutie f 2.—.

G. A. VAN RHEEMEN,

Architect—Ruurlo

Degenen,
die op 28 Mei hun stem wensen uit te

brengen op lijst 1 en opgehaald wensen te

worden, kunnen zich tot onderstaande adressen

wenden:

J. G. Ruesink, F 90, Tel. 335

•G. Bannink, B 13,

E. G. H<

B. Harms

Joh. KI.

G. J. Hi(

A. Q. Wl

Excursie
GELD. MIJ. VAN LANDBOUW

(Afd. Hengelo Gld)

Het Bestuur van bovengenoemde afd. is voor-

nemens om op Vrijdag 4 Juli a.s. bij voldoende

deelname een EXCURSIE te organiseren naar

MONCHAU (Duitsland) en omgeving.

De kosten met inbegrip warme maaltijd bedragen

± f 12.50 per persoon.

Zij, die hieraan wensen deel te nemen, gelieven

zich uiterlijk vóór of op 31 Mei a.s. op te geven

bij één der Bestuursleden.

HET BESTUUR

ALLE SOORTEN

Huisbrandstoffen
Anthraciet II, III en IV

Parelcokes, Eierkolen,
Eiskolen, Briketten

voor zomerprijzen.

Gaarne spoedige opgare.

Th. J. H A R M S E N
Aan hetzelfde adres een laadbak te koop, geschikt

voor luchtbandenwagen.


