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Mamea Gelei ES
Charme voor Uw handen

Verloting

Door de zang- en toneelver. „Excelsior"
wordt, ter bestrijding van de hoge onkosten,
een verloting georganiseerd.
De prijs van de loten is op 50 et gesteld.
Als men weet dat er prachtige prijzen, als
automatische aardappelschilmachine, thee-
servies enz. te winnen zijn, twijfelen wij
niet of de loten zullen vlot van de hand
gaan. -Oe trekking zal plaats hebben op
Woensdag 4 Nov. a.s.
Als de lotenverkopers straks aan Uw deur
komen, stelt hen dan niet teleur, maar koop
loten, U steunt hiermede de zangvereniging
en het kinderkoor.

Last van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuw tabletten

helpen U er overheen.

Plantsoen gemeentehuis

Belangstellenden in onze gemeente zullen
zich met verwondering hebben afgevraagd
waarom het plantsoen naast het gemeente-
huis gelegen een wijziging moest ondergaan,
terwijl het toch steeds de bewondering oogstte
van een ieder, die er langs liep.
De reden is gelegen in het volgende: in dit
plantsoen staat als centrum het oorlogsmo-
nument, tot voor kort ongenaakbaar voor
de ingezetenen onzer gemeente, ongenaak-
baar ook voor de nabestaanden van hen,
te wier ere het opgericht werd; een hek-
werk maakte elk contact immers practisch
onmogelijk.
Door de afbraak van deze omrastering en
herbeplanting van dit terreintje ligt het in
de bedoeling het monument nader tot de
mensen te brengen. Men zal de gelegenheid
krijgen, op ieder gewenst moment, bloemen
aan de voet van het monument te leggen,
terwijl het in de toekomst mogelijk zal zijn
dat allen op de avond van de vierde Mei
langs het monument defileren en een mas-
sale bloemenhulde wordt gebracht.
Ondergaat de plaats misschien voor het oog
een tijdelijke achteruitgang — in de toe-
komst zal zij aan waarde stellig gewonnen
hebben.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

26 Oct. Dansen zaal Winkelman
Keijenburg

28 Oct. N.V.EV.

30 Oct. Filmavond Rekkense Inrichting

2 Nov. gezellige oriënteringsrit voor

leden HAMOVE

9 Nov. Balavond Supp.ver. Hoksbergen

9 Nov. Uitv. DEKO

H Nov. Nuts-filmavond, zaal Langeler

20 Nov. N.V.E.V.

23 Nov. Uitvoering Gem. Zangver.
„Excelsior" met mannenkoor

26 Nov. Veilig Verkeersavond,

spreker de heer Kockelman

26 Nov. Contactavond Jonyensclub

29 Nov. Uitvoering Oir. Jong.- en
Meisjesver. Dorp

4 Dec. Fancy-fair van Excelsior

in zaal Maresch

12 Dec. Nutsavond, Zutph. Symphonie-
orkest, zaal Langeler

17 Dec. N.V.E.V. (Kerstavond)

17 Dec. U.V.V. Kerstmiddag bejaarden

19 en 20 Dec. Uitv. muziekver. Crescendo

26 Dec. Balavond DEKO

15 Jan. Prop. feestavond Volksonderw.

18 Jan. Uitvoering Jongensclub

21 Jan. Nutsavond, Otto Sternman,
zaal Concordia

25 Jan. Uitvoering muziekver. Concordia

l Febr. Uitv. DEKO

5 Febr. N.V.E.V.

10 Febr. Nutsavond, Willem v. Capellen
e.a., zaal Concordia

19-20 Febr. Jub.-Uitvoering, Chr. Zang-
vereniging „Looft den Heer"

22 Febr. Vara-Cabaretavond

27 Maart Uitv. muziekv. Crescendo

7 April Uitv. Crescendo

KERKDIENSTEN

Zondag 27 Oct.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Kwint

10 uur de heer te Winkel

Goede Herder Kapel 10 uur. Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk

5 uur n. m. Ds Rosbergen, Deventer

Zondagsdienst Doktoren:

Dr Dwars, tel. 277 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst Dierenartsen

Hengelo : J. E. Reichman - J. Wechgelaer

Vorden J. Wechgelaer Tel. 06752-566

Steenderen, J. Reichman, Tel. 06755-266

,,
Babyderm-zeep

Adverteren doet verkopen

De kinderrechter grijpt in.
In deze bijzondere mooie film „De kinder-
rechter grijpt in" wordt het leven van de
onbevoorrechten en misdeelden en het werk
van de reclassering en kinderbescherming
ons nobel en klaar voor de ogen gesteld.
Het is een spannend verhaal, waarin ons
de realiteit van de onderwereld niet ont-
houden wordt. Doch ook ontbreekt de hu-
mor niet. En zeker niet de naastenliefde,
ook al lijkt het resultaat hopeloos.
Een uitstekende film. die we beslist gezien
moeten hebben. Een film die ons zal ver-
rijken en onze inzichten verdiepen.
En wie zijn kinderen een bijzondere mooie
middag wil bezorgen, doet goed, hen te
zenden naar de kindervoorstelling.
Er wordt de wel zeer bijzondere film „Alleen
op de wereld" vertoond, naar het bekende
boek van Hector Mallot. Het beroemde verhaal
van Vitalis, Remi, Capi, Matthia, etc.
Zie voor bijzonderheden de advertentie in
dit blad.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren
77 biggen aangevoerd. Prijzen van 30-40 gld
Zwaardere soorten werden boven notering
verkocht. Matige handel, met enige opleving

Ouderavond O.LS. Dorp
op donderdagavond 30 oktober a.s.

7'/2 uur, in de zaal van de heer Langeler

ter gelegenheid van het afscheid van

meester Krol.

Alle ouders en voorstanders van openbaar onderwijs

zijn hartelijk welkom.
De oudercommissie

ZAAL OPEN 7 uur

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

A. MENTING
VELSWIJK E 159a

Tel. 08342—453

Nieuwste dessins

Schröder
bij de

Kerk

Heden Zaterdag 26 Oct.

DANSEN
zaal Winkelman Keyenburg
Aanvang 6 uur
Orkest „THE RYTHME PLAYERS"
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Op Zaterdag 2 Nov. a.s. hopen D.V. onze geliefde

Ouders en Grootouders

Alberi Olthof

en

Aleida Olthof-Haaring

hun 40-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog .lang voor elkaar en voor ons gespaard

mogen blijven is de wens van hun dankbare kin-

deren en kleinkinderen.

Hengelo Gld, H. Olthof
T. Olthof-Korten

Ida

Wezepe, D. W. H. Olthof
B. Olthof-Groot Roessink

Albert en Jannie

Baarn, G. Olthof
M. J. P. Olthof-Wildschut

Hans

Gelegenheid tot feliciteren van 3-4 uur in feestgebouw ,,Con-

cordia" te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, October 1957
Bekveld D 51

Tot onze grote droefheid werd plotseling van ons

weggenomen onze beste Zwager

ALBERT MENKYELD

in de leeftijd van 56 jaar.

Apeldoorn, H. Zeevalkink

G. J. Zeevalkink-Hekkelman

Hengelo Gld, J. W. Zeevalkink

G. J. Zeevalkink-Wassink

Vorden, A. J. Zeevalkink

M. W. Zeevalkink-Jansen

Wichmond, J. W. Zeevalkink
1 H. J. Zeevalkink-Denkers

Hengelo Gld, 18 oktober 1957

Met droefheid geven wij kennis van het plotseling

overlijden van de heer

ALBERT MENKVELD

welke als Bestuurslid de belangen van onze school-

vereniging met toewijding en trouw heeft behartigd.

Het Bestuur der Vereniging tot Stichting

en Instandhouding van Scholen met de

Bijbel te Hengelo Gld

K. G. Kwint, Voorz.

C. A. Janssen, Secr.

Hengelo Gld, 18 October 1957

RECLAME

100 gram Ontbijtworst 30 cent

Slagerij RATERINK

Met diepe droefheid geven wij kennis van het

overlijden van de heer

ALBERT MENKVELD

die de hervormde gemeente te Hengelo Gld, met

grote liefde en trouw als diaken diende.

De kerkeraad der herv. gemeente

Hengelo Gld

K. G. Kwint, voorzitter

G. A. Willink, scriba

Hengelo Gld, 18 oktober 1957

1 pak è 250 gr. Duiker Koffie 2.08
verlaagd in prijs

met altijd 40 Duikertjes Gratis

1 pakje a 100 gr. Duiker Thee Q.90
met altijd 20 Duikertjes Gratis

1 pak a 500 gr, Duiker Speculaas 1.00
met altijd 15 Duikertjes Gratis

Bij aankoop SAMEN voor J Og

geen 75 MAAR 100 gratis Duikertjes

Fa Beumkes-Zweers

Prima doorregen rundvlees f 2.- p. pnd

Schenkel f 1.80 per pond.

1 pnd carbonade voor f 1.80

Heden Zaterdag extra reclame

l pond verse met worst f 1.80

Slagerij Stapelbroek

v.d. muziekclub V.I.O.S.

in de school te Varssel

op Vrijdagavond 1 November om 7.30 uur

Komt genieten van

muziek, zang en schetsjes

Entree f 1.20 (belasting inbegrepen)

Kinderjurken

Damesjaponnen

Vesten, Jumpers, Rokken

Schröder



Een schattig

Vredestein pantoffeltje

voor Uw kleuters

Vredestein
betekent tevreden zijn!

^»

TJv fan aardige verrassing.

Bij elk paar Vredeilcin kindti-

laarztn «n -panlollels ontvangt U

gratis ««n prachtig kindarboaki*.

Fa J A N S E N

Schoenhandel

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de

Knittax-breimachine demonstratie
op Woensdagmiddag 30 October om 14.30 uur

tot 17.30 uur, in zaal „Concordia" te Hengelo Gld

De nieuwste machines met en zonder voorzetapparaat

KNITTAX Je Koning der hreimachines
Onbreekbare naaldbedden — Schriftelijke garantie

De eenvoudigste machine om ALLES op te breien

Komt U eens zien — Prachtige patronen en modellen

H. Luth, Nieuwstad Tel. 396 Vorden

HUWELIJK

Nette jongeman zoekt ken-

nismaking met nette weduwe

van 25—50 jaar. Ned.Herv.

Brieven onder no. 56 aan

het bureau van dit blad.

Bieden zich aan

2 ARBEIDERS
voor het rooien van voeder-

of suikerbieten.

Adres bur. dezes

Verloren een blokschaaf
op de weg van Keyenburg

naar Doetinchem. Tegen

beloning terug te bezorgen

bij B. Scheffer C 106,

Keyenburg

Te koop een goede pers-
pomp met buizen. Te be-

vragen bur. dezes.

Te koop 65 are bieten-
koppen bij H. Tersteeg,

C 66 Keyenburg

Gevraagd meisje van

's morgens 8 tot 2 uur n.m.

E. J. Buunk, graanhandel

Velswijk

Te koop enkele percelen

stoppelknollen. H. Haaring

Hofstraat 5

Te koop 7 zware biggen,
bij H. J. Wentink, Wich-

mondseweg E 5

Te koop een guste schot
met circa 11 liter melk. D.

Schuerink, D 118, Hengelo-G

Te koop een roodbont

stierkalf. G. Broekman,

E 4 Hengelo Gld

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Voorradig

eemveil en

voor tuin- en kamercultuur

o.a. Tulpen, Narsissen,

Crocussen, Hyacinten

De beste kwaliteiten tegen redelijke prijzen!

WAAMELINK's
Zaadhandel en Bloemmisterij

Allerzielen
Wij hebben een pracht partij

witte potchrysanten
gelieve tijdig te bestellen om teleurstelling

te voorkomen.

Bloemenmagazijn Waamelink
KEYENBURG - - TEL. 334

VERENIGING REKKENSE INRICHTINGEN

Woensdag 30 Oct. a.s. 'savonds 7.30 uur,

in „Concordia", vertoning van de bijzondere

mooie film

„De Kinderrechter grijpt in"

Toegang boven de 18 jaar. Entree f 0.75.

Kaarten in voorverkoop bij boekhandel Wolters

's Middags om 3.45 uur Kindervoorstelling van

de zeer bijzondere film

„Alleen op de wereld"

Entree f 0.40

VOOR AL UW

MEUBILERING

BANKSTELLEN

TAFEL- en DIVANKLEDEN

Lubbers Meubelhandel



Tolkamp's Woninginrichting
fye<zetti%Ueid en sfegc Ui Uw n

Let op onze lage prijzen!
Keukenstoelen en -tafels Cocoslopers en -karpetten - - Trap- en ganglopers

Huis en slaapkamers Vitrage en overgordijnstoffen - Tafel-, kapstok- en divankleden.
Club- en bankstellen , , ~ ,

Vloer- o.a. Viltzeil - Lmofelt - Linoleum - Coloveziltegels (onverslijtbaar)
itrilf^n si ri^in Krim p r s

bedekking en vast tapijt worden door ons vakkundig gelegd.

•̂•̂ •̂ •̂•••••••••H Vraag gerust bij ons prijs en zonder verplichting om advies.

Gaat U binnenkort trouwen of een nieuw huis bewonen, ga dan met ons mee naar de a.s. meubelbeurs
MF* van 7 t/m 9 November a.s. "̂ Ml

dit is de mooiste gelegenheid voor Uw leven,
om Uw uitzet te kopen. ± 200 fabrikanten tonen U daar alles op woninginrichting-gebied. U bespaard

tevens ±100 gulden op een kamer door rechtstreeks met ons van de fabriek te kopen. U behoeft het niet

eerder te ontvangen en te betalen dan wanneer U de goederen nodig hebt. Vraagt alhier inlichtingen.

TOLKAMP'S COMPLETE WONING-INRICHTING
KERKSTRAAT 8 — TEL. 363 — KEYENBURG

Voor betere rijlessen naar....

Autorijschool „DE REIGER" Tel. 344
Elke Dinsdagavond 19.30 uur Theorielessen bij R. Waenink, café. Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Ook thans opgave voor Vrachtauto's.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 30 Oct.

te HENGELO Gld
MARKTVERENIGING

A.s. Maandag, Dinsdag

en Woensdag

AFWEZIG

Voor motor-, tractor- en bromfietsrijders

is een

leren jas of vest
de beste bescherming

tegen regen en kou.
In diverse soorten voorradig bij

B J. HULSHOF
Henli Rijwielmagazijn

| Deze

fegenjas

i draagt U

i|ofe als
 9

t

droog is!

Waarom? Omdat

hij niet alleen

waterafstotend

is, maar omdat hij

U zo leuk staat

Kies uit düvene

frisse kleuren.

HENGELO (G) • SINDS 1880

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters


