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

U slaagt altijd. Marktver. Hengelo Gld

Geslaagd.
Onze plaatsgenoot de heer J. Wuestenenk,
slaagde te Hengelo Ov. voor het diploma
vakbekwaamheid dameskappen.

— Onze plaatsgenote mevr. R. Ooms-Lub-
bers slaagde te Amsterdam voor de vak-
bekaamheid Kantoorboekhandel.

Benoemd
Tot gemeente-architect dezer gemeente is
benoemd de heer C. A. J. van de Griend
thans als zodanig te Puttershoek.

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

Filmnieuws
In zaal Langeler, alhier wordt zondag 23
oktober a.s. het bioscoopseizoen geopend
met de f i lm „Helden van de Woestijn",
met in de hoofdrollen Richard Attenbo-
rough, John Gregson, Michael Craig e.a.
Een spannende oorlogsfilm waarin U ken-
nis maakt met taaie en dappere mannen,
voorbereid op het gevecht van man tegen
man.
Voor bijzonderheden zie adv. in het vol-
gende nummer.

De burgemeester dezer gemeente
zal tot eind october afwezig zijn
en zijn spreekuur hervatten op dins-
dag, 1 november e.k., des voor-
middags van 10-12 uur.

Gezondheid
voor Baby en kennis voor
Moeder, dit alles in een

fJT3ÏÏTlBABYSET

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

16 Nov. Vara's-familiefeest Concordia
24 Nov. NVEV
27 October Gemeenteavond Herv. Gern.
23 Nov. Gemeenteavond Herv. Gem.
7 Dec. Propaganda-avondvan de Bijbel;

kioskvereniging (zang Kees Deenik)
13 en 16 Dec: Uitvoering Crescondo
20 Dec. NVEV
14 Febr. Gemeenteavond Herv. Gem.

Last1 van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen

KERKDIENSTEN
Zondag 16 okt.
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds M. S J. de Jong,
pred. te Lochem. Jeugddienst

10 uur Ds Kwint, Voorbereiding HiA.
Goede Herder Kapel 10 uur, dhr te Winkel

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 Felix Tel. 06765-266 (b.g.g. 008)

Zet n iet door!
Een opkomende pijn, gevatte kou of
griep zet niet door bij tijdig gebruik
van de veelzijdig samengestelde
Sanaplrln (Mijnhardt) Koker90en 00 et

Koopt bij onze adverteerders
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20 OKTOBER 1960
Spaar op de RaHht8«a-<hg of In de

MJffoteen-wwk »» 17 Wm 22 oktober 1960

COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK
„LANDBOUWBELANG

(RAIFFEISEN-BANK) HENGELO GLD
aangesloten bij de Coöp. Centrale

Katffeisen-Bank te Utrecht

ttock cedeke&i.

Op Raiffeisendag ontvangt iedere inlegger

in de Spaarbank een aardige verrassing !
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Heden overleed zacht en kalm, onze lieve Vrouw,
Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder

Maria Helena Bolland
echtgenote van B. J. Harmsen,

in de ouderdom van ruim 78 jaar.

Uit aller naam
Fam. B. J. HARMSEN

HENGELO GLD, 13 October 1960
Bekveld D 22

De begravenis zal plaats hebben op Dinsdag 18
October 1960 om half twee, op de algemene be-
graafplaats te Hengelo Gld.

Wegens Sterfgeval
Dinsdag 18 Oct. 's morgens na 10 uur

GESLOTEN
W. J. HARMSEN

SEE
YOURSELF

IN

(De nieuwste American bra)

Verkrijgbaar^bij

(On. \y.^fansen-
WICHMONDSEWEG

Gesloten wegens familiefeest

Donderdag 20 October a.s.
A. W. Willemsen, Petroleumhandel
Keyenburg

Gevraagd R.K. meisje voor
halve dagen. Adres bureau
dezes.

Te koop lemoen voor
appelmoes, f 1.— p. mand
A. Scheffer, C 106

Biedt zich aan een boeren-
zoon, 15 jaar, genegen alle
werkzaamheden te verrichten
G. J. Mentink, C 75

Te koop valappels.
H. Bosman, Kervelseweg

Te koop plukappels bij
A. J. Harmsen, Hengelo G.
Regelinkstraat

Te koop goed onderhouden
Maico, 200 c.c. bouwjaar
1953, bij H. Wasseveld, p/a
Fokkinkweg l

Voor het scheren van
koeien, W. J. Waenink,
Regelinkstr. 13, Hengelo-G.

Evenals voorgaande jaren
gelegenheid om Uw koeien
te laten scheren.
Wissink, Berkens

Te koop 5 stuks blanke
biggen. A. Gr. Roessink,
B 4

Gelegenheid tot het scheren
van koeien. J. Luimes,
D 122, Lankhorsterstraat,
Tel. 417 Hengelo Gld

Te koop een dr. bb geit,
aan de telling. J. W. Hag-
geman, Hengelosestr. 23

Keyenburg

Gelegenheid tothetscheren
van koeien. Opgave bij B.
Enzerink, F l Varssel,

Tel. 590

Te koop jonge hennen.
G. H. Scholten, E 79a

Hengelo Gld

EXTRA RECLAME

100 gr. gebraden gehakt 40 et

100 gr. snij worst 45 et

100 gr. boterhamworst 30 et

Slagerij RATERINK

VESTEN & JUMPERS
voor groot en klein

Schröder bij de
Kerk

K.V.P. afd. HENGELO Gld

Ledenvergadering
Woensdag 19 Oct., half 8
Zaal Leemreis

Zaal Langeler Hengelo Gld

Zaterdag 22 oktober a.s.

DANSEN
Orkest „BRUGMAN"

Aanvang 7 uur



PASFOTOVS
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

HV6IEKISCHE ARTIKELEH
sinds 1934 is en blijft

FIDUCIA Postbus «Haarlem
Vraagt gratis onze uitgebrei-
de prijscourant. Discretie verz

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan öruiüsioio's en
reportage's

van DOLPHIJN
Te koop een toom biggen
bij H. C. Oeurts, C 28

Keyenburg

Te koop 4 zware biggen.
B. Boers, Hummeloseweg

Te koop een r.b. afgekalf-
de maal, vierkant stempel.
Th. Nieuwenhuis, Honne-
kink D l, Hengelo Old

Te koop een toom biggen
bij Jan Breukink, Covik

Steenderen

Te koop een goed bevleesde
schot, bij D. Schuerink,
D 118, Hengelo Qld

Te koop biggen. D. j. Wes-
selink, F 49 Varssel,

Hengelo Gld
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S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 13-20 okt.

Plastic
Broodzakjes
met sluiting, 1 pak .

Oud-Hollandse
Wafelkoeken
1 pak, 18 stuks

Voor MIJ is het
een uitgemaakte
zaak

Bij de VIVO kopen betekent
voordelig uit zijn.

Elke week brengt mijn VIVO-
kruidenier niet alleen 5 spe-
ciale aanbiedingen tegen extra
lage prijzen, maar ook met
andere levensmiddelen steekt
hij velen de loef af. En... bij
de VIVO vind ik merkartike-
len te kust en te keur, met de
prettige zekerheid, dat „kwa-
Hteit" voorop staat.

Choc. pastilles
melk of puur, 100 gram

Soepballetjes
bij aankoop van 1 pak
soep naar keuze,
per blikje

Snijworst
1 50 gram

37
39
49
41
59

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-icapentjes

Een extra verrassing zijn
de vele VIVO-wapentjes,
die ik bij ALLE bood-
schappen zó maar
CADEAU krüg. Elk Ü
VIVO-spaarboekje is dan ||:J
ook razend-snel vol, ||-;
waarna ik er prompt jp
ƒ5.- in CONTANTEN £if
voor ontvang.

VIW deettdeüikc+is uit!

KUuren: BoriU»u»,
Groen,' Zwart
mat** '35 /42

Deze en vele andere

pantoffels
in voorraad bij

W U L L I N K ' S
schoenhandel

KERKSTRAAT

11.95 VORDENSEWEG

Wij repareren
alle merken

Rijwielen en
Bromfietsen

HARMSEN & GEURTSEN

„Concordla" - Hengelo Gld

Heden Zaterdag 15 Oct.

DANSEN
Orkest „THE SPITFIRES"

Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad

Extra Reclame:
l pond malse braadlappen f 2.20
100 gram tongeworst 30 cent
l pond gehakt f 1.75
3 slavinkcn f 1.00

Tevens het adres voor voor- en achterbouten,
darmen en kruiden.

Verder verrichten wij alle soorten huisslachtingen
in onze nieuwe slachtplaats

Slagerij Stapelbroek



Internationale Spaardag
Raiffeisen-herdenking 20 oktober 1960
Onder tal van namen vindt men overal ter
wereld onderlinge bankorganisaties, die één
ding gemeen hebben. Dat zijn de Raiffeisen-
beginselen. die hecht verankerd liggen in
hun statuten.
En éénmaal per jaar. n,l op de 3e donderdag
van de maand oktober, wordt het feit her-
dacht, dat F. W. Raiffeisen in 1849 zijn
eerste onderlinge spaar- en leenbank stichtte.
We kennen de Raiffeisen-banken en boeren-
leenbanken in ons land. Instellingen op
coöperatieve grondslag, die weinig aan de
weg timmeren als het gaat om hun eigenlijke
taak, het verlenen van krediet in verschil-
lende vormen. Het Raiffeisen-krediet speelt
vanaf 1898 een nuttige rol in ons land dank
zij het spaargeld, dat uit alle kringen van
onze bevolking bij deze banken werd ge-
deponeerd.
Bij de ruim 1300 boerenleenbanken en Raif-
feisenbanken, aangesloten bij de centrale
banken te Utrecht en Eindhoven, is momen-
teel een totaal van plm. f 4.000 miljoen
aan spaargelden gedeponeerd, hetgeen ca.
43% van het landelijk spaartotaal omvat.
Geen wonder.dat velen de naam „Raiffeisen"
in hun gedachten onmiddellijk verbinden
met „sparen". Daarom is het goed, dat juist
op deze Raiffeisen-dag (20 oktober) tuaar
ook in de Raiffeisen-week (17 t/m 22 okt)
het sparen extra onder de aandacht wordt
gebracht. Allerwegen wappert dan de groen-
witte vlag van de bankkantoren en het be-
zoek aan de bank wordt met verschillende
middelen aantrekkelijk gemaakt. Het zijn
vooral de Amerikaanse Raiffeisenbanken,
die miljoenen mensen bij deze herdenking
weten te betrekken. Zelfs president Eisen-
hower geeft bij die gelegenheid een per-
soonlijke boodschap uit, waarin hij te kennen
geeft, dat de onderlinge spaar- en leenbanken
van onschatbaar economisch belang zijn ge-
worden.
Hetzelfde geldt ook voor ons land, getuige
het bovengenoemd spaarkapitaal. In het
stelsel van Raiffeisen is het sparen echter
geen doel op zichzelf, eerder een middel
om te komen tot financiële onafhankelijkheid.
De stimulerende werking van het Raiffeisen-
krediet heeft daarbij tot doel de economische
zelfstandigheid te bevorderen, zodat de
achtergrond van de internationale Raiffeisen-
dag een verstrekkende sociale betekenis heeft.

Geboorlekaarlies
Drukkerij Ulollers

'n BESTE KOEK

=»=
DELF A

CALVE-KWALITEIT
VR-31-6!

WED. GROOT-JEBBINK
DELFIA-WEDERVERKOPER

HENGELO (GW.)

TEL 348

OVER PLASTIC BOUWSTENEN
Vanaf heden is STEVORD erkend als officieel

L E G O - D E A L E R
en heeft de alleenverkoop voor Hengelo van
LEGO plastic bouwdozen.
Het gehele Lego-sortiment is nu bij ons in voor-
raad. Over de kwaliteit van Lego hoeven we U
waarschijnlijk niet veel meer te vertellen. Het is
een wereldmerk met bijna onbeperkte speelmoge-
lijkheden. (Zie de mooie Lego-advertenties in de
damesbladen).
Naast Lego verkopen wij het beste merk van
Nederlands fabrikaat in plastic bouwdozen: Monti.
Dit is zeer sterk zachtplastic, met stenen van een
groter formaat als van Lego. Voor kleinere kinde-
ren is waarschijnlijk Monti het meest aan te be-
velen, voor grotere Lego. Beide systemen willen
wij U graag tonen.

STEVORD!

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo Gld

Aanbesteding
van Melkritten

A. Gecombineerde rit Keyenburg—Gooi.
Briefjes inleveren ten kantore vóór of op Woensdag
19 October.

B. Overige melkritten.
Deze worden aanbesteed op Donderdag 20 Oct.
's middags 2 uur in zaal Langeler.

Voorwaarden en rittenlijsten liggen ter inzage ten
kantore der fabriek.

HET BESTUUR

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters


