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Uitgave drukkerij Weever»
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

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Hord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER l lïS,"

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

ZONDAG 29 JANUARI

Herv . K e r k
9.00 uur en 10.30 uur ds. J. H. Jansen
bediening H. Avondmaal

G e r e f. k e r k
10.00 uur en 3 uur ds. Joh. Meynen, emeritus-pre-
dikant te Rozendaal (Gld.)

R.K. k e r k D o r {>
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
ar. i^ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgena.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
zuster M. A. Stoop (telefoon 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.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
7 uur en de komende week van 's avonds 7 uur
tot 's ochtends 7 uur A. Harmsma, tel. 05752-1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend 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 : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

Jeugd op z'n best!

Geboren: Willemina Johanna dochter van J. W.
Temmink en J. Roeterdink; Arend Jan zoon van
L. M. Langwerden en J. Regelink.
Ondertrouwd: G. J. Jansen en G. Waasdorp.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Albert Broekman, 65 jaar echtgenoot
van T. Kolkman.

Rentedaling op komst!
Thans nog 7 procent rente

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. BOUWFONDS NED.
GEMEENTEN stukken a ƒ 1000,

7 procent rente
Inlichtingen en prospecti bij de heer:

W. ter Haar
Hertog Karel van' Gelreweg 3, Vorden
Telefoon 1541 (overdag)

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor een
groot aantal jongeren van de KPJ afdelingen Kra-
nenburg-Vorden, Vierakker-Wichmond en Eefde-
Gorssel de eerw. frater Bonnier, muziekleraar aan
de Leo-Stichting te Borculo.

Het was een van de altijd goed bezette culturele
avonden van de KPJ, die ditmaal dinsdagavond
in zaal Schoenaker werd gehouden.
De voorzitter van de af d. Kranenburg-Vorden, de
heer H. Lichtenberg, verheugde zich over de gro-
te belangstelling en heette frater Bonnier van
harte welkom.
Frater Bonnier hield vervolgens een boeiende in-
leiding, waarin hij aantoonde, hoe de jeugd op zijn
best kan zijn. Spreker deed dit o.m. met behulp
van de hierbij onmisbare prachtige grammofoon-
platen, waarin hij duidelijk liet uitkomen, dat de
hedendaagse jeugd die met muziek is vergroeid,
juist door muziek een juiste levenshouding kan
vinden. Allereerst werd een song van Jasperina
de Jong onder de loupe genomen over de provo's
dit lied wordt momenteel door diverse groepen
van provo-meisjes in Amsterdam gezongen en
heeft o.m. reeds als resultaat gehad, dat de aktivi-
teit van de provo's aanmerkelijk zijn verminderd.
Langdurig besprak frater Bonnier de Amerikaan-
se musical „Sound of music", welke hij bijzonder
kon aanbevelen. Duidelijk liet hij hierin naar vo-
ren komen, dat een goede vorm van bewogenheid
geen aanleiding mag geven tot spot. In de Duitse
film (de fam. Trapp) heeft men het, in tegenstel-
ling met de Amerikaanse, doelbewust aangestuurd
op teveel sentimentaliteit en werd het eigenlijke
doel voorbijgestreefd.

's Werelds beste filmregisseur, Robert Weiss,
heeft met eerdergenoemde film „Sound of music"
een grandioos succes geboekt; de fantastische be-
geleidende muziek, samen met het spel van de
camera en de voelbare span ning in de zaal, ma-
ken het gehel tot een onvergetelijk iets, aldus
spreker.

In de pauze werd een goed geslaagde verloting
gehouden met prachtige prijzen.

In het tweede gedeelte van de avond werd het
cabaretgedeelte behandeld o.m. Toon Hermans,
die door zijn woordspeling meermalen kolderach-
tige ontroering teweeg weet te brengen. Ook Fons
Jansen met zijn „Lachende Kerk" weet met zijn
eerlijk gemeende humor velen, die dit juist weten
te waarderen, tot hilariteit te brengen.

Als vrolijk besluit van deze kultuerele avond werd
de kreatie van Emmy Mols de Leeuwe als toilet-
juffrouw gedraaid.

Frater Bonnier hoopte tenslotte dat de jeugd zo-
wel de eerlijke als de heerlijke kant van de ont-
roering had kunnen waarderen, juist dan zal men
zijn „de jeugd op zijn best".

Hierna werden een drietal gramofopnplaten be-
schikbaar gesteld voor diegenen, die enkele ant-
woorden op muzikale vragen, hadden ingediend.

Voorzitter Lichtenberg dankte frater Bonnier voor
zijn enthousiaste inleiding welke zeer leerzaam
was geweest. Hij deelde nog mede dat er voor de
damesleden nog gelegenheid bestaat om deel te
nemen aan de cursus „Hoe kan ik het versieren".

WEHME-NIEUWS

Zelden of nooit zullen in de grote zaal van „de
Wehme" zoveel accordeons zich tegelijk hebben
laten horen als jl. vrijdagavond. En zelden zal de
zaal zeker ook op een feestavond beter bezet zijn
geweest dan toen. Dat de belangstelling van de
bewoners zowel van hoofdgebouw als huisjes zo
groot was, behoefde echter geen verwondering te
baren. De club „Melodia" uit Zwolle - 20 dames
en heren, pianiste en trommelslager inbegrepen -
had immers het vojgge jaar zo'n prettige indruk
achtergelaten, da^Ben tweede optreden met
vreugde werd teg^ro>et gezien en de direktrice
heette het gezelschap dan ook hartelijk welkom.

Onder leiding van de sympathieke en eminente
dirigente werden voor de pauze verscheidene
nummers ten gehc«n gebracht, die van degelijke
studie getuigden ea^^arvan een ouverture en het
orgellied zeker in ̂ P^erste plaats mogen worden
genoemd, terwijl er na de pauze tal van populaire
nummers volgden. Elk nummer oogstte een luid
applaus.
Aan het eind van de avond werd door een lid van
de huisraad een hartelijk en geestig dankwoord
gesproken en een daverend handgeklap van oud
en jong maakte wel zeer duidelijk, dat men daar-
mee gaarne instemde.

WINTEREXCURSIE UITGESTELD

In verband met het heersende mond- en klauw-
zeer zal de excursie die de heren van Jong Gelre
op 24 januari zouden houden uitgesteld worden
tot een nader te bepalen datum. Ook de sport- en
spelavond die tegen de afd. Laren zou worden ge-
houden met o.a. tafeltennissen, dammen etc. moest
door bijzondere omstandigheden worden uitgesteld.

Een gelmim agent
springt af

Voor de afd. Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen-
bond sprak in zaal Eskes majoor v. d. Veer over
bovengenoemd ondervj•werp.

!WrHet was een verhaal^Mr zijn belevenissen in de
oorlog in het bijzonder van het laatste jaar. Tal
van spannende momenten en avonturen beleefden
de dames mee en werden ze nog eens bepaald bij
het verzetswerk in de oorlogstijd.
Mevrouw Jeeninga, 2e presidente, dankte de spre-
ker op hartelijke wijze voor zijn boeiend verhaal.
Na enige mededelingen werden aan het eind van
de avond 6 nieuwe leden verwelkomd.

„Lekton" gaf mooie toneelavond
Voor een bijna geheel uitverkochte zaal van het
Nutsgebouw welke voor dit doel heerlijk was ver-
warmd, gaf de nog in de kinderschoenen staande
toneelvereniging, samengesteld uit diverse gods-
dienstige plaatselijke verenigingen, „Lekton" een
zeer goed geslaagde opvoering van het toneelstuk
„Pinky" een blank negermeisje uit drie bedrijven
bestaande naar het boek van Cid Rickett Summer
en geschreven door F. Drost.
Dat samenwerking op het gebied van het toneel
door de plaatselijke kerken zeer goed mogelijk is
heeft deze avond wel weer duidelijk bewezen.
De hoofdrolspeelster „Pinky" (mej. Jacobi) had
dan ook een zeer zware rol te vervullen waarvan
zij zich op uitstekende wijze heeft weten te kwij,
ten, evenals haar grootmoeder (mevr. E. Boers-
Legdijk) en Miss Em (mevr. A. van Diest-Kuy-
pers). Ook de verdere medespelenden in dit lange
toneelstuk lieten zich van hun allerbeste zijde
zien.
De zaal was dan ook enige uren intens medele-
vend met „Pinky" die zowel bij de blanken als bij
de negers als een uitgestotene werd beschouwd,
doch door haar vriend Torn (J. W. de Gruyter)

liefderijk als zijn a.s. echtgenote werd aangeno.
men.

Tot de zeer goede opvoering van dit stuk hebben
zeer zeker ook bijgedragen de decors van de fa
Lukkes uit Voorst, het kap- en grimeerwerk van
de fa Boltjes uit Almen, de belichtingseffekten
van de fa Dolphijn uit Vorden en de muziek- en
geluidseffekten van de fa P. Hartendorf uit IJ-
muiden. Mevrouw A. D. Ottens-Veenstra had als
souffleuse niet veel werk te doen. Het geheel was
bij de heer Wim D. Jansen uit Vorden, welke de
regie had, in goede handen.
De leden van „Lekton" kunnen dan ook op een
zeer mooie en geslaagde toneelavond terugzien.
De opbrengst was geheel ten bate van het jeugd-
werk in Vorden.

De avond werd met een welkomstwoord door de
heer W. D. Jansen geopend terwijl de heer
Smeenk het slotwoord sprak en de medespelenden
hartelijk dank bracht voor de prachtige vertol-
king van dit moeilijk te spelen toneelstuk en
waarin de haat tussen blank en zwart weer eens
duidelijk naar voren is gekomen.

VERKIEZING AMBTSDRAGER
In de vacature van ouderling bij de Gereformeerde
Kerk ontstaan door vertrek van de heer Koedijk,
werd in de gehouden stemming na de morgen-
dienst voorzien door benoeming van de heer W.
A. Kok te Vorden.

INSCHRIJVING DIENSTPLICHT

Voor de lichting 1968 werden uit deze gemeente
64 personen ingeschreven.

Weense avond van het Nut
De Weense avond, aangeboden door het Nutsde-
partement en voor een belangrijk deel verzorgd
door de heer Zeeman uit Eibergen, heeft voor het
publiek enkele uren van kunstzinnig genot bete-
kent.
De Nutsvoorzitter, de heer H. Wesselink, heette
bij zijn openingswoord in het bijzonder mevrouw
Emsbroek welkom. Voorts wees hij er op dat het
Nut in 1968 90 jaar zal bestaan. Voorts heette hij
de heer Zeeman en zijn medewerkers, de heren
Keuning en Vissers, welkom.
De romantiek van het oude Wenen moge dan in
deze tijd van techniek van strakke lijnen en van
efficiency iewat verbleekt zijn en ook in Wenen
zijn de kontrasten duidelijk te zien, dat neemt niet
weg dat de glorie van weleer toch ook in de
zwier van het hedendaagse Wenen uitlopers heeft.

Karakteristiek is de Oostenrijkse hoofdstad ge-
bleven, in de eerste plaats in de bouwstijlen, in de
architectonische schoonheid, maar tussen en
naast dit gekonserveerde verleden is er de aan-
trekkelijkheid van het heden in het rijk van de
natuur. Bovendien is er een harmonie die een
sfeer van rust geeft, hoewel misschien meer voor
toeristen dan voor de bevolking der stad, maar
dat laatste is een zaak die verband houdt met
ekonomische en politieke problemen en die kwa-
men op deze Nutsavond niet aan de orde.

De heer Zeeman projekteerde prachtige dia's die
vele en veelkleurige facetten van Wenen belicht-
te. Bij deze dia's krtegen de aanwezigen prachtige
muziek te horen vele walsen van de gebroeders
Strauss.

Agenda
26 januari Culturele avond Jong Gelre,

Bond van Plattelands-
vrouwen, GMvL

27 januari Jaarfeest CJV dorp
28 januari Jaarfeest CJV dorp
31 januari Ledenvergadering Jong

Gelre (dames) in hotel
„'t Wapen van Vorden"

1 februari Toneelstuk „Pinky, een
blank negermeisje" Lekton
Böerengezinsdag CBTB

2 februari Jong Gelre sport- en spel-
avond „'t Wapen v. Vorden"

3 februari Ledenvergadering Jong
Gelre af d. heren

4 februari Carnaval „De Deurdraejers"
bij café Schoenaker

5 februari Carnaval
6 februari Carnaval
7 februari Carnaval
7 februari Vergadering Ver. voor Chr.

Belangen in hotel „'t Wapen
van Vorden"

8 februari Exc. prof. mr I. A. Diepen-
horst komt spreken voor de
ARP in hotel „'t Wapen
van Vorden"

18 februari Herv. jeugdclubs uitvoering
in het Nutsgebouw

11 februari Ringmiddag en -avond Jong
Gelre Ring Berkelstreek

16 februari Nutsavond
25 februari Muziekuitvoering Concordia

,,'t Wapen van Vorden"
3 maart Bazar in het Nutsgebouw

t.b.v. Herv. Jeugdvereniging
4 maart Idem als 3 maart

18 maart Nutsavond
l april Uitvoering gymnastiekver.

Sparta
6 april Nutsavond

De besturen van de diverse verenigingen
worden verzocht hun data aan ons door te
geven dan worden deze bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

55 JAAR GETROUWD

Naar wij vernemen hoopt het echtpaar J. Zwe-
verink en L. Zweverink-Klein Selle in de buurt-
schap Het Medler donderdag 26 januari de dag
te herdenken waarop het 55 jaar met elkaar lief
en leed heeft gedeed.
De bruidegom (81 jaar) doet nog opgeruimd alle
dagen zijn landbouwwerkzaamheden, terwijl de
bruid (83 jaar) gezien haar leeftijd nog enig
huiselijk werk met opgewektheid doet.
Het echtpaar zal het die dag zeker niet aan be-
langstelling ontbreken.

won! mmw
SPORTUITSLAGEN

Vios (Beltrum) l—Vorden l 2—2; Markelo 2—
Vorden 2 3—2; Vorden 4—Zutphen 5 11—0.
Ratti l—Noordijk 2 1—1.

PROGRAMMA A.S. ZONDAG

Vorden l—Rietmolen 1; Vorden 2—Eibergse Boys
4; Warnsveldse Boys 2—Vorden 3.

1817 1967

Fa. Gebr. Barendsen
Smederij
Huishoudelijke artikelen
Brandstoffen

Speciale feestaanbieding
in de week van 30 januari t/m 4 februari

In verband met het 150-jarig
bestaan van onze zaak

ontvangt elke koper
een leuk cadeau!

En de jeugd ontvangt op zaterdag 4 febr.
een traktatie tussen 2 en 3 uur aan de zaak



„DE DEURDREAJERS" BESPRAKEN HET
KOMENDE CARNAVAL

Nog slechts enkele weken en het grootste spektakelstuk
van het jaar, het carnaval 1967 zal Vorden-Kranenburg
weer in haar ban hebben. Het volijverige bestuur en de
meer dan 200 leden tellende carnavalsvereniging alhier
is al vele weken in de weer om dit grootse evenement
tot in de puntjes te laten slagen. Woensdagavond wa-
ren het bestuur en een vaste kern van leden-medewer-
kers bijeen gekomen op de ledenvergadering in zaal
Schoenaker die geleid werd door voorzitter J. Hartman.
Na een welkomstwoord van de voorzitter vooral tot de
afgetreden prins Cornelis en de nieuwe prins Ferdinant
de Eerste las sekretaris de heer E. Eykelkamp de no-
tulen voor, die onveranderd goedgekeurd werden.

Bij de ingekomen stukken waren o.m. een dankbetuiging
van pater Frans Seesing uit Brazilië voor de betoonde
medewerking en een geboorte-aankondiging van een
tweeling bij het bestuurslid de heer G. Tolkamp, welke
door de voorzitter van harte werd gefeliciteerd.
Evenals verleden jaar, toen voor het eerst met een gro-
te gekostumeerde optocht werd gestart, zal ook dit jaar
deze weer plaats hebben. Er is een aktief komité werk-
zaam. Deze gekostumeerde optocht zal het carnaval '67
inluiden. Voor zover nu bekend zullen reeds 12 groepen
deelnemen. De optocht wordt gehouden op zaterdagmid-
dag 4 februari in het dorp Vorden. Het belooft een kleu.
rige stoet te worden, waarbij de prinsenwagen extra
groot zal worden, diverse muziekverenigingen zullen 't
geheel opluisteren. Voor de mooiste wagens of groepen
zijn prachtige prijzen beschikbaar. De wisselbeker, wel-
ke door de Vordense Winkeliersvereniging werd uitge-
loofd werd verleden jaar gewonnen door het Vordens
Dameskoor. Ook drukkerij Weevers stelde een beker
beschikbaar. Meegedeeld werd dat ter bestrijding van
de onkosten door de heren L. en E. Eykelkamp een in-
zameling werd gehouden, welke een prachtig bedrag
heeft opgelverd. Een driewerf alaaf werd hun beloning.
Aan bovengenoemde optocht zullen geen kinderen deel-
nemen. De optocht wordt niet over de Kranenburg ge-
houden.

Zaterdagavonds 4 februari is er een balavond voor ge-
huwden, hier zal geen enkele vrijgezel worden toegela-
ten. Vanzelfsprekend komt er voor al deze festiviteiten
een reusachtige tent van 30 x 14 meter, waardoor alle
carnavalsvierders kunnen worden opgevangen.
Zonddag 5 februari kindermiddag en grote toneelavond
Het al vele jaren gehouden kindercarnaval wordt tra-
ditiegetrouw georganiseerd op de zondagmiddag, waar-
bij voor de best gekostumeerde kinderen, paren, groepen
of individuelen prachtige prijzen beschikbaar zijn. De
prins zal de gewonnen prijsjes uitdelen terwijl de nodige
lekkernijen niet worden vergeten.
Zondag 5 februari kindermiddag en grote toneelavond
avond waarop de toneelgroep BSP uit Zutphen het kos-
telijke blijspel „Flanel en zijn miljoentjes" voor het
voetlicht zal brengen.
Zowel op maandag 6 als dinsdag 7 februari a.s. wordt
er in de grote danstent op de Kranenburg een gekos-
tumeerd carnavalsbal worden gehouden met muziek van
de „Favorita's". Een deskundige jury zal op beide avon-
den de best geslaagde en origineelste kostuums met
prachtige prijzen belonen.
Er werd op deze vergadering langdurig gediscusieerd
over de jaarlijkse kontributie, welke tot nu toe ƒ 5,—
per lid bedroeg. Door de ieder jaar gestegen kosten
blijkt dit bedrag echter lang niet meer voldoende te zijn
om de uitgaven te dekken. Na stemming bleken er zo-
wel stemmen op te gaan om de kontributie tot ƒ 7,50
te verhogen of tot ƒ 10,— per jaar. Op de eerstvolgende
ledenvergadering, welke zo spoedig mogelijk na het car-
naval zal worden gehouden zal hier o.m. over worden
beslist.
Prins Ferdinant sprak aan het slot van de vergadering
enkele opwekkende woorden, waarin hij bij zijn aan-
vaarden van zijn nieuwe funktie hoopte op de mede-
werking van allen. Hij wenste allen veel succes en pret-
tige dagen toe. In dezelfde geest sprak ook de voorzitter
die daarna deze geanimeerde bijeenkomst besloot.

DE HEER MELLEMA SPRAK TE VORDEN

De heer Mellema, lid van de 2e kamer voor de CHU,
sprak voor een aandachtig gehoor uit Vorden en om-
liggende plaatsen in zaal Eskes voor de Afd. Vorden
van de CHU.
De heer Mellema besprak uitvoerig het werkiezingspro-
gram van de CHU voor de a.s. 2e kamerverkiezingen,
waarbij spreker er vanuit ging dat het jaar 1967 een bij-
zonder jaar is bij de verkiezingsstrijd, vergeleken bij de
achterliggende jaren, vooral wat betrof de verscherping
in de tegenwoordige omgangsvormen. Wij bevinden ons,
aldus spreker, in een inflatie van geestelijke waarden.

Het welzijn van ons volk is aan het tanen. De CHU wil
uit het evangelie politiek bedrijven. Wij willen ons zo-
danig opstellen dat wij naar de stem van de kerk luis-
teren doch ook naar de stemmen van de vele groepe-
ringen uit ons volk. Het leefpatroon moet een verande-
ring ondergaan, aldus spreker. Uitvoerig werd stil ge-
staan bij de bedrijfsopvolging in de landbouwbedrijven
waarvoor zeker voorzieningen dienen te worden getrof-
fen. Men moet echter geen verwachtingen wekken welke
men niet na kan komen.
Na de pauze werden de spreker een groot aantal vra-
gen gesteld welke hij op duidelijke wijze beantwoordde.
De voorzitter dankte de heer Mellema voor zijn uiteen-
zettingen waarna op verzoek de heer Mellema in dank-
gebed voorging.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

De uitslagen waren: Esselink—Nijenhuis O—2; Oukes—
Hesselink 2—0; Jansen—Leunk 2—0; Hulshof—v. Dijk
O—2; Smeenk—Breuk er l—1.
Jeugduitslagen: R. Bos—H. Teunissen 2—0; H. Kreunen
—H. Eggink O—2; S. Mombarg—G. Ellenkamp 2—0;
B. Rietman—J. Stoffels l—1.

PVDA VERGADERDE

Onder voorzitterschap van de heer Koerselman hield de
afd. Vorden van de PvdA een ledenvergadering welke
zich in een zeer goede belangstelling mocht verheugen.
De jongerengroep onder leiding van de heer Koerselman
jr die flink van de grond begint te komen, stelde een
aantal punten aan de orde waarover zware diskussies
ontstonden.
Wethouder Wuestenenk kreeg een groot aantal vragen
te verwerken. Uit de antwoorden bleek wel dat de ge-
meente graag meer zou willen doen op allerlei gebied,
maar gebrek aan financiën is de grote rem.
Voor de komende verkiezingen hoopt de PvdA op maan-
dag 6 februari een openbare vergadering te beleggen
waar wethouder Albers uit Zutphen, kandidaat voor de
kamerverkiezingen, het woord zal voeren.

DCV 2 BEHAALDE OVERWINNING

Het tweede tiental van DCV heeft de kompetitie beslo-
ten met een 12—8 overwinning op WDV 2 uit Winters-
wijk. De gedetailleerde uitslagen waren:
Koobs—van Dijk 2—0; Tragter—Esselink O—2; v. d.
Plaats—Wiersma l—1; Lebbink—Wentink l—1; Bosch
—Offereins O—2; Jongkoen—Leunk 2—0; Lichtenberg
—Roozendaal O—2- Korten—Jansen O—2.

Televisie
extra inruilpremie!

TV toestel 48 cm beeld van ƒ 699,—
nu met inruilpremie

nu f 599,-
TV toestel 59 cm beeld van ƒ 799,—

nu f 699,-
TV toestel 59 cm beeld met druk-
toetsinstelling van ƒ 929,—

nu f 899,-

Vraag vrijblijvend inlichtingen over deze extra in-
ruilpremies. Kies uw TV-toestel met zorg. Doe het
bij u thuis, dan kunt u het beste uw keus bepalen.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G.EmsbroekgZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Vereniging Huisafval Worden
Wegens de hoge onkosten zijn wij ge-
noodzaakt de contributie te verhogen
van ƒ 9, — tot

f 10,- per jaar
Het bestuur

ZATERDAG 28 JANUARI

schieten en
balgooien

OM KRENTEBROOD EN GEBAK

IN DE KAPEL DE WELDEN-
BORCH aanvang 8 uur.

BAKKERIJ OPLAAT — WILDENBORCH

A.S. ZONDAG

Vorden - Rietmolen
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

TROUW en
V1BIOVINGS-'

SiemeHnk
Zutphenseweg

Elke 2e pot poederkoffie a 50 gram 50 CENT GOEDKOPER

3 pakjes zo-klaar pudding van 117 et voor 100 et — 10%
l fles Caransac tafelwijn van 210 et voor 188 et — 10%
l zakje ijseups van 75 cl voor 69 et — 10%
150 gram palingworst van 89 et voor 78 et — 10%
100 gram gelardeerde lever van 98 et voor 85 et — 10%
l blik kippensoep van 108 el voor J)5 el — 10%

ELKE 6e FLES SPARBIER GRATIS ! ! !

l zakje Amerikaanse droptoffee's l
l zakje suca's van 11() «l voor 98 ct ~ 10%

Zegelkorting
l blik sperziebonen 98 ct — 20 ct „
l zak ehocoladevlokken 68 ct — 14 ct „
3 flesjes appelsap 87 ct — 9 ct „
3 flesjes sinas 99 ct — 10 ct „
400 gram Marie biskwie 78 ct — 8 ct „

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman.Vorden

Bejaardenkring
op donderdag 2 februari om 14.15 uur in het

Nutsgebouw.

VERSE HENNEN EN
KIPPEN

elke dag verkrijgbaar
en vrijdags aan de
markt

Poeliersbedrijf ROVO
HENGELOSEWEG l
TELEFOON 1283

S P E C I A A L Z A A K

Mevrouw T. Haring zal vertellen

14 februari
VALENTIJNDAG!

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Voor vriend en vriendin
dozen bonbons, chocolaadjes in spe-
ciale verpakking, kersenbonbons van
Mon Cherie, Valentiabonen, een
tniktatie

Banketbakkerij J. Wiekart

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS

Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

H.H. VEEHOUDERS

Voor uw koeien hebben
wij

TEPELBESCHERMERS
THANS ƒ 39,—

Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan. Zeer ideaal.

FA G. W. LUIMES
Telefoon 1421

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

*. Reg. B.; S.E.R.)
gen, hypotheken,

financieringen

(In

Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelvo-
zels^^opt u het voordeligst

PAKKER. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Wildenborch
Vorden

VOOR UW RIJBEWIJS
„V.A.M.O.R
RIJSCHOOL
GARAGE
GROOT JEBBINK"

G. Bultman
Vorden tel. 1/53 b.g.g. 1794

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
wiiistgc veilde

belegging;!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN,
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

GEVRAAGD:

NET MEISJE
voor de winkel

FA. J. W. ALBERS
Nieuwstad - Vorden

Wy leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor

AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutpiien
Laarstraat 5

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lüftogt,
B. van Hackfortweg 31

Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

FEUILLETON no. 15

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Luister nou eens.' Peter trok haar naar zich toe.
,Dat lukt je toch niet. Je wilde tijd genoeg heb-
ben om een huwelijk in de kerk voor te bereiden
en ik vind dat je dan voor juni tijd genoeg hebt.
Ze zeggen trouwens dat juni de maand voor brui-
loften is.'
Shirley legde haar hoofd tegen Peters schouder.
Ze was blij dat hij zoveel van haar hield dat hij
het huwelijk niet tot de herfst wilde uitstellen.
En tegelijkertijd wilde ze dat ze niet zoveel van
hem hield - het was al te gemakkelijk voor hem
om alles van haar gedaan te krijgen. Als Peter
erop stond in juni te trouwen, dan werd het ook
juni.

In de loop van de volgende week brachten Shir-
ley en Sally een bezoek aan Brenda Lane.
Ze gingen samen, helemaal in stijl met hoeden en
handschoenen die ze alleen maar in de kerk droe-
gen. Eerst was het gesprek een beetje stijf, maar
in de loop van de middag waren alle drie meisjes

wat meer ontspannen. Mevrouw Wilson bracht
thee die Brenda inschonk. Ze had dikwijls de vele
gasten ontvangen die hun plantage bezochten,
voor die taak door Sylvia _ de tweede vrouw van
haar vader - werd overgenomen. Brenda had dat
niet erg prettig gevonden, hoewel ze in alle op-
rechtheid moest toegeven dat de aantrekkelijke
vrouw die haar vader getrouwd had, in geen en-
kel opzicht had getracht haar rechten te doen
gelden, 't Was vanzelfsprekend dat de dochter
plaats voor haar maakte. Ze wist dat Sylvia wer-
kelijk geprobeerd had samen met haar de rol van
gastvrouw te vervullen zonder haar te verdringen.
Maar Brenda had meer dan twee jaar aan het
hoofd van de huishouding gestaan en ze kon het
niet goed verdragen dat een ander die taak over-
nam; bovendien had ze het gevoel dat ze in de
weg stond.
Nu had ze weer een eigen plaats. Ze kon gast-
vouw zijn voor oom John. Ze zou zijn diners or-
ganiseren en ervoor zorgen dat zijn vrienden wat
meer kwamen. Als hij zijn werk in het zieken-
huis zou opgeven, zou hij wat meer tijd hebben.
Ze voelde zich al wat thuis in het grote witte
huis waar de zonneschijn van alle kanten binnen-
drong, waar men goed en op tijd at en waar een
grote bibliotheek was die ze graag eens wat be-
ter wilde bekijken. Ze kon heel goed met mevrouw
Wilson opschieten en ze wist dat de huishoudster
het prettig vond dat ze gekomen was. Mevrouw
Wilson zei steeds dat Dr. John een ander mens
was geworden sinds Brenda haar intrede had ge-

daan; als hij haar bij zijn thuiskomst niet direkt
zag, was zijn eerste vraag: „Waar is Brenda?"
Een keer zei hij: „Je lijkt opvallend veel op je
moeder toen ze zo oud was.' Hij was dol ge-
weest op zijn veel jongere zuster, die hij slechts
weinig had gezien toen ze eenmaal volwassen was.

Shirley en Sally praatten over het stadje. Ze ver-
telden Brenda iets over de geschiedenis en hoe
Hawthorne Hospital van het kleine houten ge-
bouwtje waar Dr. John was begonnen, uitgegroeid
was tot het imposante moderne gebouw dat er nu
stond. Ze vertelden haar hoe algemeen geacht
Dr. John was en hoeveel iedereen van hem hield.
Zij zeiden iets over Miss Julie - dat zij en Dr.
John een jarenlange vriendschap onderhielden.

Ze was nu ziek, maar als ze wat opgeknapt was,
zouden ze Brenda bij haar introduceren. Ze ver-
telden dat ze haar zouden meenemen naar de
club om daar te zwemmen en Sally bood haar
rijpaarden aan als ze zin had om te rijden. Een
suggestie die Brenda zich in haar geheugen
scherpte; ze hield veel van paarden.
Toen ze wegreden in Sally's opvallende wagen, zei
Sally: ,We hebben aan één stuk doorgepraat. Ze
weet nu alles over de stad en over ons en hoe
we ontbijten; maar we weten nog niets over haar-
zelf.'
,Ik vond haar ook een beetje teruggetrokken,' gaf
Shirley toe. ,Maar ik vind haar overigens toch wel
aardig, niet?'
,Tja . . . ' Sally liet zich niet tot een uitspraak

verleiden.
.Misschien wordt ze wat vriendelijker als ze er
wat langer is.'
,Ik vond haar erg beleefd in haar optreden.'
,Ja, dat is ook zo. Ze is erg goed opgevoed. En ze
is beslist erg knap met die massa zwart haar en
die mooie grijs-groene ogen.'
.Peter vindt haar reuze knap. Hij heeft bij hen
gedineerd.'

Sally's ogen zwierven van de kronkelende straat
naar Shirley's gezichtje. ,Kan het je niet schelen?'
.Schelen?'
.Wees niet zo sloom. Ik zou niet graag zien dat
mijn verloofde veel tijd bij dat meisje doorbracht.
Ze is veel te knap.'
Heel verstandig antwoordde Shirley: ,Als een man
zo onbetrouwbaar is, weet ik het 't liefst zo gauw
mogelijk. Ik zie niet in dat Peter anders had kun-
nen handelen als Dr. John hem uitnodigt. Dr.
John weet waarschijnlijk niet dat hij verloofd is;
we hebben het nog niet aangekondigd, weet je.'
,Dan zou ik daar eens iets aan doen.'

,We maken het bekend zodra we een huwelijksda-
tum hebben vastgesteld. En nee, Sally' - ze kwam
op Sally's vraag terug . ,het kan me niets sche-
len, echt niet.' Haar stem klonk oprecht en kalm.

(Wordt vervolgd:



en dan...?!
Met blijdschap en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje

AREND JAN
(Jan)

L. M. Langwerden
J. Langwerden-

Regelink
Hetty, Bert

Vorden, 23 januari 1967
Wildenborch D 73

Voor de vele blijken van be-
langstelling en de vele at-
tenties bij ons huweijk ont-
vangen, betuigen wij allen
onze hartelijke dank.

P. Bergsma
A. Bergsma-Pardijs

Hummelo, januari 1967
Dorpsstraat 27

Te koop: Prima onderhou-
den auto, Opel 1700.
H. Luth, Nieuwstad, Vorden

O ver kompleet: 2 mantel-
kostuums. Te bevr. 's mor-
gens Hengeloseweg B 9 a,
Vorden.

Voordelig te koop: Diep-
vrieskast, 350 liter.
Derksen, Zutphenseweg 13

Te koop: 26 Buxus (pal-
men) bollen 60 tot 90 cm
doorsnede, zeer geschikt v.
tuinaanleg.
Huize „De Wiersse" Vorden

Te koop gevraagd:
Oud pistool of musket
B. G. te Lindert
De Hanekamp 23, Vorden

n NEEM EEN VER-
STANDIG
BESLUIT

GEEF BIESHEUVEL
UW STEM
No. l van Lijst 4

Staat ter dekking: Mooie
grote ram, Vlaamse reus,
grijs. L. G. Bekker, Almen-
seweg 24, Vorden

Te koop: Vers gedorst rog-
gestro. D. Pardijs, Kranen-
burg, Vorden

Te koop: Zwartbonte drag.
koe, 3e kalf a. d. telling 6
febr. bij W. van Veldhuizen
C 74, Vorden

Te koop: Roodbont vaars-
kalf en twee zeugenkooien
met nieuwe bodem.
J. A. Berenpas, Mossel
D 111

Te koop: Toom biggen 11
stuks. B. Wunderink
Kranenburg D 126, tel. 6735

Te koop: Beste biggen.
G. J. Ruesink, Noordink
E 54, Hengelo (Gld.)

n GEEN VAGE
BELOFTEN

Maar een evenwichtig
beleid
BIESHEUVEL
No. l van Lyst 4

Te koop:

beige wollen
smyrna
vloerkleden

door groothandel op jaar-
beurs en showroom gebruikt
grote maten ƒ 150,— p. st.
Niet van nieuw te onder-
scheiden. Event. thuis te be-
zichtigen.
Schrijf vol vertrouwen on-
der no. 44-1 bureau blad

• i
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X
X
X
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X
om 10.30 uur in het gemeentehuis te Gorssel. W

X
X
X
X
X
X
X
X

X HENK HARMSEN
X en
X TONNY JANSEN

X
X
X
X
X
X
K
X
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaats hebben op woensdag l februari a.s.

Kerkelijke inzegening n.m. om l uur in de
Ned. Her v. kerk te Eefde door de Weleerw.
Heer ds. L. Wieringa.

Vorden, Molenweg 22
X Eefde, Scheuterdijk l
X januari 1967

X
X
W Receptie van 2-4 uur in het Jolink te Eefde. W

Bc 58C>c>c>oc'3Oc;3CDiC>c^K:>c 3«c3C3cac3C

Toekomstig adres: Akkerstraat 29, Ulft.

f\
X J. F. BARENDSEN

X en
X J. BARENDSEN-WUNDERINK

X

7\
x
X
X
X

y jarig huwelijksfeest te vieren.

n Vorden, januari 1967
X Zutphenseweg 23

X
W Receptie van 15.00 tot 17.30 uur in hotel

K Bakker te Vorden.

X
X
$1817-1967

xtiOjaarFaGebr.Barendsen!
Smederij - Huishoudel. artikelen - Brandstoffen

Op zaterdag 28 januari a.s. hopen wij he{
te herdenken dat onze zaak 150 jaar bestaat.

H
X

A
W
u Vorden, januari 1967
Q Zutphenseweg 23
A
X Receptie van 15.00 tot 17.30 uur in hotel
X Bakker te Vorden.

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Heden overleed, na een langdurige ziekte, zacht
en kalm, mijn irtniggeliefde man, vader, behuwd-
en grootvader

ALBERT BROEKMAN

in de ouderdom van 65 jaar.

„Dat hij rust in vrede"

Vorden: T. Broekman-Kolkman

Vorden: A. A. Schuurman
W. E. Schuurman-Wissels

Brummen: A. Maalderink
A. Maalderink-Kolk
Carla

Vorden, 19 januari 1967
C 69

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Bracht u al
textiel, kinderkleding, gebruiksvoor-
werpen, enz. enz.

VOOR HET MISSIEGEBIED VAN
PATER SEESING ?

Doe net dan nu!
het behoeft niet nieuw te zijn, de
medemensen in Borneo zijn u dank
baar voor alle kleinigheden.BRENG UW

STOOMGOED
NAAR DAGELIJKS KUNT U HET BEZORGEN BIJ

Lunchroom „de Rotonde
Stomerij
B. VISSER
v/h Hartman
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

Onze
weekaanbieding!
NIEUW DISCOUNT KOFFIE

500 grams verpakking TER INTRODUKTIE 259

HOTEL THEE 2 pakjes voor 1OO

Dubbel pak HONIGS VERMICELLI van 82 et voor 74

VANILLESUIKER 10 zakjes voor 39

MAGGI AROMA deze week 2 flesjes voor 129

CHOCOLADEWAFELS pak 14 stuks 95

LITERSBLIKKEN DUBBELE SPERZIEBONEN 59

DOPPERS MIDDELFIJN litersblik 89

HAAST U ! ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

BIJ ELKE KILO SUIKER DUBBEL PAK

SANDWICH BISCUITS 89

GOUDGELE SLAOLIE

ALCOHOLVRIJE LIKEUR

DUBBELE TUBEN MAYONAISE

ZOUTE PINDA'S

nu per fles

grote fles slechts

grote zak 300 gram

119
95
115
79

GEBRADEN GEHAKT

GELDERSE SCHOUDERHAM

LEVERKAAS

150 gram

150 gram

150 gram

69
98
79

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

FaJ.W.Albers
• NIEUWSTAD — VORDEN

Thans
plastic vloerbedekking

VOOR IEDERE BEURS

Zeer geschikt voor slaapkamers,
trappen, enz. enz.

Vanaf ƒ 8,75 per vierkante meter

GELUIDDEMPEND
WARMTEISOLEREND
VEERKRACHTIG
DUURZAAM

— HYGIËNISCH

UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

VOOR DE GROOTSTE SORTERING

lederwaren
Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

A/WW

AR — JUIST NU !

BIESHEUVEL
No. l van Lijst 4

Kunt H gw fijne drank waarderen?
Weijaat Frans Smit 't u dan leren!

CONCORDIA

t

HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 28 JAN.

carnavalsbsl
met speciale attrakties m.m.v.
„THE MOODCHERS"

Wijn bar geopend

Hier komt
iets nieuws!

Een
nieuwe
handige
aansluiting

Sleutels overbodig, dankzij de
nieuwe aansluiting voor de

butagasf les!

NEEM DAAROM NU MET DE LEGE SHELL, BUTA-
GASFLES DE DRUKREGELAAR + SLANG MEE ! !

Niet vergeten!

HOOFDDEPOT:

DRUKREGELAAR + SLANG MEENEMEN WAN-
NEER U NU GAS HAALT BIJ EEN VAN
ONDERSTAANDE DEPOTS.

6. Emsbroek l Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

TH. NIJENHUIS, DE HAAR l (PLAN BOONK)

A. A. SCHUURMAN, JULIANALAAN 6

H. BREUKER, „HET ENZERINCK"

A. J. EYKELKAMP, MEDLER E 109

A. F. WIGGERS, LINDE E 27 a

J. OLDENHAVE, DELDEN

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Hotel „De Konijnenbult'
VORDEN

vraagt voor direkt

boven 21 jaar

Een
volmaakte
keuze.. Husqvarna

•» S W E O E N SINDS !•••

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.

B.A.BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385



Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 29 JANUARI, 8 UUR:

De man van Istanboel
met: Horst Buchholz en Sylva Koscina.

TRABANT 601 EEN TOONBEELD VAN ZAKELIJK
DOORDACHTE KONSTRUKTIE, GEBOUWD NAAR
UW WENSEN

TRABANT 601 DE PRIJS? HEEL MODERN REEDS

VANAF ff 3775,-

Vraagt inlichtingen en gratis proefrit bij:

GARAGE VAN HOUTE
v/h Zwier, Berkelsingel 38 a - Zutphen, Tel. 05750 - 2551
Voor Vorden: N. VAN HOUTE, De Steege 29,
Telefoon 05752-1330

WEGENS MODERNISERING VAN
DE WINKEL ZIJN WIJ OP MAAN-
DAG 30 EN DINSDAG 31 JANUARI

gesloten
H. J. Remmers
Zutphenseweg 41

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Zeer voordelige
prijzen

in japonnen
en deux piêce's
ZIE ETALAGES

Wie gaat er mee naar de RAI?
Wij zijn voornemens een busreis te organiseren naar de
RAI automobielententoonstelling te Amsterdam op
zaterdag 18 februari a.s.
Deze grote tentoonstelling van personenauto's en kam-
peerwagens is éénmaal in de twee jaar.
Wanner u interesse mocht hebben om op deze show het
nieuwste te zien, is er vanaf heden gelegenheid u zich
op te geven bij onderstaande adressen.
Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u zich zo
mogelijk voor 31 januari a.s. op te willen geven, mede in
verband met het bespreken der bussen.

Wij denken deze reis met bussen te maken van de Gel-
derse Tramwegen zodat u zonder zorgen in Amsterdam
en weer terug komt. Vertrek uit Vorden 8.30 uur,
's avonds weer terug om 19.30 uur in Vorden.
De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden zodat dit voor
niemand een bezwaar zal behoeven te zijn en iedereen
kan mee.

OPGAVE BIJ:

Automobielbedrijf Iragter, telefoon 1256
Autorijschool „De Eendracht", telefoon 1619
Tevens op woensdag 's avonds op de theorieavond bij café Eskes en bij de
heer J. L. Harren, chauffeur GTW telefoon 05758 - 334, Voorst

Kom i'jluu ok?
Op vrijdag en zoaterdag 27 en 28 januari a.s.
in 't Nutsgebouw, in Vorden.

De Ned. Herv. deerns en jonges geeft
doar hun joarlukse uutvoering.

Zij voert op 't toneelstuk

„Zwarte kunst
op de Dageraad"
klucht in drie bedrieven van
H. Frieling.

Zi'j brengt ow dit stuk in owleu
eigen Gelderse taal

Aanvang 7.45 uur.
Vrijdagoavend donateurs vri'je toegang zoals ge-
bruukeluk.

Kaarten verkriegboar bi'j sigarenwinkel Hassink
en Eyerkamp a ƒ 1,50 p.p. belasting inbegreppen.

Tot vrijdag dan!

H.LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

GELDERSCHE TRAMWEGEN

W
met ingang van

l februari 1967

SIGARENMAGAZIJN

Eijerkamp
Zutphenseweg 2 — Telefoon 1386

Afgifte week-, school- en maand-
kaarten. Boeken voor verhuur en
rondritten. Afhalen en verzenden van
goederen.

De directie

OP ZATERDAG 28 JANUARI A.S.
IS ONZE ZAAK

de gehele dag
gesloten

Fa Gebr. Barendsen
Zutphenseweg

Alleen vrijdag en zaterdag
500 gram vet spek
500 gram fyne rookworst
200 gram boterhamworst
200 gram hoofdkaas
200 gram gekrulde ham

K rut11 I I I l Dorpsstraat

100
175

70
70

100

Piedro
KINDERSCHOENTJES MET
STEUN

Wullink's Sclioenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

sleutels overbodig...

voor de SHELL BUTAGAS-fles!
Klik-Klak-Vast! Dat is nieuw, modern en handig! Nu is
er een flesaansluiting voor de SHELL BUTAGAS-fles
met bijzonder snelle bevestiging. U hebt geen sleutels
meer nodig! U hoeft niet meer te wachten tot uw man
thuiskomt! Profiteer van deze plezierige vernieuwing.
Ga praten met de SHELL BUTAGAS^leverancier in uw
omgeving. Hij demonstreert u de nieuwe flesaan-
sluiting. Hij geeft u alle inlichtingen over het veelzijdig
comfort van SHELL BUTAGAS!

Hebt u van uw SHELL BUTAGAS-leverancier nog niets gehoord van
de nieuwe SHELL BUTAGAS-flesaansluiting? Dan valt u waarschijn-
lijk in een gebied waar de nieuwe flesaansluiting binnenkort wordt
geïntroduceerd. Komen doet ie!

BUTAGAS
ALTIJD MODERNER/

SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ N.V., WASSENAARSEWEG 80, POSTBUS 69, 's-GRAVENHAGE.
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