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INDIVIDUELE ZELFBESCHERMING
Op donderdag 19 oktober 1961 zal om 8 uur in
hotel Bakker een voorlichtingsavond worden ge-
geven over individuele zelfbescherming.
Het is verstandig gebruik te maken van deze ge-
legenheid om nadere voorlichting te krijgen over
de maatregelen die in geval van oorlogsdreiging
door de Dienst Bescherming Bevolking worden
aanbevolen.

ROLLENSPELAVOND
Het is een zeer goede gedachte van het bestuur
van het Nutsdepartement Vorden geweest om het
winterseizoen te openen met het optreden van
mevr. Aafje Top. De belangstelling van de Nuts-
leden en verdere belangstellenden had echter
groter kunnen zijn.
Het rollenspel, aldus mevr. Top, ontleent haar
naam aan het werkwoord „optreden". Ieder mens
treedt op in het dagelijkse leven. Hij moet steeds
handelend optreden t.w. door bewegen en spreken
in het gezin, in het dagelijkse werk, in de maat-
schappij, in het verenigingsleven enz. Door dit op-
treden wordt het contact met de medemens vaak
bepaald.
Wij kunnen in ons optreden ons argeloos laten
giiiin, doch dit kan ook bewust geschieden. Rol-
gedrag in het leven is zichzelf wegcijferen en toch
zich weer aan een bepaalde zaak geven. Een doel-
bewust optreden leidt dan tot het „Rolgedrag" in
het leven. Optreden is komen, verschijnen. Met
verschillende voorbeelden gaf spreekster de aan-
wezigen een duidelijk inzicht in het een en ander.
Een aantal aanwezigen uit de zaal kreeg hierna
gelegenheid een paar korte scènes te spelen, af-
gebroken door de spreekster, waarna de aanwezi-
gen in de zaal hierover hun mening konden bekend
maken en dan het spel verder meespelen.
Enkele aanwezigen maakten hiervan gebruik,
waardoor het spel een geheel andere wending nam.
Een tweetal problemen werd door spreekster aan-
gesneden, t.w. „Piepen de jongen zoals de ouden
zongen?" en ,,Zijn onze benen sterk genoeg om
onze welvaartstaat te dragen?" Deze onderwerpen
werden ongekunsteld gespeeld, waarin soms felle
reacties naar voren kwamen.
Spreekster sprak de hoop uit dat het geleerde ook
in het verdere leven in de diverse gezinnen mag
worden toegepast. Het was een zeer leerzame
avond.
In zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer
H. Wesselink, na zijn welkomstwoord, op het ruim
voorziene Nutsprogramma in het komende winter-
seizoen. Zo volgt o.a. op 11 of 25 november a.s.
opvoering door „De Hoveniers" van een blijspel;
de kerstfeestviering zal dit jaar niet doorgaan.
In januari a.s. hopen hij de nieuw in aanbouw
/ijmie Nutskleuterschool te openen met een daar-
aan verbonden verrassing. De Nutscursus „Engel-
se les" kon wegens de geringe deelname geen
doorgang vinden.
Aan het slot werd mevrouw Top dank gebracht
voor haar zeer leerzaam rollenspel.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er een zeer spannende detec-
tivefilm. Een bekende T.V. nieuwsverslaggever
wordt in zijn auto gedood en wel op een zeer
mysterieuze wijze. Dit plaatst commissaris Kras
voor de grootste problemen, maar toch wordt het
raadsel uiteindelijk opgelost.

GOED GEDAAN, JONGELUI
Door de leerlingen uit de hoogste klassen van de
o.l. Dorpsschool is voor een bedrag van ƒ 1532.—
aan Kinderpostzegels en kaarten verkocht. Een
mooi resultaat.

UITVOERING DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor heeft haar uitvoering
vastgesteld op donderdag 16 november. Het wordt
er weer een volgens het oude beproefde recept:
balletten, shownummers, liedjes en een schets. De
oude groep van het meisjeskoor zal ook enkele
nummers verzorgen. De balletten staan weer on-
der leiding van mevr. Jurriëns uit Arnhem.

Na de misère
van de verbouwing, hopen wij

a.s. donderdag 26 oktober

onze zaak te heropenen

*Door de totale vernieuwing van
de winkel en het interieur is het
ons mogelijk u een grotere keus
en betere bediening te bieden, ter-
wijl tevens onze pedicure-afde-
ling modern en hygiënisch werd
ingericht.

*Als openingsaanbieding geven
wij u 10 pet korting
op alle contante aankopen.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

*

A.s. dinsdag en woensdag gesloten

KERKDIENSTEN zondag 22 oktober
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Oeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 121 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50,— tot f 60.—per stuk.
Handel was vlug.

Burgel i jke stand van 11 t.m. 17 oktober.
Geboren: d. v. H. J. Memelink en R J.
Dekker; d. v. H. J. Schut en T. J. de Bruijn;
d. v. G. Bultman en R. E. Schurink; d. v.
A. J. Wopereis en E. M. T. Holkenborg.
Ondertrouwd: H J. Haggeman en H. M.
Huit ink; G. M. Lijftogt en J. Rietberg.
Gehuwd: J. W.^Winkel en A. B. Berenpas.
Overleden: G

VJ/i

PUROLInhuls!
BU btaod- «n snrjwonden. Pijnlijke
kloven, Ru^ handen, Schrale huid.

AANTREKKELIJKE MODESHOW FA. VISSER

De vele dames en enkele heren, die vorige week
woensdagavond de najaarsmodeshow van de fa.
Visser in zaal Bakker hebben bijgewoond, hebben
weer een goed overzicht gekregen van hetgeen in
het komende seizoen tot de nieuwste damesmode
behoort.
Na een kort welkomstwoord van de heer H. El-
brink tot de overvolle zaal, kwam de heer Littoy
aan het woord, die evenals andere jaren zich uit-
stekend kweet van zijn taak als explicator. Een
vijftal mannequins, van slank tot volslank, droeg
de kleding voor.
Ofschoon de mode op verschillende punten aanmer-
kelijk veranderd is, blijven de klassieke modellen
altijd nog stand houden, zoals ook op deze show
trouwens weer te zien viel.
Hoewel de geshowde modellen uitmunten door een-
voud, geven zij toch een gedistingeerde indruk. De
mantels zijn dit jaar weer vervaardigd uit de stof-
fen velours, bouclé, kamgaren en mohair, meest
in de kleuren grijs, groen en bruin. De mouwen
zijn laag ingezet. De jassen hebben bijna alle een
ronde kraag met bontgarnering. Zeer modieus is
de a-symetrische sluiting, zowel bij de mantels als
bij de japonnen. Bij deze laatste waren zeer fraaie
klassieke modellen. By de deux-pièces doet nog
steeds de ronde torso-lijn opgang. Als stof blijkt
jersey nog steeds erg in trek te zijn. De tinten
hierin zyn meer gedekt, zoals bruin, cognac en
groen.
Ook de lichtere stoffen zoals Winter-cotton en
Alpaca deden het in hun gezellige bedrukte kleu-
ren uitstekend.
Vele modellen japonnen droegen een eenvoudige,
doch wel zeer modieuze leergarnering. Er werd
ook weer een geselecteerde kollektie rokken, trui-
en, blouses en enkele regenmantels getoond. Ook
de drie-kwart mantels komen blijkbaar weer in de
mode. Van het merendeel der geshowde dames-
kleding werd tevens de prijs genoemd, een prijs,
die bijna steeds byzonder meeviel en hierdoor bin-
nen ieders bereik valt.
Zoals gebruikelijk werden op deze show ook de
laatste snufjes op het gebied van kindei'- en heren-
kleding te zien gegeven.
Het slot van deze zeer geslaagde avond werd ge-
vormd door de gebruikelijke bruidsstoet, een
bruidspaar met bruidsmeisjes, welke weer vele
uitroepen van bew ondering aan de zaal ontlokten.
Een pianist zorgde deze avond voor de muzikale
omlijsting.
Deze show heeft opnieuw bewezen dat het mode-
magazijn der fa. Visser het zeker kan opnemen
tegen die uit de grote steden en dat het mogelijk
is goed en modieus gekleed te gaan binnen een
redelijke prijsklasse.
De door de mannequins gedragen byouterieën en
tassen waren van de Fa. R. Koerselman, de hoed-
jes van de fa. Kroneman en de smaakvolle zaal-
versiering was verzorgd door het bloemenmagazyn
Derksen.

OLIEBOLLEN A KTIE
De Chr. gemengde zangvereniging heeft de laatste
jaren grote werken uitgevoerd, wat zeer in de
smaak viel, maar jammer genoeg een sterke ader-
lating voor de kas met zich meebracht.
Om hierin weer verbetering te brengen wil men
a.s. vrijdag tijdens de Verlotingsmarkt oliebollen
verkopen. Menigeen zal zich dit gebak wel goed
laten smaken en tevens meewerken om Excelsior
er financieel weer bovenop te helpen.

HET VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRICITEIT
IN DE HUISHOUDING

De P.G.E.M. komt deze keer niet alleen voor de
dames om ze wegwijs te maken hoe ze moeten
koken of braden op een elektrisch fornuis, maar
ook voor de heren en de jongelui.
De P.G.E.M. geeft een voorlichtingsavond over het
veilig gebruik van elektriciteit in huis, een onder-
werp, waai-van iedereen veel kan leren en wat op
een gezellige manier, n.l. door middel van lan-
taarnplaatjes behandeld wordt. Bovendien worden
er ook enkele aardige geluidsfilms vertoond. Hoe-
veel ongelukken gebeuren er niet in huis met
elektriciteit door onwetendheid, doordat men din-
gen doet die verkeerd zijn! En waar tegenwoordig
in huis bijna alles met elektriciteit gaat (neem nu
maar alleen 't koffiemalen) heeft het Nutsbestuur
gedacht zijn leden en andere belangstellenden een
genoegen te doen met deze avond te organiseren.
Iedereen boven de 14 jaar, ook niet leden, hebben
toegang, in de pauze krijgt men gratis een kopje
koffie.
Daar alles wat de P.G.E.M. onderneemt, altijd
keurig verzorgd is, belooft het een interessante
avond te worden. Houd dus deze avond vrij en
kom in 't Nutsgebouw. Zie advertentie.

DAMMEN

In Dinxperlo moest Vorden I een kleine nederlaag
incasseren. Vooral de laatste drie borden hebben
het er ditmaal bij laten zitten. Vorden had l in-
valler.
De uitslagen waren: Th. R. de Jong-B. Breuker
1—1; J. Heezen-J. Oukes l—1; G. Lenthof-P. van
Ooyen 2—0; J. Lammers-G. Harmsen l—1; F>.
Heersink-D. Klein Bramel 0—2; G. Heezen-H.
Wansink 0—2; H. Luimes-M. Wijen 0—2; J. v. d.
Burt-G. ter Beest 2—0; J. Reusink-B. Wentink
2—0; A. Plucher-B. Nijenhuis 2—0.
Het tweede tiental had een uitwedstrijd tegen
Winterswijk 11 en wjgkdoze met 15—5 te winnen.

VORDENS TONKKL SPEELT
„JONG ZIJN WK M A A R EENMAAL"

Volgens 'achterstaande advertentie zal „Vordens
Toneel" op zaterdag 28 oktober het bekende en
prachtige toneelspel ̂ tong zijn we maar éénmaal"
voor het voetlicht b^Ben.
Het is een stuk dat^roeger ook al eens door de
Amusements Vereniging is opgevoerd met veel
succes.
Daar „Vordens Toneel" de laatste tijd een belang-
rijke aanwinst heeft geboekt van uitstekende
spelers, kan men er wel van overtuigd zijn dat het
ook nu weer een opvoering wordt, die gezien mag
worden.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

VOETBAL
In een prettig gespeelde wedstrijd heeft Vorden I
zondag in Dieren met 4—l van de Gazëlle Sport-
club weten te winnen. Er werd aan beide zijden
goed spel vertoond, dat ook op behoorlijk tech-
nisch peil stond.
Van de 4 doelpunten wist Besselink er 3 te scoren
met zijn bekende keiharde schoten. Het vierde
doelpunt scoorde de tegenpartij zelf in eigen doel.
De Vordense achterhoede heeft het lang niet ge-
makkelijk gehad, doch komt er blijkbaar hoe
langer hoe beter in. Vooral de stopperspil speelde
een prima wedstrijd. Alleen het middenveld moet
men niet te veel verwaarlozen. Vorden neemt nu
met 8 punten uit 5 wedstrijden een plaats boven
aan de ranglijst in.
Vorden II stelde teleur door van De Hoven IV met
3—2 te verliezen. Veel geluk hadden de geel-zwar-
ten in deze wedstrijd echter niet.
Vorden III kreeg opnieuw een nederlaag te in-
casseren en nu van R.K.G.V.V. I met 3—0.
Bij de junioren behaalde Vorden A een grote over-
winning op Zelhem A. Met liefst 10—O bleven de
Vordenaren die blijkbaar een goede greep naar
het kampioenschap doen, de baas.
Vorden B boekte ook al succes en versloeg in
Voorst Cupa A met 5—1.
A.s. zondag hebben Vorden I en II vrijaf. In ver-
band met de wedstrijd Hongarije-Nederland speelt
alleen Vorden III 's morgens in Steenderen tegen
het tweede team en Vorden IV gaat in de morgen-
uren op bezoek bij Zutphania III.
Bij de junioren speelt Vorden A op eigen veld
tegen Pax B, een tegenstander, die men niet on-
derschatten moet. Vorden B gaat op bezoek bij
De Hoven C.

Ook vandaag wordt weer bewezen

CONTACJ wordt van A tot Z gelezen.

Natuurlijk
bent U trots.. .

. . . o/? uw jongen
in zijn nieuwe coat!

Ook wij zijn trots, dat wij de
mooiste parka's en jongenscoats
kunnen presenteren.

Stuk voor stuk degelijk, goed
afgewerkt en goed van snit.

Jongens 7/8 m. capuchon, 8 jr. v.a. 27,50
Jongens coats 10 jaar vanaf 29,85

VISSER-VORDEN

DROPPING B.O.L.H.—B.O.G.
Begunstigd door mooi weer hield de afd. Vorden
van de B.O.L.H. en B.O.G. haar jaarlyke drop-
ping. Hiervoor bestond een zeer grote belangstel-
ling. De uitslag was als volgt:
1. Me j. G. Memelink en me j. A. Groot Roessink;
2. de dames T. Pardys, A. Eggink en J. Kreunen;
3. mej. J. Groot Jebbink, mej. G. Winkel en J.
Eckhardt; 4. J. Memelink; 5. J. Broekman en G.
Ruiterkamp; 6. H. Bouwmeester en echtgenote;
7. mej. J. Smit en B. Smit.
De poedelprijs werd gewonnen door mej. R. Vrug-
gink en H. Snellink.

KU1TERWEDSTRIJDEN OP KOMST
De landelijke rij vereniging „de Graafschap" heeft
besloten om op zaterdag 4 november a.s. ruiter-
wedstrijden te houden voor de ruiters in het
streekverband de „Berkelstreek". De wedstrijden
omvatten een z.g. Streekwedstryd en een Samen-
gestelde wedstrijd. In de morgenuren worden de
dressuurproeven verreden, zowel individueel als
dit maal voor de eerste keer voor viertallen. Het
middagprogramma omvat een cross-country en
een springconcours. Door bijzondere omstandig-
heden is het terrein op „de Kiefskamp" dit jaar
niet beschikbaar. De wedstrijden worden nu ge-
houden by de boerdery „het Lange End" aan de
Lochemseweg.

KATTI-NIEUWS
Het was duidelijk te merken dat Ratti in de zon-
dag gespeelde wedstryd tegen het bezoekende Ma-
riënvelde een veel schotvaardiger voorhoede in
het veld bracht. Ratti won deze thuiswedstrijd met
3—l, maar ondanks deze verbetering waren er
toch nog veel mankementen in het Ratti-team
waarop de spelers zullen moeten letten.
Het samenspel was nog lang niet wat het zyn
moest en het uithoudingsvermogen (door gebrek
aan training?) speelde de Rattianen na de rust
eveneens parten.
Het eerste begin was een wisselend spel, waarby
voor de Ratti-veste zeer gevaarlijke situaties ont-
stonden, doordat de. verdediging eigenaardig stond
te schutteren en praktisch geen bal weg kon wer-
ken. Geleidelijk werd het wat beter en kreeg de
voorhoede goed aangegeven ballen. Uit een hier-
van wist middenvoor Lichtenberg met een fraai
schot Ratti de leiding te geven, waardoor de thuis-
club meer zelfvertrouwen kreeg. De rechtsbuiten
wist spoedig de stand met een lage schuiver op
2—O te brengen, waarna de bezoekers by een kri-
tieke situatie voor het Ratti-doel het geluk smaak,
ten dat het leder via een Ratti-speler in eigen
doel ging (2—1).
Na de thee leek het er een tijdlang op of er geen
doelpunten meer zouden vallen. Ratti had geleide-
lijk een klein veld'overwicht gekregen, maar enkele
kansen werden niet benut.
In het laatst van de stry'd gelukte het de aktieve
Lichtenberg om na goed doorzetten op prachtige
wijze het derde doelpunt tot stand te brengen,
waardoor Ratti op verdiende wy'ze met 3—l had
gewonnen.
Ratti II was zondag vry, evenals Ratti b.
Ratti a speelde een interessante en spannende
match tegen Steenderen a. Helaas moesten de ju.
nioren de 6—2 voorsprong, die ze eerst wisten te
veroveren later weer prijs geven en werd de eind-
stand 6—6. Ratti c—de Hoven e werd een 3—O
zege voor de Zutphense ploeg.
Komende zondag gaat het eerste naar Beltrum,
waar Vios I de tegenpartij is. Vios is een der
kopploegen in deze afdeling en Ratti zal dan ook
geducht voor de dag moeten komen wil 't niet iets
bereiken.
Ratti II speelt thuis tegen Socii II, Ratti a is vrij.
Ratti b speelt zaterdagmiddag tegen Be Quick c
(eigen veld) terwyl het c-elftal naar Zutphania c
trekt.

„DE KRAANVOGELS" BEGONNEN DE
COMPETITIE

De dames van het eerste „Kraanvogelsteam" zyn
de nieuwe volleybalcompetitie dezer dagen begon-
nen. Zij komen dit seizoen uit in de eerste klasse
afd. dames NEVOBO Zutphen en speelden hun
eerste ontmoeting in Zutphen. Erg veel geluk heb.
ben ze niet gehad. Als tegenstanders hadden zy'
Wilhelmina III uit Zutphen, een ploeg, die uit
oudere en meer geoefende dames bestond, die een
geheel andere taktiek volgden dan de Vordense
dames.
Ook de kleine zaal was voor de Kraanvogels on-
gewend, waardoor zy vooral by het serveren de
ballen te ver weg sloegen. De eerste set eindigde
met 15—7 voor de Wilhelmina-dames, terwyl de
2e party een 15—9 overwinning opleverde voor de
Zutphense ploeg, die hierdoor beide puntjes in de
wacht sleepte.



Coöp. Boerenleenbank
VORDEN

Kinderen, die geen Fietswimpel
hebben ontvangen, kunnen er
een halen bij de bank.

Wegens verbouwing
van de winkel

is onze ruimte nu nog beperkt,
maar onze aanbiedingen groot.

Blik a 425 gr. gestoomd gehakt
van A. Hunink 98 et

3 jampotten appelmoes

4 pakken lucifers

l pot rozebotteljam

500 gram vruchtengries

98 et

98 et

98 et

98 et

En als extraatje:

l Hunink's ROOKWORST met
500 gram blanke zuurkool

samen voor 98 et.

Smit - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Telefoon 1281.

tSpijkerbroeken J

Moet uw zoon
een nieuwe broek?

Wij hebben ze voor u in voorraad.

Ijzersterk en modern,
in winterkwaliteit.

In alle maten,
ook lengte maten.

En de prijs .. . valt u mee!

H. Luth - Vorden

Zaterdag 21 oktober

DANSEN
IN HET NUTSGEBOUW TE VORDEN

Aanvang 7.30 uur. Orkest „De Zwervers'

Speculaas
natuurlijk van uw Bakker!

Want dat is echte speculaas.

De Vordense Bakkers

Adverteert in CONTACT

Alle kinderen worden uitgenodigd

op onze

gratis

filmmiddag
op maandag 23 oktober i.h. Nutsgebouw

Aanvang 3.30 uur en 5.45 uur.
(Duur der film ± l Y2 uur)

Kaarten vanaf vrijdag halen aan de zaak

R. J. Koerselman Telef. 1364

Zaterdagavond 21 oktober

DANSEN
in zaal WINKELMAN, Keijenburg

Hoera.! 19 oktober Raiffeiseiidag».

let op
leder die op deze feestdag
een inlage in de spaarbank
doet, ontvangt een aardige

verrassing.

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Aangesloten bij de^PSp. Centr. Halffeisen-Bank te Utrecht.

S P A A R B A N K VOOR IE D E R E E N

Meer dan 25 jaar in

gebruik bij de KLM

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

Vrijdag 20 oktober

GROTE NAJAARSMARKT
te V O R D E N

Verschillende kramerijen.
Aankoop voor de verloting.

Verloting goedgekeurd door de Min. van Justitie bij
beschikking van 16 aug. 1961, no. L.O. 560-126-721.

HOOFDPRIJS: EEN RUND

Speelt u mee om een der vele prijzen ?
Koop dan gauw een lot bij een der wederverkopers,
bij de penningmeester, of a.s. vrijdag op de markt.

Uitgifte 7500 loten. Prijs per lot f 1.—

Trekking vrijdag 20 oktober nam. 3 uur.

Stofzuiger te koop
g.o.h. Adr. te bevr.
Bur. Contact.

Te koop een g.o.h.
haard. „Beckers".
Adres te bevr. Bur.

Contact

Prima SOLEX te koop
Molenweg 15.

EET AARD APPELS
te koop. IJselstar en
Pimpernel. Harmelink,
Zutphenseweg C 64.

± 65 are goede stop-
pelknollen te koop.
Briefjes inleveren tot
en met 22 oktober bij
L Gotink „'t Addink"
Hackfort, Vorden.

Te koop consumptie-
wortelen K. Hoetink,
't Hoge.

VOEDERBIETEN
te koop. G. A Regelink
Hengeloseweg B 11

Te koop 30 biggen
G. T. Brummelmaa,

Te koop een toom
zware biggen bij
T. Roeterdink, B 21.

Voor
gascomforen

het adres:

Keune
Wij staan a.s. vrijdag
NIET met KOOL op
de MARKT, maar ne-
men wel bestellingen
op.
Gebr. Kettelerij
Tel. 1508 - Vorden

Wij betalen
TOPPRIJZEN

voor uw kippen en
hanen.

Konijnen 1.60 p. kg
W. ROSSEL

Vorden Telef. 1283
ROBEERTSEN 1214

Vrijdagavond
en zaterdag:

prachtige nylons
v. 1.95 voor 1 «48

A. J. A. Helmink
Zutphenseweg 14

Vraagt op alle artikelen
ANIMO ZEGELS

die zijn veel meer waard.

Buurtvereniging Delden
A.s. zaterdag 21 oktober

dropping
om 7.30 uur bij M. H. Gotink

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Komt U ook op de markt?
Wij hebben verrassende koopjes voor U.

Vesten, Truien, Pyama's, No iron
hemden, kousen, sokken, gekleurde
broekjes, ondergoed.

De textielhandelaar uit Hengelo

Concordia Hengelo-G.

DANSEN
op zaterdag 21 oktober

Orkest „The Spitfires'

Opruiming
tegen afbraakprijzen.

Nu is er gelegenheid om een extra

voordelig
sieraad, brilmontuur, barometer,

enz. te kopen.

Siemerink's
Horlogerie Optiek

ZIE ETALAGE

Wij staan a.s. vrijdag
op de markt

met onze bekende kwaliteit
kunstleren jassen,
mantels en regenpakken

onder volle garantie.

Tevens rotan stoelen.

D. NENGERMAN - Harfsen - Tel. 274

AANBESTEDING

Op maandag 30 oktober 1961 zal door
ondergetekende namens het Bestuur van de
Coöp. Boerenleenbank te Vorden, te 4 uur
nam. in zaal E. J. Eskes, a.d. Dorpsstraat
aldaar, worden aanbesteed:

Het verbouwen en uitbreiden
van het bankgebouw van de
Coöp. Boerenleenbank

aan de Ruurloseweg te Vorden.

De inschrijving kan geschieden in percelen
of ondermassa voor:

perceel l: Grond-, metsel- en
stucadoorwerk;

perceel 2: Timmer- en smidswerk;
perceel 3: Loodgieterswerk;
perceel 4: Elektrische geleidingen;
perceel 5: Verf-, glas- en behangwerk.

De inschrijving is alleen bedoeld voor aan-
nemers, behorende tot het werkgebied van
de bank.

Bestek met 3 tekeningen zijn tegen betaling
van f 20.— (restitutie f 12.50) verkrijgbaar
aan het kantoor van de architect.

Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.
Inlichtingen tot 3 dagen vóór de dag van
de aanbesteding.

P. BAKKER, architect B.N.A.
Vorden, Zutphenseweg 44a.

Nu is het weer

Levertraanweer
Neem de echte

Lofodinsche „Goudzegel"
in de handel gebracht door

Drogisterij „De Olde Meulle"

Scheikundig onderzocht en
door Doctoren aanbevolen.

BON i
Tot zaterdag 28 okt. a.s.
ontvangt U tegen inleve- -
ring van deze bon 2 fles-
sen van 400 cc. voor f. 1.10
per fles.

Verder Sanostol met sinaasappelsmaak
Bevat vit. A-D-C en B complex.

Heerlijk van smaak.

Davitamon A-D.
Halitran (druppels en capsules)
Bevat de natuurlijke vit. A-D uit de
lever van de heilbot.

Davitamon 10. Een 10 voor gezond-
heid.

Vit. C. Verhoogt Uw weerstand.

Sanostol Vitamine pellets. Met 6 be-
langrijke maximaal-active vitamines.
Voor teenagers die liever niet van
een lepeltje likken.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist



H. J. Memelink
R. J. Memelink-

Dekker
geven met grote blijd-
schap kennis van ge-
boorte van hun doch-
ter

Josien

Vorden, 12-10 '61

De heer en mevrouw
WOPEREÏS-

HOLKENBORG
en hunkinderen Berna,
René en Ludo, geven
met grote dankbaar-
heid jegens God kennis
van de geboorte van
hun dochter en zusje

Judi th

die bij het H. Doopsel
de namen ontving

Judith Wilhelmina
Johanna

Vorden, 16 okt. '61
Kerkstraat 3.

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.

C. G. Vliem
R. J. Vliem-

Wensink

Vorden, Linde E 52
„Wensinkhof"

Mede namens weder-
zijdse ouders, danken
wij U hartelijk voor
de vele blijken van
belangstelling bij ons
huwelijk ondervonden.

J. Wuestenenk
G. Wuestenenk-

Hiddink

Vorden, oktober 1961
B 102.

Aan allen, die belang-
stelling toonden bij
onze 50-jarige echt ver-
eniging en deze dag
tot een onvergetelijke
hebben gemaakt, zeg-
gen wij hartelijk dank.

G. Robbertsen
H. J. Robbertsen-

Hendriksen

Vorden, B 55.

Wegens huwelijk is
onze zaak

a.s. vrijdag na 12 u.

gesloten
Fa. PONGERS
Nieuwstad ' Vorden

Biedt zich aan :
MEISJE v. d. huish.
voor halve of hele da-
gen, of enkele dagen
per week. Adres bevr.
Bur. Contact.

Gevraagd: werkster
voor l of 2 halve da-
gen per week.

fa. Visser.

Gepensioneerd heer
zoekt lichte werkzaam-
heden. Inl. Bur.

Contact.

Verpleeginr. „Huize
Het Enzerinck", Vor-
den, tel. (06752) 1372
vraagt voor spoedige
indiensttreding

een verpleeghulp
en enige meisjes
voor huish. werk.

Prettige werkkring,
goed loon. Sollicitaties
te richten aan de direc-
trice.

WOHINGRUIL
Gevraagd een woning
in Vorden in ruil voor
woning in Doetinchem
of Zelhem.

Nieuwbouwwoning
beschikbaar. Brieven
onder letter R. Bur.
Contact.

A
X De Heer en Mevrouw
X van den Wall Bake-
w del Court van Krimpen

X zullen bij gelegenheid van hun 50-ja-
X rige echtvereniging ontvangen op Het
X Kiefskamp op donderdag 26 oktober
X a.s. van 3 tot 5 uur.

V

Stemgerechtigde ingelanden van het

Waterschap van de Baakse Beek
in de woonkring Vorden worden opgeroepen
voor het stellen van candidaten voor Hoofd-
geërfde en plaatsvervangend Hoofdgeërfde

op dinsdag 24 oktober a.s. 's avonds
7.30 uur in café Eskes te Vorden.

Besturen Landbouworganisaties

Zojuist ontvangen:
een grote partij

100 pet. wollen jongens truien
Sportief model
Moderne kleuren
Laag in prijs

A. J. A. Helmink

Op vrijdag en zaterdag

geven wij

een mooie grote bal cadeau
bij aankoop van f 10.—

U belt nr. 1420 en wij bezorgen.

Fa. Frans Kruip
Levensmiddelenbedrijf
Het Hoge 58 Vorden

OPROEP
Bedrijfs-damtoernooi

Ploegen die wensen deel te nemen aan dit
jaarlijkse toernooi, kunnen zich^^

voor 24 oktober a.s. opgeven
bij de wedstrijdleider, de heer M. Wijen,

Molenweg 35, Vorden.

DAMCLUB VORDEN

De Verbouwings Opruiming
(in verb. met noodzakelijke verbetering

van onze winkel) begint

vrijdag 20 oktober

Nu heeft u gelegenheid te kopen
tegen afbraakprijzen.

ZIE ONZE ETALAGE

chr.staal horloge
met, gar. «n rn
nu vanaf lO.üU

Pracht Zwitsers
anker horloge
van 69.50 Jn

nu 40.-

chr.staal horloge
w.proof.incabloc
anti magn.
met onbr. veer
van 82.50 » c«

nu 4/.UU

Dames horloge met schr. gar.
nu vanaf

Ie kwal. doublé dam. horloge
met voll. garantie, nu vanaf

Originele wekker
van 10.50 nu

Kleine wekkerklokjes en
portefeuille wekkers, nu vanaf

25.-

35.-

7.75

11.50

Speciale aanbieding :

14 karts. verlovings- en trouwringen
in alle maten

Nu kopen is veel geld besparen

6. ms norlogeriej
Zutphenseweg 15 Telef. 1505

Overalls
Manchester kleding

Witte vakkleding
Stofjassen

Kinderoveralls

A. J. A. HELMINK, VORDEN, TEL 1514
Wegens verbouwing zijn wij genoodzaakt

onze lunchroom
enige tijd te sluiten.

Verkoop aan loket open-verkoop
gaat voorlopig gewoon door.

LUNCHROOM DE ROTONDE

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

haardbrandolie

Brandstoffenhandel

G. WEULEN-KRANENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06Z52-1212 - VORDEN

Kwaliteit, service en lage prijzen
dat is ons devies

Zeldzaam voordelige aanbieding:

l blik aardbeien
l blik bramen samen slechts
l blik frambozen en 215 et
l blik kersen (zonder pit)
Zeer geschikt voor een lekkere bowl!

DEZE WEEK: 200 gram boerenmetworst 85 et
150 gram tongeworst 69 et
Grote ontbijtkoek, klasse A 39 et
Kersverse margarine, 3 pakjes 89 et
Sardines, 3 blikjes 98 et
Sperziebonen, litersblik 79 et
Doperwten middelfijn, van 99 voor 88 et
Closetpapier, 4 rol voor 49 et
Lucifers, 2 pakken voor 39 et
Tomatensoep m. balletjes, litersblik 85 et
Witte bonen, kant en klaar, 3 pot 95 et
Blookers cacao, pondspak, voor 198 et

40 et reductie
op elk potje Maxwell poederkoffie

Zojuist ontvangen:
heerlijk gekruide speculaas, 250 gram 39 et
Kleutertaai 500 gram 79 et
Roomborstplaat 150 gram 49 et

De echte chocolade beestjes, melk of puur, 100 gram 49 et

Laat u dit niet ontgaan:
1 fles Sherry-Brandy voor 5 cent

bij elke fles zoete Spaanse wijn a 295 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Wie wol wil.
kiest ze geheel naar eigen smaak
uit onze grote kollektie.

Moderne kleuren en soorten.

Ook voor uw breimachine wol
in vele kleuren.

Gratis patronen - Breipennen in alle diktes.

HL Luth Nieuwstad 4 Vorden

Jong . . .
zijn we maar eenmaal

Dit prachtige toneelspel wordt op
zaterdag 28 oktober a.s.
opgevoerd door
V O R D E N ' S T O N E E L

Entreekaarten a f 1,25 (incl. belasting)
in voorverkoop bij de sig.mag. Boers-
ma, Eijerkamp en Hassink en de leden.

Bekendmaking

GEMEENTE VORDEN

Wenken voor bescherming van uzelf
en uw gezin.

Voorlichtingsavond op donderdag
19 oktober 1961 des avonds te 8 uur

in de zaal van hotel Bakker.

Naast voorlichting over de individuele zelf-
bescherming, aan de hand van een film en
ander voorlichtingsmateriaal, zullen vragen
worden beantwoord welke bij de ingezetenen
gerezen mochten zijn omtrent de huis aan
huis bezorgde „wenken".
Zij, die de „wenken" niet mochten hebben
ontvangen, of in wier enveloppe twee de^
zelfde kaarten werden aangetroffen, kunnen
zich tot de gemeentesecretarie wenden.

VORDEN, 6 oktober 1961.

De Burgemeester van Vorden,
VAN ARKEL

A.s. vrijdag

op de grote markt

Oliebollen verkoop
ten bate van de

Chr» Gem» Zangver. Excelsior

Komt allen een zakje kopen
U trakteert zichzelf

en steunt uw plaatselijke zangvereniging

Klopt! Wij hebben het met
eigen ogen kunnen vaststel-
len. En zo zal het ook U gaan.
Bekijk met keurend moeder-
oog onze kleurige sortering
en maak Uw jongen blij met
een zuiver wollen Azèt-cre-
atie.

""Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 22 oktober S uur.

met: Peter van Eyck - Dawn Addams
Gert Fröbe

Een misdadiger verspreidt angst en
ontsteltenis en plaatst Interpol voor

een raadsel.

Toegang 18 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Uit onze AZÈT-kollektio:

Model 'Nar v ik' met
bijpassende
pantalon

-i
i VISSER

VORDEN

l

l

l



VAN SPIN TOT SPOETNIK

Halve eeuw geleden eerste Fokkervlucht.
31 augustus 1911 — Op een klein veld nabij Haar-
lem klinken opgewonden stemmen. De Haarlemse
notabelen willen de viering van Koninginnedag in
hun stad tot een van de opzienbarendste in het
land maken. Daartoe hebben zij uit Duitsland een
in die dagen, beroemd wordende Nederlander ge-
haald: Anthony Fokker, de „vliegende Hollander".
Fokker, 21 jaar, is niet alleen gekomen. Per boot
is zijn toestel van linnen, spanten en latten, de
„Spin", naar Nederland overgebracht.
Hij heeft er in toegestemd in Haarlem een demon-
stratievlucht te geven. Als voorwaarde stelde hij,
dat zijn kosten worden vergoed. Dat Fokker lange
tijd in Haarlem heeft gewoond, zal wel niet
vreemd zijn aan zijn acceptatie van die uitnodi-
ging.
De middag begint echter met een laaiende ruzie.
De notabelen zijn van oordeel, dat het door hen
aangewezen veld goed genoeg is om als startplaats
te dienen. Fokker beweert bij hoog en laag, dat
het veld veel te klein is. Het is bovendien omgeven
door sloten en hoge vlaggemasten en de jonge
Nederlander is niet van plan in het water terecht
te komen of tegen een mast te vliegen. Hy weigert
op te stijgen. Koortsachtig overleggen de organi-
satoren van het festy'n. Zij geven uiteindelijk toe.
De sloten worden gedempt en de vlaggemasten
neergehaald. Dan stijgt Fokker op. Met een snel-
heid van negentig kilometer raast hij boven de
uitgelopen stad, draait een rondje om de toren
van de indrukwekkende St. Bavo en keert dan
weer terug naar het veld, waar hij juichend wordt
ontvangen.
Het was voor Nederland in die dagen een waar
evenement. Een vliegtuig was in die dagen een
even grotesk als geheimzinnig apparaat, zoals in
onze tijd een raket. De eerbiedwaardige kranten
schreven een halve eeuw geleden over „De Held
van Haarlem" en publiceerden lyrische epistels
over de opwinding onder de Haarlemse dienst-
maagden, die de melk lieten voor wat de melk
was en verbouwereerd de lucht in staarden. De
vlucht van Fokker op Koninginnedag 1911 verwek-
te evenveel opzien als nu een ruimtevlucht. En het
zou totaal verkeerd zijn om er ook maar een gram
minder belang aan te geven. Wanneer Fokker er
niet was geweest, zou de Nederlandse luchtvaart
nooit zo groot geworden zijn als zij thans is.

Knutselaar.
Anthony Fokker is altijd een wat recalcitrante

jongen geweest. Zijn levensverhaal is de biografie
van een individualist. Hij werd in 1890 in Neder-
land Indië, zoals dat gebied toen heette, geboren.
Zyn vader was koffieplanter. Zes jaren na zijn ge-
boorte trokken zijn ouders naar Haarlem. Zij be-
trokken een riante woning aan de Kleine Houtweg.
Op de zolder bond de jonge Fokker, wiens hart
door de zich snel ontwikkelende techniek was ge-
wonnen, een ideale knutselplaats. Daar was hij
uren achtereen te vinden. Geen wonder dat het op
school niet lukken wilde. Hij moet in zijn ionge
jaren duizenden strafregels geschreven hebben.
Zijn natuurkundeleraar zei van hem: „Van die
jongen komt echt niets terecht". De schooldirec-
teur zag het beter. „Het zal met Tonny heus wel
terecht komen", verklaarde deze aan moeder Fok-
ker toen zij bezorgd naar de vorderingen van haar
zoon kwam informeren.

Het kwam terecht. De ras-knutselaar wilde na
zijn h.b.s. beslist verder studeren aan een tech-
nische hogeschool. Delft was niet goed genoeg,
vertelde de handige Anthony tegen zijn vader, ik
wil naar Bingen in Duitsland, daar geven ze beter
onderwijs. Wijselijk verzweeg hij, dat hij alleen
maar naar Duitsland wilde omdat daar zoveel
vliegscholen waren.
Pa Fokker moet vreemd hebben opgekeken toen
hij kort na het vertrek van zy'n zoon een brief
kreeg, dat Anthony niet van plan was in Bingen
te studeren, maar een cursus wilde volgen aan een
automobielschool in Salbach. Hij liet zich orripra-
ten. Hij had er geen flauw vermoeden van, dat
Tonny naar de school ging omdat er ook een
cursus aviatiek werd gegeven. Het viel overigens

Tank TOTAL
want weer of geen weer,
met TOTAL trekt uw motor
veel beter.

Barink's
Total Service

heeft voor U!

l bl. Sperziebonen 79 et
1 pot augurken 99 et
2 pak smeerkaas 47 et
l bl. gestoomd gehakt 99 et
l pot knakworst (8 stuks) 105 et
200 gram melange snoep

+ 1 lolly 49 et
3 zware Butterscotch repen 49 et
5 repen Venz chocolade 69 et

Maxwell poederkoffie 148 et

ONTVANGEN
Zoute en ongezouten pinda's.

„ „ „ amandelen.
Gemengde gezouten noten.
Studenten haver.
Zure haring. Rolmops.
Blanke zuurkool.

In verband met dansmuziek in het Nutsge-
bouw wordt de DROPPING van Delden
een week uitgesteld tot zaterdag 28 okt.

bar tegen, want het gebrekkige toestelletje, dat
op de school werd gebruikt, kwam nooit van de
grond. Het bleef bij wat hobbelen over het gras-
veld. De knutselaar Fokker zag als enige uitweg:
zelf een vliegtuig bouwen.

Oorlog.
Het vliegtuig kwam er. Een gebrekkige voorloper
van de Spin. Het vloog ook nog, al was het dan
maar dertig meter. Fokker bleef doorwerken.
Steeds meer verbeteringen werden aangebracht.
Hij bood de door hem gemaakte vliegtuigen aan
de Nederlandse en Franse regeringen te koop. Ze
weigerden. Fokker, nog altyd in Duitsland, waar
hij op het vliegveld Johannisthal b\j Berlyn een
kleine fabriek had, wendde zich toen tot de Duit-
se regering. Deze zei geestdriftig ja. Kort daarop
ontvlamde de wereld in de eerste wereldoorlog.
Fokker werkte als een razende voor de Duitse
luchtmacht. Hij produceerde duizenden vliegtuigen
in drie jaren ty'ds. Vliegtuigen, die veel beter wa-
ren dan wat Frankrijk en Engeland in de lucht
konden brengen. Hij vond een methode uit, waar-
mee met een machinegeweer door de propeller kon
worden geschoten. De geallieerde vliegers werden
bij tientallen tegelyk uit de lucht geschoten. „Fok-
kervoer" noemden zich de Engelse piloten. Duits-
land verloor desondanks de oorlog.

Nederland.
Fokker trok naar Nederland. Hij smokkelde enkele
motoren en vliegtuigen ons land binnen. Hy werd
hier enthousiast ontvangen. Vanaf die jaren werd
het succes als maar groter. Hy was de erkende
koning van de lucht. Zijn toestellen maakten de
K.L.M, groot. Indiëvluchten werden met zy'n
vliegtuigen uitgevoerd. Vluchten, die de wereld
versteld deden staan. Miljoenen verdiende hij aan
de verkoop van zijn toestellen.
De teruggang kwam pas in de jaren dertig. Ame-
rikanen kwamen met geheel metalen vliegtuigen
op de markt, waartegen de houten Fokkermachi-
nes niet op konden. Dat was in 1933. Zes jaar la-
ter stierf de grote Fokker in een ziekenhuis. Aan
het leven van de vliegende Hollander was een ein-
de gekomen. Maar zy'n traditie leeft nog voort.
De K.L.M., dank zij Fokker groot geworden, telt
nog altijd mee. De Fokkerfabrieken op Schiphol
breiden zich nog steeds meer uit. Uit de produktie.
hallen rollen nu de Fïiendships en binnenkort de
Startfighters. Zij kunnen de herinnering aan de
grote, primitieve dagen van weleer niet uitwis-
sen.

Ruim 1300 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%

zijn op CONTACT geabonneerd.

Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Biggen te koop G. J.
Eijerkamp, B 35.

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
AUTO-

V E R H U U R
m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H

Telefoon 14H

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 23 oktober 1961
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2 — 3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer-en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17«50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24 tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.

Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div.
gereedschappen o.a* ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-

sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

O N T V A N G E N : Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN»

voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

f 7.65 per fles

KEUNE
Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

HET IS ZO WINTER
En waarmee kunt U zich beter voorbereiden

op de winter, dan met

een gestikte deken v.a. f 15,50
een wollen deken „ f 39,75
een terlenka deken „ f 49,00

Zoekt U goede matrassen?
Keur kapok matrassen

Binnenvering matrassen

Draka celmatrassen

VISSER - VORDEN

Voor

naar

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

HAANTJES
f. 1.50 per 500 gr.

W. Rossel. tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

N.V.V. Bestuurdersbond - VARA
Toneeluitvoering

op vrijdag 20 oktober in het
Nutsgebouw te Vorden.

Medewerking van de toneelver. D.E.V met
het stuk

Als de poorten opengaan
Aanvang half acht. Zaal open 7 uur
Toegang f 1.20 (bel. inbegr.)
Kaarten in voorverkoop bij Sigarenmaga-
zijnen Eijerkamp en Hassink en bij de be-
stuurders.

*Jeugdmiddag
eveneens op vrijdag 20 oktober
in het Nutsgebouw.
Aanvang 4 uur.

Medewerking jeugdafdeling D.E.V.

Opgevoerd wordt:

Poerlepotje
Entree 25 et

Deze kaarten alleen bij de bestuurders

Het winterseizoen nadert!

Laat uw FIETS of BROMFIETS

nog even grondig nazien, zodat hij

er weer tegen kan, bij

Barink's
Rijwiel- en Bromfietshandel

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram zuurkool \ sameo ,„„ ct

250 gram rookworst '
l kilo erwtensoep j samen ,25 ct

250 gram rookworst J
200 gram boterhamworst 55 ct

200 gram plockworst 95 ct
200 gram hamwotst 80 ct

200 gram ontbijtspek 55 ct

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Nutsdepartement Vorden
Opgericht 1818.

2e Nutsavond
op woensdag 25 oktober a.s. in het
Nutsgebouw. Aanvang 8 uur pree.

Het veilig gebruik van
elektriciteit in de huishouding

te verzorgen door de P.G E.M

Lantaarnplaatjes en aardige geluidsfilms

Toegangsprijs 40 et per persoon
In de pauze gratis koffie

Toegang voor leden en belangstellende
niet-leden.

Voor de laatste maal ontvangen wij nog

Amerikaanse

en
Hollandse eikels

tegen 8 et per kilo
op woensdag 25 oktober's middags na l uur

G. Remmers


