De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keijenburg,
Velswijlc-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond

mee, succes

Zaterdag 26 Juli
27e jaargang no 42

Advertentieprijs 4 et per m.m.
Postabonne's buiten de huis-aan-huisverspreiding f 2.00 per half Jaar»
Redactie en administratie:
Drukkerij WOLTERS - Hengelo-Gld

e.o.

Tel.

AUTORIJSCHOOL

CHARLES GROOT BRUINDERINK Tel. 307
Erkenning Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B.

Heden zaterdag
26 Juli, 6 uur

dansen
zaal WHiHelman Keljenliupg

Gewatteerde dekens
.

grote maat, 4 kleuren
180 x 215

f

18.95

M, Lentferink tel, 383

Keijenburgse Boys

Promotiewedstrijd
27 Juli 2 uur

-

Giro 624781

Onze meer dan 14jarige rijschoolervaring
waarborgt Uw voordeel

Zondag 27 Juli
Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Jansen, Gaanderen, jeugddienst
10 uur de heer te Winkel
Goede Herder Kapel l O uur Ds Kwint, H.A.
Zondagsdienst Doktoren:
Dr Schreuder, tel. 266 (b.g.g. 008)
Zondagsdienst Dierenartsen

Keijenb. Boys l
Markelo l
Extra reclame

100 gr, hamworst 35 ct
Slagerij Raterink

M. G. Voskamp
en
H. J. Voskamp-Jansen

06753-455

KERKDIENSTEN

In verband mat van verschillende zijden gestelde vragen heeft het bestuur van de Boys
besloten om. ter gelegenheid van de promotie naar de 4e klas KNVB, op Zondag 27
Juli a.s. van 7—9.30 uur in zaal Winkelman
felicitaties in ontvangst te nemen.

Op 28 Juli a.s. hopen onze geliefde ouders

1958

Hengelo Gld, H. van Soest, Tel 06753-420

Trekkingslijst Anjerfonds
De trekking heeft inmiddels plaats gehad ea
de trekkingslijst is voor een ieder ter inzage
bij boekhandel Wolters (etalageraam).

Gemeente Hengelo Gld
De Burgemeester dezer gemeente
is verhinderd op Dinsdag
29 Juli e.k. spreekuur te houden

Onze OPRUIMING duurt nop voort
tot en met Woensdag 30 Juli
11) /O

op alle
courante artikelen

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Tevens herdenken zij hun 25-jarig zakenjubileum.

B. W. Grotenhuys & Zn, Bekveld

Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen
Martie, Nettie en Bennie

Accountantskantoor Th. J. SLOOT

Receptie van 3-5 uur ten huize Hummeloseweg M

Hengelo Gld, Juli 1958

28 en 29 Juli a.s.
wegens familiefeest GESLOTEN

M. G. VOSKAMP
van 2 tot 7 Aug. en 15 Aug.

gesloten

Van 3 tot en met 11 Aug.

is de Dameskapsalon
wegens vacantie

in

Van Maandag 28 Juli
tot en met 9 Aug.

geven wij op alle

winkel- en collectifcgoederen

Vishandel PRINS
wegens vacantie

GESLOTEN van 28 Juli tot 4 Aug,

gesloten

10% korting

A.
VORDENSEWEG

Voordelig te koop
Korte stammen dennenzaaghout vanaf 3 M.
Te bevr. 's morgens om 8 uur op Huize Zelle, Hengelo Gid

Op de volgende dagen kunt U terecht in de

ruiming bij Stevord:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag

A

Wat ons

vaak gevraagd wordt:

„Waarom zijn in de opruiming veel dingen
zoveel goedkoper dan normaal"?
Dat heeft meerdere redenen:
In de eerste plaats zijn er af en toe in elk
vak - ook in de groothandel - slappe periodes, waarin het mogelijk is c o u r a n t goed
beneden de prijs te kopen. Dit heeft zich
de laatste maanden b.v. in de aardewerkbranche voorgedaan. Dergelijke gelegenheidskansen vindt U in onze opruiming terug. In
Emaille zijn soms partijen te koop met kleine
kleurafwijking; even goed, maar toch afgekeurd voor de uitzetten van een Ie klas merk.
Verder: Ook wij makeji in onze inkoop fouten
en blijken soms van een artikel teveel gekocht te hebben. Dan moet er ruimte en geld
komen en dus moet de prijs het ontgelden.
U kunt dan profiteren!
Rest verder nog het ontstaan van vele kleine
krasjes en beschadigingen bij verzending of
in de winkel op artikelen die toch ook verkocht moeten worden, maar niet als normaal
aangeboden kunnen worden. Wij geven bij
elk artikel zoveel mogelijk aan wat de reden
tot opruiming is en U kunt er van verzekerd
zijn dat geen enkele fout bewust verzwegen
wordt. Ook een opruimingsartikel moet altijd
zijn geld waard zijn en liever meer dan datl
Daar staat tegenover: ruilen, bezorgen en
garantie (tenzij anders overeengekomen) is
tijdens de opruiming niet mogelijk.

31 Juli
1 Aug.
2 Aug.
4 Aug.
5 Aug.

De eerste morgen (Donderdag) openen we om
9 uur (dan kunnen de „drukke moeders" er
ook bij zijn). Verdere dagen 's morgens 8 uur.
Na sluitingstijd worden de etalages dagelijks
aangevuld met nieuwe koopjes, die dan de
volgende morgen vanaf 8 uur te krijgen zijn.

„Waterval-verkoop"!
In één etalage hebben wij een aantal artikelen geplaatst, waarmee
we een bijzondere „Waterval-verkoop" op touw zetten.'Dit
zijn geen rommeldingen, maar goed bruikbare huishoudelijke artikelen van verschillende soort. Ziet U zelf maar in de etalage.
De prijzen van deze artikelen
kletteren werkelijk als een waterval naar beneden; ze worden n.l.
elke dag verlaagd!
Aan ieder stuk zit een duidelijke kaart, b.v.:

Theeservies,
1 2-persoons
normale prijs
pl.m. f 25.-

Donderdag 31
Vrijdag
1
Zaterdag
2
I
Maandag
4
Dinsdag
5
Woensdag
6

Juli
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.

19.00
14.00
12.50
9.95
6.95
0.00

Elk artikel in deze etalage wordt dus dagelijks goedkoper. U kunt
wachten tot de prijs bereikt is die U betalen wilt (tenzij iemand
anders U vóór is!) ledere morgen om 8 uur precies, kunt U voor
de prijs van die dag terecht tot klokslag 6 (Vrijdag tot 9 uur). U
begrijpt: voortijdig verkopen of voor iemand bewaren, kan er niet
bij zijn. Ook per telefoon kunt U dit niet behandelen. Ieder waterval-artikel dat op de laatste dag van de opruiming (5 Aug.) niet
verkocht is, wordt, dus Woensdagvoormiddag gratis weggegeven.
(Openen om 8 uur; wie 't eerst komt, het eerst maalt; eventueel
niet meer dan l artikel gratis per klantengezin).
Dit is iets nieuws; we zijn even benieuwd
als U, hoe dat zal aflopen!

U weet het:
de opruiming bij Stevord
staat er voor bekend,
dat er ook werkelijk
wat te halen is!

Een opsomming van artikels en prijzen te geven is niet
te doen. Er is te veel en er zijn ook veel artikels in
zoveel modellen en prijzen dat de aantallen van één
soort en één prijs maar klein zijn. Het beste is: komt
U zelf kijken. Dat geeft niet de minste verplichting.
We noemen enkele groepen:

Emaille.

Ook complete
keukenuitzetten.

Bijzondere dingen kunnen we doen in emaille emmers
en waterketels (beide van zware kwaliteit) gaaf goed
voor de helft van de prijscourantprijs.
Plastic emmers vanaf f 1.25.

Aardewerk en Porcelein.
Doordat er momenteel veel rumoer en felle concurrentie
is bij fabrikanten en grossiers, hebben wij hierin scherp
kunnen kopen. Dat blijkt in onze prijzen.
Verder veel serviezen die goedkoop zijn.
In glazen drinkserviezen (prachtig Leerdam en Duits)
een aantal waarvan een enkel glas beschadigd is, voor
gelegenheidsprijs.

met rits
voor vacantie, boodschappen doen of ,een dag uit',
grondige prijsverlaging
In kleine damestassen
(visitetassen) is niet veel
voorraad, maar wel veel
prijsverlaging:
alles voor 1/4 van de prijs!

Houtwaren:
trappen, strijkplanken, wringerbokken,
ligstoelen.

Schilderijen.
Een heel grote partij

Rookstandaards
in veel soorten voor wonderlijke prijzen
en 1001

STEVORD

andere

luxe en huishoudelijke artikelen

J. W. Smeitink - Hengelo Gld

Heden Zaterdagavond
^**^

Muziek The Moodchers.

Oud-Vordense
Markt

met ongekend
lage prijzen

o&erne vermat

„The Swing Mul",
Schietsalon enz.
Tevens verschillende kramerijen
en
in het Nutsgebouw

Orkest THE MOODCHERS

Aanvang 7.45 uur

Onze

ju.

DANSEN

jn het

d ci n s & n bouw te Vorden

Bezoekt
heden •
Zaterdag f] O
26 Juli

gaat volgende week nog door
bij de
Kerk

Schröder

Zaterdag 2 Aug. a.s.

dansen
in zaal langeler, Hengelo G

aanbieding

Abrihozen!opsapp.piO8cl
p. grote pol 175cl
Victoria Jauauiaf els 98 et
Sniluiorst p. 150 gram 65 et
Boierhamuiorsip.200gr.49cl
met 10 geldzegels

Er zijn 1600
VéG*-kn>ide
in N«d«Ham*

Nuts-Departement Vorden
De cursus
voor het praktijkexamen

boekhouden
begint weer op 9 september a.s.

Leider: W. KUIJPER, leeraar M.O.
Molenweg 19, Vordtn

Wij vragen

flinke leerjongens
van 14 tot en met 18 jaar
voor opleiding diverse afdelingen fabriek en
magazijn.

Gemsv Metaalwerken • Vorden

Orkest „The Modians"

Aanvang 7 uur

MAAK HET MESTEN VAN
UW KALVEREN TOT EEN
SUCCES, MET

»SUCCES«
K A LV ER M ELK

Kraditvoederfabriek «DE HOOP»
ZELHEM
Biedt zich aan meisje,
liefst in winkel.
Inlichtingen Bureau dezes
Te koop biggen
W. H. Luesink, F 52, Hengelo

Tel. 412

F. SCHREUDER
ARTS

afwezig

Te koop Flat 1100, bouwvan Zaterdag 2/8
jaar 1953. Prijs f 2000.Te bevragen bureau dezes
tot en met
Vrijdag 8/8
Te koop knolraapplanten
en een mooie jonge hond Waarneming:
Th.Nieuwenhuis, Honnekink
R. C. DWARS, arts.
Te koop een toom biggen
L. W. Harmsen
Memelink, E 49 Te koop biggen, bij H. H.
Te koop jonge witte ko- Giesen, Velswijk, E 166
nijnen, bij H. Hiddink
Te koop 3 perc. haver en
Groenteboer D 121 gerst, groot 20,15 en 12 are
H. Lubbers, Kervelseweg 4
Verloren portemonnaie
met inhoud. Tegen beloning Gevraagd een nette huisterug te bezorgen bij Riek houdster voor alle werkStegerman, Lankhors'terstraat
zaamheden. N.H. (Huwelijk
Te koop 13 are haver
niet uitgesloten). Brieven
J. de Gier, Hummeloseweg onder no. 55 bureau dezes

