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ANTI-HONGER ACTIE
Door de voedsel- en landbouworganisatie van
de Verenigde Naties wordt in de jaren 1960—
1965 een veelomvattende actie gevoerd tegen de
honger.
Men kan zich moeilijk indenken, dat miljoenen
mensen over de gehele wereld onvoldoende of
slecht gevoed worden, dat dagelijks mensen van
honger omkomen, omdat er daar niet te eten is.
Het is voorwaarde voor een blijvende wereld-
vrede, dat deze honger uitgebannen wordt en
daarom wil ook de Nederlandse organisatie voor
Internationale Bijstand (NOVIB) de helpende
hand bieden door in ons land een anti-honger-
actie te voeren.
Via een geldinzameling wil NOVIB technici uit-
zenden om landbouwgebieden in achtergebleven
gebieden te ontginnen, landbouwonderricht
geven, werktuigen zenden, enz.
Van 24—31 oktober a.s. moet ter plaatse daar-
voor een geldinzameling worden gehouden,
waarvoor de heer G. J. Beumer uit de Kerk-
straat zich bij de ingezetenen zal vervoegen.

VERGADERING G.M.v.L.
Zoals gebruikelijk werd de vergadering door
de voor/itter, de heer A. G. Mennink, met een
terugblik op het afgelopen jaar geopend. Het
achter ons liggende jaar, aldus de voorzitter,
is een jaar geweest van uitholling van de
garant iepr i js van de melk. Op verschillende
vergaderingen is dit in het afgelopen seizoen
vastgesteld. De regering is hiervoor verant-
woordelijk, omdat / i j de kostprijs als basis bij
het stellen van tle inelkgarantie heeft prijs-
gegeven. Zij heeft de melkveehouders aanspra-
k e l i j k gesteld, vanwege het feit dat er teveel
melk geleverd werd. Na een kleine herziening
wordt nu de kostpri js weer als basis bij de vast-
s t e l l i n g van de garantieprijs aanvaard . Spr.
was van oordeel dat — zonder de garantieprijs
- het er op de gemengde /andbeclrijven niet
best zou ui tzien.
I n de andere sectoren van de gemengde be
dr i j ven was 't al evenmin rooskleurig gesteld.
De varkensprijs lag nagenoeg constant beneden
de kostprijs. In apr i l en mei van dit jaar on-
geveer 30 et. Niet beter was het met de pluim-
veehouderij gesteld. Daarnaast komt nog het
slechte weer van de afgelopen zomer. Op de
gemengde bedrijven mag men dit jaar dan ook
rustig spreken, van een gebroken inkomen.
Volgens de heer Mennink is er in de komende
t i j d een sterke boerenorganisatie nodig, met
boeren, die met hun t i j d du iven en willen
meegaan. Wat dat betreft is men ons in Ame-
r i k a ' ver \oorui t . Denemarken heeft plannen
n» opr icht ing van een ins t i tuu t voor markt
onderzoek. Met uitzondering van West-Duits-
land staat Wcst-Europa hierbi j ver achter. Met
de wens dat overheid, organisatie en bedrijfs-
leven goed werk zouden verrichten, waardoor
er voor de boer weer een gaaf inkomen zou
z i j n en het economisch weer aantrekkelijk zou
worden boer te z i jn , besloot spr. zijn openings
woord.
Ir. Kneppelhout, secretaris van de G.M.v.L.
gal h ierna een korte uiteenzetting van het
landbouwbeleid. Vervolgens was het woord
aan een forum, gevormd uit terzake deskun-
dige personen t.w. de heren T. Boschloo uit
A l men, voor/, v. d. Provinciale Gezondheids-
dienst, R. Aaten, directeur zu ive l fabr iek De
VV'iersse, G. J. Eskes, kassier der Coöp. Boeren-
leenbank en H. Klein Brinke, directeur van
de Coöp. Laiidb. Ver. „De Eendracht". Voor-
z i t te r hiervan was Ir. Kneppelhout. Bij de be-
hande l ing der verschillende vragen bleek. o.a.
dat een eiermarkt te Doetinchem niet gewenst
is, daa r de/e niet de uitkomst voor de boer
zal brengen. Men was het er over eens, dat.
d /e t in coöperatief verband aan te bevelen is
en betere resultaten zal geven. Een 40-urige
werkweek in het landbouwbedrijf is voor som-
mige bedrijven te verwezenlijken, voor het
merendeel echter niet. De heer Klein Brinke
antwoordde op een desbetreffende vraag, dat
ondanks de pessimistische verwachtingen de
kwaliteit van het graan toch nog wel meevalt

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weer met

DAMMEN
De eerste competitiewedstrijd van het eerste
team der Vordense Damclub is in een 9—11
nederlaag geëindigd. Vorden speelde thuis tegen
Winterswijk. De gedetailleerde uitslag luidt:
J. Oukes (Vorden)—Ten Damme (Winterswijk)
2—0; G. Harmsen—Rijks 1—1; D. Klein Bramel
—Te Kolstee l—1; P. van Ooyen—Hengeveld
0—2; M. Wijen—Tieleman 0—2; J. F. Geerken—
W. Kruiselink 1—1; H. Wansink—Tragter 0—2;
B. Wentink—Jetten l—1; C. Hesselink—H. Krui-
selbrink 1—1; B. Breuker—Ten Brinke 2—0.
Ook dit jaar zal onder auspiciën van de Vorden-
se Damclub weer een Bedrijfs-damtoernooi ge-
houden worden. Vorig jaar werd er door 10 vier-
tallen van 7 bedrijven of instellingen deelge-
nomen. Men hoopt dit aantal ook dit jaar min-
stens te kunnen bereiken.
In de onderlinge competitie werden de volgende
wedstrijden gespeeld: A. Bello—C. van Ooyen Sr
2—0; Bijzitter—Esselink 0—2; Verstoep—Hid-
dink 2—0; Wiersma—Terbeest l—1.

KOOKDEMONSTRATIE IS UITGESTELD
De kookdemonstratie van de P.G.E.M. op-woens-
dag 26 oktober 1960 is uitgesteld tot een middag
kort voor Pasen, waar dan speciale paasrecep-
ten behandeld worden. In de Nutscourant zal er
later op teruggekomen worden.

KERKDIENSTEN zondag 23 oktober.
Hervormde kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Gezinsdienst.

Medler school.
10 uur Vicaris mej. Th. Barnard. Gezinsdienst.

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.
P.K.Kanfl 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondugsdtensi Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

Zondagsdien.st dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

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

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

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

(Bureau Rijkspolitie)

W eekmark t.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43,— tot t 52.50 per stuk.
Handel was zeer kalm.

Huwel i jke stand v. 14 t.m. 20 oktober.
Geboren: d. van B D. Teunisscn en M.
Boersbroek,
Ondertrouwd: P. A Loois en J H. E Hoor-
nenborg; L. Blikman en J Ro thman ; H G.
Haarman en W. Heuvel ink.
Gehuwd: H Regelink en H.Wunderink; H.
Lodeweges en A J. Maalderink.
Overleden: J C. Timmers, vr. , 86 jr., wed.
van B.Vriezen; }. van Alfen, 13 jr.

VROUWENBOND N.V.V.
VIERDE HAAR JUBILEUM.

In de koffiekamer van het Nutsgebouw werd
het 12'/2-jarig jubJfcm herdacht van de
Vrouwenbond van rnR N.V.V.
In de opening doodde voorzitster, mevr
Roekevisch, werden^peciaal die leden wel-
kom geheten die vanaf de oprichting lid
zi jn geweest en de afgevaardigden van de
Bestuursdersbond.
Na het nut t igen van een kopje koffie in de
feestelijk versierde zaal werden door de heer
Koerselman namens de Bestuurder^bond en
de heer Voorhorst namens de Algemene
Bouwbedrijfsbond.de hartelijke gelukwensen
aangeboden, vergezeld van een enveloppe
met inhoud.
Hierna draaide de heer van Dijk enige dia's
welke zeer in de smaak vielen Door de
heer Kip werden enkele foto's gemaakt van
verschillende groepjes.
Aan het slot nam de voorzits-ter neg even
het woord om allen te bedanken voor het
welslagen van deze avond, welke met het
zingen van het bondslied werd besloten.

ONTWIKKELINGSAVOND N.V.V.

A.s. vrijdag geeft de Bestuurdersbond haar
eerste ontwikkelingsavond in dit jeizoen. De
heer F. v. d Veer uit Hengelo-O. zal spreken
over het onderwerp: De overheid neemt -
de overheid geeft. Op welke wijze zij dat
doet en hoe het geld besteed wordt, zal op
deze avond worden uiteengezet.

PERSONEELSVERENIGING GEMS
Onder voorzitterschap van de heer Wijen ver-
gaderde de personeelsvereniging van Gems me-
aalwerken in café Eskes. In zijn openingswoord
memoreerde de voorzitter het a.s. vijfjarig be-
staan der vereniging.
De secretaris deelde in zijn jaarverslag mede
dat de Gemsploeg de eerste prijs bij het bedrijfs-
voetbal had gewonnen en bij het bedrijfsdam
toernooi de tweede prijs.
De penningmeester deed mededeling van ver-
hoogde uitgaven ten aanzien van zieken en
huwelijken. Ondanks dat kon nog een batig
saldo worden gemeld. Bij de bestuursverkiezing
werden de heren Wijen (voorzitter) en G. Koer-
selman (bestuurslid) herkozen. Als leiders voor
het onderlinge biljarttoernooi zullen fungeren
de heren Stemerdink, Zieverink en Harmsen.
Een dropping zal worden georganiseerd door de
heren Jansen, Koerselman en Radstake.
Besloten werd tot het houden van een ontspan-
nings-contactavond met dammen, sjoelen, schie-
ten, kaarten, enz. De heren Meier en Sloot wor-
den voor de afdeling voetbal aangewezen.
Elk kwartaal zal weer het onderlinge contact-
blaadje worden verspreid.
Hierna ontspon zich een uitvoerige gedachten-
wisseling over het maken van een reisje of het
houden van een feestavond. Het merendeel van
de leden was voor het maken van een reisje.

PLUIMVEESUCCES
Op de in Doetinchem gehouden Pluimveeshow
heeft de heer G. B. Lebbink een mooi succes
geboekt. In de afdeling Fokbedrijven werd aan
zijn inzending Witte Leghorn het predikaat G.G.
toegekend

ONDERLINGE WEDSTRIJD
„DE GRAAFSCHAP"

Op het landgoed „de Kiefskamp" werden zater-
dagmiddag voor de leden van de landelijke rij-
vereniging „de Graafschap" onderlinge wedstrij-
den gehouden. De wedstrijden omvatten dres-
suur, springen en cross-country.
Voor deze wedstrijd waren de leden in drie groe-
pen verdeeld, nieuwelingen, beginners en ge-
vorderden.
De diverse uitslagen waren:
Dressuur (gevorderden): 1. D. Pardijs, 101 p.;
2. G. H. Wuestenenk, 96 p.; 3. A. Vruggink, 91V2
punt.
Idem (beginners): 1. R. Wesselink, 98 p.; 2. B.
Schouten, 97y2 p.; 3. H. Berenpas, 96V2 p.; 4.
Dinie Eggink, % p.; 5. Gerry Knoef, 93V2 p.; 6,
H. Wuestenenk, 91 p.; 7. Dies Eggink, 89 p.;
8. G. Gosselink, 86V2 p.
Idem (nieuwelingen): 1. D. Bogchelman, 97 p.;
2. Th. Nijenhuis, 87 p.
Springen (gevorderden): 1. Vruggink; 2. Par-
dijs en Wuestenenk.
Springen (beginners): 1. Dinie Eggink, B.
Schouten, H. Wuestenenk; 2. R. Wesselink, G.
Gosselink; 3. Dies Eggink; 4. H. Berenpas.
Idem (nieuwelingen): 1. Bogchelman en Nijen-
huis.
Cross (gevorderden): 1. G. Wuestenenk, 2 m.
33 sec.; 2. D. Pardijs 2 m. 35V2 sec.; 3. A. Vrug-
gink 2 m. 36 sec.
Idem (beginners): 1. H. Berenpas 2 m. 48 sec.;
2. B. Schouten 2 m. 49 sec.; 3. R. Wesselink 2 m.
56 sec.; 4. D. Eggink 3 m. 12 sec.; 5. H. Wuesten-
enk 3 m. 13M> sec.; 6. G. Gosselink 4 m. 5 sec.;
7. Dinie Eggink 5 m. l sec.
Idem (nieuwelingen): 1. D. Bogchelman 4 m.
56 sec.; 2. Th. Nijenhuis 7 m. 49 sec.
Samengesteld (gevorderden): 1. D. Pardijs; 2.
G. Wuestenenk; 3. A. Vruggink.
Idem (beginners): 1. B. Schouten; 2. R. Wesse-
link; 3. H. Berenpas; 4. Dinie Eggink; 5. H.
Wuestenenk; 6. D. Eggink; 7. G. Gosselink; 8.
Gerrie Knoef.
Idem (nieuwelingen): 1. D. Bogchelman; 2. Th.
Nijenhuis.

Dannes
•^ Z«Hi HAMPA.r

handen
ruw of schraal

VOETBAL
I I e t is /omlag voor Vorden I in Mal ieve ld een
benauwde overwinning eeworden op K.S.H.
Ken k v v a r t i c r voor het (^B'' was de stand nog

^^ "in-/ e t t ing in het e l f ta l wl^dc voorhoede aan
k r a c h t en wist Korenbliiv als midvoor twee en
Ni jenhu is nog één doelpunt te scoren, /olat
Vorden nog juist b i j t i j d s met f>—5 beslag wist
te leggen op beide punt jes .
Vorden nam de le iding met 2—0. Door mis-
vers t anden in de achterhoede wist K.S.H, weer
gel i jk te komen en zelf s voor rust nog met
3—2 de leiding te nemen. Met een tweetal
l i a a i e doelpunten maakte K.S.H, er 5—2 van
en het pleit voor de geest in de Vordense
ploeg om /ulk een achterstand nog weer weg
te werken tot een overwinning.
Vorden I I ging op het goede pad voort en ver-
sloeg AZC 7 met 7—2, waarbij de meeste doel-
punten voor rust gescoord werden. Met rust
was de s t a n d reeds 6—0.
Vorden B kon het in /Aitphen tegen A.Z.C. A
niet bolwerken, /oals te verwachten was. Het
werd een eervolle 7—4 nederlaag.
Vorden C leed eveneens een nederlaag, nu te-
gen A.Z.C. E met 7-1.
A.s. /omlag on tvang t Vorden I op eigen ter-
rein Mariënvelde I. Hoewel dit elftal tot op
heden geen grote successen boekte, is het toch
oppassen voor Vorden. Een overwinning zit er
overigens wel in. Vorden II krijgt vooral be-
/oek van De Hoven VI en zal om haar f r aa i e
positie te behouden ook nu weer moeten win-
nnen. Vorden III komt eveneens zondag a.s.
in actie en wel tegen Baakse Boys II. Wan-
neer het derde alle zeilen bijzet, zit hier een
overwinning in.
Van de junioren speelt zaterdagmiddag Vor-
den B in Zutphen tegen A.Z.C. C, wat een
overwinning kan opleveren. Vorden C gaat
op bezoek bij Zutphen C.

„DE RODE PAARDEN"
De idee van de besturen van de B.O.L.H. en de
B.O.G. om elk jaar weer een culturele avond
te beleggen en hiervoor dan de heer Kolk uit
Laren met een boekbespreking uit te nodigen,
vindt steeds meer weerklank bij de leden, ge-
tuige ook het bezoek aan de in café Eskes ge-
houden gecombineerde vergadering, waar velen
zijn komen luisteren naar de boekbespreking
van de bekende Deense roman „De Rode Paar-
den". De heer Kolk heeft de aanwezigen met
zijn boeiende verteltrant een prachtige avond
bezorgd.
Vooraf werd door de voorzitter van de B.O.G.,
de heer J. M. Wuestenenk, de wisselbeker van
de zomerwedstrijden uitgereikt. Was het tot nu
toe altijd een B.O.G.-aangelegenheid geweest, dit
jaar werd mej. Lenderink van de B.O.L.H. win-
nares. Ook de tweede en derde prijs was voor
de dames.

BIOSCOOP
De film van a.s. zondag „Freddy unter fremden
Sternen", is een romantische film, waarvan jong
en oud kunnen genieten.
Freddy wil zijn geluk beproeven in Canada. Hij
trekt er heen met zijn vriendje, de 11-jarige
ouderloze Stefan. Er wachten hem vele moeilijk-
heden, hoofdzakelijk door toedoen van een ge-
wetenloze buurman. Maar zijn gitaar vergoedt
hem veel.

Een gezellige rechte

tweedrok
met

jumper of vest

vindt U natuurlijk bij

VISSER-VORDEK

Woensdagmiddag hield de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen haar maan-
delijkse bijeenkomst in de grote zaal van hel
Nutsgebouw.
De presidente, mevrouw Pelgrum—Rietman,
heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het
bijzonder mej. Hof en haar assistente, me j. Lo-
man, die deze middag een kook- en bakdemon-
stratie gaven voor de P.G.E.M.
Mej. Hof hield eerst een inleiding over het ge-
bruik van elektrische Etna en Therma fornui-
zen. Verder werden er verschillende soorten ge-
bak klaargemaakt, die na afloop van ,de demon-
stratie onder de dames verloot werden.
In de pauze gaven zich 35 dames op voor de
cursus Veilig Verkeer. Ook voor de handwerk-
cursus was voldoende deelname.
De presidente bedankte tenslotte mej. Hof en
haar assistente voor de gezellige en leerzame
middag en vestigde nog de aandacht op de vol-
gende bijeenkomst dato 24 november a.s-. waar
Ds. Doeschot uit Haarlo komt spreken over het
onderwerp: „Hoe stellen we ons leven in dienst
van de ander".

BILJARTCOMPETITIE
„DE IJSSELKRING" BEGONNEN

Aan de biljartcompetitie van ,,De IJsselkring"
nemen dit jaar 9 teams deel en wel: De Eltcr I,
Excelsior I en II (Baak), Java I (Vierak!
De Groene Jager I, Kets I (café Bloemendaal)
(Vorden), K.O.T. I (café Krijt, Wichmond) on
De Zon I en II (Vorden).
De eerste uitslagen luiden: Excelsior I—Excel
sior II 2—6; De Zon I—Java I 6—2; De Eltcr l
—K.O.T. I 2—6.

ORIENTERINGSRIT
Aan de zondag gehouden oriëntcringsrit van de
Vordense auto- en motorclub namen 27 auto's
en motoren en 20 bromfiets-ers deel. Go/ion het
aantal strafpunten, bleek dit geen gemakkelijke
rit te zijn geweest.
In café Bloemendaal vond de prijsuitreiking
plaats. De start was bij Hotel Bakker.
De uitslagen zijn als volgt:
Auto's: 1. H. Assendorp, Zutphen, 64 strp.; 2.
G. Rexwinkel, Almen, 74 strp.; 3. P. M. Bouke
ma, Zutphen, 105 strp.; 4. J. Hissink, Ruurlo,
111 strp.
Motoren: 1. G. H. Rouwenhorst, Almen, 1f>4
strp.; R. Hoetink, Almen, 188 strp.; 3. B. H.
Klein Gotink, Hengelo (G.), 207 strp.
Bromfietsers: 1. F. Rothman, Vorden, 10 strp.;
2. D. J. Pardijs, Vorden, 15 strp.; 3. H. Menk-
veld, Hengelo (G.), 28 strp.; 4. H. J. Groot Roes-
sink, Vorden, 47 strp.; 5. G. te Brake, Hengelo
(G.), 48 strp.

EERSTE PRIJS IN LANDELIJKE
MAATKLEDINGSHOW

Op de Maatkledingshow, voor geheel Nederland,
gehouden te Utrecht, behaalde de firma Anrtsen
en Zoon, een eerste prijs met het hoogst a a n t a l
punten, met een Jacquetkostuum in Engelse
Style.

CURSUS HANDENARBEID EN
KINDERVERZORGING

Aan deze cursus, welke in de huishoudschool
wordt gehouden, kunnen deelnemen dames van
18 jaar en ouder.
Er zullen verschillende technieken aan de orde
komen, zoals kartonnagewerk, leerwerk, figuur-
zagen, linoleumsnede enz.
Ook zullen enkele onderwerpen in verband met
verzorging en opvoeding van kinderen bespro-
ken worden.
Dit wordt in onderling overleg geregeld. Voor
verdere inlichtingen verwijzen wij u naar de
advertentie in dit blad.

ZUTPHENSE BILJARTCOMPETITIE
De wedstrijden in de Zutphense Biljartbond zijn
weer begonnen. K.O.T. (café Klein Hekkelder)
neemt met 4 teams hieraan deel.
De eerste uitslagen zijn: Hoofdklasse: Voorst I
—K.O.T. 4—2; 2e afd. K.O.T. II—IJssel II
4—4, terwijl K.O.T. IV het stoute stukje uithaal-
de door K.O.T. III in de 3e afdeling met 6—2 te
verslaan.

LEDENVERGADERING B.O.L.H.
De B.O.L.H. afd. Vorden vergaderde in Hotel
„Het Wapen van Vorden" onder leiding van mej.
M. Vruggink. Medegedeeld werd dat de provin-
ciale najaarsvergadering op 23 november in
Velp gehouden zal worden.
Aan de kadercursois aan de Volkshogeschool te
Eerbeek zal door enige leden worden deelge-
nomen. Op 14 november zal in Almen de Ring-
vergadering worden gehouden.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van
mej. R. Wesselink, welke niet herkiesbaar was,
gekozen mej. A. Wuestenenk.



Noorse
truien
pullovers
sokken
kousen
wanten

Fa. Hartens
Wapen- en sporthandel

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres; Tel. 1306

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren
bont v. dames. Gebr
Wtllems, kleermakerij
Rozenhof! l , Zutphen
Telefoon 2264.

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

Het adres voor
pluimvee en wild is

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool. Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Voor uw oliehaard
ESSO

petroleum
met JË.S.SO bent U
uit

A. de Jonge
Ruurloseweg 3/
Telef. 1346.

HARDBOARD-
platen

vanaf f 1.20 per stul
Beltman, Boslaan 13

Warnsveld

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Voor

Pyama's
en

Pyamaflanel

H.&W. tel. 151

Hebt U al kennis ge
maakt met onze keu
rig verzorgde pyama
pakketten?

Een prima

leren jas
voor f 125.—

Koop ze bij de man
die ze ook repareren
kan l

Fa. G. W» Luimee
Telef. 1421 - Vorden

Deze week daverende koopjes!!
Grote pot bieten 3/4 liter
Vieuwe oogst vijgen 250 gr
2 blik soepballetjes
2 pak van Nelle Assamthee

39 et
49 et
99 et

155 et

bij l bus van Nelle poederkoffie 198 et

10 theebuiltjes gratis

Dropping
op zaterdag 22 oktober

om 7.30 uur bij Kapel WILDENBORCH

Volop Pré. 3 pak
Grote pot kersen
200 gr sneeuwwafels
250 gr noot-speculaas
200 gr droptoffees
l pak vannille wafels

90 et
109 et
59 et
49 et
39 et
49 et

Bij f 3.— boodschappen

l pak verse roomboter
voor 79 et

Voor liefhebbers van leverprodukten
Saksische, Berliner,
Hausmacher, Gelardeerde lever

Kersvers voorradig!

Pa r d IJS heeft het voor U!

„Den Ooiman"
O 120, DOETINCHEM

vraagt

nette hulp
in de hu i shoud ing .

8-urige werkdag

Goed loon

Oude en nieuwe gasthuis te Zutphen
Op de boerderij van deze stichting te
Warnsveld kan worden geplaatst

een werkster
voor 4 uur per dag.

Sollicitaties te richten aan de heer

H. W Remmel ink

Vordenseweg l , Warnsveld

Wegens uitbreiding van ons bedrijf
VRAGEN WIJ:

een Chauffeur
(moet mi l i t a i r e dienstpl icht vervuld hebben)

een Bijrijder

een Magazijnbediende
Leeftijd 15 tot 17 jaar. Goede leiding aan-

wezig. Prettige werkkring.

Ackerman & Kamphuis
Groothandel in levensmiddelen

Berkelkade 15 — ZUTPHEN

„BARTIMÉUS"
Christeli)k inst i tuut
voor bl inden en slechtzienden

Vraagt : a. Naaister
b. Huishoudelijke hulpen
c. Keukenhulpen
d Werksters

voor een nieuw te vestigen

Instituut voor meervoudig gehandicapte kinderen
debielen e.d. te Almen (gem. Gorssel)

Prot. Godsdienst

Sollicitaties te richten aan de directeur
van „Bartiméus", Ds. A. de Vries

Utrechtseweg 84 te Zeist

werklaarzen

luxe laarzen

kuitlaarzen

Viking: bruine Noorse laarzen
lichtlopend, zeer soepel

Luxor schoenen:
bruin vetleder met ge-
vulcaniseerde zool, wa-
terdicht

Fa. MARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

Ncd. Bond v. Plattcl.vr.
G.M.v.L.

B.O.L.H.
B.O.G.

Feestavonden
op 11 en 12 november

Houd één van deze avonden vrij!

passen is
pasvorm kiezen!

Looman
Vorden

Goed begonnen half gewonnen

Pluimveehouders
Dit seizoen wederom te leveren pri-
ma kuikens van goede afstamming

Tevens hebben wij naast onze eigen
rassen ook het roerkkuiken

„GELRIA"
toegevoegd

Dit kuiken heeft op proefbedrijven be-
wezen zijn certificaat waardig te zijn.

Verkrijgbaar in verschil lende rassen
en kruisingen

Gaarne komen wij even met
u praten

Beleefd aanbevelend

A. J. Denkers
Broedbedrijf , Jong leven"
WARNSVELD
Telefoon 06750-2467

Nieuw
De medicinale hoestbonbon

CORYFIN-C
* Helpt snel bij hoest, verkoud-

heid en heesheid.

* Verhoogt de weerstand tegen
dreigende griep en verkoudheid

* Vult het vitamine-C tekort bij
rokers aan

Drogisterij t»Dc Oldc Meullc"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd Drogist

'"" Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie lac. Miedema - Deventer

Zondag 23 oktober, 8 uur

De prachtige k leurenf i lm

FREDDY unter (remden sternen
met: Freddy Quinn, Vera Tschechowa

Een eenzaam man zoekt met zijn gitaar
en een kleine vriend het geluk.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

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

Gevraagd
leerling-tekenaar

Bouwkundig tekenbureau
H. HARTELMAN
Ruurloseweg D 23 - Vorden

C.B.T.B. afd. Vorden
Causerie met kleurenfi lm over

Palestina
door de gebr. BOOMSMA

op woensdag 26 oktober in zaal
Eskes, aanvang 7.45 uur.

Gratis toegang voor leden en alle belang-
stellenden

H.V.V. Bestuurdersbond
Afd. Vorden

op vrijdag 28 oktober in de Nuts-
koffiekamer, Aanvang 8 uur.

Ontwikkelingsavond
Onderwerp:

De Overheid neemt
De overheid geeft

Inleider is de heer F. v. d. Veer
uit Hengelo O.

N.V.V.-leden, uw aller opkomst is
dringend gewenst

Het Bestuur

Voor de zondag
Slagroom-moccapunten 25 et
vandaag 5 voor f 1.—

Slagroomtompoesen f 0.25
vandaag 5 voor een gulden

Bakker Schurink
Telefoon 1384

l GAAT U NAAR HET
BEJAARDENTEHUIS?

l Wij kopen gaarne al uw overtollig meubilair
l e n antiek tegen hoge prijzen. Ook voor hele
^m gedeeltelijke inboedels, ouderwetse mahonie

^ffneubels, kabinetten enz. enz. zijn wij uw juiste
^Mdres. CONTANTE BETALING.

ROEMERMAN
Polsbroek 45 - Zutphen - Tel. 06750-3701

In onze grote toonkamers
Lange Holstraat 9-11

Steeds grote sortering keurige gebruikte
meubels in voorraad.

Kookdemonstratie P.G.E.M.

De kookdemonstratie op woensdag

26 oktober in het Nutsgebouw

GAAT NIET DOOR

GOEDEN HUIZE

H.H. Pluimveehouders

Wi.-t U, dat „Gelria" betekent:

Zekerheid omtrent nuteigen-
schappen?

Gelria 200 is een sterk Wit Leghorn
kuiken met hoge produktie, zwaar ei-
gewicht en zéér geringe ui tval .

Financieel resultaat f 7,92 per hen van
eigen ,.Gelna"-proefbedrijf

Als landbouwer k u n t U de originele
Gelria kuikens met certificaat kopen
bij de Gelria kuikenbroeder, tegen de
vastgestelde prijs van f 1.35 per stuk
en gewone kruisingen R I R -f- \V.L.
f 1..— per stuk en W.R. per stuk, ge-
sext f O 85.

Neem geen risico! Met Gelria
meer zekerheid!
Een Gelria kuiken is een certi-
ficaat waard.

Beleefd aanbevelend

B. F. Lebbink
E 47 a VORDEN
Kbr. 9453 - Tel. 06752-6739

m
Ttfc w bete* vn!

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
tic opticien die altijd noor

u klaar staat.

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

Beste BIGGEN te
koop. D. Nijenhuis,
bij 't zwembad.

6 zware BIGGEN te
koop H. Steege, Bog-
gelaar 7, Warnsveld

Toom BIGGEN te
koop. Fr. Mull ink

Delden

BIGGEN te koop.
G W. Winkel
't Gazoor

Mooie BIGGEN te
koop. B. Klumpen-
houwer, Wildenborch
D 56

Te koop een toom
BIGGEN.
R. Brunsveld, Wilden-
borch

Te koop 3 Shetlandse
PONY'S, rood- en
zwartbont H. Sander-
man, Banninkstraat 21
Hengelo-G., telef. 378

Wij ontvangen

Amerikaanse
en Inlandse

eikels
(elk apart inleveren)

en Beukenootjes

Alleen dinsdags- en
donder dag smiddags

W. van Resteren
Bloemisterij
Zutphenseweg

TWEKA
KINDER-

KLEDING IS
GROOT

IN KWALITEIT!

Ziet u uw kin-
deren graag vlot

en degelijk ge-
kleed? Zie dan

bij ons de ruime
kollektie Tweka-

kinderkleding.
De allernieuwste modelletjes
in de allersterkste kwaliteit:
Tweka kwaliteit! Daar zijn
ze jaren mooi in!

VISSER
VORDEN



Voor de vele blijken
van medeleven be-
toond bij de ziekte
en het overlijden van
onze innig geliefde
vader, groot- en over-
grootvader

Derk Nijland

betuigen wij langs deze
weg onze harteli jke
dank.

fam. Breuker

Vorden, 't Enzerinck.

Voor de vele blijken
van medeleven, be-
toond bij het overlijden
van mijn lieve man,
onze zorgzame vader,
behuwd-, groot- en
overgrootvader

Garrit Willem
Bielderman

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
wed. C. A. Bielderman-

Brandenbarg

Vorden, Nieuwstad 23

VERLOREN op de
weg van Vorden naar
Hengelo de 2e prijs,
gewonnen met n oriën-
teringsrit. Terug te be-
zorgen bij J.B Enzerink
D 14a, Hengelo-G.

Knollenplukkers ge-
vraagd. Wed. Weenk
Linde E 44

WONINGRUIL
Wie ruilt mijn woning
in Zutphen, bev. 2
si.k., keuken, kamer en
bergruimte, tegen wo-
ning in Vorden.
Brieven onder nr. 30
bur. Contact.

FRANS SMIT
en

MINY WAHL
heben de eer, u mede namens weder- v
zijdse ouders kennis te geven van hun 'r j zijase ouaers kennis te geven van nun M

\ voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- l
X trekking zal plaats vinden op dinsdag X
X 25 oktober om 10.30 uur ten gemeente- X
W huize te Vorden W

X Kerkelijke inzegening in de Hervormde X
W Kerk om 14 30 uur door de weleerw. '
u heer Ds J. H. Jansen

Vorden, oktober 1960
Raadhuisstraat 34
Dorpsstraat 44

Toekomstig adres: Hotel „'t Wapen van Vorden"
Dorpsstraat 10

Receptie van 4-6 uur in Hotel Bakker, Vorden

Jduisler naar mijn

woord:

De betere kuikens
komen van

Schoonoord

A. WOLTERING
D 138 b - Telefoon 6711
KRANENBURG

Te koop kleine haard
huish kachel, petr.ka-
chel en transportfiets.
Van Asselt, Linde

Te koop JAWA 250
cc bouwjr. '55, in pr.
staat. Joh. Weenk,

Brandenborch

Te koop een kamer-
kachel Etna 1028 en
een Bes petr kachel.
M. J. van Dijk,
Gr.v Limb Stirumstr. l

KRIELEN te koop.
friesegoudpel, m hokje

Nieuwstad 8en ren.

Dinsdag 25 okt.
Wegens huweli jk
de GEHELE dag

gesloten
Hotel
Brandenbarg

Meisjeskoor
A.s. woensdag
repetitie
Jongste groep 4 uur
Oudste groep 6.15 uur

Rode consumptie-
wortels te koop.
L.Velhorst, bij wasserij

Te koop klein partijtje
MANGELS.

Muytstege. Jachtlust

Te koop VOEDER-
BIETEN (wit). G. van
Veldhuizen. B 104

Te koop bij inschr i jv .
± 55 are KNOLLEN
moeten vóór 15 nov.
van het land zijn.
Briefjes inleveren tot
27 okt., s avonds 8 uur
bij G. Klein Haneveld,
Dennendijk l 3,

Warnsveld

VOEDERBIETEN
te koop, groenkraag.
J. Korenblik,

achter het station

Te koop 'n r. b. nuch-
MAALKALF bijter

. Wullink, 't Hoge 76

JO TEKELENBURG
en

NELLY BRUMMELMAN

hebben de eer, u mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op
woensdag 26 oktober om 11.30 uur ten
Gemeente-huize te Vorden.

Kerkelijke bevestiging in de Geref.
Kerk te Vorden des namiddags 2 uur,
door de Weieerwaarde Heer Ds. J. D.
te Winkel.

Voorst, Rijksweg 55
Oktober 1960.

X Vorden, B 70 a

W Toekomstig adres: Rijksweg 55, Voorst.

X Receptie van 3.30 tot 4.30 uur in Hotel Bakker,
u Vorden.

U U

Q Vrijdag 28 oktober a.s. hopen onze Q
n geliefde ouders en grootouders

J. SLAGMAN
en

G. SLAGMAN-TRAGTER

X hun 50 jarige echtvereniging te her- X
W denken. Dat zij nog lang voor elkaar W
y en voor ons gespaard mogen blijven f
Q is de wens van hun dankbare kinderen Q
' en kleinkinderen

Q Receptie in Café ,,De Zon" van 15-16.30 uur.

W Vorden, oktober 1960. !

Zwaar STIERKALF
te koop. W A f. Wis-
sink, Mossel D 46

Na een langdurig lijden is nog geheel
onverwachts van ons heengegaan onze
lieve moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

Johanna Christina Timmers
weduwe van B. Vriezen

in de ouderdom van 86 jaar.

Utrecht: P. J. Vriezen
A. C. Vriezen-Reinders

Vorden: M. H. Vriezen
Hall: H. W. Vriezen

M. Vriezen-Hissink
Zutphen: J. C. B. Verbeek-Vriezen

H. Verbeek

Klein- en
achterkleinkinderen

VORDEN, 18 oktober 1960.
Burg. Galléestraat 58

De begrafenis heeft plaats gehad vrij-
dag 21 oktober op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

CURSUS
Handenarbeid en Kinderverzorging

Bij voldoende deelname begint op

maandagavond 7 november a.s.
van 7-9.30 uur

een cursus handenarbeid en kinderver-
zorging in de Chr. Landbouwhuishoud-
school alhier

Duur 6 weken. Totale kosten f 6.—

Opgave en inlichtingen voor 27 ok-
tober aan de school. Tel. 1512

Extra Reklame
200 gram plockworst 90 et

200 gram ham 100 et
200 gram ontbijtspek 55 et.

200 gram boterhamworst 55 et
500 gram zuurkool 25 et

500 gram rookworst 120 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Voor a.s. Moeders!
Wilt U leuk ulot gekleed gaan?

Komt U dan eens onze
kollektie positie-kleding
zien.

Zowel in pakjes als losse
blouses en rokken

vindt U een goede kollektie

V I S S E R - V O R D E N

*Voor Uw

Baby-uitzet
is ons adres vanouds bekend

R.J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12 Telefoon 1364

Heerlijke speculaas
ovenvers
Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flarhazur
vlam

haardbrandolie

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

Als u een dubbeltje op straat ziet liggen»
zult u zich bukken om het op te rapen.

Als u deze advertentie leest, zult u ongetwijfeld weer
de weg vinden naar ALBERS' ZELFBEDIENING!!

Alleen deze week bij elk dubbel pak custard
200 gram rozijnen voor 29 et.

Weer ontvangen de echte CHOCOLADEBEESTJES
melk, puur en duplo 100 gram 49 et.
Bij elk blikje VAN NELLE instant koffie

l pakje theebuiltjes g r a t i s

NIEUW VOOR VORDEN
Wij hebben ontvangen de beste koffie, die er is
voor 156 et. per 250 gram.

Tegen inlevering van 7 lege zakjes ontvangt u
l prachtige kwaliieitstheepot gratis.

Goudse v.v. kaas 500 gram 128 et.
Kinnebakspek 200 gram 48 et.
Rookvlees 100 gram 57 et.
Grote ontbijtkoek, klasse A 39 et.
Ovenverse eierbeschuit 2 rol 32 et.
Kersverse margarine 3 pakjes 89 et.
Sperziebonen, vol blik slechts 69 et.
Soepballetjes per bl ikje 48 et.
Vers gebrande pinda,s 250 gr. 55 et.

Anton Hunink's gestoomd gehakt groot blik 98 et.
LET WEL! Elk tweede blikje voor 69 et.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l pot pindakaas en l pot jam (smaak naar keuze

samen voor 100 et.

Frou-frou
Brunetta-wafels
Zandmoppen
Heerlijke speculaas,
gevuld met noot

250 gram
200 gram
250 gram

59 et.
49 et,
59 et.

250 gram 49 et.

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Hierbij delen wij U mede, dat wij op
woensdag 26 oktober onze gemoder-
niseerde

SLAGERSWINKEL

hopen te heropenen

VANAF 3 TOT 6 UUR geven wij
gaarne gelegenheid onze zaak

te bezichtigen
Wij stellen uw bezoek zeer op pri js!

M. KRIJT
Dorpsstraat 32 - Vorden

P.S. Maandag en dinsdag ingang
achterom
Woensdagmorgen gesloten voor de
verkoop.

Donderdagmorgen weer geopend voor
de verkoop, met een aardige atlraklie tot
zaterdagavond.

Ieder die voor f 2,50 koopt
mag meedoen!

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden l - Mariënveld l

Blouses
en

Overhemden
in diverse stoffen en

modellen

ALLEEN BIJ

Looman Vorden
Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Om plaats te maken

Grote partij poppen
en ander speelgoed

voor halve prijzen
Speciale toonbank in de winkel

Vrij entree R. J. Koerselman

EEN CENTRIFUGE
U hebt keus uit

MIEHLE - A.E.G. - ERRES
ROBUSTA - ELCO

vraagt vrijblijvend fol-

ders en demonstratie

G. Emsbroek & Zn c.v.
Zutphenseweg 5 - Telefoon 1491



LAATSTE SUCCESSEN VOOR
STERKE MANNEN

Voor de hiatste maal in dit sei/ocn heeft de
Touwtrekkersvereniging uit 't Medler deelge-
nomen aan de Acliteihoekse wedstrijden.
J. l . /.<>nda;_> werden in de „Heure" nabij ca l e
Kerkeiueyer te Borculo onder auspicu-n van
de Achterhoekse Bond van Touwtrekkcrsver-
enioini.cn /eer geslaagde wedstrijden gehou-
den. In de A klasse werd Medler I derde met
2 punten, terwijl Medler 2 in de klasse B de
vierde pr i js voor /ich opeiste. Aan deze wed-
strijden werd door 22 ploegen deelgenomen.

RATTI-NIEUWS
In een zeer matige wedstrijd heef t het eerste
elftal verleden week wederom getoond, dat de
capaciteiten van dien aard zijn, dat het slechts
amper mee kan komen in de tweede klasse.
In het begin leek het er niet op, dat de Wit-
kampers met zulke grote cijfers zouden win-
nen. Ratti had haar verdediging gewij/igd en
in de eerste helft kon men hierdoor de stand
dubbelblank houden, terwijl eveneens het
prachtige ingrijpen van de keper dikwijls red-
ding bracht voor de Rattianeri.
In de tweede helf t tapte de jeugdige Witkam-
persploeg uit een ander vaatje. De Larense
ploeg beschikte over schutters van gehalte en
vooral middenvoor Schippers had een werk-
zaam aandeel in de doelpunten die hierna
volgden. Het werd geleidelijk aan 5—0, waar-
tegenover de Rattianen het antwoord schuldig
bleven. De aanvallen der Kranenburgers duur-
den te lang en vele schoten gingen hoog over
of naast het doel. De stand werd tot 0—8
in het voordeel der Witkampers opgevoerd.
Zaterdagmiddag speelden de C junioren een
Lompetitiewcdstrijd tegen Pax C in Hengelo-G.
De jeugdige Rattianen slaagden er in om de
twee kostbare puntjes te veroveren door met
1—0 te winnen. Een mooi resultaat voor de
jongste ui tgave. De andere elftallen waren vrij .
Komende /omlag krijgen de reserves bezoek
van Socii I uit Vierakker. Socii bezet momen-
teel de bovenste p l a a t s en is in uitstekende
condi t i e . Ratti kan dan ook op geduchte te-
genstand rekenen en /al al haar kwaliteiten en
ui thoudingsvermogen ten toon moeten sprei-
den, wil men een eervol resul taa t bereiken.
Ratt i A is vr i j , het team speelt thuis tegen
Keyenborgse Boys C en het C-e l l ta l gaat naar
Socii B in Vierakker.

K.A.B. STELDE WINTERPROGRAMMA VAST
In café Schoenaker hield de plaatselijke afd. der
K.A.B, haar eerste vergadering van dit seizoen,
waarin o.m. het winterprogramma werd vast-
gesteld. Dit werd als volgt:
In november een ontwikkelingsavond door de
Geestelijk Adviseur, Kapelaan Ruigi o.f.m. met
eventueel een spreekavond over „De 45-urige
werkweek". In december wordt een gezellige
bijeenkomst gehouden met de dames en verloof-
loofden, terwijl op tweede kerstdag de traditio-
nele kindermiddag zal worden gehouden met
film en traktatie. In januari volgt een ontwikke-
lingsavond door de G.A. over „Man en vrouw in
het gezin", in februari een gespreksavond, even-
eens geleid door de G.A. Deze avond is speciaal
bestemd voor de jongere K.A.B.-leden. In maart
vindt dan de eindvergadering plaats met even-
tuele bestuursverkiezingen, jaarverslagen van
secretaris, penningmeester etc.
De voorzitter deelde vervolgens mede, dat hij
wegens omstandigheden het voorzitterschap niet
langer kan bekleden. Besloten werd dat voor-
lopig een der bestuursleden deze functie zal
waarnemen.
In de rondvraag werd door een der leden voor-
gesteld deze winter een cursus over een of an-
der actueel onderwerp te organiseren. Het be-
stuur zal dit in overweging nemen.

BEKROONDE RAMMEN EN SCHAPEN
Tijdens de Nationale Tentoonstelling van scha-
pen, welke te Den Bosch werd gehouden, heb-
ben verschillende leden van de Vorclense Scha-
penfokvereniging opmerkelijke successen be-
haald.
In de rubriek rammen geboren in 1957 of vroe-
ger, behaalde ram no. 514, eig. Fokvereniging
Vorden een 1ste prijs en werd .daarmee tijdens
de kampioenskeuring derde van Nederland.
Ram no. 489, eveneens van de Fokvereniging
Vorden, behaalde een 2e prijs in dezelfde klasse.
Bij de drietallen ooien, geb. in 1958 of vroeger,
van l eigenaar, behaalde H. Pijnenburg, Warns-
veld, een 1ste prijs.
In de rubriek drietallen ooien van l vader, geb.
in 1959 konden H. Pijnenburg, Warnsveld en
het Oude en Nieuws Gasthuis, Warnsveld, resp.
een 2de en 3de prijs in de wacht slepen.

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 29 oktober

DANSEN
Orkest : ,.The Spitfires"

VOOR SCHOLIEREN
hebben wij prima Regencapes

Fa. G. W. Luimes Telel. 1421
Heden zaterdagavond

DANSEN
in café Winkelman Keyenburg

Voor snel herstel van

Verkoudheid
Neusverstopping
Hoofdpijn
Koorts

COLDREX
Unieke tweelaags table t ten met vita-
mine C

Drogisterij ,,De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd droyist

VOOR ZEER LAGE PRIJZEN

' i literspot Appelmoes voor 39 et.

Droog vet spek
500 gram voor 75 et.

Appel-bosbessen j am, per pot f 9 et
Grote pot sperziebonen 69 et
Erwten met wortelen, l i tersblik 54 et.
100 gram rookvlees 58 et
150 gram magere ham 69 et.

Smit - Zulphenseweg
Elke week iets nieuws, a l t i jd wat yoeds.

Telefoon 1281'

L Schoolden
Zaal Langeler, Hengelo-Gld,

Heden zaterdag 22 oktober

DANSEN
Aanvang 7 uu r . Orkest: H. Brugman

Nieuw
VICKS

THEREXIN
Bestrijden snel verstopping in het
hoofd en andere bezwaren van ver-
koudheid, hoesten en griep

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

Heineken's
OUD BRUIN

is zoeter

en frisser

dus

lekkerder

Naast onze pracht kollekt ie

Dames-, Heren- en Kindervesten

Bieden wij U thans nieuwe keus in:

Damesshawls
Mutsen
Handschoenen
Herenmode-artikelen

Voor heter textiel en meer heus

H.&W.
Zutphenseweg 14 Telefoon 1514

Adverteert in CONTACT

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

Duffelcoats met capuchon
de ideale dracht

voor jongens en meisjes

leeftijd 5 jaar vanaf f 26.50
kleine stijging per maat

E fd-TSchoolaenndn
^^** VOORHCENA.6.MCLUNK

UJ VOOR GEREEDSCHAPPEN en IJZERWAREN
G. Emsbroek & Zn c.v. - Zutphenseweg 5 - Tel. 1491


