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Burgelijke stand van 25 Sept.—l Oct. 1953
Geboren: d. v. A. J. te Loo en J. A. A.te
Loo-Hofsté; d. v. W. Voskamp en M. J.
Voskamp-Jonkers; z. v. D. Bargeman en
G. H. Bargeman-Ruiterkamp.
Gehuwd: G. .H A. Hulshof en H. M. Hil-
ferink; H. J. Knoef en H. W. Flamma.

Het is elke teler van fruit verboden een
grotere oppervlakte met fruit te betelen
dan in het vorig jaar werd beteeld, tenzij
van dit verbod ontheffing is verleend.
Dit houdt dus in, dat voor elke vergroting
van de oppervlakte fruit — hetzij door
aanplant, hetzij door overname van een be-
staande boomgaard — een vergunning aan-
wezig moet zijn.
Deze aanvragen om vergunning voor over-
name van boomgaarden dienen door de
overnemers te worden ingediend bij de PBH.

IR. W. KOOY

NUTSZANGSCHOOL
A.s. Dinsdag 5 Oetober moeten alle kinde-
ren, die dit jaar de zangklasse willen be-
zoeken, zich opgeven in de kleuterschool.
Hier worden in het vervolg ook de lessen
gegeven, daar het Nutsgebouw te druk be-
zet is om geregeld een vaste dag disponibel
te hebben.
Juffrouw Uyterschout stelt zich voor twee
klassen te vormen; een voor beginnelingen
en een voor gevorderden. Daar het onder-
licht volgens een vastomlijnd plan gegeven
wordt is het niet mogelijk tussentijds nieuwe
leerlingen toe te laten.
De kinderen worden hier zodanig opgeleid,
dat ze later in een koor op nol en kunnen
zingen. Ieder koorlid, die weet hoe moeilijk
het instuderen van zwaardere zangnuiimiers
is wanneer men geen muziek kent, zal dit
van harte toejuichen. Het is dan ook te
hopen dat veel kinderen zich zullen aan-
melden, opdat ze later flinke krachten in
de bestaande koren zullen worden.
Het lesgeld van 80 cent per maand moet
beslist de eerste week van elke maand vol-
daan worden.

RECLASSERING

Vandaag wordt er een collecte gehouden
voor de Reclassering, een instelling die zich
het lot der veroordeelden aantrekt en al
het mogelijke doet deze mensen weer een
waardige plaats in de samenleving te be-
zorgen. Van harte aanbevolen.

DAMESKOOR ONTVING EEN VLAG

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan
van het Vordens Dameskoor werd Donder-
dagavond in het Nutsgebouw de dames
tijdens de repetitie een vlag aangeboden.
Deze vlag was een geschenk van de echt-
genoten, verloofden of ouders der dames-
leden. Het is een witte vlag met daarop het
wapen van Vorden, een notenbalk en het
opschrift „Vordens Damcskoor", Opgericht
l Oetober 1948. De heer H. Klein Brinke
bood de vlag met een toepasselijk woord
aan. Hij wees er op dat de vereniging in
de afgelopen 5 jaren grote successen had
behaald, wat mede te danken was aan de
goede leiding van de heer D. Wolters.
Mevr. Klein Brinke-Gotink, voorzitster van
het koor, was zeer verrast door deze spon-
tane gift en dankte de gevers hartelijk
voor dit blijk van medeleven. De vlag zal
volgend jaar meegenomen worden naar
Antwerpen, waar het Dameskoor zal op-
treden. Zij deelde verder nog mede dat
in het kader van dit jubileum de dirigent
door de dames van het koor reeds met
'n boek als stoffeli jk blijk van waard-ring
bij dit perste lustrum was gehuldigd.
In het Nutsgebouw bleef men nog enige
tijd gezellig bijeen.
Op de eerste lustrurn-uitvoering, welke op
12 November zal worden gehouden, zal
de vlaer zeker een ereplaats op het toneel
krijgen.

Kerkdiensten Zondag 4 Oetober.
Hervormde Kerk

9.45 uur de Eerw. Heer J. Ribbink, van Ruurlo
Jeugddienst. Onderw. „Liefde ondanks alles."
7.15 uur Ds J. Langstraat.
In deze dienst wordt de Vicaris H. W. Ob-
bink aan de gemeente voorgesteld.

Kapel Wildenborch
10 uur de Eerw. Heer H. W. Obbink.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

R. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 3 Oct. t.e.m. Zondag 4
Oct. Dr Lulofs, telefoon .255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

a e n
u m i

JEUGD
DIENST

4 October a.s.: De Weleerw. Heer
J. RIBBINK spreekt over:

„Liefde ondanks alles."

VOETBAL
heeft de opmars van Halle niet

kunnen stuiten. Met 3—O verloren de geel-
zwarten deze belangrijke wedstrijd. De
cijfers geven echter niet de juiste verhou-
ding weer. Vorden had zeker een tegenpunt
verdiend en het scheelde vaak maar weinig
of de achterhoede der gasten, die niet het
sterkste deel van het elftal vormde, was
passeerd geworden. Tot rust hield Vorden
goed stand en was de wedstrijd het aan-
kijken ten volle waard. Hoewel Vorden met
een aantal spelers uit haar tweede elftal
kwam. was dit aan het spel niet te merken.
Het tempo lag voor de rust vrij hoog en
beide doelverdedigers moesten vaak hande-
lend optreden. Keper Smith in het Vorden-
doel deed het uitstekend en wist gevaar-
lijke schoten onschadelijk te maken. Hallo
was tenslotte de gelukkigste en nam 2
minuten voor de rust met een onhoudbaar
schot de leiding.
De tweede helft begon met een offensief
van de Vordenaren en de verdere wedstrijd
zou misschien een ander verloop gehad
hebben, indien niet een d ronken toe-
schouwer de spelers en het bestuur met
scheldpartijen had lastig gevallen. Ten-
slotte kon een der Vorden-spelers zich
niet meer bedwingen en diende de kanke-
raar bui ten de l i j nen nogal hardhandig
van repliek, welk voorbeeld spoedig door
toeschouwers gevolgd werd. Het duurde
tien minuten voor de wedstrijd hervat kon
worden en de vrede buiten de lijnen enigs-
zins hersteld was. Voor Vorden was de
aardigheid er af en mede hierdoor kon
Halle nog tweemaal doelpunten. Na afloop
moest de politie er nog aan te pas komen
om de dronken woesteling van het terrein
te verwijderen. ;
Vorden 3 won met 4—2 van St. Walbur-
gis'2, te rwi j l Vorden '2 in Barchem tegen
S.V.B.V. l inet 2—2 gelijk speelde.
A.s. Zondag heef t Vorden l vrijaf.

BELANGRIJK
Men wil trachten te komen tot oprichting
van een Agenda-commissie, die de datums
van uitvoeringen en vergaderingen zodanig
wil vaststellen, dat de verschillende ver-
enigingen geen hinder van elkaar onder-
vinden. Vroeger kwam het dikwijls voor,
dat de uitvoeringen alle op een hoop kwa-
men en op een ander tijdstip was er bijna
niets te doen. Daarom lijkt het ons zeker
gewenst, dat zulk een commissie in het
leven geroepen wordt en hopen we dan
ook, dat alle verenigingen Donderdagavond
in het Nutsgebouw voor een bespreking bij-
een zullen komen. Zie advertentie.

VEEKEURING DE WIERSSE
Door de fokver. De Wiersse werd een
goedgeslaagde veekeuring gehouden, waar-
voor 55 inzendingen waren. De jury be-
stond uit de heren D. J. Beltman uit Gr.
Dochteren, E. Harkink en J. Mogenzomp
uit Lochem. Mevr. £atacre-de Steurs had
voor de best aangevoerde koe een wissel-
beker beschikbaar gesteld, welke werd ge-
wonnen door G. B. Lebbink.

trdere prijswinnaars waren: J. W. Boeijink,
Kamperman, A. J. Weernink, Joh.

Wesselink, W. Norde, D. Wentink, G.
Oortgiesen, W. G. Diukelman, G.
Hink, J. VnRemjm. H. Verst'ege, K. Fok-
kink, J. Gr. Wassink en G. J. Ligtenbarg.

VERLOT1NGSMARKT
de heden Vrijdag alhier gehouden ver-

lotingsmarkt waren aangevoerd 95 biggen.
De prijzen varieerden van f37.- tot f43.-
per stuk. De handel was vlug. Aan de lijn
stonden 25 runderen, de prijzen waren:
guste koeien van f 500.- tot f 600.-, dr.
koeien van f 700.- tot f 950.-, dr. vaarzen
van f 600.- tot f 950.-, pinken van f 40Q.-,
tot f 500.- en graskalveren van f 60.- tot
f 75.-. Voor de runderen werd f 2.- aan-
voerpremie toegekend.
De prijzen voor de mooiste biggen werden
gewonnen door Ie Eskés, 2e L. Schouten en
3e JB. Willemsen.
Vele kramerijen waren op het marktplein
aanwezig, waarvan de marktcommissie veel
aankocht voor de verloting; er was veel
publiek.

PÜROL
In dozen en tuben

IHuidgenezing

Huidzuiverheid

luidgezondheid

PAARDENKEURING
Op de verrichtingskeuring van fokpaarden
te Brammen werd bekroond de merri»
Ivisa van G. Wuestenenk met 'n A-premie;
de heer Wuestenenk ontving als berijder
een bronzen medaille.
Op de veulenkeuring te Hengelo (G.) ge-
houden werden een veulen van H. J. Êg-
gink met 3dc prijs bekroond (volbloed mer-
rie veulen) en een van D. Mulderije met een
3de prijs (koudbloed volbloed).

REUZENTANK
Door de firma G. Emsbroek en Zn Metaal-
warenfabriek is een benzinetank afgeleverd,
welke de grootste was die in de fabriek
gemaakt was. Deze kan 60.000 L. bevatten,
is 13 m lang met een doorsnede van 2,5 in
en een gewicht van 8 ton.



BOUW GEGUND

B. en W. van Vorden hebben de bouw van
elf woningen op een terrein nabij het Hoge^
te bouwen voor rekening van de gemeente
Vorden, gegund aan de volgende aannemers:
Percelen l, II en III (metsel-, timmer- en
smidswerk) aan de fa H. J. Klein Haneveld
en Zn te Vorden voor f 87.170; perceel IV
(loodgieterswerk) aan de fa J. W. Nekkers
en Zn te Zutphen) f 7.229; perceel V (elec-
triciteitswerk) aan P. Dekker te Vorden
f 2430; perceel VI (schilderswerk) fa M.
Wansink te Vorden voor f 4482. Totaal
f 101.311.—

MEDLER VOLKSFEEST
Zaterdagmiddag werd in het Medler het
jaarlijkse volksfeest gehouden, dat werd
geopend door de heer Kooistra, die in het
bijzonder burgemeester van Arkel welkom
heette.
Voor de diverse spelen bestond een goede
belangstelling. Bij het vogelschieten werd
het koningsschot gelost door de heer A.
Eyckelkamp, die zijn verloofde, mej. N.
Klomp, als koningin koos. De verdere uit-
slagen zijn:
Vogelschieten: 2 H. Camperman, 3 G. J.
Kamperman, 4 B. van Veldhuizen, 5 F.
Kooistra.
Dogcarrijden: l Mevr. Camperman-Nijland,
2 mevr. Eyckelkamp-van Zandvoort, 3 mevr.
Gotink-Voskamp, 4 mevr. te Veldhuis-V er-
beek, 5 mej. D. te Veldhuis, 6 mcj. M.
Masselink.
Fietsrijden: l H. Weekhout, 2 A. J. Par-
dijs, 3 N. Dostal, 4 G. A. Groot Jcbbink,
5 T. Brummelman.
Schijf schieten: l B. R. Eyckelkamp, 2 G.
van Veldhuizen, 3 H. Eyckelkamp, 4 E.
Gotink, 5 J. Kok, 6 L. G. Mulderije, 7 G.
Dimmendaal, 8 G. Bouwmeester.
Briefposten: l Mevr. Wolterink-EyckeM
kamp, 2 M. Eyckelkamp, 3 B. Klein Leb-
bink, 4 mevr. Koning-Knoef, 5 mevr. C.
Koers, 6 D. Dpstal.
Ook voor de kinderen had uien feestelijk-
heden en spelletjes georganiseerd, terwijl er
voor hen tevens wedstrijden gehouden
den tegen aardige prijs j es.
De prijzen werden met een toepasselij
woord door burgemeester van Arkel uitge-
reikt. De muziekver. „Concordia" verleen-
de de gehele middag haar muzikale mede-
werking. In de ruime danstent werd des
avonds druk gedanst. Een draaimolen en
enkele kramen maakten eveneens goede
zaken.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

GESLAAGDE PLOEGDEMONSTRATIE
Onder auspiciën van de stichting technisch
jlandbouwjongerenwerk werd door de ge-
zamenlijke landbouwjongerenorganisaties,
BOG, CJBTO en JBTB' op de boerderij van
de heer A. Tjoonk „Garmel" een ploeg-
wedstrïjd gehoudeiii Aan de wedstrijd namen
acht jonge boeren deel. Geploegd werd met
ecngcharigc kip- en wentelploegen van div.
merken en met 2-paards bespanning. De
ploegdiepte bedroeg 20 cm, de breedte van
de voor was afhankelijk van de bouw van
de ploeg. De jury werd gevormd door de
heer Thomassen uit Didam, vertegenwoor-
diger van de werktuigencommissie, de heer
Nijenhuis, hoofd-assistent landbouwwerk-
tuigen, de heer Burema uit Balkbrug en
de heren B. H. Koning, A. Maalderink en
Ar J. Lichtenberg uit Vorden. Genoemde
heren spraken hun waardering uit over
het prima werk dat op deze wedstrijd was
geleverd en prezen de goede samenwerking
tussen de diverse organisaties.
De eerste prijs werd gewonnen door dr
heer B. Wunderink met 102 pnt, 2 B.
Wienholts 95% pnt.; 3 J. Lichtenberg 92Vu
pnt., 4 H. Rietman 921/1 pnt.,1 5 H. Tjoonk
92 pnt., 6 M. Kornegoor 86 pnt., 7 J. Bar-
geman 843/4 pnt.,- 8 J. Wassink 80 pnt.

AVONDDROPPING
Vrijdagavond werd als onderdeel van het
Medlerfeest een zgn. dropping gehouden,
\\ aarvoor grote belangst, bestond. De prijzen
hiervan vielen ten deel aan: l G. Arendsen-
J. Arendsen, 2 Reintje Wensink-R. Knoef,
3 R. Nordc-A. Horstman-G. Norde, 4 Jan
Klein Brink-Freddie Smit, 5 B. Kosrs-
Fr. Bouwmeester, 6 H. Hartelman-J. Steen-
breker en G. Tolkamp.

BENOEMD
Bij de A.V.O. Chr. landbouwhuishoudschool
te Vorden is als onderwijzer benoemd de
heer Schut, thans als zodanig werkzaam
aan de Chr. school te Barnewinkel gein.
Apeldoorn.

RATTI-NIEUWS
Door een verdiende 3—l overwinning op
de Grolse Boys I kon Ratti Zondag beide
puntjes mee naar huis nemen. Het was
een ontmoeting, waarbij Ratti overwegend
in de meerderheid was en naast dit veld-
overwicht ook het tactische spel een groot
aandeel in deze overwinning had.
De match begon met een aantal flink op-
gebouwde aanvallen van de Grollenaren.
Door een sterk toegepaste verdedigings-
tactiek der Rattiploeg kon de Grolse voor-
hoede haar spel in deze periode evenwel
niet ontplooien. Na 10 minuten nam Ratti
de leiding na flink doorzetten van de links-
buiten l—0. De Groïlenaren kwamen hu
fel opzetten en probeerden de gelijkmaker
te scoren, wat hen na 20 minuten ook ge-
lukte door een verrassend schot op het
doel af te vuren l—1. Uit een mooie pass
van links,1 bracht de middenvoor der groen-
witten de stand op 2—l, waarmee de rust
inging.
In de tweede helft kon Ratti een kwartier
voor het einde, door een prachtig schot van
de linksbinnen de score opvoeren tot 3—
Het tweede elftal moest een 5—O
laag incasseren van het bezoekende Keyen-
borgse Boys III.
De A-junioren begonnen de competitie op
verrassende wijze door liefst met 20—O te
winnen van S.V.B.V. a uit Barchem.
De B-junioren speelden op eigen
een vriendschappelijke ontmoeting tegen de
Medler school, welke met 3—l in, het voor-
deel der thuisclub eindigde.
A.s. Zondag komt Lochuizen I op bezoek en
kan dit, gezien de ontmoetingen van ver-
leden jaar, een aantrekkelijke strijd wor-
den. Het reserve-team kan met een beetje
geluk een gunstig resultaat behalen tegen
de Baakse Boys II.
Ratti a gaat naar Lochem b en de B-junio-
ren krijgen bezoek van de O.L.S. (dorp).

TAFELTENNISVER. „DIO"
De tafeltennisver. „Door Inspanning Ont-
spanning" hield in zaal Schoenaker haar
jaarvergadering onder voorzitterschap van
de heer B. Schoenaker. Deze heette de
opgekomen leden welkom en speciaal de
Geest. Adviseur. De voorzitter memoreerde
nog het kampioenschap van het eerste Dio-
drietal. De secretaris, de heer A. Wolbert,
las vervolgens het jaarverslag voor, waar-
uit bleek, dat het ledental der vereniging
20 bedroeg.
Het eerste drie-tal was kampioen gewor-
den van de 4e klas, doch in de promotie
was men minder succesvol geweest. Het
door de vereniging georganiseerd jeugd-
tournooi was een groot succes geworden.
Het afgelopen jaar waren er in totaal 15
vriendschappelijke ontmoetingen gespeeld,
welke steeds sportief waren verlopen.
De penningmeester de heer B. Heuveling,
was in de loop van het jaar naar Luxem-
biwfjf vertrokken, waardoor de voorz. tijde-
lijk het pennïngmeesterschap had waarge-
nomen. Uit diens verslag bleek, dat er een
batig saldo in kas was. Aan de nieuwe com-
petitie zal Dio waarschijnlijk weer met één
drietal deelnemen in de 4e klasse.
De ontspanningsavonden zul len in de
komende winter weer worden voortgezet.

Komende week moeten

de prijzen van de Floralia verloting
aan 't Nutsgebouw worden afgehaald.
Ook de hoofdprijs is nog aanwezig.
Men kan alle dagen terecht.

Bij regen
een

WSl/EVDtOMBJ
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A* G* TRAGTER, Zutphenseweg

UITNODIGING
voor alle besturen van in Vorden
bestaande verenigingen, tot het
bijwonen van

een vergadering ter oprichting
van een agenda-commissie.

op Donderdag S October om
8 uur 's avonds in de bovenzaal
van het Nutsgebouw.

CHR. EVERHARD
G. J. KOERSELMAN

Eventueel vastgestelde datums opgeven

Nutszangschool
Alle kinderen worden voor opgave
verwacht op Dinsdag 6 October van
4 tot 4.30 uur in de kleuterschool.
Lesgeld 80 et per maand.

In de loop van het jaar kunnen geen nieuwe
leerlingen meer toegelaten worden.

Het Zutphens Assurantie-
kantoor

Nieuwstad 83 Zutphen
zoekt voor Vorden en
omgeving een

flinke medewerker.
Hoge provisie jen door-
lopende inkomsten.
Schriftelijkesollicitatie
aan bovengenoemd
kantoor.

Verloren Gaande van
Zutphenseweg, Almen-
seweg naar Lochem:
Zwart damestasje m.
inhoud. Tegen belo-
ning terug te bezorgen.
Tevens te koop val-
en plukappels 5 en l O et.
per kilo. Wed. A. J.
Marsman, Zutph.weg
C 67

Te koop l rb. vaars-
kalf bij G. L. Hissink
C 38 Vorden.

Mooie jonge fretten te
koop. Ruurloseweg 33

Te koop een paar pri-
ma 2e hands kinder-
fietsen. Barinks Rijwiel-
handel.

Te koop nuchter r. b.
maalkalf. D. Brummel-
man, B 70.

Mevr. de Bruin,
Koepoortstraat 26,
Doesburg, vraagt een
flink meisje v. d. e. n.
Inl. Laarstr. 5 Zutphen

VOETBALVER.
„ V O R D E N "
Leden!

Denkt aan de

CONTACTAVOHD

Te koop 3 zware big-
gen. J. Mokkink, Mos-
sel.

Toom biggen te koop.
H. Waenink, bij het
Zwembad.

Te koop z.g.a.n. kachel,
klein model. A. 'Sloet-
jes, C 151b.

Te koop vers gedorst
haverstro. G. H. Vis-
schers, Veldwijk, Cl 18

Te koop vers gedorst
haverstro. R. Mennink
Wildenborch.

Te koop een dr. vaars,
met goede melklijsten.
a.d. telling 15 Oct.
E. Pardijs,

't Lange End.



Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje
Garritdina Johanna

Hendrika
(Hanny)
A. Meenink
G. Meenink-

Ligtenbarg

Vorden, 27 Sept. '53.
C 116

Tijdelijk: Algem. Zie-
kenhuis, Zutphen.

Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje
Margaretha Johanna

Gezina
W. Voskamp
M. J. Voskamp-

Jonkers
en kinderen.

Vorden, 30 Sept. '53.
Molenweg 41.

X*' LEVERANCIER,
VOOR. ftLLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEH TEL: 272

Koetouwen
3 voor een gulden

Zien is kopen.

NICO KEUNE

A.S. ZONDAG

Ratti l -

Lochuizen l
2 uur.

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN
's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"
Vraagt in l icht ingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed ??

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Bill i jke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

Heden overleed in haar Heer en Heiland
na een smartelijk lijden in het ziekenhuis
te Den Helder, onze lieve Zuster,
Behuwdzuster en Tante

FENNEKE HARMSEN
Echtgenote van A. Cornegoor

in de ouderdom van ruim 57 jaar.
Diep betreurd "door ons allen.

Wed. Poorterman-Harmsen
Wed.TH. Harmsen-Denkers
Wed. J. Harmsen-Denkers
Fam. B. Aalderink-Harmsen
Wed. Hamer-Harmsen
Fam. H. J. KI. Nengerman-Harmsen
Fam. G. Noppert-Harmsen
en kinderen

Vorden, 30 September 1953.

Besteed uw winteravonden nuttig!
JAN KOST
geeft les in

Lakschrift, Handtekenen,

Reclame ontwerpen enz.

Raadhuisstraat 7 - Vorden - Telef. 239

20 /o Rijkssubsidie
voor Winterwerk

* •
Laat NU schilderen!

U krijgt van elk tientje dan
twee gulden

Fa Jörissen £ van Bodegom
Schildersbedrijf

Zutphenseweg 76 Vorden

groene IVruis, Vorden
Bussen voor de collectanten kunnen
opgehaald worden vanaf Woensdag
7 October bij de heer A. PLOMP.

Reclassering
voor alle gezindten^

Gedenk de collecte heden Zaterdag
Laat de collectanten niet wachten.

Geef spontaan!

Op de cursus voor
gevorderden kunnen
nog enige heren of
heren met dames ge-
plaatst worden.

*
Aanvang

Zaterdag 10 October

*

Dansschool M. J. KRONEMAN

Dit moet n eens proberen!
Kleutertaai per 250 gram 37 et
Verkade's taai per pak 35 et
Onze bekende fondant borstplaat

200 gram 39 et
Hoestmelange per 150 gram 25 et
Prachtige vijgen, nieuwe oogst

250 gram 35 et
Fijne zure haring

per pot van 8 stuks 90 et

Dagelijks vers voorradig:

Blanke zuurkool en
Anton Huninks Gelderse rookworst

Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

Leren handschoenen
Beenpijpen,

Electr. rijwiellampen,

Zaklantaarns,
Batterijen,
en verder ALLES op
rijwielgebied, koopt u
voordelig bij
A. G. T R A G T E R

Kop en schotels
in alle prijzen.

Ook van Pasaan ser-
viezen.

K 6 U H C Pasaan dealer

Beter - - Goedkoper !

Aandacht v. onze Militairen!

Jtrotestants interkerkelijk

X huisfront

Denkt aan de collecte v* 5—12 Oct*

Tot 10 Octfber:
Pansponsen, 3 voor 25 et
Vaatdoeken voor 24 et

Geblokt kastpapier voor 22 et

Nico Keune - Vorde^ Telef. 289
BETER GOEDKOPER

EN NU
de echte Lofodinse levertraan

GOUDZEGEL
per fles van 400 c.c. f 1.25

van Drogisterij De Olde Meulle

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Speciaal adres voor levertraan
*

Verder:

SANOSTOL l levertraanproduct
SINITRAN m- sinaasappelsmaak

DAVITAMON A.D. (druppels)
DAVITAMON 10
DAVITAMON 5
ACTIFRAL 10
DAGRAVIT 8
VITAMINE C
AFLUKIN
AFLUKIN C
HALITRAN druppels en capsules

Diverse TONICUMS
Diverse KALKTABLETTEN

enz.

*
De naam zegt het al:

't Is van VAN DER WAL!

H.H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

^c/laren frats
jftartenj jitiJnt
2.e goed en v6otf

Gevonden; een vul-
pen. Terug te beko-
men bij H. Lenselink,
E 58a, Linde.

Staat ter dekking
nieuw aangekochte
Premie beer, 2A prijs
Fokdag te Doetinchem.
M. 1ste prijswinnaar
Doetinchem, bij

J. Mokkink, Mossel.

Schrijfmachine te koop.
Kantoormodel, in goe-
de staat, f 115.—.
E. J. Kettelerij,

Julianalaan 24.
Te koop zw.b. drag.
vaars, bijna a.d. telling.
A-bedr. Tevens rogge-
stro en een kinderfiets
bij G. W. Mombarg,
Linde.
Te koop een haard,
een winter- en 2 zo-
mermantels en l swag-
ger, z.g.a.n., ong. m.
48. Te bevr. bur. Con-
tact.
Appels te koop. Ge-
plukt en val bij

M. Ruesink, Leuke.



WOL
hierin tonen wij u

een

WEELDE
van kleuren en

tinten.

Koop geen wol van
onbekende merken.
De vele uren die u
er aan besteed, in
de verwachting iets
moois te maken mag
u geen risico nemen.

Wij brengen u de

ALLERBESTE
en

BEKENDSTE
fabrikaten.

NEVEDfl WOL
met twist balance

VAN WIJK's
SPOELTJES

WOL
in ruim

kleuren en tinten
en de prijzen vallen
u mee voor deze
merken en kwali-

teitswol.

SPOELTJES WOL
per bolletje
reeds vanaf

JAEGER WOL
krimpvrij p. • «r
knotreedsv. 1,03

VAN WIJK'S WOL
per knot . Qr
reeds voor l,uü

Kousen, sokken wol
en sajet in vele kleu-
ren krimpvrij ver-
sterkt met Nylon.

Ook voorradig:

MIRLONenICOLON
v. sokken en kousen.

• krimpt niet

• vervilt niet

• op voeten hier-
van gebreid, kan
men 3 maanden
lopen voor men
een gaatje ziet.

H. LUTH
NIEUWSTAD

VORDEN

vindt u bij LUTH in vele kleuren en
kleurencombinaties. Ook in vesten iets
mooi's zowel wat betreft modellen als
kleuren. En het verrassende is dat de
prijzen passen bij ieders beurs.

U moet gauw eens komen kijken, voor
anderen u uoor zijn geweest.

HL Luth Nieuwstad Vorden

Geregeld voorradig:

Philips en Erres

Radio toestellen
in verschillende prijzen

f Vakkundige voorlichting j

Tech. Bureau P. Dekker
Telef. 253

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen
Daardoor eejjüoge publiciteitswaarde en toch . .. laag in ptiis

tyjt)E>£~
in zaal Bakker te Vorden

op Dinsdag 13 en Woensdag 14 Oct. 's av. 7.30 uur

Entree f 1.— (gratis thee-complet)

Kaarten vanaf heden aan de zaak verkrijgbaar

TEL. 381VISSER

Wij blijven hoog in kwaliteit
en laag in prijs!

runderrookvl. 50 et
50 et
50 et

gr
gr. paarden „

100 gr. ham
100 gr. plockworst 50 et
100 gr
100 gr.
100 gr.

dr. metworst 50 et
boterhamw. 34 et
pekel vlees 38 et

100 gr. gebr. gehakt 38 et
Extra reclame

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100
500

gr
gr-

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
hoofdkaas
preskop
vet spek

200 gr. lunchworst
200 gr. pekelvlees

Beleefd aanbev.

50 et
75 et

voor Zaterdag:
200 gr. ham
200 gr. boterhamw.

30 et
18 et
18 et
25 et
20 et
18 et

125 et

90 et
60 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

Dansstudio Houtman
Aanvang danscursus voor

beginners hedenavond
om 7 uur in zaal Lettink

Voor gevorderden spoedig.

Fv,

Nutsgebouw
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema • Deventer

Zaterdag 10 October, 8 uur
de grootste circusfilm, in KLEUREN

ooit vervaardigd:

De grootste show
op aarde

(Circus Barnum & Baily)

met: BETTY HUTTON,
Cornel Wilde, Dorothy Lamour, James
Stewart en medewerking van het circus

Barnum 6 Baily.
Het grootste circus ter wereld in al zijn

bonte pracht en praal!
Een film met de grootste treinramp, ooit op

het witte doek gebracht!

Toegang 14 jaar.

Verhoogde entreeprijzen: 1.40 - 1.10
en 0.75 (belasting inbegrepen)

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11,

Heden Zaterdag

DANSMUZIEK
te HengeloG.

Aanvang 7 uur

Speciale Reclame-aanbieding.

250 gr. van Nelle koffie roodmerk a f 2.10
met 6 zegels extra.
3 zware chocolade repen, geen 45

maar 39 et
250 gr. Paula Speculaas heerlijk gekruid 45 Ct
250 gr. amandel speculaas Paul Kaiser 60 et
11 rollen closetpapier voor f 1.—
Tevens blanke Zuurkool verkrijgbaar

Aanbevelend,
Wed. Brinks - 't Hoge 3 - Vorden

Nuts-spaarbank
Opgericht 1819

Dorpsstraat 40 - Vorden

De Bank stelt

gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.
Vraagt inlichtingen.

Ons succes Uw voordeel
Bruine mollieres m. rubberzooi 29-32 f 8.95

33-35 f 9.95 36-40 f 10.95
Speciaal geschikt v. de schoolgaande jeugd.

Voor de grotere jongens hebben we ook
bruine vetlederen schoenen, maten 36-40

voor slechts f 16.95
Steeds beter - nooit duurder!

A* Jansen Schoenhandel


