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GOUDEN JUBILEUM.
De Herstellingsoordvereniging van spoorweg-
personeel „De Decanije" te Vorden, hoopt op
19 november haar 50-jarig bestaan te herden-
ken. Naar wij vernemen is er een jubileum-
commissie benoemd, waarvan de heer A. Jou-
venaz, Ferguutstraat 10', Amsterdam W., pen-
ningmeester is.
Zij, die de vereniging een goed hart toedragen,
kunnen hun jubileumgift storten op giroreke-
ning No. 626312, ten name van genoemde heer
Jouvenaz.

PROVINCIALE STIERENKEURING
De Najaarsstierenkeuring zal worden gehoud-
den: zaterdag 17 november te Ruurlo om 11.30
uur; Lochem 13 uur; Vorden 15 uur; Hengelo
G. 16 uur. Maandag 19 november te Warns-
veld v.m. 8 uur.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

R U R O L
Houdt de winter uit handen en voeten.

GESLAAGD.

Op een te Apeldoorn gehouden examen voor
machineschrijven slaagden de dames Rini Lan-
geler uit Vorden en Dini Lievenstro te Ruurlo.
Op de bakkersvakwedstrijden te Zwolle be-
haalde de heer J. Wiekart een 3e prijs met
zijn inzending taarten.

KAPPERSSUCCES.
De heer H. Wiekart behaalde op een concours
te Almelo een tweede prijs in de rubriek dag-
coiffure en een tweede prijs in de rubriel"
avondcoiffure; voorts een tweede prijs in '"
algemene rangschikking. Er waren 30 de<
nemers.

VOETBAL. «-
De wedstrijd tegen Vios heeft voor Vorden
wel een zeer teleurstellend resultaat gebrach
Met 4—3 werd deze wedstrijd verloren, nad
Vorden tot een half uur voor het einde noi1
met 3—O heeft voorgestaan. In dit laatste half
uur kon Vorden het tempo niet meer bijhou-
den en bleken de gasten over meer uithou-
dingsvermogen te beschikken. Daar men bo-
vendien de fout beging zich in de verdediging
terug te trekken, zodat het middenveld een
prooi van de tegenstanders werd, voltrok zich
het vonnis in zeer korte tijd. Met een viertal
onhoudbare schoten werd de invaller-doelman
van Vorden van dichtbij gepasseerd.
In de eerste helft van de wedstrijd was Vorden
overwegend sterker en ging het ook in de
voorhoede van een leien dakje. Drie fraaie
doelpunten waren het gevolg en de achter-
hoede van Vios had alle moeite om deze stand
te behouden. Tegen het einde kwam Vorden
nog weer opzetten, doch de beide buitenspe-
lers lieten fraaie kansen voorbijgaan door zelf
op doel te schieten in plaats van voor te zet-
ten. Voor Vios een waardige beloning voor
haar kranig volhouden.
De belangrijke wedstrijd Vorden II—Vorden
III is — zoals we reeds voorspelden — in een
verrassende nederlaag van het tweede ge-
ëindigd. Ook in deze wedstrijd bleek wat
regelmatige training vermag, want hoewel met
rust het tweede nog met l—O voorstond, wer-
den zij in het laatste deel der wedstrijd ge-
woon onder de voet gelopen door de enthou-
siast en snel spelende A-spelers van vorig
jaar, die bovendien de kunst van schieten ver-
staan.
Vorden A won met niet minder dan 10—l van
Ratti A, terwijl Vorden B in Zutphen van de
Hoven B met 6—l verloor.
Vorden I speelt a.s. zondag wederom thuis en
wel tegen het eveneens sterke Neede III. In
de eerste helft zal Vorden het wel rooien,
doch het is zeer de vraag of het gebrek aan
uithoudingsvermogen zich weer niet zal wre-
ken in het laatste deel der wedstrijd.
Vorden III zal het in Hengelo tegen Pax III
lang niet gemakkelijk krijgen. Het kan in deze
wedstrijd tonen dat de hoge verwachtingen,
die men van deze jeugdige ploeg koestert, ge-

i rechtvaardigd zijn.
Verder speelt Vorden A thuis tegen Pax A
en gaat Vorden B zaterdagmiddag op bezoek
bij A.Z.C. C.

KERKDIENSTEN zondag 28 oktober
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat
10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
In beide diensten Bed. Hl. Avondmaal.
Woensdag 31 okt. 8 uur Hervormingsdienst
Medewerking van de Chr, Zangver. ,,Ex-
celsior".
Ds. Jansen, onderwerp; ,,Het Protestantis-
me in de wereld van heden".
Ds. J. Langstraat, onderwerp: ,,Hoe kom
ik met God in het reine".

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. A. A. Oostenbrink,

van Varsseveld

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 27 okt. van 5 uur tot en met
zondag 28 okt. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 85 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45.— tot f 55.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 18 t.m. 25 oktober
Geboren: z. van G. Bogchelman en G.
Bogchelman-Bosch.
Ondertrouwt: D. Bosch en H. J. Bouw-
meester.
Gehuwd: M. Venderink en J. J. Bergwei
E. H. Arfman en J. Maalderink.
Overleden: H. J. Oonk, m., oud 72 -J
wedn. van H. W. Akkerhuys.

en p ij n w e g »
w r i j v e n m e t
D AM PO

LOODGIETER VIEL DOOR DAK
Toen de heer Fl., loodgieter, bezig was met
herstelwerkzaamheden op het golfplatendak
van de graanschuur van de Coöp. Landbouw-
vereniging „De Eendracht" en hij zijn mate-
rialen wilde bijeenzoeken, begaf een golfplaat
het plotseling, waardoor hij van een hoogte
van zeven meter in de loods viel.
In zijn val kwam hij op de voedingskabel van
de juist in werking zijnde graandroger terecht.
De kabel knapte af, zodat de machine stil ging
staan, wat een geluk voor de man betekende.
Na in aanraking te zijn geweest met de graan-
droger kwam hij op de betonnenvloer terecht.
Zijn jongere collega W. onderging eenzelfde
lot en viel eveneens, echter juist in de graan-
trechter, zodat hij met de schrik en enige ont-
vellingen er af kwam. De heer Fl. is met in-
wendige kneuzingen en een gebroken rib naar
zijn woning vervoerd.
Het ongeval is nog betrekkelijk goed af-
gelopen.

MODESHOW R.K. BOERINNENBOND
Door de R.K. Boerinnenbond werd verleden
week een bijeenkomst gehouden in zaal
Schoenaker, waarbij een breishow werd ge-
houden, aangeboden door de Leithen Wol-
fabrieken te Leiden.
Een drietal mannequins toonden aan de vele
dames een uitgebreide sortering van jumpers,
vesten, truien, deux-pièces en japonnen, die
aller bewondering opwekten.
Een tiental kinderen uit de omgeving showde
hierna op aardige wijze kinderkledingstukken.
In de pauze werd thee aangeboden en werd
door de heer Luth, alhier, een demonstratie
gegeven met de Knittax breimachines, met en
zonder voorzetapparaat, welke door twee
dames bediend werden. Ook hiervoor was
veel belangstelling.

BENOEMD.
Inplaats van de heer J. ten Have, onderwijzer
aan de R.K. school op de Kranenburg, die on-
langs werd benoemd aan de R.K. Jongens-
school te Ulft, is als zodanig benoemd de heer
F. A. Luttikholt uit Beltrum.

LEDENVERGADERING G. M. v. L.
Onder voorzitterschap van de heer H. J. Go-
tink, hield de afd. Vorden van de G. M. v. L.
in hotel Brandenbarg een ledenvergadering.
In zijn openingswoord wierp de voorzitter een
terugblik op het afgelopen seizoen. Het is bui-
tengewoon moeilijk voor de boer geweest de
oogst dit jaar binnen te krijgen. De natte zo-
mer heeft tot gevolg, dat in de a.s. winter veel
krachtvoer moet worden bijgevoerd. De boer
zal dan ook behoorlijk in de portemonnaie
moeten tasten.
Zonder pessimistisch te willen zijn, constateer-
de spr. dat er een teruggang is naar slechtere
tijden. De afzet van varkens wordt moeilijker
en op de eiermarkt wordt veel concurrentie
ondervonden, alhoewel over de prijzen nog
niet valt te klagen. Ook de veeprijzen zijn
goed te noemen. Het is dan ook een verheu-
gend feit, dat het landbouwschap bij het mi-
nisterie van Landbouw de bel heeft geluid en
aangedrongen op behoorlijke prijzen. Spreker
drong er op aan, dat de boeren sterk moeten
staan in hun organisaties.
Tot lid van de ledenraad in de vacature A.
Tjoonk (,,Garmel") werd benoemd de heer G.
J. Wuestenenk, thans ondervoorzitter van de
maatschappij.
Tot bestuurslid van het Veefonds werd ge-
kozen de heer H. M. A. Helmink, als opvolger
van zijn vader.
De heer Beltman uit Gorssel sprak over de
onderlinge waarborgmaatschappij „Landbouw
Risico", i.v.m. het feit, dat per l januari a.s.
verandering plaats heeft in het onderbrengen
van de wettelijke aansprakelijkheid en de vrij-
willige ongevallen- en ziekteverzekering.
Aan het einde van zijn causerie deelde de
heer Beltman mede, dat „Landbouw Risico"
voornemens is nogmaals een zitdag in Vorden
te houden, waar belangstellenden nadere in-
lichtingen kunnen krijgen.
Medegedeeld werd, dat in de maand novem-
ber in hotel Bakker een lezing met lichtbeel-
den zal worden gehouden door de heren
Wuestenenk^ en Visser over hun reis naar
Canada.
In de tweede helft van de maand januari zul-
len weer de gezamenlijke feestavonden wor-
den gehouden van de G. M. v. L., de Bond van
Plattelandsvrouwen, de B.O.L.H. en de B.O.G.

NED. HERV. GEMEENTE-AVOND.
Onder leiding van Ds. J. H. Jansen werd in
het gebouw „Irene" een gemeente-avond ge-
houden, waarvoor als spreker was uitgenodigd
Ref. Reginald Williams, een Engelse predikant.
Ref. Williams sprak zijn evangelieboodschap
uit in het Engels, terwijl Ds. Langstraat als
tolk optrad.
Geboren uit ouders, die zeer godsdienstig wa-
ren en behoorden tot de Schotse Presbiteriaan-
se kerk, werd inleider met de Bijbel opgevoed.
Eerst, zo zei hij, studeerde hij in de kunst-
geschiedenis, doch hierin had hij de zonde
leren kennen. Veel had hij gereisd en veel
gearbeid in Italië, Duitsland en Zweden. In
die landen mocht spr. een groot aantal dien-
sten leiden. Hij werkt momenteel in ons land
en heeft als tijdelijke verblijfplaats huize „De
Bron" te Hummelo gekozen. Van daaruit wil
hij het Evangelie brengen aan een ieder, die
het maar horen en aannemen wil.

VOORDRACHTSAVOND.
Op uitnodiging van de Geref. jeugdraad heeft
vrijdagavond in het gebouw Irene Ds. J. Lang-
straat, Ned. Herv. predikant een voordrachts-
avond gegeven.
Ds. Langstraat declameerde voor de pauze
„Paulus' verantwoording voor Angrippa", mo-
noloog van Gabriël, Rafaël en Michaël uit
„Adam in Ballingschap" van Joost van den
Vondel", „Voorval in de kerk" door Antoon
Coolen en deed een greep uit de humor in de
Nederlandse letterkunde.
Na de pauze werd het toneelstuk „Wir klagen
an" (Wij klagen aan) gedeclameerd.
Getuige de stilte in de zaal kan men zeggen,
dat Ds. Langstraat zich weer van zijn beste
zijde heeft laten horen.
De voorzitter dankte hem aan het slot harte-
lijk en bood hem als blijk van waardering een
boekenbon aan.
De voorzitter deelde nog mede, dat de tweede
avond is bepaald op 29 november in de Ned.
Herv. Kerk, waar zal optreden het blindenkoor
van „Bartimeus" uit Zeist.



BENOEMINGEN
Tot adjunct-commies ter secretarie, afd. Al-
gemene Zaken, is benoemd de heer L. Berg-
man, thans schrijver ter secretarie te Blokzijl.
Met ingang van l november a.s. is de heer G.
G. Kamphuis te Almelo "benoemd tot onder-
wijzer aan de Prinses Julianaschool in de Wil-
denborch.

SCHOOLNIEUWS.
Naar we vernemen heeft het bestuur van de
Bijz. Lagere school in het dorp van de Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen een gunstige beslissing ontvangen om ook
gedurende dit cursusjaar een 8e leerkracht
aan de school in dienst te mogen hebben. Dit
heeft tot gevolg dat nu voor de 2e en 3e klas,
die samen 106 leerlingen tellen, 3 leerkrach-
ten beschikbaar zijn.
Tevens heeft het bestuur plannen beraamd om
te komen tot verbetering van de speelplaats
om deze van tegels te voorzien.
De feestelijke Ouderavond zal worden gehou-
den op dinsdag 20 november a.s.
Na de herfstvakantie kunnen de kinderen die
des middags overblijven weer warme thee bij
het brood krijgen.

INSTRUCTIEVE BINDINGSAVOND B.B.
Woensdagavond werd in hotel Bakker een in-
structieve bindingsavond van de organisatie
Bescherming Bevolking gehouden.
De opkomst was goed. Bij plotselinge afwezig-
heid van de burgemeester, werd de avond
namens hem geopend door de heer M. Terp-
stra, commandant van de Vordense Brand-
weer. Deze sprak een kort welkomstwoord
tot de aanwezigen inzonderheid tot de heren
G. H. v. d. Spek, kringhoofd B.B. te Barchem
en Assink uit Lochem.
Spreker vergeleek de B.B. organisatie bij een
noodrem in de trein. Zoals een noodrem bij
eventuele onvoorziene omstandigheden wordt
gebruikt is de B.B. organisatie er voor de ge-
meenschap, om bij eventuele rampen hulp te
kunnen bieden. Het is dus een hulporganisatie
zowel in oorlogs- als in vredestijd. Vooral het
laag vliegen van de vliegmachines in de Ach-
terhoek kan zeer zeker leiden tot een of ander
ongeluk, met de nodige gevolgen daaraan ver-
bonden. Een hechte B.B. organisatie dient ook
hier in Vorden tot stand te komen, aldus spr.
Vervolgens werd de leiding van de bijeen-
komst overgedragen aan de heer v. d. Spek.
In zijn redevoering wees spr. in de eerste
plaats op de huidige toestand in gemeente en
kring. Wij staan weer voor een nieuw winter-
seizoen waarin weer geoefend dj[ent te wor-
den, willen de diverse ploegen paraat zijn
wanneer eventueel een ramp in Vorden zal
plaats vinden. Wij hebben het materiaal ont-
vangen om het ook te gebruiken. Er dient ter-
dege mee te worden geoefend willen de be-
schikbare hulpmiddelen aan hun doel beant-
woorden.
Hoewel de organisatie al jaren bestaat, is zij
toch nog niet paraat. Aan noodwachters op
papier hebben wij niets er moet daadwerke-
lijk aangepakt worden.
In Vorden ontbreekt n.l. nog een blokhoofd
B.B., die leiding kan geven aan de 1% blok-
ploeg, welke tezamen 30 personen omvat. Ook
ontbreekt nog een hoofd voor de Zelfbescher-
ming die als het ware de rechterhand van de
burgemeester kan worden genoemd. Spreker
vond dit zeer jammer. Nu de brandweer, de
reddingsdienst en het medisch team wel in
orde is, te Vorden, waarom kan dit ook niet
het geval zijn met de blokploegen.
Voor het winterprogramma dienen plannen te
worden gemaakt om bindingsavonden te or-
ganiseren en dient de opleiding in ploegver-
band degelijk te worden aangepakt. Door de
Minister van Binnenlandse Zaken zijn vaardig-
heidsproeven voorgeschreven voor geheel Ne-
derland, waaraan de diverse blokploegen in
hun geheel dienen deel te nemen. Voor deze
proeven worden diploma's uitgereikt. Spreker
hoopte dat deze avond ook tastbare resultaten
zou mogen opleveren. Als sluitstuk van het
seizoen zal er in maart a.s. weer een grote
bindingsavond worden georganiseerd.
De avond werd besloten met vertoning van
een tweetal B.B. films, n.l. de grote mani-
festatiefilm van de B.B. te Rotterdam in 1955
en de nieuwe film ,,Thomas" waarin de aan-
wezigen een indruk kregen van het enorme
materiaal waarover de B.B. de beschikking
heeft.
De heer Terpstra dankte tenslotte de heer van
der Spek voor zijn belangeloze medewerking
aan deze avond alsmede voor de door hem
vertoonde films en sprak de wens uit dat
meerdere Vordenaren zich bij de B.B. zullen
gaan aansluiten om daardoor een organisatie
op te bouwen, waar men in tijd van nood op
rekenen kan.

Adverteert in Contact.

RATTI-NIEUWS.
In Winterswijk heeft Ratti zondag een 10 — 3
nederlaag te slikken gekregen. De hard wer-
kende Ratti-mensen hadden zeker een beter
resultaat verdiend, doch door een samenloop
van omstandigheden moest men zich tenslotte
gewonnen geven. Reeds binnen tien minuten
wist de thuisclub door middel van de rechts-
buiten, die te veel vrij werd gelaten een 3 — O
voorsprong te krijgen, hetgeen de Ratti-ploeg
kennelijk deprimeerde. Nadat Fortuna er eerst
4 — O van had gemaakt kon Rati haar achter-
stand inlopen tot 4—2, waarmee de rust kwam.
Fel trok Ratti na de hervatting van leer en
slaagde de voorhoede er in om na uitstekend
samenspel een derde doelpunt te scoren. Toen
was het echter gebeurd en werd de stand door
de gasten regelmatig opgevoerd tot 10 — 3.
De spelers van Ratti II hadden een succesvolle
dag en haalden de eerste puntjes binnen door
thuis met 3 — l te winnen van R.K.D.V.V. II
uit Doesburg. Het werd een frisse partij voet-
bal, waarbij de middenvoor en rechtsbinnen de
doelpunten voor hun rekening namen.
De A-junioren moesten van het bezoekende
Vorden A een 10—0 nederlaag incasseren.
Voor a.s. zondag zijn geen wedstrijden voor
Ratti vastgesteld
EERSTE CONTACT-AVOND RATTI-JEUGD
Dinsdagavond werd in zaal Schoenaker de
eerste contact-avond georganiseerd voor de
Ratti-junioren, die druk bezocht was. Deze
avonden zullen elke maand worden gehouden
met het doel om de onderlinge band te ver-
stevigen en de clubgeest levendig te houden,
De voorzitter der Jeugdcommissie, de heer B.
Lichtenberg Jr., sprak een kort openings- en
welkomstwoord, waarbij hij de jongens aan-
spoorde steeds trouw deze avonden te bezoe-
ken. Spr. deelde mede, dat er een onderlinge
competitie zal worden gehouden, waarbij pun-
ten kunnen worden behaald. Aan het einde
van het seizoen zullen degenen, die de hoog'
ste aantallen punten hebben hiervoor prach-
tige prijzen in ontvangst kunnen nemen.
De voorzitter deelde mede, dat de Geestelijk
Adviseur, Kap. Polanen, wegens ziekte niet
.aanwezig kon zijn en hoopte op een spoedig
herstel.
Vervolgens deed de heer B. Schoenaker mede-
lelingen over de z.g.n. toto-actie, waarvoor

iten worden beschikbaar gesteld.
jeugd amuseerde zich hierna met het be-

kenen van diverse vermakelijksheidsapelen.

Tere huld?
Babyderm-zeep

VERGADERING C.B.P.B.
Je Bond van Chr. Plattelandsmeisjes (C.B.P.B.)

afd. Vorden, kwam in ledenvergadering bij-
een. De leiding was in handen van mej. M.
v. d. Kamp. Deze heette inzonderheid welkom
Mevrouw Verheiden, vertegenwoordigster
van de Ploeg stoffen.
Mevrouw V. gaf een uiteenzetting «ver de
moderne inrichting van een woning en de
daarvoor te gebruiken verschillende stoffen.
Zij wees er op dat dikwijls de kamers té vol
gepakt zijn. De stoelbekleding is, vooral wan-
neer men kinderen thuis heeft, van groot be-
lang. Verschillende soorten stoffen werden
tentoongesteld, waardoor men een goed over-
zicht verkreeg van kleur en kwaliteit der
stoffen.
Aan het slot dankte de presidente Mevrouw
Verheiden voor de goede en leerzame uiteen-
zetting en bood haar een klein blijk van waar-
dering aan.

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.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

de slacht
+ Speciaal slachtmeel
+ Worstkruiden en
+ Specerijen
+ Worstpinnen en touw
+ Runderdarmen (gedroogd)
+• Inmaakpotten

+ Inmaakglazen

SMIT, Zulphenseweg
Telefoon 281

elke week iets nieuws,

altijd wat goeds.

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

Foto Zeyle^ma-ker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Te koop een STIER-
KALF, 10 dagen oud
G. Kreunen, Wientjes-
voort.

Te koop VOEDER-

f
lETEN (Belg. Witte)
G. Wassink,

b.d. Bramel

Voor gevoelige huid

Kom kommerzeep

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. van der Wal
Beslist Uw Drogist

Te koop een toom
mooie BIGGEN. B.
Zents Jr., Medler.

Te koop een toom
BIGGEN. D. Pardijs,
Kranenburg.

Te koop een volbl.
dragende VAARS, m.
melklijsten, abortus-
vrij. G. Berenpas,
,,Koning", Mossel.

1500 kg. vers gedorst
ROGGESTRO te
koop. Wed. H. Vis-
schers, „Heidebloem"

Oubb«l 5«p«tent«rdt li«ltlucht.kopclrcul«l!« ,
B.ipt.rl '/l op Uw koltnriktnlng l

Henk van Ark
Telefoon 554

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f ?.•— per fles.

Weulen Kranenbarg
A.S. ZONDAG
2 uur

Vorden I
Neede III

Kippenhokken
+ Dubbelwandig
ir Van cement board
ir Lange levensduur
-k Tochturij
ir 's Zomers koel
ir 's Winters warm
ir Het goedkoopste hok
Vraagt prijsopgaaf bij

W. Heijink l Zn.
Vordenseweg 46
Hengelo-Gld.

Best brood
dat brood van

SCHURINK
Te koop bij inschrij-
ving ±60 are KNOL-
LEN en ± 15 are
MAÏS. Briefjes tot
dinsdag 30 okt. 18 u.
bij P. de Rijk/tKiefs-
kamp, Vorden.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

In alle soorten en maten verkrijgbaar bij:

Schoolderman _
P.S. Wij verstrekken ook kousenspaarkaarten.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank,
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden.

H. J. Maalderink
G. H. Maalderink-

Sloetjes

Warnsveld, okt. '56.
Vordenseweg 11.

Mevr. Dr. Verhage,
Datnlaan 3, Eefde,
vraagt wegens huwe-
lijk der tegenwoordige
een flink zelfstandig
MEISJE voor d. en n.
Meerdere hulp aanw.

Gevraagd zelfstandig
MEISJE voor hele
dagen, in klein prettig
gezin te Zoitphen.
Goed loon. Inlichtingen
bij Mevr. v. Hengel,
Insulindelaan 25.

Mevr. L. Weijel,
Sprongstraat l, Zut-
phen, vraagt een net
MEISJE voor de huish.
voor d. en n.

Wegens familie-
omstandigheden

woensdag 31 okt.

gesloten.
A. WOLSING
Raadhuisstraat 26

Vorden

Wegens familiefeest
is onze zaak

woensdag 31 okt.

gesloten.
Wed. A. F. Toikamp

Kranenburg

Te koop l HUIS-
HOUDKACHEL.
G. J. Beumer, Kerkstr.
11, Vorden.

Te koop EETAARD-
APPELEN, noorde-
ling en libertas.
E. Brummelman,
Kruisweg, Vorden.

Te koop BIGGEN en
pluk- en val-APPELS
H. J. Arendsen,
Galgengoor, C 108.

Voor vette huid

Citroenzeep

Drogisterij De OldeMeulle
J. M. van der Wal

Beslist uw drogist

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel,

„'t Gazoor"

Te koop 5 zware
BIGGEN. Erven Gr.
Jebbink, E 9.

Te koop een toom
BIGGEN. A. Helmink
Onstein.

BIGGEN te koop.
E. Pardijs, 't Lange
End.

Heden ontsliep in de Heere, zacht
en kalm, tot onze diepe droefheid,
onze lieve Vader, Behuwd- en Groot-
vader

Hendrik Jan Oonk
weduwnaar van H. W. Akkerhuys

in de ouderdom van 72 jaar.

Vorden: G. J. C. Oonk
F. B. Oonk-Gosselink

Hulshorst: W. L. Oonk
C. Oonk-Okkerse

Amsterdam: C. Th. v.d. Velde-Oonk
A. J. v.d. Velde

Deventer: H. J. W. Esselink-Oonk
R. Esselink
en kleinkinderen

Vorden, 22 oktober 1956.
Hengeloseweg 23.

De begrafenis heeft plaats gehad op
vrijdag 26 oktober op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Houdt u de avond van zater-
dag 10 november vrij?

Er wacht u een gezellige
avond in Irene!

Speciale aanbieding
Dames Nachthemden

effen keperflanel 5.50
Vlotte modellen

Dames Pyama's 9.50
Effen rillen Pyama's

{ 10.50
Effen keperflanel

er meter 1.15
G e s t r e e Pyama-
flanel 0.98 per meter

Schoolderman

Voor studerende kinderen is een

Claris Petroleunwergasser
een uitkomst.

HENK VAN ARK

Jam-reclame
2 potten pruimen-
abrikozenjam voor
98 cent.

SMIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd
wat goedsl

Niet langer prakkizeren,
laat WULLINK
uw schoenen repareren
Onbetwist „de Schoenenspecialist"

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

UW LIEFSTE NAJAAR-WINTER-
BLOUSE IS VAN...

•J ERSE V •%0 •» «IL 3̂P HKB •

Jersey 'steelt alle harten. Dit beerlijk soepele mate-
riaal, dat prettig warm zit, niet kreukt, slank
af kleedt, is dit najaar favoriet in mode land!

Model „DARLING" Geliefd model met 3/4
mouw erj njn-afgewcrktc knoopsluiting. Schat-
tige broderie op het voorpand en (heel apart
effect!) op het kraagje. In diverse
romantische kleuren. f27.
Mode! „TRÉSQR" Een betoverend mooie
blouse met luxueuze opengewerkte broderie
van schouder tot schouder. Tricot manchetten
tn taille voor perfecte pasvorm. In r
diverse tinten en wit (iets duurder). 1'

* Onze collectie jersey blouses is opwindend groot er,
bevat ook UW liefste blouse voor dit najaar!
(En natuurlijk.
vindt U er OOK de
perfecte bijpas- -*^ BfcM
sende_ rok bij!)

VISSER

8-28-56

f Nutsgebouw
Exploitatie Jac. Mi«lema - Deventer

Zaterdag 3 november 8 uur
De prachtige ej^angrijpende

speöjmm

AVE MARIA
met: Zarah Leander, Hans Stüwe,

Marianne Hold.

De geschiedenis van een wereldbe-
roemde aktrice, die een dubbel-leven

leidde.
Een moeder offert zich op voor het

geluk van haar kind.
Ave Maria . . . het lied van een

moeder!

Toegang 14 jaar 3
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Voor de a.s. winter!
Een mooi cocostapijt? Enkele nieuwe
dessins zijn reeds binnen.
Een wollen of gestikte deken? De
winterkollektie is reeds in ons bezit,
we kunnen dus leveren tegen oude
prijzen.
Een mooi stel overgordijnen? Een
mooie kollektie hebben wij in voor-
raad.
Vraagt U ons eens stalen met prijzen.

JOH. HEERINK
Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

Huize „'t Enzerinck"
vraagt zo spoedig mo-
gelijk flink WERK-
MEISJE.nietben.18jr
of noodhulp-werkster
voor vrijdag en zater-

Een week geleden
VERLOREN: een
leren rechter HAND-
SCHOEN, (gaande v.
Vorden n. Hackfort).
Gaarne terug bez. bij
Wed. A. Rietman,
..Oldenkamp", Hack-
fort.

7 GANZEN te koop
bij Harmsen, School-
straat 6.

Voor droge huid

5

Amandelzeep

Drogisterij
De Olde Meulle
J. M. van der Wal
Beslist Uw drogist!

Te koop toom BIG-
GEN. D. J. Wonnink
C 40, Hackfort.

Te koop VOEDER-
BIETEN. H. Barge-
man, C 93. Veldwijk.

Te koop witte MAN-
GELS. G. J. Groot
Jebbink, Almenseweg.

Te koop 2 beste PIN-
KEN. Begieneman,
Almenseweg.



Belangrijke nieuwe vinding.
Oliestook
n u ook te leveren met E lekt r.
Ontsteking.

Vraagt inlichtingen bij

Henk van Ark
HIJ IS DESKUNDIG.

J

GEVRAAGD

Machinale houtbewerkers,
Leerling meubelmakers en
arbeidskrachten voor div.
afdelingen.

fa. Groot Bramel £ Zn., Meubelfabriek

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

31 okt.

te Hengelo (Glri.)
De Marktverenig.

HEDENAVOND

DANSEN
i.h. Nutsgebouw. Muziek „The Moodchers"

H.H. Hengelaars!
Vergunningen van
Hilgers kunnen af-
gehaald worden bij
H. Vlogman, Burg.
Galléestr. 21.

Telefonisch
aangesloten

onderno. 547
Joh. te Hennepe

Metselaar

Doe meer met uw
geld!

Koopt bij

Keune
Stationsweg l Tel. 289

Chem. Wasserij en
Ververij

„Accuraat" Oldenzaal
Moderne mensen la-
ten modern reinigen,
tricoleren, drijmastern.
Verven in alle mode
kleuren en onz. stoppen.
Bunnen een week klaar.

Depot Vorden:

H.Luth,Nieuwst.4

Naar de maan
is een dure reis.

Ga naar Keune voor
Uw inkopen, dat is

veel goedkoper.
Mooie kop en schotel
f (L68, per zes f 3.75.

iEUNE
Tel. 289

de SLANKMAKENDE mantel
is streng getailleerd/
wijd-klokkend!

De getailleerde mantel is door Parijs
volledig in ere hersteld! Gelukkig -
want weinig kledingstukken doen het
vrouwelijk silhouet zoveel ccr aan als
juist de redingotc met geknepen taille en
wijd, wijde rok.

model „ADORABLE"
is een gloednieuwe variatie op een klassiek
thema: kleine kraag, geaccentueerd door
7 keer doorgcstikte ronde schoudcrpas
(bolero - in - miniatuur effect!). Aparte
knopen met a-symmetrische „schelp

•groefjes". Prachtige kwali-
'teit mohair.

de mode die slank maakt

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

CONTACT
hét blad voor Vorden

Slechts 3*dagen
27, 29 en 30 oktober '56

Cristal nylons

per paar f 2.4O

2 paar voor ff 3.60

Pracht Enkalons

per paar f 4.30

2 paar voor f 6.45

Sterke wandel*
nylons

per paar f 3.25

2 paar voor f 4.88

Stevige nylons
60 Den.

per paar f 3.60

2 paar voor ff 5.40

het

2e

paar

voor

halve

prijs

bij

Sierlijke nylons

per paar f 3.30

2 paar voor f 4.95

Avond nylons in
20 en 30 Den.

per paar f 2.40

2 paar voor f 3.60

Mousse crepé
nylons

per pr. ff 3.60-5,40
2 paar voor f5.40

en 7.70

Wollen kousen
per paar f 3.4O

Geplatt. kousen
vanaf f 1.45

A. Wolsing, Raadhuisstraat 26, Vorden

De trekking van de loterij ten bate
van de kleedkamer der Voetbalver.
Vorden vindt plaats a.s. maandag-
ivond 9 uur in zaal Bakker.
"oegankelijk voor iedereen.

iteeds het laagst in prijs!
250 gr. Kreyenbroek's koekjes 69 et
250 gr. prima speculaas 39 et
l pot choc. pasta 59 et
l grote fles slaolie 139 et
150 gr. ananaspudding 33 et
3 stukjes prima toiletzeep 55 et
10 stuks huishoudzeep 69 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, gebr. gehakt en
ontbijtspek, 150 gr. 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Extra reclame voor zaterdag!
250 gr. fijne rookworst 95 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et.
200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
GEVRAAGD

Bomenzagers of aankomen-
de Bomenzagers.

fa. Groot Bramel & Zn., Meubelfabriek

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

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT


