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KLAPROOSDAG 1956
Zaterdag 10 november is het weer klaproos-
dag. A.s. week, van 5 tot 10 november, wordt
in onze gemeente de jaarlijkse collecte ge-
houden voor het oorlogsgravencomité, dat de
klaproosdag heeft ingesteld om de herinnering
levendig te houden aan allen die in de oorlog
hun leven hebben gegeven voor onze bevrij-
ding. De opbrengst van de collecte wordt aan-
gewend voor de verzorging van de graven.
Maar het mooiste is wel, dat het comité ieder
jaar een aantal familieleden van de gesneuvel-
den in de gelegenheid stelt naar Nederland
te komen, om daar met eigen ogen het graf
van hun man, vader of zoon te gaan zien.
Natuurlijk blijft hun gemis even groot, maar
toch geeft het hun een troost, te zien dat de
graven goed worden onderhouden en dat de
gevallenen ook door de Nederlanders niet ver-
geten worden.
Geeft daarom volgende week uw gave met
een gevoel van dankbaarheid. Het comité,
doch vooral de nabestaanden zullen u er
dankbaar voor zijn.

Pracht handen
HAMEA-GfELEI

Het is de Hamamel is . die het 'm doet

HACKFORTFEEST O.L.S.
Op dinsdag 6 november wordt met de leer-
lingen van de O.L. Dorpsschool het jaarlijks
We maken ouders van kinderen, die volgend
jaar op school komen, attent op de adverten-
tie in dit blad omtrent deelname van deze kin-
deren aan dit feest.

IN HET KEURSTAMBOEK
Bij de alhier gehouden najaarsinspectie voor
het keurstamboek werd een koe van de
bouwer A. J. Zweverink opgenomen met
punten.

Kindj Qc)af huid jee B A B Y D E R M
Poeder - Zall - Olie - Zeep

BIOSCOOP
Heden zaterdagavond draait in het Nutsge-
bouw de veelbesproken film Ave Maria, met
de grote filmactrice Zarah Leander in de
hoofdrol. Deze speelt de rol van Karin Twer-
dy, eens een beroemde concertzangeres, die
door de slechte tijdsomstandigheden gedwon-
gen is om als zangeres in een nachtlokaal op
te treden. Haar dochter, die in een klooster-
school haar opvoeding ontvangt, weet niets
van haar moeders tegenwoordige beroep. Als
het geheim ten langen leste dreigt uit te lek-
ken weet Karin door een verwisseling van
papieren het zover te krijgen, dat men haar
dood waant. Uiteindelijk worden moeder en
dochter toch weer verenigd.
Het machtige lied „Ave Maria" klinkt als het
innige gebed van een moeder en speelt een
grote rol bij de hereniging van de moeder met
haar kind.

Blijf meester
* over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
Zij schenken de rust tot herstel

VOOR EEN GOED DOEL

Op zaterdag 10 november wordt in Irene door
de Hervormde jeugdverenigingen een wed-
strijd gehouden in schieten, sjoelen, balgooien
enz. Ook zullen er heerlijke oliebollen worden
gebakken, die reeds vanaf 's middags half vier
in Irene te koop zijn. Men verwacht een echte
stormloop, zowel voor de oliebollen als de
wedstrijden, dus weest u er vroeg bij!
De opbrengst is bestemd voor de aankoop van
spelmateriaal enz., waardoor de wekelijkse
avonden voor de jeugd nog aantrekkelijker
gemaakt worden. Inderdaad: een goed doel.

KERKDIENSTEN zondag 4 november
Hervormde kerk.

9 uur Vicaris de Ruiter, van Warnsveld.
10.30 uur Ds. D. Groeneboer, van Aalten.

Jeugddienst.
Kapel Wildenborch

10.30 uur Vicaris de Ruiter, v. Warnsveld.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

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

Woensdag 7 november, Herv. Kerk.
7.30 uur n.m. Dankuur voor het gewas.

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 3 nov. van 5 uur toten met
zondag 4 nov. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 26 okt. t.m. l nov.
Geboren: z. van G. Arendsen en J. W.
Arendsen-Waarlo.
Gehuwd: G. Bijenhof en G. J. Aalderink,

W e e k m a r k t .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 117 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43.— tot f 53.— per stuk.
Handel was redelijk.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST ?
Om 10.30 uur spreekt Ds. D. Groene-
boer van Aal ten over het onderwerp:
„Paradijsvogels, Postduiven, Pinguïns".

*

De samenzang begint om 10.20 uur.

TAFELTENNIS
De tafeltenniscompetitie is weer begonnen en
de Vordense Nutstafeltennisver. N.T.T.C., dat
speelt in de afd. IJsselstreek, neemt dit sei-
zoen met 5 teams deel t.w. l damesteam en
4 herenteams.
Er zijn reeds enkele wedstrijden gespeeld en
hè wordt steeds meer merkbaar, dat de Vor-
dense teams door intensieve training hun
prestaties verbeteren en in de klassen, waarin
zij uitkomen, tot niet te onderschatten tegen-
standers worden. De dames van N.T.T.C. I, die
in de aparte damesklasse uitkomen vallen iets
tegen. Tot nu toe werd een overwinning be-
haald tegen de Hoven (Deventer), doch ook
hier is vooruitgang te verwachten. Tegen
D.T.T.C. I (Deventer), welke ontmoeting in
eigen home werd gespeeld verloren de Vor-
dense dames met 2—8.
Het eerste herendrietal kon nog geen zege op
haar naam brengen en moest in D.T.T.S 8
(6—4) en Wyk '16, dat op bezoek kwam
(4—6) haar meerdere erkennen. Zij zullen
echter binnenkort willen bewijzen, dat zij
terdege meetellen in de 3e klasse A.
N.T.T.C. II steekt tot nu toe zijn clubgenoten
van het eerste de loef af. Zij staan in 3 C op de
tweede plaats met 5 punten uit drie wedstrij-
den, een prachtig resultaat! Het derde team
(4e klasse B) wist na twee nederlagen een
gelijkspel te behalen tegen Holtkamp I, ter-
wijl het vierde dat ook nog niet veel heeft
kunnen bereiken zich hopenlijk spoedig zal
weten te herstellen.

SPELDJESVERKOOP
Naar we vernemen heeft de speldjesverkoop
ter gelegenheid van het Christus Koningfeest,
voor de R.K. Boerinnenbond en de K.A.V.
ruim ƒ 40.— opgebracht.

VOETBAL
Tegen de verwachting in heeft Vorden I zon-
dag opnieuw verloren. Nu van Neede III met
3—2. In de eerste helft was Vorden zoals ge-
woonlijk weer het best op dreef. Jammer dat
de voorhoede het in deze periode maar tot 2
doelpunten wist te brengen, want het is ge-
bleken dat Vorden een behoorlijke voorsprong
moet nemen, wil zij deze aan het eind niet ge-
heel weer verloren zien gaan. Ook Neede wist
voor rust een doelpunt te maken, zodat de
tweede helft volop spanning te zien gaf. Op
onhoudbare wijze scoorde Neede in deze pe-
riode de gelijkmaker, hetgeen voor de gas-
ten een sein was om nog enthousiaster de za-
ken aan te pakken. Ook Vorden werkte hard,
doch de voorhoede had maar weinig geluk met
haar schoten. Neede daarentegen slaagde er
zelfs nog in de stand op 3—2 te brengen, het-
geen min of meer een presentje was van de
scheidsrechter. Een gelijk spel had de ver-
houding beter weergegeven.
Vorden II haalde het stoute stukje uit door
het sterke Pax III op eigen terrein een 5—3
nederlaag toe te brengen.
Vorden III moet het meestal hebben van een
enthousiaste eindspurt, want ook nu stond ze
met rust tegen een 3—l achterstand aan te
kijken. Het lijk ons veiliger om in het vervolg
dit niet zover te laten komen.
Vorden A speelde een onfortuinlijke wedstrijd
en verloor met 4—3 van Pax A. Vorden B
verloor met 9—O van de veel grotere tegen-
standers A.Z.C. C.
Voor a.s. zondag is nog vastgesteld de wed-
strijd Baakse Boys III tegen Vorden III. Daar
Baakse Boys III een onberekenbare tegen-
stander is, dienen de Vordenaren deze wed-
strijd niet te licht op te vatten, willen ze in
running blijven.
Vorden A moet op bezoek bij Zelhem A en
Vorden B ontvangt zaterdagmiddag St. Wal-
burgis A.

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

R.K. BOERINNENBOND OPENDE SEIZOEN

De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" heeft het
seizoen met een z g. Moederavond ingezet.
's Avonds werd in de parochiekerk door de
Geestelijke Adviseur pastoor H. Ponsioen een
Lof opgedragen, opgeluisterd met zang van de
leden der Boerinnenbond. Hierna werd in
zaal Schoenaker een bijeenkomst gehouden en
werd deze Moederavond, waarvoor een grote
belangstelling bestond, door de voorzitster,
mevr. Gr. Mokkink-Seesing met een kort wel-
komstwoord geopend. Vervolgens maakte zij
het winterprogramma bekend, hetgeen zeer at-
tractief bleek. Er zal elke maand een ont-
wikkelingsavond worden gehouden met in no-
vember een lezing over ,,Ook 's avonds nog
fit" (werkbesparing), in december de jaar-
lijkse St. Nicolaasavond, in januari de jaar-
vergadering met praatavond, in februari een
lezing over „Goed eten en slank blijven", in
maart een inleiding door de Geest. Adviseur,
in april een lezing met lichtbeelden over Ame-
rika en in mei tot besluit het St. Isidorusfeest.
In het kader van deze Moederavond hield
pastoor Ponsioen hierna een inleiding over
Maria, welke met grote aandacht werd ge-
volgd. Spr. wekte de leden op om zoveel mo-
gelijk te trachtten de Moeder Gods na te vol-
gen.
In de pauze werd aan alle moeders een aardi-
ge verrassing bezorgd, aangeboden door de
jongere leden der afdeling.
Na de pauze declameerde mej. Eykelkamp op
succesvolle wyze een gedichtje waarna in het
verdere gedeelte van de avond door Freule
A. v. d Heyden van Doornenburg prachtige
kleurenfilms werden vertoond, o.a. over de
Keukenhof, Avi Fauna en Denemarken.

Koop een klaproos in de week van 5-10 Nov.
Toont door een milde bijdrage uw dank voor de herwonnen vrijheid.



NAJAARSINSPECTIE N.R.S.
Wegens plaatsgebrek moest het bericht van de Na-
jaarsinspectie overstaan tot volgende week.

VAARDIGHEIDSPROEVEN
Aan de dezer dagen gehouden vaardigheids-
proeven voor gymnastiek te Doetinchem werd
door 34 leden van de gymnastiekvereniging
Sparta deelgenomen. Hiervan werden er
slechts 4 afgewezen, wel een bewijs dat de
leiding van Sparta bij de heer Groot Wassink
in goede handen is.

VERGADERING C.J.B.T.B.
Onder leiding van de heer B. Tuitert kwam
de afdeling Vorden van de C.J.B.T.B. in een
goed bezochte vergadering bijeen. Na opening
werd medegedeeld dat bestellingen op de
landbouwgids kunnen worden gedaan bij de
secretaris de heer G. Brummelman. Ook kan
bij genoemd adres of bij een der bestuursleden
opgave worden gedaan voor deelname aan
een kadercursus. De kosten van deze cursus,
waarbij acht onderwerpen zullen worden be-
handeld bedragen ƒ 10.—. Vervolgens werd
medegedeeld dat het 25-jarig jubileum der
afdeling op 30 november a.s. in een avond-
feestvergadering zal worden herdacht. In de
namiddaguren zal dan een receptie worden ge-
houden, waarin de diverse gelukwensen in
ontvangst kunnen worden genomen. Des
avonds zal de toneelvereniging V.Q.P. uit
Doetinchem met een toneelstuk op de plan-
ken komen. Op een eerstvolgende vergade-
ring zal een en ander nader worden bespro-
ken. Eveneens zal dan de contributieverho-
ging ter tafel worden gebracht.
Tenslotte werd nog medegedeeld dat in sa-
menwerking met de afd. C.B.T.B. getracht zal
worden Dr. Vaags, veearts te Aalten, een cau-
serie te doen houden over de pluimveehou-
derij.
Verder besprak Dr. Wechgelaer, veearts al-
hier, het onderwerp: „Abortus en kopziekte
bij het rundvee". Spreker wees er op dat abor-
tus gevormd wordt door bacteriën, doch bij
kopziekte is dit niet het geval. Bij vrucht-
verwerping is bloedonderzoek gewenst. Ook is
het noodzaak zulke dieren afzonderlijk te stal-
len, doch niet in een paardestal, aangezien
het paard ook vatbaar is voor abortusziekte.
De plaats waar het dier heeft gestaan moet
goed met creoline worden gereinigd, waarbij
ook de naaststaande koeien niet vergeten mo-
gen worden. Deze koeien moeten van achte-
ren goed met creoline worden afgewassen.

Machinaal
knollen plukken

op onderstaande plaats en
datums zal een demonstratie
met een knollenplukmachine
worden gegeven.

5 nov. n.m. 2 uur bij J. M. Hermsen
in Leesten, perceel a.d. harde weg
Vierakker - Zutphen.

6 nov. v.m. 10 uur bij G. Berendsen
op het Enzerinck te Vorden.

Rijkslandbouwvoorl.dienst.

Open brief aan de Weled. Heer G. J. van
Roekei, deskundige op landbouwgebied te
Doetinchem.

Geachte Heer.
Een beleefde vraag.

Kunt U me mededelen, wat voor onderwijs
U de boerenzoons geeft in verband met de
mechanisatie in de landbouw.
Praat U net als Min. Mansholt - mechani-
satie is een gebiedende eis - of houdt U
ook nog van 't paard. Als het paard - onze
beste vriend - n.l. doodgezwegen wordt, ja,
wat dan?
Van staartleertjes en klauwbeschermers
voor de koeien kunnen we ook niet leven.
Uw wijze raad in deze voor ons zo be-
langrijke zaak gaarne p.o.g. afwachtend,
teken ik met vriendelijke groeten.

Hoogachtend,
G. W. LUIMES
Zadelmakerij
Vorden

Te koop een toom
zware BIGGEN bij J.
W. Wesselink, Elshoff

Koopt nu een
leren jas

nu is het koud.
De Reuma koning
moet geen vat op U
hebben. Koop ze bij
de man, die ze ook
repareren kan.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

RIETMATTEN
levert uit voorraad;

^ Beltman
Boslaan 13,Warnsveld

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

idcolaascourant
Allen, die een advertentie hebben
opgegeven voor de Sint Nicolaas-
courant van de Vordense Winke-
liersvereniging, worden dringend
verzocht deze
uiterlijk a.s. Maandag
5 november in te le-
veren bij DRUKKERIJ
WOLTERS,
Nieuwstad 12 — Telefoon 404

Bestuur Winkeliersver.

EXTRA RECLAME

Kop en Schotels
Porceleinen kop en schotel ged. 74 et

Porceleinen „ „ „ blauw ged. 85et
Prima kwaliteit kop en schotel 58 et

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12 — Telefoon 364

Leden van de B.O.L.H en B.O.G.
houdt zaterdag 10 november
vrij voor de ontwikkelings-
en ontspanningsavond in het
Nutsgebouw*f Nader bericht volgt.

De Commissie.

ndergetekenden,
houden zich beleefd aan-
bevolen voor het verrich-
ten van alle huisslachtingen,
ook noodslachtingen.

H. W. GAL
J. M. J. ROELVINK
bij het zwembad

De Contrölever. „De Centrale"
vraagt een flinke

aankomende kracht.
Schriftelijk aan te melden ten kantore

van de Zuivelfabriek te Vorden.

Altijd voordeliger!
250 gr. gemengde koekjes

(Kreyenbroek) 69 et
250 gr. speculaas 39 et
250 gr. speculaas met noot 45 et
250 gr. taai taai 35 et
l pot appelstroop 39 et
1 pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
2 pak maizena 43 et
l groot blik haring

in tomatensaus 69 et
ALS EXTRA RECLAME:

boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 63 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweq — Telefoon 415

Stook Flarhazuur.
Beter als huisbrandolie en
goedkoper als petroleum.

WEULEN KRANENBARG

P L A S T I C vervangt
glas voor kippenhok-
ken, volières enz.

^r Beltman
Warnsveld.Boslaan 13

SeWsing

voor
„'t Groenedal"

Vorden358

upro-gas• ^m
Het gas voor iedereen
Prijs f 7 . — per fles.

Weulen Kranenbarg

HEREN!
Wilt u uw vrouw of
verloofde met St. Ni-
colaas een Pas-aan
servies geven? Kom
dan nu vast uitzoeken.
Wij reserveren voor u.

KEUNE
Tel. 289

Voor Kapbroeken,
Klauwbeschermers,
Koepootriemen, voor
de stal.
Alles voor de koeien.
G. W. LUIMES

Telefoon 421

EmpoRijwielfabriekte Vorden
Tel. K 6752 Nr. 241

kan personeel tot ca. 35
jaar plaatsen in diverse
fabrieksaffdelingen.

Aanmelding bij de fabrieksportier of
schriftelijk.

Inlichtingen 's avonds bij de Heer W.
H. Sessink, Enkweg 13, Vorden.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Extra reclame voor zaterdag!
250 gr. fijne rookworst 95 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et.
200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat



Gevraagd een NET
MEISJE voor dag of
dag en nacht.
A. Jansen,

Schoenhandel

Biedt zich aan net
MEISJE, voor d. of
d. en n. Te bevr.
Adv. Bur. te Slaa,
Tel. 484.

Welk kind v.d. kleuter-
school heeft Paulientjes
jasje meegenomen,
bruin met geel geruit
capuchon.
Gaarne terugbez. bij
W. te Slaa,
Burg. Galléestraat 2.

Te koop WASBOK
met WRINGER, merk
Miehle, z.g.a.n.
Het Hoge 53.

Aangeboden 2-pers.
massief eikenhout LE-
DIKANT, 30 cm.
langer dan normaal,
met spiraal en bijbe-
horende kapokmatras-
sen. Adres te bevr.
aan bur. Contact.

Te koop DAMES-
LERENJAS, kleine
maat. Prijs f 15. — .
Inlichting, bur. Contact

Te koop een KAMER-
KACHEL, „Pelgrim"
bij A. S. Gotink bij de
Bramel.

Te koop een g.o.h. luxe
KAMERKACHEL
Zutpenseweg C 62.

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO.droog
A. H. Bosch, Warken

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO. G. H.
Visschers, Veldwijk.

Te koop mooi
droog vers gedorst
HAVERSTRO en 5
dekrijpe ZEUGJES.
H. Hissink, achter 't
Verendaal.
Te koop een mooie
partij consumpt. WOR-
TELEN bij H. Broyl,
Rietgerweg 4, Warken

Te koop toom BIG-
GEN. D. J.Wonnink
C 40, Hackfort.

BIGGEN te koop.
E. Pardijs, 't Lange
End.
Te koop 7 BIGGEN
A. Bargeman, C 16.

Te koop plm. 4 zware
BIGGEN. A. J. Klein
Ikkink, Wildenborch.

Te koop 2 toom BIG-
GEN en een F.H. vlot
neurende MAAL, 6
nov. aan de telling,
t.b.c.-vrij.
H. Wiltink, D 58.

N.o.z.

Te koop een toom
BIGGEN. D. Pardijs,
Kranenburg

Te koop BIGGEN of
SCHOTTELINGEN.
Joh. Wesselink,

Kranenburg

r
U komt toch ook zater-

dagavond 10 nov. in Irene

X

x
x
X

Van 6—11 uur kunt u daar Q
naar hartelust uw geluk be- r
proeven bij het X

schieten, sjoelen en
balgooien
om krentebrood en andere X
lekkernijen. V

Als klap op de vuurpijl komt nog het X
Rad van Avontuur

met diverse aantrekkelijke prijzen.

Tevens is er gelegenheid tot
het drinken van koffie en 't
eten van oliebollen.

De gezamenlijke Herv. Jeugduer.

E
Vanaf 3.30 uur zijn er ^
oleibollen verkrijgbaar. X

GEVRAAGD

flinke jongen
en

arbeider
voor enkele dagen per week.

WeulenKranenbarg.Ruurloseweg

Delena jongenstruien
Skibroeken
Tweka-rokken
Mellon
Damesvesten
Wollen jumpers
In een grote kollektie
bij

LOOMAN
VORDEN

Zaterdagavond

3 november

Dansen
in „Concordia"

te Hengelo-GId.

G. Emsbroek t Zn., Vorden
vraagt lassers, plaat-,
bankwerkers en draaiers.

Ook ongeschoolden en
leerlingen kunnen ge-
plaatst en opgeleid
den in div* vakken*

Te koop beste BIG-
GEN en een DOG-
CAR. G. J. Wunde-
rink, Kranenburg.

Te koop zware BIG-
GEN. G. W. Winkel,
't Gazoor.

Te koop BIGGEN.
G. J. Zweverink,
Wildenborch.

Te koop een toom
BIGGEN bij H. Lijf-
togt, b.h. kerkhof.

Te koop een toom
BIGGEN. Wed. A. J.
Marsman, Zutph.weg
C 67.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
G. W. Nijhof,
Wildenborch, Vorden

Te koop een toom
beste BIGGEN.
B. Rouwenhorst,

den Kerkhof

Te koop toom BIG-
GEN. B. Verkerk,
a.h. station.

Te koop een zwaar
STIERKALF, 8 d. oud
W. A. Kreunen, D 40

Te koop een n.melkte
en drag. MAAL, abor-
tus-vrij. D. Lettink,
Linde.

Te koop goed KO-
LENFORNUIS.

Julianalaan 38

Leren Handschoenen
zeer warm.
Bij massa's gaan ze
de deur uit.

G. W. LUIMES
Telef. 421

't Is ons gebalL
dot verklaart olies en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Houten schotten
éénmaal gebruikt, div.
maten.

BELTMAN
Boslaan 13, Warnsveld

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluim veehandel,
Vorden, Telefoon 283

In Uw demi moet

staan!
Dan hebt U een vlotte en
toch gedistingeerde demi
met sportieve, royale coupe
met voornaam beschaafd
dessin en vervaardigd van
d'e prachtigste mohair
en veloursstoffen

F O R T E X - d e m i ' s
in grote verschei-
denheid van dessin
en kleur wachten
bij ons op Uw keus.
En... vergeet niet: in
ons klimaat draagt
U hem driekwart
van het jaar.

89.-

ALTIJD 3EZOEK WAARD!
TEL 381

"™ Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 11 november 8 uur

De beroemde Operettefilm
(in prachtige kleuren)

In 't Witte Paard
(lm weissen Röss'l)

met: Hannerl Matz, Johan Heesters,
Walter Muller.

De prachtige enscenering van Eric
Charell, de heerlijke melodieën van
Ralph Benatzky door Willy Forst ge-
mengd tot een feest voor oog en oor.

Zang, Dans, Muziek, Vrolijkheid

Toegang v. alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11
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Microst
Het middel tegen inlectieuze
Bronchitis en Chronische ontste-
kingsprocessen der ademhalings-
wegen.

Bactosol
Bij Snot, Pokken, Diphterie, Pul-
lorum, Paratyphus. Darmcatarrh,
Dysentrie, Colibacillosis enz.

Avicilline
Ter behandeling tegen Coryza
Infectiosa, besmettelijk Cloaca
ontsteking.

Deze Pluimveegeneesniiddelen van
Lab. Dr. de Zeeuw zijn verkrijgbaar
bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

Hackfortfeest O.L.S. Dorp
op dinsdag 6 nov. a.s. 's namiddags 1.15
uur in het Nutsgebouw.
Leerlingen, die 't volgende jaar op de school
hopen te komen, worden hierdoor uitgeno-
digd tot bijwoning van 't feest.

J. G. VEDDERS, H.d.S.

Vordense Bestuurders Bond

N.V.V.

Cursusavond
op vrijdag 9 nov. a.s. 7.30 u.
in de koffiekamer van het
Nutsgebouw.

Onderwerp: „De Wereld van morgen".
Inleider B. v.d. Berg.

Leden houdt deze avond vrij
ook de dames zijn welkom.

De winter meldt zich!
Kolenkitten, kolenschoppen,
kachelhaakjes enz*
Gummikruiken, stalen krui-
ken, warmwaterborden enz»
Tornado droogrekken, hou-
ten kachelrekjes*

R. J. KOERSELMAN

Voor het leggen van P.T.T.-grond-
kabels in de gemeente Vorden,
vragen wij voor enige weken een
10-tal

flinke kabelleggers.
Te melden bij Drukkerij Wol-
ters, Nieuwstad 12, Vorden.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
}Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Bent U bewust lidmaat van de

„Jonge K,erk' 'f

Dan zult u donderdag 8 nov.
7.45 uur aanwezig willen zijn
in Irene, waar Ds. Langstraat
wil vertellen over „Het Leven
van Rembrandt in het licht
van de Bijbel".

Commissieleden worden om
7 uur verwacht!

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

i/ordens amesoor&

Uitvoering
op woensdag 14 november
in het Nutsgebouw. Aanvang
half acht. Entree f 1.— (bel.
inbegr.)

Voor de pauze zang, afgewisseld
door pianospel en declamatie.
Na de pauze

6e Bonte avond
balletten, een komische opera
en verschillendeshownummers

Na afloop BAL a 50 et per pers. (op
vertoon van entreekaart).

Ging u nog nooit naar een
uitvoering van het Dameskoor?
Kom dan nu eens en u zult
versteld staan van de prach-
tige avond die een plaatselijke
vereniging u voor zo weinig
geld kan bieden.

Kaarten verkrijgbaar bij de leden.
Plaatsbespreking 14 november van
12—1 uur in de koffiekamer a 10
cent p. plaats. Loting 12.30 uur.

V J

Voor de a.s. winter!
Een mooi cocostapijt? Enkele nieuwe
dessins zijn reeds binnen.
Een wollen of gestikte deken? De
winterkollektie is reeds in ons bezit,
we kunnen dus leveren tegen oude
prijzen.
Een mooi stel overgordijnen? Een
mooie kollektie hebben wij in voor-
raad.
Vraagt U ons eens stalen met prijzen.

JOH. HEERINK
Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Mantels, Swaggers en Japonnen
Nieuwe modellen - Eerste kwaliteiten

Herenwinterjassen, Auto-coats, Ulsters en Tweedjassen
Voor een goede sortering
LOOMAN * VORDEN


