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Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

25 Sept. Nutsavond. Opvoering van het
Toneelstuk „Gaslicht"

29 Sept. Balavond in Concordia
muziek „The Moodchers"

30 Sept. Film in zaal Winkelman
Keijenburg

2 Oct. N.V.E.V. lezing
23 Oct. Nutsavond. Lode van Gent met

kleurenfilm „Tussen vulkanen en
wilde dieren".

29 Oct. V.P.R.O. avond
film „Tuin der Wonderen"

6 Nov. Propaganda-avond Ned. Blinden-
vereniging

7 Nov. N.V.E.V. lezing
20 Nov. Nutsavond. „Met Piet Bos het

veld in".'s Middags voor schoolk.
21 Nov. Uitvoering „Looft den Heer"
12 Dec. N.V.E.V. Kerstbijeenkomst
13 en 14 Dec. Uitvoering „Crescendo"

19 Dec. Nutsavond. De bekende schrijf-
ster mevr. van Nijnatten-Doffeg-
nies over haar eigen werken.

24 Jan. Nutsavond met de voordracht-
kunstenaar Diet Bouwknecht.

19 Febr. Nuts-Cabaretavond. te verzor-
gen door Benny Vreden.

Ingezonden

Als een van de oudste Bestuursleden van
de zang- en toneelver. „Excelsior" moet mij
iets van het hart. 't Gaat niet naar wens
de laatste tijd met „Excelsior": te weinig
leden en ongeregeld repetitiebezoek. 't Be-
stuur heeft zich om deze reden genoodzaakt
gezien de repetitie, na zij hoopt tijdelijk stop
te zetten. Al met al heeft „Excelsior" 66 jaar
bestaan. Daarbij hebben zij op Hemelvaarts-
dag nog het grote genoegen gehad, onder
de eminente leiding van de heer Kolling een
eerste prijs te behalen in de Ie afdeling,
't Zou toch erg jammer zijn dat onze vereni-
ging nu aan ouderdomsziekte (verval van
krachten) ten onder moet gaan.
Daarom doet 't Bestuur een dringend be-
roep op allen, die „Excelsior" een warm
hart toe dragen en zingen kunnen, toe te
treden als lid van onze vereniging, zodat
wij binnenkort met frisse moed en in alle
partijen flink versterkt weer opnieuw kunnen
starten en „Excelsior" op deze manier ge-
legenheid geven haar naam eer aan te doen.
Met vriendelijke dank voor de plaatsruimte

Hoogachtend,
T. Ruesink, secretaresse.

N.V.E.V.-excursie
Als opening van het winterprogramma maak-
ten de dames van b.g. vereniging een excur-
sie door Twente. In Diepenheim werden de
tuinen en het kasteel met de mooie kunst-
collectie van Dr Hannema bezichtigd. Na
een rondrit door 't Hollandse Schwarzwald,
een bezoek aan de pottenbakkerij te Hellen-
doorn volgde een bezoek aan het natuur-
historisch museum van Piet Bos op de Hol-
terberg, wat een voorproefje was voor de
a.s. Nutslezing. De tocht werd besloten met
een bezoek aan het Canadese kerkhof.

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 23 September

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds F. Bannink, pred. te Zutphen
Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Kwint

Vrij». Herv. Kerk

Geen Dienst

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277

(bij geen gehoor 008)

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

Centrale fokdag

Op de Centrale fokdag van het M.R.IJ.-vee
Gelderland-Overijsel, behaalden onderstaande
inzenders uit onze gemeente een prijs:
G. J. Hiddink met Alie, eerste prijs;

„ „ „ Willemina, tweede prijs ;
Joh. Jolink met Jantje, tweede prijs ;
J. W. Wullink met Mina 3, tweede prijs en
D. Lettink met Jaantje, derde prijs.

Terug van zee
Dinsdagavond keerden een H-tal kinderen
uit onze gemeente, na een 6-weeks verblijf
te Egmond aan Zee, in beste stemming in
ons dorp terug.
Zr Fokkens zorgde ook deze keer weer
voor een vlot verloop van de reis.

Gazelle en Empo RIJWIELEN
in alle modellen en prijzen, ook in kleur

Tevens te koop 5 tweedehands g/*,T, * ;
VV<>VV^JBJJ

Jongens- en Meisjesrijwielen z.g.atnT

Agent J. Th. SLOTBOOM
RIJWIELHANDEL, B 98, HENGELO GLD

Zeer grote sortering

Nieuwe modellen en kleuren

Zuiver wollen stoffen

Maat 50 tot en met 105

Capuchons met knoop- of ritssluiting

RAMO Wol
VINDT U IN

VELE KLEUREN BIJ

H. J. BUUNK & Zn

I HB ia k A ZONDAG 30 SEPT. a.s. l

LH l ^V,^^ in ^e zaa^ van

I r 1^1 V l J. H. Winkelman •

K F I I F N R I I R R Aanvan9 8 uur

II !• l" k II iV W II W T y>offiirl vronof 1 4 iaar ^L/CCrLljLl VoHaL l i JcSoL

DE LACHFILM

l ,OP DE PLAATS RUST' i
EEN LEGER IN VREDESTIJD

I
Lachen van het begin tot het einde •

Kaarten a f 1.— en f 1.25 (alles inbegrepen)

l
verkrijgbaar a/d zaal vanaf 5 dagen voor datum

lVerwacht over 2 weken :

HALLO DIENSTMANN
l Operettefilm met Hans Moser, Paul Hörbiger e.a. l



Op Zaterdag 29 September a.s. hopen onze lieve
Ouders

J. H. Wansink

en

H. E. O. Wansink-Heyting

de dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in het
huwelijk zijn getreden.

Hun dankbare kinderen

Jan en Dicky

Hengelo Gld, September 1956
Raadhuisstraat 4

Receptie in zaal Langeler van 4.30—6.30 uur

Wegens familiefeest

is onze zaak Zaterdag 29 September

a.s. na 12.30 uur

gesloten
J. H. WANSINK, Levensmiddelenbedr.

OPTOCHT
bij de opening Ds J. L. PIERSONSCHOOL

Willen degenen, die van deze optocht kiekjes

gemaakt hebben, deze mij ter kennisneming

geven, opdat ik er enige van kan bestellen

voor de schoolverzameling.

Bij voorbaat mijn zeer hartelijke dank.

J. DORGELO, Hoofd der School.

Gevraagd een leerling

monteur, bekend met las-

sen en draaien. „Oost
Nederland", Hengelo Gld

Ter overname gevraagd
ronde tafel, door particu-
lier. Aanbiedingen Boekh.
Wolters.

Te koop roodb. maalkalf
3'/2 maand. L Tankink,
E 100 Zelhem

Te koop een dr. varken,

uitgeteld 9 Oct., keuze uit
twee. H. Bretveld, Wich-
mondseweg 21

Te koop een vaalt mest,
bij A. L. Ellenkamp, D 31
Hengelo Gld, Tel. 385

Te koop een mak eerlijk
werkpaard, koudbloed 11
jaar, bij H. Maalderink,
Berendschotstr. l, Hengelo

Te koop een toom zware
biggen. A. Tjoonk, E 17,
Hengelo Gld

Te koop toom gekr. big-

gen bij H. J. Onstenk,
huisslachter, E 107, Velswijk

Aangeboden een Kinder-

rijwiel, van 8 tot 10 jaar.
T. Assink, Meidoornstr. 11
Hengelo Gld

Te koop z.g.a.n. grijze

kinderwagen. Te bevr.
bureau dezes.

Te koop een toom blanke
biggen. B. Mentink C 87
Hengelo Gld

Te koop dekrijpe premie
beren, prima afstamming.
H. Maalderink, Berend-
schotstraat l, Hengelo Gld

Te koop een pasgekalfde
roodbonte maal, volbl.
met beste melklijsten en een
f l i n k e melkgi f t , wit-bedrijf .
H. Gosselink, Wichmond,
Tel. K 6754-228

Te koop een r.b. dr. maal

bijna a/d telling, abortus en
tbovrij. Wullink, Reigersv.

Te koop 2 toom biggen

D. J. Wesselink, Varssel
F 49, Hengelo Gld.

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

KIPPENHOKKEN
DUBBELWANDIG •

VAN CEMENTBOORD

LANGE LEVENSDUUR

TOCHTVRIJ

's ZOMERS KOEL

's WINTERS WARM

Het goedkoopste hok

Vraagt prijsopgaaf bij

W, Heijink & Zn
Vordenseweg 46

PHILIPS MONTAGE-ATELIERS

IJSSELSTRAAT 18

DOETINCHEM

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

ENKELE MEISJES vanaf 15 jaar
om geplaatst te worden als MONTEUSE of CONTROLEUSE

»N aanmerking komen zij, die de Lagere School met goed gevolg hebben doorlopen en

aanleg hebben voor het verrichten van nauwkeurig werk, dat aan hoge eisen van netheid moet vol-

doen. Aanmelding mondeling elke werkdag van 9 — 1 1 en van 14—16 uur (behalve Zaterdags-

middags) bij het Aanneembureau aan ons bedrijf of schriftelijk, waarbij tevens een aanvraag tot huis-

bezoek kan worden gedaan. Aan belangstellende meisjes wordt het boekje over ons bedrijf op

aanvraag gratis toegezonden.



WAAROM een

gaer

In het verleden werden de Porsche Diesel tractoren door de Allgaier Werke in
Uhingen en Friedrichshafen in licentie gebouwd, vandaar de naam Allgaier Diesel,
systeem Porsche. Doch sinds l Januari 1956 heeft de Porsche Diesel Motorbau
G.M.B.H. de productie zelf ter hand genomen.
In Friedrichshaven am Bodensee naast de Allgaier Porsche fabrieken zijn thans de
modernste en grootste tractorfabrieken van West-Europa gebouwd, op de plaats
waar eens het eerste luchtschip ter wereld de Graf Zeppelin van start ging. Van
hieruit ondernam de grootste vliegboot ter wereld de Do X van de Dornier Vlieg-
bootwerken de eerste reis naar Amerika. Op deze historische bodem worden thans
de modernste tractoren ter wereld vervaardigd met de beste luchtkoeling, zoals de
Volkswagen en de Porsche ren- en sportwagen.
Prof. Dr. Ferdinand Porsche, de grootste constructeur van onze tijd is in heel
de wereld een begrip geworden van kwaliteit. Dat momenteel 50°/o van de Porsche
wagenproductie door Amerika (het land van de automobielen) wordt afgenomen is
wel een overtuigend bewijs van de aanhang van Porsche's luchtkoeling en kwali-
teit. Reeds meer dan 50.000 luchtgekoelde Allgaier Porsche Diesels bewijzen hun
beste dienst over heel de wereld. Reeds meer dan 3000 economisch geleide land-
bouwbedrijven in Nederland gaven de voorkeur aan deze Porsche tractoren-constructies.

Door Porsche Diesel Motorenbouw G.M.B.H. wordt de zelfde typen-serie als voor-
heen gehandhaafd. Men zal zich afvragen, waarom geen nieuwe serie, zoals andere
fabrikaten nog steeds met nieuwe typen komen? Neen, omdat de Porsche Diesel
zijn tijd ver vooruit is. Wij denken hier aan de genormaliseerd verwisselbare onder-
delen van alle typen voor ca. 85°/0 wat een goede onderdelenvoorziening en ser-
vice-dienst garandeerd, meerdere aftakassen, de luchtkoeling, portaalas bouwwijze,
telescoopvering, thans uitgevoerd met de z.g. Zwimzits, in rubber, (verende zitting
door H.H. doktoren aanbevolen.) Het veranderlijke gewicht, de grote aanbouw-
mogelijkheden enz.
Een overtuigend bewijs van de enorme trekkracht en wendbaarheid is wel dat de
Porsche Diesels bij het landskampioenschap ploegen in Duitsland de overwinning
behaalden, met het gevolg dat van alle Duitse tractoren alleen de Porsche Diesel
zal deelnemen aan het wereldkampioenschap ploegen in October a.s. in Engeland.

De Fa. v. d. Pavert te Doetinchem die in Uw omgeving de vertegenwoordi-

ging van deze waardevolle producten behartigd, heeft naast zijn moderne

smederij een afdeling voor tractoren en is uitgerust met een service-wagen

voorzien van onderdelen en testapparaten voor alle typen.

a van v

TELEFOON 08340-3354

TRACTOREN - LANDBOUWWERKTUIGEN



Wij danken U allen harte-
lijk voor de spontane wijze
waarop U ons 25 jarig
zakenjubileum hebt mede-
gevierd en wij hopen ook
in de toekomst als steeds
voor U klaar te mogen
staan.

SUETERS

Levensmiddelenbedrij f
Keyenburg

Verpleeginrichting Huize
„'t Enzerinck" te Vorden
Tel. 372, vraagt net flink
werkmeisje, niet beneden
18 jaar . Sollicitatie's aan de
directrice.

Te koop beste biggen

bij J. H. Tolkamp, D 78

K oo p t bij onze adverteerders

i*en brei!

Om een groot of klein stuk te
breien daar behoeft U nu niet
meer tegen op te zien.

Koopt een

KNITTAX-BREIMACHINE
en U kan alles breien in een wip.

Deze machine breit alle patronen
en steken.

Eenvoudige bediening.

Is voor iedereen gemakkelijk te leren

Gratis les.

Vraagt demonstratie bij :

H. LUIK, iel. 396. inemsiad. Horden

EMPO Rijwielfabriek VORDEN
Tel. K 6752 No. 241

VRAAGT

PERSONEEL
tot circa 30 jaar

voor diverse fabrieksafdelingen

Aanmelding bij de Portier of schriftelijk.

Inlichtingen 's avonds bij

de heer T. BRUS, Dyenborgsestraat 4

HENGELO GLD

a.s. Dinsdag 25 September

eewte
zaal CONCORDIA - - Aanvang 8 uur

Opgevoerd wordt het toneelstuk „Gaslicht"

Nieuwe leden kunnen zich aan de zaal

nog opgeven.

ZEER GROTE NIEUWE SORTERING

VOOR

/

^j
ZIE DE ETALAGES

Schröder

Wentink's Broederij
Opgericht 1910 — Tel. 3252 b.g.g. 4908

Zandslag - DOETINCHEM

Het vanoud's bekende adres.

-^ Alle kuikenrassen

*f> Jonge hennen

Wij leveren alle legrassen en kruisingen, afstam-
mend van pluimvee met een zeer hoge productie

Agent voor HENGELO GLD

T. ass iNK - meidoornsM 11

Prima doorregen Rundvlees

Mooi Braadvlees

Rib, Roastbeef, Lende

Verse Worst

ff 2.00

ff 2.20 ^

f 2.50 |

ff 1.75

Tongeworst per 100 gram ff 0.35

Slagerij Stapelboek

1957 in aantocht!

Wij leveren uitsluitend

de door de P.T.T goedgekeurde

V I S I T E K A A R T E N

Drukkerij Wolters Hengelo - Tel 455

Te koop: 2 damesrijwielen, l herenrijwiel en

2 meisjesrijwielen. Alles in prima staat.
W. LUIMES, Raadhuisstraat, Hengelo Gld

NAGHTRIT HAWIOVE
ZATERDAG 29 SEPTEMBER a.s.

Start 8.30 uur bij Hotel Michels.

BS£*~ Inschrijving aan de start "Ts%

Totale afstand plm. 70 km.

MOOIE PRIJZEN



f W E L L A
DE WERELD BEROEMDE, MODERNE

HAARVERZORGING
LURVINK'S KAPSALONS

Tel. 06753-298 KEYENBURG

VOORRADIG:

BLOEMBOLLEN
voor Uw TUIN en HUISKAMER o.a.

TULPEN, HYACINTEN, CROCUSSEN enz.

Verder voor al Uw B L O E M W E R K

naar UlAAMELinK'S Bloemenmagazijn
KEYENBURG

Redelijke prijzen Verzorgd werk

PRONTO

MET

ONBREEKBARE
VEER

Horlogerie R. J. PUTTEN
STEENDEREN TEL. 218

Alle Horloges vanaf f 25.—
verzekerd gedurende 2 jaar na aankoop

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 26 Sept.

(St Michielsmarkt)

te Hengelo Gld
MARKTVERENIGING

* Enterkeurïng
Geen inleggeld. Mooie prijzen

Grote Jubileum-

tevens Verlotingsmarkt
te V O R D E N

OP VRIJDAG 5 OCTOBER 1956

Verloting van Vee, Landbouwgereedschappen en

Huishoudelijke Artikelen

Hoofdprijs EEN RUND

2e prijs EEN BROMFIETS
Verloting goedgekeurd door de minister van
Justitie bij beschikking van 24 Juli 1956. L.O.
560/126. Uitgifte 7500 stuks. Prijs per lot f 1.—

Loten verkrijgbaar bij de penningmeester

H. KLEIN BRINKE, Stationsweg 18, Vorden.

Ook verkrijgbaar bij onderstaande adressen :

Wuestenenk, Kapper Hengelo Gld
G. Peters, Hengelo Gld
Café Bruggink, Hengelo Gld
Dijkman, Ruurloseweg, Hengelo Gld

Kieding-industrie Th. F. S E E S i n e & zn n.u.
Tel. K 6753-319 - - KEYENBURG

VRAAGT NETTE MEISJES als

Naaisters en
Leerling-naaisters

Bij ons leert U het gehele naaistersvak.

Op aanvraag komen we U gaarne bezoeken en

vrijblijvend alle inlichtingen verstrekken.

L BALAVOND
Zaterdagavond 29 Sept.

in Concordia

T $0 MUZIEK THE MOODCHERS
H'

ATTRACTIE BALEROSPEL

Tegen hoest bij biggen en varkens is

Borstival
een uitstekend middel.

Verkrijgbaar bij:
DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld



Ook in Brussel
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent.

• Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
blijft.

Een retourtje

Almelo-Brussel

,,Als Je slaagt voor je examen", zei vader, ,,gaan we
samen een weekendje naar Brussel." Zoonlief slaagde
en .... ze gingen.

Vader en zoon in Brussel en natuurlijk zitten-in-de-
zon-op-een-terras. „Wat drinken we, meneer-de-
geslaagde?" „Bier!" zei hij stoer. En vader riep:
„Ober. twee Heineken". „Wat een blunder, pa, jij met
je Heineken. We zijn hier niet in Holland." Een béétje
in Holland waren ze wél! Want de ober bracht het:
koel, parelend Heineken's Bier.

Ook in Brussel weten ze wat goed is. Ze hebben er
Heineken! Niet voor niets is Heineken de grootste
exporteur van Pilsener Bier ter wereld. In Barchem
en Barcelona, in Buurse en Buenos Aires, in Borculo
en Bombay, overal wordt Heineken's Bier gedronken.

,,'k Was in Brussel", vertelde de man-geworden zoon
trots aan zijn vrienden. „Kom óp, ik tracteer een
glas Heineken en vertel je er van." En tussen twee
slokken in: „Hè heerlijk, zo kom ik weer helemaal in
de sfeer, want dit dronken we in Brussel ook . . ."

Heineken's Bier

NUTSDEPARTEMENT VORDEN

DE CURSUS OPLEIDING

Praktijk-Diploma BOEKHOUDEN
welke iedere dinsdag om 7 uur wordt
gehouden in het Nutsgebouw, is deze
week aangevangen.

Aanmelding nog mogelijk, bij de leider
W. Kuyper, Leraar M.O., Molenweg,
Vorden.

i an a

RUBBER STALVLOEREN

Een weldaad voor uw vee, die alle
stalbeengebreken voorkomen of verhelpen.
Ze worden door ons uit voorraad ge-
leverd en vakkundig gelegd.

Vraagt vrijblijvend nadere inlichtingen.

A. R. WAGENVOORT
H«ckfort. Vorden — Telef. 259


