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meer succes AUTORIJSCHOOL

CHARLES GROOT BRUINDERINK Tel. 307
Erkenning Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B.

Onze meer dan 14-

jarige rijschoolervaring

waarborgt Uw voordeel

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

Yoof ter tere
Baby-huidje
DU WEDER-ZAlf
KN OUE - ZEEP

Opkomende pijn
kou of griep, blustUsnel uit metde

veelzijdig samengestelde

Sanapirin
MtJNHARDT

Koker 50 tabl. 90 et. - 25 tabl. 60 et.

De beste toto
De beste totoprestatie werd deze week,
alhier geleverd door A. Maalderink D 139
met 10 punten.

K»!ü?Dampo

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt de
z.g. Michielsmarkt, werden aangevoerd 189
paarden, 28 veulens en 183 biggen, terwijl
36 kramen waren geplaatst.
Bij een goede handel varieerden de prijzen
als volgt:
Vol jarige volbloedpaarden van 1050 tot
1200 gulden

1/2 jarige paarden 700 tot 800 gld
Hengstveulens 350 tot 450 gld
Merrieveulens 450 tot 550 gld
Shetlandse pony's (hengsten) 200 tot 250 gld
Shetlandse pony's (merries) 450 tot 600 gld
Biggen 42 tot 46 gld per stuk
Het marktbezoek was bij gunstig weer aan
de lage kant.

Adverteren doet verkopen

KERKDIENSTEN
Zondag 2 okt.
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Ds Kwint, Bediening H.D-
Goede Herder Kapel 10 uur, Dienst

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Zondagsdienst Doktoren
ingaande zaterdagmiddag 2 uur

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

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr. Wechgelaar. Tel. 06752-156 (b.g.g. 008)

Wij repareren
alle merken

Rijwielen en
Bromfietsen

HARMSEN & GEURTSEN

HET BINNENHUIS
Woninginrichting

Fa A. POLMAN - VORDEN

STERGOGOS
Onze voorraad is nog groter dan voorgaande
jaren.

Wij hebben naast onze bestaande kollektie de
nieuwe dessins van 1961 ontvangen. Wij hebben
deze dessins op een overzichtelijke wijze geëtaleerd
Voorradig: •¥> Cocostapijt 100 br. <¥> Cocos-
lopers 50 en 70 breed + Cocoskarpetten
160x230 en 200x300 ^ Cocosmatjes * Ruige
matten ^ Corridormatten.

STER COCOS zeer gescnikt voor een
••••••••••••••••••••••i vaste bedekking in Uw

woonkamer
Degelijk Fraaie dessins en billijk in prijs

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo Gld

Het Bestuur wenst aan te besteden

3 gecombineerde melkritten
waarvan 2 in Varssel en
l rit Uilenesterstraat-Broekweg.

Bij aanschaffing van een trekker is financiële
hulp van de fabriek mogelijk.
Rittenlijsten liggen ter inzage ten kantore van de
fabriek.

Inlevering van briefjes vóór of op Vrijdag 7 October
op het kantoor.

Het Bestuur.

De Katholieke nationale Bond E.H.B.O.
Afd. Keyenburg—Hengelo Gld

zal bij voldoende deelname op de derde Maandag van
October starten met

een cursus voor het behalen van
het Eenheidsdiploma.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij:

H. Kruis, Teubenweg 5e, Keyenburg
L. Kohier, Spalstraat 15, Hengelo Gld
T. Niessink, E 156, Velswijk
J. Rondeel, Hengelosestraat C 2, Keyenburg
P. Th. Lankhorst, E l, Hengelo Gld
A. B. Oostendorp, Poelsweg 17, Keyenburg
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HERMAN OOMS
en

RIEK LUBBERS
geven U, mede namens wederzijdse Ouders, kennis
van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op Woensdag 5 Oct.
a.Si om 11 uur ten gerneentehuize te Hengelo Gld

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Kerk te
Hengelo Gld om 11,30 uur door de Weleerw.
Heer Ds K. G. Kwint.

Hengelo Gld, Kerkstraat 17 SePtembcr 196°

Toekomstig adres Kerkstraat 13, Hengelo Gld

Receptie van 4.30 tot 5.30 uur in Hotel Langeler te
Hengelo Gld

Wegens familiefeest
Woensdag 5 Oct. de gehele dag

gesloten
WOLTERS Boekhandel

Brieven en Boodschappen Drukkerij achterom

VOOR

Phoenix-
Juncker- en
Burgers ENR-

rijwielen
is

Harmsen & Geurtsen
HET ADRES

Kerkvoogdij Ned. Herv. Gem.
A.s. Woensdag inning H.O.
NIET in de Consistorie maar
ten huize van G. R. Meulenbrugge

De schoenmaker van Keyenburg
heeft een pracht collectie

leren jassen
ontvangen vanaf 105.—

•V Koopt U ze bij de man
die ze ook repareren kan **WI

Beleefd aanbevelend

JAN HERMANS
Pastoor Thuisstraat 8

Op Zondag 9 October a.s. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

H. A. Cornegoor
en
A. Cornegoor-Maatman

de dag te herdenken dat zij voor 40 jaar in de
echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven, is de wens van hun dankbare
kinderen en kleinkinderen.

Receptie Zaterdag 8 October vanaf half drie
Lankhorsterstraat D 112, Hengelo Gld.

October 1960.

Huishoud- en
«JIJ» T

herinnert U zich de gezellige avond,
vorig jaar in „Concordia", waarop
U nieuwe dingen op Modegebied
en Huishoudelijke Artikelen wer-
den getoond? Van tientallen klanten
kregen we lof over deze demonstratie-
avond, die werd georganiseerd door
de firma's

Buunk, Klem en Smeitink.
Alleen op een punt was (terecht) critiek: het was
er veel te vol, zodat de mannequins onvoldoende
ruimte in de zaal hadden en veel bezoeksters de
getoonde modellen maar half konden zien.
Een aantal dames zijn zelfs onverrichterzake naar
huis gegaan omdat er beslist niemand meer bij kon.
Deze keer willen de organiserende winkeliers dat
voorkomen en daarom zijn er

twee avonden
belegd, waarop hetzelfde gezelschap als verleden
jaar voor U zal optreden en wel op

Maandag 3 en
Dinsdag 4 October
in zaal „Concordia"
om 8.15 uur.

Voor de fa H. J. BUUNK & Zn tonen manne-
quins U nieuwe modellen in gebreide kleding,
die U zelf kunt breien met hand of machine uit
van Wijk's Spoeltjeswol.

Voor de fa J. H. KLEM & Zn laten de dames
U zien hoe U modieus gekleed kunt gaan in de
bekende Tinneroy Stoffen.

Voor de fa SMEITINK „STEVORD" wordt ge-
demonstreerd met nieuwe dingen op huishoudelijk
gebied van de bekende merken Tornado, Kat
en Inventum.

U u)6r9t een consumptie aanaevcoen l

Toegangskaarten gratis bij de
drie Hengelose winkeliers:

Buunk - Klem - SmeitinkM

Alleen nette meisjes
kunnen nog geplaatst worden

als naaister
of leerling naaister

Hoog loon, met genot van alle sociale voorzieningen, vacantiedagen.

snipperdagen, vrije Zaterdag, enz. enz. School „Algem. ontwikkeling".

SEEZO-ateliersSt Janstraat KEYENBURG

Tel. 06753-319

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons huwe-
lijk ondervonden, zeggen wij
U hartelijk dank.

G. Wolters
M. G. Wolters-

Ruesink

Vorden, Delden B 41
October 1960

Tegen Snot, Pokken en
Diphterie bij Uw pluimvee is

Pharmasol
een uitstekend middel

Vraagt inlichtingen bij Drogisterij

Vraagt inlichtingen bij Drogisterij
Lenselink, Hengelo Gld
ten Hoopen, Steenderen
Snelder, Toldijk
Manders, Baak

Kijk 'm eens glunderen I
Ja, die „voelt" zich in die
vlotte coat! Reken maar,
dat uw zoon (of zoontje,
want we beginnen met de
maat van 6 jaar) zich net
zo in zijn schik voelt als u
zo'n coat voor hem koopt
Deze, of een andere - want
we hebben een hele kol-
lektie. allemaal even vlot

H.J6

•
•
•
•
+
+
+

•
•
•
•
•

•

Te koop een toom biggen
J. Zents, St Janstraat,

Keyenburg

Te koop een kolenhaard,
klein model, in goede staat
bij W. Heyink, Vordense-
weg 46

Te koop 2 haarden bij
H. Noack, St Janstraat 17
Keyenburg

Te koop aardappelen,
zure- en zoete appels.
H. Weevers, C 22

Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan öruiüsioto's en
reporlage's

van DOLPHIJN

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een beste neurende
MRIJ vaars. G. J. Harm-
sen Esselenbroek

Vrijdag 7 oktober

grote najaarsmarkt te VORDEN
Bij besch. v.d. Min. v. Jus. d.d. 14-7-1960, nr L.O. 560-126-522
is toestemming verleend tot het houden van de jaarlijkse
verloting,

Speelt mee om een der vele pri jzen?

Koopt dan gauw een lot bij een der wederver-
kopers, bij de penningmeester of vrijdag op de
markt.

Uitgifte 7500 loten. Prijs per lot f 1.00.

Trekking 7 oktober n.m. 3 uur

HET BINNENHUIS
Woninginrichting

Fa A. POLMAN - VORDEN

De keuken, het domein
van de huisvrouw.

Maak van uw keuken dan ook iets moois,
met een installatie van ,Het Binnenhuis'.

Ploegruiten vanaf f 2.90 per meter. Borduur-
voorbeelden gratis ter beschikking.
Ploegstoffen (zwaardere kwal.) vanaf f 5.45 p. mtr.
Gegarandeerd: •wasecht ezonecnt •kleurecht

Ploeg-tafellakens met vingerdoekjes

KEUKENTAFELS

STOELEN: blank gelakt, bekleed met plastic doek

STOELEN: blank gelakt, onbekleed

KRUK met TRAPJE-COMBINATIE

ZIE ETALAGE

Extra Reclame:
l pond leverworst 75 cent
100 gram boterhamworst 30 cont

Slagerij RATERINK
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Ik ga een vol VlVO-spaar-
boekje brengen bij onze
VIVC-kruidenier. Hij betaalt
me dan DIRECT ƒ 5.- uit en
daarvoor mag ik van Mamma
een pop gaan kopen. Fijn hè?

En... voor Mamma zelf is
het feest er niet minder om.
Met de VIVO-wapentjes, die
de VIVO-kruidenier haar bij
ALLE boodschappen zó maar
CADEAU deed, kon ze mij
eens extra verrassen.

't Kopen bij de
VIVO-kruidenier biedt
reusachtige voordelen.
Elke week 5 specialiteiten
tegen ongelooflijk-lage
prijzen en....
altijd verzekerd van de
beste kwaliteit. ,

S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 29 sept. - 6 okt.

Appelmoes
3 jampotten 87
Gratis 1 VLIEGENDE PROPELLER bij:

1 pakje ThttC

van Ackerman a

Marie biscuits
250 gram

Droptoffee's
250 gram

Lunchschouder
1 50 gram

90
25
45
69

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-wapentjes

\IWOdeettde-CaJctHSuit!
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Te koop zware biggen
bij B. Berendsen, Pluimvee-
handel Bekveld, Tel. 504

Nog een partijtje moes-
appelen. Voor latere leve-
ring: Jonathans, Golden
Dilusius, Schone van
Boskoop of Goudreinet-
ten. J. H. Tolkamp, D 78

Te koop een luxe kamer-
kachel, zo goed als nieuw
B. Wassink, B 97

Te koop gebruikt kooktoe-
siel met stookgelegenheid,
met gegalvaniseerde binnen-
ketel. Fa H. J. Harmsen,
Banninkstraat 4, Tel. 220

Gevraagd

net meisje
voor 2 dagen per week.

Bakkerij v/d WEER

Gevraagd een net meisje
als hulp in de huishouding
voor 2 dagen per week.
Mevr. van der Loo,

Berkenlaan 12

Tegen hoest bij biggen en
en varkens is

BORSTIVAL
een afdoend middel

Verkrljbaar bij:
Drog. LENSELINK, Hengelo Gld
Drogisterij ten Hoopen Steenderen
SNELDER. Toldijk
MANDERS, Baak

HET BINNENHUIS
Woninginrichting

Fa A, POLMAN - VORDEN

Een goede nachtrust
houdt U fit en jong, maar dan op een

E P E D A Binnenvering

Winter- en zomerkant. Extra thermo-platische

laag aan de winterkant. Fraaie dessins.

Mooie warme kleuren.

Al met al

De matras voor U l
Verder kunnen wij U aanbieden
Kapokmatrassen, Schuimplastic matrassen,
Schuimrubber matrassen.

In een woord „KWALITEIT"

Te koop een toom biggen
bij A. Tjoonk, Lankhorster-
straat E 17, Hengelo Gld

Te koop een toom prachtige
zware biggen bij L. W.
Harmsen „Memelink"

Opgave leerlingen Kleuterschool
Het Bestuur van de Vereniging voor Ned. Herv.
Kleuteronderwijs alhier, vestigt de aandacht van
belanghebbende ouders op het feit dat de be-
schikbare ruimte in de in aanbouw zijnde kleuter-
school van dien aard is, dat het huidige leer-
lingen aantal nog voor uitbreiding vatbaar is.
Het wekt de ouders die voornemens zijn hun
kinderen naar de nieuwe school te sturen dan
ook op deze kinderen - voor zover zij voldoen
aan de eisen - reeds thans als leerlingen op te
geven bij de hooidleidster der school,
Mej. VINGERLING.

Een grote keuze

wollen en halfwollen

DEKENS
VINDT U BIJ

H.J. B U U N K & Z n


