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NUTSAVOND
Voor de eerste Nutsavond in dit seizoen
heeft het bestuur beslag weten te leggen
op twee wel zeer bekende artisten: Geor-
gette Hagedoorn en Pierre Verdonck. In
1953 heeft dit tweetal hier ook een avond
verzorgd, welke op zeer hoog peil stond.
Wie zich de aardige Franse liedjes van toen
nog herinnert en de prachtige gelaats-
expressies van mevr. Hagedoorn, zal zeker
Dinsdagavond weer naar het Nut gaan.
Deze keer wordt ook een sketch opgevoerd,
waarin wordt uitgebeeld hoe een copiïste,
een bakvis, een toeriste, een snobiste en
een bedelares een beroemd schilderstuk be-
zien.

VOETBAL
Vorden I heeft tegen Ruurlo II weer met
het kleinst mogelijke verschil, l—O gewon-
nen. Het Vordense elftal telde door ziekte
en nog andere oorzaken, 4 invallers en
speelde bovendien aanvankelijk nog met 10
man. Dat zij niettemin won, is te danken
aan het goede spel van de achterhoede en
middenline. De Ruurlo-reserves zagen geen
kans om gevaarlijke schoten te lossen, want
bijna elke schietkans werd hun door het
achtertrio ontnomen. De Vordense voor-
hoede miste gevaarlijke schutters, zodat
doelpunten schaars waren, waardoor er vol.
op spanning in de strijd zat.
Een kwartier na rust wist de midvoor met
een pracht schot het winnende doelpunt te
scoren.
Vorden II kreeg, zoals te verwachten was,
het tegen Baakse Boys zwaar te verduren,
temeer omdat ook dit elftal de nodige in-
vallers telde. Liefst met 7—l moesten de
reserves de vlag strijken.
Vorden A deed het beter en won met 4—l
van het sterke Baakse Boys A, terwijl Vor-
den B eveneens won en wel met 3—O van
A.Z.C. C.
Voor a.s. Zondag staan er in verband met
de interlandwedstrijd geen wedstrijden
voor Vorden I en II op het programma.
Zaterdagmiddag speelt Vorden B op eigen
veld tegen Ratti A.

PRINS BERNHARDWEG
Ten gemeenk>bui7o • end de aanbesteding;
plaats van de reconstructie en verbetering
van de Prins Bernhardweg (klinkerverhar-
ding). De volgende inschrijvingen kwamen
binnen:
J. V. Dostal, Vorden ƒ 15.710,— ; J. v. d.
Mei, Apeldoorn ƒ 16.650,—; H. J. Kuipers,
Olst ƒ 16.800,— ; H. te Siepe & Zn, Win-
terswijk ƒ 17.800,— ; G. H. te Siepe & Zn,
Zwollerkerspel ƒ 18.330,—.
Gunning aan de laagste inschrijver.

BIOSCOOP
Vanavond wordt in het Nutsgebouw een
film vertoond met een zeer ernstige inslag.
Yvonne Sanson en Amedeo Nazzari, de
sterren uit ,,De zoon van niemand", vertol-
ken ook nu weer de hoofdrollen, waarin ze
hun dramatische talenten ten volle kunnen
ontplooien.
Anna Ferrari kan niet met haar stiefmoe-
der overweg en verlaat het huis. Voordat
ze met Carlo kan trouwen wordt deze be-
schuldigd van moord op zijn vroegere com-
pagnon. Als Anna haar kind ter wereld
brengt ziet zij zich voor de zware taak ge-
steld voor zichzelf en haar dochtertje de
kost te verdienen. Als het kind ziek wordt
kan Anna het niet meer bolwerken en moet
ze afstand doen van haar kind. Eindelijk
blijkt dat Carlo onschuldig veroordeeld is;
hij' wordt vrijgelaten en zorgt er voor dat
zijn gezin herenigd wordt.
Hoewel „Het offer van een Moeder" veel
dramatische momenten telt, is het slot dus
toch een „happy end".

Mijnhcirdts tabletten
Z E N U W - H O O F D P I J N - L A X E E R

ACHTKASTELENTOCHT NOG IN TREK
Dat de Vordense Achtkastelentocht ook in
de herfst in trek is, is deze week weer
duidelijk gebleken. Onder leiding van bur-
gemeester v. Arkel, maakten dezer dagen
een tweetal groepen uit Nijmegen (het do-
centencorps van het „Mater Dei" lyceum)
en Bussum (leden van de V.V.V. Naarden-
Bussum en Huizen) een tocht langs de
kastelen. Op het landgoed „de Bramel
werden de gasten door de heer Thate rond-
geleid. Bijzonder werd genoten' van de
prachtige herfsttinten in de tuinen van
kasteel „de Wiersse". Verder werden o.m.
bezocht „Huize Vorden" en „Het Onstem .
Mede door het mooie herfstweer hebben de
deelnemers zeer van de tochten genoten.

KERKDIENSTEN Zondag 16 October
IRENE

9 uur en 10.30 uur Ds J. H. Jansen.
Bediening Hl. Avondmaal

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. Langstraat.

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

Bediening Hl. Avondmaal

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 15 Oct. van 5 uur t.e.m.
Zondag 16 Oct. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 7 t.m. 13 October.
Geboren: z. van H. Th. Wiggers en M. J.
F. Wiggers-Roelvink; d. van A. H. Flamma
en G. Flamma-Regelink.
Ondertouwd: J. A. Kelder en G. J. Ligtenbarg.
Gehuwd: W. Kamphuis en J. M. Gotink.
Overleden: G. Wahl, m., 90 jr.t echtg. van
G. Pasman.

Weekmarkt .
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 86 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 45.— per stuk.
De handel was vlug.

DAMMEN
Vorden, dat het sterke Almen ontving,
speelde met 2 invallers en kreeg zijn eerste
nederlaag in deze competitie toegebracht.
Het verloor met 13—7.
De uitslag is: Lammers—Loman l—l;
Oukes—Stoelhorst 1—1; Breuker—Groe-
nouwe O—2; Wij en—Schone veld l—1;
Klein Bramel—Groenhuis 2—0; Masselink
—Klein Wassink l—l; Wansink—Koetsier
O—2; Kamperman—Berkenbosch O—2;
Wentink—Lubberding l—l en Hesselink—
Bolt j es 0—2.
Volgende week Woensdag moet Vorden
naar Deventer.

OUD PAPIER
Volgende week Zaterdag komen de leden
van „Concordia" weer bij u aan om het
oude papier op te halen. Wilt u het even
klaar leggen? Hoewel het deze keer niet
„met muziek" wordt opgehaald, hopen ze
toch weer op een flinke buit.

HOOFDPRIJZEN MARKT VERLOTING
De gelukkige winnaar van het rund, ter
waarde van ƒ 600,— is de heer Balters,
wonende in de buurtschap de Wiersse te
Barchem. De bromfiets viel ten deel aan de
heer J. Bannink te Zutphen.

MANNENZANG
Het Chr. Mannenkoor „Harpe Davids" uit
Doetinchem is voornemens op 22 November
a.s. een uitvoering te geven in het Nuts-
gebouw, waaraan een accordeonclub uit
Doetinchem haar medewerking zal ver-
lenen.

IVOROL: De Tandpasta van standing
DE FIRMA VISSER HIELD MODESHOW
De jaarlijkse modeshow van het Modehuis
Visser mocht zich weer in een grote be-

der dames verheugen. Vooral
fonds was de zaal yan Hotel Bakker

dan vol. De kleding werd voorge-
dragen door een viertal mannequins van de
groep Ilenri des Cheveux, waarbij laatstge-
noemde voor een vlotte microforiische toe-
lichting zorgde.

op de vertoonde nieuwste model-
we zeggen dat koningin Mode,

bij vorig jaar, geen schokkende
verandering te weeg gebracht heeft. Zo
blijkt de H-lijn nog lang niet tot het ver-
leden te behoren, want er werden een aan-
tal japonnen met H-lijn inslag getoond met
aangeknipte driekwart mouwen in diverse
stoffen zoals Wevenit en Jersey. Trouwens
ook de overige japonnen waren meest zeer
vlotte modellen, eenvoudig van coupe, doch
zeker niet onelegant. Ook de deux-pièces
lieten zien dat een vrouw zich hiermede
charmant kan kleden.
Tweed is blijkbaar eveneens nog een veel-
gedragen stof, want hieruit zagen we
keurige pakjes. De meest getoonde mode-
kleuren waren vooral grijs, RAF en oud-
rose. De kleur zwart kwam meestal voor in
kleding voor bejaarde dames.
De swaggers hebben zich ook weer dit jaar
volkomen kunnen handhaven. Zij waren te
zien in de types met grote royale pelerine-
kragen en veel met ballonmouwen. Voorts
enkele getailleerde mantels, bijna alle met
bontgarnering.
Diverse modellen rokken trokken wegens
de vlotte coupe de aandacht, o.a. in swing,
plisé en étage. Gecompleteerd b.v. met een
nylon-jumper vormde dit een elegant ge-
heel.
Een goed onthaal vonden ook de vlotte
jackets van popeline, van binnen met teddy
gevoerd en met bont gevoerde capuchons.
In regenkleding trokken de lodenjassen de
aandacht, naast jassen in tweed met bal-
lonmouwen en in wollen gabardine.
De namiddagtoilet j es bestonden veeluit uit
cocktail japonnen, leuke modellen om zo te
zien.
Met een aantal elegante avondtoiletten, o.a.
een charmant model met harmonicarok,
werd deze uitgebreide show besloten. Het
slotstuk vormde weer het altijd aantrekke-
lijke schouwspel van het bruidspaar met
gevolg.
Voor een aardige onderbreking zorgde de
mannequin Astrid, die niet alleen een uit-
stekende mannquin, doch bovendien een
niet onverdienstelijke zangeres bleek te
zijn, want zij zong voor de microfoon een
lied, dat veel bijval oogstte.
Aan de avondshow was nog een kleine ver-
loting verbonden, waarvan de uitslag was:
japon: mej. J. Brummelman D 99; tas, mej.
J. Stapper, Burg. Galleestraat en hoed me-.
vrouw Boersma, Dorpsstraat.
Rest nog te vermelden dat de Fa A. Jansen

gezorgd had voor het bijpassende schoeisel,
de Fa R. Koerselman voor de bijouterieën,
de Fa Kroneman voor de hoedjes en de
bruidssluier, terwijl de Fa Derksen de zaal-

siering voor haar rekening genomen

EN DUBBELE SERENADE
Igavond werden de bewoners van

en speciaal die van Het Hoge, ont-
op een muzikale rondwandeling door
muziekcorpsen. Het doel van deze

)sen was de woning van het echtpaar
A. Lauckhart, dat 25 jaar getrouwd was.
Om 7 uur kwam „Concordia", waarvan de
heer Lauckhart lid is, een serenade bren-
gen, waarbij de voorzitter, de heer J. Smit
een hartelijk woord tot het echtpaar
richtte.
Tegen 8 uur kwam het Zutphens Muziek-
corps Symphonia, waarvan de heer Lauck-
.hart eveneens reeds jaren lid is, de familie
Lauckhart een serenade brengen.
Vooral de rondgang door het dorp van deze
in keurige uniformen gestoken muzikan-
ten, voorafgegaan door de tamboers, trok
veel belangstelling.
De voorzitter, de heer Phillippo bracht de
gelukwensen over aan het jubilerende echt-
paar. Hij dankte de heer Lauckhart voor
zijn wekelijkse komst naar Zutphen en
hoopte over 25 jaar nogmaals met het
corps naar Vorden te kunnen komen, het-
geen de muzikanten onderstreepten met
het toepasselijke lied „Over 25 jaar".

CONTACT-COMMISSIE
De parochiële Contact-Commissie hield in
zaal Schoenaker haar jaarvergadering, on-
der presidium van de heer H. Folmer. Be-
halve de Geestelijk Adviseurs, Pastoor H.
Ponsipen en Kapelaan Polanen, kon de
voorzitter de afgevaardigden van bijna alle
verenigingen welkom heten. Spr. gaf een
kort overzicht over het afgelopen jaar, wat
zeer goed verlopen was. Vervolgens werd
het komende seizoen besproken. Getracht
zal worden wederom een Adventsavond te
houden. Hierna werd de verdeling bekend
gemaakt van de oefen- en repetitieavonden.
Eveneens werden de data vastgesteld van
de diverse winterprogramma's der vereni-
gingen. Bij de gehouden bestuursverkiezing
werd de secretaris, de heer A. Mombarg
herkozen, terwijl als bestuurslid werd ge-
kozen de heer B. H. Schoenaker.

KAMPVUUR WELPEN
Ter gelegenheid van het feest van St. Fran.
ciscus, hebben de Welpen een groot kamp-
vuur gehouden, waarbij behalve de aal-
moezenier verschillende belangstellenden
aanwezig waren. De avond werd gezellig
doorgebracht met allerlei spelen, verhalen,
voordrachten en schetsen.



Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel „GOl|(IZG(|6l"
van Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL, „Beslist uw Drogist'

C.J.M.V. „SAMUEL"
In verband met het feit dat bovenvermelde
vereniging op de onlangs gehouden sport
dag de wisselbaker won, werd de leden een
gezellige avond aangeboden.
Na een welkomstwoord van de voorzitter,
de heer B. Rietman, en het zingen van het
Bondslied, vertelde de heer W. Groot Was-
sink over ,,om en bij de sportdag".
Namens de Knapenvereniging feliciteerde
de heer Luichies de vereniging met het be-
haalde succes. Spr. hoopte dat deze over-
winning een stimulans voor de vereniging
mocht zijn.
Voor de pauze werd het bekende radiospel
„Ganzenbord" gedaan. De prijzen hiervoor
werden gewonnen door G. Haneveld en mej.
M. Pongers. Na de pauze werd het toneel-
stukje „Knalgas" opgevoerd.
Tussen de bedrijven door werden de aan-
wezigen rijkelijk getracteerd. De heer H.
Knoef hield de zaal aangenaam bezig met
zijn voordrachten. Aan het einde van de
avond dankte de heer Rietman de medewer-
kers voor hun spontane medewerking tot
het welslagen van deze avond.

AFD. VORDEN
BOND VAN EIERVERZAMELAARS

De eierverzamelaars uit deze gemeente
kwamen in „Het Wapen van Vorden" bij-
een onder leiding van de heer B. Meintema,
secretaris van het hoofdbestuur van de
Bond van Erkende Nederlandse Eierenver-
zamelaars en directeur van de eierenafzet-
vereniging om te spreken over taak en
werkwijze van genoemde Bond.
De voorzitter betoogde dat het gaat om het
organisatorisch verband te verstevigen.
Een verzamelaar kan slechts een erken-
ning krijgen als hij voldoet aan bepaalde
eisen, doch de handelaren, die vrijwel allen
tevens over een verzamelaarsrekening be-
schikken, kunnen te allen tijde de erkende
verzamelaars passeren om zelf bij de pluim-
veehouders de eieren op te halen, aldus spr.
De voorzitter zei vervolgens, dat de Neder-
landse eierenverzamelaars zich bewust
mogen worden van de grote sociale groeps-
belangen, die er voor hen op het spel staan
en die onder de voet dreigen te worden ge-
lopen, wanneer men ze niet op tijd ver-
dedigt.
De actie van de Bond wordt gesteund d
de vier landelijke bonden van detaill
en door de Ver. van Huisvrouwen, de
houdraad en tal van andere instellin,
Men bewerkt met de film reeds t
mensen, wie wordt getoond, dat hef
maal niet nodig is dat een ei .vier,
acht weken oud is voor het op de Ne
landse ontbijttafel verschijnt. Er is
eierhandel een groot gemis geweest aan
onderling contact. Door het leveren van
verse en goede waar hoopt men het Neder-
landse publiek tot het eten van meer eieren
te brengen.
De aanwezigen besloten tot oprichting van
een afdeling Vorden e.o. van genoemde
Bond over te gaan. Een bestuur, bestaande
uit drie leden, werd gekozen.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft zijn ongeslagen record tegen
het sterke S.V.D.E.S. I uit Eibergen weten
te handhaven door een O—O gelijk spel. De
wedstrijd was vol spanning; er werd door
beide partijen hard gestreden, doch beide
ploegen ontbrak het ditmaal aan schutters.
Ratti had één invaller.
In de eerste helft hadden de bezoekers de
meeste kansen. De Eibergenaren ontketen-
den ca. 20 minuten lang een fel offensief,
maar geleidelijk werd 't spel verplaatst.
D.E.S. bleef echter gevaarlijk, zodat de
Ratti-backs dikwijls redding moesten bren-
gen. Na de thee antwoordde de thuisclub
met een hevig tegenoffensief, dat enkele
malen bijna succes opleverde. Eerst schoot
de middenvoor in het zijnet en enige tellen
later werd 'n schot van dezelfde speler nog
juist door een tegenstander van richting
veranderd.
D.E.S. begon ook fel aan te vallen en de
strijd werd rumoerig, zodat de goed leiden-
de scheidsrechter enkele berispingen moest
geven. Later maakte Ratti een buitenspel-
goal, die de arbiter zeer terecht annuleerde.
Tenslotte trachtten beide partijen door
wanhopige aanvallen een beslissing te for-
ceren, doch de wedstrijd eindigde zoals ?e
begonnen was.
De Ratti-reserves waren vrij.
Het derde elftal ging naar Socii te Vier-
akker en moest een 5—O nederlaag incas-
seren. Ook de Junioren konden het niet tot
een zege brengen en verloren van Warns-
veldse Boys A met 6—1.
Voor a.s. Zondag is het eerste elftal vrij in
verband met de interlandwedstrijd Hol-
land—België.
Ratti II en III spelen een competitiewed-
strijd wat wel op een overwinning voor de
reserves zal uitdraaien.
Zaterdag eraan de A-Junioren bij Vorden B
op visite en zal dit voor de Ratti-junioren
geen gemakkelijke opgave zijn.
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Een zeer chique
en toch vlotte .
mantel met stola
in doublé face
mohair. Raglan-
mouw met aar-
dige manchet.

Visser - Vorden

School ml Bijbel - 't Hope 40

JL>edenuergadering
op Donderdag 20 October

a.s. om 8 uur in de school.

Het Bestuur.!

ULiv rijbewijs . . f

Natuurlijk de erkende
B.E.A. Autorijschool van

George Seesing
„'t Groenedal", Telefoon 358
Vorden

WENST U EEA LAARS DIE PAST.

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

Dorpsstraat 4

Op de Boekbinder!) van de

N.V. W. J. Thieme * Cie
Zutphen

is nog plaats voor een

LEERLING-BOEKBINDER

Loon volgens de C.A,O. - Opleiding
volgens het leerlingstelsel - Zich aan-
melden: Groenmarkt 19, Zutphen

tussen 9 en 12 en 14 en 17 uur.

Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.
*

Wij hebben de nieuwe soorten voorradig.
ir

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

KH KONINKLIJKE

NEDERLANDSE

VLIEGTUIGENFABRIEK

FOKKER

vraagt:

arbeidskrachten
om opgeleid te worden tot

vliegtuigmonteur
of

vliegtuigplaatwerker

Hierbij wordt gedacht aan onge-
schoolden die daarvoor aanleg
hebben en aan hen, die reeds over
enige ervaring in de metaalindustrie
beschikken of oud-cursisten zijn van
de Rijkswerkplaatsen.

Gedurende deze opleiding wordt het
volle loon betaald.

Leeftijd 23-36 jaar.

Voor belangstellenden houden wij
zitting op de Gewestelijke Arbeids-
bureaux te:

ZUTPHEN: Maandag 17 October
van 19 tot 19.30 uur, Marschpoort-
straat 5

DOETINCHEM: Dinsdag 18 Oc-
tober, van 19 tot 19.30 uur,
Plantsoenstraat 5

ARNHEM: Donderdag 20 Octobor
van 19 tot 19.30 uur
Utrechtschestraat 12

Te koop dr. VARKEN
en één met biggen.
G. W. Momberg, E
16 Vorden

Toom mooie BIGGEN
te koop bij H. Wil-
tink, Wildenborch D
58. N.o.Z.
Te koop 25 are Wes-
terwolds RAYGRAS
en een MAALKALF
3 rand. D, J. Eggink,
Zutphenseweg.

CONTACT
hét blad voor Vorden

Te koop MANGELS
bij G. J. Groot Jeb-
bink, Almenseweg
C 146.

VOEDERBIETEN
te koop bij D. Rue-
sink, „Nieuw Abbink"
Linde, Vorden

Te koop VOEDER-
BIETEN. G. Lense-
link. C 145.

MANGELS te koop
bij W. H. Ruiterkamp
Medler



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

A. G. H. Lauckhart
R. Lauckhart-

Kornegoor

Vorden, Oct. 1955.
't Hoge 49.

Gevraagd MEISJE
voor een of twee mor-
gens. Julianalaan 19.

Billijk aangeboden
moderne KINDER-
WAGEN, prima on-
derhouden. Insulinde-
laan 31.

Vermist een BIG.
Gaarne inlichtingen
tegen beloning bij
Berendsen, C 125,
Telefoon 250, Vorden

Te koop een Petro-
max petroleum-ver-

gasser, v. verlichting,
in prima staat, wegens
aanschaf electra.
H. Ch. Kettelerij,
Hengeloseweg B 25.

Te koop 3 jonge
GANZEN, 4 mnd.
oud. W. van Til

Te koop 25 jonge
HENNEN, wit x rood
tegen de leg. Tevens
een prima HAARD.
C. Zuurveld, achter 't
zwembad.

STRO te koop bij J.
Gotink, Brandenborch

2 PINKEN te koop
van 11 en 14 mnd. bij
D. Nijenhuis, bij 't
zwembad.

Tekoopeendr.M.R.IJ.
VAARS, l Nov. a.d.
teil. Pelgrum, Delden

Te ruil een nuchter
STIERKALF voor 'n
vaarskalf.
A. J. Langeler, Linde

^ De Heer en Mevrouw ^

X W. B. Krens X
X X
X X
X I. J. Krens-Ruijgh ^

delen u mede, dat zij op 23 Oct. hun A
60-jarige trouwdag hopen te herdenken.
Met het oog op de hoge leeftijd van
mijn vrouw en haar gezondheidstoe~

; stand, moeten wij ons beperken tot u
' het geven van een receptie in Rust- n

hoeve van 3—5 uur op 23 Oct. '55. Q
N

Fam. Krens u

ft Vorden, October 1955. ft
ft Rusthoeve

A
ft Op Woensdag 1 9 October hopen onze ft
W geliefde ouders en grootouders W

X J. B. Spithoven X
X en X

M. Spithoven-Klever

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor

X ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en klein-, . j Akinderen. y

Receptie van 2.30 — 3.30 uur in X
zaal Schoenaker te Kranenburg.

Vorden, October 1955.
D 41 b. X

Heden overleed zacht en kalm, onze
geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgrootvader

Gerrit Wahl

in de ouderdom van 90 jaar.

Uit aller naam:
Wed. G. \\MHL-PASMAN

Vorden, 12 Octobei\^55.
Dorpsstraat 42.

De begrafenis zal pla&robebben Maan-
dag 17 October op d^Algemene Be-
graafplaats te Vorde^P Vertrek van
het sterfhuis om 13.15 uur.

KAAS.
De ERU komt!
Heeft U ooit een kaas-
demonstratie gezien ?

Weet U dat er zoveel
verschillende soorten
kaas zijn?

Wij brengen deze week
iets nieuws :

Jonge kaas Zoutloze kaas
Belegen kaas Smeerkaas
Oude kaas Broodkaas
Comijne kaas Geraspte kaas
Smeerkaas met verschillende smaken o.a.
Kaas met ham, Selderij kaas, Kaas met
kruidnagel, Kaas met primula, Kaas met
tomaten, enz., enz.

Speciaal voor vandaag.

500 gram Hard belegen Goudse
_ kaas voor f 1.60.

100 gram geraspte Oude kaas
voor f 0.30.

Komt, proeft en overtuigt u!

KWALITEIT
DUS

Steeds vaker
K I S T E M A K E R

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.

LEDEN VAN

VEILIG VERKEER
houdt Donderdag 27 Oct.
vrij.

*
Adj. van de Berg spreekt.

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

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818

Ie Nutsavond
op Dinsdag 18 October,
aanvang 8 uur.

Georgette Hagedoorn
en

Pierre Verdonck
met cabaretliederen van vandaag en
uit de oude doos,

o.a. van Sacha Guitry, N. de
Beuck en Annie M. G. Schmidt.

Een sketch: getiteld

„jn kei museum

Entree voor Nutsleden met l huisge-
noot 75 et p. pers. Niet-leden f 1.50.

Kaarten uitsluitend aan de zaal

Steeds lage prijzen!
Een grote ontbijtkoek 43 et
500 gr. siamrijst 49 et
150 gr. ananaspudÉfcg 33 et
250 gr. bitterkoekflr 65 et
l blik sardines 49 et
l fles ten Doesschate levertraan

130 et
100 gr. prima thee^>9 et

Als extra reclame: W
Boterhamworst, gebr. Gehakt en
Rookvlees, 150 gr. 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

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

Endocil
de hormoonhoudende
dag- en nachtcrème

verjongt
Uw
uiterlijk

vernieuwt
Uw
huid

wist
leeftijd-
sporen
uit

ENDOCIL schenkt nieuwe,
natuurlijke schoonheid

Endocil
het wetenschappelijke,

gezonde schoonheidsmiddel
van ORGANON hebben wij
voorradig.

WIE KART
Kapper - Vorden

Met leren jassen
behoeven we niet meer
te adverteren.
Dat is zo overbekend.
De gehele Achterhoek
door komen ze bij ons
kopen. Waarom?
Spotgoedkoop en ...
prima.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421.

H.H. Pluimvee!).!
Denk aan de prijs
voor uw kippen.
Wij betalen de prijs

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

Alles bij ons ge-
maakt.
Keurig en netjes. Uw
stoelen stofferen, Uw
matrassen opnieuw
overtrekken, dito Uw
gestikte dekens, enz.

Aanbevelend,
G. W. LUIMES

Laat nu het
gure, koude weer
maar komen!

Practische kleding voor de jeugd.
Een sportief JACKET met en
zonder Teddykraag, in een eerste
klas uitvoering, oersolide stof met
goed sluitende modellen, vanaf
f 12.85.

Een degelijke warme meltonbroek
* (met verstellapje) vanaf f 6.65



J'oor net najaar f

Jumpers
Bolero's
Vesten
Melton damespantalons

Herenpullovers
-slipovers
-vesten met lange mouw

Japonstoffen

Loden mantels en jassen, in
alle maten en kleuren.

Jongensjacks met bontkraag,
teddy voer ing, 20% beneden
de normale prijs!

Herenregenjassen, katoenen
gabardine vanaf f 39.75.

Herentweedjassen v.a f 61.50

Onderkleding

Looman - Vorden

Zaterdag 22 Oct.

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Muziek: „The
Moodchers"

Hardboard-platen
Goedkoop!

Beltman, Warnsveld
Telf. 3592-K 6750

Punten die steeds onze
volledige aandacht krijgen.

0 Pasvorm Prijzen •

0 Kwaliteit Stoffen £

£ Afwerking Modellen •

Onze collectie Winter mantels, Swag-
gers en Regenmantels is daarvan

het bewijs.
KIJKT U EENS BIJ

Looman - Vorden
WIJ VERWACHTEN U!

ER GEBEURT WAT

Bromfiets- en Motorkleding,
Leren rencaps, Valhelmen.
Windschermen voor bromfiets
en motor, Doeken voor beslagen
autoruiten en brillen.

A. G. TRAGTER, Tel. 256

* • • "--V"!f» . - •- . . .—' .

Alleraardigste j a p o n ,
fs l auk-kledend en bij-
. zonder flatteus. Aange-
j knipte S/4 mouwen. Mo-
derne zakken in de rok.

VISSER - VORDEN

Zaterdag 22 October
geeft
„Het Zutphens Muziek-
corps „Symphonia"

een uitvoering in de Buitensociëteit
te Zutphen.

Na de pauze: groot show-pro-
gramma van ACCORDEOLA.

BAL NA op muziek van Accor-
deola.

Aanvang 8 uur. Entree f 1.75.

Voor de Voetbalclubs
leveren wij alle kleuren en
maten voetbalshirt's, sport-
broekjes, voetbalkousen,
scheenbeschermers, voet-
balschoenen.
Verder alle kleuren en
maten meisjes- en dames-
sportbroekjes.

,Noordster" S P O R T M U G A Z I J N
Nieuwstad 2, ZUTPHEN

l1?et U

Ook hierin hebben we verschillende

art

Beschuit
Kaas
Leverpastei
Gebraden gehakt
Schelvislever
Koekjes
Chocolade
en Suiker werken

SMIT, Zutphenseweg
„Elke week iets nieuws,

altijd wat goeds"

Muziekver. „Concordia"
Zaterdag 22 October wordt door
de leden van Concordia weer het
oude papier opgehaald»

Cet meer
Elke Vrijdagmorgen van
9.30—12,30 uur op de markt
te Vorden met:

Filet, Schelvis, Schol, Tong, Ma-
kreel en Haring.
Ouwehand's zure Haring en Rol-
mops, zoute Haring, Stokvis.
Verder; Gestoomde-, Gerookte- en
Gebakken vis.

Beleefd aanbevelend

Derk te Brake, Bergweg 26, Lochem
Telefoon 893

DE ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V.
vraagt voor haar fabriek aan de Tivolilaan te Arnhem

MANNELIJK PERSONEEL
van 18 tot 45 jaar

VOOR OPLEIDING TOT PRODUCTIEARBEIDER
IN PLOEGENDIENST.

Bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste dienst met
opneming in het ondernemingspensioenfonds.

Vervoer per eigen bus langs de route:
Epse, Gorssel, Zutphen, Arnhem of de route: Leesten,
Vierakker, Wichmond, Vorden.Warnsveld, Zutphen, Arnhem

Sollicitanten kunnen zich op iedere werkdag van 8.30—12
uur v.m. en op iedere Dinsdagavond van 7—8 uur bij de
fabriek aanmelden.

BoiAdien bestaat er gelegenheid tot aan-
meïjpng of tot het vragen van inlichtingen
op Vrijdagavond a.s. van 8-9 in „Ons Huis".
Zaaffciarkt te Zutphen.

Extra aanbieding
500 gr. spek 95 et
100 gr. lever 60 et
200 gr. zure zult 55 et
200 gr. tongenworst 60 et

200 gr. hamworst
200 gr. ontbijtspek
200 gr. leverworst
200 gr. bloedworst

60 et
55 et
30 et
35 et

Beleefd aanbev. 1VL KRIJT Dorpsstraat 32

EMPO Rijwielfabriek, Vorden
vraagt voor de onderhoudsdienst

2 prima bankwerkers en

2 flinke jonge krachten
met A.b.s.-diploma.

*
Voor de fabrieksafdelingen:

Actieve jongens tot 18 jr.
voor opleiding tot monteur,
framebouwer, enz.

Inlichtingen bij de Portier of schrif-
telijk.

Een goed advies ...
Door tijdig een bril aan te schaffen,
voorkomt U veel onheil voor uw ogen.
Juist de lange winteravonden vergen het
uiterste van uw gezichtsvermogen.

fa. Martens,

de opticien die altijd voor U klaar staat!

GEVRAAGD
flinke timmerman
of vergevorderde leer-
ling.
fa. H. J. Eggink,
Medler. Vorden.

Koetouwen f 0.35,
Koedekken f 4 ,—,
Koeriemen verschillen-
de prijzen,
Rubber Stalmatten,
Paardedekken, enz.
Aanbevelend,
G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

Voor goede
rijwiellampen,
zaklantaarns en
batterijen naar

A. G. T R A G T E R
Telefoon 256

Voor direct een klein
kwantum

Mestkuikens S x R
af te geven.

Weenk's Broederij
Linde


