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Van Zaterdag 26 Jan, 's morgens 9 uur

Opruiming bij Stevord
tot en met Donderdag 31 Jan,

Het grootste aantal koopjes betreft

EMAILLEGOED en AARDEWERK
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*i emaillegoed van prima fabrikaat, die we November 1956 in één koop

geschikt kochten. Hierbij zijn:

50 zware waterketels zonder fout, minder dan de halve prijs: flinke maat 4.50, zeer grote 5.50
Enkele beschadigde nog goedkoper.

30 prachtige melkkokers zonder fout (dezelfde verkochten we voor deze koop voor 4.85) nu voor 3.25
50 zware emaille emmers, diverse kleuren. Staan in de prijscourant voor 6.50; kosten nu 3.50
i 60 wit emaille emmers, geheel gaaf maar lichter dan de vorige soort, verschillende maten en
prijzen. 20 complete Zand, Zeep, Soda stellen (dit is 2e keus) voor 1.98 compleet
Een berg steelpannetjes, meest emaille, sommige aluminium van zware luxe modellen met dubb.
tuit tot lichte aluminium dingetjes toe, die dan ook niet veel kosten.
Een aantal keukenuitzetten in verschillende kleuren en kwaliteiten. Pannen in alle maten en veel
kleuren. Honderden artikelen met een beschadiging (soms maar heel weinig) voor

 2
/3 tot '/s v/d prijs

PORSELEIN en AARDEWERK: k°PPen metschotels voor 59 et al keuze uit 6 soorten.

Daarboven nog tientallen andere soorten.

RESTANTEN SERVIESGOED:
 borden

- slabakken, dekschalen, koffie- en theepotten,
enz., van serviezen waarvan niet meer bij te kopen is

tegen prijzen met kortingen van 20 tot 60
9
/0. Als U niet bepaald staat op een bepaald model

of kleur is daar waarschijnlijk wat voor U bij voor een koopje.

COMPLETE SERVIEZEN: eetserviezen (crème met goudlijn) volgens de prijscourant

94.65. We hebben restanten van deze serviezen aangevuld
met bijgekochte onderd. waarvan sommige in de goudlijn iets afwijken, nu voor f 50.— compleet,
(zeer uitgebreid: 36 borden, 2 juskommen, 2 slabakken, 2 zuurschaaltjes enz.)

THEESERVIEZEN I 9°
e
d porselein (geen Japans) met bloemdecor en goudbies, 12 persoons

compleet en gaaf 18.50
Serviezen waarvan een enkel stuk ontbreekt, hebben we grondig verlaagd.

LEDER^/AREN : damestassen, boodschaptassen, luxe tassen, portemonnaies. U weet het: we
houden van vlot opruimen en de prijzen zijn daar ook naar.

SCHILDERIJEN : Naast een klein aantal opruimings-schilderijen hebben we nog als speciale
aanbieding goede schilderstukken in ornamentlijst (fris en gaaf) . Van deze

schilderstukken op doek kochten wij rechtstreeks bij de schilder een vrij groot aantal en daarom
kunnen we iets bijzonders met die prijs doen

ENIGE KINDERWAGENS:
 van

 bekend, prima merk, verkopen wij met kortingen van
30 ó 40°/o. Dit zijn geheel gave wagens

1001 artikelen in de OPRUIMING bij
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Zo de Heer wil en zij leven, hopen onze geliefde

Ouders en Grootouders

B. G. Hukker

en

R. Hukker-Keunen

op Zaterdag 2 Febr. a.s. hun 40-jarige echtver-

eniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard

mogen blijven is de wens van hun dankbare

kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld, Januari 1957

Gelegenheid tot feliciteren van half 3 tot 4 uur, op 2 Febr.

aan huis B 101.

EXTRA AANBIEDING
zuiver wollen

FABLO-OVERHEMDEN

in 3 kleuren slechts f 9

HENGELO (G) • SINDS 1880

aanbieding

i groot blik appelmoes 79 et
mei 10 geldzegels

l pau Uéöé-üescljuil
in prachtige beschuitbus,

samen 5JJJ (J|
met 6 geldzegels

150 gram snliuiorsl 79 et
met 10 geldzegels

Er zijn 1600

VéGé-kruidenfer»

in NedeHond

De laatste dagen

* van ft OPRUIMING
nog met piijsjes

die spreken!

Schröder bij de

Kerk

KERKDIENSTEN
Hengelo Gld

Zondag 27 Januari

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel

1 0.30 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds ]. Barbas

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds Nijenhuys Ockhuyzen, Aalten

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars Telefoon 277
(bij geen gehoor 008)

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

Zij schenken de rust tot herstel

M.R.IJ.-inspectie

Door inspecteur W. G. Lucassen werden
in het stamboek ingeschreven van :
A. Weustenenk, Ada bc+ 76; H. J. Wen-
tink, Sieni b- 78 ; H. Broekman, Alie b- 78;
G. J. Harmsen, Anna bc+ 76 ; L. W. Harm-
sen, Margriet b-78 ; H. Langeler, Betsie 9
b- 77; M. Eenink. Adelborst b V; G. J.
Hiddink, Willie's ]ohan b- V ; B. H. Harm-
sen, Margaretha Torn b- 78 Def.
De drie laatst genoemden zijn stieren.

Tere huid?
Babyderm-zeep

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

26 Jan. Feestavond Volksonderwijs.

26 Jan. Balavond zaal Concordia.

26 Jan. Balavond zaal Winkelman.

27 Jan. Uitvoering zangver. St Caecilia.

30 Jan. Uitvoering Jeugd-Af delingen
„Achilles"

I en 2 Febr. Jaarfeest Jongelings- en
Meisjesver.

5 en 8 Febr. Uitvoering Chr. zangver.

„Soli Deo Gloria" Bekveld

6 Febr. Corsettendem. fa Jansen-Weg
in Concordia

9 Febr. Uitvoering DEKO

10 Febr. Filmavond zaal Langeler

13 Febr. N.V.E.V.

14 en 16 Febr. Propaganda-avond
B.O.L.H. en B.O.G.

19 Febr. Nuts-Cabaretavond. te
verzorgen door Benny Vreden.

22 en 23 Febr. Toneelavond Varssel

22 Febr. Uitvoering Jongensclub

„Jong Hengelo"

23 Febr. Filmavond Heng. Besturenbond
25 Febr. Jaarvergadering Marktver.
27 Febr. Uitvoering Muziekver. Conc.
5 Maart Propaganda-avond Geld.

Blindenvereniging
I1 Mrt Nutsavond met de bekende

schrijver Willem van Ypendaal.

13 Maart Filmavond Veilig Verkeer en
HAMOVE

16 Maart filmavond in Concordia
t.b.v. de Kankerbestrijding

20 Mrt N.V.E.V.

31 Mrt Uitvoering zangver. St Caecilia
te Keijenburg

5 April Uitvoering Crescendo

22 April (Paasmaandag) uitv. Crescendo

23 Maart Uitvoering zangver.
Excelsior, Kinderkoor en Troubadours

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZLITPHEN
Telefoon 3539

Voor

HOUTEN

kippenhokken
liggende rabatplanken
en glas in schuifbare
valramen.

Vraagt inlichtingen
en prijsopgave bij

f a B, L, en Scholten
Tevens het adres voor
koloniehokken 2 x 2 M,

prijs f 115.—

Te huur 2 plaatsen in de

Ned. Herv. Kerk te Hen-

gelo Gld. Inlichtingen Huize

Zelle, Hengelo Gld.

Tel. K 6735-254

Te koop een 2-persoons

ledikant met matras en

bijbeh., wastafel en nacht-

kastje. Past. Thuisstr. 6

Te koop enige larix, voor

lichte en zware bergroeden.

D. J. Walgemoed, E40,

Hengelo Gld

Te koop een drag. stam b.

koe met hoge productie,

keuze uit drie, tbc- en abor-

tus vrij. A. J. Luesink, Brun-

derink, Tel. 261, Hengelo

Te koop een roodb. drag.

maal, met prima melklijsten

tbc- en abortus-vrij, l Febr.

aan de telling, bij G. Hid-

dink, Bekveld.

Te koop een toom biggen

bij J. W. Zeevalkink,

Bekveld C 71

Te koop 5 beste biggen

bij J. A. Wissink, Velswijk

E 87 Zelhem

Te koop drag. varken,
Ie worp. Siemes C 121,

Keyenburg

Te koop vers gedorst

haverstro. Th. J. Berend-

sen. Veld wij k C 115,

Vorden

Te koop vers gedorst
rogge- en haverstro, bij
J. Buunk, E 25, Hengelo-G

Bezorg steeds

vroegtijdig Uw

Advertenties



Heineken werkt met de BO-
genaamde Heineken's A-giat,
een speciale gistreinculttrar,
waarvan niemand ter wereld
(behalve Heineken) het ge-
heim kent.

Heineken gunt zijn bier een
llj
 langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent een
o hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat daar-
door ook véél langer goed
blijft.

Grote en kleine partijen

eetaardappels te koop gevraagd
M. Wijnbergen - Tel. 473

VARSSEL

van de Chr. Jongelings- en Meisjes-

vereniging te Varssel op 1 en 2 Febr.

Aanvang 7.30 uur

Opgevoerd wordt het spannende toneelstuk:

QMJUJi

Donateurs vrije toegang

Entree voor hen die niet-donateur zijn f 1.—

van de Gymn. en Athl. - Vereniging

„ACHILLES"
Jeugd tevens Dames en Heren

op Woensdag 30 Januari 1957

in het feestgebouw „Concordia"

Aanvang 7 uur

Prima doorregen Rundvlees f 2.00

Meoi BraadTlee» f 2.20 "L *

Rib, Roastbeef, Lende f 2.40 ?

Dagelijks verkrijgbaar voor- en achterbouten,

Slagerij Stapelbroek

Maak eens een proefrit met de

nieuwste Kaptein Mobylette
PRIJZEN :

S 1a f 398.50

S 2a f 485.—

S 3a f 525.—

Er staat een
demonstratie-

model voor U

beschikbaar !

De S 41 a is een geheel nieuw type Mobylette van Kaptein en hét grote nieuwe op
de Parijse najaarstentoonstelling. Een nieuwe frameconstructie van plaatstaal waarmede
de tank één sierlijk geheel vormt. De constructie is er zó opgericht dat zowel voor
dames als voor heren een ideale zit en gemakkelijke bestuurbaarheid is verkregen. Een
lage instap, verstelbaar stuur en zweefzadel geven U het beste comfort dat U zich maar
wensen kunt.
Maar er is meer: dit is n.l. de enige bromfiets met vol-automatische versnellingen,
een systeem dat onder alle omstandigheden feilloos de juiste versnelling kiest. Wat
een gemak bij het nemen van steile hellingen, sterke tegenwind e n . . . langzaam rijden.
Géén handle voor de koppeling (die is hier ook vol-automatisch), geen versnellingshandle
maar alleen het gashandle waarmede U de snelheid regelt; de rest doet de motor zelf.
Het rijden met de Mobylette S 41 a is het summum van eenvoud en een groot voor-
deel in het huidige drukke verkeer.
Ook aan de juiste vering is gedacht, want dit model is voorzien van soepel werkende
voor- en achterwielvering, waardoor U geen schokje meer voelt, ook niet bij het rijden
op slechte, hobbelige wegen.
De S 41 a wordt geleverd compleet met kilometerteller, steekslot, gereedschapkastje met
inhoud, grote koplamp met dim-schakelaar, centrale standaard en pomp.

De uitvoeringen zijn in zwart, zwart/grijs of bleu d'horizon. Prijs f 675.—

JOS HERWERS - Hengelo Gld

* Geboortekaartjes Drukkerij WOLTERS^



Attentie!
De gezamenlijke auto-verhuurders van Hengelo Gld,

Keyenburg en Vorden maken U hiermede bekend,

dat de tarieven met ingang van 28 Januari 1957,

als volgt zijn gewijzigd:
Eerste 100 km prijs f 0.30
meerdere km f 0.25 per km

Doop, Trouw, Begrafenissen, en korte ritten
speciaal tarief.
Wachturen f 2.75 per uur

Nachttarief: tussen 11 uur n.m. en 5 uur

v.m. 50 pCt verhoging.

De gezamenlijke vervoerders:
G. J. Barink, Ch. Groot Bruinderink, R. M. Joly,

R. G. J. Kuypers, A. G. Tragter, A. B. Wolsink,

A. G. Wolsink.

Hervormde Gemeente Hengelo GIJ
Gemeenteavond
op DONDERDAG 31 JANUARI 1957,

's avonds 7.30 uur in het gebouw Concordia

Spreker: Ir L. W. HARMSEN, van Middelburg

Onderwerp :

De verandering op het gebeid van land-
bouw en veeteelt en ons geestelijk

kerkelijk leven

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

Firma J. W. TEN HOOPEN, STEENDEREN
Drogisterij „De Vijzel"

EMPO Rijwiellabriek VORDEN
TELEFOON (06752) 241

heeft plaatsingsmogelijkheid voor enige

T I J D L O N E R S
voor magazijnwerk, enz.

Inlichtingen: overdag bij de portier.

's Avonds bij de heer T. BRUS, Deijenborgse-
straat 4, Hengelo Gld.

Heden Zaterdag 26 Jan.

DANSEN
met attractie's

in zaal „Concordia"

MUZIEK „THE MOODCHERS"

zeer grote sortering

pantalons
prijzen uanal

17.25-43.—

Jongens-pantalons
uanal 12 jaar

Euenlueel maat-
pantalons binnen 2
dagen te leveren

HENGELO (G) - SINDS 1880

Heden Zaterdagavond

BALAVOND
zaal Winkelman

ORKEST „THE SPITFIRES"

Aanvang 6 uur

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

A. M E N T I N G
VELSWIIK E 159a

Rouw-drukwerk Drukkerij Wolters


