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AUTORIJSCHOOL

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

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

Begrafenisverzekeringen

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539
Actie „Rijdt Veilig 1959".
Door het district Achterhoek-Gld, van het
verbond voor Veilig Verkeer wordt dit jaar
van l April t/m 31 Aug. de actie „Rijdt
Veilig 1959" georganiseerd.
Aan deze actie wordt deelgenomen door de
afdelingen Zutphen, Warnsveld, Vorden,
Hengelo Gld, Lochem, Laren, Harfsen, Almen en Gorssel.
Het doel van de actie is het verhogen van
de verkeersveiligheid en het daardoor verminderen van het leed en materiële schade,
die door verkeersongevallen ontstaat.
Deelname is mogelijk voor aile voertuigen
die aan het snelverkeer deelnemen.
Aan iedere deelnemer wordt bij het begin
der actie een boneficatie toegekend van
100 punten.
Elke deelnemer die na afloop der actie nog
in het volledige bezit is van de toegekende
bonificatie van 100 punten, ontvangt een
herinnering. Voorts zijn er prachtige prijzen
beschikbaar gesteld, terwijl het de bedoeling
is om na afloop van de actie een rit te organiseren en het geheel af te sluiten met
een gezamenlijke feestavond.
De controle geschiedt door ambtenaren van
de gemeente- en rijkspolitie.
Wij wekken gaarne alle auto-, motor- en
scooterberijders op aan deze actie deel te
nemen, opdat uit de afd. Hengelo Gld straks
van l April t/m 31 Augustus, vrijwel alle
auto's, motoren of scooters voorzien zullen
zijn van het herkenningsembleem dat aan
de deelnemers verstrekt wordt.
Voor bijzonderheden verwijzen wij naar
de advertentie in dit nummer.
Eervol ontslag en benoeming
Aan de heer J. G. de Geus, commies ter
Secretarie is wegens benoeming te De Rijp,
(N.H.), alsmede aan Mej. ). Th. Eugelink,
commies ter secretarie wegens huwelijk door
Burg. en Weth. met ingang van l Mei
1959 eervol ontslag verleend.
— De heer C. Kramer, commies ter secretarie alhier is in gelijke functie benoemd ter
secretarie der gemeente Harenkafspel.
— Voor de betrekking van adj.commies
Ie kl. ter secretarie (Algemene Zaken) alhier hebben zich 7 en voor typist-telefoniste 4 sollicitanten aangemeld.
Filmnieuws
Zondag draait in zaal Langeler de spannende Zuidzee-avonturenfilm „Jantjes op •
Tahiti", met Karlheinz Böhm, Claus Biederstaedt, Walter Giller en vele anderen. Met
prachtige kleuren op Tahiti en in Marseile.
Een film van onvergetelijke schoonheid.
Toegang voor alle leeftijden.
Zie verder adv. in dit blad.
Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren
114 biggen aangevoerd. Prijzen 55 tot 60
gld per stuk. Stijgende prijzen, handel matig

Adverteren doet verkopen

->-

MINNÉE EN MEMELINK

Alle inlichtingen vrijblijvend.

Onze meer dan 14jarige rijschoolervaring
waarborgt Uw voordeel
Aangezien ik wegens ziekte
niet kan komen, worden degenen die mij varkens willen verkopen verzocht deze
op te geven: Vordensew. 7
of per telefoon 279.
Gijs van Neck

Actie „Rijdt Veilig 1959"
van 1 April t/m 31 Augustus 1959
H E N G E L O GLD

deelnemers aan het snelverkeer (auto's, motoren en
scooters) worden opgewekt zich aan te melden voor
de grote actie „Rijdt Veilig 1959", zoals in het artikel
hiernaast is beschreven.

tnq
is mogelijk gedurende de gehele maand Maart op
het politie-bureau alhier.
Het inschrijfgeld bedraagt f 4.— voor het eerste en
f 2.— voor elk volgend voertuig.
Helpt mede tot het verhogen van de verkeersveiligheid!
Ge kunt dit door deelname aan b.g. actie.

PUROL in huis!
Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?
Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.
17 Maart Ned. Bijbelgenootschap
19 Maart 't Nut
19 Maart KNMV-contactavond Hamove
19-30 Maart Uitv. Muziekver. Crescendo
24 Maart N.V.E.V.
l April Plasma-avond Ned. Roode K»uis
7 April N.V.E.V.
8 April Cfa-fllm
12 April Hamove-oriënteringsrit
10 Mei Hamove-oriënteringsrit
7 juni Moto-cross op het circuit 't Zand
5 Sept. Hamove-nachtrit

KERKDIENSTEN
Zondag 15 Maart
Ned. Herv. Kerk
8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Ds F. A. Visser, pred. te Amsterd.
Goede Herder Kapel 10 uur. Cand.
J. G. Eelderink, van Ruurlo
Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds Nijenhuis Ockhuyzen
Zondagsdienst Doktoren:
Dr Dwars. tel. 277 (b.g.g. 008)
Zondagsdienst Dierenarts^
Hengelo Gld. H. van Soest, Tel 06753-420

Spit Spierpij n
en reumatische pynen
wrijft

Familiedrukwerk
Drukkerij Wolters

Voor direct gevraagd wegens
ziekte een R.K. boerenknecht, bij P. Kasteel,
Varssel

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
langdurig geduldig gedragen lijden, nog onverwacht, in zijn Heer en Heiland, onze geliefde en
zorgzame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

.

als U op de Jaarbeurs geweest bent, hebt
U op de Doe-het-zelf-tentoonstelling de
demonstratie gezien met

Albert Dienus Verstege

D-C-Fix zelfplakkend plastic

echtgenoot van Reindina Hermina Lebbink,
in de gezegende ouderdom van ruim 83 jaar.

Dit is dik en zeer sterk plastic in verschillende decors dat zonder lijm plakt op hout,
steen en metaal. Het wordt gebruikt voor
kasten, pannenplanken, de wand achter 't
aanrecht, boekomslagen, enz.
Dit artikel is geen proefneming, want het
wordt in Duitsland onder het merk HORNSCHUCH al twee jaar veel verkocht.

Dat hij ruste in vrede, is onze troost
Uit aller naam,
Wed. R. H. Verstege-Lebbink
kinderen en kleinkinderen
HENGELO GLD; 10 Maart 1959
De begrafenis zal plaats hebben heden Zaterdag
14 Maart om 2 uur op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Bij

STEVORD

is het in voorraad.

gaat Uw leven lang mee.
ZIG-ZAG, '„de ideale machine, waar U alles mee doen
kunt. In inzinkbare salonkast en electr. uitvoering in
koffer.
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
Ook leverbaar in grijs-groene kleuren.

Te koop r.b. drag. maal,
tbc- en ab.vrij, bij G. Mentink, B 3, Hengelo Gld

in alle soorten voorradig bij

Te koop een dr. varken,
werptijd 16 Maart. H. W. L.
Groot Roessink, Lankhorsterstraat E 19, Hengelo-G.

H. J. B U U N K & Z n

Electr. machine compleet in koffer f

B. J. Hulshof

Extra Reclame
100 gram gekookte worst 35 et.
Slagerij RATERINK

M

Dir. de heer A. M. Garritsen

TAXI?
BEL
Autorijschool

op Donderdag 19 Maart a.s.
in feestgebouw „Concordia"
Aanvang 7.30 uur
Na een aantal muzieknummers, afgewisseld door
, t^CU(M»*v~**^
gewijde muziek, volgt opvoering van het toneelstuk

Niet-Donateurs f 1.20 (bel. inbegr.)

Te koop een toom biggen
H. J. Lenderink B. 28
Te koop een in goede staat
verkerend huisorgel ( 1 2
registers) (Notenhout).
Te bevragen bur. dezes.

Te koop 7 dragende b.b.
varkens, werptijd van 22
Tegen grijze (zwarte) biggen tot 29 Maart, bij J. W.
helpt
Wullink C 39, Hengelo Gld

CHR. MUZIEKVERENIGING

JE REIGER
Tel.

594

H. D I E S V E L T
Hengelo Gld

PIXOFORM

binnen enkele dagen.
Tegen diarrhee bij biggen
of kalveren helpt

Dan geen tijdrovend wecken meer! U hebt de mogelijkheid
midden in de winter heerlijke verse zomergroenten en fruit
uit eigen tuin op tafel te brengen.

Bent U LANDBOUWER ?
Dan geen wecken of pekelen meer van uw huisslachting. Door
gebruik te maken van een Vries-box, spaart u tijd, terwijl
uw vlees zijn verse „karakter" volkomen behoudt.

Bent U JAGER ?
Uw wild wat u te veel geschoten hebt,

Bouwterrein te koop,
te bevragen bij F. Röeling,
Hengelosestr. 7, Keyenburg

ons

naaimachine

een nieuw ernstig spel in 3 bedrijven,
een toneelgroep uit Zelhem

Gevraagd e e n - f l i n k meisje
voor 2 a 3 dagen per week
tevens te koop divan, stoelen en buffet. Kerkstraat 4
Hengelo Gld

Te koop biggen. D. J.
Zeevalkink, Noordink

Kwaliteit koopt U bij de vakman l
Want een goede

II

Gevraagd R.K. meisje
iefst voor dag en nacht,
l Mei of eerder. Zondags
vrij. Adres bur. dezes.

Te koop mooie halfwas
konijnen, bij B. Walgemoed
E 40 Hengelo Gld

Besteedt Uw geld goed!

CRESCENDO

Meisje gevraagd voor
halve dagen, of werkster
voor 2 a 3 dagen per week.
Mevr. Weide, Spalstraat,
Hengelo Gld

Bent U HUISVROUW of Tuinder ?

Te koop een toom beste
biggen. J. Ankersmit, bij 't
Kervel

blijft vers al zou u het jaren bewaren.

Hoe dit alles kan?
Onze DIEPVRIES-CENTRALE neemt al die zorgen van u over. Zoals u een safe huurt
bij de bank, om uw waardevolle voorwerpen te beveiligen, zo kunt U over enkele dagen
een DIEPVRIES-SAFE huren, om de groenten, fruit en vlees tegen bederf te vrijwaren.

DIT ALLES
zal u op Vrijdag 20 Maart a.s., te 7.30 uur, in de zaal
van hotel Langeler worden uiteengezet.

De dames v. d. Vecht en Sluis
welke op dit gebied zeer deskundig zijn, vonden wij bereid om op
deze avond een demonstratie te geven hoe u moet handelen om het
volle profijt te hebben van de in te vriezen etenswaren.
Ook zullen wij persoonlijk u gaarne alle gewenste inlichtingen
verstrekken over onze

HENGELOSE DIEPVRIES-CENTRALE
Wij nodigen u gaarne uit deze leerzame en tevens belangwekkende
avond bij te wonen.
De Commissie:

PATEXFORM
binnen 24 uur.

Mevr. DWARS

R. WEANINK

Mevr. LUITEN

B. J. LEBBINK

Mevr. NIEUWENHUIS

F. H. ZILVOLD
B. HEERINK

Vraagt inlichtingen bij Drogisterij
Lenselink, Hengelo Gld
ten Hoopen, Steenderen
Snelder, Toldijk
Manders, Baak

Zondag 15 Maart

Bloembollen,
dahlia's, planten, rozen,
Gebruik LIEVE's Sulfadiheesters.
Vraagt gratis in
midine tegen coccidiosus,
kleuren
geillustreerde
catabiggen- en kalvereridiarrhee
logus no. 263. .
Helpt snel en afdoende.
Kwekerij P. Bakker N.V.
Het is verkrijgbaar bij:
Hillegom.
Oldenhave, Velswijk. Jansen,
molenaar, Varssel. Wed. Scha- Ook geschenkpaketten
dron, Hengelo Gld. Jansen,
bloembollen n. het buitenland
molenaar Vierakker. Th. Beijer,
Agenten gevraagd voor
Steenderen, Krijt, Wichmond.
Manders, Baak
het gehele land. Interessante
bijverdienste.

Concordia - Hengelo Gld

12 uur

VOOR €Lk RAAtt
VOOR €LK£

Keyenb. Boys 2 •
De Graafschap 4
2 uur

Meubelhandel

LUBBERS

Keyenb. Boys l
Albrairos

Heden Zaterdag 14 Maart

DANSEN
Orkest „THE SPITFIRES"

Zaterdag 21 Maart
oorn

Orkest „THE MOODCHERS"

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

Zondag 15 Maart 8 uur
DE ZUIDZEE-AVONTURENFILM
(in prachtige kleuren)

«Jantjes op Tahiti»
met: Karlheinz Böhm, Claus Biederstaedt
Walter Giller
Het grote spannende en romantische avontuur van
een handvol zeelieden op een sprookjesachtig Zuidzee-eiland
Hoela-meisjes dansen hun vreugde uit rond vier
zeelieden die anderhalf jaar lang slechts zeewater
hebben gezien
Toegang alle leeftijden
Entree f 1.20 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

Mei tóch 10% korting:

,.o gram CHOC. KROKANT EITJES
voor slechts

y

ct

bij 1OO gram Spar-thee van 1O8 of 9O ct
geldig tot 19 maart

uw

VOOR

DUBBEL zegets, DUBBEUoordee/

DEEL

SP£RCIEBÜN£N tr b, 75-30 z e g ei s
PANEERMEEL
Pak 33- 14^1*
LUCIFERS

ADVOCAAT

2 pakken

DAMESBLOUSES
een klasse apart

H.J. B U U N K & Z n

Voorjaar
SCHOONMAAKTIJD
Zo juist ontvangen de nieuwste

VITRAGES
moderne GORDIJNSTOFFEN

en de allerlaatste kleuren

7ct

52 - 20 zegels

lOct

brandew{Jg 415-166 zegels

SPRITS

OVERHEMDEN en

15 ct

pak 56-

83 ct

22 zegels

liet

SMUL en SMAK samen

45-

18 zegels

9ct

LUNCH WORST 100 gr

43-

IBzegels

9 i

SAKS.

42-

16 zegels

a t

\

lOOgram

LEVER Vf . ( perst. ISOgr

13 ct

65- 26 zegels

NIEUW! met 18 ct voordeel!
BOUILLONSOEP metvoV^ ïïïd.„ 9O - 36 zegels
Uw koekje met 70%

02-10%
Luister elke m o r g e n om hall elf naar het
nieuwe Spar-programma over Radio Luxemburg:
„"Wie is beter dan Andreas Palcsik?" U wint
de pot als kok Palcsik niet weet wat u vraagt l

E

10°/0 K O R T I N G

-

100°/ 0 K W A L I T E I T

SPAR-winkels
J. EGGINK, Toldijk, Steenderen
W. J. HARMSEN, Bekveld, Hengelo Gld
J. KNOL, Lankhorsterstraat 24, Wichmond
G. J. MEENINK, Raadhuisstr., Hengelo Gld
H. M. MENTINK, Reigersvoort, Hengelo Gld
G. J. NIESSINK, Velswijk, Zelhem

STER-COCOS

GROOTBOD's MeubeHiandel

Hei w&c\aat nadetk
trek er op uit met een

Zoekt u uoor Pasen een nieuwe liets
Ulil helmen zeker uoor u ieis!
Grote keuze in

Sport en Tour

JAN LUIMES - Velswijk

N.S.U. Quickly Bromfiets
prijzen vanaf f 475.—

Tevens ruim gesorteerd in alle modellen

- Simplex en Rudge-rijwielen

Garage JOS. HERWERS
TEL. 263

