
CONTACT
Donderdag 11 oktober 1962

24e jaargang no» 28

Verschijnt éénmaal per week

Frankerinflbüabonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS- EN A D V ERT E NT l E B L AD V O O R VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar ~ Advertentieprijs 6 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

VORDENS MANNENKOOR
Het Vordens Mannenkoor hield onder leiding van
zijn voorzitter, de heer A. Bielderman, in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw de jaarvergadering.
De voorzitter wees er in zijn openingswoord op dat
de onderlinge band van de leden er toe heeft geleid
dat het koor de laatste jaren vele successen heeft
mogen boeken, onder de deskundige leiding van de
directeur, de heer D. Wolters. Hij wenste dat dit
saamhorigheidsgevoel tot in lengte van jaren be-
stendigd mocht blijven.
Hierna bracht de secretaris, de heer H. Oonk, zijn
jaarverslag, waaruit kan worden medegedeeld dat
het koor thans 23 leden telt.
De penningmeester, de heer A. van Zuilekom, kon
een batig saldo meedelen.
Bij de rondvraag kwam de te geven uitvoering ter
sprake. Algemeen was men van mening dat een uit-
voering moest worden gegeven in de vorm van een
operette, aangezien gebleken is dat zulke uitvoerin-
gen nog door het publiek worden bezocht.

MOOI SUCCES VOOR DE VORDENSE
COöP. ZUIVELFABRIEK

Op de, ter gelegenheid van de jaarvergadering van
de Kon. Ned. Zuivelbond, gehouden nationale kaas-
keuring in Amsterdam werd door de Vordense
Coöp. Zuivelfabriek met haar inzending kaas een
gouden medaille behaald.

Mode-
SHOW

Vanavond om 8 uur
in zaal hotel Bakker organiseren wij
een grote mode-show van gebreide
kleding van Van Wijk wol en dames-
confect^ie.

In de pauze wordt u een kopje kof-
fie aangeboden, alsmede een kleine
verloting.

Kaarten in de zaak ver-
krijgbaar a 75 et.*

fa. H. LUTH, Vorden

VOETBAL

Vorden I heeft zondag haar ongeslagen record ge-
handhaafd door in Brummen met 3—2 van Brum-
mense Boys te winnen.
De strijd was nauwelijks drie minuten oud of Vor-
den had al een l—O voorsprong. Een goede pass van
Besselink werd prachtig door Nijenhuis doorgekopt,
waardoor Lindenschot in de gelegenheid werd ge-
steld met een hard schot de Brummen-keeper het
nakijken te geven. Tien minuten later was het op-
nieuw Lindenschot die doelpuntte. Een voorzet van
Eggink werd nl. ineens door de Vordense aanvoer-
der ingekogeld. Een prachtig doelpunt!
De thuisclub kwam hierna fel opzetten, doch de
Vordense achterhoede bleef de situatie goed mees-
ter, al was het ten koste van een serie hoekschop-
pen die niets opleverden. Uiteindelijk hadden de
Brummenaren dan toch succes toen hun rechtsbin-
nen van een dekkingsfout in de Vorden-achterhoede
profiteerde en daardoor de achterstand tot 2—l
kon verkleinen. In dezelfde minuut was het opnieuw
Lindenschot die een voorzet van Nijenhuis in een
doelpunt omzette l—3.
Deze 3—l voorsprong wisten de geelzwarten tot
één minuut voor tijd te handhaven. Toen belandde
de bal nl. uit een vrije trap bij de Brummense links-
buiten die meteen een scherp schot loste dat via het
been van een Vordenspeler buiten bereik van doel-
man Wissels in het net verdween.
Door deze overwinning hebben de Vordenaren thans
8 punten uit 4 wedstrijden. Nummer twee op de
ranglijst is Pacelli dat uit 4 wedstrijden 7 punten
verzamelde.
Vorden II bracht het zondag in Gorssel niet verder
dan een l—l gelijk spel tegen Gorssel II. Hier deed
zich het gemis van een schutter in de Vordense
voorhoede geducht voelen. Direct na het begin na-
men de Vordenreserves een l—O voorsprong door
een doelpunt van Jan Besselink. Het Gorsseldoel-
punt werd gescoord uit een strafschop.
Vorden III kreeg op eigen terrein haar vierde op-
eenvolgende nederlaag te incasseren. Nu werd met
4—O de vlag gestreken voor Sp. Doesburg VI.
Bij de junioren versloeg Vorden A het bezoekende
I coda A met 4>—2. Hier had de Vordense linksbuiten
met drie doelpunten een groot aandeel in de score.
Vorden C verloor in Bnimmen met 5—3 van B.I.C.
B, terwijl Vorden D met 2—l haar meerdere moest
erkennen in Zutphania D.
In verband met België—Nederland staan er voor
de senioren van Vorden voor zondag geen wedstrij-
t.en op het programma.
A.s. zaterdag speek Vorden B thuis tegen Zutphania
B en Vorden C tegen Brummense boys B. Vorden D
gaat bij A.Z.C. F. op bezoek. Vorden A is vrij.

Zondagavond laat de film u zien hoe een te zware
straf na een klein vergrijp de vroegrijpe school-
jeugd tot het misdadigerspad kan voeren.
De hoofdrollen in „Misdaad na schooltijd" worden
gespeeld door Peter van Eyck, Christian Wolff,
Heidi Brühl en Corny Collins.

KERKDIENSTEN zondag 14 oktober.

H er u. Kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. Mr. J. Koelman,
Lichtenvoorde

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. 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.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

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

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 147 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45,— tot f 55 . — per stuk.
Handel was kalm.

Burgeüjke stand v. 3 t.e.m. 9 okt.
Geboren: d. van A. Enzerink en M. Weenk.
Ondertrouwd: E. J. Harmelink en G. A.
Goorman.
Gehuwd: C. Roozendaal en F. I. Groot
Roessink; R. P. Neuteboom en M. Olden-
hof.
Overleden: Geen.

Voor onze militairen

PJl-Wlekte
van 15 t.e.m. 20 oktober

Een gedeelte van de opbrengst
is bestemd voor de kerstpakketten
van ALLE Vordense militairen.

Protestants
Interkerkelijk

Thuisfront

CARNAVALSVERENIGING
De Carnavalsvereniging „De Deurdrajers" hield
een goed bezochte jaarvergadering in „De Bezige
Bij" op de Kranenburg.
Het ledental bedraagt reeds veel meer dan 100 en
beweegt zich nog in stijgende lijn.
Voorzitter, de heer J. Hartman, sprak 't welkomst-
woord, waarna de heer H. Besselink zijn jaarverslag
uitbracht, dat weer keurig verzorgd was. Het finan-
cieel verslag van de penningmeester vermeldde een
batig saldo. Het kostencijfer was dit jaar hoger
dan anders door de aanschaf van nieuwe kleding
voor de prins en zijn adjudanten. Financieel is de
vereniging evenwel kerngezond!
Bij de bestuursverkiezing werden op de aftredende
voorzitter (herkiesbaar) 27 stemmen, en op de af-
tredende 2e secretaris, de heer B. Schoenaker, 23
stemmen uitgebracht, zodat beiden werden her-
kozen.
Bij de kandidaatstelling voor Prins Carnaval 1963,
welke schriftelijk diende te geschieden, werden een
viertal kandidaten naar voren gebracht. Het be-
stuur zal uit dit viertal de prins benoemen.
Besloten werd om op zaterdag 10 november de jaar-
lijkse feestavond te houden, het zgn. Prinsenbal.
Tevens zal op deze avond Prins Carnaval 1962 af-
treden en de nieuwe prins feestelijk worden uitge-
roepen. Meegedeeld werd, dat het Carnavalsfeest
1963 zal worden gehouden op zondag 24, maandag
25 en dinsdag 26 februari.

Hedenavond
kwart voor acht in Irene

Jonge Kerk bijeenkomst!

DE ZON I KLOPT DE ZON II MET 6—2
Vrijdagavond werd een begin gemaakt met de bil-
jartcompetitie „De IJsselkring". In café „De Zon"
bekampten het eerste en tweede team van De Zon
elkaar. Deze ontmoeting werd met slechts 12 ca-
ramboles verschil door De Zon I gewonnen, waar-
uit blijkt dat het tweede viertal kranig partij heeft
gegeven.
Voor deze week staan er voor de Vordense clubs de
volgende wedstrijden op het programma: De Zon
II—Java I en K.O.T. I—De Zon II.

BRUIL I, RUURLO TOU WTREKKAMPIOEN
1962 VAN GELDERLAND

Voor de liefhebbers van de touwtreksport was er
zondagmiddag weer veel te gemeten op het grote
Touwtrekkerstoernooi, dat door de T.V. 't Medler
nabij café Eykelkamp werd georganiseerd.
Het lukte de kranige ploeg van Bruil I uit Ruurlo
om Landskampioen en Gelders Kampioen Medler I
te verslaan, waardoor Bruil zowel de dagprijs als
mede het kampioenschap van Gelderland 1962 ver
overde in Klasse A. Dit was voor de Ruurlose ploeg
een mooie bekroning. Veel krachtsverschil was e
echter niet in deze klasse, daar Medler I met slechts
l puntje verschil als nummer 2 eindigde.
Enkele honderden belangstellenden hebben deze
krachtmeting tussen de sterke mannen van de Ach-
terhoek bijgewoond. Deze sportmiddag werd door
buitengewoon mooi weer begunstigd.
De uitslagen voor de pauze waren:
Broek I—Kulsdom I 1—0 (A.); Warken I—Nettel-
horst I 1—0 (B.); Broek II—Hannink I 1—0 (C.)
Medler II—Heure II 0—1 (B.); Kulsdom II—Heure
III 1—0 (C.); Bruil I—Kulsdom I 1—0 (A.); Med-
ler I—Broek I 1—0 (A.); Warken I—Medler II
1—0 (B.); Broek II—Kulsdom II1—0 (C.); Nettel-
horst I—Heure II 0—1 (B.); Hannink I—Heure III
1̂ -0 (C.); Heure I—Broek I 1—0.
De meest sensationele strijd ontspon zich hierna
tussen Medler I en Bruil I, de beide kampioens-
kandidaten. Nadat het touw bijna 2Va minuut in
evenwicht was geweest, kon Bruil tenslotte met
enkele felle rukken de zegen behalen: O—1.
Ter opluistering trokken nog een team van de r.k.
school Kranenburg en de o.l. school Medler. De
Kranenburgse jeugd won en kwam hierdoor in het
bezit van de fraaie wisselstandaard, die verleden
jaar werd gewonnen door de Medlerschool (stan-
daard fa Siemerink). Voorts ontvingen zij een
herinneringsstandaard namens de organiserende
vereniging.
De uitslagen der 2e ronde waren:
Heure I—Bruil O—l (A.); Warken l—Heure II
1—0 (B.); Broek II—Heure III 1—0 (C.); Nettel-
horst I—Medler II 0—1 B.); Hannink I—Kulsdom
11 0—1 (C.); Heure I—Kulsdom I 1—0 (A.); Bruil
I—Broek I 1—0 (A.).
De heer Hendriksen reikte na afloop in café Eykel-
kamp de prijzen uit. Voor de winnaars in de klas-
sen A, B en C (hoogste aantal punten der competi-
tie) waren in klasse A en B herinneringsstandaards
beschikbaar gesteld door café Eykelkamp en in
klasse C door 't Medler. Voor de kampioen van deze
middag (dagprijs) was in klasse A een fraaie
standaard beschikbaar gesteld door Wessanen,
Wormerveer. Als dagprijzen voor de klassen B en
C waren door 't Medler evenj^s fraaie prijzen be-
schikbaar gesteld. ^^
De winnaars in de diverse klassen van dit toernooi
waren: Klasse A: 1. Bruil I Ruurlo met 8 punten;
Klasse B: 1. Warken I Warnsveld met 6 punten.
Deze vereniging promoveert nu naar klasse A;
Klasse C: 1. Kulsdom II Geesteren met 6 punten.
In de Bondscompetitie (Aq^fc'hoekse Bond) was
de einduitslag:
Klasse A: 1. en kampioen 1962 Bruil I Ruurlo, 25
punten; 2. Medler I Vorden, 24 punten; 3. Broek I
Ruurlo, 15 punten; 4. Heure I Borculo (Dykhoek),
12 punten; 5. Kulsdom I Geesteren (Borculo) 2
punten.
Klasse B: 1. Warken l Warnsveld, 19 punten; 2.
Heure II Borculo, 17 punten; 3. Medler II Vorden,
8 punten; 4. Nettelhorst I Lochem, O punten.
Klasse C: 1. Broek II Ruurlo, 16 punten; 2. Kulsdom
II Geesteren, 12 punten; 3. Hannink I Winterswijk,
8 punten; 4. Heure III Borculo, 2 punten.
Als arbiters verleenden de heren H. Oostindiën en
Th. Eckhardt weer hun zeer gewaardeerde mede-
werking, terwijl de heer H. Holmer voor de mu-
zikale opluistering van deze sportmiddag zorg
droeg.

En 10OO+1 gevciiien
wat de huid ook deert of ontsiert

helpt PU ROL

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft zondag een uitstekende
prestatie geleverd door het bezoekende S.C.S. I uit
Laag-Soeren met 2—l te overwinnen.
Ratti had een invaller voor H. Lichtenberg opge-
steld, die als debutant verdienstelijk werk verricht-
te. Voor rust was er niet veel krachtsverschil in het
veld. Het succes kwam, toen Dostal de bal, die door
een der S.C.S. backs werd teruggespeeld op de
keeper, kon onderscheppen, en langs de uitlopende
doelman inkogelde (l—0).
Geruime tijd kon Ratti nu haar voorsprong behou-
den, maar vlak voor rust lukte het de middenvoor
der gasten om een fout in de Ratti achterhoede af
te straffen (l—1).
In de tweede speelhelft kon Ratti een beduidend
overwicht krijgen, waaruit Rutgers, na een kwar-
tier de stand op 2—1 bracht uit een prima voorzet
van Wentink, die hij laag in de hoek deponeerde.
De goed in vorm verkerende S.C.S. doelman wist
verder onheil voor de Laag-Soerense ploeg te voor-
komen.
Ratti II was vrijaf. De derde uitgave speelde thuis
tegen Zutphen IV en bracht het tot een puntenver-
deling (2—2).
Ratti A verloor thuis van A.Z.C. B met de cijfers
O—10, maar Ratti B was goed op dreef in de ont-
moeting tegen Socii B, welke zij met 3—O wonnen.
Komende zondag is het eerste vrij.
Ratti II speelt een uitwedstrijd tegen Drempt Voor-
uit II en kan hier op geduchte tegenstand rekenen.
Het derde krijgt bezoek van Warnsveldse Boys III,
waarby de puntjes thuis kunnen blijven.
Zaterdagmiddag gaat Ratti A naar Almen A, Ratti
B speelt een uitwedstrijd in Zutphen tegen Be
Quick F.

GESLAAGD
Aan de Technische Hogeschool te Delft behaalde
de heer P. H. Vogtlander het Ingenieursexamen in
de Scheikunde.

JLibelle Óuppnose

Heeft u last van vermoeide
benen en voeten?

Probeer dan eens de

steungevende
Supphose Nylons

VISSER - VORDEN
VERLOTINGSMARKT

Voor de vrijdag gehouden verlotingsmarkt bestond
niet alleen van de zijde van het publiek, maar ook
van de zijde van de kraamhouders grote belangstel-
ling. Marktmeester Klein Ikkink kon met moeite
voor alle gegadigden een plekje vinden. Het was
er gezellig druk.
De marktcommissie kocht vele prijzen aan voor de
verloting, waarvan de trekking vrydagmiddag in
hotel Bakker werd gehouden. Ook de attracties op
de markt trokken alle belangstelling en velen gin-
gen dan ook met een verrassing naar huis.
Bij de verloting zijn de hoofdprijzen op de volgen-
de lotnummers gevallen: 694 (rund); 3807 (brom-
fiets); 5873 (centrifuge); 6021 (huishoudkachel).
In totaal wai'en er 125 prijzen.

BENOEMD
Tot hoofd van de Nutskleuterschool alhier is be-
noemd mevrouw M. van der Louw—De Ruiter, uit
Beverwijk.

FRAAI SUCCES
Drie leden van de postduivenvereniging „De Lucht-
bode" hebben deelgenomen aan de attracticvlucht
Concours „Roodeschool".
De heer H. Doornink slaagde er in met een 1-jari^e
duif hier de eerste pry's in de wacht te slepen, zijn-
de een elektrische koffiemolen. De heer G. J. Ad-
dink klasseerde zich met zijn duiven als 52 en 57,
terwijl de heer G. J. Jansen met zijn duif als 181 ge-
klasseerd werd. Een fraai succes voor de Vordense
Postduivenhouders als we bedenken dat er 1070
duiven in concours waren. De heer Doornink kreeg
ook de „H.W.H." prijs.

broeken
voor jongens en-^meisjes, dames en heren

H. LÜTH - VORDEN
INDELING DAMCLUB D.C.V.

De Vordense damclub D.C.V. I is voor de a.s. club-
competitie ingedeeld in de Ie klasse. Zij zal hier
uitkomen tegen de volgende clubs: A.D.C. II (Aal-
ten); D.E.Z. (Dinxperlo); D.V.D. I (Doetinchem);
L.D.C. I (Lichtenvoorde); D.C.L. I (Lochem);
D.V.T.I (Terborg); Vadac I (Varsseveld); W.D.V.I
(Winterswijk); en Z.D.V. I (Zutphen).
D.C.V. II zal uitkomen in de 2e klasse en ontvangt
hier als tegenstanders: Ons Genoegen I (Almen);
B.D.H. (Brummen); D.C.H. I (Hengelo); H.D.C. I
(Hummelo); D.E.Z. I (Laren); D.C.R. I (Ruurlo);
D.S.O. I (Sinderen); N.A.V. I (Warnsveld) en
Z.D.V. II (Zutphen).
Voor de onderlinge competitie van D.C.V. werden
deze week de volgende wedstrijden gespeeld:
Brinkman—Derks l—1; Harmsen—Wansink l—1;
A. van Ooyen—Nijenhuis 2—0; Ter Beest—Geer-
ken afgebr.; P. van Ooyen—Lammers afgebr.; KI.
Bramel—Breuker afgebr.; Norde—Memelink 2—0;
Hiddink—Lede O—2; Hesselink—De Boer 2—0;
Wildeboer—W. Sloetjes O—2; Esselink—Woltering
O—2; Belle—Brinkman l—1; Wentink—Hulshof

Rebr.; Dalstra—Bello 1—1; Hiddink—Norde 0-2;
Geerken—Wansink l—1.

NUTSBIBLIOTHEEK
Het bestuur van de Nutsbibliotheek wil als proef
gedurende drie„maanden op vrijdagavond (koop-
avond) de bibliotheek open houden. Voor de kinde-
ren is het misschien een bezwaar om dan te komen;
daarom wordt de uitlening op zaterdagmiddag ge-
handhaafd, maar een half uur korter. Zowel vol-
wassenen als kinderen kunnen dan van 4.30 tot 5.30
uur boeken halen. Ook de uitlening op dinsdagmid-
dag blijft bestaan.
Vrijdag 12 oktober zal de bibliotheek dus voor het
eerst geopend zijn. Zie de advertentie.

DE BEJAARDEN EN VEILIG V K R K U E R
Donderdag 18 oktober komt de heer D. F. G. v. d.
Berg (commandant van de Verkeersgroep der
Rijkspolitie te Apeldoorn) hier op de Bejaarden-
kring vertellen en iets laten zien over Veilig Ver-
keer.
Commandant v. d. Berg doet dit steeds op een bij-
onder prettige en komische wy'ze. Het belooft dus

niet alleen een nuttige, maar tegelijk een zeer ge-
zellige middag te worden.
ledere belangstellende bejaarde is hartelijk wel-
kom; niet alleen deze middag, maar op iedere bij-
eenkomst van de Bejaardenkring.

BIJZONDERE SCHOOL 'T HOGE
Op 17 oktober zal om 8 uur in de chr. school op
't Hoge de jaarlijkse ledenvergadering worden ge-
houden. Naast het gewone programma zal een leer-
zame film worden vertoond.



Weekend Wónder-Koopjes
Nylon

onderjurk

kant bovenstukje

royale strook

4.90

Schortje

vlot model

2.95

Prima

veren

kussens

5.9O

Flanellen

damespyama

bewerkt jasje

uni broek

6.95

VISSER - VORDEN

Dansschool Th. A. Houtman
AANVANG DANSCURSUS
in zaal Eskes, aanvang 7.30 uur

inschrijving nog mogelijk.

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 14 oktober, 8 uur

Misdaad na schooltijd
met: Peter van Eyck - Heidi Brühl

Corny Collins

Jeugd tussen liefde en misdaad.

Toegang 18 jaar J
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.

Bewoners van Vorden!

Eet allen a.s. zaterdag 13 oktober

Oliebollen
gebakken in „de Wehme-keuken'' ten
bate van het piaiioi'onds.

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE - REPARATIES ENZ.

Wegens de drukte
verzoeken wij u beleefd

's Maandagsmorgens beslist voor 9 uur
bericht te zenden, zodat wij de goedexen

dezelfde dag komen afhalen.
Bestellingen hebben voorrang.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N. V. Hoeksema

Eet nu goedkoop
Geen diepvries

Kippen f 1.— % kg.
Hanen f 1.50 Yt kg.

W. Rossel, Tel 1283

LOOMAN
Vorden

Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

SPAR- Zelf bedi^ningsbedrijfj

Geblaf in de nacht....
is hinderlijk voor uw omge-
ving en niet ongevaarlijk voor
u zelf. Doe er iet» tegen en
gebruik een fles PULMO

de meest verkochte hoestdrank
ter wereld met de dubbele
werking!

PULMO
bestrijdt de hoest
Werkt opwekkend.

Haal nog vandaag uw fles PULMO in
huis !

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 13 oktober

DANSEN
Orkest „The Moodchers'

Bij CENTRA bent u goedkoper uit!
KIJK MAAR:

Bij l pak koffie naaar keuze
l Groninger koek voor 79 ct

Groot pak speculaas 89 ct
l pak cocoskoeken 59 ct
l fles slaolie 98 ct
l pot kersenjam van 99 ct voor 89 ct
250 gram vermicelli |
en l blik soepballetjesf Samen 89 ct

l litersblik aardbeien 145 ct
l litersblik ananas 149 ct
Grote pot pruimen op sap 65 ct

BIJ f5,- BOODSCHAPPEN:
^ Autoped-claxon voor 59 ct

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

CENTRA CENTRA

•

•
•

•

•

REMMERS
Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Dubbel Spar-voordeel
Nieuw parfum, moderne pasteltinten !

3 stukken Toiletzeep 65 ct - 10%

Schouderham, 100 gram nu 45 ct - 10%
Ananas, blik met 8 halve schijven 95 ct -

19 ct zegelvoordeel
Leverkaas, 100 gram 38 ct - 8 ct zegelvoordeel
Koekje met 10%,

Herfstbloemen, 250 gram 59 ct - 10%
Spinazie, literblik 66 ct - 13 ct zegelvoordeel
Elk blik Sperziebonen met dubbel zegelvoordeel!

SPAR-THEE met dubbel zegel voordeel l
Roodmerk, 100 gr. 90 ct - 18 ct zegelvoordeel
Groenmerk, 100 gr. 80 ct - 16 ct zegelvoordeel

10 De Spar Kinderrepen 100 ct met 20 ct zegelvoordeel
•

Tijdelijk met dubbel Sparzegels!
Alleen deze week 20% korting op onderstaande
Spar-kwaliteitsartikelen. Profiteer er van!

60 ct met 12 ct
52 ct met 10 ct
55 ct met 11 ct

zegelvoordeel

zegelvoordeel

zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel

Chococreme, pak 62 ct met 12 ct
Haring in tomatensaus, blik

79 ct met 16 ct
Espresso's snoepje, zakje

49 ct met 10
Chocofrou, pak
Capucijners, pak
Capucijners, extra
Braderieworst, blik a 6 worstjes

159 ct met 32 ct zegelvoordeel

Volop ZUURKOOL met ROOKWORST

Extra Spar-voordeel
5 december-versnaperingen nu voordelig]
Borstplaat, 200 gram 50 ct - 10%
Speelgoedkoekjes, 250 gram 59 ct - 10 „
Chocoladeletters reserveer nu 65 ct - 10

Goed nieuws voor
WIJNKENNERS!

Kom kennis maken met het rijke wijn-assortiment
van De Spar. Nu speciale kortingen bij aankoop
van meerdere flessen tegelijk.

Bij aankoop van l fles 10% korting in Sparz.
Bij aankoop van 2 flessen 15% korting in Sparz.
Bij aankoop van 4 flessen 20% korting in Sparz.

Bijvoorbeeld:

2 flessen Caransac, Franse landwijn
f 3.96 met 60 ct zegelvoordeel

2 flessen Beaujolais, rode wijn
f 7.— met 105 ct zegelvoordeel

2 flessen Port, originele douro port
f 11.— met 165 ct zegelvoordeel

4 flessen Caransac, Franse landwijn
f 7.92 met 158 ct zegelvoordeel

2 flessen Chianti, Italiaanse import
f 13.80 met 207 ct zegelvoordeel

4 flessen Chianti, Italiaanse import
f 27.60 met 552 ct zegelvoordeel

4 flessen Beaujolais, rode wijn
f 14.— met 280 ct zegelvoordeel

2 kleine flesjes Beaujolais, 0,2 liter
f 1.90 met 28 ct zegelvoordeel

4 kleine flesjes Beaujolais, 0,2 liter
f 3.80 met 76 ct zegelvoordeel

4 flessen Port, originele douro port
f 22.— met 440 ct zegelvoordeel

2 flessen Liebfraumilch, rijnwijn
f 5.90 met 89 ct zegelvoordeel

4 flessen Liebfraumilch, rijnwijn
f 11.80 met 236 ct zegelvoordeel

Kruis de soort aan die u het liefste heeft. Uw
Sparwinkelier zal uw bestelling graag uitvoeren
en let op het grote zegelvoordeel.

Nieuw» sortering

•jc Winterjaponnen
-A- Winterrokken
r̂ Blouses en Jumpers

vindt i| bij

LOOMAN - Vorden
Hoe oud

is uw stofzuiger?
Zuigt hij werkelijk nog wel zo best?

Probeert U het
verschil eens

met de NIEUWSTE MODELLEN
Vraagt vrijblijvend folders
en demonstratie.

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1491

Vrijdagavond 12 oktober
HERVORMD De Achttien GEREFORMEERD

U komt toch ook luisteren
naar

Ds. G. Lugtigheid

op de samenkomst in de
GEREFORMEERDE KERK

waarop hij spreekt over:
„Wat nu, na Utrecht?"

op
vrijdagavond 12 oktober, 8 uur

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand een
SPECIALE AANBIEDING:

Japonnen
Chemisch reinigen f 2,95
Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste kleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 14 H

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden



Voor de vele blijken
van deelneming ons
betoond bij het over-
lijden van onze lieve
vader, behuwd- en
grootvader

Hendrik Tragter

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
G. W. Tragter

Vorden, oktober '62.
Almenseweg 38.

Wij zoeken voor onze
zaak een verkoopster

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

WOHIHGRUIL
Barchem - Vorden

Heb in Barchem groot
woonhuis, 2 kamers,
2 keukens + bijkeuken,
boven 5 slaapkamers,
35 are grond m. vrucht-
bomen, 3 kippenhok-
ken en schuur. Brie-
ven Bureau Contact

De kleine koopman
JAPIE DE VRIES

weer in Vorden

Hopende in de gunst
te mogen vallen bij

alle inwoners van
Vorden en omstreken

voor

lompen,
oud ijzer,

metalen enz.
Bij voorbaat vriende-
lijk dank.

In verband met vertrek
aangeboden een ge-
deeltelijke inboedel
en kleding voor ou-
dere dames. Te zien
en te aanvaarden op
20 oktober 1962 te
Vorden, Nieuwstad 47

2 HAARDEN te koop
(middelmaat) en een
KAMERKACHEL.

Henk van Ark.

Te koop zg a.n. haard
merk Amazone, zeer
geschikt voor Nootjes
IV. Bevr. A. Lettink,
Nieuwstad.

Te koop kookkachel
i.g.st. f 30. Adres te
bevragen bur. Contact.

Te koop mooie win-
termantel, ruim mo-
del. Wilhelminalaan 20
Tel. 1246, na 3 uur.

Te koop een eiken
dressoir, box, kinder-
wagen,! lijnpalen me-
taal, trap (6 treden)
en een gascomfoor.
Inl. Bur. Contact

Te koop EETAARD-
APPELEN, Libertas,
G. Hummelink,

Delden, B 75.

Toom BIGGEN te
koop. B. Woerts,

Bonenkamp, Linde

BIGGEN te koop. B.
Klumpenhouwer. D56
Wildenborch.

Te koop 2 zware dr.
VARKENS, toom big-
gen, 1000 cementpan-
nen en een haard.
H. F. Schleedoorn,
Okhorstweg 8,

Wichmond

Zware BIGGEN te
koop en een volbloed
M.R.IJ. drag. VAARS
van goede prod. G
A. Gotink, „Nijkamp"
Leesten.

BIGGEN te koop. H.
Beumer, Linde. E 42.

BIGGEN te koop. G.
W. Winkel, 't Gazoor

Te koop 2 toom BIG-
GEN en een grote
partij eetaardappelen
Joh. Wesselink,

Kranenburg.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 18 okt.

's middags 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nut .

De heer D. F. G. v.d. Berg, comman-
dant van de Verkeersgroep der Rijks-
politie te Apeldoorn, komt met een

gezellig praatje en een plaatje.

Nummers der prijzen

van de verloting voor de marktbezoekers.

77
108
111
186
215
272
290

339
385
410
501
515
534
541

633
667
676
720
723
744
778

818
984
1057
1129
1180
1205
1213

1246
1278
1328

Burgemeester en Wethouders van Vorden
roepen sollicitanten op voor

schoonmaakster van het gemeentehuis
Beloning f 1,60 per uur.

Sollicitaties vóór 20 oktober a.s, te zenden
aan de Burgemeester.

Vorden, 9 oktober 1962.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

van Arkel
de Secretaris,

J. V. Plas

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, hup pasvorm niet verliezen door
krimpen. Gratis nieuwe als ze tóch zouden
krimpen.

verkrijgbaar bij:

VISSER - VORDEN

Pardijs
4 pak margarine 140
l p. choc. hagel (melk) 85
1 p. choc. hagel (puur) 80
2 rol beschuit 64
l pak speculaas 100
l pak cocoskoekjes 59
200 gram herfstmelange,

59
200 gram droptoffee's 59

m
et + 30 zeg.
et + 34 zeg.
et + 32 zeg.
et + 24 zeg.
et + 20 zeg.
et + 12 zeg.
snoep
et -j- 12 zeg.
et + 12 zeg.

l pot kersen en l pot abrikozen op sap
samen 229 et

8 repen chocolade 98 et
Grote roomboter ^

amandel banketstaaf 99 et
250 gr. Kreijenbroeks speculaas 58 et
l pot pindakaas 59 et

Jonge haantjes
800 gram - panklaar - 295 et

VOLOP prachtige blanke zuurkool en
Zadelhofs geurig gerookte rookworst

Wees wijs! -* ...
KOOP bij Pardijs

Het wereld-kapconconrs te Amsterdam
is weer voorbij. „Haar" haar was daar
hoofdzaak. Er waren haarkunstenaars aan
het werk en deze bewezen, dat je „met de
handen in het haar kunt zitten en toch
artistieke prestaties leveren. En verder van
TRAGTER nóg een bericht voor HAAR.
Er is in dames- en meisjesfietsen een gewel-
dige keuze. Kom er uit kiezen. Dan bent u
beslist onder de kap.

In verband met de

1 f £ verbouwingswerkzaamheden
kunnen wij u de volgende week niet
zo vlot bedienen dan u gewend bent.

Misschien is het mogelijk dat
u met uw inkopen daar deze
week rekening kunt houden,
terwijl u bovendien deze week
nog kunt profiteren van onze

OPRUIMING
en de 10% korting

Voor spoedgevallen staan wij echter
voor zover dit voor ons mogelijk is,
gaarne tot uw dienst.
Bij voorbaat onze hartelijke dank

A. J. A. Helmink

School met den Bijbel
't Hoge - Vorden

JAARVERGADERING
op woensdag 17 oktober 1962
i.d. school. Aanvang 8 uur precies.

Verslagen secretaris, penningmeester
Bestuursverkiezing
Bespreking schoolaangelegenheden
etc.

Na de pauze: Vertoning van een film over . .

De onderwijzer de heer Renger
geeft hierbij toelichting.

*
LEDEN toont nu uw belangstelling voor
onze school door trouw deze vergadering
te bezoeken.

_ Het Bestuur.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram rookworst 180 et
200 gram plockworst 78 et

200 gram ham 90 et
200 gram boterhamworst 55 et

500 gram zuurkool
en 250 gram fijne rookworst samen 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Voor uw

Haarden en Kachels
naar

Henk van Ark

Nutsbibliotheek
OPENING vrijdag 12 oktober 1962

om 7.30 tot 8.30 uur van de Nuts-
bibliotheek. Zaterdagmiddag van
4.30 tot 5.30 uur en dinsdagmiddag
van 4.30 tot 5.30 uur.

10 cent per boek per week, kinderen 5 cent
Inschrijfgeld 25 cent per gezin per
seizoen. Supplementen 10 cent.
Alle studieboeken gratis op aanvraag.

Breek de Sleur en ga ook zelfbedlenen
ALBERS is het adres

Pak ze mee, profiteer van onze extra aanbiedingen

Verleden week moesten wij wegens enorm succes vele
klanten teleurstellen. Daarom op verzoek nog l keer

500 gram Korff's cacao voor 129 et
Dit is onze nieuwe stunt: VBFS gebrande pinda's. Normale
prijs per zak 59 et, ter introductie 2 zak voor 89 et
LAAT DE KINDEREN MAAR KNABBELEN!
Volop CaStella parelS, bij 2 pakken het derde pak gratis
Neem mee, limonadesiroop NU per fles 79 et

HET REGENT KOOPJES!!
Grote blikken zuivere Hawaiïan ananas slechts 89 et
Echte chocoladehagel 200 gram 49 et
Vruchtenhagel 200 gram 29 et
Choco-hagel 200 gram 39 et
Grote blikken zuiver rundvlees 139 et
2 blik soepballen 79 et
Ontbijtkoeken klasse A 2 stuks voor 78 et
2 grote rollen eierbeschuit 49 et
Enorme sortering crème koekjes 250 gram 49 et
8 rol drop voor 25 et
Extra fijne belegen kaas 500 gram 139 et

Onze vleeswaren een streling voor de tong.
Boterhamworst 200 gram 49 et
Haagse leverworst 150 gram 39 et
Onze bekende snijworst 200 gram 79 et
Heerlijke ham, zoals altijd 150 gram 79 et

ZET DE ZON OP TAFEL:
litersblikken sperziebonen 69 et
litersblikken spinazie 59 et
litersblikken bruine bonen 69 et
litersblikken capucijners 69 et
litersblikken appelmoes 79 et

20 et voordeel op elk potje Nescafé
Aan de kassa, voor elke winkelende klant één keer
7 heerlijke zandtaartjes voor 39 et

DORST??? Hier is de oplossing.
Super bier, licht of donker, 3 pul voor 100 et

Bij elk pondspak speculaas, 3 repen chocolade voor 10 et
Voor de kinderen, bij aankoop van 2 pakjes
A. J. P. Pudding l zwart wit knots GRATIS

Bij aankoop van 500 gram Edammer kaas
l pak roggebrood voor 15 et

XReductiecouponX
W
U Literspotten AUGURKEN
ft OP DEZE COUPON 32 et GOEDKOPER

X Geldig tot 18 oktober

Normale prijs 130 et u
y

Door de laren niet te evenaren.

OVER LEKKER GESPROKEN:

ZWANENBERG
ROOKWORSÏALTMo

OPNIEUW
•NTRAKTATIE

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

KOOPJES VAN DE WEEK:

Poplin khaki werkhemden
Maten 36—43 nu slechts 4.95

Gebleekt en geribd Interlock
Heren- singlets en slips

Maten 5-6-7 Nu slechts 1.49

Effen poplin dames-dusters
in de kleuren wit, groen en blauw. Nu slechts 4.95

Deze aanbiedingen zijn geldig
vanaf vrijdag t.e.m. donderdag

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

L Schoolderman -Vorden

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Sportief en warm.

Noorse truien,
Pullovers,
Sokken,
Kousen,
Wanten,
Sjaals.

Fa. Martens
wapen- en sporthandel



STAPPERS IDEAAL
de nieuwe extra soepele

Model
1267
la zwart en
bruin
MAAT
28/31 13,96
82/35 . . . . . . . 14,95
36/40 . . . . . . . 16,95
61/2/12 19,95

WULLINK's Schoenhandel

Gevraagd voor zater-
dags en zondags een
net MEISJE.

„De Rotonde"
N. van Goethem,
telefoon 1519

Oetter oet
nylons

INDE
NIEUWE

NOTEN-''
EtBUREN

Hazelino
Castagna
Walnotta

reeds v.a. 1.

L Sdioolderman

Wegens beëindiging
v.h. bedrijf te koopt
twee eerlijke M.R.IJ.
koeien, kalft. 11 febr.
en l maart, autowagen
met veeopzet i.g.st,
hooihark, wentelploeg,
bascule met gew., bij
H. J. Memelink, E 8.

Herv. Gern. Vorden
Zitting voor de inning

van de Kerkelijke

bijdrage
Vrijdag 12 okt. van

9—11 uur
Zaterdag 13 okt. van

2—3.30 uur
in de consistoriekamer.

Alleen vrijdagavond
en zaterdag

6 kop en schotels
voor f 4.98

Gebr. Barendsen

Leden van de BOND VOOR STAATSPENSION NERING!

Denkt u aan de TONEELAVOND op vrijdag 12 oktober a.s. in zaal Hotel Bakker

(Speciale aankleding

Heren Overhemden
ass. maten van f 13.95 nu f 9.75

Flanellen dames nachthemden
vanaf f 6.95 nu f 5.75

Wollen dames vesten
hooggesloten, prachtkleuren f 1O.75

't Is goed besteed
door LUTH gekleed!

MIDDAGBESTELLING P.T.T. OP DE
KRANENBURG

Als proef wordt op het ogenblik bij de bewoners
van de percelen, gelegen aan de Rijksweg naar Bor-
culo, ook 's middags tegen 5 uur post bezorgd. De
brievenbus bij Schoenaker wordt dan tevens ge-
licht. Een hele verbetering voor deze buurt.

TONEELVERENIGING „INTERNOS"
De r.k. toneelvereniging ..Internos" waarvan velen
meenden dat zij reeds „ter ziele" was, is nog spring-
levend. Dit is gebleken op een bijeenkomst, welke
gehouden werd ten huize van de voorzitter, de heer
A. Mombarg.
Sinds de grote brand op de Kranenburg in novem-
ber 1959, waarbij het bedrijfspand van de heer P.
Schoenaker 'n prooi der vlammen werd, werd er
slechts weinig meer van „Internos" gehoord. Men
heeft moeilijke jaren gekend; immers, de zaal
Schoenaker waar men altijd de uitvoeringen gaf,
moest voor andere doeleinden worden gebruikt;
daarbij kwam nog, dat het oude toneel, waarvan in
de loop der jaren door tal van verenigingen gebruik
werd gemaakt, ook praktisch geheel verouderd was.
Nu de bouw van de nieuwe zaal reeds in een verge-
vorderd stadium is, kan ook „Internos" de toekomst
weer blij tegemoet zien, daar het vaste toneel een
ongekende weelde voor de vereniging is.
Op deze eerste bijeenkomst gaven de trouwe leden
weer acte de présence en werden de plannen voor
de toekomst besproken. De voorzitter deed een spe-
ciaal beroep op allen tot werving van nieuwe leden.
De vereniging heeft behoefte aan leden, die serieus
van plan zyn om zich ook ten volle voor de vereni-
ging te geven. Het toneelspel verrijkt de mens niet
alleen, maar geeft ook de nodige ontspanning.
De penningmees^Bfliet een blij geluid horen, want
ondanks de terugSag der laatste jaren, was er een
batig saldo, zodat de vereniging financieel kernge-
zond is. Getracht zal worden om een nieuwe regis-
seur aan te trekken, terwijl er ook een toneelstuk in
studie zal worden genomen.
Besloten werd v^Ar om het grootste gedeelte van
het oude toneel vfm de hand te doen. De contributie
zal iets worden verhoogd, maar het inleggeld blijft
gehandhaafd.
In 1963 hoopt de vereniging haar 35-jarig bestaan
te herdenken. Te zijner tijd zal het bestuur zich
nader beraden over de feestelijke herdenking van
dit jubileum.

2 drag. ZEUGEN te
koop a. d. teil. tevens
een paar voetbalschoe-
nen maat 4%. J. H.
Nijenhuis . Kranenburg

D 119

Toom zware BIGGEN
te koop. G. J. Zweve-
rink. Wildenborch

BIGGEN te koop en
zoete appels. H. Ruum-
pol, Zutph.w. C 62.

Volop ANDIJVIE
en bestellingen voor
KOOL worden weer
aangenomen
Tevens Uw adres voor

alle soorten prima
bloembollen

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54,

Telf 1508

Te koop een goed
bevleesde guste KOE
2e kalfs. C. G. Vliem
„Wensinkhof,, E 52

Groot en klein
grijpt

het eerst

CONTACT
hét blad voor Vorden

Grote verkoop
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 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 15 oktober 1962
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

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, Marine-
truien, 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.

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!

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» bahco-

sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

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 14,50.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

Een advéüentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

^ Dus: hoge reklamewaar'de — Lage regelprijs ^

SIGMA

Inhoudsmaten van 95 t.m. 470 Itr. Korte invriestijd.
Solide konstruktie. U kunt ook een diepvriezer huren.
Volledige service gegarandeerd door de importeur en uw
vakhandelaar.

Zutphenseweg 5

en Zn. c.v.
Tel. 1491

Wij gaan door met onze

OPRUIMING
t.m. a.s. zaterdag 1 3 oktober.

Op alle goederen buiten de opruiming 10% korting

A.J.A.HELMINK
Complete Woninginrichting Manufacturen

H.H.VARRENSHOÜDERS!

Uw winst
zit in
Superba!
Voer uw varkens Superba tot aan
de slacht. Mef Superba een snelle
groei en laag voerverbruik.
Superba-varkens zifn vleesvarkens,
En vleesvarkens brengen
het meeste op.

BLIJF BIJ
SUPERBA
tot aan de slacht

Superba Is van Catvó-kwalifeit en verkrijgbaar bij»

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 - Vorden *D* (06752) 1540


