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Instelling koopavond
Ingevolge het verzoek van de win-
keliersver, voor het invoeren van
een z.g. koopavond, stellen B. en W.
aan de raad voor hier de Vrijdag-
avond voor te bestemmen. De win-
kels zullen dan tot 21 uur geopend
mogen zijn.

Uitvoering Crescendo
A.s. Donderdag- en Vrijdagavond
zal de Chr. muziekver. Crescendo
in zaal Concordia een uitvoering
geven.
Na een aantal gevarieerde muziek-
nummers zal opgevoerd worden het
blijspel in drie bedrijven „De Olie-
kous". Dit spel zal in het dialect
gespeeld worden.
Voor verdere bijzonderheden ver-
wijzen wij naar de advertentie in
dit blad.

Pax—Keyenburgse Boys
Voor de tweede maal in dit seizoen
zullen deze beide plaatselijke elf-
tallen elkaar om de winstpunten
bekampen.
De eerste ontmoeting op het Boys-
terrein eindigde in een overwinning
voor Pax en wil Pax in de running
blijven voor de bovenste plaats op
de ranglijst, dan is het noodzakelijk
dat ook nu weer beide punten in
de wacht gesleept worden.
De mogelijkheid tot een overwin-
ning is er zeker, maar dan moet er
met vol élan gespeeld worden, ge-
lijk b.v. de tweede helft van de
wedstrijd Pax-Ratti.
Maar de Boys zullen zeer zeker
alles op alles zetten om revanche
te nemen, zodat er een spannende
wedstrijd te wachten is die vele
supporters naar het terrein aan de
Kastanjelaan zal doen stromen.

Gevonden voorwerpen
Gehaakte want. Blauwe overall.
Kinderwant. Kinderbezemtje.
Gabardine hoofddoek. Geblokte
shawl. Vulpenset. Linker glacé
herenhandschoen.

Voor Auto-rijles
A.R.UI.B. Bondsauio-rijschooi

Ch. J. Groot Bruinderinh
Gedipl. instructeur der

Kon. Ned. Toeristenbond

A.N.W.B.

Jarenlange ervaring. Tel. 307

Uitvoering „Looft den Heer"

De Chr. Gem. Zangver. „Looft
den Heer" gaf Woensdagavond in
Concordia een uitvoering waarvoor
grote belangstelling bestond. Het
zangprogramma, bestaande uit een
10-tal gevarieerde nummers, werd
afgewisseld door het duo Wolters,
uit Vorden (f lui t en piano), waarbij
de jonge fluitist zich e"en waar vir-
tuos toonde.
Zowel de zang als de muziek ver-
wierven een dankbaar applaus.
Door de toneelclub van „Excelsior"
uit Toldijk werd het toneelstuk
„Zonsopgang" opgevoerd.
Looft den Heer kan op een uit-
stekend geslaagde avond terugzien.

Verloren voorwerpen

Donkerbruine vulpen. Rechter lage
bruine herenschoen.
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(diverse soorten)

Drukkerij Wolters

KERKDIENSTEN
Zondag 4 Dec.

HENGELO OLD
Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel
10.30 uur Ds Kwint (Doop)

Goede Herder Kapel l O uur Ds Wiersma

Vrij*. Herr. Kexk
5 uur Ds H. van de Veer. Deventer

Steenderen
2 uur n.m. Afscheid Ds. A. M. Nortier

collecte Kerkekas

Zondagsdienst doktoren:

Dr Schreuder, Telefoon 266
(bij geen gehoor 003)

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden week-
markt waren 112 biggen aangevoerd.
Prijzen 40 tot 50 gld per stuk.
Goede handel.

St Nicolaasfeest O.L.S.
Het jaarlijkse St Nicolaasfeest voor
de leerlingen en toekomstige leer-
lingen van de o.1.school, dorp, zal
a.s. Maandag in zaal Langeler ge-
houden worden.
Zoals gewoonlijk verwacht de ouder-
commissie ook nu weer een groot
aantal ouders en voorstanders van
openbaar onderwijs.
Voor verdere bijzonderheden raad-
plege men de advertentie in dit
blad, waarin tevens aandacht wordt
gevraagd voor de ouderavond op
13 Dec. a.s.

\ Heeft U al kennis gemaakt
met onze

; Vita-Diepvries

|6HOEHTEH en VRUCHTEN
| M. Wijnbergen - Tel. 473

OOK IN

St Nicolaas-
Geschenken
ZIJN WIJ RUIM

GESORTEERD

ZIE ETALAGE

Garage A. B. UlOLSlllK Hengelo Gld
TEL. 256

T E G E I l H O E S T
bij UW BIGGEN is

BORSTIVAL
Tegen BIGGENGRIEP (slingerziekte) is

PATEX
een uitstekend homoeopatisch middel.

Snelwerkend Prachtige resultaten

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELÏNK
KERKSTRAAT No l - HENGELO GLD
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Voor de vrouw, voor de man, voor vader, voor
moeder, de kinderen, de verloofde, familie en
kennissen! Wij kunnen ze allen en ieder afzon-
derlijk blij verrassen uit die enorme keuze.die
textiel biedt.

Persoonlijke geschenken in de vorm van:-

een overhemd,
dameskousen,
zelfbinders,
handschoenen,

shawls,
zakdoekjes,
een blouse,
sokken.

wollen vesten,
pyama's,
onderkleding,
enz.

Klaar OOK voor de linnenhasi ol een uiizei!
Hoe wordt een tafellaken met servetten
deerd. Of een ontbijtlaken met vingerdoekja»
geborduurde lakens met slopen. Baddoekeo
doeken • washandjes en dergelijke.

Prachtige, ruime sorteringen doen U in alle prijs-
klassen slagen. Verschillende artikelen worden
bovendien in luxe verpakkingen geleverd. Het eijn
leuke, practische geschenken en ...
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Verpleeginrichting „Huize
't Enzerinck" te Vorden,
vraagt per l Jan. a.s. een
flink meisje voor assisten-
tie in de keuken en een
flink werkmeisje.
Sollisitaties aan de directrice

Te koop 6 zware biggen,
bij W. J. Weenink, Rege-
linkstraat 13

Te koop 5 beste biggen
bij W. KI. Haneveld,
Varssel F 29, Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
J. R. Pelskamp, Wichmond-
seweg 23 N.o.Z.

Te koop gevraagd een
kolenfornnis grote maat,
te bevragen bur. dezes

Te koop ± 1000 kg rode
wortelen, A. Hartelman,
Zuivelweg 26, Hengelo Gld

Te koop een dr. maal,
Januari aan de telling, met
goede melklijsten. G. J. Bos-
man, Bek veld D 107

Te koop rogge- en haver-
stro, G. Bultman,

Ruurloseweg B 85

Te koop een toom beste
biggen bij J. G. Wagen-
voort B 51, Hengelo Gld

Te koop een nieuw wit
emaille fornuis, St Jan-
straat 3a. J. Gr. Bruinderink

Te koop een toom blanke
biggen bij G. A. Diesveld
Gooi C 74, Hengelo Gld

Te koop of te ruil neuren-
de en afgekalfde vaarzen,
met 16 liter melk. H. We-
vers, Ruurloseweg

Bezorgt steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties

Filmzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie: Miedema-Deventer

Zondag 11 December, 8 uur

Je veelbesproken speelfilm,

(in schitterend technicolor)

„DE GROTE OBSESSIE"
(Magnificent obsession)

Met Jane Wyman, Rock Hudson, Barbara Rush
Vervaardigd naar de bekende roman van Lloyd
C. Douglas (de auteur van „DE MANTEL")

Een verhaal van vrouwen-verlangens, dat
één der grote emoties van Uw leven za4 zijn?
Teer-hartstochtelijk; Onweerstaanbaar;
Machtig gespeeld.

Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Toegang H jaar
Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf heden aan de zaal.

VOOR UW

ST NICOLAAS-CADEAUX

Schröder
ZIE DE ETALAGES

1.30 M brede JAPONSTOFFEN

vanaf f 3.72

Grote verkoop van Kuipen
op Dinsdag 6 Dec. a.*, te HENGELO Gld, bij

Maalderij B. LEBBINK, van 2—2.30 uur.

Kuipen van 50—500 liter, tegen uiterst lage prijzen.

P H I L I P S
RADIO

1956
perfecte weergave

W. LUIMES
HENGELO GLD

BEZOEKT DE

•fieesla
van de Chr. Jongelingsver. „IMMANUEL"
te WICHMOND, op Vrijdag 9 en
Zaterdag 10 December, in het gebouw
achter de Kerk

Op deze avonden, zal na het officiële gedeelte
worden opgevoerd het stuk

//

Een spel, dat ons weer in herinnering roept, hoe onze
jongens in Indonesië, door terroristen werden aangevallen

Tevens als blijspel wordt gegeven

BENNIE ALS HUISKNECHT
Verzuimt deze avonden niet

Aanvang 7 nar Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Hervormde Gemeente Hengelo Gld
Voor het in ontvangst nemen van de H.O.

1955 zal nog zitting worden gehouden op

Woensdag 7 December a.s.

van 10-12 en van 2-4 uur i/d Consistorie

J. MEULENBRUGGE
Secretaris- Kerkvoogdij

Deze week extra reclame!
100 gram Boterhamworst

voor <£*W cent

Slagerij R A T E R I N K

Stuur- en Dragertassen
Sport- en Dubbele tassen
Handbeschermers, Handschoenen,
Regenpijpen, Regenbroeken,
Regenjassen. Motorkappen,

ui. LUifflES Raadhuisslr. 27, Hengelo

Gaarne géén hoefbeslag

in de week van 12-17 December,

daar ik dan zelf afwezig ben.

A. J. BESSELINK — SMEDERIJ
KASTANJELAAN 10

S T N I C O L A A S F E E S T
O P E N B A R E S C H O O L D O R P

Maandag 5 december 1.30 uur n.m.

Nicolaas en zijn knecht de kinderen een

brengen in zaal Langeler.

zal St

bezoek

DENKT U

ook aan onze OUDERAVOND op dinsdag

13 december, eveneens in zaal Langeler.

Aanvang 8 uur.

Spreker: dr Hagtingius.

De Oudercommissie o.l.s.

Christel i jke Muziekvereniging

„CRESCENDO" L .4... W
(f

7ii.tvoeri.ng
op DONDERDAG 8 DEC. a.s. voor donateurs

on VRIJDAG 9 DEC. a.s.

's avonds 7 uur in Feestgebouw „Concordia"

Na een aantal muzieknummers afgewisseld door gewijde muziek wordt na
de pauze opgevoerd het blijspel in 3 bedrijven

„DE OLIEKOUS"
door H. Frieling, (wordt in dialect gespeeld) »

Entree l 1 .— (belasting inbegrepen)

NUTTIGE en PRACTISCHE

GESCHENKEN
KOOPT

ST NICOLAAS
WEER

bij HARRY VAN DER WEER

a.s. Zondag 2 uur

P A X I

Keijenb, Boys l
Entree als gewoon

Volop zoete Sinaasappelen en

Mandereinen vanaf 12 voor f 1.00

Handperen, Moes- en Handappelen
5 pond f 1.—

M. WIJNBERGEN - Tel. 473

Geboortekaartjes Drukkerij Wolters

STRAALKACHELS

INFRASTRALERS

STRIJKIJZERS

UI. LUIMES
Raadhuisstraat 27

HENGELO GLD

DOOR

H. HULSTIJN
RAADHUISSTR.



Speelgoed? Stevord!

De grootste keus in Hengelo

biedt Stevord U; dat ziet U zó

Dat geldt ook voor Cadeaux voor Dames en Heren

Zóveel keus dat U bij ons bijna altijd klaar komt.

STEVORD

ededelingen
COÖP. LANDBOUWVERENIGING
„DE VOLHARDING" HENGELO-G

Wij kunnen momenteel plaatsen een grote partij Con-
sumptie-aardappelen, in de soorten Noorderling
en Libertas, tegen f 8.— de 100 kg afgehaald van
boerderij. Opgave zo spoedig mogelijk ten kantore.
Nu het de laatste dagen nog zo buitengewoon mooi
weer blijft, is het misschien mogelijk al te spuiten
met D.N.C, tegen onkruid in wintergranen. Degenen
die hiervan thans gebruik willen maken kunnen dit
opgeven, dan zullen wij zo spoedig mogelijk beginnen.
Het is ook bij uitstek mooi weer voor slakkenmeel
strooien. De grond is mooi droog en vroeg uitzaaien
geeft altijd nog de beste resultaten; wij hebben vol-
doende voorraad.
Wij hebben steeds in voorraad Biggenmeel, Var-
kensmeel en Koeienmeel waarin inlandse granen

zijn verwerkt. Wij kunnen van deze mengsels afgeven met
aftrek van eigen granen die in opslag zijn. Wie hier-
mee nog niet bekend is, informere ten kantore.
Nu de kippeneieren zo duur zijn is het toch zaak dat
ieder zorge voor een prima en schoon product, ook
de eieren geregeld afleveren, opdat ze niet te oud
worden.
Wij hebben af te geven een grote partij Mijncoke»
Pare) - een pracht kwaliteit, wie hiervan nodig heeft
kan dit afhalen. Ook alle andere soorten brandstoffen
ruim voorradig.

G.O.S. Afd. Hengelo Gld
Vertegenwoordiger B. Stege zal ter verzorging van
een zending exportvee meegaan naar Egypte, van 7
tot eind December.
De heer Bosch zal dan het rayon van Stege moeten
bewerken. Daarom vragen wij aller medewerking, laat
ieder die wat heeft te leveren dit even aan het kan-
toor melden, dan komt Bosch wel afspreken.

GEVRAAGD EEN FLINKE

Auto- en Motor-monteur
Garage TRAGTER - VORDEN

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 7 Dec.

(St Nicolaasmarkt)

te Hengelo Gld
MARKTVERENIGING

Aankoop prijzen voor de Verloting

De TREKKING zal NIET op DONDERDAG

8 DECEMBER

maar op WOENSDAG 7 DEC.

plaats hebben.

Tegen Snot en Diphterie
bij Uw PLUIMVEE is

PHARMASOL
een uitstekend homoeopatisch middel.

Snelwerkend Prachtige resultaten

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK
KERKSTRAAT No l ~ HENGELO GLD

Wederverkopers
van de HENGELOSE MARKTLOTEN

worden beleefd verzocht hiervan afreke-

ning te doen vóór of uiterlijk

Maandag 5 Dec. a.s.
bij de Penningmeester B. GROOTBOD.

Het Bestuur


