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Dezer dagen zal een huis-aan-huis inzameling gehouden worden

van gelden, welke aan Hongaarse vluchtelingen direct of indirect

ten goede zullen komen.

Deze collecte maakt deel uit van de landelijke actie, welke één

maal voor dit doel gehouden zal worden.

Wanneer wij ons realiseren in welke afgrijselijke omstandigheden

deze Hongaren verkeren en in welke gemoedstoestand zij in ons

land bescherming en hulp zoeken, terwijl wij ons voorbereiden op St Ni-

colaas en Kerstmis en — naast eigen zorgen - - toch nog zo on-

noemelijke voorrechten genieten, dan kan het niet anders of men

zal royaal in de beurs tasten en een woord van aanbeveling niet

nodig hebben.

Tegelijk met de hierboven vermelde collecte zult U de gelegen-

heid krijgen U op te geven als lid van het Nederlandsche Roode

Kruis, voor zover ge niet reeds lid zijt. Gij dient daar dan tevens

de zaak der Hongaren mede, omdat gij allen weet dat het Internationale

Roode Kruis de organisatie bij uitstek is, welke in tijden van

oorlog, revolutie's en rampen het best en het meest doeltreffend

hulp kan bieden. Hoe breder de basis van het Naderlandsche Roode

Kruis is, hoe meer het kan helpen. Ieder Nederlander behoorde

derhalve lid te zijn. Tot 31 December 1957 kunt ge dit zijn voor

f 1.10 (een gulden en tien cents), of zo ge bereid zijt uiteraard

gaarne voor méér. Op 13 November j.l. werd besloten tot de op-

richting van een eigen afdeling -- Hengelo Gld van het Roode

Kruis, onze gehele gemeente omvattende.

Moge binnenkort een resultaat dezer grote cellecte bekend gemaakt

kunnen worden, hetwelkt klinke als een klok!

Op UW gave komt het aan l
Het Comité van aanbeveling

T. P. Baron Mackay, burgemeester

K. G. Kwint, Ned. Herv. predikant

J. G. Alferink, pastoor

G. H. I. Waanders, pastoor

R. C. Dwrars, arts

F. Schreuder, arts

W. H. van Ballegoijen de Jong, not.

C. A. Jansen, kantoorhouder P.T.T.

Presidenten van:

Groene Kruis

Wit Gele Kruis

E.H.B.O.

V.V.H.

N.V.E.V.

Landbouworganisaties

Coöp. Boerenl.banken

Geslaagd
Te Zwolle slaagde onze plaatsgenoot B.
Menkveld voor Zaakvoerder.

Gevonden voorwerpen

Manchester-vest. R. glacé handschoen.
Hondje. Kappersborsteltje.

Verloren voorwerpen

Tas met pprtemonnaie. Rood portemon-
naietje. 10 jarige pony (merrie). Zw. Ieren
handschoen. Metalen armband. R. Grolse
want. Parelkettinkje. Portemonnaie inhoud
f 2.— en sleuteltje.
Inlichtingen op het politiebureau van 9-12.30

Koldemarkt

Op de Woensdag gehouden markt de z.g.
„Koldemarkt" waren 80 paarden aange-
voerd en 176 biggen. Geplaatst waren 32
kramen; div. wagenvrachten kool en enige
hectoliters uien.
Rijzen: voljarige paarden 975 tot 1175 gld;
1% jarige paarden 700 tot 925 gld;
Shetlandse pony's 250 tot 375 gld;
Betere soorten werden boven notering
verkocht. Biggen 40 tot 50 gld.
De handel in paarden was goed.

/1//////7C Ruwe handen
*UUJIU£). Hamea- GeleiHamea-Gelei

Tub.FI 1 60 en 95 et

Grondonderzoek

Na een jaar van zeer veel regen, waardoor
de kans op uitspoeling zeer groot was, is
het thans zeer wenselijk om een onder-
zoek in te stellen naar de bemestings-toe-
stand van de grond.
Van zeer groot belang is het voor iedere
boer, dat hij weet hoe groot de behoefte
is van zijn grond aan verschillende mest-
stoffen. Pas wanneer men dit weet, kan
men mesten met oordeel, en dit is zeer
zeker mesten met voordeel.
Een oordeelkundige bemesting is het fun-
dament voor een goed geleid bedrijf. Wij
delen in dit verband mede, dat G. Den-
kers E 10 (alhier) de grondmonsters in
onze gemeente neemt voor het Bedrijfs-
laboratorium voor Grondonderzoek te Oos-
terbeek, en dat nadien door de Rijksland-
bouwvoorlichtingsdienst (in dit geval J. W.
Luiten) de uitslag van het onderzoek breed-
voerig besproken zal worden.
Zie verder advertentie in dit blad

Kindje
dtiydgaaï huidje

B A B Y D E RM
Poeder- Zal» - Olie -Zeep

KERKDIENSTEN
Hengelo Gld

Zondag 18 November

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint,

Goede Herder Kapel 10 uur, dhr te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk

Geen Dienst

Zondagsdienst doktoren:

Dr Schreuder, Telefoon 266
(bij geen gehoor 008)

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

18 Nov. Filmavond zaal Langeler.

20 Nov. Nutsavond. „Met Piet Bos het
veld in".'s Middags voor schoolk.

23 Nov. Uitvoering Chr. Meisjes- en
Jongelingsvereniging

24 November Balavond in Concordia

28 Nov. Filmavond Herv. Jeugdraad.

9 Dec. Filmavond zaal Langeler.

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.

26 Dec. Balavond DEKO

5 Jan. Balavond met The Moodchers

9 Jan. Uitvoering „Looft den Heer".

12 Jan. Feestavond HAMOVE

13 en 20 Jan. Uitvoering D.I.O.
Keyenburg

16 en 18 Jan. Uitvoering Chr. zangver.
„Soli Deo Gloria" Bekveld

23 Jan. N.V.E.V.

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

26 Jan. Feestavond Volksonderwijs.

27 Jan. Uitvoering zangver. St Caecilia.

30 Jan. Uitvoering Jeugd-Afdelingen
„Achilles"

2 Febr. Uitvoering Dames- en
Herenleden „Achilles"

15 en 16 Febr. Propaganda-avond

B.O.L.H. en B.O.G.

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

5 Maart Propaganda-avond Geld.

BUnden vereniging

20 Mrt N.V.E.V,

31 Mrt Uitvoerisg zangver. St Caecilia
te Keijenburg

Winkelboekjes

bedrukt met firmanaam

in goud of zilver, maakt

Drukkerij Wolters



BRenqen öe pAX-junioRen öank

alle milöe geveps VOOR hun spon-

tane BijöRAqen VOOR het

KOMT ALLEN

ZATERDAGAVOND 17 NOVEMBER

naat
9

66111

Gezellige leest-en balavond
Georganiseerd door de Supportersver. Sportief

Jf Prima Orkest

<¥> Een goed geschonken glas

¥ Lekker hapje

St N i c o l a a s - C a d e a u x
voor groot en klein

daarvoor moet men

M fa ARNOLD zijl!

EMPO Rijwiellabriek VORDEN
VRAAGT

PERSONEEL
tot 45 jaar, voor haar

PRODUCTIEAFDELINGEN

Inlichtingen dagelijks aan de fabriek en 's avonds

bij de Heer W. H. SESSINK, Enkweg 13,

VORDEN

ffleisiesuer. „ïriftena Trylona" ie mielunond

JAARFEEST
op Vrijdag 23 Nov., des avonds 7 uur,
in de zaal achter de Ned. Herv. Kerk

Opgevoerd worden:

„Levensschaduwen" en

„Het Neefje'1

Entree f 1.—

RECLAME:

1 pond leverworst f 0.75

1 ons ham f 0.55

Slagerij Raterink - Hengelo Gld

H.H. VARKENSHOUDERS

Tegen hoest bij varkens is BORSTIVAL

een uitstekend middel

Tegen biggengriep helpt P A T E X

Tegen biggenbrand (grijze biggen) helpt

PIXOFORM
Tegen witte diarrhee helpt PATEXFORM

onmiddelijk

Verkrijgbaar bij:

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

ssx8

Een wolk

van
een jongen!

Fricsche Vlag

babyvoeding, dïlr

wordt Uw kleintje

gezond en sterk van.

Volgens medisch voor-

schrift bereid uit

melk van een t.b.c.-vrijc

veestapel

Vraag medisch advies.

FrieSChe Vlag babyvoeding

Verkrijg!), bij Drog. lenselink Hengelo Gld

Grondonderzoek
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewas-on-

derzoek te Oosterbeek en de Rijkslandbouwvoorlich-

tingsdienst maakt door dezen bekend dat G. DEN-

KERS, E 10, te Hengelo Gld, is benoemd tot Grond-

monsternemer voor de gemeente Hengelo Gld.

Belangstellenden kunnen bij deze Grondmonsternemer

of bij ondergetekende opgeven wanneer men grond

wil laten onderzoeken. J. W. LUITEN

Zaterdag 24 November a.s.

is de smederij de gehele dag

GESLOTEN
Fa. G. HARMSEN Koordink

Heineken's
• Heineken werkt met de zogenaamde

Heineken's A-gist, een speciale gistrein-
cultuur, waarvan niemand ter wereld
(behalve Heineken) het geheim kent.

• Heineken gunt zijn bier een langdurige
rijpingstijd.

• De kroonkurk betekent een hygiënische
afsluiting van het kostelijke bier, dat
daardoor ook véél langer goed blijft.

Voor de vele blijken van

belangstelling, bij ons Zil-

veren Huwelijksfeest onder-

vonden, betuigen wij onze

hartelijke dank.

H. J. Ruesink

J. E. Ruesink-Loman

Hengelo Gld, Nov. 1956
..Nieuw Wassinkmaat". E 54

Te koop gevraagd in goede

staat verkerende fornuispot

inhoud 100—125 liter.

Brieven bur. De Reclame

Te koop een dreef knollen

G. H. Regelink, C 90,

op Els

Te koop 440Bpen, keuze

uit 8. A. J BobLink, D 74

Bekveld

Te ko^p geplukte zoete

appelen. G. B. Teunisseu,

E 151. Zelhem

Voor

HOUTEN

kippenhokken
liggende rabatplanken

en glas in schuifbare

valramen.

Vraagt inlichtingen

en prijsopgave bij

f a B, L, ln Scholten
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HENGELO GLD

Wichmondseweg 2
DOETINCHEM
Atjehstraat 23

vraagt voor beide ateliers

BEKWAME NAAISTERS
en

nette meisjes om opgeleid te worden tot naaister
Voor handige meisjes zeer goede verdiensten en echt vrouwelijk werk

in een nette omgeving

Onze ateliers zijn voor belangstellenden dagelijks te bezichtigen

van 9.00-12.00 en 2.00—5.00 uur

Aanmelden en inlichtingen dagelijks aan beide ateliers van

9.00—12.00 en 2.00—5.00 uur

CUP. meisjes- en Jongelingsuer.
HENGELO GLD (Dorp)

op Vrijdag 23 Nov., 's avonds half 8

in feestgebouw „Concordia"

Voor de pauze afwisselend programma, na de

pauze opvoering van het blijspel:

„Zowaar, als ik Jan Dijhhol heet"
door G. Hamstra-Vos

Entree f 1.—
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Wollen Dekens

Gestikte Dekens

Flanellen Lakens

Schröder

Grote verkoop van KUIPEN
op Donderdag 22 Nov. a.s. te Keyenburg (Gem.

Hengelo Gld), bij fa H. J. Sloot, Molenaar 10.15-10.45 u.

Kuipen van 50—500 liter tegen uiterst

lage prijzen

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor" OIO ZeijlefTiaker

half een gemaakt. Houtmarkt 77. ZUTPHEN

dezelfde dag nog klaar. Telefoon 3539



Na 90 Jaar een half miljoen leden en nu nog 100.000 er bi]

f
l

Hef Rode Kruis: dat zijt Gif I
Meer dan zestig taken vervult het Rode Kruis - alle zestig In dienst

der mensheid. En het Rode Kruis - dat zijt Gij. Gij, de sterke en ge-

zonde, die de last en het leed helpt dragen van de zwakke, de invalide

en de zieke. Lid van het Rode Kruis, dat is een eretitel. Als gij die

titel nog niet draagt, verwerf hem dan vandaag.

WORD LID VAM UW RODE KRUIS

Geef U op bij de Plaatselijke Afdeling van Uw Rode Kruis

Deze advertentie is geplaatst door:

Coöp. Boerenleenbanken, „Landbouwbelang" ;Hengelo en Keyenburg; Landbouwver. „De Volharding"; Aan-

en Verk.ver. „Hengelo" en „Keyenburg"; Coöp. Zuivelfabriek „Hengelo"; Hengelose Engros Slachterij v.h.

D. J. Jansen; Hengelose Cement-lndustrie; Sportschoenfabriek „Quick"; Confectie-ateliers N.V. Ter Kuile

•n Zn; Orcon en N.V. Kleding-industrie Th. F. Seesing en Zn.


