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Onze laatste verbouwing is klaar

Heropenmg
zaterdag 29 december a.s.

We hebben jarenlang gestreefd om onze zaak geschikt te

maken voor alle soorten gelegenheden. Met deze laatste

verbouwing menen we dit doel nu bereikt te hebben.

Concordia
kan U nu ruimte bieden voor Uw

partijen, bruiloften enz.

Van klein tot groot, van 25 tot en met

ca. 500 personen.

Komt U 29 dec. of volgende dagen eens

kijken

Als bijzondere aanbieding bij
deze bijzondere gelegenheid

geven wij bij aankoop van Uw dranken

voor de feestdagen vanaf deze dag tot

zaterdag 6 januari 1963

1 fles vruchtenwijn GRATIS l

Als extra reclame

bij aankoop van 1 Itr heerlijke Vinata Vermouth,

1 pot Boerenjongens van f 2.75 voor f 1.25

Met de beste wensen voor nieuwjaar

Café-Restaurant Concordia
VOOR DE JONGELUI

Zaterdagavond 29 december

Heropeningsbal
GRATIS DANSEN

KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

30 dec. 10 uur de heer te Winkel
31 dec. 7.30 uur Ds Kwint
1 jan. 10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel

30 dec. 10 uur Ds A. v/d Heij, Halle
31 dec. 7.30 uur Ds Hakkesteegt
l jan. geen dienst

Vrijz. Herv. Kerk

31 dec. 7 uur Ds Brinkerink

R.K. kerk Keijenburg

ledere dag 7 en 8 uur Mis, behalve woens-
dag, 's Woensdags 6.30 uur Gezinsmis.
's Zondags 7 en 8.30 uur Mis, 10 uur Hoog-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
29, 30 dec. en 1 jan.

Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdiens t wijkverpleging

29, 30 en 31 dec. Zr. Luttik, Tel. 1397.
1 jan. Zr Lucie Marie, Tel. 1315

Zondagsdienst Dierenartsen

Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
29-30 dec.

Dr Felix Tel. 06755-266 (b.g.g. 008)

1 jan.
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008.

Huidgenezing
Huidzuiverheid • Huldgezondheid

RUROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

9 jan. Jaarvergadering N.V.E.V.
16 jan. Cefa-film
30 jan. uitvoering Chr. zangver.

„Looft den Heer"
4 febr. Hamove-lezing door Wim Dussel

„tussen Kremlin en Capitool"
6 febr. Cefa-film

15-16 febr. Propaganda-feestavond
BOG-BOLH

2 maart uitvoering Jongensclub
6 maart Cefa-film

16 maart Muziekparade in Concordia
17 april Cefa-film

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van Deus.
keel of borst wee: rnet

Burg. stand
Geboren: Arthur H. B. M., zn van H. F.
Seesing en H. A. Haggeman: Johanna G.
H. M. en Anita Th. C. M., drs van C. F. J.
Kok en H. W. M. Wicherink.
Overleden: Gerrit Groot Roessink, 50 jr.;
Aleida Grotenhuijs, 78 jr.

Btonchiletten
Hoestdrank ir» tabletvorm.95ct



overleed zacht en kalm onze geliefde
schoonzuster en tante

Hendrika Sandrina Agterkamp

in de gezegende ouderdom van bijna 84 jaar.

Zij ruste in Vrede.

Wed. G. Agterkamp-Riefel
H. B. Wullink-Agterkamp
D. M. Wullink
Gerrit en Dick

Hengelo Gld, 19 december 1962.
D 136

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
maandag 24 dec. op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo Gld,

PHILIPS
T.V. - Radio

Bandrecorders
r

Electro grammofoons

Platenspelers

WINTERS

ZANG- EN TONEELVERENIGING „EXCELSIOR"

wenst allen een

Bestuur en Leden van de Chr. Mu/iekm. „ C R E S C E N D O "
wenst haar donateurs en begunstigers

een gezegend 1963

CHR. ZANGVER. „LOOFT DEN HEER"

wenst donateurs, vrienden en bekenden een

1963 loe.

Wij wensen allen een

voorspoedig 1963
•n hopen ook in het nieuwe jaar uw vertrouwen

ie mogen genieten

DRUKKERIJ WOLTERS

Uw oudejaarsavond kan gezellig

worden met

deze laatste

Z.B. buitenkansjes

van 1962

Bridgeworstjes ie blikje 99 et
een tweede blikje 79 et

Elite haver Per Pakje ± 175 gr 1.35
-f- 10 wapentjes

Een potje met 8 forse knakworstjes voor

1.19 met 10 w.

De echte
Italiaanse Vermouth Ricordo

3.95 met lOOw.

S met dikke kaas

nu per pakje 1.25 met 20 w.

Ons grootste baksucces:
T/2 kg Patent bloem 79 et
500 gr. Smyrna rozijnen 79 et met 20 w.
150 gram poedersuiker 1 9 et

Waarde-B O N
Alleen ter ere van de gezelligheid tegen in-
levering van deze waardebon
250 gram heerlijke verse pinda's voor

een kwartje

Het jaar 1962 ligt weer achter ons, die periode
is weer voorbij, maar onze Z.B. is pas begonnen.
In 1963 hopen we, verrijkt door ervaringen, op
de ingeslagen weg voort te gaan en U steeds
beter, vlugger, voordeliger en gezelliger te kunnen
bedienen.
Ook willen we onze klanten danken voor hun
bereidwilligheid zich aan te passen bij in de be-
ginne voor hun onbekende Z B. situaties.
Nu gaat alles gesmeerd en de interesse voor onze
Z.B. groeit verheugend. We willen dit jaar dan
ook besluiten met U allen een gelukkig en voor-
spoedig 1963 toe te wensen.

WANSINK'S
V.I.V.O. ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Ook in 1963 voor al uw

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Jansen - Smid

wenst allen
Gelukkig Nieuwjaar

Groente- en fruithandel
G Kuipers

wenst allen een voor-
spoedig 1963

G J Meenink
Sparkruidenier — Bakkerij

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

H van de Weer
Manufacturen
wenst allen een
voorspoedig i903

Horlogerie
A Groot Kormelink
wenst allen een
voorspoedig 1963

B W Grotenhuis
Manufacturen
wenst allen een
voorspoedig 1963

A J Besselink
Smederij
wenst allen gelukkig
nieuwjaar

Hotel Michels
wenst allen voor-
spoedig 1963

Veel heil en zegen
wordt U toegewenst
door Fa G Harmsen

Noordink

Arn Boerman
Zadelmaker
wenst allen gelukkig
nieuwjaar

Joh Luimes
Kuikenbroeder
wenst U allen een
Gelukkig Nieuwjaar

M Wijnbergen
Bloemenmagazijn
Groente en Fruit

wenst allen een gelukkig
nieuwjaar

Th J Harmsen
Brandstoffenhandel

wenst allen een voor-
spoedig 1963

Grootbod's
Meubelhandel

wenst allen een voor-
spoedig 1963

Wullink's Schoenhandel
Kerkstraat — Vordenseweg

Wij wensen allen een
gelukkig en 'voor-
spoedig 1963

H M Wuestenenk
Dames- en Herenkapper
Sigarenmagazijn

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

B J Lebbink
Molenaar

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

Bennnie en Jan
Willemsen-Varkenshandel

wensen allen een
Gelukkig Nieuwjaar

H J Jansen
Kruidenier - Varssel .

wenst allen een >^
Gelukkig Nieuwjaar

Boekhandel Wolters
^ j wenst allen een voor-

spoedig 1963

G Bruggink

Café „De Zon"
wenst allen ee
gelukkig nieuwjaar

B. J. van Onna, kapper
wenst allen een voorspoedig
1963.

Wij wensen allen een voor-
spoedig 1963. ,
Manufacturenhandel

Disbergen

H. Hulstijn, Loodgieter
wenst vrienden en clientèle
een gelukkig nieuwjaar.

J. G. W. Eugelink
Depot Calpam gas

wenst allen Zalig Nieuwjaar.

Bakker Demming
wenst allen voor-
spoedig 1963.

Rijwiel- en bromfietshandel
Kappert

wenst allen gelukkig nieuw-
jaar.

H. R. Mulder
Manufacturen — Veldhoek

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

Bakkerij van de Weer
wenst allen
Zalig Nieuwjaar

Makelaars-, assurantie- en
administratiekantoor ^£

Beunk en Niesink

wenst allen Zalig Nieuwjaar

Rijwielhandel ^/

H. J. Bobbink 7S

wenst allen gelukkig
nieuwjaar.

B. Dolphijn, Kleermaker
wenst allen een
Zalig Nieuwjaar.

Slagerij Raterink

wenst allen
Gelukkig Nieuwjaar

Hekkelman, Bakkerij
wenst allen een voor-
spoedig 1963

Fa Nijenhuys Manufacturen
wenst allen Zalig Nieuw-
jaar

M G Voskamp
Levensmiddelen
wenst allen een
voorspoedig 1963

W. G. Braakhekke
. Wessanens Meelhandel

\ wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

DROGISTERIJ Lenselink

wenst allen een
Gelukkig 1963

H.Lubbers
p* ^ Meubelhandel

wenst allen een voorspoedig
1963

H.Lubbers
Végé-kruidenier

ƒ->* wenst allen een
voorspoedig 1963

J. Th. Slotboom
Rijwielhandel

wenst allen een
voorspoedig 1963

H. G. Sanderman
Shctl. Pony's en Veehandel

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

Inst. bedrijf Winters

wenst allen een Zalig
en Voorspoedig Nieuwjaar

Hotel Langeler
wenst allen een

voorspoedig 1963

G Jansen Zadelmaker

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

Lijstertours Zelhem

wenst clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig

1963

G. R. WANSINK
Drogisterij
wenst allen een

voorspoedig 1963

Fa Gebr Regeiink
Autorijschool

wenst allen een
voorspoedig 1963

Fa. LENTFERINK
wenst vrienden en bekenden

Zalig Nieuwjaar

G. VERSTEGE
kleermakerij - Tramstraat

wenst allen een
Zalig Nieuwjaar

H. J. STEENKAMP
Steenkolenhandel

wenst allen een
Zalig Nieuwjaar

VAN DER MONDT
Kruidenierswaren

wenst vrienden en bekenden
een Zalig Nieuwjaar

R. KREUNEN & Zn.
Banketbakkerij

Aan allen een
Gelukkig Nieuwjaar

A. G. WOLSINK
v.h. Meulenbrugge

Rij wiclhandel - Autoverhuur
wenst allen een

voorspoedig 1963

H. A. J. BESSELINK
Installatiebedrijf

V^ wenst allen een
Zalig Nieuwjaar

^V Fa. H. J. HORSTINK
Smederij en Ijzerhandel

wenst u een voorspoedig
1963

ALpMAN 6,Zn
ooniK^ekerijen

wenst allen 'X^
een Gelukkig Nieuwjaar

Jansen 't Schoenenhuis
wenst allen een

Zalig Nieuwjaar

B. BOERS - Veehandel
wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig 1963

Fa. A.

wenst EH benenden
een voorspoedig 1963

B. H. REGELINK
^4 Varsselseweg

wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar

Aan allen een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar

toegewenst door
Wed. Groot Jebbink

Mengvoeders - Eierhandel
?* Verzekeringen

H. Hiddink Groenteboer
wenst allen een

Gelukkig Nieuwjaar

Ordelman & Dijkman
aan allen
Gelukkig Nieuwjaar

T. Joly
v
J\

wen^lallen een
voorspoedig 1963

Café R. Joly
wenst allen een

voorspoedig 1963

SLAGERIJ Stapelbroek

*\ Zalig Nieuwjaar

Fa. H. J. Harmsen & Zn.
Banninkstraat 4

wenst allen een
Gelukkig 1963

Harmsen & Geurtsen
wenst allen een

Gelukkig Nieuwjaar
B. Berendsen & Zn
PluimveeHandel Bekveld

-V Tel. 1504
wenst klanten, vrienden en
bekenden veel heil en zegen
in 1963

Harry Jolink
Pluimveehandel

wenst allen
voorspoedig 1963

Autorijschool Weijers
KE1JENBURG

wenst allen een
voorspoedig 1963

Veel heil en zegen
wordt u toegewenst door
Drogisterij en Schildersbedr.
W. J. Derksen Keijenburg

R. J. Sueters
VIVO-kruidenier

wenst allen
een zalig Nieuwjaar

A. H. Willemsen
CALTEX

wenst vrienden en bekenden
een zalig Niewjaar

BAKKERIJ SLOOT
wenst allen een

Zalig Nieuwjaar

Drogisterij - Schildersbedrijf
Goossens

wenst allen een
Zalig Nieuwjaar

Waamelink's

Bloemenmagazijn en
Zaadhandel

wenst allen
een zalig Nieuwjaar

Frans van Uum
Keijenburg
wenst allen
een Zalig Nieuwjaar

Hotel Hoksbergen
wenst allen een
Zalig Nieuwjaar

B. J. Nieuwenhuis
Slagerij, Keijenburg

wenst vrienden en bekenden
Zalig Nieuwjaar

K. Hermans
Keijenburg

wenst vrienden en bekenden
Zalig Nieuwjaar

Elektr. Installateur
B. W. J. Besselink

Keijenburg
Telef. aangesloten 1342

wenst allen een
voorspoedig 1963

Fa. Th. F. Seesing
Kerkstraat 20 - Keijenburg
wenst vrienden en bekenden

een Zalig Nieuwjaar

K. Booltink
Keijenburg

Zalig Nieuwjaar

J. Grobben Keijenburg
Veevoederhandel (Hendrix)

wenst allen een
Zalig Nieuwjaar

Jan Luimes Velswijk
wenst allen een

voorspoedig 1963

CAFÉ Evers Velswijk
wenst allen een
Zalig Nieuwjaar

A. W. Peters
Agent „De Reclame"

wenst allen een
Zalig Nieuwjaar



Hamove huldigde lands- en provinciale kampioenen

Eerste erepenning van de gemeente Hengelo Gld voor

landskampioen Bennie Hartelman

Landskampioen Bennie Hartelman met zijn verloofde op het ereschavotje, luisterend naar de toespraak van de heer Bolder-

man van de K.N.M.V. (cliché G.O.C.)

Op de feestavond van Hamove werden de
kampioenen van de PCC- en clubritten van
het afgelopen seizoen gehuldigd en werd elk
met een toepasselijk woord de fraaie bekers
door voorzitter Wolsink ter hand gesteld.
Dit waren: J. Weevers en mevr. kampioen
PCC en clubritten auto, de heer en mevr.
B. Enzerink, duokampioen PCC en clubrit-
ten motor, de heren ). Groot Roessink, ].
van Veen, B. Klein Gotink, B. Enzerink,
W. Maalderink en E. Bultman, welke groep
teamkampioen PCC ritten werd en tenslotte
clubkampioen bromfietsen Henk Bultman.
Ook de sportcommissie werd in de huldi-
ging betrokken, omreden zij veel tot deze
successen hebben bijgedragen en de voor-
zitter overhandigde de heren een kistje si-
garen en hun dames bloemen.
Tussen al de kampioenen was een ere-
schavotje opgesteld en onder daverend ap-
plaus werd Bennie Hartelman met zijn ver-
loofde verzocht hierop plaat» te nemen.
Bennie werd hierna door de voorzitter toe-
gesproken. Hamove is met recht trots een
landskampioen onder haar leden te hebben.
Landskampioen motorterrein wedstrijden 1962

is een buitengewoon fraai* prestatie en als
aanmoediging tot nog grotere werd hem
een enveloppe met inhoud aangeboden,
vergezeld van bloemen voor hem en zijn
verloofde.
Hierna was het woord aan loco-burgemeester
Luesink, die Bennie en de Hamove feliciteerde
met het behaalde kampioenschap. Ook het
gemeentebestuur is er trots op zo iemand
onder haar inwoners te hebben, die zo'n
hoge plaats in de motorsportwereld weet te
bereiken. Dat het gemeentebestuur dit buiten-
gewoon apprecieert, mag blijken uit het feit
dat het college heeft besloten u als eerste
de gemeentelijke ere-penning in zilver aan
te bieden, na welke woorden hij Bennie
deze hoge onderscheiding overhandigde.
Plotseling weerklonk het Wilhelmus. Spon-
taan reageerde de zaal hierop en werd dit
wel het plechtigste moment voor Bennie.
De Kon. Harmonie Concordia speelde nog
een vlotte mars.
Namens de KNMV sprak vervolgens de
heer Bolderman. Hij feliciteerde Bennie, die
hij al jaren van de motorsport kent, met
het behaalde kampioenschap. Ook Hamove
feliciteerde hij met zo'n lid. Ongetwijfeld zal

deze spontane huldiging temidden van je
familie, vrienden en bekenden, je meer zeggen
dan de officiële huldiging te Utrecht. Je
hebt het nu tot landskampioen weten te
brengen en wie weet zijn er voor de toe-
komst nog grotere successen voor je weg-
gelegd.
Namens het district Gelderland der KNMV
sprak de heer van Dongen. Naast de felici-
taties tot alle kampioenen, zwaaide hij een
bijzonder woord van lof toe aan de Hamove
die telkens weer blijk geeft van activiteit
op velerlei terrein.
De voorzitter dankte aan het slot het ge-
meentebestuur voor hun aanwezigheid en
de overhandigde onderscheiding en de heren
Bolderman en van Dongen voor de ge-
sproken woorden.
Concordia werd een enveloppe met inhoud
overhandigd.
Bennie en zijn verloofde werden op de
schouders genomen en door de zaal gedragen.
Het verdere gedeelte van de avond werd op
uitbundige wijze gevierd.

Filmnieuws

Zondag 30 dec. kunnen de filmliefhebbers
hun hart ophalen, want dan draait in zaal
Langeler de nieuwe Nederlandse fiilm „Rififi
in Amsterdam", naar het boek van W. H.
van Eemlandt „Schatgravers aan de Amstel".
Willy Alberti en Els Hillenius introduceren
in deze film een 3-tal nieuwe Nederlandse
liedjes. Zie verder de adv. in dit blad.
Voor zondag 6 jan. staat de oer-komische
film „Een snertsoldaat" op het programma.

Geslaagd

Onze plaatsgenoot Henk Voskamp slaagde
te Arnhem voor het Hoger Technisch Basis-
examen Werktuigbouwkunde, afgenomen
door het Kon. Technicum P.B.N.A.

C.P.B. ald. B in kerststemming

B.g. afdeling hield in het verenigingslokaal
een vergadering onder presidium van mevn
Cortumme-te Kulve. Op deze avond, die ge-
heel in het teken van het naderende kerst-
feest stond, vertelde de heer te Winkel een
kerstverhaal en werden kerstliederen ge-
zongen begeleid door orgelspel van mevr.
Menkveld-Reesink.

Verschillende berichten moesten
noodgedwongen blijven over staan
tot het volgende nummer.

Alb. Barinlc, Schoenmaker ij

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Kantooragenda's

Zakagenda's
(ook losse interieurs)

Kalenders

Nieuwjaarskaarten

Almanakken

Wolters Boekhandel



Coöp. Boerenleenbank

„LANDBOUWBELANG"
(Raiffeisen-Bank)

Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten
l en alle andere bankzaken. •

99,eet
1
 meer succes AUTORIJSCHOOL

A. W. W. W E I J E R S
Ook voor theorie-lessen Kerksir. 18, Keyenburg Tel. 1307

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 353^

Te koop T.V., prachtig beeld
z.g.a.n. f 250,—. Telefoon
070-725793.

Te koop gevr. een goed
onderhouden kinderwagen

modern, op hoge wielen.
Aanbieding bureau van dit
blad.

Te koop roggestro. J. Th.
Seesing C 10.

Te koop 5 zware biggen

(keuze uit 16) bi j J. Klein
Gotink D 141 Hengelo Gld

Te koop 2 toom biggen

Joh. Tolkamp, D 78.

Te koop 2 toom biggen

en een stierkalf bij J. Zents
St. Janstraat 22, Keyenburg

Te koop 12 zware biggen

bij M. Hiddink (Lenderink)
bij 't Kervel.

Te koop 3 tomen biggen

bij H. Maalderink D 17,
Bekveld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporiage's

van DOLPHIJN

^^^^^WH.H.Veetiouders
!
.

Vlees-BIKS
voor stieren en ossen

sneller en gemakkelijker voeren !

• Gunstiger vlees-vet verhouding

• uw dieren groeien sneller

• lagere kosten per kg groei

• gegarandeerde eiwitgehalten

• keuze uit Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 15,
(afhankelijk van de verhouding eiwit/zetmeelwaarde

in het ruwvoederrantsoen)

Vlees-BIKS
voert U snel en efficiënt naar een hogere winst.

Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25 zijn verkrijgbaar bij:

WED.GROOT-JEBBINK
UW DEUFIA HANDELAAR

Hengelo (Gld) Q 1348

Zondag 30 dec., aanvang 2 uur

en maandag (oudejaarsdag) de gehele dag

Potbiljarten
om metworst, rollade en konijnen

in café Michels

Electrische Wasmachines
vanaf f 149

Centrifuges vanaf f 112,

1 jaar volle garantie.

Winters

Vuurwerk voor groot en klein - BOEKHANDEL WOLTERS



Wals & Co N,V, Electromotoren
Umuiden - Waarder - Hengelo Gld

Omstreeks half januari wordt een aanvang ge-
maakt met de assemblage van electromotoren in
de meubelfabriek van Lubbers aan de Raadhuis-
straat.
Hiervoor is in eerste instantie plaatsings moge-
lijkheid voor een groep van vijf personen.
Derhalve vragen wij voor indiensttreding per medio
januari a.s.:

twee leerling-monteurs

twee ongeschoolde

krachten

een eindcontroleur,

voor de laatste functie is enige electro-technische
kennis gewenst.

Nadere inlichtingen op maandag- of donderdag-
avond van 7-8 uur aan onze fabriek, Zelhemse-
weg.

BIOSCOOPZAAL LANGELER HENGELO GLD

Zondag 30 december, 8 uur

De nieuwe Nederlandse fi lm

Rififi in Amsterdam
met: Maxim Hamel - Johan Kaart - Els Hillenius
Rijk de Gooyer - Jan Blaaser - Willy Alberti -
Anton Geesink.

Een spannende en vrolijke film

Toegang 14 jaar.
Entree f 1.20 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

voor Uw eigen veili^

en die van anderen

laat uw gezichtsvermogen testen

ifrZIEGOEDJJOBETEH!
t. —"•~~*

FA KOHLER-WISSINK
Wij wensen allen tevens een Zalig Nieuwjaar.

DIEPVRIES-
kisten 35O L

kasten 4OO L

WINTERS

Doar zölt weer

Ni'jjoarskaarten
verstuurd motten wodden, want i'j kont niet
oaveral zelf goan ni'jjoarwinnen.

STEVORD
köj uutzuken uut volle soorten.

Ned. Herv. Gemeente Hengelo Gld

Maandag 31 december

inning H.O.
van 9-12 uur in de consistoriekamer

of op giro 905358

ERNSTIGE WAARSCHUWING!

Te koop gevraagd:

Gebogen kabinetten, Friese klokken, mahonie tafels

en stoelen, oude ladetafels en bureaus, petroleum-

lampen, knopstoelen, broodkasten, toog- en kussen-

kasten, dekenkisten, oud goud en zilver, porcelein

en aardewerk, koperen ketels, staande en stoeltjes

klokken, enz. enz. enz.

G. A. TER HORST
Houtmarkt 82 - Zutphen - Tel. 06750-5086

NBEUWE LEDEN

voor Leesgezelschap Hengelo

kunnen zich opgeven bij

Boekhandel Wolters
Aalberts, Ruurloseweg
Boonstra, Hofstraat


