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Uitgave drukkerij Weevers
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

'rankering hij abonnement, postkantoor Vorder

Televisie
Hord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER l /UU,"

Ffl BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

Om Contact zo aantrekkelijk mogelijk te
maken, starten wij deze week met een feuil-
leton. Wij hopen dat onze lezers (essen) veel
genoegen zullen beleven aan de „De beslis-
sing van Dokter John". Deze feuilleton is
geschreven door Dorothy Worley.
We laten hieronder een korte inhoud volgen

DE BESLISSING VAN DOKTER JOHN
Dorothy Worley

Korte inhoud
Elmwood was heel erg trots op het Hawt-
horne Ziekenhuis en op Dr. John Hawthor-
ne die het gesticht had. Toen dus het ogen-
blik was aangebroken dat hij afscheid ging
nemen, was iedereen belangstellend te ho-
ren wie hij tot zijn opvolger zou benoemen.
Er waren knappe doktoren aan het zieken-
huis verbonden: Stephen Adair, Michael
W'ayne en Peter Glenn. En dan was er ook
nog Dr. Metzroff, een wat geheimzinnig
figuur. Hij behandelde Miss Julie Woodward
en woonde bij haar in huis, maar wat
speelde zich daar eigenlijk af?
Dit verhaal beschrijft een episode uit het
leven van een paar van deze doktoren, die,
hoe knap zij ook in hun vak waren, hun ei-
gen hart slecht bleken te kennen. Maar
toen het geheim rond Miss Julie werd ont-
sluierd en Dr. John zijn keuze eindelijk be-
kend maakte, hadden zij de koningin van
hun hart gevonden.

Zondagavond 23 oktober draait in het Nutsge-
bouw de film „De slag om Bastogne".
Een film die iedere vrouw moet zien om de man
beter te leren begrijpen. Meedogenloos . . . ! en . .
vol humor en levenshonger.

Kerkdiensten

ZONDAG 23 OKTOBER

Ne d. Her v . K e r k
9.00 uur ds. L. Hoving van Ruurlo
10.30 uur ds. H. J. van Leeuwen van Almen

K a p e l W t l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
's Morgens half 10 ds. A. J. Dondorp van Zutphen
's Avonds 7 uur: ds. Th. P. van Belzen.
(bijzondere zangdienst)

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S. v. p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DEENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30 — 9.30 en donderdagmiddag van 2 — 3 u.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELINJ^LPOTHEEK
De apotheek is elke dag g^Pend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BRAND MELDEN
Bij geen gehoor : Tel. l

no. 1 5 4 1 .
(Bur. Rijkspolitie).

Bijzondere zangdienst
Geref. kerk, Zutphenseweg 19, Vorden
A.M. zondag 23 oktober, 's avonds 7 uur.

Voorganger: ds. Th. P. van Belzen.
Organist: Adriaan Bol uit Badhoevedorp.

Met medewerking van de Chr. gem. zang-
vereniging „Excelsior"
Iedereen hartelijk welkom, u komt toch ook

Geboren: Geziena Johanna, dochter van G. J. W.
Vreeman en H. Susebeek; Theodora Wilhelmina
Maria, dochter van B. M. Besselink en P. W.
Geurtö.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Arie Dijkman en Lamberta Hulleman;
Jan Willem Temmink en Jenneken Roeterdink.
Overleden: Geen.

Fa Keune bouwde
automatische patatvoorbakmachine

De fa Keune op het Industrieterrein heeft een au-
tomatische patatvoorbakmachine gebouwd met 'n
kapaciteit van niet minder dan 750 kg per uur.
Toen wij een kijkje gingen nemen was de fa Gos-
selink juist bezig om de 8 meter lange en 5000 kg
wegende machine op de auto te laden.

De heer Keune vertelde dat de eer voor het

bouwen van deze machine geheel voor de heren
Paardekoper en De Klerk komt. Ikzelf sta er
maar een beetje bij te kijken, maar het is wel
interessant werk, aldus de fabrikant.

De volgende machine die de fa Keune gaat bouw-
en is bestemd voor export naar Duitsland.

WEERHET BLOED VLOE
VOOR DE MED

Het plaatselijk comité „Bloedplasma" was weer
verheugd over de goede opkomst van de donors

bouwscnoul voor afname van hun bloed voor In m
medr Een deskundig team uit Amster-
dam zorgde weer voor rrn ^^xtte „bediening",
daartoe bijgestaan met een ^B^U Rode Kruis-
mensen uit Zutphen.
Niet minder dan 287 donors lieten zich vrijwillig
behandelen zijnde 65% van het totaal aantal do-
nors.
Het bovengenoemde comité wil dan ook zeer gaar-
ne zijn dank uitspreken aan alle medewerkenden
die ook dit jaar weer hun hulp en bloed gaven om
daarmee hun zieke medemensen tot hulp in nood
te kunnen zijn.

DEZE WEEK ONTVANGEN:

leuke
teenager modellen
u u - I 3 cm hakjes

Wullink's Schoeniiandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Bij de Empo
gaat men met de tijd mee

De Empo-Rijwielfabriek te Vorden heeft sinds
kort een geheel nieuw systeem voor het aan-
brengen van grondlak in bedrijf genomen.
Dit systeem, het zign. Electro-Coaten, dat in Ame-
rika werd ontwikkeld, wordt nu door de Empo-
Rijwielfabriek als één der eerste industrieën in
Nederland in de praktijk gebracht.
Het systeem berust op het elektrisch neerslaan
van de lak, zoals dit ook bv. bij het vernikkelen
het geval is. Evenals bij het vernikkelen verloopt
het proces geheel automatisch, en geeft een tijds-
besparing op de tot nog toe gevolgde dompel-
of spuitmethode.
Enkele bijkomende, maar toch zeker niet minder
belangrijke voordelen zijn o.a. de gelijkmatige
laagdikte, extra bedekking van scherpe kanten,
een poriënvrije neerslag en het ontbreken van
zgn. zakkers (druppels lak). Na het toepassen van
het nieuwe procédé, dat wij gemakshalve maar
„coaten" zullen noemen, worden de artikelen aan-
sluitend gemoffeld in een doorloop-lakoven, waar-
uit ze na afloop geheel gereed voor het verdere
aflakken te voorschijn komen.
De bediening van deze gehele installatie, bestaan-
de uit hangbanen, lak- en spoeltanks met bijbe-

horende pompen, lakoven enz. geschiedt vanuit
een centrale lessenaar, van waaruit het gehele
programma automatisch wordt geregeld en ge-
kontroleerd via tientallen rode en groene lamp-
jes, die evenzovele gloeiende ogen zijn, die waken
over dit gehele electro-chemische proces.
Met één oogopslag kan de gang van zaken ge-
kontroloerd worden en elke afwijking, hoe klein
ook, wordt terstond gesignaleerd. Het is deze af-
deling waar in nauwe samenwerking met het be-
drijfslaboratorium, de onderdelen van de Empo-
rijwielen worden gelakt, anders gezegd: hier is
de geboorteplaats van de Empo-lak. Empo-lak,
dat een begrip is geworden voor diegenen, die de
kwaliteit van dit lakwerk hebben leren kennen.
Het grote voordeel van Empo-lak blijkt reeds na
een paar maanden, want ondanks de inwerking
van vocht en regen in het Hollandse klimaat,
blijft Empo-lak zijn glans behouden en schenkt
jarenlange voldoening.
Met de ingebruikneming van deze hypermoderne
installatie heeft de Empo-Rijwielfabriek weer eens
bewezen, geheel bij de tijd te zijn, niet in de laat-
ste plaats door het feit dat de gehele installatie
door eigen personeel werd ontworpen en gefabri-
ceerd.



Sir Edwin mannenmode
BADSTOF SWEATERS

VESTEN EN

PULLOVERS

FA. Mf lRTENS
Wapen- en Sporthandel

OOK U RAAKT IN
VERVOERING!

Ja, SHELL Super motorolie maakt vakmensen
en automobilisten grenzeloos enthousiast. De
meeste veelzijdige motorolie (10W/40) voor
alle seizoenen voor alle typen auto's, voor
alle rijstijlen voor alle rij-omstandigheden. Eén
olie voor het moderne auto-verkeer van van-
daag en morgen. Ga over op deze unieke olie
en laat verversen bij:

Auto- Motor- en Bromf/efsbedri/Ven

Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vordert

KPJ, CJBTB en Jong Gelre
houden zaterdag 22 oktober een

voor alle leden. Start om 7.80 uur by
café Eskes.

ZAKLANTAARN MEEBRENGEN

Schrijf-, tel-, reken-, stencil- en
adresseeroiachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

ONDERGETEKENDE
HOUDT ZICH
BELEEFD
AANBEVOLEN VOOR

alle huisslachtinp

H. W. GUL
Telefoon 1595

Hier ziet u
de afbeelding

VAN mr M A N J > K ; K KN
v < » i ; i > i < ; T E I ' . K D I K N E N

APPARAAT

de tornado elektrische
schrapmachine

Nu is aardappelschillen niet meer nodig. Dit tijdrovende
karwei, waar u zulke lelijke handen i vo
voorbij.

Deze elektrische schrapmachino doet in 2 tot 3 minuten I n - t .
vuile werk voor u. Schrapt oude en nieuwe aardappelen, óók
wortelen.

Verkrijgbaar in 3 maten:
voor l, 2 en 3 kg aardappelen

Alle dagen demonstratie. Bn«ng mv iiardapi"'!'*" nu-.»',
wij schrappen ze voor u.

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Deze meisjespullover vindt U in onze nieuwe collectie.
Het model is gemaakt van praktisch en modern Draion,
in de kleuren rood, grijs, marine en bleu.

ƒ16.50 kl.stp.m.

uitzonderlijk
geschenk

uitzonderlijk
artikel

model „Pntudo*

.. .dit
Sola-Elite

couvert
cadeau.1

winkelprijs f. 8,10

bekroond met het predikaat Gulder ĵprm; onverwoest-
baar zilverwit edelstaai, door-en-door^oestviü
door vlekvrij; onbeperkte garantie.

Bij een Sola-Elite-pan...
onverwoestbaar edelstaal; door-en-door roestvrij;
door-en-door vlekvrij; kan tegen alle soorten hitte;
onbeperkte garantie prijzen vanaf f. 27,90

Dit dure cadeau kunt u beschouwen als een
„geschenk ter kennismaking". We willen namelijk
zo graag, dat in ieder Nederlands gezin wordt
ervaren wat Sola-Elite betekent. En ook wat een
glanzend idee 't is om straks met de december-
feesten Sola op uw verlanglijst te hebben.
Belangrijk: dit „kennismakingsgeschenk"
krijgt u alléén de komende oktobermaand,
bij de Sola-winkelier.

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY
I

Het was plotseling zomer geworden, zoals zo dik-
wijls gebeurt in het Zuiden. Het was een week lang
koud, naargeestig en grauw igeweest, toen kwam
de zon weer terug en was het zomer, hoewel het
volgens de kalender pas lente was. De zon was
als gesmolten goud. De kornoeljebomen waren
overdekt met roze en witte bloesems en de blauwe
regen was als een bloemenmantel die van de
boomtoppen tot op de grond hing. De azalea's
toonden hun schitterendste kleuren en de witte
fruitbomen in de boomgaarden leken wel kleine
sneeuwbergjes. De mensen lagen in tuinstoelen
voor hun huis te zonnen of verschenen met hun
raceboten op de meren.
Jeanie Gordon verliet het grote, breedgebouwde,
glanzend witte ziekenhuis; ze droeg haar blauwe
cape over haar arm en haar witte uniform was

nog bijna zo fris als toen ze de vorige avond haar
dienst was begonnen. Haar patiënt had het
grootste deel van deze acht uren geslapen en ze
had het boek waaraan ze die ochtend begonnen
was, kunnen uitlezen. Het was een patiënt van
Dr. John, die haar speciaal gevraagd had te wil-
len blijven waken omdat het een ernstig geval
was. Ze was al vijf jaar zijn operatiezuster en hij
zag graag dat ze zjjn patiënten ook verder ver-
zorgde.
Wat een heerlijke dag, dacht ze, toen ze in haar
kleine auto stapte die in de schaduw van de bo-
men geparkeerd stond. Het was al warm, of-
schoon het pas acht uur was. Ze was niet moe,
maar wel wat slaperig en ze had trek in koffie.
Voor ze het ziekenhuis verliet ha<l ze eigenlijk
naar de koffiekamer moeten gaan oan iets te eten,
maar ze wilde zo snel mogelijk de .geuren en ge-
luiden van het ziekenhuis achter zich laten en op
haar gemak ontbijten.
Ze reed langzaam terwijl haar gedachten onwille-
keurig weer teruggingen naar het ziekenhuis en
de opwinding die daar heerste in 'afwachting van
Dr. Johns beslissing.
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Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons huwe-
lijk ondervonden, betuigen
wij allen onze hartelijke
dank.

J. Otten
R. Otten-Buunk

Voiden . oktober 1966
l ) , - ::

uw belangstelling',
bloemen, gelukwensen en
'•adeaus, ontvangen bij ons
huwelijk, zeggen wij allen
In-H h a r t e l i j k dank,

.1 llegelink
M. Regelink-Bt'ii

Dronten, oktober 1966
N :;o

Voor de vele b l i jken van be-
langstelling en medeleven in
het zware verlies van va-
ders heengaan, danken wij
u allen. Het heeft ons zeer
getroost.
Namens de fam. Scholten:

Fam. Bert Scholten
Fam. Rene Scholten
Fam. Jan Scholten
Fam. Theo Scholten
Ans Scholten

Vorden, oktober 1966
„De

H.H. Veehouders,
Wilt n dr koeien de/e win-

> e < l schoon kunnen hou.
den, l a a t '/.c dan scheren
door A. J. Makkink, C 48,
Vorden, telefoon 05752-1674

Te koop: WLnterwortels «MI
inHsjesfiets, 6-9 jaar.
Kloemendaal, 't Hoge 41

[en

VOOR RUBBERLAARZEN
het a.(ln-s:

i a (.. \\. LI IMES
Vorden

Te koop: Voederbieten.
B. Ba. C 93, tel. 1558

ivertentiekosten te
rijgen: 2 jonge honden.

W. Seesing, 't Groenendaal,
Vorden

Te koop: Plm. l ha suiKer
Irietenkoppen; halve hectare
knollen ; very.amellegnesten ;
droogvo«'derbakk<Mi. Brief-
jes binnen voor 25-10, 8 uur
n .m. W. A. Eskes, School-

1 t. V i e r akke r

H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
Koedekken met ringen,

• ' rhoging
l a (i. W. LUIMES

Aangeboden: Tuin.
Krans Kruip, 't Hoge 58

Te koop: Kinderfiets, 4-7 jr.
eetaardappelen. D. Pardij:;.
C 31, telefoon 1509

T« koop: Konijnen. .1
l ••.on t m e i , Hengcloseweg 11

Te koop: Zware dragende
B.B. zeug en afgespeende
biggen. Maalderink,
,,de Kets", Vierakker

Te koop: Vette pink ook in
gedeelten; eetaardappclen.
Hissink, C 52, Vorden,
l e]. -roon 1370

Te koop: 6 roodbonte nieuw.
melkte koeien, 20-25 liter
melk per dag. Veehandel
Vlogman

Ti- koop: Roodbonte dragen-
de vaars van hoge produk-
t i e . J. W. Wesselink
' t Klshof

Te koop: Biggen. H. J. Ger-
sen, Leestensew. 26, Leesten

Te koop: Biggen. J. W. Vle-
mingh, Noordink, E 63
Hengelo (Gld.)

H.H. VEEHOUDERS.
De staltijd nadert, voor
koe- «MI kalverriemen;
st :«arM»'«Tt j<>s ; raffia
enz.

i ' - : i <; . w L U I M K S
Telefoon 1421

f 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Sla t ionsvve .L ; l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Hel Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEFOT

KEUNE
Ntjverheidsweg telefon 1736
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GARRIT JAN MAALDERINK
en
HEINTJE BIJENHOF

hebben de eer n, mede namens wederzijdse
ouders, kenn i s te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaatshebben op vrijdag 21 oktober a.s. des
namiddags 14.00 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

Kerkeli jke bevestiging om 14.30 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de Weleerw.
heer ds. . J . J. van Zorge.

Vorden , o k t o b e r H ) i > < >
l , i n d e E 64
Wildenborch I >

Toekomstig adres: I >ahl iast . raat t» . Ze lhem.

Receptie van 15.30-17.00 uur in hotel Bakker
te Vorden.
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ouders, k e n n . MJ van h u n voorgeno-
m < > n huw. ' l i j k , < l a . l / . i j . . - l U a a r op /.a l i ' f d . - i ) ; :>.<:>

o k t o b e r a... s. hopen toe te d ienen onder de Be-

zongen Eue lu i - r i s t i evh- r ing we lke to t hun in-
tentie aan God zal worden op^vdra^-en om
I 1 .00 uur in de parochiekerk van de H. An-
t o n i u s van I'adua te Kranenburg- Vorden.

Ellecom, Binnenweg r.o
Vorden, Ruurloseweg I> 127 b

oktober 1966

Toekomst ig a d r e s : K m i i e n w e ^ ,r>0, K l l e r o t u

Receptie van 2. DO-,"-. 00 uur in rafé restaurant.
Schoenaker, Kranenburg- Vorden.

XXX.XX3KXXX3KXXXX3KX:

f ~¥~ "^f *^~ "3IC"̂ f3C -^r~\f^ 1T"3IC "3f3IC "3IC "3IC ^ftkv.^VWh ^^^i*.*^^*, ̂ ^*^^^^^* -̂ ^ .̂ *^^+, ̂ ^^Uta -^^fc ^n^w ̂ ^^b. ̂ ^r^ <^^<. -^^^- -^^

Zaterdag 22 oktober B..S, hopen onze geliefde.
kinderen, ouders en grootouders

II. HO(jESLA(i

en

B. W. HOGESLAG-REUGEBRINK 9

hun -10-jarig huwelijksfeest te vieren.
Dat zij nog lang voor elkaai' en voor on

BC b l i j v e n is d < - wens van hun
d a n k b a r e moeder, k inderen en k l e jnk i i i ^^« 'n .

Vorden , o k t o b e r 1 <>C,*; ^9

C 1 1

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 29 ok-
tober van 3.30-5.00 uur in hotel ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. S m i t ) .

^ ̂ ^ ,̂ Jf^. ^^W-^^» ̂ £*^ *^^*. .*<^&- -̂ ^ .̂ ̂ ^^^ rf^^. .̂ ^«fc ,̂ -̂ *^̂ . .̂ ^fc. -̂ BV. .^^

*£ A.S. ZONDAG HALF DRIE

*£ir Vori'en "
**\ _ Bredevoort
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Leest ons feuilleton !

PER LA DONNA ELEGANTE

Zien en passen is kopen. Echt een schit-
terend uitgaansschoentje van Anita.
Elegant van vorm. In leer of lak met
suède inzet en strik. Onbreekbare 5 cm
hak. Vanaf f 21.90

Schoenenhuis Jansen

Reken en oordeel
bij ALBERS uw voordeel

OVERLEG UW INKOPEN RUSTIG, DAN KUNT U HEEL WAT
BKSPAREN. ZIE ONZE PRIJZEN M A A K EENS

GOUDREINETTEN KWALITEIT ;".. k i l o

BIJ 20 KILO (l k i s t )

NEEM EEN KIST IN VOORRAAD

98
695

BIJ ELKE FLES WIJN NAAR KKU/F:
2 BROK DIK SPE< I L A A S ( i H A T l S l l l

BIJ ELK PAKJE VICTORIA BISCUITS OF WAFELS
2 REPEN CHOCOLADE GRATIS ! ! !

LEVERWORST
I M J A C H T H i E H A M

2 POTTEN J A M

250 gram

150 gram

diverse smaken

79
98

129
KXTIIA KOOPJE . . .

I > F / E WEEK 'i <;KOTE FLKSSKN 7 U 1 V K K K A P P K L S A P 98

N0(i /O-N KOOPJE . . .
FIJN ( J E K K i IDF; SPKCULAAS .m 59
DUBBELZAK (i ROT K C H I N E S E PINDA'S 98

ZELFRI.IZEND BAKMEKL 2 p a k k e n vo,„- 98

BIJ ELKE 250 (J R AM KOFFIE N A A R KEU/K
2 BANKETSTAVEN voor 98

WKKS N I K T Z U I N H i M KT K A A S .

( i O U I ) S K v. v . K A A S

<.oi DSF; v. v. BELE<,F;N K A A S

urn [

ion gram

159
179

BIJ ELKK KILO SI IKER

l (iROTE ONTBIJTKOKK voor 55

.->oo < ; R A M VKRMK' .KLLI
VltUCHTENGRIKS M KT V K K L V H I ' ( H I T K N 'i / .akj . s

A.J.P. PUDDING : p a k j e s

K I ,A KOI' DROP .; rol voor

\ A N N K L L K \\\Y,Y. 100

49
69
59
39
79

Nooit wachten
Altijd vrije keus

voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
WINKELCENTRUM N I K U W.'iT A l >

Van 3 tot 16 november a.s.
grote
verbouivingsopruirning

Extra voordelige prijzen
Extra koopjes

Zutphenseweg

Voor de
lange avonden -t-

EEN LEUK HANDWERK IS ZO GEZKLLH;

ONZE K O L L K K T I K

handwerken op allerlei gebied
OOK „EVA ROSESTAND" VINDT U IN ONZE
KOLLEKTIE.

HANDWERKGARENS — LIJSTEN VOOR VELE MODELLEN

H. LUTH
NIEUWSTAD 4. VOROEN

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbaro
Kuurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
II. Tennissen, de Haar

Wij leveren alle
11 < HWOKOPATISCHE
<Ji;NEESMlDDELEN
SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor

\ . \ .Mli r: l r) N druppel»
HOESTdruppels
RHEU MAdruppel»
ZENUWSTERKEN D K
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohande]

P.C.Hipius,Zutphen
straat 't

OVERHEMDEN-
t l I'ARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ lüoo.

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
\\ i i ; i : H A M ;
H e r t o g Ka.re| v;i.n «JHreweg
.'{. Vorden

i"oi i 1511 (overdag)

Te koop gevraagd:

M ( ' I I T E K K

STIKRKALVKKCN
\ oor het mesthok.

HOEKS'

vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Aangeboden: Autostalling,
huur ƒ 12,50 per maand.
Raadhuisstraat 26, tel. 1417

Siemerink
Vorden



Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 23 OKTOBER, 8 UUR:

DE SLAG OM BASTOGNE
met: Van Johnson, John Hodiak.

TOEGANG 14 JAAR

A.S. ZONDAG 23 OKTOBER

in het Ludgerusgebouw
TE VIERAKKEK

Aanvang 7 uur.

Muziek:
„THE EVENING STARS"

Bejaardenkring
op donderdag 27 oktober om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

Ds. Jansen zal ons met een bezoekje vereren

Opel automobielen
voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

WIE VOORKEUR GEEFT AAN "MODERN-STYLE".,

....weet wat hij wil!

Daarom is échte mannenmode zo bij-

zonder. Vooral bij ons!

ONZE UITGEBREIDE COLLECTIES COSTUUMS
WINTERJASSEN EN BONNETERIE MUNTEN UIT
DOOR DISTINCTIE EN KLOEKE PASVORM!
UW KEUS ZAL U BESLIST NIET MOEILIJK
VALLEN.

fofSchoolaerman
^̂ ^̂ Bî  l lf\ s\f\llfi-*i A XH t M r- i f f a < i/

VOORHEEN A.G.MELL/NK

Nu binnen ieders bereik!
DE NIEUWE

zanussi wasautomaat
IS UIT.

5 kg of minder geheel automatisch
wassen.
ƒ 1029, ƒ 200,- inruil — ƒ 829,—

4 kg of minder
ƒ 899,— - ƒ 200,— inruil — ƒ 699,—

Wij demonstreren u geheel
vrijblijvend

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIEBUR.

P. Dekker
Vorden — Telefoon 1253

LET OP

Petroleum 15 cent per liter

KEUNE
Industrieterrein — Vorden — Telefoon 1736

U ruikt de verse koffie!
Verse koffie, vers gezet en direct voor het zetten, zelf ge-
malen. Dat belooft een lekker kopje koffie te worden.
En lekkere koffie, dat is Douwe Egberts koffie. Het fijnste
van de plantages, op speciale manier gebrand en, dooi-
de grote vraag, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar.

FIJNE DESSERT 250 g 2.18
ROODMERK 250 g 1.98
PA ARS MERK 250 g 1.82

Trainingspakken
in katoen en Helanca

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

VOOR KLEINE OF GROTE ZEKERHEID:

RAIFFEISEN-SPAARWEEK
24 t/m 31 oktober

Nu sparen betekent zekerheid straks. U weet zelf
waarvoor u spaart. Voor u zelf of voor anderen.
Voor de vervulling van een lang gekoesterde wens
of voor een onverwachte grote uitgave. In Ieder
geval spaart u voor een kleine of grote zekerheid.

' VIn de Raiffeisen-spaarweek is het sparen extra
aantrekkelijk:

Tijdens de Raiffeisen-spaarweek van 24 t/m 31 oktober 1966 ont-
vangt iedere nieuwe spaarder een premie van ƒ 2,50.
Ieder die een inlage in de spaarbank doet ontvangt
EEN AARDIGE VERRASSING

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Vorden


