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PROPAGANDA-AVOND VAN DE
HUISVROUWENVOORLICHTINGSDIENST

In de zaal van Hotel Bakker werd woensdagr
avond 30 oktober een zeer interessante en leer-
zame avond gehouden door de huisvrouwen-
voorlichtingsdienst in samenwerking met de
firma's Albers, Koerselman en Luth. De Fa.
Albers poseerde met Brinta, Drietex en Crack-
free. De Fa. Koerselman met Tornado- en Bra-
bantia artikelen en de Fa. Luth met van Wijk's
wol en Knittax Breimachines.
De heer Luth opende deze avond met een harte-
lijk welkom aan de aanwezigen namens boven-
genoemde firma's. Daarna was het woord aan
de Huisvrouwenvoorlichtingsdienst die bij mon-
de van mevr. Wilcke, de spreekster van deze
avond, eerst vele Tornado artikelen besprak,
waarbij de nieuwste snufjes die deze fabriek op
de markt brengt zeer duidelijk werden bespro-
ken en gedemonstreerd.
De Brabantia strijkplank-mouwplank en kruk
stonden in veler belangstelling. Hierna werd de
Dia-Show van van Wijk spoeltjeswol op een zeer
uitvoerige wijze naar voren gebracht over ge-
breide Dames-, Heren- en Kinderkleding, alles
in prachtige kleuren. De Brinta, Drietex en
Crackfree artikelen werden alle op een zeer uit-
voerige wijze besproken. Dit gedeelte was ook
zeer smaakvol, want de aanwezigen werden alle
getracteerd op Yoghurt met Brinta en suiker,
zodat de aanwezigen zich konden overtuigen van
de besproken bereidingswijze.
Een filmpje „het Wonderkind" genaamd bracht
op zeer komische wijze naar voren hoe snel men
met de Knittax breimachine kan breien.
Deze werd later ook door mevr. Wilcke uitvoerig
besproken en toegelicht. De aanwezigen werden
ook getracteerd op koffie en in de pauze was
er zeer veel belangstelling voor de demonstra
ties op de breimachines en de Tornado koffie
molen.
Al met al een zeer geslaagde en interessante
avond.
Tot slot werd nog een dankwoord uitgesproken
door de Heer Bogchelman inzonderheid tot
Mevr. Wilcke met haar medewerksters en aan
de aanwezigen voor hun aandachtig gehoor en
hun zeer grote opkomst.

H. LUTH
Nieuwstad 4

Vorden
Telefoon 396

BIOSCOOP
Het is wel een zeer bijzondere, charmante film
die zondagavond in het Nutsgebouw draait. „Sis-
si, de jonge keizerin", is het vervolg op de film
Sissi die hier enige tijd geleden zo'n goede in-
druk achterliet. Romy Schneider en Karl Heinz
Böhm vertolken de hoofdrollen en weten door
hun jeugdige charme een geheel aparte be-
koring aan deze kleurenfilm te geven. Er zijn
weer veel schitterende kostuums te bewonderen,
vooral aan het einde van de film, als het jonge
paar gekroond wordt tot koning en koningin
der Hongaren.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer H. Antink te Linde,
behaalde te Rotterdam het diploma van pluim-
veeselecteur.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDD1ENST ?
Om 10 uur spreekt Mej. Da. H. B.
de Neeling, Vicaris te Bilthoven, over
het onderwerp: De „ik kan Serie."

*

De samenzang begint om 9.50 uur.

KERKDIENSTEN zondag 3 november.
Hervormde kerk.

10 uur Mej Da. H. de Neeling.
7.15 uur Vicaris K. Blei

Kapel Wildenborch.
10 uur Vicaris K. Blei

Öeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. P. Haspels

van Apeldoorn
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Herv. Kerk woensdag 6 nov.
7.30 uur Ds. J. Langstraat. Dankdienst.

Geref . Kerk woensdag 6 nov.
7.30 uur Dankuur voor het Gewas.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 2 nov. van 5 uur tot en m.
zondag 3 nov. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 3 nov. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Brand melden: no. 5 4 1 .
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 108 biggen, waarvan de
varieerden van f 30.— tot f40 .— per
Handel was redelijk.

Burgelijke stand v. 25 otot. t.m. 31 okt.
d. van B. F. Bennink en E. Bennink-Olt-
voort; d. van G. J. Bouwmeester en
Bouwmeester-ter Muil; d. van D.
en A. C. Boersma-Olthuys.
Ondertrouwd: E. J. H. Bos en J. W. Burg-
hout.
Gehuwd; G. J. Brummelman en H. A,
Nieuwenhuis; C. B. J. van Haarlem en Th.
M. Tullemans.
Overleden: Geen.

Obligatielening Gemeente Vorden
lening A»

Per l nov. 1955 uitgeloot de obligatiën:
A 14 - 29 - 37 - 123 - 132 - 175 - 176
en 191 ad. f 250.—.
Coupons per l nov. 1956 inwisselbaar ten
kantore van de Gemeente-Ontvanger te
Vorden op donderdag- en vrijdagmorgen
van 9-12.30 uur, bij de Coöp. Boerenleen-
bank of andere bankinstellingen.
Vervaldatum Ie helft, straatbelasting 30
nov. a.s.

De Gemeente-Ontvanger te Vorden.

In het gebouw Irene kan men op
vrijdag 8 en zaterdag 9 nov. 's avonds
7 uur

Sjoelen, Balgooien en
Sohijf schieten
om krentenbrood, gebak en le-
vende have.

De helft der baten is bestemd voor
het gebouw Irene.

De Herv. Jeugdverenigingen.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag op het ongeslagen Noord-
dijk I een verdiende 3—O overwinning weten te
behalen. Gezien hun spel kunnen de gasten zeker
geen aanspraak maken op een van de bovenste
plaatsen. Er zat weinig verband in het elftal en
voor het doel van Vorden ontstonden maar wei-

nig gevaarlijke situaties. Alleen de achterhoede
was uit het goede hout gesneden en vormde
vooral voor rust een struikelblok voor de vele
Vordense aanvallen. Vorden nam na 5 min.
reeds door een fraai schot van de rechtsbuiten
J. Bosch de leiding, doch voorlopig bleef het
hierbij. In de tweede helft werd het tempo in
de voorhoede verhoogd, waardoor er meer kan-
sen ontstonden. Met een fraaie boogbal verhoog-
de midvoor Velhorst de voorsprong tot 2—O,
terwijl even later Lindenschot na enkele spelers
gepasseerd te hebben er 3—O van maakte. Vor-
den speelde hierna een gewonnen wedstrijd en
wist zonder veel inspanning de stand zo te hou-
den.
De wedstrijd Reuni II—Vorden II werd om on-
bekende redenen door de scheidsrechter ge-
staakt, nadat de stand 3—O was in het voordeel
van Reuni. Voordien nam deze referee reeds de
meest zonderlinge beslissingen. De bond zal deze
kwestie wel nader uitzoeken, doch het komt
Vorden op dubbele reiskosten te staan, daar
deze wedstrijd binnenkort overgespeeld zal
moeten worden.
Vorden III boekte haar eerste succes door
Warnsveldse Boys III met een 5—3 nederlaag-
huis waarts te sturen.
Vorden A won van Steenderen A met 4—l, ter-
wijl Vorden B met 2—l van Deo B won.
A.s. zondag wederom twee thuiswedstrijden en
wel 's middags Vorden I—Rietmolen I en daar-
voor Vorden II—Neede III.
Rietmolen maakt evenals Vorden aanspraak op
de bovenste plaats en dus kan het er zondag-
middag wel spannen. De voorhoede der gasten
behoort tot het sterkste deel van het elftal en
zal onze achterhoede wel voor moeilijke pro-
blemen stellen. Wanneer Vorden echter met hetr
zelfde élan speelt als in de laatste wedstrijden,
is ook nu een overwinning zeer wel mogelijk.
Vorden II krijgt het tegen Neede III lang niet
gemakkelijk, doch kan hier misschien één punt-
je thuis houden.
Vorden III heeft vrijaf en Vorden B speelt zater-
dagmiddag in Lochem tegen K.D.C. B.

en p ij n weg-
w r i j v e n m e t
D A M P O

GESLAAGDE NUTSAVOND
Voor de openingsavond van het nieuwe seizoen
had het Nutsbestuur het Poppentheater van
Henk Zoutendijk uitgenodigd. Het bestuur heeft
hiermede wel een goede greep gedaan. Want
niet alleen dat de heer Zoutendijk over goed
poppenmateriaal beschikt, hij wist — bijgestaan
door zijn assistente — ze ook als 't ware tot
leven te wekken, zodat het helaas niet zo tal-
rijke publiek zich soms bij een echte toneeluit-
voering waande.
Voor de pauze voerde hij het meer ernstige stuk
„Het spel van St. Joris" op, de aloude geschiede-
nis van de draak, die iedere dag een offer kreeg
omdat hij anders de stad zou vernietigen.
Het tweede gedeelte van de avond werd gevuld
met de kolderklucht „Om de dooie dood niet",
waarin Pietje de Dood het koddige manneke
Pater Noster een jaar op proef meenam. Ge-
zien de vrolijke avonturen, die dit tweetal met
de pimpelaar Hein beleefde, is zo'n uitstapje
nog zo kwaad niet. Er werd dan ook kostelijk
gelachen om deze klucht, waarin de poppen
griezelig echt waren.
De vice-voorzitter, de heer G. J. Vedders, open-
de de avond en heette in het bijzonder de nieuwe
leden welkom. Hij wekte de aanwezigen op om
familie, buren of kennissen ook tot lid van het
Nut te maken. Zij kunnen dan genieten van een
reeks goedkope uitvoeringen. Aan het slot
bracht hij de heer Zoutendijk en zijn assistente
dank voor het gebodene.

RUITERWEDSTRIJDEN
Naar wij vernemen zal er op zaterdag 9 novem-
ber door de landelijke rijvereniging „de Graaf-
schap" een z.g. samengestelde wedstrijd worden
gehouden voor ruiters uit het streekverband „de
Berkelstreek". Het betreft hier ruiters uit Zut-
phen, Gorssel, Laren, Geesteren, Barchem,
Ruurlo en Vorden. In totaal zijn voor deze wed-
strijd 50 paarden ingeschreven. De wedstrijd
omvat dressuur, springen en een cross-country.
De wedstrijd wordt gehouden nabij"'café „het
Zwaantje" en op het landgoed „de Kiefskamp".



TAFELTENNIS
In de afgelopen week was het eerste team van
N.T.T.C. vrij, doch de reserves trokken naai
Deventer, waar zij een bezoek brachten aan de
Samenwerking I (3e klas C.). Het werd voor de
Vordenaren een moeilijke strijd. De Deventer-
naren wisten uiteindelijk een kleine 6—4 over-
winning te behalen. Tegen de Toekomst IV uit
Lochem, dat thans in Vorden te gast komt zal
het wellicht beter gaan!
Het derde herenteam speelde een uitwedstrijd
tegen S.S.V.Z. I. Met 10—0 gingen zij tegen hun
partners ten onder (4e klas B.).
In de 4e klas G. kon ook N.T.T.C. IV nog niet
op gang komen en sneuvelde eervol met 7—3
te Deventer, waar zij een ontmoeting hadden
met de Koppeling IV.
De jeugdploeg N.T.T.C. A deed het in Lochem
uitstekend en won op overtuigende wijze met
9—l van de Toekomst B.

FILMAVOND
Op initiatief van de Chr. Jonge Mannen Vereni-
ging, C.J.M.V. alhier, draaide vrijdagavond in
het gebouw „Irene" de film „Die Nachtwache"
(Wachter wat is er van de nacht).
De zaal was stampvol toen Ds. Langstraat met
een kort inleidend woord de bijeenkomst open-
de.Spreker hoopte dat uit deze film tot ieder
der aanwezigen een stuk evangelie mocht sprer
ken. Hierna werd de film, die uit 3 delen be-
stond, onder intense stilte vertoond.
Na een kort slotwoord van Ds. Langstraat ging
een ieder zeer onder de indruk van het vertoon-
de huiswaarts.

AFSCHEID DOODGRAVER D. HISSINK
In verband met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd op l november a.s., nam
de heer D. Hissink, doodgraver op de algemene
begraafplaats alhier, in tegenwoordigheid van
zijn echtgenote en familieleden, zaterdagmiddag
in de zaal van café Lettink afscheid van ge-
meentebestuur, gemeentepersoneel en talrijke
andere personen.
Gezeten aan een receptietafel waarop talrijke
bloemstukken prijkten werd de scheidende eerst
toegesproken door de locoi-burgemeester, wet-
houder A. J. Lenselink wegens uitstedigheid
van burgemeester Van Arkel. Spr. wees op de
goede verstandhouding die er sedert ruim 22
jaar (l oktober 1935) tussen hem en het ge-
meentebestuur en personeel heeft bestaan. Niet
alleen uzelf doch ook de fam. Jansen—Hissink
hebben een ruime plaats in onze harten inge-
nomen. Hij wenste de heer Hissink en zijn echt-
genote nog een welverdiende rust toe in de ge-
meente Ruurlo waarheen het echtpaar metter-
woon zich zal vestigen. Spr. overhandigde de
heer Hissink namens het gemeentebestuur een
enveloppe met inhoud.
Namens de buurtbewoners sprak de heer Eskes
de scheidende toe. Deze spreker wees op de
prettige omgang met de buurt gedurende tal
van jaren. Deze liet zijn toespraak ook verge-
zeld gaan van een enveloppe met inhoud.
De gemeentearchitect, de heer Terpstra, bood
namens het technisch personeel en de gemeente»-
arbeiders een fraaie regulateurklok aan.
Ds. Jansen sprak mede namens zijn collega Ds.
Langstraat, alsmede namens de kerkeraad van
de Herv. Gemeente dankwoorden aan het adres
van de heer Hissink. Ook deze spreker gewaag-
de van de steeds gulle ontvangst in zijn woning.
Hij bood de heer Hissink een stoffelijk blijk van
waardering aan.
Namens de afd. Vorden van de Ned. Chr. Bond
van Overheidspersoneel bood de heer A. J. Klein
Ikkink een enveloppe met inhoud aan.
De heer Jolink, schoonzoon, dankte de diverse
sprekers voor de tot zijn schoonvader gesproken
woorden en voor de ontvangen mooie cadeaus.

G.O.S. AFD. VORDEN
De G.O.S. afd. Vorden hield onder leiding van
haar Voorzitter de Heer A. J. Mennink haar
jaarlijkse ledenvergadering. In zijn openings-
woord heette hij in het bijzonder welkom de
Heer Hoekeswever van de G.O.S. uit Zutphen en
de Heer G. J. Wuestenenk, oud-Voorzitter van
de plaatselijke afdeling.
Na een kort overzicht van de belangrijkste ge-
beurtenissen gaf hij het woord aan de Secre-
taris de Heer H. KI. Brinke.
Uit diens verslag bleek dat de omzet van de
plaatselijke afdeling met ƒ174.512.— of 16%%
is gestegen. Het aantal leden bedroeg op het
einde van het boekjaar 118.
In het afgelopen jaar maakten een groot aanr
tal leden met hun dames een zeer geslaagde
excursie naar de fabriek te Wierden.
In de plaats van de Heer B. Wesselink (aftre-
dend bestuurslid) werd gekozen de Heer H. J.
Gr. Jebbink.
De Heer Wesselink werd dank gebracht voor

alles wat hij ten dienste van de plaatselijke af-
deling heeft gedaan.
De Secretaris en Voorzitter werden herkozen
als lid en pl.vervangend lid van de ledenraad.
Hierna kreeg de Heer Hoekeswever het woord
die in een helder en goed gedocumenteerd be-
toog duidelijk maakte dat de varkensstapel in
ons land momenteel te groot is en ingekrompen
moet worden. Op de manier waarop dit moet
gebeuren wordt op het ogenblik door de daartoe
bevoegde instanties van gedachten gewisseld.
Sinds het vorig jaar al weet de mester niet waar
hij aan toe is. Hij moet ergens de rekening
kunnen presenteren. Bij het huidig systeem is
hij het sluitstuk van de rekening.
Tenslotte behandelde de Heer Hoekeswever het
jaarverslag van de G.O.S. waaruit o.m. bleek
dat de omzet van het afgelopen boekjaar is ge-
stegen tot 75 Va miljten gulden.
Nadat nog enige vragen werden beantwoord
sloot de Voorzitter deze vergadering.

RATTI-NIEUWS
Verleden week waren alle elftallen vrijaf.
A.s. zondag gaat het eerste naar Viod te Doetin-
chem. Tegen deze jeugdige ploeg zal Ratti alle
zeilen bij moeten zetten om een verdienstelijk
resultaat uit het vuur te slepen. Met een ener-
giek elftal, dat vlot en open speelt zal veel be-
reikt kunnen worden. Ratti II ontvangt bezoek
van Baakse Boys II en kan hier met een beetje
doorzettingsvermogen zeker de volle winst be-
halen. De A-Junioren trekken naar Keyenborgse
Boys A, waar de kans op een zege zeer klein is.

VISSER
VORDEN

+
+
•
•
•
• Zutphenseweg Telefoon 415

Voor weinig geld
goed gekleed gaan.

Komt onze kollektie

Japonnen
eens zien !

Ook in grote maten t.e.m. maat 50.

H. Luth, Vorden

H.H. LANDBOUWERS!

Sintels te koop
voor verharden van wegen.
Uit voorraad leverbaar.

Wordt aan huis bezorgd.

Monstert Winterswijk
Groenloseweg 61 l

Telef. K 5430-2727

R. J. Koerselman

Ledenvergadering
van de Woningb.ver. „Thuis Best"

op 8 nov. a.s. 's n.m. 4 uur
in Hotel Brandenbarg.

r
DELANA

Meisjes^ en
Jongenstruitjes

TWEKA
lange Pantalons, in
leuke strepen en r uiten

bij LOOMflN - VORDEN

Te koop 2 dr. vol-bl.
.R.IJ.-VAARZEN
».c. en abor. vrij,

goede productie,
G .W. Mombarg Lin-
de E 16.

Niet één week, maar altijd
de laagste prijzen!
A 250 gr. moccasprits, iets fijns, 62 et.

250 gr. cocosknappertjes, prima koekje
59 et.

250 gr. prima biskwie, 39 et.
100 gr. roomborstplaat, 32 et.
1 pak taai-taai, 35 et.
250 gr. prima verpakte koffie 125 et.
2 pak zeeppoeder, 59 et.
3 stuk prima toiletzeep, 69 et.
l groot pak custard, 49 et.
100 gr. allerfijnste ham, 49 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER

Te koop prima vers
gedorst ROGGE-
STRO. E. Gotink,
Brandenborch.

Al weer een

Kinderwagen!
U koopt ze toch ook,
bij de man die ze re-
pareren kan.

fa» G* W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

H.H. Veehouders!
N/Ion staarten-
lijnen. Prima.

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

H.H. Landbouwers!
Aangeb. l d. kuikens,
gebruikhebride W.L.
v. Stam W 69 x W 42
en W 42 x W 69,
W.L. W. 69 x Reds,
W.L.W. 42 x Reds.
Reds R. 38 x R. 23,
W.L. x Reds. Andere
rassen en kruisingen
op aanvraag. Prijs f 1.-
per stuk.
Aanbevelend
R. F. Lebbink, Kuiken-
broeder 9453, L'nde
E 47, Tel. 439.

H.H. Vermeerder aar s.
Aangeb. W.L. Rir l d.
kuikens en fokhaantjes,
stam W 42 en W 69
en R 38 en fokhebri-
de R 38 en R 23.
Prijs f 1.35 per stuk.
G. B. Lebbink, E 42,
Linde, Fokker 409.
Telef. 439.
Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen.
Tel. 06753-234.

Huismoeders!
Zijn uw stoelen ver-
sleten, uw matrassen
stuk, of moeten ze bij-
gevuld worden, Een
telefoontje en wij ko-
men ze halen. En net-
jes en niet duur.

fa» G* W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbare

Voor TOMADO R. J. KOERSELMAN



Met grote dankbaar-
heid en vreugde geven
wij kennis van de ge-
boorte van

Pieter Mulder
(Piet)

zoon van

H. R. Mulder
A. G. Mulder

Bomer

Zaterdag, 26 okt. '57.
Hengelo-G., F 1 08 b.

Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons dochtertje

Marie Louise
(Marlies)

D. Boersma
A. C. Boersma-

Olthuys
Vorden, 27 okt. '57.
Dorpsstraat 6.

Gevraagd tijdelijke
HULP in de huishou-
ding, van half nov. tot
eind dec. Banketbak-
kerij B. Hoekstra, Sar-
phatipark 22, A'dam-Z.
Inl. bij R. J. Koersel-
man.

Gevraagd bij een Me-
vrouw alleen net r.k.
MEISJE. Barr.sse van
Dorth v.h. Medler,
Huize 't Medler.

Verloren een KIN-
DERSCHOEN, van
Vorden .naar Linde ;
en gevonden 'n bruine
PORTEMONNAIE
met inhoud, op Scho-
neveldsdijk.
H. J. Ruiterkamp,
Linde.

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, Zulphen
Laarstraat 5

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.
Elke dinsdagavond
9.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

CONTACT
hét blad voor Vorden

Laatste oproep.
Zij, die nog verzuimd hebben zich op te
geven voor de Engelse Nutscursus (beginne-
lingen en gevorderden), kunnen zich deze
week nog opgeven bij Mevr. v. Mourik
(Apotheek) of Mej. Scheltens, Molenweg 5.

Zo juist ontvangen:

nieuwe zending
JAPONNEN

in yersey, wevenit en fantasiedessins.

Voordelige prijzen.

LOOMAN
VORDEN

KEUKENCARNITUUR Fl. 27 45

R. J, Koerselman

A.s. zondag 11 uur

Vorden II - Neede III
om 2 uur

Vorden l - Rietmolen l

Voor

Practische •Theoretische

Technische lessen

naar erkende auto-rijschool

THEO VAGESSEN
Gedipl. Instructeur. Gedipl. Monteur.
IJsbaanstr. 11, Tel. 4776, ZUTPHEN

Film- en Voorlichtingsavond
op dinsdag 5 nov. in Hotel Bakker
te geven door de Ned. Pluimveeteelt-
organisatie en de Ned. Bond van
Eier verzamelaars.

Aanvang 7.30 uur. Toegang vrij.
Namens het afd. bestuur B. F. Lebbink,
E 47 Linde.

Extra reklame
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ham 88 et
200 gr. tongenworst 55 et
200 gram ontbijtspek 68 et

200 gram Berliner 75 et
500 gram spek 90 et

Koopt uw rookworst per gewicht
500 gram rookworst 180 et

500 gram gesm. vet 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Veegeneesmiddelen

van de Denneboom, o.a.
poeders voor klauwontste-
king (in een paar dagen te
genezen),

Boekjes met beschrijving van de
meeste veeziekten gratis verkrijgbaar bij

Wed. A. TOLKAMP

Profiteer van onze prijsverlaging!
Grote blikken Gehakt (Ant. Hunink) 98 Ct
Gelderse Ham, 150 gram 65 Ct

Pindakaas (Sprookjesglazen) 69 Ct
Chocoladepasta (Sprookjesglazen) 69 Ct
Heerlijke Dadels, 500 gram 49 Ct

Grote blikken Ananas (stukjes) 95 Ct
Appelmoes van Goudreinetten

(grote flessen) nu nog VOOr 79 Ct
Beschuit, 2 rollen 34 Ct
Bruintje Beer Biscuits,

iets fijns, 250 gram 39 Ct
Halve kg, zuurkool plus een

Geld» Rookworst (Ant. Hunink) 99 Ct

Deze week bij 250 gram Koffie, alle
100 gram heerlijke Ceylon Thee van
64 cent

soorten,
84 voor

Nieuwstad

Nutsgebouw"1

Telefoon 500
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 9 nov*, S uur
Het beste en laatste deel van de

08/15-serie

08(15 - Het jnde
Itë a be-met: O. E. Hasse en alle andere

kenden uit de 2 eerste films!
De ineenstorting van Hitler-
Duitsland. A
Bijtende humor - trag^rcne ernst -
levensleegheid - aangrijpende momenten
Ruwheid en liefde - Een beeld
onze tijd.

van

C Toegang 18 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr ll.Telef. 373

Regentijd . . . .
Paraplu-tijd!

PRACHT KOLLEKTIE BIJ

H. Luth, Vorden

Hackfortfeest O.LS. Dorp
op woensdag 6 nov. a.s. 's mid-
dags 1.15 uur.

De leerlingen, die het volgend jaar op
school hopen te komen zijn van harte
welkom.

-k Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Rijwielreparatie, -onderdelen
en toebehoren»

Uw adres
A. G. Tragter, Zutph.weg

Te koop 2 toom BIG-
GEN bij Wed.
J. Schotsman C 103.

BIGGEN te koop bij
E. Pardijs, Lange End.

Te koop 2 tomen zware
BIGGEN. B. Zentsjr.
Medler.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
J. Brummelman B 61
Delden 't Alderkamp.

Te koop 9 BIGGEN.
}. Koerselman
„'t Joostink"

Te een toom BIGGEN
bij J.H.M. Memelink,
B 89 Vorden.

Te koop 5 zware
BIGGEN bij T. Roe-
terdink B 21.

Te koop: nuchter r.b.
STIERKALF.
H. Weenk, B 20.

Wegens omstandig-
heden te koop een
z.g.a.n. ACCOR-
DEON, 32 basser,
merk Bianco Frères.
A. J. Boers, C 35,
Hackfort Vorden.

Te koop EETAARD-
APPELEN, (ijsselster
en noorderlingen).
G.J .Makkink, C 21
Hackfort.

VOEDERBIETEN
te koop. A. A. C. Wa-
genvoort, Veldwijk
C 122, Vorden.

Te koop prima STRO-
DOKKEN voor holle
pannen. Vraagt prijs.
Het bekende adres,
G. H. Wassink, B 29,
Vorden.

Te koop VOEDER-
BIETEN en EET-
AARDAPPELEN
(noordeling).
G. A. Regelink, B 11.

CONTACT,
hét blad van Vorden.



Rietmatten
uit voorraad
leverbaar.

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

Melk Waarde
voor de opfok
van uw kalveren,
H et per liter.

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

Retexturingbedrijf
„ Accuraat" Oldenzaal

Uw adres voor beter
Chem. Reinigen, Trico-
leren, Drijmastern,
Verven, onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen drie dagen terug.

Depot Vorden:

H. Lüth, Hieuwslad
De beste kwalitei-
ten tegen zeer aan-
trekkelijke prijzen
en dan nog die be-
roemde Vivo-pun-
ten.
Voor het maken van
Bowl:
liters blikken perziken

1.98
„ „ aardbeien'

1.90
blikken ananas 92 en

1.43
blikken manderijntjes

0.87
liters potten kersen op
sap 2.89

250 gr. vruchtenwafels
een lekker koekje 0.59

200 gr. Hoestmelange
0.49

2 rollen beschuit 0.34

150 gr. boerenm.worst
0.69

150 gr. sappige ham
0.79

1 blik Huninks lever-'
pastei 0.62

2 blikjes Hating in
tomatensaus voor 0.79

250 gr. koelhuisboter
0.89

Liters blik appelmoes
voor de zeer lage prijs
van 0.83

Weder voorradig pot-
ten zure haring en
rolmops.

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

STOOK met

„FLAMAZUR"
de veredelde haardbrandolie

Beter en goedkoper»

G. WEULEN KR ANENB ARG
Ruurloseweg 47 Telefoon 217

Erfhuis.
Notaris Rombach zal op donderdag 7
nov. des nam. 2 uur ten verz. van de
Wed. Mokkink-Seesing, D 159 te Vorden,
aldaar

publiek a contant verkopen
guste pink, deelgereedschap, als meikrek,
bussen, emmers, gierpomp, 2 éénroedeber-
gen, kunstmoeder, legbakken, brandhout, enz.
en inboedel, als kasten, tafels, stoelen, klok,
naaimachine, kachel, fornuis, el. strijkijzer,
gasstel, enz.
Te zien 7 nov. vóór de verkeop.
Kosten 15%.

Koopt uw WOL bij

LUTH
juist nu er veel gebreid wordt.

Verlaagde Wolprijzen»
GROTE KEUZE IN:

Spoeüies wol
Nevélb wol
Leithen wol
Scheepjes wol
GRATJ^PATRONEN.

De juist geschikte soorten en dikten
van wol vindt u in alle kleuren bij

H. LUTH, VORDEN

Te koop gevraagd In Vorden een

burgerwoonhuis
Gaarne met opgaaf vrij te aanvaarden,
Brieven onder letter S. bureau Contact.

Uitvoering
van het

Vordens Dameskoor
op donderdag 14 nov., aan-
vang 7.30 uur in het Nuts-
gebouw. Entree f 1.25 (bel.
inbegr.)

Voor de pauze wordt een zangpro-
gramma uitgevoerd, afgewisseld door
fluitsolo van Karel Wolters.

Na de pauze:

7e Bonte avond
Balletten, zang, show en schets-
jes in een rijke afwisseling.

Na afloop BAL a 50 et. p. persoon.

Kaarten in voorverkoop bij de leden.
Piaatsbespreking op de dag der uit-
voering van 12-1 uur in de koffie-
kamer, Loting 12.30 uur.
Vorig jaar waren alle kaarten uitverkocht.
Wees er nu dus vlug bij, om teleurstelling
te voorkomen l

Baad u in 10°L voordeel!

Nu bij 2 stukken Toiieizeep (Spar) samen

64 ei, 1 pak Lucifers voor de

halve prijs én 15 zegels!

Uit iHe attikelen-van-alle-dag- kunt
n 10% voordeel halen. Niet
ttleen uit geurige, romige toilet
zeep... uit meer dan 200
Spar-artikelen.

Deze week <3i oio. -
Extra voordelig:

Kleutertaai, 250 gram . . . . 42et, 8 z.

Anijs- of vruchtenhagel, 250gr. 42 et, 8z.

Sint Nicolaas schuim, 100 gr. 27et, 5z.

Gebr. gehakt, 100 gram . . . 40ct, 16z.
= 20% korting

Vraag een spaarkaart aan uw Sporwinke/ier
voor Het Spar-dronksnpakkef^Ongemerkf een
sortering fijn» dranken in h^^Apvendien bij
elk pakket een feestelijke verrWBng f

/ De 3 Sparkoopjes
/ van de week:

|F Bij250gr.SPAR-koffie(208ct
42zegels)NU1blikHOLLANDSE

WAFELS (500 gr.) 150 et, 30 z.
VANILLE TOFFEES 200 gr. slechts
49 et en 20 zegels=:20% korting!
SOOgr.SPLITERWTENenl grote
GELDERSE ROOKWORST nu

samen 125 et, 25 zegels,

l/\0f zegelkorting op alle
l w 'O Spar-artikelen, bijv.:
Halve maantjes,
ovenverse sprits, 250 gram . 58 et, 12z.
Duchesse bonbons, 100 gr. . 65et, 13z.
Banketstaaf,
heerlijke vulling,p. stuk . . 60ct,12z.
Spekulaas popjes, 4 stuks . 65 et, 13 z.
Cakemeel, p. pak 47 et, 9z.
Soepgroenten, p. blikje . . 28ct, 6z.
Rode bieten, 1/3 pot . . . 44 et, 9z.

1/1 pot . . . 80ct,16z.
Mosterd, in bowlglas . . . 66 et, 13 z.

franse 30 et, 6z.
grof, fijn . • . . 25 et, 5z.

SPAR-koffie met 10% zegelkorting!
Qusta Real, 250 gram . . 248 et, 50 z.
Roodmerk, 250 gram . . . 208et, 42z.
Qroenmerk, 250 gram . . 168et, 34 z.
Prijswijzigingen voorbehouden

SPAR WINKELIERS:
G. REMMERS - J. H. W. ESKES

zowel voor Dames als Heren hebben
wij steeds de betere merken voorradig.

*WULLINK'S SCHOENHANDEL
„ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIAL1ST'

No-Iron
OVERHEMDEN

Voor de zeer unieke prijs van f 11.95.

Kleuren beige en grijs.

PFI 1*1 V . OkJjLlJK.-


