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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. Druk-
kerij Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving voor l oktober in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLOBALIA UITSTEKEND GESLAAGD
De bloemententoonstelling van Nutsfloralia die
vrijdag en zaterdag in het Nutsgebouw gehouden
werd, mag zeer geslaagd worden genoemd. Het aan-
tal inzendingen was groter dan voorgaande jaren.
De inzenders hadden aan hun veldboeketten, vazen
me,t bloemen, fantasiestukjes e.d. veel aandacht be-
steed, hetgeen de taak van de jury niet vergemak-
kelijkte.
De jury, die de inzendingen beoordeelde bestond
uit: mevrouw Sanders-Huiskamp uit Eerbeek, de
heer Jonasse uit Lochem, de heer Bakker uit
Warnsvcld, de heer Snoeyink, leraar landbouw-
school te Vorden, de heer Derksen Sr. uit Vorden,
de heer Wesselink, „Kamphuizen" en de heren P.
Bakker en Jörissen.
Zij toonden zich zeer tevreden over de kwaliteit van
de inzendingen. Zaterdagavond reikte de voorzitter
van het Nutsdepartement Vorden, de heer H. Wes-
selink, de prijzen uit.
De uitslagen waren als volgt:
Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen: 1. Henk
Wolsing; 2. Wim Eyerkamp; 3. Hen Pelgrum; 4.
An Pelgrum; 5. Ans Spiegelenberg; 6. Gerry Wen-
tink; 7. Riekie Haneveld; 8. Anne Ruessink; 9. Rob.
bie Derksen; 10. Ansje Harmsen; 11. Jan Schim-
mel; 12. Henny Kettelarij; 13. Anja Pardijs; 14.
Lientje Bargeman; 15. Tineke Wiersma; 16. Henny
Meenink; 17. Truus Hulsteyn; 18. Thea Steenbre-
ker; 19. Corrie Lichtenberg; 20. Marijke Ribbers.
Wedstrijd stekplanten groteren: 1. mej. Minny
Vruggink „Riethuis"; 2. mevr. Haverkamp-Olt-
huis; 3. mevr. Schoolderman; 4. mevr. H. A. Kuy-
per-Olthuis.
Wedstrijd eigen gekweekte planten: 1. mevr. Hid-
dink-Hietveld; 2. mevr. Wuestenenk-Tjoonk; 3.
mevr. W. Voskamp; 4. mevr. Heus; 5. mevr. Par-
dij s-Pardij s.
Wedstrijd eigen gekweekte bloemen: 1. mevr. Aal-
derink-Rietman; 2. mevr. Tjoonk-Vriezen; 3. mevr.
Aartsen-Bijenhof.
Wedstrijd eigen gekweekte vruchten: Geen prijs
toegekend.
Wedstrijd voor cursisten, Kleine Vazen: 1. M. Spie-
gelenberg; 2. mevr. W. Elbrink-Visser; 3. M. Spie-
gelenberg.
Idem, Grote vazen: 1. M. Spiegelenberg; 2. mevr.
E. v. d. Ven-Remnv
Idem, Bloemstukjes: 1. Mar jan v. d. Wey; 2. mevr .
M. Koerselman-Smeitink; 3. mevr. W. Elbrink-
Visser.
Idem, Stukjes voor tafelversiering: een eerste prijs
werd hier niet toegekend; 2. mevr. W. Voskamp-de
Greef.
Idem, stobben: 1. mevr. R. v. d. Weij-Hieminga; 2.
M. Spiegelenberg; 3. mevr. W. Voskamp-de Groef.
Idem, Fantasiestukjes: 1. M. Spiegelenberg; 2.
mevr. R. v. d. Wey-Hieminga.
Wedstrijd voor groteren (vanaf 15 jaar) Kleine
Vazen: 1. mevr. Luichies-Stoelhorst;; 2. mevr. A.
Hulsteyn-Masselink; 3. mevr. A. Hulsteyn-Masse-
link; 4. mevr. W. Luichies-Stoelhorst; 5. H. Kip,
Insulindelaan; 6. mevr. Luichies-Stoelhorst.
Idem, Grote vazen: 1. H. Kip; 2. mevr. Tjoonk-
Vriezen.
Idem, bloemstukjes: 1. mevr. A. Hulsteyn-Masse-
l i n k ; Ü. mevr. Eckhardt-Smit; 3. H. Kip; 4. mevr.
C. Dekker-Achterberg; 5. mevr. A. Hulsteyn-Mas-
selink; (>. mevr. G. Hoetink-Klein Ikkink.
Wedstrijden voor groteren (vanaf 15 jaar) Fan-
tasiestukjcs: 1. mevr. Haverkamp-Olthuis; 2. mevr.
A. Hulsteyn-Masselink; 3. mevr. G. Hoetink-Klein
Ikkink; 4. H, Wesselink-Dommerholt; 5. mevr. A.
Hulsteyn-Masselink.
Henk Gosselink kreeg hier een aanmoedingsprijs.
Wedstrijd voor droogbloemen: 1. mevr. Haver-
kamp-Olthuis.
Bloemtekeningen voor kinderen t/m 15 jaar naai-
de natuur: 1. Jopie Oudsen; 2. Juul Lenselink; 3.
Casper Wechgelacr; 4. Johan Tragter; 5. Ina Voor.
horst; 6. Wilma Bosman; 7. Marianne de Greef; 8.
Ina Groot Enzerink.
Bloemtekeningen voor kinderen t/m 15 jaar naar
voorbeeld: 1. Karin Aartsen; 2. Everdien Wuesten.
enk; 3. Eric Koning; 4. Harmientje Kleuter.
Fantasiestukjes zoals sprookjes enz.: 1. Anja Par-
dijs.
Tuintjes in miniatuurvorm, voor kinderen: 1. Henri
Helmink; 2. Ab Jeulink.
Bloemschikken voor en door kinderen tot 14 jaar,
vazen: 1. Ansje Pelgrum.
Idem, bakjes: aanmoedigingsprijs voor Miny Kette.
lerjj.
Veldboeketten voor groteren: 1. mevr. Aalderink-
Rietman; 2. mevr. Tjoonk-Vriczen; 3. mevr. J.
Wuestenenk-Jansen.
Veldboeketten voor kinderen: Ie prijs niet toege-
kend; 2. Willy Gotink (Addink).
Paddestoelen (kinderqn): Tonny Bloemendaal, aan-
moedigingsprij s.
Biedermeyer f eestboeket j es in wit papieren man-
chet: 1. mej. A. Wesselink, Elshoff.
Schilderijtjes van stro- of verse bloemen: 3e prijs
voor J. Hartman.
Speciale wedstrijd in eigen gekweekte dahlia's: l,
P. van Ek, groep van 9 vazen; 2. mevr. P. Hanv
Groot Jebbink; 3. mej. A. Wesselink, Elshoff; 4.
mevr. D. Voskamp, Voskuil; 5. mevr Jolink-Wesse
link.
Voor de mooiste inzending van de tentoonstelling
werd door het bestuur een zilveren wisselbeker be-
schikbaar gesteld. Deze beker moet 3 jaar achter
elkaar door dezelfde persoon gewonnen worden,
voordat hij definitief in het bezit van de winnaar
komt. Deze beker werd dit jaar gewonnen door me-
vrouw R. v. d. Wey-Hieminga, voor haar inzending

in de afdeling „stobben". Zij behaalde hier hot ma-
ximaal aantal punten, dat door de jury gegeven kan
worden, n.l. 23.
Mevrouw Biljard-Korberynk uit Twello heeft de
cursus bloemschikken geleid, waaraan 21 leerlingen
deelnamen en waarvoor 7 wedstrijden waren uit-
geschreven. Hiervoor waren 38 inzendingen binnen,
gekomen, waarvan het peil zeer hoog stond.
Mevrouw Biljard had zelf enige bloemstukken ter
opluistering ingestuurd, waarvan vooral de muur-
mat met Japanse waaier zeer de aandacht trok. Met
een dergelijk stuk behaalde zij op de Floriade te
Rotterdam de hoogste prijs van de gehele tentoon-
stelling. Ook het muurladdertje met droogbloemen,
de deksel van de kersenmand en het hengselmandje
waren prachtig. Ook was er een keurige, feestelijk
gedekte tafel, versierd met een prachtig midden-
stuk. Dit was bijzonder mooi van kleur.
De firma Koerselman stond het bestek en servies-
goed in bruikleen af.
De damescommissie uit het bestuur die belast is
met het inzenden van een mooi bloemstuk buiten
mededinging, had een prachtig mozaïek gemaakt
van felgekleurde bloemen in een landschap, met op
de achtergrond de oude houten stendermolen, vroe-
ger staande aan de Molenweg. Doordat er achter
de molen een diepblauwe hemel was aangebracht
kreeg het geheel een diepte waardoor het oog werd
vastgehouden of je wilde of niet. Het was gemaakt
door de dames Haverkamp j r., Hesselink en Hogen-
doorn.
Het trouwe bestuurslid uit Zutphen, de oud-Vorde-
naar Jan Haverkamp, had rondom een antieke kist
enkele schitterende bloemstukken gemaakt. Vooral
de bamboestok met gele en lila bloemen dwong aller
bewondering af.
Met recht kan Nutsfloralia trots zijn op zijn jaar-
lijkse bloemententoonstelling. Er was een goede be-
langstelling.

Zaterdag a.s.

kollekte voor de reclassering
door de schoolkinderen. Willen zij,
die een circulaire ontvangen hebben,
hun zakjes bij de schoolkinderen in-
leveren of bij de pastorie van Ds. Jansen?

VOETBAL
Vorden I heeft /o^fcgmiddag op de Kranenburg
een glorieuze middl^peleefd in de plaatselijke ont-
moeting tegen Ratti. Zeven maal zagen de geel-
:'<varte:i de hal achter d<>;:lman Hartelman in het
net verdwijnen, terwijl de Vordense doelman Wis-
sels zijn doel voor <^^rboring wist te vrijwaren.
Zonder ook maai1 '"''^Bpeler van „Vorden" tekort te
doen, mogen we rustig constateren dat rechtsbuiten
Eef Eggink de grote uitblinker was in deze wed-
strijd. Met zijn flitsende schoten moet hij de Ratti-
achterhoede wel een zeer onprettige middag be-
zorgd hebben.
Vorden III kreeg zondag op eigen veld een verdien-
de 7—2 nederlaag te slikken van R.K.G.V.V. III uit
Giesbeek.
Vorden a heeft in Dieren van Dierense Boys a
eervol verloren met 3—1. Het tegenpuntje werd
gescoord door G. Holsbeek.
Vorden d heeft thuis met 7—2 van Be Quick f
gewonnen. De doelpunten werden gescoord door
Kieft 4x, Kamperman 2x en Dijkman lx.
Zondag a.s. staan er voor Vorden de volgende wed-
strijden op het programma:
Vorden I—S.C.S. (Laag Soeren); Zutphen III—
Vorden II en Fax III—Vorden III.

A.s. zaterdag speelt VordenSa thuis tegen Sp-
Dierenïa'en het d-elftal2gaat;naarj[De Hoven e.
Het b-.en c-elftal_zijn*vrij.

Bronch i letten
Hoestdrank in tab t et vorm. 95 et

BIOSCOOP.
De film van zondagavond, „Via Mala" is er een
van grote spanning en menselijke tragedie. Een
boerengezin woont dicht bij een machtige water-
val J^i het Zwitserse berglandschap. De vader is
ceir onmens, die in voortdurende dronkenschap
het leven voor zijn gezin tot een hel maakt.
Allen verlangen naar zijn dood en hij sterft aan
vergiftiging. Maar, wie is de dader?

GESLAAGD.
Mej. Jenny Norde slaagde aan de Groen v.
Prinstererkweekschool te Doetinchem voor de
hoofdakte.
Zij is als onderwijzeres benoemd te Bennekom.

BEGRAFENIS VAN DE HEER
F. TOORNEMAN

Onder enorme belangstelling werd donderdagmid-
dag het stoffelijk overschot ter aaixle besteld van
wijlen de heer F. Toorneman, dierenarts in deze ge-
meente. ÏNa een ziekte van slechts enkele dagen
overleed hij in het Stads-en Academisch Ziekenhuis
te Utrecht.
Vanaf 1947 was hij als veearts werkzaam te Vor-
den en vanaf 15 juni 1950 was hij gemeen te-veearts,
belast met het veeartsenijkundig toezicht van de ter
veemarkt aangevoerde dieren.
Op vearzoek van de overledene werd geen enkele toe-
spraak aan de groeve gehouden. Een 8-tal kransen
bedekte de baar. Een broeder van de overledene
dankte voor de laatste eer aan zijn broer bewezen.

OUDSTE INWONER OVERLEDEN
De oudste inwoner onzer gemeente, de heer W. H.
Ruijterkamp, is maandagavond in de ouderdom van
95 jaar overleden.
Mevrouw Wed. H. A. Begieneman geb. Beeftink, is
thans met haar 92 jaren de oudste inwoonster.

KERKDIENSTEN zondag 30 september.
H er v. Kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool

10 uur Eerw. Heer E. Mik, van Lochem.
öeref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 92 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van F 42,— tot f 53,— per stuk.
Handel was traag.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand v. 19 sept. t.e.tn.25 sept.
Geboren: d. v. H. T. van Wolferen en J.
M. A. Roemaat.
Ondertrouwd: C. Roozendaal en F. J. Groot
Roessink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J. Stokkink, 79 jaar, wonende
te Lochem; W. H. Ruijterkamp, 95 jaar,
weduwnaar van B.^L, Colenbrander.

broeken
voor jongens^en'Jmeisjes, dames en*heren

H. LUTH - VORDEN

PLATTELANDSVROUWEN
Na de zomervakantie kwamen de leden van de afd.
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
weer bijeen in de grote zaal van het Nutsgebouw.
In haar openingswoord begroette de presidente
weer een aantal nieuwe leden en gaf daarna eerst
het woord aan mevrouw Van Dorth. Deze deed na-
mens het oorlogsgravencomité een beroep op de da-
mes om zich beschikbaar te stellen voor collectante
om gelden bijeen te brengen voor het laten overko-
men van Canadezen wier familieleden hier gesneu-
veld zijn. Enkele dames gaven zich op.
Daarna werden zakelijke mededelingen gedaan. De
cursus „het maken van cadeautjes" begint bij vol-
doende deelname op 31 oktober, lessen in „Beter be-
wegen" worden in januari gegeven, het zang- en
handwerkclubje kunnen waarschijnlijk weer door-
gang vinden onder leiding van resp. mevr. Klein
Brinke en de dames Groot Bramel-Ruiterkamp en
Haverkamp-Olthuis.
Verder werd de aandacht gevraagd voor een tuin-
dag in Arnhem, een cursus op Volkshogeschool te
Eerbeek, een reis naar de Volkshogeschool Meridon
in Frankrijk, een instructiedag over het rollenspel
onder leiding van Aafje Top in Arnhem, de na-
jaarsvergadering op 18 oktober eveneens in Arn-
hem. Ook de gespreksavonden met de G.M.v.L. over
landbouw en industrie werden aanbevolen. Voor de
verloting op de eerste propaganda feestavond op 23
november worden gaarne presentjes ingewacht.
Tenslotte kwam de spreker, de heer Vos uit Doetin-
chem aan de beurt. Hij nam de aanwezigen door
middel van woord en dia mee op een tochtje door
de Achterhoek en het gebied vlak over de Duitse
grens. Ook de folklore kreeg aandacht.
Mej. Meiuen bedankte de heer Vos voor zijn prettige
prettige uiteenzettingen.

DAMMEN
De Vordense damclub D.C.V. heeft in Ruurlo, ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen, een oefenwed-
strijd gespeeld tegen de Ruurlose damvereniging.
Beide ploegen speelden met 12 man en deze twaalf-
tallen waren samengesteld uit een combinatie van
het eerste en tweede tiental. De wedstrijd werd met
18—6 door D.C.V. gewonnen.
De individuele uitslagen waren als volgt: Westen-
dorp-P, v. Ooyen 1-1; Ds. Roth-Oukes 0-2; H. Zon-
nenberg-Harmsen 0-2; Norde-Kl. Bramel 0-2; Leu-
sink-ter Beest 0-2; Langelaar-Breuker 0-2; H. Ey-
kelkamp-Geerken 2-0; Kerkwijk-Wansink 0-2; Wal-
gemoet-Wentink 0-2; Van Laar-Hulshof 0-2; Bre-
men-Brinkman 1-1; Schutte-Kl. Brinke 2-0.
Donderdag zal D.C.V. in zaal Eskes een bezoek ont-
vangen van de Leersumer damvereniging (dit is de
vroegere vereniging van secretaris Geerken).

vraag

anders niks!

Voor de vacantie (en alle dagen
daarna) enorme keus voor jongens
en meisjes in kousen en sokjes in
tal van kleuren en dessins!

met garantie
tegen krimp

krimpvrij

Alle wollen Bix kousen en sokken dragen
het merk Dylan en zullen dus, mits normaal
gewassen, hun pasvorm niet verliezen door
krimpen. Gratis nieuwe als ze tóch zouden
krimpen.

Visser - Vorden
TEENAGERSHOW

Het laat zich aanzien dat de teenagershow welke op
29 september a.s. hier wordt gehouden, een succes
gaat worden.
Uit een groot aantal inschrijvingen heeft het or-
ganiserend comité de volgende personen, duo's en
bands uitgenodigd aan de show deel te nemen:
„The Sharks" „Hlark & White" Vorden,
„The Hurriranes" Hengelo (G.), Willy Buunk
Wilp , Wim D. Jansen Vorden, „The Gay Whistler"
Wilp, „TIn- Little Stranger Boys" Deventer, Marja
Denkers en Rikie Janssen Vorden, „The Heettino's"
Heeten (O.), Duo „Arju" Zelhem, De „Kisma's"
Zutphen, Mimi en Janny v. d. Wal Laren (G.), Jan-
ny Hoevers Eefde, Jan Koster Zutphen, „De Vro-
lijke Drie" Lochem, Foka Pardijs Vorden, Emmy
Weetink Doesburg, Hanny Boerman Hengelo (G.),
The Romeo Sons Key'enburg.
De show begint om 19.15 uur en wordt gehouden in
het Nutsgebouw.

KAMPIOENSCHAP VOOR GELDERLAND
7 oktober groot touwt rekkersloernooi te Medler
De Touwtrekkersvereniging van het Medler kwam
gisterenavond in vergadering bijeen ter bespreking
van het binnenkort te houden Touwtrekkerstoer-
nooi.
Onder auspiciën van de Achterhoekse Bond zal
't Medley op zondag 7 oktober een groot toernooi
organiseren nabij café Eykelkamp. Hier komen alle
verenigingen, die deelnemen aan de competitie van
de Achterhoekse Bond van Touwtrekkers. Er zal
getrokken worden in drie klassen A B en C.
De prominente clubs, B rui l , Broek, Ruurlo, Heurne
e.a. zullen alles in het werk stellen om 't Medler,
dat verleden jaar kampioen van de Achterhoek en
Gelderland werd van haar troon te stoten. Ook het
Landskampioenschap werd dit voorjaar door de
Vordense ploeg behaald, zodat er voor onze plaats-
genoten veel op het spel staat.
Momenteel staat Medler I in klasse A bovenaan
met slechts l puntje verschil op haar ernstigste
concurrent: Bruil I Ruurlo.
Dit zijn tevens de laatste wedstrijden van de Bonds-
competitie. Ter opluistering zal ook getrokken wor-
den door een.team van alle Vordense scholen met
als inzet het Schoolkampioenschap Touwtrekken
voor Vorden.
De wisselbeker van de Bond is momenteel in 't be-
zit van 't Medler; deze werd in 1960 gewonnen door
Broek Ruurlo, eveneens klasse A.
Door verschillende personen en zakenlieden zyn be-
kers beschikbaar gesteld o.m. voor de kampioenen
der competitie in de klassen A, B en C. Verder stelt
de organiserende vereniging dagprijzen beschik-
baar voor de teams, die op deze middag het hoogst
aantal punten verzamelen. Het belooft een bijzon-
der spannende strijd te worden.

UITSTAPJE
De Chr. Jongens, en Meisjesvereniging heeft een
bustocht gemaakt. Via de Posbank ging het naar de
Hoge Veluwe, waar koffie gedronken werd in de
„Koperen Kop" te Otterlo. Hier werd een rondrit
gemaakt, waarna het jachtslot „St. Hubertus" werd
bezichtigd.
Na een bezoek gebracht te hebben op de Grebbeberg
ging men naar Ouwehands d ie renpark te Rhenen.
Vandaar werd de tocht voortgezet naar Doorn,
waar een kijkje werd genomen bij het huis van
Keizer Wilhelm.
In Soest werd gedineerd, waarbij de jongens en
meisjes tevens in de gelegenheid werden gesteld
een dansje te maken. Een leuke bijzonderheid was
dat het dansorkest bestond uit „Robots". Tegen elf
uur 's avonds arriveerde het gezelschap hoogst vol-
daan weer in Vorden.



Weekend Wónder-Koopjes
Op alle

nylon
sweaters

REDUCTIE

Zeer royale

baddoek
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Alpino cap

met

leren band

1.95

Polyette
matras
80X190

59.50
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VISSER - VORDEN
sparen:

basis voor een

Jonge gezinnen blijven jong, wan-
neer ze de basis hebben gelegd
voor een leven zonder flnandeele
zorgen. Welke basis? De „spaar-
basis"! Een spaarboetye bij onze
bank: veih'g begin voor een even
veilig bezit ZokertoW voor heel
het jonge gezin. Want sparen is
gespaard blijven voor tegenval-
lers.

Coöp. Boerenleenbank
„VORDEN"

LE RA1FFËÏ3CN-BANK TE UTRECHT

Cdwin

pullovers
Heren- en jun iormaten

Fa, MARTENS
wapen- en sporthandel

B*v*PLvr*
B.O.L.R

B.CXG*
Op 23 en 24 november

propaganda feestavond

HOUDT DEZE AVOND VRIJ!

teVbiTrakteer uw gasteV*>p een

bakkerskoekje
U weet het! A

Kwaliteit en oven vers

De Vordense Bakkers

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

SPAR- Zelf bedieningsbedrijf
G. Remmers-H. J. Remmers
Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Niet vergeten op uw boodschappenlijstje!

PROFITEERT!
1 pak Koffie Roodmerk
2 rollen Eierbeschuit
l pakje Café Noir
l zakje Speeltaai

64 et
65 et
35 et

l zakje Droptoffee's (200 gr.) 66 et
100 gram Menagerie
200 gram Bambi (koekje)
l zak Rijst
l pak Cacao (500 gr.)
l zak Choc. Hagel puur
1 zak Choc. Hagel melk
2 pakjes Zo Klaar Pudding
l blikje Tonijn
l blikje Sardines
3 blikjes Ital. Torn. puree
l pot Zachte Zeep
l fles Caransac rood en wit 198 et
l flesje Caransac 0,2 Itr. rood/wit

Dubbel zegels
148 et — 30 et voordeel

13 et voordeel
13 et voordeel

7 et voordeel
13 et voordeel
10 et voordeel
17 et voordeel
9 et voordeel

37 et voordeel
16 et voordeel
17 et voordeel
15 et voordeel
20 et voordeel
15 et voordeel
11 et voordeel
10 et voordeel
20 et voordeel

49 et
84 et
46 et

185 et
80 et
85 et
76 et

102 et
75 et
54 et
48 et

EXTRA VOORDEEL:

Bij aankoop van l pak
SPECULAAS 100et—10 et voordeel

l SPEELGOEDBEEST van 125 et
voor 85 et — 8 et voordeel

2 blikjes AARDBEIEN o/s

met 1 pak CUSTARD

samen voor 145 et — H et voordeel

10% korting in gratis- zegels!
200 gr. Roomborstplaat 70 et — 7 et voordeel
200 gr. Frou-Frou 69 et — 7- et voordeel
500 gr. Zuurtjes 89 et — 9 et voordeel
l pot gesn. Komkommers z.z. 45 et

13 et voordeel
37 et voordeel

65 et
2 blikken Soep naar keuze 184 et
200 gr. Boerenmetw. extra wijd

100 et — 20 et voordeel
200 gr. Boerenmetworst wijd 100 et — 20 et voordeel
200 gr. Boerenmetworst vers 90 et — 18 et voordeel
200 gr. Boterhamworst 50 et — 10 et voordeel
200 gr. gezouten Vetspek 32 et — 6 et voordeel
200 gr. gerookt Vetspek 38 et — 8 et voordeel

WIJ hebben een uitgebreide sortering

IGLO DIEPVRIES
zoals: Zomergroenten, Visfilets, Braad-
kuikens, enz.

Prijswijzigingen voorbehouden.
Weekreklame van 26 september t.m. 2 oktober '62

Deze week:
Grote ontbijtkoek 59 et -f 24 zeg.
1 p. Nutrix kindermeel 55 et + 10 zeg.
2 fles Abro 70 et -f- 10 zeg.
200 gram herfstmelange, snoep

59 et + 12 zeg.
200 gram nootmelange, snoep

59 et + 12 zeg.

500 gram Zaan cacao 145 et
3 blik aardbeien-frambozen, bramen

of kersen op sap 165 et
Literspot abrikozen op sap 115 et
Litersblik doperwten, m. fijn 89 et
500 gram kleutertaai 79 et
200 gram gesneden cocoskaas 49 et

Kreijenbroeks
Sprits-ovaaltjes of zandkoekjes

O VEN VERS! 250 gram 65 et

Nieuw! Uit onze diepvrieskast:
Goudgele Patates frites
VOORGEBAKKEN

ZO LEKKER proefde u ze nog nooit.
500 gram 75 et — 1000 gram 145 et

ONTVANGEN:
Onze bekende prachtige blanke zuurkool

en Zadelhofs rookworst

Pardijs heeft het voor U!

Centrifuges
Wasmachines
een ruime keus.

Prijzen vanaf

f 159.-
Vraagt vrijblijvend

folders.

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1491

Winterhoeden
in melusine, haar- en wolvilt

Kroneman-Jörissen

Profiteert nu nog
van onze

openingsreclame
De door IJ reeds ontvangen klanten-
boekjes, waarvan wij bij

1ste aankoop 1%
2e aankoop 3%
3e aankoop 5%
korting verstrekken,

ontvangt U tot a.s. zaterdag 29 sept.
geen 1, 3 en 5%, maar

10% korting

L. Schoolderman
Vorden

P.S. Bij bezoek aan de zaak klanten-
boekje meebrengen, mocht U er nog
geen hebben wij verstrekken U er
gaarne één.

WEER STEEDS VOORRADIG

onze bekende kwaliteits

ZUURKOOL
Vers gesneden soepgroente 25 et p. zakje

Al uw groenten panklaar gesneden

D'emsen s
Groente- en Fruithandel

Zutphenseweg 13

OG-

ÏEHMHK
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR U KLRfiR STRRT.1

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 14 M

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W, Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

MOMBARG

Kranenburg

LTelefoon 6679



Gevraagd werkster
voor 4% uur, vrijdags-
avonds. Mevr. J. W.
Emsbroek, Zutphense-
weg 5, Vorden.

B.z.a. net MEISJE
voor enkele hele of
halve dagen per week.
Liefst winkel of huis-
houding,
Adres te bevr. bureau
Contact.

Gevraagd 'n MEISJE
voor 4 halve dagen of
een WERKSTER voor
enkele halve dagen per
week. Baronesse van
der Borch,
„ Horsterkamphoeve"

Gevraagd zelfst. hulp
in de huish. voor hele
dagen, tevens aan-
geboden: mil. kleding
en schoenen maat 43,
w.o. overjas z.g.a.n.,
alsmede wringerbok.

Julianalaan 38

Te koop een DIVAN,
in goede staat.

Zutphenseweg 78

TE KOOP: een huis-
houdkachel, jongens-
winterjas, leeftijd 8 tot
11 jaar, en een paar
voetbalschoenen, maat
37, alles in prima staat.
Th. Zieverink,

Pr. Bernhardweg 4

TE KOOP: Batavus
bromfiets, f50,-;
kippenhok, l,35x80X
l ,35; ijzer, kanariekooi;
broedkooi; parkieten;
sierduiven; enige jonge
krielkippen.

Julianalaan 28

Te koop pony hengst-
veulen. J. W. Heersink
Linde E 23, Vorden.

Te koop een r.b. drag.
VAARS, kalftijd 10
okt. W. A. Lichtenberg
B 17, Vorden.

Te koop ma en pa
Chinese KNOBBEL-
GANZEN.
H. Emsbroek, Groene-
weg l, Vorden,

telefoon 1278

HAARD te koop.
Molenweg 15.

Te koop wegens aan-
schaffing van oliehaard
een prima onderhou-
den kleine kolen-
haard.
Adres bureau Contact.

Te koop 2 tomen
BIGGEN. H. Bosman
bij het Zwembad

Te koop eetaardap-
pels. Noorderling en
Pimpernel. B. Rouwen-
horst, den Kerkhof

C 22.

Eetaardappels te
koop, Groot Roessink
Linde E 7.

Eetaardappels te
koop, IJsselster en
Pimpernel. G. Klein
Lebbink, Branden-

borch. tel. 6770.

r\~'

Eetaardappels te
koop. G. Lenselink

C 145

Te koop een kolen-
haard. J. H. Lenselink,
D 5. Vorden.

Te koop z.g.a.n. lan-
ge leren JAS en val-
helm. Staringstaat 1.

Te koop een petro-
leumhaard. Te bevr.
bij A J. Lettink,

Nieuwstad.

Een toom zware BIG-
GEN te koop bij T.
Roeterdink, B 21.

Te koop een toom
BIGGEN. Joh. Wes-
selink, Kranenburg.

BIGGEN te koop bij
J. W. Wagenvoort,

achter Buitenzorg,
Warnsveld.

Op maandag l oktober hopen D.V.
W onze lieve ouders en grootouders

X H. J. M. Memelink

en
l l

X J. G. Memelink-Burkink

n

«
K
X

R
X hun 25-jarige echtvereniging te her- f \
X denken. X

Dat ze nog lang voor elkaar en voor n
ons gespaard mogen blijven is de wens X
van hun dankbare kinderen en klein

W kind.

X Linde, E 8, Vorden.

X
X
He

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30—
5 uur in zaal Eskes te Vorden.

Heden nam de Here plotseling tot
Zich,

Willem Hendrik Ruijterkamp
weduwnaar van Berendina Gesina Colenbrander

in de ouderdom van 95 jaar.

H. W. BRUMMELMAN

VORDEN, 24 september 1962.
Zutphenseweg 72

De begrafenis zal plaats hebben op
a.s. vrijdag 28 september om 2 uur
op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Overname
dierenartsenpraktijk Vorden
Ondergetekende A. Harmsma, dieren-
arts, deelt hierdoor mede, dat hij de
praktijk van wijlen de heer F.Toorne-
man heeft overgenomen.

A. Harmsma
Spreekuur en apotheek ten huize van Mevr.
Meulenbrugge, Nieuwstad 43, Vorden.
Telef. 06752-1277. Spreekuur van 8.30-9.30 u.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 4 okt.

's middags 2.15 uur

in de koffiekamer van het Nut .

A.s. zondag

2.30 uur

Vorden 1 - S.C.S. 1
Laag Soeren

Jongens en meisjes!

De

film
komt weer in 't Nutsgebouw
op donderdag 4 oktober

kwart vóór 4 en
kwart over 5

Kaarten vanaf maandag GRATIS
aan onze zaak.

R. J. KOERSELMAM
Telefoon 1364

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 29 september

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

GEVRAAGD:

l ervaren vrachtwagenchauffeurs
en een dragline-machinist

Dostal
AANNEMERSBEDRIJF
Vorden - telefoon 6691

Meer salaris voor ministers . . .
Uit de thans ingediende begrotipgshoofd-
stukken blijkt dat ook voor de ministers
salarisverhogingen worden ingevoerd,
f 10 a f 11 duizend gulden per jaar. Het
basissalaris zal tot ongeveer f 50.000 stijgen.
Begroot eens voor hoeveel geld U bij
TRAGTER een nieuwe auto zult kunnen
kopen? Wat U er in elk geval mee kunt
verhogen is Uw tevredenheid.

""Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 30 september» 8 uur

VIA MALA
met: Joachim Hanssen - Gert Fröbe
John Knittel's beroemde roman op

meesterlijke wijze verfilmd.
Schitterende opnamen (in kleuren)
van het majestueuze berglandschap

van Zwitserland

Toegang 18 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

Te koop:

boerderij met plm. 7 ha. grond
gunstig gelegen aan harde weg tussen
Vorden en Hengelo (G). Ook in gedeelten.

Aanvaarden na l januari 1963.
Te bezichtigen en inlichtingen bij de eigenaar
Th. NijenhUJS te Vorden, Hengeloseweg B 9,
op vrijdag 5 en zaterdag 6 okt. a.s.
Briefjes inleveren vóór zaterdag 13 okt. a.s.

bij de eigenaar.

Geniet
van de lange avonden met

RADIO en
TELEVISIE
vakkundige aanleg en goede
service.

Heeft U onze grote sortering ver-
lichting reeds gezien; wij adviseren
U graag.

P. DEKKER
Telefoon 1253

Elektr. Installaties op elk gebied.

EEN GOEDE
M A N C H E S T E R B R O E K
NODIG. .?

Eis met klem

merk KLM want .

Kan Langer Mee!
Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

Wg blijven doorgaan
met prijsverlagingsreclame

Honderden huisvrouwen profiteren hier reeds
iedere week van!

Iedere huisvrouw kan dit gebruiken*
1ste kwaliteit Engelse zeem 36x35 cm en l prachtige
grote polithyleen spons tesamen verpakt in plastic zak
normale prijs 350 et, bij ons voor slechts 279 et

Maakt U het gemakkelijk!! l
l groot blik cornedbeef en 250 gram macaroni

samen 139 et

Voor de laatste keer l
l pak petit beurre
l rol marie en
l pak wafels,

deze 3 voor de ongeloofelijk je prijs van 98 et

Op verzoek nog één keer.
Koek bretonne groot pak 100 et

500 gram theebiscuits 78 et
250 gram Kreijenbroeks speculaas 59 et
250 gram kinderbiscuits 69 et
200 gram vruchtenwafels 49 et
2 pak toast 59 et
250 gram zuivere amandel speculaas 69 et
200 gram borstplaat 39 et
200 gram chocolademenagerie 69 et
5 grote vruchtenrollen van 95 et voor 69 et

Grote potten meikersen op sap slechts 119 et
Litersblikken ananas spotgoedkoop 129 et
Litersblikken perziken, koopje 129 et
Super bier, het bier dat smaakt, 3 pul voor 100 et

Cornedbeef 100 gram
Leverkaas 100 gram
Echte chocoladehagel 200 gram
Jampot zuivere honing

49 et
42 et
49 et

maar 98 et

4 rol closetpapier 49 et
3 pak lucifers 49 et, 6 pak voor 89 et
l fles Andy (het wonder voor de schoonmaak)
en l bus VIM, dit tesamen voor slechts

Ongelooflijke prijzen. Ziet U maar.
Literspotten augurken
Jampotten uitjes maar

98 et

79 et
59 et

Korff's cacao, 500 gram 129 et
neem nu wat in huis, nu is het goedkoop!

Hotel Goud thee, 3 halen maar 2 betalen.

U ZIET, MERKEN DIE VERTROUWEN SCHENKEN

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

Vrijdag 5 oktober

grote NAJAARS-
tevens VERLOTIHGSMARKT
Ruime aanvoer van rundvee, biggen, groenten,
bloemen, frui t , huishoudelijke en vele andere artikelen.

Huismoeders van Vorden bezoekt deze markt, U wacht
bovendien wellicht een prettige verrassing!

Leest de folder die U één dezer dagen
thuis ontvangt.

Ter gelegenheid van deze markt tevens de bekende
jaarlijkse

VERLOTING
Hoofdprijs: een RUND t.w. van f 600.-
2eprijs: een BROMFIETS t.w. van plm. i 400.-
Verder tal van andere prachtige prijzen.

Loten a f 1.— per stuk verkrijgbaar bij de bekende
adressen in Vorden en a.s. vrijdagmorgen op de markt.

De marktvereniging steunt vele verenigingen; steunt U de
marktvereniging hierin door loten te kopen.
Meer loten verkocht, meer prijzen, meer subsidie voor de
verenigingen.

Trekking der verloting vrijdag 5 okt. nam. 3 uur.

Verloting goedgekeurd dd. min. v. jus. d.d. 10 juli 1962,
nr. L.O. 560-126-060.

Uitgifte 7500 stuks.

Grijpt Uw kans! Waagt Uw kans!

De marktcommissie.



de sterke
schoen bij

uitnemendheid
in zwart en bruin
MAAT 27
28/31 . .
32/35 . .
36/40 . .
61/2/12 .

. 9.75
11.25
12.50
13.75
15.95

WulliWsSchoenhandel
Onbetwist,

de Schoenenspecialist

Diverse soorten

bloembollen
voor glazen, potten
en tuin tegen concur-
rerende prijzen.

Fa. Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrij f

Vorden - Tel. 1508

Voor al uw

haarden
en

kachels

Henk van Ark
Telefoon 1554

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

ANDIJVIE te koop,
voor inmaak en da-
gelijks gebruik bij J.
W. Denkers. Almen-
seweg 30. Vorden.

Te koop 3 BIGGEN
bij G. Vliem,

„de Eersteling".

Bezoekt allen de
grote

Teenagershow
op a.s. zaterdag 29 september
in het Nutsgebouw.

Aanvang 19.15 uur. Entree f 1.50.

O.a. treden bekende bands op uit Zutphen, Deventer,
Doesburg, Vorden enz.

Kaartverkoop vanaf donderdag 27 september bij
sigarenmagazijn „Hassink".

Te koop moderne
kinderwagen. Julia-
nalaan 16.

Zondag 7 oktober
GROTE

touwtrekwedstrijden
TE MEDLER

Ondergetekende houdt
zich beleefd aanbevo-
len voor alle

huisslachtingen
Beleefd aanbevelend,
H. W. Gal, tel 1595

EETAARDAPPELS
te koop. Noordeling
en Pimpernel. Erven
Groot Jebbink 't Hal-
Ier, Linde.

EETAARDAPPELS
te koop. W. Klein
Bramel. C 112.

Telf. 1534

Te koop mooie neur.
VAARS, F.H. a.d.t.
7 okt. H. J. Graas-
kamp, Nieuw

Wenneker

Te koop een toom
BIGGEN. J. W. Wa-
genvoort, B 92,

Delden

Nylon
JACKS
Warm en gevoerd
Moderne winterkleuren

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Boerenleenbank Kranenburg, D 127a, Vorden
Met ingang van a.s. maandag 1 oktober is de
bank ALLE werkdagen geopend en wel:

's morgens van 8.30 tot 12.30 uur

en 9s middags van 2 tot 4 uur, boven-

dien elke vrijdagavond van 7 tot 9 uur.

Zaterdags is de bank gesloten*

BOERENLEENBANK KRANENBURG
„De Spaarbank voor iedereen

TOTAL-tankers!
A.s. zondag zijn wij GESLOTEN

dus als het kan wilt u dan zaterdag

even komen TANKEN?

DAN KUNT U ZONDAG TOCH
PRETTIG T O T A L RIJDEN.

De bromfietsers kunnen zich natuurlijk
zelf bedienen met onze

zelfbediening mengsmering-automaat
Bij voorbaat hartelijk dank!

Barink's TOTAL-service

Te koop toom beste
BIGGEN. G. B. Leb-
bink, Onstein,

Tel. 6739

EETAARDAPPELS
koop, rode ster,te

ijsselster en pimpernel.
B. Wunderink,
Kranenburg, Tel. 6735.

EETAARDAPPELS
koop, ijsselster ente

pimpernel. E. Gotink,
Brandenborch,

Telefoon 6630.

Te koop een nuchter
r.b. STIERKALF.

Koning, Wilden-
Dorch, Barchem.

BIGGEN te koop bij
H. Beumer, E 42.

VOOR PRIMA

MATRASSEN
Binnenvering-, Schuimrubber-,
Dracacel-, Kapok- en Vlokma-
trassen

slaagt U bij ons beslist.

Direct uit voorraad te leveren.
'•

Oude matrassen maken wij als nieuw.

Van oude verenbedden maken wij
cel matrassen.

Woninginrichting Manufacturen

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram snijworst 78 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et

200 gram ham 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat

TELEVISIE

RADIO
VLOT GEPLAATST

SNELLE SERVICE

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

Bij Centra bent U
DEZE WEEK:
^ Bij l pak koffie l pak speculaas
^ van 100 et voor 75 et
A Bij 2 rol beschuit

pracht voorraadbus voor 49 et
Blik 500 gram gehakt, 89 et
Bij 250 gram Vermicelli

voorraadbus 49 et
l pot honing van 140 et voor 98 et
Groot blik ananas voor 98 et
l blik doperwten 69 et
l pot wortelen 69 et

Ontvangen nieuwe peulvruchten.

•
Bij 500 gram peulvruchten

l rookworst voor 98 et
>
t Bij f 5,— boodschappen

l heel blik Marie-biskwie voor 149 et

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

CENTRA CENTRA

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

VOOR

mooie voorhouten
(franse snit)

naar

SLAGERIJ

B, G+ Vlogman
v.h. W. Kieskamp

VRAAGT EENS PRIJS!

BATTI-NIEUWS
Het grote plaatselijke treffen tussen Ratti en Vor-
den eindigde voor de Kranenburgers in een fikse
7—0 nederlaag. Een nederlaag die zeker niet zo
groot had behoeven te zijn, wanneer men een an-
dere tactiek had gevolgd.
Hoewel Vorden over een technisch goede ploeg be-
schikte, die qua samenspeUaeter was dan de thuis-
club, bleef het spel voorJ^i de eerste helft nogal
wisselen. Vorden schiep gevaarlijke situaties voor
de Ratti-veste, waarbij keeper Hartelman dikwijls
redding bracht. Na een half uur wist Lindenschot
voor Vorden op fraaie wijze te scoi'en (O — 1) uit
een schermutseling voor JÉ^
Het spel van Ratti was elj^nsamenhangend en er
werd slecht geplaatst. Vorden had dan ook het ge-
hele middenveld praktisch in haar macht en wist
hier dankbaar gebruik van te maken. Toch wist
Ratti tot aan de rust de stand zo te houden.
Na de thee beging de thuisclub weer dezelfde fout;
er ontstonden grote gapingen op het middenveld,
terwijl ook de Vordense vleugelspelers veel vrij spel
hadden en lang niet voldoende waren gedekt. Het
was dan ook niet te verwonderen, dat al vrij spoedig
rechtsbuiten E. Eggink nummer 2 in het net joeg.
Deze in uitstekende vorm zijnde Vordenspeler wist
hierna telkens de score te verhogen en fabriceerde
nog vier goals erbij, zodat de stand op 6 — O in Vor-
dens voordeel kwam. Even leek het nog of Ratti een
tegenpunt zou maken, maar een schot van de vleu-
gel ging naast het doel.
Het uithoudingsvermogen speelde de Ilattianen ook
parten, zodat men nu toch werkelijk wel eens aan
trainen mag gaan denken ! Een minuut voor het
einde greep een Rattispeler de bal op de doellijn en
de toegewezen strafschop werd door Nyenhuis feil-
loos benut, zodat Vorden, de zege, hoewel enigszins
geflatteerd, had behaald.
De Ratti-reserves deden het beter. Zij wonnen hun
eerste competitiewedstrijd tegen Steenderen III,
waarbij Engberts, B. Borgonjen en J. Schoenaker
voor een 3 — O overwinning zorgden.
De A junioren hadden pech in Zutphen, waar zij
met 10 — l van Zutphen A verloren, terwijl Ratti B
ook nog niet op dreef was en in eigen home met 2 — O
verloor van het bezoekende Zutphania I ) .
De ontmoeting Ratti III — Be Quick V ging niet
door, omdat de Zutphenaren wegens blessures geen
Iftal op de been konden brengen.

Komende zondag zyn alle senioren ploegen in touw.
Ratti I gaat naar Dieren om de belangrijke match
tegen G.S.C. D. te spelen.
Ratti II gaat op bezoek bij Keyenborgse Boys III,1

erwy'l Ratti III thuis speelt tegen De Hoven VII
(Zutphen).
Van de junioren is nog geen program bekend.

GESLAAGD
De heer H. W. Gal heeft dezer dagen met goed ge-
volg de proef van bekwaamheid afgelegd, inzake
de elektrische bedwelming van slachtdieren. Dit
:xamen ging uit van het Staatstoezicht op de Volks.
gezondheid.

HEBOPENING MANUFACTURENZAAK
Vorige week heeft de heer Schoolderman zyn ge-
leel gemoderniseerde zaak voor het publiek open
gesteld. De winkel is tweemaal zo groot als voor-
leen, waardoor men een beter overzicht van de ar-
sikelen krijgt. Ook is er een nieuwe toonzaal ge-
komen voor kinderwagens, stalen slaapkamer-
ameublementen, boxen e. d. Verder vinden we er een
peciale afdeling voor aanstaande moeders.

Inplaats van één, zyn er nu drie etalages aange-
aracht. Dat de zaak op moderne leest is geschoeid
bewust het zelfkeuzesysteem. Op de dag der ope-
ning was de zaak in een „bloemenwinkel" herscha-
pen.

GOUDEN KLOOSTEBFEEST
Zondag heeft Broeder Luchesius Hendriks o.f.m.
het feit herdacht dat hy voor 50 jaar geleden zijn
intrede deed in de Order der Franciscanen.
's Morgens wapperden de vlaggen uit op het kloos-
torplein en werd in de parochiekerk het eucharis-
tisch offer opgedragen tot intentie van de Gouden
Jubilares. De Plechtige Hoogmis werd opgedragen
door de Gai'diaan van het klooster, de Hoogeerw.
Pater Dr. v. d. Heyden o.f.m., met assistentie van
de Z.E. heren Servulus van Rossum o.f.m. vicarius
van 't klooster (als diaken) en pastoor A. Bodewes
o.f.m. alhier als sub-diaken.
Het r.k. Zangkoor „Cantemus Domino" vertolkte
op voortreffelijke wijze de 3-stemmige Mis van Don
L. Perosi onder directie van de heer B. Koers en
aan het orgel begeleid door de heer A. Wissink.
In zijn feestelijke toespraak bracht pater Gardiaan
dank aan God in het offer voor de verlossing en
voor de 50 jaren, dat Br. Hendriks in dienst van
God en de mensen had mogen staan. Denkend aan
het derde hoofdstuk van de regels der Minderbroe-
ders „Hoe de broeders door de wereld moeten gaan"
zeide spr. dat de jubilaris als vredestichter met har.
telykheid en welwillendheid de mensen tegemoet
was gekomen.
Vol humor wist hij menigeen troost, bemoediging
en goede raad te geven. Duizenden mensen heeft hij
geholpen in de gehele Achterhoek. Hij dankte hem
hier voor en wenste hem nog vele jaren in dienst
van God en de mensen.

KABAKTEBVOBMING
Over bovengenoemd onderwerp sprak de heer Mr.
ter Linden uit Zetten in Irene voor de afdeling Vor-
den van de Ned. Chr. Vrouwenbond, nadat hij dooi-
de presidente welkom was geheten.
Spr. begon met te zeggen dat men voorzichtig moet
zyn met het beoordelen van een ander, omdat de
mens meestal anders is dan hij zich toont.
Achtereenvolgens behandelde spr. een drietal groe-
pen, t.w. Ie. de zichzelf handhavende mens, 2e. de
overgave-mens en 3e. de relationistische mens, dit
zijn zij die tot op zekere hoogte prijs stellen op men-
selijk contact, maar toch spoedig zich terugtrekken.
De eerste 5 levensjaren zijn beslissend voor de ka-
raktervorming en dus voor het gehele leven, al dra-
gen gezin, school en kerk ook daarna belangrijk bij
voor de vorming.
Na de pauze werden verschillende vragen door spre-
ker op uitvoerige wijze beantwoordt.

in de huid gezondheid en zuiverheid

Wegens plaatsgebrek moest o.a. het verslag van
de jaarvergadering van Ratti wachten tot volgen-
de week.

JAARVERGADERING B.O.G.
In hotel het Wapen van Vorden hield de afdeling
Vorden van de B.O.G. onder voorzitterschap van de
heer J. Wuestenenk de jaarvergadering.
Het afgelopen jaar is een bevredigend jaar voor de
vereniging geweest. De heer Bloemendaal die in het
afgelopen jaar de meeste vergaderingen heeft be-
zocht ontving hiervoor een blyk van waardering.
In combinatie met de B.O.L.H. zal in oktober een
lezing worden verzorgd door Majoor van de Veer.
27 oktober is er een avonddropping. De jaarlijkse
propagandafeestavonden zullen worden gehouden
op 23 en 24 november. Door eigen krachten zal wor-
den opgevoerd het toneelstuk „Het leven gaat door".
Bij genoegzame deelname zullen de volgende cur-
sussen worden gehouden: tractorenkennis, timme-
ren, veeverloskunde.
De afdeling telt 75 leden De penningmeester heeft
een batig saldo in kas.
De heren D. Wesselink en H. Eggink werden als be-
stuurslid herkozen.
De provinciale najaarsvergadering wordt op 21 no-
vember in Musis Sacrum in Arnhem gehouden. Er
zullen nieuwe contributiekaarten woi'den verstrekt.
Hierop zal bij het bezoek aan de landdag belang-
rijke reductie worden gegeven op de entree.
In de maanden december en januari zullen op de
Volkshogeschool te Eerbeek kadercursussen worden
gegeven. De tweede verkenningscursus zal te Laren
worden gehouden.
Op 3, 4 en 5 oktober zullen in Oostelijk Flevoland
nationale trekker-ploegwedstrijden worden gehou-
den. De heer Pardij s deelde mede, dat de afdeling
sport momenteel 21 leden telt. Er is ook hier een
batig kassaldo.
De avond werd verder gevuld met diverse spelen.

P.V. „DE LUCHTBODE"
Zondag hield de Postduivenvereniging „De Lucht-
bode" een wedvlucht vanaf Maastricht over een af-
stand van 148 km. In concours waren 48 duiven.
De eerste duif werd geklokt om 10.55.52 met cm
snelheid van 1020 m per minuut, de laatste duif om
11.22.12 met een snelheid van 864 m per minuut.
De pry'zen werden behaald door:
H. Zweverink l, 3, 7; G. J. Addink 2, 4, 8, 9, 11; H.
Doornink 5, 6, 10; G. J. Jansen 12.

BENOEMD
Tot lerares aan de Chr. Landbouwhuishoudschool
alhier is benoemd mej. S. van der Valk uit Deventer.


