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CAUBER ELSJE
Op veler verzoek heeft Excelsior be-
sloten de operette „Cauber Elsje" nog
éénmaal op te voeren en wel op Woens-
dag 28 Sept. a.s. in zaal Langeler.
Reeds drie maal werd „Cauber Elsje"
hiej>-ttr plaatse met groot succes opge-
voerd en het is te verwachten dat ook
voor deze laatste heropvoering grote
belangstelling bestaat.
Een ieder wordt aangeraden zich vroeg-
tijdig van toegangskaarten te voorzien.
Nadere bijzonderheden volgen in „de
Reclame" volgende week.

(Adv.)

De beste toto
De beste totoprestatie werd deze week,
alhier geleverd door P. H. Pelgrim, met
12 punten

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

28 Sept. Operette „Cauber Ekje"
IC Oct. N VEV
24 Nov. NVEV
7 Dec. Propaganda-avondvan de Bijbel;

kioskvereniging (zang Kees Deenik)
20 Dec. NVEV

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen

Kies Uw meubelen
uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
met U naar de grote

toonzalen

Grool&od's woninginr.

Koopt bij ome adverteerders

vnaveri
Maak de winteravonden

gezellig met een

kwaliteits haard

of kachel

van

S m e d e r ij
J A N S E N

Haarden en kachels in verschillende merken en uitvoeringen

voorradig, zowel voor olie als kolen ; o. a. Etna, Inventa,

Jaarsma, Becking 6 Bongers, Davo, Brandaris, Pelgrim, enz.

Ook voor 3 en 5-gaats kookkachels met en zonder hetelucht

SMEDERIJ JANSEN - HENGELO Gld

KOOPT en VERKOOPT
a.s. Woensdag op de Hengelose biggenmarkt

U slaagt altijd. Marktver. Hengelo Gld

KERKDIENSTEN
Zondag 18 sept.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Ds Hoekema legerpredikant

Jeugddienst
Goede Herder Kapel 10 uur. Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

De burgemeester dezer gemeente
is verhinderd op vrijdag 23 Sept.

spreekuur te houden.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren
143 biggen aangevoerd. Prijzen 42 tot 48
gld per stuk. Matige handel

Zondagsdienst Doktoren
ingaande zaterdagmiddag 2 uur

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

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
H. van Soest, Tel. 06753-420

Van het hoofd van de indelingsraad te
Hengelo Ov. is bericht ontvangen dat voor
de dienstplichtigen uit Hengelo Gld de datum
van keuring voor de dienstplicht, welke
aanvankelijk op 8 nov. was vastgesteld,
thans is gewijzigd in 10 november 1960.

De gemeente-ambtenartn van Hengelo Gld
hebben dinsdag j.l. op het Didamse D.V.C,
terrein hun collega's van Didam in een
vriendschappelijke revanche voetbalwedstrijd
ontmoet. Evenals de vorige keer eindigde
ook thans de stand in een gelijk spel 1-1.

A.s. Zondag 12 uur
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Ent

Ulftse Boys l
ee als gewoon

Wij repareren
alle merken

Rijwielen en
Bromfietsen

HARMSEN & GEURTSEN
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ALGEMOED

In aansluiting op het bovenstaande berichten wij
hierdoor, dat wij de werkzaamheden van de heer
H. WUESTENENK hebben overgenomen, en
dat deze door ons worden uitgevoerd.

Gaarne tot Uw dienst,

Owelman &

Spalstraat 14
Tel 285

Kastanjelaan 11
Tel. 221 of 350

* ƒ f #
f <£ FRK&ERIKA JOH ANNA MENKVELD
p
geven U, mede namens wederzijdse ouders kennis van hun

voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats

vinden op Vrijdag 23 Sept. a.s. v m. 11 uur ten gemeente-

huize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening van het Huwelijk om 11.30 uur in de

Ned. Hervi Kerk te Hengelo Gld, door de Weieerwaarde

Heer Ds K. G. Kwint.

Noordink, E 21 Sept. 1960 Bekveld, D 14

Toekomstig adres: E 21 Hengelo Gld.

Receptie van 13.00 tot Hi30 uur in zaal „Concordia"
Hengelo Gld

Op Vrijdag 23 Sept. a.s hopen onze geliefde ouders

H. Eelderink
en
B. Eelderink-Maalderink

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Riekie en Johan
Betsie en Jan
Dicky

Hengelo Gld, September 1960
Varssel

Gelegenheid tot feliciteren van 16,00 tot 17.30 uur
in zaal Bruggink Hengelo Gld

Hierdoor deelt ondergetekende mede, dat vanaf
heden al zijn werkzaamheden worden uitgevoerd
door de Fa. ORDELMAN 6 DIJKMAN.

H. WUESTENENK

l'

Wegens familiefeest
Vrijdag 23 Sept. gesloten

Eelderink, Varssel
Zojuist ontvangen:

Haillots, Rock en Roll kousen
Th. C. Jansen-Weg - Zie etalage

Schoolfeest O.L.S. (Dorp)
Het uitgestelde schoolfeest ter
gelegenheid van het 75 jarig be-
staan der O.L. School (Ruurlose-
weg) zal gehouden worden op

^^ a.s. Woensdag

/

// 21 Sept. 's middagsr/ - -̂̂ r /
om 2^ uur op het Pax-terrein

/Behalve voor de schoolgaande kinderen zijn er ook
kinderspelen voor toekomstige leerlingen der openbare
school van 4 en 5 jaar en voor kinderen van 12, 13
en 14 jaar die de openbare school bezocht hebben.
Ouders, kom deze middag met Uw kinderen naar het
Pax-terrein en geniet mede van het feest voor de jeugd.
Alle kinderen krijgen een prijsje en tractatie.
Iedereen is hartelijk welkom.

De Commissie

De Ponyclub „HENGELO"
geeft a.s. Zaterdag 24 September een

grote demonstratie
op het terrein van HARMSEN „Stenderink"
aan de Oude Varsselseweg.

Aanvang 2 uur
Er zal en attractief programma geboden
worden, o.a.: Jachtrit, Springen, Tally Ho,
Hongaarse Postkoets, Dressuurnummers,
enz. enz.

Entree f 1.00 kinderen tot 14 jaar f 0.25
Donateurs (2 personen) vrije toegang

's Avonds B A L in zaal Langeler, ten bate
van de Ponyclub.
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FLANEL
DE ALLERNIEUWSTE KLEUREN ZIJN BINNEN

Keuze uit €»O verschillende tinten

Schröder bij de
Kerk

Leden der Coöp. Dorsver. „De Vooruitgang"
die met de kleine machine

wensen te dorsen
moeten dit ten spoedigste opgeven bij de machinist
J. B. Enzerink, of bij de secretaris H. Langeler te

Hengelo Gld

Ontvangen een grote collectie TASSEN
voor rijwielen en brommers ¥¥^ ywyi caTt Xr

Knipcursus
Bij genoegzame deelname wordt er weer een

middag- en avondknipcursus
gegeven in Dames- en Kinderkleding

Aanmelden

bij de
Kerk

De SPAR-CLOU van deze week:
Elk 2e pak a 100 gr. Sparthee voor 57 et en 11 zgl.
l pk Café Noir 57 et en 11 zgl.
200 gr. Hazelnoot Bonbons . . . 57 et en 11 zgl.
l pk chocolaadjes 57 et en 11 zgl.
l tb tandpasta 57 et en 11 zgl.
l bl spinazie 57 et en 11 zgl.
l bk appelstroop 57 et en 11 zgl.
l gl mosterd 57 et en 11 zgl.
l bl ananas . 57 et ee 11 zgl.
200 gr. ger. mager ontbijtspek van 70 v. 57 et en 11 zgl.
250 gr. boterhamworst 57 et en 11 zgl.
Elke 2e Gelderse rookworst . . . 57 et en 11 zgl.

G. J. Meenink, Raadhuisstraat 42

ONZE KOLLECTIE

1960-1961
is gereed
Pracht tinten
met en zonder bont

j>a jr. O. G?.
Kerkstraat 11
HENGELO GLD

ZIE ONZE ETALAGE'S

en anTi s

Th.C,Jaisen-Weg
Voor de vele blijken van
belar.&. telling bij ons 55-
jarig huwelijk ondervonden,
betuigen wij U onze harte-
kijke dank.

W. Schierboom
G. Schierboom-

te Hennepe

Hengelo Gld, Sept. 1960
Wichmondsewcg

Te koop een toom biggen
B. Abbink, E 87, Hengelo

STREEKJEUGDDAG 1960
uitgaande van de Hervormde Jeugdraad

Zaterdagavond 17 September 8 uur Concordia

Cefafilm „Zielen in conflict"
Toegang f 1.—

Zondagochtend 10 uur Hervormde Kerk

J E U G D D I E N S T ,
o.l.v. Ds H. HOEKEMA, luchtmachtpredikant
te Arnhem

Zondagmiddag 2.30 uur
Verenigingslokaal, Schoolstraat

LEZING
door de heer H. van TIL te Doetinchem, met
kleurendia's over zijn verblijf in Kongo

Belangstellenden zijn van harte welkom

Extra Reclame:
l pnd gehakt met zakje kruiden f 1.75
l pnd rauwe lever f 1.25
l pd doorregen braadlappen f 2.20

Slagerij Stapelbroek

Te koop vers gedorst
roggestro. J. W. Menkveld
D 14 Hengelo Gld, Tel. 567

Te koop een r.b. dragende
maal, 23 Sept. a/ telling.
G. Mentink, op 't Winkel,
Dunsborg

Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Biggen te koop
J. W. Zeevalkink, C 71

Roggestro te koop bij G.
Schuerink, D 26, Bekveld

De Nederlandse Rijwielindustrie
fabriceerde in 1959 700.000 fietsen!!

Ouders,
wil Uw zoon een goed vak leren?

EMPO Rijwielfabriek
te VORDEN, Tel.: (06752) Nr. 1241
stelt hem in de gelegenheid zich grondig
te bekwamen in:

— metaalbewerking
— lakken, biezen
— monteren
— magazijnwerk, enz.

^ Goede arbeidsvoorwaarden
^ Hoog loon met premie
^ Vergoeding van reiskosten
^ Te zijner tijd opneming in ons

eigen pensioenfonds.

Aanmelding schriftelijk of mondeling aan de fabriek
(van 8—12 en van 1.30—5.30 uur).

Bloembollen
voor kamer en tuin.
Ruime keuze '
Concurrerende prijzen

Aanbevelend,

M, Wijnbergen

Gevraagd een f l ink meisje
voor de huishouding.

Smit's levensm.bedrijf
Zutphenseweg, Vorden

Te koop een toom biggen
bij J, Th. Slotboom, B 98



Gevonden een zwarte jek-
ker. Tegen advertentiekos-
ten terug te bekomen bij
J. O. Brekveld, B 27

Hengelo Gld

Zoete appels te koop.
A. Hiddink, Bekveld D 99

Te koop een toom biggen
bij D. J. Menkveld, D 44a

Te koop vers gedorst
roggestro bij M. Hiddink,'
Lenderink, bij 't Kervel

Te koop baby-kinderfiets
Zuivelweg 28, Hengelo Gld

Te koop een beste roodb.
drag. vaars, 28 Sept. a/d
telling. H. W. L. Groot
Roessink, E 19, Lankhorster-
straat

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfolo's en
reportage's

van DOLPHIJN

ATTENTIE! ATTENTIE!
Het enig juiste adres voor

HV6IEKISCHE ARTIKELEN
sinds 1934 is en blijft

FiDUClflPostDusflSHaarieni
Vraagt gratis onze uitgebrei-
de prijscourant. Discretie verz

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539
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Kopen
2.0 n d ei

is mijn ideaal en daarom ben
ik VIVO-klant.

Bij de VIVO behoef ik me
nooit bezorgd te maken over
kwaliteit en lage prijs en ook
niet over beperkte keuze in
levensmiddelen.

Bovendien biedt de VIVO mij
week aan week het niet te
versmaden buitenkansje van
handenvol VIVO-wapentjes
GRATIS bij ALLE bood-
schappen, dus ook bij merk-
artikelen.

En daarom gaat het ontvan-
gen van ƒ5.- in CONTAN-
TEN voor elk volgeplakt
VIVO-spaarboekje bij mij
als 't ware aan de lopende
band. Juist ook iets voor u.

VIVO

S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 15-22 september

Gedroogde
abrikozen
200 gram

1 schrijfblok

100 vel
gelinieerd

Aardbeien
op sap
1 blikje . . . .

Gesorteerde
chocolaadjes
100 gram

Leverkaas
1 50 gram

Met óók no# uic
GRATIS Vivo-wapentje*

j-; En... eveneens elke week brengt mijn VIVO-kruidenicr 5 spe-
ciale aanbiedingen, zó goed en zó goedkoop, dat het nauwelijks
te geloven is. U vindt ze ook in de wekelijkse VIVO-folder.

VIVO dtett de -CaJ&HS uit f

Wilt U ook
een kans wagen om een der vele prijzen
te winnen van de

Vordense marktverloting
koopt dan een lot van de op 7 oktober a.s.
te houden verloting ter gelegenheid van de

grote Najaarsmarkt
Hoofdprijzen: een rund t.w. van ong. f 600

een bromfiets t.w. van ong. f 400
verdere prijzen: klein vee, huishoudelijke artikelen,
(w.o. kachels) land- en tuinbouwgereedschappen,
enz. enz.

Totaal 150 prijzen, uitgifte 7500 loten
prijs per lot f 1.—.

Verloting t.b.v- de bevordering van het marktwezen en andere
agrarische belangen, g.g.k, fi d« Min. v. Jus. d.d. H-7-1960
nr L.O. 560-126-522.

Trekking vrijdag 7 okt. 1960 n.m. 3 uur
Loten verkrijgbaar bij de plaatselijke wederver-
kopers en bij de penningmeester, Stationsweg 18,
te Vorden.

VOOR

Phoenix-
Juncker- en
Burgers ENR-

Rijwielen

*
is

Harmsen & Geurtsen
HET ADRES

Gebruikte schrijfmachines
f 100.—, f 125.—, f 150.—, f 175.—

onder garantie

TEN HAVE - LOCHEM
Walderstraat 8 -- Tel. 1667


