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S C H A ATS KAMPIOENSCHAPPEN
KERKDIENSTEN zondag 17 februari.
O.L. SCHOOL DORP
Herv. Kerk.
Op de eigen ijsbaan achter het schoolterrein hielden de leerlingen van de openbare lagere dorps- 10 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. H. Doop.
school onderlinge klassewedstrijden op de schaats. 7.15 uur Ds. ƒ. ƒ. v. Zorge. Jongerendienst.
Aan de hand van de daarbij gemaakte tijden
Kapel Wildenborch.
traden de besten nogmaals tegen elkaar aan om
het kampioenschap der school te beslissen. Er werd 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
door de hoogste klassen op twee afstanden gereden, n.l. de „korte baan" en de „lange afstand".
Geref. Kerk
Deze bedroegen voor de meisjes resp. 2 en 5 ron- 10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
den, terwijl de jongens 3 en 15 ronden af te leggen
hadden.
R.K. Kerk
De uitslagen voor de diverse klassen waren:
7.30
en
10
uur
H.
Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
Derde klas jongens: 1. W. Oldenhave, 2. Onno v. d.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mts
Berg, 3. Eric Koning.
Derde klas meisjes: 1. Willy Obbink, 2. Anneke n.m. 3.30 uur Lof.
Rossel, 3. Ina Massen.
Zondagsdienst Doktoren
Vierde klas jongens: 1. Jurgen Braam, 2. Robbi
(alleen voor spoedgevallen)
Derksen, 3. Ludolf de Vries.
Vierde klas meisjes: 1. Gerrie Smit, 2. Gerda Kam- Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagperman, 3. Erna Braakhekke.
avond 11 uur Dr. Lulofs telcf. 1255.
Vijfde klas jongens, 3 ronden: 1. Gertie Wentink,
2. Ger Jan Nyland, 3. Arno Kamperman; 15 ron- S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.
den: 1. Gertie Wentink, 2. Ger jan Nijland, 3. René
Kettelery.
Zondagsdienst dierenartsen.
Vijfde klas meisjes, 2 ronden: 1. Dedie Maalderink,
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
2. Annie Krimp, 3. Marijke Beek; 5 ronden: 1. Annie v. d. Berg, 2. Ina Wesselink, 3. Alice Bogchel- Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagman.
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
6e klas jongens, 3 ronden: 1. Hein Schotsman, 2.
Vorden .— Ruurlo
Goof v. d. Peyl, 3. Frans Cnoops; 15 ronden: 1.
Hein Schotsman, 2. Frans Cnoops, 3. Gerrit Rossel. Vanaf zaterdagmiddag l 2 uur tot maandag6e klas meisjes, 2 ronden: 1. Ans Pelgrum, 2. Pie- morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
ternel Groot Bramel, 3. en 4. Ans Arfman en Lidie
Koning (z.t.); 5 ronden: 1. Ans Pelgrum, 2. Liedie Meulen, telefoon 06735-200.
Koning, 3. Pieternel Groot Bramel.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Kampioenswedstrijden meisjes korte baan: 1. Ans
Bij
geen
gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
Pelgrum, 2. Lidie Koning, 3. Ans Arfman; id. lan(Bureau Rijkspolitie)
ge baan: 1. Lidie Koning, 2. Ans Arfman, 3. Annet
v. d. Berg. Kampioene Lidie Koning.
Kampioenswedstrijden jongens, korte baan: 1. Ger- Burgelijke stand van 6 t.m. 12 februari.
rit Wentink, 2. Frans Cnoops, 3. Goof v. d. Peijl; Geboren: d. van W. J. M. Lenting en J. H.
id lange baan: 1. Gerrit Wentink, 2. Frans Cnoops, Luimes; d.v. L. G. Lenselink en B. te Brake.
3. Ger Jan Nijland. Kampioen Gerrit Wentink.
Ondertrouwd: J.C.Verwijs en P.G A Plomp.

Gehuwd: Geen.
Overleden: H. Kok, m., 75 jr., echtgen. van
G. H. Eugelink.
NEGATIEF NIEUWTJE VAN DE R.A.I.
Men kon opmerken dat er geen personenauto's
meer in de handel gebracht zijn met richtingaanwijzers in de vorm van een pijl. Maar dit bericht wil toch een pijl van goede diensten voor
u zijn en u de richting wijzen naar de kollektie
in auto accessoires bij Tragter^te Reusachtig
Aantrekkelijk Is.
i
^^
(adv.)

VOORZITTER MOTORCLUB IS RUIMTEVAARDER
In hotel Bakker werd de jaarlijkse feestavond gehouden van de Vordense auto- en motorclub „de
Graafschaprijders". Bij de opening bleek dat de
voorzitter van de motorclub niet aanwezig was,
omdat hij juist die morgen door zijn medebestuurders per ruimteschip naar de maan was gelanceerd.
Nadat contact met hem was verkregen bleek, dat
hij op Venus was geland. Het duurde nog even,
maar hij kwam toch terug in zaal Bakker. Na een
keurige landing werd hij uit zijn ruimtecabine gehesen en nog gekleed in zijn astronautenpak opende hij met een kernachtige toespraak deze feestavond, die ook nu weer in alle opzichten is geslaagd. Nadat de diverse kampioenen van het afgelopen seizoen waren gehuldigd, hield Hendrikus
uut Vaossen met zijn accordeonist de aanwezigen
ruim een uur gezellig aan de praat, daarbij afgewisseld door zang van de dames Jansen/Denkers.
In de loop van de avond werd het 150ste lid, de
heer W. Martinus, gehuldigd. Orkest „De Zwervers" verzorgde nadien de dansmuziek.
JAARFEEST HERV. JONGENS- EN
MEISJESCLUBS
Zaterdagavond hielden de Herv. Jongens- en Meisjesclubs in gebouw Irene een geslaagd jaarfeest.
De aanwezigen werden verwelkomd door de heer
L. Visschers.
De jongelui brachten het ernstige toneelstuk „Toen
de misthoorn loeide" voor het voetlicht. Na de
pauze werd opgevoerd „Teun Troffels avontuurlijke reis". Een compliment aan het adres van de
jongelui voor de wijze waarop gespeeld werd is
hier zeer zeker op z'n plaats.
Tussen de bedrijven door werden de aanwezigen
bezig gehouden met zang en schetsjes. De leiding
van deze avond berustte bij de heer v. d. Linden.
Ds. J. J. van Zorge sprak aan het eind van de
avond een kort slotwoord.

DA
Het eerste tiental vu^I^.o Vordense damclub
D.C.V. heeft de clubcdMkitie 1962-63 uitstekend
besloten door het Zutp^ënse Z.D.^^L met de klinkende cy'fers 14—6 te verslaan. ^Jöeze ontmoeting, die te Zutphen' gespeeld werd, stonden de
Vordenaren hun Zutphense collega's slechts één
winstpartij toe.
D.C.V. heeft na uit 8 wedstrijden 8 punten behaald, terwijl van de ontmoeting tegen L.D.C, van
één afgebroken partij de uitslag nog niet bekend
is. Deze wedstrijd eindigde n.l. in de voorlopige
stand 10—8 in het voordeel van L.D.C. Wanneer
deze afgebroken party door D.C.V. wordt gewonnen (en het ziet er inderdaad naar uit dat dit het
geval zal zy'n) dan nemen de Vordenaren achter
kampioen Vadac uit Varsseveld en Z.D.V. I uit
Zutphen de derde plaats in op de ranglijst.

LEDENVERGADERING B.O.L.H.
De B.O.L.H. kwam in het hotel „Het Wapen van
Vorden" in ledenvergadering by'een.
De presidente, mej. M. Vruggink, heette in haar
openingswoord enige nieuwe leden welkom.
Er zal een E.H.B.O.-cursus worden georganiseerd.
Op 27 februari a.s. zal de ringmiddag en -avond
in het Nutsgebouw alhier worden gehouden. Spreker is dan Ds. Dun uit Hummelo met het onderwerp: „Het Huwelijk". Vervolgens zal een éénacter wedstryd voor de 12 deelnemende afdelingen
t.w. 5 B.O.L.H. en 7 B.O.G. worden georganiseerd.
Deze ringmiddag zal worden besloten met de opHoestdrank in tabletvorm. 95ct
voering van de klucht „Een baby van duizend
weken", waarna een dansje kan worden gemaakt.
DELDENSE FOKVERENIGING
Mej. A. Eggink bracht verslag uit over haar beDe Deldense Stierenvereniging hield onder leiding zoek aan de provinciale najaarsvergadering en
van de heer J. Eggink in het café „Het Zwaantje" mej. H. Beumer over de door haar bezocht ringeen goed bezochte jaarvergadering. Uit het jaar- vergadering. Bij de bestuursverkiezing werd in
verslag bleek dat de vereniging thans 32 leden telt. plaats van mej. A. Wuestenenk (niet herkiesbaar)
De oude stier „Donald" was verkocht voor gekozen mej. T. Pardijs (Het Lange End).
ƒ 983,—. De nieuwe stier „Joost Boris 2" aange- De presidente dankte mej. Wuestenenk voor haar
kocht van de heer G. J. Regelink te Voorst had werk in het belang van de vereniging verricht.
gekost ƒ 1325,—. Deze is 2 jaar. Het dekgeld voor Mej. T. Pardy's ontving als getrouwste verenikoeien van leden werd vastgesteld op ƒ 6,— per gingsbezoekster in 1962 een blijk van waardering.
aandeel. Over het afgelopen boekjaar waren door Bij de crocuskeuring door de heer E. Klumper
de verenigingsstier 260 runderen van leden en 4 vielen de prijzen ten deel aan de dames H. Gotink (eerste), A. Lettink (tweede) en D. Wessevan niet-leden gedekt.
De penningmeester kon een klein batig kassaldo ïink (derde pry's).
meedelen. Tenslotte werd medegedeeld dat de Met zang en spel werd deze geanimeerde vergadering besloten.
nieuwe stier aan de gestelde eisen voldeed.

Bronch i letten

NIEUWJAARSREDE VAN BURGEMEESTER
VAN ARKEL
In de eerste raadsvergadering van het nieuwe
jaar, welke dinsdag 5 febi'uari werd gehouden, gaf
burgemeester v. Arkel een kort overzicht van de
belangry'kste werken die in 1962 van gemeentewege tot stand kwamen of in uitvoering werden
genomen:
Riolering
De riolering in de ryksweg kwam nagenoeg gereed. Voorts werd riolering gelegd in de Raadhuisstraat, het Hoge, de Molenweg, de Julianalaan, de
Wilhelminalaan en de Groene weg.
Trottoirs
De Molenweg werd geheel, de Wilhelminalaan en
het Hoge gedeeltely'k van trottoirs voorzien.
Verharding zandwegen
De zandweg langs de Kapel in de Wildenborch,
lengte 907 mtr, de Wierssebroekdy'k, vanaf Kranegoorsdijk tot grens Laren (Gld.), lengte 2630 mtr
en de zandweg van Memelink van de „Foeke" tot
grens Hengelo (Gld.), lengte 150 mtr, werden
verhard.
By de Algemene Begraafplaats werd een verhard
wegje aangelegd, lengte 120 mtr. In totaal kwam
in 1962 aan wegverharding 3,8 km gereed, terwijl
het Hoge ter lengte van 150 mtr werd herstraat
en verbreed.
Brandweer
Eind decemjjer werd de nieuwe tankautospuit en
de nieuwe tweewielige volkswagen aanhang motorspuit aan de gemeente overgedragen.
Straatverlichting
De natriumverlichting langs de ryksweg in het
dorp, werd uitgebreid met een aantal lichtpunten,
vanaf Poesse tot Eggink en vanaf de stationsweg
tot de Groene weg.
De straatverlichting langs de Burgemeester Galléestraat werd uitgebreid en gemoderniseerd, terwijl aan de Almenseweg bij Wullink een nieuw
lichtpunt werd geplaatst.
Waterleiding
De gehele kom van het dorp werd in 1962 op de
waterleiding van de W.O.G. aangesloten, terwijl
een aanvang werd gemaakt met het leggen van
de hoofdleidingen naar de Kranenburg en richting
Warnsveld.
Bevolking
Het zielental bedroeg op l januari 1962 6257 inwoners. Er werden in 1962 120 baby's geboren
Het aantal overledenen bedroeg 58. Er vertrokken
356 personen uit de gemeente, terwijL^h 343 personen in deze gemeente J^tigden. ^Bbotaal vermeerderde de bevolking SBf962 metTo personen
zodat het bevolkingscijfer op l januari 1963 6306
bedroeg.
Er werden in 1962 38 huwelijken gesloten.
Woningzoekenden
Het aantal woningzoekej^Bi bedrojjLper l januari 1963 77, dat is 15 ^Ter dan ^Pg jaar.
Woningbouw
In 1962 werden 9 woningen uit de z.g. „vrije sector" gebouwd. Zes woningwetwoningen van de gemeente aan de Berend van Hackfortweg kwamen
gereed, terwijl door de Bouwvereniging „Thui
Best" 8 premiewoningen werden gebouwd, n.l. één
blok van 5 aan de Berend van Hackfortweg en één
blok van 3 aan de Storm van 's-Gravezandeweg.
De gemeente maakte een aanvang met de bouw
van 6 woningwetwoningen t.w. een blok van 4 aan
de Storm van 's-Gravezandeweg en een blok van
2 aan de Hertog Karel van Gelreweg.
De bouwvereniging „Thuis Best" maakte een aanvang met de bouw van een blok van 4 premiewoningen aan de Hertog Karel van Gelreweg.
Het Bouwfonds van de Ned. Gemeenten bouwde
op het Hoge 2 blokken van 3 woningen, welke nagenoeg gereed zy'n.
Een nieuwe fabriek van By'enhofs Fijnhoutbewerking werd op het industrieterrein gebouwd.
De nieuwe Nutskleuterschool in het Molenplan
kwam gereed.
Bouwvolume 1963
Het door Gedeputeerde Staten aan deze gemeente
toegekende bouwvolume voor 1963 bedraagt 14
woningwetwoningen en l voor by'zondere ontwikkeling, totaal 15 woningen. De gemeente heeft er
nog één woning bij gekregen, omdat het voordeliger
was 4 blokken van 4 woningen te bouwen. In totaal mag de gemeente dus in 1963, 16 woningwetwoningen bouwen.
Sneeuwruimen
Ik wil niet nalaten, namens het gemeentebestuur,
mij n welgemeende dank en waardering aan het
personeel van gemeentewerken uit te spreken,
voor de wijze, waarop zij, vaak bij nacht en onty,
in de heersende sneeuwperiode, de wegen sneeuwvrij heeft gemaakt.
Ten slotte spreek ik de hoop uit, dat wij er, ook
in 1963, gezamenlijk in zullen slagen, veel tot
stand te brengen, dat strekt tot meerdere vooruitgang en groter bloei onzer gemeente, aldus burgemeester Van Arkel.

Uw huis

een gezellig huis!
• Meubelen
• Vloerbedekking
• Gordijnen
• Vitrages
• Matrassen

Kies uit sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
WATER IN ROTTERDAM WEER NORMAAL.
Het zoutgehalte in het Rotterdams drinkwater is
weer normaal. Distributie van duinwater voor
dieët-patiönten is stopgezet. In rijwielen treft u
bij Tragter aanbiedingen „van het zuiverste water". Volop kansen. Distributie is niet nodig. Uw
kans om daar naar uw zin te slagen zal nooit
in het water vallen!
(adv.)
CARNAVALSFEESTEN
„DE DEURDREAJERS"

Zondag 24 februari start het grote Kinderturnaval hetwelk altijd een groot succes is geweest. Ook nu zijn er prachtige prijzen voor de
best geslaagde kostuums en verleent „Concordia" weer haar muzikale medewerking. Voor de
jeugd zijn er diverse attracties als poppenkast,
ïiliu c.a. Ook aan traktaties zal het niet ontbreken.
Zondagavond kan het gezellig worden op de
Bonte Avond, waaraan o.a. medewerking verlenen „De Favorita's" en „Geurt van Geurt" als
conl'erencier. Verder is er die avond een programma voor „elck wat wils".
Maandag 25 en dinsdag 26 februari zijn de
hoogtijdagen van het feest. Prins Carnaval doet
tegen half acht zijn intrede en zal onder de alombekende leuze „Neet neuln, maor deurdrejen" het feest leiden. Voor de mooiste kostuums
ook hier prachtige prijzen. We twijfelen er niet
:;an ol' hei ( h » n > • : : ' !!'().". /;il, dank zij de medewerking van velen weer 'n groot succes wordenl
/ie verder de advertentie in dit blad.

verkouden

DAM PO

PERSOONLIJK DAMKAMPIOENSCHAP
Te Doetinchem werd zaterdagmiddag de tweede
ronde gespeeld van de finale om het persoonlijk
damkampioenschap district Oost der K.N.D.B.
In de eerste klas is de Vordenaar B. Nyenhuis uitgeschakeld voor de titel. Tegen de verwachting in
verloor hy van G. Halfman uit Hengelo.
Voor zaterdag staat op het programma: H. Vrieze—B. Ny'enhuis en T. v. d. Linden—G. Halfman.
By de strijd om de titel in de tweede klas kwamen
de Vordenaren J. Wiersma en J. Norde vry'dagavond in zaal Eskes te Vorden tegen elkaar uit.
Deze ontmoeting werd door Wiersma gewonnen.
Zaterdag speelde Wiersma tegen F. Hoebink uit
Hengelo, welke party in remise eindigde. Ook de
andere wedstrijd tussen A. Nikkels (Doetinchem)
en J. Norde (Vorden) eindigde in remise.
Xatt'i-dug wordt hier gespeeld: A. Nikkels—J".
Wiersma en J. Norde—F. Hoebink.

Nutsbibliotheek Vorden
Romans en populair wetenschappelijke
boeken 10 et p. week.
Kinderboeken 5 et p. week.
Studieboeken op aanvraag gratis.
VOOR NIEUWE R.K. KERK
Op het feest van de heer J. Onland, die 25 jaar
bij de fam. Hartman in dienst was, werd een kollekte gehouden voor de nieuw te bouwen R.K.
Kerk in het dorp. Er werd het prachtige bedrag
van ruim ƒ 300,— bijeen gebracht.
JONGE KERK VERGADERDE
Voor leden van de Jonge Kerk alhier hield Ds. J. J.
van Zorge een inleiding over „De Steunpilaren van
de kerk". Spr. noemde hiervoor 4 steunpilaren t.w.
1. de leer, 2. gemeenschap, 3. breking des broods
(maaltijd) en 4. gebed.
De leer is zeer belangryk. Eigenlyk zou elke lidmaat steeds catechisaties moeten bezoeken of
bijbelclubs of iets dergelyks, teneinde in de leer
der Kerk te blijven en toe te passen. Gemeenschap is ook van grote waarde door elkaar op te
zoeken, elkaar te helpen en hierdoor een voorbeeld
te zijn voor anderen. Maaltijd en gebed zy'n en
kunnen een gevolg zijn van de gemeenschap.
Na de koffie werd uitgebreid gediscussieerd over
de stijl van de preek (moet dit meer een vertelsel
zy'n of een echte preek, voor jongeren minder goed
te begrijpen). Nadien volgden nog een aantal onderwerpen.
Na enkele mededelingen en een dagsluiting sloot
Ds. van Zorge deze mooie en leerzame avond die
onder leiding van de heer Ter Haar stond.

Wie heeft een blauwe
GEBAKDOOS van
ons? Gaarne even bericht. Schuppers,
Dorpsstraat 11.

Op 7 febr. j.l. heeft de Heere van
ons weggenomen onze lieve Moeder
en Grootmoeder
Mevrouw G. J. A. Muis-Weulink

VERLOREN op 18
jan. een fles BUTAGAS, van Smid Wiggers naar Lichtenberg
't Waarle. Gaarne bericht bij Lichtenberg,
Tel. 1388.

SPAARDERS ZOEKEN
VOOR HUN SPAARGELD
EEN BELEGGING
DIE IN DE EERSTE PLAATS
VEILIG IS

VOLGENS VOORSPELLINGEN . . .

Bouwfonds-schuldbrieven

Om u tegemoet te komen gooien wij deze week

in de ouderdom van bijna 85 jaar.
K. A. Muis-Uytenhoudt
en Kinderen

bieden veiligheid!
't Zijn stukken van duizend
gulden, door de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
(instelling van meer dan 600
gemeenten) uitgegeven ter
financiering van hypotheken
over eigen woningen voor haar
deelnemers.

Gemeente Vorden
Ter dekking gele VI. Burgemeester en Wethouders der gemeente
REUS bij H, Stapper, Vorden zullen op dinsdag 5 maart 1963
Burg. Galléestraat 15. des voormiddags 11 uur ten gemeentehuize
openbaar aanbesteden:
Te koop 2 r.b. dr.
het verbouwen van de
VAARZEN a.d. teil.
21-23 febr. H. HesseO.L. Dorpsschool te Vorden
link „Spieker".
in massa en percelen
Te koop zware BIG- Bestek en tekeningen te verkrijgen a f 15,—
GEN bij B. Woerts, per stel op het kantoor van gemeentewerken
„Bonenkamp". Linde. Vorden van 9—12 uur v.m. (franco toezending na ontvangst van f 15.50). Restitutie
Te koop T. V., prach- f 5.— per stel bij ongeschonden inlevering
op de dag van aanbesteding.
tig beeld 43 cm. z.g.
Inlichtingen
worden t.m. 27 februari a.s.
a.n. f 250.—
Telef. 070 - 638515 verstrekt op het bureau gemeentewerken
Vorden, dagelijks van 9 —12 uur v.m.

Mevrouw!!
Laat nu Uw oude
stoelen opnieuw
STOFFEREN
Wij doen het vakkundig en netjes en ...
niet duur

G. W. Luimes
B. Lammers
Telefoon 1421
Retexturingbedxijf
„ACCURAAT"

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,
van Arkel
de Secretaris,
J. V. Plas

Stichting Nutsspaarbank VORDEN

groot 20 pet.
gedurende de maand februari (Carnavalsmaand) te verlengen. Profiteert van deze
prinselijke aanbieding.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden

Keuze tussen couponschuldbrieven
(renteuitkering elk jaar; looptijd gem.
13 jaar) en rentebijschrijvings-schuldbrieven (renteuitkering na de looptijd
van pi m. 10 of 16 jaar.
ini.: De Heer W. TER HAAR. H.v.Bramerenstr 2
VORDEN • tel. overdag (06752) 1541
N,V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten

de veilige weg naar bet eigen huis

SPECIALE
WEEKEND-AANBIEDING

Prima kokoskarpet
Grote maat
s

Inleggers, die hun boekjes ter
rentebijschrijving hebben ingeleverd,

KUNNEN DEZE WEER OPHALEN

Oldenzaal

Uw adres voor Chem. reinigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.
Specialisten in het verven
van lederwaren en suede.
Wij hebben 'n speciale reden
om onze januari-reklame,

VIJF EN VEERTIG GULDEN RENTE PER JAAR!

Zij, die hun boekjes nog niet ingeleverd hebben, worden verzocht dit
alsnog te doen.

2,25x3,25 mtr.

Deze week voor slechts
f 49,75

de prijzen radicaal omlaag.

Alleen deze week 250 gram roomboter GRATIS bij
elke literkruik frambozen-bessen wij n (U kent ze wel)
a 295 et
De allerfijnste advokaat (van verse eieren en brandewijn)
Grote fles NU 269 et
Smul er eens lekker van!
Vruchtengries, met veel vruchten, 400 gr slechts

Zolang de voorraad strekt, grote gezinsfles eishampoo
slechts 98 et
Wederom ontvangen grote zending litersblikken nasi-goreng
Neem een voorraad in huis!
Koopje, slechts 129 et
ZE ZIJN ER WEER de lekkerste grote Chinese pinda's
Zo uit de oven.
500 gram slechts 98 et
Volledig gevitamineerde margarine, 4 pakjes slechts
Literspotten augurken
slechts
Litersblikken rode kool. Erg lekker
Litersblikken appelmoes, van goudreinetten
Hero doperwten, zeer fijn. Op elk litersblik 15 Ct
Litersblikken sperciebonen.
Koopje.
5 gebraden gehaktballen
NU

Onze vleeswaren zijn een streling voor de tong!
De fijnste ham
150 gram
Snijworst
150 gram
Boterhamworst
150 gram

„UB

In KAAS zijn wij BAAS boven BAAS.

Goudse volvette kaas
Fijne belegen kaas

op donderdag 21 februari a.s.

Telefoon (06752) 1413

Schilders- en Behangersbedrijf

P. v. Bodegom
Wilhelminastr. 12 - Brummen

ONTVANGEN: Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,
voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.
Hoge bruine JONGENSSCHOENEN
maat 33-39, voor slechts f 15,50.
Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals

f 6.95

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
ENORME

KEUZE

139 et
159 et

NU

55 et

gram 49 et
voor 89 et
voor 109 et

Prachtige fluitketels, theepotten, koffiekannen (ook verchroomd),
verzLtaKrde lepeltjes, theelichten, theezeefjes, elektr. koffiemolens,
theej^Brzen, kop en schotels. Teveel om op te noemen GRATIS
bij Broekema koffie voor een gering aantal punten kan men in het
bezit komen van zo'n dergelijk geschenk.
Vraagt inlichtingen binnen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Kwaliteit is no. 1

DEZE WEEK:
Bij l p. koffie y2 Itr koffiemelk voor 69 et
2 rol beschuit
52 et
Grote ontbijtkoek
59 et
Koekje van de week
250 gr 59 et
Appelstroop
62 et
NU 55 et
BLIKGROENTE Nu nog goedkoop!
Spinazie
62 et
Andijvie
79 et
Grote rookworst
98 et
Bij fles wijn
Sunil

zak zoute pinda's GRATIS

zegt Uw bakker!
PROFITEER HIERVAN!
Haal het bij UW BAKKER.

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Coöp* Boerenleenbank „VORDEN"
Raiffeisenbank

Ruurloseweg 21

Elk 2e pak HALVE PRIJS

Levensmiddelen bedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg

- Telefoon 1415

Rentebijschrijving
en controle der boekjes
Het bestuur der bank houdt zitting voor controle en bijschrijving van rente op spaarboekjes van

18 tot en met 22 februari 1963

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div,
gereedschappen o.a, ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz* enz,
SPOTGOEDKOOP, IETS WAT RSCHADE.

Dubbele pakken A.J.P. Custard
NU 200
lichte chocoladehagel
Nu 2 blik
Soepballen
van 130 et
2 doos Cavaseul wrijfwas

Telefoon 06756-323

op MAANDAG 18 februari 1963
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

500 gram
500 gram

Door stopzetten van export.

's avonds 8 uur in café Eskes

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.
Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed!
Onder garantie. Extra goedkoop!

79 et
59 et
39 et

Vz litersblikken aardbeien
NU 79 et
Litersblikken aardbeien
voor 139 et
Litersblikken Hawaiïan ananas (schijven) 159 et

Ledenvergadering!

PLUIMVEEBEDRIJF Buitenzorï

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden,
Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen(waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

100 et
119 et
99 et
89 et
redllCÜe
9 et
89 et

VANDAAG begint ONZE GROTE SUNIL-RECLAME!
Bij elk pak Sunil het 2e pak voor het halve geld.

A. J. A. HELMINK

een flinke jongen

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.

69 et

Lyril toiletzeep, beschaafd parfum. Nu 2 stuk voor 110 et
Complete Woninginrichting
Manufacturen

ij vereniging

GEVRAAGD

LET OP!!

Iedereen kan nu gratis roomboter eten!

JLiandelijke

Grote verkoop

Telefoon 451

Wij houden winter tot begin maart, dit betekent
voor iedereen:
Let op de dubbeltjes!

en wel elke dag van 9-12 en van 2 - 5 uur.

Nederl. Ver. voor Sexuele Hervorming
Afd.

Zutphen - Tel. 06750-4319

Inlichtingen: Dr. }. Rutgershuis
woendagsavonds van 7 tot 10 uur.
Lammersstraat 3a -

Wij verzoeken U beleefd alle spaar- en voorschotboekjes
op deze dagen aan te bieden.
Wilt U ook aan de jeugdspaarboekjes en de boekjes voor
l jaar vast denken?
Voor zover mogelijk wordt men verzocht op de
volgende dagen te verschijnen:

Zutphen

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

•
•
•
•
•

maandag 18 febr. de letters A-B-C-D-E
dinsdag 19 febr. de letters F-G-H-J
woensdag 20 febr. de letters K-L-M-N
donderdag 21 febr. de lett. O-P-R-S-T-U
vrijdag 22 febr. de letters V-W-Z

De letters, vermeld achter bovenstaande data, zijn de beginletters van de familienaam.

Loterij Damclub

Steeds voorradig

nieuwe
Lely
kunstmeststrooiers

TELEFUNKEN TELEVISIE

en

Uiterlijke schoonheid
Technische verfijning.

gebruikte
inruilstroolers
waaronder

van alles.

C. W. SEEGERS
DREMPT

it Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot
het contrast en beschermt de ogen.

Telefoon (08334) 722

^ Volledig automatisch.
Homoeopatische

Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen van het
2e programma.

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkendedruppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstraties.

Van de hieronder volgende nummers zijn
de prijzen nog niet afgehaald:

25 172 249 262 355 358 458 473
495
530 537 797 925 981 1061
1079 1111 1114 1117 1226 1560 1578
1813 1843 2320 2325 2382

MONTUREN i

DE OPTICIEN DIE flLTÜD
VOOR U KLAAR STflflTJ

Af te halen bij
H. Wansink, Prins Bernhardweg 18.

Zutph.w. 15 Tel. 1505

MOETEN

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

UW

MATRASSEN

nieuw overtrokken of bijgevuld
worden, hiervoor gebruiken wij
uitsluitend de beste damasten
en zuivere J A V A K A P O K

Ziekenfondsleverancier

Desgewenst in één dag klaar.

A. J. A. Helmink

Fa. P. Bredeveld & Zn.
ZUTPHEN

Weg naar Laren 56

—

Van verenbedden
maken wij celmatrassen.

Telefoon 3813

f7.65 per fles

Laarstraat 5

Belangrijke veiling van ijzerwaren en gereedschappen.
W. J. B. Kok, veilinghouder in machineriën te Apeldoorn zal op
vrijdag 15 februari a.s. van 3 — 6 namiddags en van 7—9
's avonds in de zaal van Hotel „'t Wapen van Vorden" (F. Smit),
Dorpsstr. 10, te Vorden, t.o.v. deurwaarder H. ROZA te Zutphen

publiek bij opbod a contant verkopen
diverse goederen, te weten:
partij nieuwe SCHAATSEN (Nooitgedacht), batsen, harken, T.L.
buizen compleet (40 watt), grote en kleine bankschroeven, elektr.
slijp- en boormachines, hand' en trekzagen, dozen ringsteek- en
dopsleutels, bahcosleutels, schroevedraaiers, allerlei soorten tangen,
gereedschapskisten, een partij prima strijkplanken, voorts allerlei
andere elektrische materialen en gereedschappen.
BEZICHTIGING EEN UUR VOOR DE VERKOOP.

Gaskachels

C.H. U.

AFDELING VORDEN

Dr. H. A. Schuring
de jeugdige Achterhoekse kandidaat voor de 2e kamer verkiezing
komt woensdag 20 februari a.s.
om 8 uur in hotel ,,'t Wapen
van Vorden" spreken over:

Allen hartelijk welkom.
VOOR
Wasmachines
Centrifuges v.a. 88.50
Straal lampen
12.95
Mixers
39.—
een Geiser of
NAAR

Afdeling Vorden

A.s. dinsdagavond 19 febr., om
komt

Fa. Oeien-Wiltink

Dr. PORTHEINE
voor u spreken in zaal Bakker, over
belangrijk onderwerp, n.l.

't Hoge 26, Vorden.M. 1656

Voor het stellen van vragen over dezen onderwerpen (of persoonlijke vragen) wordt gaarne
gelegenheid gegeven.

besparen op Uw kolenvoorraad.

Auto's te huur

Verplaatsbaar, vanaf 19.50

Garage

voor gas en gasapparaten

KOMT ALLEN

—

KOMT ALLEN

De jaarlijkse UITVOERING der

v.v. „SOCIï

wordt gehouden

op zaterdagavond 16 febr. om
7.30 uur in het Ludgerusgebouw
te Yierakker.

Alle Vordense zakenmensen worden voor deze avond
uitgenodigd.

Voor u zal optreden het
beroemde

Het Bestuur.

Kasteel Hoekelum te Ede-Gld., conferentieoord uitgaande van de Lutherse Kerk,
vraagt een

NET MEISJE
voor huishouding en eetzaal.
Intern, niet beneden 17 jaar, prettige werkkring. Vakantietoeslag, reiskostenvergoeding
naar huis lx per maand.
Gunstige ligging bij bus en trein.
Aanmelden bij de direktrice Edeseweg 124,
~;de, tel. 08380-8532.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram

zonder chauffeur

A. G. Tragter
Telefoon 1256

KEUNE

„DE ALGEHELE POLITIEKE SITUATIE"

Ned* Middenstandsbond

„In deze tijd van Supermarkets, en nu het Grootbedrijf zo de kop opsteekt, heeft dan het middenen kleinbedrijf nog reden van bestaan?"
Het 2e onderwerp is niet minder belangrijk :
„Van wie houd ik meer, van mijn zaak of van mijn
vrouw?"

KEUNE

ham
90
tongeworst
55
boterhamworst 55
snijworst
90
fijne rookworst 180

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

PLUIMVEEHOUDERS!

„CONFETTI CABARET"
uit Den Bosch, met
„de Kolder Klodders"

REMMERS

Plaatsbespreken zaterdagmorgen om 11 uur.

Zelfbediening
Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

-

MARKTVERENIGING Vorden

Telefoon 1281

- Telefoon 1379

2 blikjes aardbeien van 120 voor 99 ct - 10 ct zegel voord.
250 gram „Elk wat wils" snoep 80eten 8 ct zegelvoordeel

100
75
49
98
185
69
97
78
98
52
95

ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct

65
200 gr vanillesticks (koekje)
52
l rol Marie
80
l groot pak sprits
66
250 gram sinaswafels
49
l zakje zachte caramels
98
l doos theebuiltjes
105
l zak bruine bonen
l pak bruine bonen (extra) 110
38-40
l rol spaghetti
118
l pot tuinbonen
84
l zakje Golden Bleached rozijnen
24
l pakje smeerkaas
159
500 gr zacht belegen kaas

ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct

l pak speculaas
l pakje chocolaadjes
l zakje winterdrups
l Edelkandijkoek
l pak a 500 gr. cacao
l pak custard
l H. y 2 ltr koffiemelk
l blik fruitcocktail
l bl sperciebonen
100 gr boerenmetworst (extra)
Elke blik soep naar keuze

zegelvoordeel
20 ct
15 ct
10 ct
20 ct
37 ct
14 ct
19 ct
16 ct
20 ct
10 ct
19 ct

6 ct
5 ct
8 ct
7 ct
5 ct
10 ct
10 ct
11 ct
(10%)
12 ct
8 ct
2 ct

Oe echte Delfia volledige kuikenvoeders zijn alléén

Ledenvergadering

verkrijgbaar bij de Delf ia-handelaar! In Delfia vol-

op dinsdag 26 februari a.s. n.m. om
8 uur in het hotel „Het Wapen van
Vorden (bestuur vergadert om 7 uur)

ledige kuikenvoeders zit 'm de kracht, die straks
een aanzienlijke produktieverhoging brengt. Dat
betekent de volle winst voor U.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Notulen.
Jaarverslagen.
Bestuursverkiezing.
SUBSIDIE-TOEWIJZING uit
de verloting 1962.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Na afloop der vergadering verkoop van
enkele niet afgehaalde prijzen, waarna de
subsidies door de penningmeester zullen
worden uitgekeerd.
Het bestuur.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

UW DELFIA HANDELAAR
Hei Hoge 6£- .Verden ö (06752) 1540

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

J. B. GERRITSEN

Telefoon 1531

'

Gevraagd een werkster voor l dag of 2
halve dagen per week bij Groot Obbink,
Dorpsstraat 8.
Verloren werkboekje van Werktui.cnver.
„Medo". Terug te bezorgen bij J. A Roeterdink, B 21.
Te koop r.b. vaarskalf, 8 dagen oud.
Joh. Weenk, E 92, Vorden.

WILLEN DE PERSONEN DIE
23 februari
GECOSTUMEERD

op het carnavalsbal
komen, dit vóór de 20e febr. OPGEVEN.

Hotel „'t Wapen van Vorden"

EENMAAL,
ANDERMAAL,
VERKOCHT!!
Voor U mevrouw een

Centrifuge voor f ss.so
met garantie!
In centrifuges en wasapparaten
een RUIME keus!

En SNELLE service.
Uw vakhandelaar

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

CARNAVALVIERDERS!

WILDE.GANS EET UIT DE HAND.
Mevr. Korenblik vond in het Kleine Veld
een wilde gans.
Het dier was totaal verkommerd in de
sneeuw. Zij nam hem mee naar huis en
verzorgde hem. De gans is nu zo tam gelworden, dat hij uit de hand eet. Dit is
echt wel een zeldzaamheid.
KLAVERJASTÜERNOOI
Donderdagavond werden in de lunchroom „De Rotonde" de laatste wedstrijden van het klaverjastoernooi gehouden. Dit toernooi kon i.v.m. de grote deelname niet op één avond verspeeld worden.
In totaal namen er 32 klaverjassers aan deel.
De eerste 8 ronden vonden vorige week donderdag plaats waarbij het paar G. Vruggink en H.
Schouten de leiding had genomen met 8676 punten. Zy zy'n er echter niet in geslaagd de leiding
te behouden, want na veel spanning kwamen als
overwinnaars uit de bus de heren H. Ljjftogt en F.
Gr. Bramel met 15.674 punten.
De verdere uitslagen waren: 2. H. Zieverink en W.
Steenman 14.675 punten; 3. H. Hartelman en J.
Sessink 14.594 punten; 4. G. Vruggink en H.
Schouten 14.585; 5. A. Vruggink en B. Meijerink
14.529; 6. H. Wonnink en T. Hartman 13.698; 7.
B. Schoenaker en A. Hartman 13.690; 8. N. van
Goethem en B. Borgonje 13.354 punten.
Na afloop reikte de wedstrijdleider, de heer A.
Wentink, die dit gezellige toernooi op uitstekende
wijze had georganiseerd, met een toepasselijk
woord de pry'zen uit.

Het is niet mijn gewoonte om voor het
Carnaval iets op papier te zetten. Toch
voel ik mij nu geroepen om een enkel letVert. A. WOLTERING, Kranenburg
terje te schrijven en wel bij de gedachte
Telefoon 6711
dat dit jaar de Carnavalsvereniging „de
Deurdreajers" zijn 5 jarig bestaan zal vieBILJARTEN
ren.
Alle dagen JONGE HENNEN verVoor
de
biljartvereniging
KOT stond er afgelopen
Ik
heb
het
voorrecht
gehad
om
in
die
5
jaar
krijgbaar, tevens alle merkkuiweek slechts één ontmoeting op het programma
de
scepter
te
mogen
zwaaien
en
ik
heb
kens.
dit met heel veel genoegen gedaan. In die n.l. een inhaalwedstrijd tussen KOT I en „Piet
van der Pol" L Deze wedstrijd werd met 4—2 door
5 jaar is mij heel wat lof toegesproken tij- KOT verloren. De Vordenaren staan nu met 23
dens en na het Carnaval.
punten op een gedeelde 4e en 5e plaats gelyk met
Nooit het ik beter 'de gelegenheid gehad om Trefpunt Kruisberg I uit Doetinchem.
mijn gevoelens eens te uiten als bij de vie- Deze week gaat KOT I in Hengelo op bezoek bij
(Jtet is nog winter . . .
ring
van dit 1ste lustrum. Dank zij de rode lantaarndrager 't Averenck I, waarbij een
Maar toch nadert de lente.
Vordense zege in de ly'n der verwachtingen
medewerking van de redaktie van dit week- kleine
ligt.
blad.
Wij kunnen u alle soorten
In klasse D II krijgt KOT II deze week bezoek van
't Averenck III.
Daar
gaat
ie
dan
!
!
!
Vloerbedekkingen, Gordijnen enz.
Al de lof mij toegezwaaid, zwaai ik met In Klasse E I ontvangt KOT III bezoek van
Slot II uit Doetinchem. In deze klasse wordt een
VOORDELIG LEVEREN
dit lustrum retour.
verwoed gevecht geleverd om de bovenste plaats
Ie: Naar het Carnavalsbestuur waar ik die tussen de derde teams van Concordia en KOT.
Ook oude matrassen maken wij
5 jaar zo prettig mee heb samengewerkt. De Hengeloërs hebben thans de leiding met 59 punweer ALS NIEUW, zowel kapok
Ik heb van dichtbij hun werkzaamheden ten uit 11 wedstrijden terwijl KOT III 55 punten
als veren.
mogen aanschouwen en iemand die hier heeft verzameld doch uit 10 wedstrijden. KOT IV
niet inzit kan niet begrijpen hoeveel werl bezet de 6e plaats met 37 punten uit 11 wedstrijDeze week gaat het vierde team op bezoek bij
Mombarg - Kranenburg aan een dergelijk Carnavalsfeest voora' den.
Princesse II.
gaat.
Telefoon 6679
In het clublokaal van de B.V. Slot te Doetinchem
2e: Naar mijn beide adjudanten; aan hei wordt de finale districtskampioenschap tweede
ben ik ontzettend veel dankbaarheid ver klas Libre Moyenne 3,00 t/m 4,50 gespeeld, waarzij hebben zich voor meer dan aan van KOT-zyde wordt deelgenomen door de
1 schuldigd,
100 po|^gegevenom dit feest in alle op heer J. Wynbergen.
In het bij^Kdistrict „De IJselkring" kwam de
zichten^K; doeiflfeagen. (Alle hulde voo Zon
I vry'ci^avond uitstekend voor de dag door
Telefoon 1500
dit trouwe tweetal).
Excelsior II in eigenBis met 6—2 te verslaan.
VORDEN
Laat ik verder geen personen afzonderlij] De Zon I staat in haawfdeling op de vy'fde plaats
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer
gaan noemen, dit zou onmogelijk zijn. Laa met 72 punten uit 17 JBdstrijden.
ik volstfaan dooide zeggen, alles, alles da Het tweede viertal vd^Pbe Zon behaalde eveneens
er
toe JA kan d^Jen een Carnaval te doen een verdienstelijk resultaat door thuis met 4—4
Zondag 17 februari, 8 uur
te sf^ln tegen Drempt I. Desondanks verslagen^T ieder die daar een steentje tod gelijk
toeven de Vordenaren mei 38 punten uit 16 wedbijgedragen heeft, aan hun allen mijn er- strijden nog steeds op de onderste plaats.
kentelijke
dank en voor diegenen die lof Deze week krijgt De Zon I bezoek van Exelsior III,
met: Gene Autry - Smiley Burnette
als hierboven bedoeld en die ik aan hen al- terwijl voor De Zon II de zware uitwedstryd tegen Ons Genoegen I op het programma staat.
Gene neemt het op tegen een aantal
len retour stuur.
geldwolven en overwint.
En nu het 1ste lustrum ! ! ! !
Tevens opnamen van een daverende
Ja, de 24, 25 en 26ste februari is het dan
FEESTAVOND
rodeo-show.
weer zo ver. Dan gaat Vorden-Kranenburg
TOUWTREKKERSVERENIG1NG
weer Carnaval vieren. De voorbereidingen De leden van de Touwtrekkersvereniging
Toegang alle leeftijden
zijn al weer in volle gang en ik meen nu „Medler" hebben in caié Eykelkamp niet hun
al te mogen zeggen, dat het 1ste lustrum dames de jaarlijkse feestavond gehouden. Het
werd een recht gezellige avond.
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.) alles zal overtreffen.
Ja „Deurdreajers", met uw medewerking Voorzitter G. Hendriksen hoopte dat dr/t:
het onderlinge contact weer zou verKaartverkoop en plaatsbespreken bij
"wordt het weer een gezellig, heerlijk Car- avond
stevigen en dankte de diverse teams voor hun
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
naval. Want dan klinkt er weer: „Al lo- goede prestaties in het afgelopen jaar.
niet op zondag.
pen wij boven op een mijn, . . . . ."
Tevens werd op deze avond afscheid genomen
Wat een heerlijk feest, jong en oud, arm van de heer G. Kappert, Kranenburg, de leidei
of rijk, nooit wordt er gekeken 'welke van de Medler Touwtrekkersteams, die wegens
deze functie niet langer kan
Dichting. Alles viert feest, alles hoort er omstandigheden
vervullen.
bij en is er bij en da,t is zo heerlijk, dat De voorzitter bracht in zijn toespraak naar
geeft zoveel voldoening.
voren, hoe de heer Kuppert beschikte over uitDit Carnavalsfeest brengt ieder bij elkaar! , stekende leiderscapaciteiten, die hij ten volle
in dienst stelde van de vereniging, die daardoor
Jammer dat wij (Prins en Adjudanten] menig succes wist te bereiken. Spiekei dankte
1963
van B. en W. geen toestemming konden hem hiervoor hartelijk en hoopte de heer KapVorden
Kranenburg
krijgen om die zondagmiddag een kleine pert nog menigmaal op de toeniooiveldcn te
optjocht te mogen houden vdoor Vorden. mogen ontmoeten om de verrichtingen van de
Zondagmiddag 24 februari
Het was zo'n mooi cadeau geweest aan Medler Touwtrekkers gade te slaan. Hij overGROOT KINDERCARNAVAL
het Carnavalsbestuur en een prettige af- handigde hem een blijvend aandenken namens
m.m.v. „Concordia"
wisseling voor de ouderen in Vorden, die de vereniging.
13.30 uur Bijeenkomst van alle gecostude ijocht naar de Kranenburg niet meer
meerden in de feestzaal.
kunnen
maken.
K.A.B.
Keuring van de costuums.
Maar misschien mogen wc dit toch nog De plaatselijke afdeling der K.A.B, heeft bij
Aardige prijzen voor de mooiste costuums.
eens meemaken, dat heel Vorden en Kra- Schoenaker een gespreksavond gehouden, waartoe
14.05 uur Feestelijke intocht van Prins
nenburg mee mogen genieten van deze verschillende leden waren uitgenodigd.
Carnaval.
Voorzitter dhr. Th. Bijen sprak een kort openingskleurrijke
optocht van de kleuters.
14.30 uur Optocht.
woord en was verheugd de gespreksleider van deze
Hebt u de glunderende gezichtjes van die avond, de Z.E. Pater Cordianus Wienk ofm, kape15.00 uur Voorstelling
kinderen
al eens gezien ?
laan alhier, te mogen begroeten.
FILM en POPPEKAST
Kapelaan
Wienk sprak hierna over „De OecumeNee?
Jammer!
Als
jii
het
ziet
loopt
u
er
Zondagavond
nische Beweging in onze tijd". Spreker belichtte
zelf
warm
voor.
19.00 uur Aanvang Bonte Avond.
dit actuele onderwerp op zeer begrijpelijke wijze
Daarom, allen op naar de Kranenburg om en behandelde uiteraard ook het Vaticaanse GonMuziek: „De Favorita's"
Conferencier: Geurt van Geurt
dit te aanschouwen. Ik verzeker u, 'dat cilie. Naar aanleiding van deze inleiding ontspon
Zang en voordracht.
u er geen ppijt van zult hebben.
zich een interessante discussie, waaruit zeer leerEen programma echt in carnavalsstijl!!
Tot alle Carnavalsvierders zou ik dit wil- zame conclusies naar voren kwamen.
Maandag 25 en dinsdag 26 februari
len zeggen: maak er een mooi eerlijk feest De heer By'en bracht allen hartelijk dank voor hun
opkomst en speciaal pater Wienk voor zijn medevan, zoals wij gewend zijn, de bestje re- werking.
G R O O T CARNAVAL
(gecostumeerd bal)
klame om iemand te winnen is hoe het geo.l.v. Prins Cornelis I
bracht wordt. Wij kunnen bogen op goed
B.O.G. OP EXCURSIE
Aanvang 19,30 uur.
gebrachte feesten; laten wij hier mee doorgaan,' dan zullen we dinsdag 26 februari üa. 30 leden van de plaatselijke afdeling van de
De gecostumeerden, die in aanmerking
willen komen voor een prijs, betalen vóór
wederom de duim omhoog kunnen steken B.O.G. hebben een winterexcursie gemaakt naar
de keuring f l, — p.p. Er worden prachtige
en in koor kunnen zeggen „HET WAb Boxmeer, waar o.m. de pluimveeslachteryen werprijzen beschikbaar gesteld.
den bezichtigd.
WEER ZO','.
Enige uren in gezonde carnavalssfeer
Van hieruit ging het gezelschap naar Millingen
Ik
wens
u
allen
een
zeer
prettig
Carnaval
staan u te wachten!
waar op de Waayboerhoeve vei'schillende model1963.
Muziek: „The Rhytm Stars"
stallen en silo's worden bezichtigd o.m. de AmeriPrins Cornelis 1.
kaanse Harveston-silo.

Broederij Schoonoord, Veenendaal

Nutsgebouw"

De Bandieten van Capistrano

VOORJAARSSTIERENKEURINGEN 1963
Op onderstaande keunngsplaatsen is gelegenheid voor inschrijving van stieren in het stamboek (voorlopig of delinitief). Daarvoor komen
in aanmerking stieren, die een z.g. zwarte schets
hebben (dus ingeschreven zijn in het Register
van Jongvee van het N.R.S.), aan de minimumeisen van inschrijving voldoen en tenminste 11
maanden oud zijn (ol voor definitieve inschrijving i>0 maanden oud).
Wellicht ten overvloede delen wij u nog mede,
dat per 1-1-196Ü bloedgroepenonderzoek bij
jonge dieien verplicht is. Stieren, die niet gebloedgroept zijn, kunnen worden aangeboden
en er kan een rapport worden opgemaakt. Deze
keuringsrapporten worden pas algegeven wanneer een gunstig uitvallend bloedonderzoek
heelt plaats gehad.
Daarnaast is op deze keuringen gelegenheid
stieren aan te bieden, voor eventuele aanwijzing naar de Centrale Stierenkeuringen te
Zutphen.
Er wordt opmerkzaam op gemaakt, dat vanaf
l mei 1958 slechts voorlopig of definitief in het
stamboek ingeschreven stieren (dus stieren met
V of een S op de voorzijde der horens gebrand)
voor de publieke tlekdïenst mogen worden gebruikt in Gelderland.
In deze omgeving worden de keuringen gehouden op:
Maandag 11 maart te Hengelo (G.) om 9 uur;
te Lochem om 10.45 uur; te Warnsveld (H.
M a k k i n k ) om 15.45 uur en te Wichmond om
16.30 uur.
Woensdag 13 maart te Vorden (K.I. stal) om
10.30 uur en te Ruurlo (K.I. stal) om 13.30 uur.
De centrale stierenkeuring te Zutphen heeft
plaats op 17 april voor de M.R.Y.-veeslag en op
U5 april voor het F.H.-veeslag.
BIOSCOOP
De film van zondagavond: „De bandieten van
Capistrano" ^eelt een felle concurrentiestrijd
te zien tussen twee showbedi ijvrn. liet gaat er
heet naar loc. Gene Autry speelt de hoofdrol
en dat betekent spanning, zang en humor.
EEN VERRASSENDE ZEGE VAN WOLTERING
OP BUIS
Tijdens de finale om het jeugdkumpiocnschap van
Gelderland verrichtte onze plaatsgenoot J. Woltering in zijn laatste ontmoeting een uitstekende
• i t o r te winnen van Buis uit Ochten.
Deze overwinning krijg nog meer reliëf \v;mneer
men bedenkt dat Buis nog een kleine kans had
om kampioen te worden, welke illusie thans wreed
is verstoord. Dit „moeten winnen" heeft waarschijnlijk zijn stempel gedrukt op het spel van
Buis, die geen vat kon krijgen op de nuchtere
speeltrant van Woltering.
Hoewel zaterdag de laatste ronde werd gespeeld is
de kampioen nog niet uit de bus gekomen, omdat
de wedstrijd tussen Kemperman (Huissen) en Hermclink (Ulft) uitgesteld moest worden. De overige
uitslagen van de laatste wedstrijddag waren: Van
Loon—Bax 2—0; v. d. Looy—Brummelkamp 2—0;
Koedam—Valen O—2.
Tevens zy'n de uitslagen bekend geworden van de
indertyd uitgestelde ontmoetingen uit de 6e en 8e
ronde n.l. Buis—Bax 2—0; v. d. Looy—Koedam
1—1 en Buis—Valen 2—0.
De stand is momenteel: 1. Kemperman (Huissen)
8 gesp. 14 punten; 2. v. d. Looy (Angeren) 9 gesp.
13 pt;3. Hermelink (Ulft) 8 gesp. 12 pt; 4. Buis
(Ochten) 9 gesp. 12 pt; 5. v. Loon (Velp) 9 gesp.
10 pt; (!.'Valen (Velp) 9 gesp. 9 pt; 7. Woltering
9 gesp. 8 pt; 8. Koedam (Ochten) 9 gesp. 6 pt;
9. Bax (Tiel) 9 gesp. 4 pt; 10. Brummelkamp
(Vaassen) 9 gesp. O pt.
/atcrdag a.s. zal de wedstryd tussen Kemperman
en Hermelink gespeeld worden, waarby Kemperman, zoals uit de stand wel blykt, de beste papieren heeft.
JAARVERGADERING „MOSSELS BELANG"
De Stieren- en controlevereniging „Mossel Belang" hield in zaal Schoenaker haar jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer A. J.
Oltvoort. Het jaarverslag van de secretaris, de
heer G. Ruiterkamp, vermeldde o.m. dat het ledental gelijk was gebleven. De heer W. Wissink kon
als penningmeester zowel voor de stieren- als voor
de controlevereniging <'<•" l>atig saldo melden,
lüj de bcstuursverkiozing werden de aftredende
bestuursleden, de heren A. J. Oltvoort en G. Ruiterkamp, herkozen.
Het dekgeld werd vastgesteld op ƒ 7,— voor nietstamboekkoeien en ƒ 8,— voor volbloeddieren.
(ONTACTAVOND MANNENKOREN
Naar ons werd medegedeeld zullen <ie navolgende
koren aan do contnrtavond Mannenkoren in zaal
Bakker op zaterdag 16 februari a.s. deelnemen t.w.
Mannenkoren uit Zutphen, Enschede, Doetinchem
en Laren (Gld.) alsmede het R.K. Kerkkoor van
de Kranenburg benevens het Vordens Mannenkoor.

Een abonnement op CONTACT
brengt u wekelijks voordeel!
De Vordense zakenman gaat met zijn
tijd mee en telkens ^tett bij u door
middel van advertenties in dit blad
kennis van zijn extra aanbiedingen.
Door gebruik te maken van deze aanbiedingen haalt u het abonnementsgeld van slechts 6 et. per week er
dubbel en dwars weer uit.
Heeft u buren, welke niet op
CONTACT zijn geabonnetrd?
Wek hen dan op dit alsnog te doen.
Zij zullen u dankbaar zijn voor de tip!

(Contact,
nét blad

van

Vorden!

PROGRAMMA

1000 JA AR

Maandag 23 sept: 19.45 uur officiële opening in de feesttent.
20.15 uur eerste opvoering van de revue.
Dinsdag 24 sept.: 10.00 uur opening grote landbouw werktuigententoonstelling;
demonstraties landbouwwerktuigen; 13.00 uur vervolg demonstratie landbouwwerktuigen.
14.30 uur speciaal damesprogramma onder het motto: „Mijmeringen in mijn
keukentje".
20.00 uur tweede opvoering van de revue.
Woensdag 25 sept.: St. Michielsmarkt; 8.30 uur enterkeuringen koud-en warmbloed en Shetl. pony's.
9.00 uur opening van de grote kermis.
10.00 uur landbouw werktuigenten toonstelling.
10.00 uur centrale keuring van de afd. Gelderland van de Kon. ver. „Het
Nederlandse Trekpaard".
Gehele dag dansen.
Donderdag 26 sept.: 9.30 uur Rundveefokdag in samenwerking met de K.I,
9.30 uur Prov. Varkensbeoordelingswedstrijden.
9.30 uur Prov. Trekkerbehendigheidswedstrijden.
9.30 uur Nationale Rundveebeoordelingswedstrijden.
9.30 uur Wedstrijddag voor de jongeren (dames).
10.00 uur landbouwtentoonstelling.
20.00 uur laatste opvoering van de feestrevue.
Kermis
Vrijdag 27 sept.: speciaal kinderprogramma voor schoolkinderen uit de gemeente.
20.00 uur voetbalwedstrijd Graafschap-combinatie—Rheingold '07 op 't Pax-terrein.
Kermis.

HENGELO - GLD.

FEESTWEER 23-28 SEPT.

Zaterdag 28 sept: 10.00 uur grote allegorische optocht; 12.00 uur boerenbruiloft; 14.00 uur grote grasbaanwedstrijden voor motoren; 17.00 uur reüni oud-Hengeloërs in de feesttent met medewerking van een
boerenkapel en boerendansers; 19.30 uur groot vuurwerk op 't Pax-terrein; dansen en kermis.

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
19 t/m 25 sept '63

Pindakaas
per pot
Bij 150 gram
Ham speciaal
Gehakt
Blik 500 gram . . .

10
WAPENTJES

Bij 3 pakjes
Margarine
samen met
150 gram
Cognacbonbons

Ananas
2 blikjes

100
WAPENTJES

Victoria repen
S stuks

Gesloten wegens vakantie
Fa. BEDRIJFSTECHNIEK

van 23 t.e.m. 28 september

L. Emsbroek Ing.
Postbus 15, C 73
VORDEN
Tel. (06752) 1286

Smederij OLDENHAVE
Delden

VRAAGT:

Weekend aanbieding!
Prima terlenka
Heren pantalons
van f 29.95

voor f 26.95

MEDEWERKER
Na een zeer ruime inwerkperiode moet hij zelfstandig projekten kunn^fcpitwerken en realiseren.
In uitvoering zijn momenteel o.a.:

A. J. A. HELMINK

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapenties

projekten op het gebied van staalkonstruktie,
interne transport, magazijninrichting, papierindustrie
en gieterij.
Tekenkamer-ervaring gewenst.

VIVO kruideniers:

óteed* »nrtcrir KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/1 Hoge
Brood wordt u nu nog dagelijks
bezorgd!

Wilt u dat 20 houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!
Vordense Bakkersver.

begint de

zondagsschool
weer

Trouwlustigen!

Auto's te huur

RADIO

Ondertrouwbrieven
» Drukkerij Wolters

Het Bestuur.

en

TELEVISIE

Nieuwstad 12, Vorden

Elektr. Techn. Inst. Bureau

Sigma Diepvriezers
Er is eigenlijk nog maar één manier om groente, fruit en vlees goed
te bewaren. In een diepvriezer! Blijvend vers. Smakelijk en vooral gezond! En pok dat geloop naar vrieskluizen is overbodig geworden.
Want met een geringe investering hebt U nu zelf een vrieskluis in
huis. Een goede. Een SIGMA. En heeft U altijd verse levensmiddelen,
direkt klaar voor gebruik.
SIGMA diepvriezers zijn er reeds vanaf 95 tot 500 liter. Grote invrieskapaciteit, lange levensduur, laag stroomverbruik en royale garantie.

en alle gegevens vragen bij:

Weulen Kranenbarg
H. Lijftogt 't Hoge 57

BLAUPUNKT
PHILIPS

Wij maken graag uw

in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
Groten om 10 uur; kleinen om 11 uur.
Nieuwe leerlingen hartelijk welkom.

U kunt deze SIGMA zien

Vraagt inlichtingen.

en

A.s. ZONDAG

LEHJ

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Ruurloseweg 45
Tel. 1217

Leeftijd ca. 20 jaar. Woonachtig in Vorden.

Ver. van Vrijz. Hervormden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

G. EMSBROEK en ZN. u.
Zutphenseweg 5

— Telefoon 1546

P. Dekker
Telefoon 1253
Ook voor

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

DIEPVR1ESKISTEN
VOLOP VERSE

jonge haantjes

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

AUTO-VERHUUR

Assurantiekantoor

J, van Zeeburg
Almenseweg 12

Geen diepvries
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen
Tel. 1214

Telefoon 1531

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

DE STRIJD OM DE GEZONDHEID
Nieuwe geneesmiddelen
Schadelijk of onschadelijk?

Doe het zelf!
Nu gemaakt - straks klaar

japon- en Rokstoffen
Structuur Weefsels
Ruiten

De

Shetlands

nieuwste
modebladen
liggen
voor

Pepita's
Een knoop kan een japon „af" maken.
Ook hier rijk gesorteerd.

U
klaar/

Tel. 1214

De kille avonden komen
weer.
Verwarm u heerlijk

M.I.LV.
Vereniging van Mode-leraressen
in Landelijk verband

bij een

VENTILATOR- of
SïRflflLKACHEL
Ook ideaal voor studerende jeugd
Ventilatorkachels voor de lage
prijs van f52.— (3 schakelstanden)
Straalkachels vanaf f 23.50
Zonnekachels f 12.95
Verder ruime sortering
Tiger Plastic en Huish. art.

J. H. WILTINK
1656,

H. H. JAGERS
Wij betalen de hoogste
prijzen voor
PATRIJZEN
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Kies uit
overvloed

't Hoge 26, Tel.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.
Zutphen

NAAICURSUS
Bij voldoende deelname begint er weer
een naaicu^fe op woensdag 2 okt.,
's avonds om 7 uur in het Nutsgeb.
Opgave voor 28 sept. bij mej. A.
Bannink, QJ61, Vorden, Tel.
1671.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

Vordeo

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Catechisatie's Herv. Kerk
In de consistoriekamer van de kerk:
Maandagavond 7-8 uur jongens, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur meisjes, die op de 2e-jaarsbelijdeniscatechisatie zijn,
9-10 uur jongens, die op de 2e-jaatsbelijdeniscatechisatie zijn
Dinsdagavond 7-8 uur meisjes, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur jongens, die nog niet op belijdeniscatechisatie gaan,
9-10 uur jongens en meisjes, die op de le-jaarsbelijdeniscatechisatie komen en op
de woensdagavond niet kunnen komen
Woensdagavond 7-8 uur meisjes, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur meisjes, die op de le-jaarsbelijdeniscatechisatie komen,
9-10 uur jongens, die op de 1-jaarsbelijdeniscatechisatie komen
Zaterdagavond 6.30-7.30 jongens en meisjes, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan en op de andere uren niet kunnen komen

In de pastorie van Ds Jansen:
Zaterdagmiddag 4-5 uur jongens en meisjes, die op de 2e-jaarsbelijdeniscatechisatie
zijn en op de maandagavond niet kunnen komen

In de pastorie van Ds van Zorge:
Een middagcatechisatie, op een vast te stellen u u r . in overleg met die catechisanten, die op de avond, bij voorkeur niet komen.
De catechisaties vangen aan op zaterdag 21 sept. a.s. en in de week na zondag 22 sept.
Op dinsdagavond 24 september kan géén catechisatie worden gehouden. (Uitvoering
van het Ned. Kamerkoor)
Mocht iemand op de aangegeven uren niet kunnen komen, dan gaarne overleg met
de predikanten.
Ds J. H. Jansen - Ds J. J. van Zorge

VOOR LIBELLEmOiVS NAAR

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Onze eeuw heeft vooruitgang gebracht in heel
wat takken van de wetenschap on niet in het minst
bij de geneeskunde. Chirurgen kunnen in onze tyd
ingrijpen in gevallen, welke nog maar kort geleden
als volkomen hopeloos moesten worden beschouwd.
Een groot aantal nieuwe geneesmiddelen en geneesmethoden heeft de artsen sterke wapens in
handen gegeven tegen de belagers van onze gezondheid. Aan de andere kant — iedereen heeft
de laatste maanden kunnen ervaren, dat aan de
enorme groei van de met name pharmaoeut isrlie
industrie ook bezwaren kleven. Het Softenondrama heeft de wereld geschokt om de rampzalige
gevolgen. Naast Softenon zijn er meer gevallen
geweest, waarin geneesmiddelen plotseling een
dramatische uitwerking bleken te hebben.
Het zou verkeerd zijn om voor deze incidentele
gebeurtenissen de gehele pharmaceutische industrie te veroordelen. Ook al waren de drama's
nog zo schokkend. In onze tijd is deze industrie
niet meer weg te denken by de bestrijding van de
ziekten, die de mensheid bedreigen. Vroeger, ja
vroeger was het anders. Eeuwen geleden waren
ziekten en genezing in de ogen van de mensen
magische verschijningsvormen. Zoals wij dat nog
kunnen zien bij sommige wilde stammen in Australië en Afrika. Ook al slaagden sommige tovenaars
er in min of meer door toeval kruiden te vinden,
die beter werkten dan de geneesmiddelen, welke
wij nu kennen, het merendeel van de geneesmethoden bleef voor hen toch even duister als de magische wereld van hun goden dat voor ons zou
zijn.
Toch zijn er al vóór onze jaartelling sporen te
vinden van een min of meer systematische aanpak. Ongeveer vijfhonderd jaren vóór de geboorte
van Christus voerde de Indische geneesheer Atreya
al het beheer over een apotheek met zevenhonderd
verschillende kruiden. Dezelfde Atreya opereenlr
zelfs met goed gevolg mensen, die aan breuk of
staar leden. Vijftig jaren later begon het werk op
te vallen van Hippocrates, de Griek, die de vader
van de geneeskunde zou worden. Hij begon anatomie en therapie los te maken van bijgeloof en geheimzinnigheid. Zonder hulp van microscopen en
thermometers verzamelde hij een schat van gegevens over het menselijk lichaam. Meer dan twintig eeuwen lang zou de door hem vergaarde kennis de basis van de medische wetenschap blijven.
De medische wetenschap heeft echter eeuwen lang
voortgesukkeld met de slechts bescheiden middelen, welke de mens in de natuur kon ontdekken.
Het aantal geneesmiddelen was beperkt. Tas de
laatste tientallen jaren is hierin verandering
komen. Het is vooral de opkomst van de chemie
geweest, die hieraan heeft medegewerkt. Het was
voor het eerst de scheikundige Paul Ehrlich, die
een halve eeuw geleden de theorie verkondigde,
dat het mogelijk moest zijn stoffen te bereiden,
die ziekteverwekkende micro-organismen in het
menselijk lichaam konden doden zonder aan het
organisme zelf schade te doen. Aanvankelijk zag
men hierin slechts ketterij, hoewel Louis Pasteur
toch al uitvoerig het bestaan van de micro-organismen had aangetoond. In zijn laboratorium
werkte Ehrlich echter onvermoeibaar verder. Als
basis voor zijn naspeuringen gebruikte hij arsenicum. Het verhaal gaat, dat hy meer dan zeshonderd verschillende verbindingen heeft geprobeerd
tot hij eindelijk het Salvarsan vond.
Het middel bleek uitstekend te helpen tegen de
beruchte syphilisaandoening. Nadien zijn de ontdekkingen aan de lopende band gedaan. In de
jaren dertig ontdekte de Duitser Gerhard Domagk
de eerste chemische sulfonamiden, geneesmiddelen,
welke waarlijk onmisbaar zijn geworden in de
strijd tegen infectieziekten, die vroeger onvermy'delijk slechts één afloop kenden: de dood.
(Nadruk verboden)
Het N.I.P.O. (Nederlands Instituut voor de
Publieke Opinie) vraagt

enqueteurs en enquetrices
om als regel 's avonds, vaak 's maandags,
in hun gemeente vraaggesprekken te houden
aan de hand van vragenlijsten.
Vergoeding op basis van gewerkte uren.
Minimum leeftijd 21 jaar.
Vraag inl. bij het N.I.P.O., Barentszplein 7,
Amsterdam. Óp Uw brief vermelden letter K.

BLOEMENTENTOONSTELLING
» /tnfo~c//ora//a
in het Nutsgebouw.
Vrijdagavond 20 sept. van 7.30-10 uur
Zaterdag 21 september van 3-10 uur

Prijsuitdeling zaterdag 9.30 uur.
Entree 35 cent.
Verloting maandag 23 september a.s. om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.

