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HUISHOUD- EN MODESHOW
De firma's Luth en Koerselman hebben donder-
dagavond in zaal Bakker 'n huishoud- en mode-
show gehouden, waarvoor een zeer grote belang-
stelling bestond. Het is niet alleen een interes-
sante, doch bovendien een leerzame avond ge-
worden.
Het eerste deel van de avond was gewijd aan
het huishoudelijke en werd verzorgd door de
fa. Koerselman, waarvan een stand in huis-
houdelijke artikelen zowel op het toneel als in
de zaal ingericht was.
Er werd gedemonstreerd met Tornado-huishou-
delijke artikelen o.a. de snelkookpan, waarover
een gezellige film gedraaid werd. Ook met de
Inventum huishoudelijke apparaten werd een
demonstratie gehouden. Van de Brabantia-ar-
tikelen had het strijktrio de bijzondere belang-
stelling van de vele aanwezige dames.
Na de pauze, waarin de dames een consumptie
aangeboden werd, was het de beurt aan de
fa. Luth, die zich de medewerking had verzekerd
van een viertal charmante mannequins uit En-
schede o.l.v. de heer Reynders. Vooraf werd nog
een film van het Wol-secretariaat vertoond, en
een gezellig filmpje over zingende kinderen.
De vier mannequins brachten de stoffen in Tin-
neroy van „De drie Boompjes", waarvan de fa.
Luth in Vorden de alleenverkoop heeft. Deze
stoffen waren verwerkt in exclusieve modellen
japonnen, deux-pièces, mantels, rokken, etc. De
keuze welke „De drie Boompjes" biedt in Tin-
neroy is enorm. We zagen de stoffen in streep-
dessins, mozaïek, zwart-wit blokjes, zwaardere
kwaliteit effen, geribd en in tal van kleur-scha-
keringen. De vaak beeldige japonnen e.d., welke
hiervan getoond werden, ontlokten vele uitroe-
pen van bewondering uit de zaal.
Een explicatrice noemde de bijzonderheden als
snit, aantal meters stof, prijs, etc. De Tinneroy
van „De Drie Boompjes" is alleen in stof ver-
krijgbaar en wordt niet aan confectiefabrieken
geleverd. Niet minder dan 40 modellen werden
er getoond, zodat de aanwezigen een zeer ruime
indruk kregen van de mogelijkheden, welke deze
stoffen bieden.
De fa. Luth had verder gezorgd voor een stijl-
volle zaalaankleding, waarin van Wijk's Spoel-
tjeswal wel de toon aanvoerde. In de pauze werd
voorts nog gedemonstreerd met een brei-
machine.
De heer Koerselman opende de avond met een
woord van welkom, terwijl de heer Luth aan
het slot de mannequins een aardige attentie
aanbood.
Zoals gezegd was het een zeer genoeglijke en
leerzame avond, waarop de organisatoren met
genoegen terug zullen zien.

DIRECTEUR ZUIVELFABRIEK BENOEMD
Tot opvolger van wijlen de heer A. J. Huurne-
man is tot directeur van de Vordense Zuivel-
fabriek benoemd de heer H. Groen uit Ezinge
(Gr.), directeur van de zuivelfabriek aldaar. De
heer Groen was voordien assistent-directeur van
de zuivelfabrieken te Elsloo en Ruinerwolde.

LEDENVERGADERING
VOETBALVERENIGING „VORDEN"

In zaal Bakker hebben de leden van de voetbal-
vereniging Vorden onder voorzitterschap van
de heer W. Kuyper hun najaarsvergadering ge-
houden.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzit-
ter de resultaten van de eerste gespeelde com-
petitiewedstrijden van dit seizoen. Vorden zal
dit seizoen voorlopig met drie senioren en vier
junioren-elftallen aan de competitie deelnemen.
De junioren komen nog enkele spelers tekort.
De training voor deze winter zal plaats vinden
in het gymnastieklokaal op elke donderdag-
avond o.l.v. L. Rouwenhorst. Om 7 uur voor de
junioren en daarna voor de senoren. De animo
voor de training is zo groot, dat het moeilijk is
om alle spelers op één avond te trainen. Daar
het gebouw voor de verdere avonden bezet is,
zal men het gemeentebestuur vragen hierin de
helpende hand te bieden.
Om een regelmatige verschijning van het club-
blad te verzekeren, werd de leiders der elftallen
nogmaals verzocht om van elke wedstrijd een
kort verslagje in te zenden. Ook andere bij-
dragen zijn welkom.
Verder werd besloten om een bijdrage te vragen
aan de leden in de reiskosten. Voor zover er
plaats over is, kunnen ook supporters meereizen
tegen betaling van ƒ 1,50 per persoon.
Medegedeeld werd voorts nog dat — dank zij
de medewerking van de 3 plaatselijke predikan-
ten — er nu ook een zaterdagmiddag B-elftal
aan de competitie kan deelnemen. Ook hebben
zich voor deze afdeling nieuwe leiders gemeld.
Er werd voorts nog op gewezen, dat het door
de gemeente uitdrukkelijk verboden is, om rij-
wielen bij de kleedkamers te plaatsen.
Er is een wijziging gekomen in de elftalcommis-
sie voor de senioren-elftallen. Deze commissie
bestaat thans uit de heren J. Koster, Th. Buunk
en Wiersma en de trainer L. Rouwenhorst.

KERKDIENSTEN zondag 9 oktober.
Hervormde kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H.Jansen.
Bediening Hl. Avondmaal.

Medlerschool.
10 uur Vicaris H. L. A. de Wijk, v.Warnsveld.

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

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R.K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

VERLOTINGSMARKT.
Het goede weer had vrijdagmorgen zeer
veel mensen naar de vèrlotingsmarkt ge-
trokken; het was dan ook een drukte van
belaag in het dorp. 32 kramen gaven de
markt een fleurig aanzien," van alles was er
aangevoerd: manufacturen, huishoudelijke
artikelen, gebak, fruit, groente, bloemen,
rijwiel- en lederwaren enz. Een paar stand-

f kers gaven aan de markt nog een extra
ndige noot.
waren 108 biggen aangevoerd, waarin

een goede handel was, met prijzen van
f 4250 tot f 45.~
Verder 24 stuks runderen, hoofdzakelijk
j^Égvee en enkele pony's,
^roor de marktcommissie werden veel prij-
zen aangekocht voor de verloting.

stand van 30 sept. t.m. 6 okt.
Geboren: z.v. W. ter Horst en B.Th. Rensink;
d. v. P. G. H. van Asselt en W. A. Versteege.
Ondertrouwd: F. P. Smit en M. G. Wahl;
J. Tekelenburg en N. Brummelman.
Gehuwd: H. C. Hoegen Dijkhof en J. Maal-
derink; J. G. Vis en A. E. Langeler; H. A.
Jansen en W. H. Hekkers.
Overleden: C. A.Loois, vr., 69 jr., weduwe
van M. Leeftink.

DAMCLUB VORDEN
De Vordense damclub is met het eerste tiental
bij de volgende clubs ingedeeld: Aalten II, Dinx-
perlo, Doetinchem, Hengelo (G.), Laren, Lich-
tenvoorde, Lochem, Varsseveld en Winterswijk.
Deze indeling is geheel nieuw en wijkt belang-
rijk af van die uit voorgaande jaren. De be-
doeling hiervan is om het aantal 1ste klassers
terug te brengen. Vorige jaren had men vijf
groepen van 4 clubs.
Ook is hier een versterkte degradatie in op-
genomen. De twee laagst geplaatsten degrade-
ren automatisch, terwijl de kampioen de strijd
moet aanbinden tegen de kampioenen van de
overige goepen om één plaats in de hoofdklasse.
Het eerste tiental speelt a.s. vrijdag haar eerste
thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Winters-
wijk.
Het tweede tiental is Ingedeeld in groep I twee-
de klasse, met de volgende verenigingen: Lich-
tenvoorde II, Lochem II, Olden Kotten I (Rek-
ken), Ruurlo I, Ruurlo II, Sinderen I en Ter-
borg I.
Op 21 oktober speelt Vorden II haar eerste
thuiswedstrijd tegen Lichtenvoorde II.
De tweede klassers zijn in 6 groepen verdeeld.
De kampioenen van de groepen l, 2 en 4 spelen
voor twee plaatsen in de Ie klasse.

BIOSCOOP
Zondagavond kan Caterina Valente haar veel-
zijdige talenten ontplooien in de vrolijke film
„Du bist wunderbar".
Ze verliest haar hart aan de jonge adelborst
Willi Schultz. Maar Willi gaat weg en vergeet
zijn belofte om terug te zullen komen.
Caterina reist hem na naar Hamburg, maar het
lukt haar niet hem terug te vinden. Zij treedt
daar op in een revue en oogst enorm succes.
Het grote Rias dansorkest van Werner Muller
zorgt voor een tip-top begeleiding.

Ook de a.s. Moeder kan
GOED GEKLEED GAAN

Kijkt U eens naar deze pracht
collectie

Positie-japonnen

VISSER-VORDEN
Altijd een bezoek waard

VOETBAL
Vorden II ging op het pad der overwinning
voort en versloeg op eigen terrein het Zutphen-
se Be Quick IV met 3-2. Vorden veroverde zich
al vrij spoedig een voorsprong en nam het daar-
na, wel wat te gemakkelijk op. Be Quick wist de
achterstand gedeeltelijk in te lopen, doch tot een
jrclijk spel kwam het niet meer.
Het zaterdagmiddag B-elftal behaalde op het be-
zoekend Zutphania A een 14-2 monsterzege.
Deze zege kwam eerst na de rust, die met een
1-0 voorsprong inging, tot stand.
Voor rust vergaten de Vordenaren te schieten
en hielden zij het spel te kort. Na de rust kwam
er meer gang in de voorhoede en, kwamen er
doelpunten aan de lopende band.
Vorden C deed het ook goed door Zutphania C
met een 3-1 nederlaag huiswaarts te sturen.
Voor a.s. zondag staan er enkele belangrijke
wedstrijden op het programma. Vorden I krijgt«moeilijke opgave om in Diepenheim beslag

gaan leggen op de beide puntjes.
zien het succes met het stopperspilsysteem

/al het ditmaal van de voorhoede afhangen of
er gewonnen wordt. Alleen open spel en
hoog tempo kan hier winst brengen.
Vorden II speelt thuis tegen B.I.C. IV en zal

winnen om haar mooie positie te hand-

Vorden B speelt zaterdagmiddag thuis tegen De
Hoven A, een moeilijke tegenstander.
Vorden C brengt zaterdagmiddag een bezoek
aan De Hoven C, waar voor dit elftal wel winst
te behalen valt.
De wedstrijd Vorden A tegen Hengelo-O A is op
het laatste ogenblik door de bond afgelast.

verkouden
DAM PO

VORDEN KRIJGT WELLICHT EEN
KOOPAVOND

In de maandagavond gehouden ledenvergade-
ring van de Vordense winkeliersvereniging werd
besloten om het gemeentebestuur te verzoeken
over te gaan tot het instellen van een z.g.n.
koopavond. Hoogstwaarschijnlijk zal dit verzoek
in de eerstvolgende raadsvergadering wel aan
de orde komen. Het is de bedoeling dat de koop-
avond zal worden gehouden op vrijdagavond.

EEN OPLICHTER GEARRESTEERD
Op verzoek van de Rijkspolitie alhier werd de
zogenaamde helderziende en telepaath te B.,
wonende te Enschede, door de politie aldaar ge-
arresteerd en overgebracht naar Vorden.
Te B. heeft hier verschillende landbouwers ge-
dupeerd, door „kastjes" te plaatsen, die zouden
helpen tegen aardstralen. De kastjes bevaten
oude radio onderdelen.
Te B., die de mensen imponeerde door in een
mooie luxe auto, bemand met een chauffeur,
voor te rijden, beweerde ook dat hij goed water
kon opspoeren met de wichelroede. Ook hier-
voor liet hij zich goed betalen! Hij werd wegens
oplichting naar Zutphen overgebracht.

KLEERMAKERS-SUCCES
Op de kleermakers wedstrijdshow van de 5
noordelijke provincies, gehouden te Arnhem, be-
haalde de fa. Aartsen alhier een 1ste prijs met
het hoogste aantal punten voor ingezonden en
voorgedragen jacquet-kostuum.

GESLAAGD

Te Deventer slaagde voor het vak-diploma Bloe-
mist onze plaatsgenoot A. Hartman, Olde
Voorde.
Onze plaatsgenote, me j. H. ten Broeke, slaagde
te Doetinchem aan de Groen van Prinsterer-
Kweekschool voor de hoofdakte.



HEREN- EN
JONGENS

Vesten en
Pullovers

in een geheel nieuwe
kollektie.

Natuurlijk bij

LOOMAN
Vorden. Tel. 1231.

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon H H

tweedelig
werkpak

COMBI-DRBS
DB VERVANGER VAN UW OVERALL

beter passend • gemakkelijk te wassen en aan
re trekken • voordeliger, want beide delen
zijn afzonderlijk verkrijgbaar - sanfor krimpt
niet • jacket UIT bij warm weer en jacket
OVER de broek al« sportieve werkkleding
of voor meer .armslag* • verkrijgbaar in
de kleuren: blauw, wit, groen en luk!

L SCHOOLDERMAN

HARDBOARD-
platen

vanaf f 1.20 per stuk
Beltman, Boslaan 13,

Warnsveld

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

VOOR

VOETBAL PRTIKELEH

Fa. Martens
Sport- en Wapenhandel

•
•
•

et. Zegels

l rookworst
500 gr hele

94
of spliterwten 20

bij 100 gr. thee 90
100 gram choc. beestjes 39
l pot pindakaas 95
200 gram kofflewafels 62
200 gram droptoffees 64
Onze bekende pakken

speculaas 100

Remmers

19
14
18
8

19
12
26

20

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wij maken van Uw

OUDE DIVAN
in één dag een nieuwe

zit-slaapbank

bekleed met schuimplastic en stof naar
keuze

* Een sieraad in uw woonkamer

* Geen last van doorstekende

veren

* U slaapt of rust er veel beter

op door de vlakkere ligging

* Enorme kostenbesparing

in één woord Uniek

En wat belangrijk is

NIET DUUR
Doe

Dan hebt U voor de komende
gezellige avonden een nieuwe
bank voor weinig kosten.

LANDELIJKE RIJVERENIGING

„De Graafschap"
Leden en andere belangstellenden worden
uitgenodigd voor de CAUSER1E van
de heer F. Toorneman, dierenarts, over

„Het exterieur van het paard"

op a.s. woensdag 12 oktober 's avonds 8 uur
in café „'t Zwaantje".

Oude en nieuwe gasthuis, Zutphen
In het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen kunnen nog

leerling-verpleegsters
reeds nu geplaatst worden voor de
kursus, die l november a.s. begint.

Gegadigden dienen op 30 november
de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt

Inlichtingen bij de adjunct-directrice
Coehoornsingel 3, Zutphen, schriftelijk
of mondeling, dagelijks tussen 11 en
12 uur.

l/oor de zondag:
Slagroomsoezen
25 et per stuk, vandaag 5 voor f l , —

Onze heerlijke cake
f 1.50 vandaag f 1,25

BAKKER SCHURINK
Telefoon 1384

DE OPLOSSING
Voor verwarming
op koude avonden en dagen
Voor het verwarmen van kleine

Studeervertrekken
Keuken of
Koude kamerlioeken

is een
ELEKTRISCHE of GASVERWARMING

Ook voor uw douchecel hebben wij
een volkomen veilige verwarming

G. EMS8ROEK i ZN. c.v.
alles op elektrisch
gebied
Zutphenseweg S
Telefoon 1491

A.s. zondag, half drie

Vorden A - Hengelo-O A
Competitiewedstrijd geselect. hoofdklasse

Voor zover er plaats is, kunnen supporters
voor de wedstrijd Diepenheim I - Vorden I
meereizen met de spelersbus a f 1.50 p.p.
Vertrek om l uur vanaf het kerkplein.

Nutggebouw""*
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9^Rtober, 8 uur
de vrolijke en nieuwste amusementsfilm

(in schitterende kleuren)

Du bist wunderbar
Caterina Valente

Rudolf Prack - Silvio Francesco
Caterina Valente zingt de nieuwste
schlagers in een groots opgezette show.
ZANG ~ DANS ~ ROMANTIEK

C Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Huishoud- en Linnenscharen
Kleermakersscharen

Nagelscharen en -tangen
Fröbelschaartje f 0,75

Div. soorten zakmessen
Schilmesjes - Broodmessen

Fa. MARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

Elektrische slijpinrichting

ixbete* vn

A. Siemerink
v. h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
fic opticien die altijd voor

n k l (K i r staat.

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Zojuist ontvingen wij
de nieuwe zending

Maillots
voor dames en
meisjes.

LOOMAN
Vorden. Tel. 1231.

Wij zijn weer goed
gesorteerd in prima

Bloembollen

voor kamer en tuin.
Gunstige prijzen

Fa. Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf
Vorden
Tel. 1508

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

VOOR/EDERE (TT)

vindt u in een ruime
sortering bij

KOERSELMflN
Burg. Galleestr.

Tel. 1364

Spaar 60 tot 70 % op uw
gas of elektra met de nieuwe

TOMADO
SNELKOOKPAN

Vraag inlichtingen bij

KOERSEIMAN
Telefoon 1364
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Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje
Willemina Adriana

(Wilmd)
P. G. H.v.Asselt
W. A. v. Asselt-

Versteege
Peter

Vorden, 4 oktober '60
E 28

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

H. A. Jansen
W. H. Jansen-

Hekkers
Eefde, oktober 1960
Jolinkweg 1.

Met deze zeggen wij
heel hartelijk dank
voor de vele belang-
stelling en felicitaties,
ontvangen bij de her-
denking van ons 25-
jarig huwelijk.

G. van Zuilekom
D. van Zuilekom-

Rensink
Vorden, Nieuwstad.

Voor het medeleven,
ondervonden geduren-
de de ziekte en bij het
overlijden van onze
lieve broer en zwager

Herman Luijmes

betuigen wij onze har-
telijke dank, in het
bijzonder aan de f a m,
J. Norde, voor de
buitengewoon goede
verzorging.

Fam. Joh. Norde
Fam. J. W. Halfman
Fam. D. J. Luijmes
A. Luijmes

Vorden, oktober '60.

Gevraagd op de buiten-
plaats „Kamphuizen"
z.sp.m. een flink per-
soon voor alle voor-
komende werkz.heden,
v. 2 of 3 dagen p. w.
Inlichtingen bij L. Wes-
selink, Lochemseweg

Bliksemhandige JON-
GEN, 18 jaar, zoekt
werk voor de morgen
en namiddags vanaf 3
uur. Is in staat 48 uur
te maken, Inlichtingen
Bureau Contact.

Per l nov. gevraagd
een net WINKEL-
MEISJE, liefst m. enige
winkelerv., niet ben.
18jr. Levensmiddelen-
bedrijf Remmers

Dame vraagt ZIT-
SLAAPKAMER met
of zonder pension.
Brieven nr. 25
W. te Slaa, Vorden

Te koop goed onderh.
WOONHUIS, met
schuur en tuin, grootte
± 650 m2. Inlichtingen
bureau van dit blad.

Woningruil
Enschede — Vorden

Gevraagd te Vorden
nette woning v. echtp.
z.k., in ruil voor nette
woning in Enschede,
omtrek Roomveld;
kamer, keuken, 3 slaap-
kamers, kelder etc.
Huurprijs f 9,- p. week
Brieven Textielbedrijf

Vorden

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Ledenvergadering
Ouderavond

op maandag 10 oktober in Irene.
Aanvang half acht.

Agenda o.a.: Jaarverslagen
Bestuursverkiezing

Om half negen komt de heer Fockert,
ambtenaar van het arbeidsbureau te
Zutphen spreken over het belangrijke
onderwerp:

SCHOOL- EN BEROEPSKEUZE

Het Bestuur.

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-
lijke warm-

te-heldere
Flarhazur

vlam

tiaardbrandohe

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN

Chr. Jeugdverenigingen en
Landb. Jongeren organisaties

Vrijdag ^K>ktober komt de
bekende voordrachtskunstenaar

GOOS VAN HOBOKEN

in Irene. Aanvang 7.45 uur
Entree f l ,—.

Deze avond mag u beslist niet missen.

TE KOOP leren
damesjas, paar leren
handschoenen, m. kap
kleur groen, m. 42 a 44
z.g.a.n. A. Hogendoorn
t Hoge 29, Vorden

Te koop z.g.a.n. lange
LEREN JAS, zwart
m. 52-54. J, G. Bosman
Zutphenseweg C 81

Te koop BANKSTEL
(bank, 2 clubs, tafeltje
en dressoir. G. W.Haze-
kamp, Medler E 104

Te koop KAMER-
KACHEL, merk Etna
TROUWJAPON,
crème, m. 42-44.
Wilhelminalaan 8

TE KOOP gasstel,
meisjesfiets, 12 jr. Berini
motor. Veldwijk C 86
Vorden

Te koop N.S.U. brom-
fiets. H. Kappert D127
Kranenburg

Te koop DEKZEIL
zg.a.n. 3x4 m.
Hilferink, Almensew. 15

Te koop een uitneem-
baar KIPPENHOK,
5x6 m. E.H.Janssen
Ruurloseweg D 18

Verkrijgbaar 'n FOX-
HOND, lief voor kin-
deren, zeer waaks.
B. Hulleman
Kerkstraat 19

Te koop electrolux
ijskast inhoud i 75
liter, wegens aanschaf-
fing grotere. Geheel
nagekeken. S. Braam,
De Boskamp Vorden

Te koop een Clarus
petroleumkachel (ver-
gasser) een handgras-
machientje en een 3-
plaats elektr. kook-
stel Enk weg 14

Toom BIGGEN te
koop. G. Nijenhuis,
D 52 b, Vorden

Te koop een guste
SCHOT, m. 121. melk
W. Nieuwenhuis,

't Hoge 15

Te koop mooie blanke
biggen; 2 meisjesman-
tels voor spotprijs.

Gratis verkrijgbaar
zoete appels, moesap-
pels G. J. Eijerkamp
B 35

VAL- en PLUK-
APPELS te koop.
G. J. Wundcrink
Kranenburg

„Albers zelfbediening"
De EERSTE der besten!!!

Bowl Bowl Bowl Bowl Bowl

l grote pot meikersen op sap
Zeer groot blik ananas
l blik aardbeien dit samen voor
en een potje frambozen gratis.

279 et
Profiteert hiervan

Bij 3 gulden boodschappen 250 gram heerlijke ge-
kruide speculaas voor 29 et

Zolang de voorraad strekt,
MAXWELL poederkoffie slechts 155 et

De echte ouderwetse karnemelkzeep 3 stukjes voor 96 et
hierbij GRATIS een kussentje shampoo

Ze zijn er weer,
Suikerkransjes erg lekker en voordelig 250 gram 49 et

Sensationele aanbieding/!/
4 jampotten appelmoes voor 100 et

Ie soort aardbeienjam met hele aardbeien, bij ons voor 79 et
Kersverse margarine 3 pakjes 89 et
De echte hoesttabletten 200 gram 49 et
Zeer sterke grote rode dweilen 85 et

ALBERS fijne vleeswaar
gaat over de tong!!

100 gram snij worst 39 et
100 gram zure zult 25 et
100 gram leverkaas 39 et
150 gram heerlijke ham 69 et
150 gram boterham worst 39 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

EN CENTRIFUGE
komt u nu goed van pas

Wacht niet langer. Maak bij ons Uw
keus.

vraagt vrijblijvend
folders en demonstra-
tie (evt. aan huis).

G. EMSBROEK & ZN c.v.
alles op elektrisch gebied

Zutphenseweg 5 - Telefoon 1491

N.S.U. BROMFIETS
te koop. Molenweg 31

9 zware BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink
't Elshofi

Te koop toom zware
BIGGEN.
T. Roeterdink

Toom BIGGEN te
koop. J. Arfman,

den Bramel

H. H. Landbouwers

Voor
Rubberlaarzen

het adres

Fa. G. W. Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Voor uw oliehaard
ESSO

petroleum
met Esso bent U beter
uit

A. de Jonge
Ruurloseweg 37
Telef. 1346.

Het samenstellen van onze
najaars- en winter kol lektie
is met zorg gebeurd en zonder overdrijving
mogen wij ze zeer geslaagd noemen.

Moderne kleuren en de nieuwste modellen
Damesvesten, 100% wol, met kraag,

slechts f 22,50
Damesvesten en pullovers, Vz wol

voor f 10,95
Kindervesten en Pullovers
Damesrokken
Kinderterlenka ruitrokjes
Herenvesten en sporttruien
Herenpantalons (speciale aanbieding) enz.

Een bezoek aan onze zaak
zal u zeker de moeite lonen.

Voor beter textiel en meer keus:

H.&W.
Zutphenseweg 14 Telef. 1514
Ruim gesorteerd in alle soorten wol.

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 15 oktober

DANSEN
Orkest: ,,The Spitfires''



RATTI NIEUWS
Het eerste elftal speelde in Vierakker, ter ge-
legenheid van de feestelijke opening van het
nieuwe kleedlokaal een vriendschappelijke ont-
moeting tegen Socii I. Deze ontmoeting kende
veel spannende momenten, maar de kwaliteit
van het vertoonde spel was maar matig en het
gebrek aan training deed zich ook nu weer ge-
voelen. Ratti kwam met enkele invallers in het
veld en moest na vijf minuten zwichten, toen
bij een felle aanval der thuisclub de linksbuiten
feilloos inschoot. De Rattianen deden er een
schepje bovenop en rechtsbuiten Dostal wist na
goed samenspel de stand gelijk te brengen (1-1).
Ratti wist. nu het spel te verplaatsen en had
voortdurend een grote veldmeerderheid. Uit dit
offensief werd vlak voor rust het tweede doel-
punt geboren (1-2).
Na rust kon de thuisclub ook verschillende
malen tot een tegenaanval komen. Bos scoorde
voor Ratti 1-3, toen hij het leder hoog over de
te vroeg uitgelopen Socii-doelman plaatste. Socii
vond nog eenmaal 't net, waardoor deze vriend-
schappelijke wedstrijd eindigde in een kleine 2-3
zege voor de Kranenburgers.
De Reserves waren verleden week vrij, evenals
de A-junioren.
Ratti B speelde in Hengelo (G.) een verdienste-
lijke wedstrijd tegen Pax C en won met 4-1.
Ratti C verloor met grote cijfers (16-0) van het
hcv.oekende Pax B.
A.s. zondag komt Vosseveld I op bezoek bij het
eerste elftal. Do/e dub is een oude tegenstander
,der Rattianen uit de eerste klas G.V.B. Het
wordt nu oppassen voor Ratti, want de Vossen
staan bekend als een ploeg met veel door/et
tings- en uithoudingsvermogen. Men zal dan ook
moeten trachten om reeds in de eerste helft een
voorsprong te krijgen, waartoe de jeugdige Rat-
ti-voorhoede o.i. wel in staat zal zijn.
Ratti TI is ook zondag vrij. Van de junioren-
teams spoelt Rat t i A een thuiswedstrijd tegen
Pax A, Ratti B een uitwedstrijd tegen Pax B en
Ratti C een uitwedstrijd tegen Keyenborgse
Boys C.

PUROLinhuis!
Bij brand» en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.

FKKSTAVOND CARNAVALSVERENIGING
De Carnavalsvereniging Kranenburg-Vorden
heeft zaterdagavond een daverende feestavond
gegeven voor haar leden en genodigden in zaal
Bakker. Onder leiding van Prins Cornelis I hee
men op gezellige wijze feest gevierd. De Priri
xorgdo voor de conference, er werden voor-
dracht j os godaan, muzieknummers ten beste ge-
geven en verschillende eigen krachten kwamen
met diverse leuke liedjes op de planken.
Pastoor Bodewes o.f.m., hield nog een korte to
spraak, waarin hij benadrukte, dat dit Carn
valsfeest zo stijlvol en in gezellige sfeer was in-
gezet. Spr. was verheugd, dat er nog zoveel goud
was bij zijn parochianen en onderstreepte tevens
de woorden van Prins Carnaval, die de eenheid,
die er moet leven onder ons, zo mooi naar voren
bracht. De pastoor stelde het bijzonder op prijs,
dat de Prins buiten zijn wéten om een collecte
had aanbevolen voor het nieuwe altaar, welke
ruim ƒ 45,— opbracht.
Het feest werd besloten met een gezellig bal
met diverse attracties.

Uitslag gratis verloting
op de markt van 7 oktober 1960

Op onderstaande nummers
zijn prijzen gevallen:

K) (M ( fr t 72 70 78 100 127 2(55
272 342 344 37(5 413 414 461 5(iS
578 594 648 757 772 802 82(5 ,s:!2
942 979 997 09S 1002 103(5 10(58 1132
1135 1189 1194 1209 1216 1251 1:584

Prijzen afhalen bij de Eendracht.

Tinneroy
Charmante stof voor kleding
90 breed - poolvast - No-Iron

Komt ze zien bij

H. L U TH, Nieuwstad, V O R D E N

HJ

•

Extra Reklame
200 gram ontbijtspek 55 et.

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snijworst 90 et.

200 gram ham 90 et
250 gram fijne rookworst 85 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Te koop tomen mooie
BIGGEN; verschillen-
de soorten APPELS,
't liefst op de boom,
en een 5 pk „Lister"
MOTOR. B. G. Lich-
tenberg, Het Waarle

WINTER-
Mantels en
Japonnen
in een nieuw as-
sortiment.

•

Vesten, Jumpers
en Rokken

in leuke modellen
en nieuwe mode-
kleuren.

Komt u eens kijken.

L O O M A N
Vorden, telefoon 1231

••••••••••••*•••

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. G. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Btlpurt 'i, of Uw koltnr<k»nii>gl4

Henk van Ark

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

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

Groot Roessink's
Tini merwinkel

Telefoon 1527

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken's
Bier

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

De kleren maken de man
en Accuraat reinigt ze voor U

Depot voor Vorden: H. LUTH, Nieuwstad 4, Telef. 1396

RETEXTURINGBEDRIJF

DRYMASTERN - VERVEN - ONZICHTBAAR STOPPEN

BCCUTB B t


