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TIMMERBEDRUF
Wij trachten steeds door grotere kwantums aan te
kopen, de prijzen te drukken. Geef daarom Uw
plannen tot verbouw of nieuwbouw tijdig aan ons
door, het liefst in de eerste maanden van het jaar.

VORDENSEWEG 46

MEUBELBEDRIJF
Door Uw vertrouwen konden wij ook dit bedrijf
opbouwen. Wij hebben alles voor Uw Woning.

Ook voor reparatie, U weet het: „ Koopt bij de

man, die ook repareren kan." KERKSTRAAT sa

TIMMERWINKEL
Door onze grote voorraden boord en houtwaren
enz. enz. vindt U bij ons steeds het gevraagde voor
de laagste prijs.
Ook maken wij het voor U machineklaar.
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'Op Zaterdag 6 Februari a.s. hopen 'onze geliefde
Ouders, Behuwd- en Grootouders

W. Heijink
en
H. S. Heijink-Heijink

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 en kleinkinderen.

Hengelo Gld, Januari 1960
Vordenseweg 46

Receptie van 3-4.30 uur in feestgebouw „Concordia"

Maandag 25 Jan. mochten onze Ouders-, Pleeg-
en Grootouders

B. J. Hartelman
en
G. Hartelman-Radstake

hun 25-jarige echtvereniging herdenken.

Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blij-
ven is de wens van hun dankbare
pleeg- en kleinkinderen.

Hengelo Gld, Januari 1960

Receptie a.s. Zaterdag 30 Januari n.m. van 7-8 uur
in Hotel Langeler

Zaterdag 6 Februari zijn werkplaats en
winkel de gehele dag

gesloten
W. HEIJINK & Zn - Hengelo Gld

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst wee met

A.s. Zondag 12 uur

. BOUSII -

2 uur

Repu. Bons l
Sleenderen l

Gevraagd bij Mevrouw
alleen een net R.K.
meisje boven 18 jaar.
Douairière Baronesse van
Dorth, Huize Medler, Vorden

Te koop zwart jacquet,
maat 48-50. Inl. bur. dezes

Te koop een toom biggen
bij D. J. Pelgrum, Noordink

Te koop aangeboden een
goed onderhouden kinder-
wagen, stoel en box,
wiegje en een fornuis.
Brieven onder no. 46, bur.
dezes.

Te koop een beste drag.
maal, tbc en ab. vrij, bijna
a/d telling. A. Scheffer C 106
Keyenburg

Te koop zwartbont maal-
kalf. D. J. Teunissen, F 27
Hengelo Gld

in

Te koop partij koemest bij
J. Meenink, Varsselseweg
Hengelo Gld

Te koop 2 tomen zware
biggen bij G. J. Harmsen,
Esselenbroek, Noordink.

Te koop N.S.U. bromfiets
in goede staat. Raadhuis-
straat 31 b, Hengelo Gld

Tel. 230
Te koop mankanarie's,
kampioenafstamming. Raad-
huisstraat 31 b Hengelo Gld

Tel. 230
Te koop goed onderhouden
ameublement, 4 stoelen,
2 fauteuils, tafel en kast.
Adres bur. dezes.
Wil diegenen die nog ge-
bakkisten van ons hebben
dit s.v.p. even opgeven.

Bakkerij Kreunen.
Te koop jonge zeug met
11 mooie biggen, 14 dagen
oud. H. Maalderink, Berend-
schotstraat l, Hengelo Gld.

KOOPT en VERKOOPT
a.s. Woensdag op de Hengelose biggenmarkt
U slaagt altijd. Marktver. Hengelo Gld

Rode Kruis
De afd. Hengelo Gld van het Ned. Roode
Kruis deelt het volgende mede.
Door het Nationaal Rampenfonds is aan het
Roode Kruis verzocht, een collecte te orga-
niseren ten behoeve van de getroffenen ten-
gevolge van de watersnoodramp in Tuindorp
Oostzaan. De afd. Hengelo Gld van het
Ned. Roode Kruis houdt ieder jaar in mei
de gebruikelijke Roode Kruis collecte, waar-
aan de inwoners der gemeente zeer goed
geven. Uit de opbrengst van die jaarlijkse
collecten heeft de afd. steeds een bedrag
gereserveerd voor bijzondere doeleinden.
Daar het onder de huidige weersomstandig-
hedt • lijk is, in de gehele gemeente
een collecte te houden, heeft het bestuur
der afdeliny besloten een bedrag van f 500.—
uit bedoelde reserve ter beschikking te stel-
len, als bijdrage van Heugelo Gld.
In Mei 1960 wordt wederom de jaarlijkse
collecte vnn lu-c k'oode Kruis gehouden en
het bestuur der n f d e l i n g vertrouwt, dat de
ingezetenen van Hengelo Gld, dan even
mild als voorheen hun bijdrage zullen geven.
Zij, die een eiqen bijdrage voor de door
de ramp getroffenen willen geven, kunnen
deze storten op giro nr. 9575 van het Na-
tionaal Rampenfonds te 's-Gravenhage.

KERKDIENSTEN
Zondag 31 Jan.
Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds Kwint
10.30 uur Ds Kwint, Bevestiging van

Ouderlingen en Diakenen
Goede Herder Kapel 10 uur, dhr te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk
Geen Dienst

Zondagsdienst Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath tel. 277 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo Gld, ]. Wechgelaer Tel. 06752-1566

Felix. Tel. 06755-266

De beste toto prestatie werd deze week al-
hier geleverd door G. ]. Kremer. B 42 met
11 punten

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren
142 biggen aangevoerd. Prijzen 45 tot 52
gld per stuk. Handel levendig en vlot.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler
3 Febr. uitv. zangver. Looft den Heer
6 Febr. Dansen zaal Michels
9 Febr. Gemeente-avond Herv.Gemeente
13 Febr. Dansen „Eikenboom"
17 Febr. N.V.E.V.
19 Febr. Uitv. Jongelings- en

Meisjesver.
20 Febr. Uitv. toneelclub Vars*el
23 Febr. Cabaretavond 't Nut
26 Febr. Jaarvergadering CTB en CBTB
2 Maart Cefa-film
5 Maart Dansen in Concordia
23 en 27 Maart Jubileumuitvoering

zang- en toneelver. Excelsior
11 Maart Jaarfeest Chr. Jongensclub
19 Maart Dansen Langeler
23 Maart Nuts-muziekkindermiddag
24 Maart N.V.E.V.
26 Maart Dansen Langeler
30 Maart Cefa-film
l April Uitv. Soli Deo Gloria Bekveld
8 f n 18 April uitvoering Chr. muziek-

vereniging Crescendo
26 Mei (Hemelvaartsdag) Bal

Willem Teil, zaal Langeler

MEISJES van ra
HENGELO en OMGEVING
ook voor U hebben wij een
passende werkkring.
Wij vragen:

MODINETTES
leerling modinettes

en handuierhsiers
•Vij bieden :

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie -f- 2 Va snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
N.B gehuwde modinettes komen ook

in a a n m e r k i n g .
Sollisitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12.00 uur).

ORCON K L E D I N G
INDUSTRIE

Atelier HENGELO Gld.:
Wichmondseweg 2 Tel. 268

Bezoekt de

teeri n
van de Chr. Zangver. „Looft den Heer"
op Woensdag 3 Februari a.s. in Concordia

Aanvang 7.30 uur (precies)

Na eer mooi Zangprogramma zal door de Koolhovense Plankeniers
onder regie van Reint uut de Heide worden opgevoerd

».

van M. van Spaandonk

Geen plaatsbespreken, daarom wordt men verzocht vroegtijdig aanwezig
te zijn.

Kaarten verkrijgbaar bij de Secr. H. B. Lubbers (Wolters)

é f 1.25 (bel. inbegrepen)

GEMEENTEJJENGELO GLD
Artikel 20 Wederopbouwwet

Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld
brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij voor-
nemens zijn aan het bestuur van de Vereniging voor
Nederlands Hervormd Kleuteronderwijs te Hengelo Gld,
overeenkomstig artikel 20 van de Wederopbouwwet,
vergunning te verlenen tot het bouwen van een kleuter-
school op een gedeelte van het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld. sectie K, nummer 1898,
op de hoek Raadhuisstraat-Kervelseweg, alhier.
Eigenaren van aan dat perceel grenzende of in de na-
bijheid daarvan gelegen percelen kunnen uiterlijk tot
13 februari 1960 bij hun college bezwaren tegen het
verlenen van bedoelde vergunning indienen.

Burgemeester en wethouders
der gemeente Hengelo Gld,

Th. Mackay, burgemeester
J. A. Bolt, secretaris

Hengelo Gld, 28 januari 1960

Tot en met Vrijdag 5 Febr. duurt

de opruiming
bij STEVORD

Geregeld aanvulling met nieuwe koopjes

Zaterdag RECLAME
l pond braadworst f 1.80
l pond rundvlees f 2.20
l ons lunchworst f 0.30

Slagerij STAPELBROEK

Besteedt Uw geld goed!
Kwaliteit koopt U bij de vakman!
Want een goede

naaimachine
gaat Uw leven lang mee.

ZIG-ZAG, de ideale machine, waar U alles mee doen
kunt. In inzinkbare salonkast en electrische uitvoering
in koffer. Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Ook leverbaar in grijs-groene kleuren.
Electr. machine compleet in koffer f 29O.—

B. J. Hulshof

Laatste dagen van onze OPRUIMING
De LAATSTE dag is VRIJDAG 5 FEBRUARI

Haast U! Haast U! Schröder bij de
Kerk



PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt*
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

ATTENTIE! ATTENTIE!
Het enig juiste adres voor

HYBlEniSCHE ARTIKELEII
sinds 1934 is en blijft

FlDUClfl Postbus 43Haariem
Vraagt gratis onze uitgebrei-
de prijscourant. Discretie verz

VAN

KAAL

NAAR

VOLLE
HAARDOS

dank zij 's werelds nieuwste
oestrogene haargroeimiddel

H O R P A N T A
(nl. ond. v. Amerikaanse
Professoren kreeg ook de
heer J. v.d. Broek, Jan
Deckerstr. 3, HEEZE (N.Br.)
weer een prachtige haardos

(zie foto's)
Wilt u weten of HORPANTA ook
u nog kan helpen? Komt dan
op de zitting die HORPANTA-
EXPERTS houden voor de gez.
Horpanta-wederverkopers op

MAANDAG 1 FEBRUARI a.».
van 6 tot 9 uur in

GflFE R. M. JOLY
(aparte zaal)

Spahi:aat 44, HENGELO GLD
Tel. 218

Haaronderzoek is geheel
kosteloos

Beboorlekaariles
Drukkerij Wolten

Slat v***0


