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T.B.C. COLLECTE
De komende week wordt hier door de drie
samenwerkende verenigingen: Sonnevanck,
/onneglaren en Draagt Elkanders Lasten, de
jaarl i jkse t.b.c. collecte gehouden.
Hoewel de tuberculose gelukkig lang niet
meer /oveel slachtoffers maakt als vroeger,
willen we de/e collecte toch van harte bij u
aanbevelen, want het is nodig dat de vereni-
gingen steeds over de nieuwste bestrijdings-
middelen kunnen beschikken, opdat de/e ge-
vreesde volksziekte met kracht bestreden kan
worden.

VOLKSFEEST MEDLER
Het volksfeest aan de Medlertol wordt dit
jaar gehouden op Zaterdag 17 September. Het
programma bevat de gebruikelijke volks-
spelen, waaraan enige nieuwe attracties zijn
toegevoegd.
's Avonds is er dansmuziek in de grote dans-
tent.
Vrijdagavond, 16 September, geeft de toneel-
vereniging D.E.V. een opvoering van het
prachtige stuk „Op eigenerfde grond", waar-
mee de vereniging de/e winter in het dorp
zoveel succes oogstte. Wij twijfelen er niet aan
of ook in het Medler zal men zeker onder de
indruk komen van dit stuk boerenleven.
Heden, Zaterdag 10 Sept., wordt een dropping
gehouden. De voorgaande jaren heeft men
hiermede zoveel succes gehad, dat men dit
sportevenement ook voor dit jaar weer heeft
ingelast.

WINTERPROGRAMMA BESTUURDERS-
BOND

De afdeling Vorden van de NVV-Bestuurders-
bond en de afgevaardigden der diverse afde-
lingen vergaderden in het Nutsgebouw, onder
leiding van de heer G. Koerselman.
Op initiatief van de Bestuurdersbond zullen
in het komende sei/oen twee ontwikkelings-
cursussen worden gegeven, n.l. op 18 Novem-
ber en 27 Januari. De te behandelen onder-
werpen zijn „Het Nederlandse Huishoudboek-
je" en „Het afbetalingssysteem".
Op 3 December zal met de kinderen van de
leden het St. Nicolaasfeesl worden gevierd. De
vrouwenbond zal binnenkort inlichtingen ver-
st i okken over de Ned. Coöp. Verbruiksf ilm.
Bij genoegzame deelname zal een Arbeiders-
avondschool worden gesticht. Binnenkort zul-
len de leden hierover nadere mededelingen
ontvangen en zal tevens opgave voor deelname
aan de cursus worden gevraagd.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in
1956 van het NVV zullen vier feestelijke bij-
eenkomsten worden belegd.
De afdeling Vorden is ingedeeld bij het rayon
Nijmegen. Ten einde elke afdeling in staat te
stellen met zoveel mogelijk leden dit feestelijk
samenzijn bij te wonen is door het hoofdbe-
stuur een financiële regeling getroffen voor 20
procent der leden van elke afdeling.
Voor deelneming dient men zich bij het af-
delingsbestuur op te geven voor of op l
November a.s.

VOETBAL
Vorden II heeft zich j.l. Zondag op de serie-
wedstrijden kranig gehouden door in haar
sterk bezette afdeling de eerste prijs te be-
halen.
Vorden II speelde haar eerste wedstrijd in de
demifinale tegen M.E.C. II, welke wedstrijd
na een spannend verloop in een gelijk spel 1-1
eindigde. Vorden 11 won hierna door het
nemen van strafschoppen.
Vervolgens trad Vorden II tegen Baakse Boys
II in het strijdperk. Hoewel Baakse Boys, dat
voor de demï- f ina le vrijgeloot was en dus nog
geen wedstrijd gespeeld had, aanvankelijk
'hard van stapel liep en een voorsprong nam,
maakte Vorden II telkens weer gelijk en wist
tenslotte zelfs met 3—2 te winnen. Het was
ccn wedstrijd, welke goed spel te zien gaf.
In café ,,üe Uitrusting" werden de prijzen uit-
gereikt, waarbij Vorden I I in het be/.it kwam
van een fraaie beker.
A.s. Zondag begint voor Vorden de competitie
te draaien.
Vorden I komt in de tweede klasse uit tegen
K.D.C:. II in Lochem. Wil Vorden een rol van
betekenis spelen in haar nieuwe afdeling, dan
moet er van meet af aan aangepakt en gezorgd
worden voor winstpunten.
Vorden II ontvangt thu is Warnsveldse Boys
I I I , terwijl Zaterdagmiddag om 3 uur Vorden
l i—Warnsve ldse Boys A en om 4 uur Vorden
A—S.S.S.A. gespeeld wordt.

EXCURSIE VROUWENBOND
Dinsdag hebben de leden van de Vrouwen-
bond N.V.V. een be/.oek gebracht aan de
emai l l ee r l ab r i ek te Dieren. Het was zeer in-
teressant te zien hoc de potten en pannen wor-
den vervaardigd. Alle dames kregen een sou-
venir mee naar huis.

KERKDIENSTEN Zondag 11 Sept.
IRENE

9 uur en 10.30 uur Ds J. Langstraat.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. Th. Oostra,

van Hoogeveen.

R.K. Kerk
7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 10 Sept. van 5 uur t.e.m.
Zondag 11 Sept. Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 2 t.m. 8 Sept.
Geboren: d. van G. J. Ribbink en A. Rib-
bink-Bosch.
Ondertrouwd: G. H. Winkel en J. Koer-
selman.
Gehuwd: J. E. van der Veen en J. W. Ban-
nink; L. Xhofleer en A. B. Hofman.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 77 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 44.—
Handel was redelijk.

VEEKEURING WILDENBORCH
Op het bedrijf van de heer R. Mennink te
Wildenborch werd de jaarlijkse veekeuring
gehouden van het M.R.Y. en F.H. veeslag.
Keurmeesters voor het M.R.Y. veeslag waren
de heren J. Mogezomp te Lochem en J. Wul-
link te Keijenborg. F.H. Keurmeesters waren
de heren A. J. Zweverink „De Steenkamp"
Vorden en Ruiterkamp op „Spilholt" Almen.
De uitslag van het M.R.Y. veeslag was
volgt:
Rubriek 1. Pinken geb. l Juli 1954 tot 31
1954: la en 2b pr. G. J. Arfman; Ib pr. C. D.
Jansen; 2a pr. J. W. Bijenhof; 3e pr. D. Stok-
kink.
Rubriek 2. Pinken geb. l }an. 1954 tot 30
Juni 1954: Ie pr. D. J. Ruesink; 2e pr. G. J.
Zweverink; 3e pr. D. Stokkink; 4e pr. T.
Leunk.
Rubriek 3. Vaarzen: Ie pr. en 2a pr. L. H.
Visschers; 2b pr. G. J. Arfman; 3e pr. D. Stok-
kink.
Rubriek 4. Vaarzen l x gekalfd: la pr. L.
Nijendijk; l b pr. G. J. Zweverink; 2a pr. L. A.
Visschers; 2b. pr. T. Leunk; 3e pr. D. Stok-
kink.
Rubriek 5. Niet-stamboekkoeien beneden 5 jr.
la en 2a pr. G. J. Klein Ikkink; l b pr. G.
Nijenhuis; 3a pr. C. D. Jansen; 3b pr. D. J.
Ruesink; 4a pr. L. Nijendijk en 4b pr. R.
Mennink.
Rubriek 6. Stamboekkoeien beneden 5 jaar:
Ie, 2b en 3e pr. G. J. Arfman; 2a pr. C. D.
Jansen.
Rubriek 7. Niet-stamboekkoeien boven 5 jaar:
Ie en 2e pr. L. Nijendijk; 3e pr. R. Mennink.
Rubriek 8. Stamboekkoeien boven 5 jaar: Ie
en 2b pr. G. J. Arfman; 2a pr. G. J. Zweve-»
rink; 2c pr. L. H. Visschers; 3e pr. C. D.
Jansen.
Van het F.H. veeslag was de uitslag als volgt:
Rubriek 1. Kalveren geb. in 1955: la en 2a
pr. J. W. Bijenhof; Ib pr. W. Jansen; 2b, 4a
en 4b pr. J. Winkels; 3e pr. L. Willink:
Rubriek 2. Pinken geb. l Juli tot 31 Dec. '54:
Ie en 2e pr. L. Willink.
Rubriek 3. Pinken geb. l Jan. lot 30 Juni '54:
Ie pr. L. Willink; 2a pr. G. Nijenhuis; 2b pr.
J. W. Bijenhof.
Rubriek 4. Slamboekkoeien beneden 5 jaar:
la pr. R. Mennink; l b pr. L. Willink; 3b en
4b pr. J. Winkels; la pr. J. W. Bijenhof.
Rubriek 5. Koeien boven 5 jaar: Ie pr. L. Wil-
t i n k ; 2e pr. J. W. Bijenhof; 4a, 4b en 4c pr.
C. D. Jansen.

SCHOOLFEEST.
Vrijdag hebben de leerlingen van de Bijzonde-
re School op hel Hoge weer hun jaarlijkse
schoolfeest gehad.
Zoals voorheen vertrokken de leerlingen uit
de lagere klassen op 10 versierde boerenwa-
gens en met versierde f ietsen naar Lochem,
uitgeleide gedaan door het muziekcorps „Sur-
sum Corda".
In Lochem hebben de jonge lu i zich uitstekend
vermaakt in de Spee l tu in , waai b i j na tuur l i jk
de r i j k e l i j k e t rac ta t ie n ie t on tb rak .
De grotere leerlingen brachten per f i e t s een
bezoek aan de Lebbenbrtigge en aan de Leo-
stichting in Borculo.
's Avonds was „Sursum Corda" weer present
om de schooljeugd met muziek in te halen.

M.R.Y. JONGVEEKEURING
De Fok- en Contrólevereniging „De Samen-
werking" Hackfort-Wichmond, hield op het
bedrijf van de heer G. J. Pardijs een goed ge-
slaagde jongveekeuring.
Als keurmeesters fungeerden de heren G. Par-
dijs te Eefde en Kempcrs te Baak. De uitslag
was als volgt:
Rubriek 1. Melkgevende en droogslaande
vaarzen: la pr. H. Rietman met Berlje; 2a pr.
G. J. Pardijs mei Hermien; 2b pr. M. A. Hel-
mink mei Beriha; 3a pr. H. E. Olihof mei Jo,
3b pr. H. J. Jansen mei Mies.
Zeer goede klasse.
Rubriek 2. Drachlige vaarzen geb. van l Jan.
1953 lol 30 April 1953: la pr. H. J. Jansen
mei Truida; Ib pr. A. H. Bruil mei Trijnije;
R. Wesselink mei Dina, eerv. vermelding.
Goede klasse mei besl kopnummer.
Rubriek 3. Pinkvaarzen geb. van l Mei 1953
lol 31 Dec. 1953: la en 2a pr. H. Rietman
mei Ellie en Aafje; 2b pr. J. R. Maalderink
mei Corrie; 3a pr. D. J. Broekgaarden met
Doorlje; 3b pr. R. Wesselink met Dies.
Zeer goede evenredige klasse.
Rubriek 4. Pinken geb. van l Jan. tol 31 Aug.
1954: la en Ib pr. G. J. Pardijs mei Riek en
Anneke; Ie pr. R. Wesselink mei Eva; 2a pr.
en 3c pr. J. R. Maalderink mei Anne en Gees-
je, alsmede 3a pr. mei Dini; 2b pr. M. A. Hel-
mink mei Alie; 2c pr. Wed. H. Wesselink met
Gerda; 3b pr. D. J. Broekgaarden mei Roosje
en met Bernarda een eerv. vermelding.
Goede kopnummers.
Rubriek 5. Kalveren geb. van l Sept. tot 31
Dec. 1954: la pr. M. A. Helmink met Jenny;
Ib, 2b, 3a en eerv. vermelding G. J. Pardijs
met Henny, Rika, Dina en Tinie; 2a pr. A.
H. Bruil met Roosje; 2c pr. H. A. Jansen met
Aagje; 3b en 3c pr. G. Heerink met Neelije;
Eerv. vermelding R. Wesselink mei Trienije.
Goede evenredige klasse.
Rubriek 6. Kalveren geb. na l Jan. 1955: la
pr. H. Rietman met Henny; 2e pr. H. J. Jan-
sen met Ant je ; 3e pr. Wed. H. Wesselink niet
Gerda. Goede klasse.

UITSTAPJE VETERANEN
De veteranen van de voetbalvereniging Vor-
den onderhouden nu al meer dan 20 jaar con-
tact met de oudjes van de Ulrechise Spoorweg
Voetbalvereniging NSU. Elk jaar wordt er óf
in Utrechl óf in Vorden een wedstrijd ge-
speeld. Dit jaar is hel de beurl aan Uirechi
om als gaslvrouwe op ie treden en zo zullen
a.s. Zondag de Vordense veteranen in Utrechl
trachten revanche te nemen op de vorig jaar
geleden nederlaag. De reis gaal per bus en
hel belooft, zoals gewoonlijk, wel weer een
pretlige dag ie worden.

PLATTELANDSVROUWEN
Zalerdag bezochi een aanial leden van de
Bond van Plallelandsvrouwen alhier hel bloe-
mencorso ie Aalsmeer. De dames waren op-
gelogen over de zeer fraaie wagens (alle uil-
beeldingen van muziekstukken) welke ze ie
zien kregen. Vooral „De Perzische markt."
maakte een diepe indruk.
's Middags was men aanwezig in het stadion
ie Amslerdam om geluige te z i jn van de muzi-
kale uitbeelding der slukken. Hel was een
prachlige dag, die nog lang in hel geheugen
der dames zal blijven voorlleven.

CENTRALE FOKDAG DOETINCHEM
Op de Ie Doeiinchem gehouden Cenlrale
Schapenfokdag en Dislricls Varkensfokdag,
werden uil deze gemeenle de dieren van de
volgende eigenaren bekroond:
Beren, geb. lussen 31 Aug. '53 en l Mei '54:
D. Lellink 2e prijs.
Loopvarkens: D. Lellink 3 x een 2e prijs en
2 x een 3e prijs.
Schapen.
Rammen, geb. in 1953 of vroeger: Fokvereen.
Vorden, 2b.
Ooien mei minstens l ooi en l ramlam, geb.
voor l Maart 1955: J. Bosch 3a.
Ooien met minstens 2 ooilammeren: J. Bosch
2a.
Ooien mei l ooilam: A. Tjoonk 3e.
Eenlingen oudere ooien: A. Tjoonk 3a.
Lammeren: Fokvereen. Vorden 2a.

BIJZONDERE KERKDIENST
Zondagmorgen werd de dienst in de Geref.
Kerk alhier waargenomen door Dr J. Vegh
van Andijk, in welke dienst de ambtsdragers
der kerk bevestigd werden. Na de dienst h i e ld
Dr Vegh, die een geneutraliseerde Hongaar is,
de Godsdienstoefening in de Hongaarse t a a l
ten behoeve van de a lh ie r op het „Knzerinck"
verblijvende displaces persons, a fkomst ig uit
Hongarije. ^
In de namiddag bracht' Dr Vegh ccn bezoek
aan het „Knzei im k", waar hij zich geruime
tijd met zijn voormalige landgenoten onder-
hield.



DE KOMENDE FOKVEEDAG
Het bestuur van de fokveedag en de afgevaar-
digden van de diverse M.R.Y. fokvereniging,
hebben onder leiding van de heer A. J. Olt-
voort in ca Ie „De /on" een bijeenkomst ge-
had ter nadere regeling van de a.s. lokveedag
op 29 September.
De/e fokveedag /al worden gehouden in de
weide van de Wed. Hartman tegenover Vi l la
Nuova.
Besloten werd deze fokdag te combineren met
de Fries-Hollandse districtsdag.
Met het bestuur van de Schapen lok vereniging
Vorden e.o. zal overleg worden gepleegd om
tevens aan deze rundveefokdag een schapen-
keuring te verbinden.

SUCCESSEN OP HET CONCOURS
HIPPIQUE

Op het te Zutphen gehouden concours hip-
pique behaalden on/e volgende plaatsgenoten
enkele successen, t.w. Eénspan fokmerriën
(type landbouwtuigpaarden) ,,Olina" van H.
Tjoonk, Hackfort, 3e prijs; „Oratela" van F.
Toorneman, 5e prijs.
Eénspan, open klasse: „Olina" van H. Tjoonk,
4e prijs en „Oratela" van F. Toorneman een
eerv. vermelding.
Eénspan tuigpaarden, gereden door dames:
„Olina" van H. Tjoonk, gereden door mevr.
Tjoonk, een eerv. vermelding.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
De Vordense Hengelaarsvereniging „De
Snoekbaars" heeft Zondagmiddag haar laatste
onderlinge hengelwedstrijd gehouden van dit
seizoen. Ook ditmaal werd in de IJssel nabij
de „Groene Jager" gevist. Er werd door de 23
deelnemers maar zeer weinig gevangen.
Slechts 3 leden vingen bovenmaatse vis. Bij
café „de Groene Jager" werd de vangst ge-
wogen en de prijzen uitgereikt. De 1ste prijs
was voor H. Bruggink met 200 gram (2
voorns); 2. J. Krauts, 155 gr; 3. G. Sloot 55 gr.
De overige prijzen werden onder de deel-
nemers verloot.
De voorzitter, de heer A. Bello, herinnerde
de leden eraan, dat er op Zondag 18 Septem-
ber van hall zeven tot hall negen in het
Kanaal bij Eefde een wedstrijd tegen Almen
gevist /al worden om de wisselbeker. De vis-
sers komen bijeen in café „De Uitrusting",
waar om 6 uur de loting is.

ORIëNTERINGSRIT
Op de j.l. Zaterdag te Lochem gehouden
oriënteringsrit, behaalden onze plaatsgenoten
de heren B. Olthof met motor en de heer E.
Langeler met auto, ieder een 3e prijs.

RATTI-NIEUWS
Zondag j.l. kreeg Ratti bezoek van de voet
ba l vereniging „Eldenia" uit Elden bij Arn-
hem, waartegen enkele vriendschappelijke
wedstrijden werden gespeeld.
Om 2 uur kwam 't eerste elftal tegen Eldenia
I in 't veld. Doordat de thuisclub een drietal
invaller had kon 't spel niet voldoende wor-
den ontplooid. Het gelukte middenvoor Lich-
tenberg, na 5 minuten, om Ratti de leding te
geven, 1—0. Eldenia, dat in de 2de klas der
Arnhemse Voetbalbond uitkomt, gaf goed par-
t i j en de thuiscltib-delensie moest vaak alle
zeilen bijzetten om een doelpunt te voor-
komen. Vijf minuten vopr rust wist de links-
buiten de stand met een strak schot vanaf de
linkervleugel op 2—0 te brengen.
In de tweede helft was de bal nauwel i jks weer
aan 't rollen gebracht of de a c t i e v e Ratti-niid-
denvoor wist wederom na goed doorlopen, de
bal in 't doel te werken 3—0.
De gasten wisten ongeveer 10 minuten voor
het einde, tijdens 'n scrimage voor het Ratü-
doel, een verdiend tegenpunt te scoren 3—1.
De leiding van de/e uiterst sportieve ontmoe-
ting was bij de heer van Langen in uitstekende
handen.
Ratti II speelde hierna tegen Eldenia II, waar-
bij de gasten met klein verschil (4—3) wonnen.
A.s. Zondag begint het competitierad weer te
draaien. Rat t i I is ingedeel o.a. bij Warns-
veldse Boys I, Halle I, Ruurlo I, Pax l, Keyen-
burgse Boys I etc.
Als nieuwe eerste klasser zal Ra t t i a.s. Zondag
in Steenderen de vuurdoop ondergaan tegen
Steenderen I. De/e eerste u i tweds t r i jd /al /eker
geen gemakkelijke opgave blijken te / i jn en
zal Ratti, dat volledig aan de start verschijnt,
haar uiterste best moeten doen om de tegen-
stander behoorlijk parti j te geven. Vooral vlot
en open spel kan 't elftal ten goede komen.
De reserves krijgen bezoek van Socii l uit
Vierakker, hetgeen evenmin een gemakkelijke
opgave is.
Ratti A speelt Zaterdagmiddag haar eerste
competitiewedstrijd in de 2e klas C tegen
l lummelo en Keppel A.

UITSTAPJE WELPEN
Onder leiding van de nieuwe Aalmoezenier,
Pater Polanen, en de beide leidsters, hebben
een 16-tal welpen van de „St. Michaëlsgrocp"
afd Vorden, j . l . Zaterdag een uitstapje naar
Vaisseveld gemaakt.
Men stapte om 9 uur op de fiets en ging via
diverse binnenwegen via de Viersprong naar
Mariënvelde en van hieruit op Varsseveld,
waar men om l l uur arriveerde. Hier bestorm-
de de jeugd ecu s p e e l t u i n , waar de gehele mid-
dag werd /oek gebracht en men /ich naar
hartelust amuseerde. Nadat de inwendige
mens was versterkt, werd de terugreis weer
aanvaard en bereikte het jeugdige gezelschap
moe, doch /eer voldaan, weer de Kranenburg.

. Aanbesteding
Namens de Woningbouwver. „Thuis Best"
te Vorden, zal door ondergetekende op
Maandag 26 Sept. 1955 te 11 uur in het
Gemeentehuis van Vorden in het openbaar
worden aanbesteed:

Het bouwen van 7 Woning-
wetwoningen met schuurtjes
a d. Zwarteweg te Vorden.

Inschrijving kan geschieden in percelen,
ondermassa of massa; inschrijvers moeten
bestekhouders zijn.
Bestek met tekening zijn tegen betaling van
f 13.— (restitutie f 10.—) verkrijgbaar aan
het kantoor van de architect of worden na
ontvangst van postwissel groot f 13.30
franco toegezonden.

P. BAKKER, architect B.N.A.
Vorden.

Drumband „Concordia"
Huismoeders, bundelt uw oudpapier.
Hedenmiddag wordt het met mu-
ziek afgehaald.
Alle soorten papier zijn welkom. Willen
bewoners buiten de kom van het dorp, die
papier voor ons hebben, even bericht doen
aan één van de bestuursleden, dan halen
wij het bij u op.

Dropping
HEDENAVOND 10 September
Dropping aan de Medlertol.

Aanvang half acht bij café Eijkelkamp,
Medler.

Chem. reinigen Verven

Attentie!
Wegens enorm succes VERLENGEN we

onze reclame van

20 pCt. korting
op chem. reinigen en verven tot uiterlijk

Maandag 12 Sept. 1955.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

Stoppage Enz. enz.

Koopt nu uw wol,
de koude dagen naderen!

Jaeger Wol vanaf 1.39
Zuiver Wol in een pracht
sortiment kleuren l .98
Dikke Sportwol in een pracht
sortiment kleuren 1.98

ZIE ETALAGE

Schoolderman - Vorden
Bent U al in het bezit van het

Middenstandsdiploma?
Eenjarige opleiding voor hen,
die kunnen en willen studeren.

Inlichtingen en aanmeldingen liefst spoedig.

A. J. Zeevalkink,
Schoolstraat 17.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

14 Sept.

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Steeds lage prijzen!
2 pakjes Honigs kippensoep 91 et
200 gr. vruchtenhagel 25 et
150 gr. zomerfruit 37 et
Blik soepballetjes 72 et
2 grote rollen beschuit 49 et

Als extra reclame:
150 gr. gebraden gehakt 49 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

GOED ZIEN . . .
en goed er uit zien, z i jn twee factoren
waar U bij ons met aanschaffing van
een bril altijd op kun t rekenen.
Het is natuurl i jk vanzelfsprekend dat U
ook geen dagen behoeft te wachten op
Uw nieuwe bril.
Wij handhaven ons devies,

fa. Martens,

de opticien die altijd voor U klaar staat! I

l/an heinde en ver
komen ze bij ons
leren jassen kopen.

En dan hebben die mensen nog gelijk ook!
Nergens beter — Nergens goedkoper.

En ze kopen ze bij de man,
die ze ook repareren kan!

G. W. LUIMES, Telefoon 421, Vorden

SCHURINK
Een Taxi van Tragter betekent,

U rijdt uitstekend! Tel. 256.

Heerlijk
die lederen clubs met
Pullman kussens*
Wij hebben ze geëtaleerd.

Ook eigen gestoffeerde bankstellen
met prima epinglé stof.

JOH. HEERINK
Complete Woninginrichting

Zaterdag 24 Sept.
komen

The Moodcliers
in het Nutsgebouw

Bestel nu uw

Drukkerij Wo l te rs

Figuurzagers!
Wij hebben

triplex stroken
voor u tegen billijke
prijs.

NICO KEUNE

Laat nu uw oude ge-
stikte dekens door ons

overtrekken.
Als nieuw krijgt u ze
terug.

G. W. LUIMES
Vorden.
Telefoon 421.



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

Catharina Gesiena

(Tiny)
G. J. RIBBINK
A. RIBBINK-

BOSCH
Vorden, l Sept. '55.
Het Hoge 7.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, die voor ons
17 Augustus tot een

onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

G. SCHOUTEN
H. SCHOUTEN-

POTHOVEN
„Roodkapje", Vorden

Bij ons vertrek naar
Amerika wensen wij
de buren, vrienden en
bekenden het allerbeste
toe.

Peggy en Jan
VAN ASSELT

Gevraagd voor Am-
sterdam, hulp in de
huishouding bij banket-
bakkersgezin met 2
schoolgaande kinderen.
Salaris f 80.- a f 100.-
per maand, intern.
F. Smit, Hoofddorp-
weg 10, A'dam-W.

Gevraagd tegen l of
15 Oct. net MEISJE
voor d. e. n., goed loon.
Mevr. A. Vosters,
Singel 4, Bussum,
Telefoon 4296.

MEISJE of WERK-
STER gevr. voor 2
morgens per week.
Aanm. Zaterdag na 3
uur bij Mevr. Schol-
ten, Zutphenseweg 52

Antieke KIST te koop
gevraagd. Adres te
bevragen bur. Contact

Gevraagd een TRAC-
TOR-CHAUFFEUR.
A. Lichtenberg,
Nieuwstad 61.

Net KOSTHUIS aan-
geboden, tevens biedt
zich aan net MEIS-
JE voor hele dagen.
Adres te bevr. bur.
Contact.

Te koop eiken en gre-
nen SPOORBIELS,
G. Weulen Kranen-
barg, Ruurlosew. 47.

Te koop z.g.a.n. Davo
HAARD, zeer goed
onderhouden. Heden
na 2 uur. Insulindelaan
29.

Te koop MEISJES-
FIETS, leeft. 6-10 jr.
E. Pardijs, „'t Lange
End".

Eetaardappelen te
koop, noordeling en
ijsselster, f 6. — per
70 kg. Rode ster f7 . -
per 70 kg.
Tevens bijenkasten te
koop. G. Dijkman,
Zutph.weg C 67c.

Te koop prima EET-
AARDAPPELEN,
Noordelingen. G. J.
Maalderink, Almense-
weg.

Te koop een best r. b.
drag. VAARS, bijna
a.d. telling. B. Vos-
kamp, „Voskuil".

If̂
 Op Vrijdag 16 September hopen onze

M geliefde ouders

W. H. SESSINK
en

W. H. SESSINK-WITTE
f de dag te herdenken dat zij voor 25 i
£ jaar in het huwelijk werden verbonden, i j
X Dat zij nog lang gespaard mogen blij- A
^ ven is de wens van hun dankbare ft
V Kinderen en verloofden. V
V Vorden, Enkweg 13. ^
X Receptie van nam. 4.30—6 uur X

De Cateciiesatie's
van de Herv. Kerk begin-
nen weer a.s. Woensdag
en Vrijdag.

Voor nadere gegevens en mededelingen
zie „Het Gemeenteblaadje".

HEDEN
Litersblikken tomatensoep met
rijst en gehaktballen 85 et.

Zuiver rundvet, 500 gr. 67 et.

De echte Groninger koek
vanaf 95 et.

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

f
Heden Zaterdag

Bloemententoonstelling
Nutsfloralia
in het Nutsj^Pouw.

Geopend om 2 uur.

Prijsuitdeling 9 uur.

SlAtag 10 uur.

Entree 25 cent.

Kinderen tot 15 jaar
vrije toegang.

V

Ver. van Vrijz. Hervormden afd. Vorden
Zondag 11 September begint de Zondags-
school weer in de koffiekamer van het
Nutsgebouw.

Groten om 10 uur en kleintjes
om 11 uur.

Nieuwe leerlingen uan harte welkom.
Het Bestuur

BESPUIT
Uw veestallen, varkenshokken,
enz. met

Bogena's
Insectendood

De bespoten ruimten blijven dan ge-
ruimen tijd practisch vrij van insecten,
l liter is voldoende voor ca. 50 m2.

Voor bovenstaande vloei-
stof verhuren wij speciale
drukspuiten.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

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

H.H. Landbouwers!
Gaarne ontvangen wij weer bestellingen
op:

Originele en Ie nabouw
Petküser zaairogge
*
Alle soorten pootaardappe-
len van zware klei en
zandgrond voor herfstlever.

Weder af te geven:

Aardappelmanden met en zonder
voet.

Zomerrogge.

Voor het inkuilen en opslaan van
consumptieaardappelen Aaservo
tegen spruitvorming.

Morkit tegen kraaienschade.

Ceresan voor het ontsmetten van
zaaigranen.

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

Voordelige

Meisjesschoenen
Practisch geen reparatiekosten
door de sterke rubberzooi, waar-
op U een Y2 jaar garantie hebt.
Maten 28-31 f 14.90

32-36 f 16.90

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

Dorpsstraat 4

Alles v o o r l e

INMAAK
ook inmaakglazen en
potten.

SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

Te koop EETAARD-
APPELEN, R. ster,
Ijsselster en Noordel.
H. Kreunen, D 84.

Te koop 5 zware
BIGGEN bij T. Roe-
terdink, B 21 Vorden

BIGGEN te koop bij
G. J. Hendriksen,
Medler, D 96.

Te koop 5 beste
BIGGEN, gekruist.
A. J. Eggink, C 54,
„Boskamp".

Te koop beste zware
BIGGEN bij Wed. D.
Lettink, Linde.

Toom BIGGEN te
koop bij G. J. Zweve-
rink, Wildenborch.

H.H. Veehouders!
De tijd voor:

Hangriemen
Hangkettingen
Koeriemen
Koedekken
enz. enz.

begint weer te naderen
Bestel ze vroegtijdig!
Aanbevelend,
G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

HET BINNENHUIS
A. POLMAN

Vorden
•

Gordijnstoffen
grote keuze

belangrijke prijsverlaging

fantastisch
wat snijdt zo'n
golfsnede-mes
van

NICO KEUNE

Koehalsters
en Koedekkens
voor de keuring.
Aanbevelend,

G. W. LUIMES

UW RIJBEWIJS
behaalt U vlug en gemakkelijk door de

Autorijschool van

George Seesing
Gediplomeerd en erkend B.E.A. Autorijschoolhouder

„'t Groenedal", Vorden

Telefoon 358

in*

De zaak met de merkartikelen laat
weer de klok luiden!

Grote demonstratie's
in de winkel op Vrijdag en Zater-
dag a.s.

Komt, proeft en overtuigt U.
Als eerste in de reeks
„MAGGIE".

Gratis proeven

't Is weer

Óteeds vaker, KISTEMAKER



% Aanvang danscursus
j Zaterdag 17 Sept. 7

*j? uur in café Lettink.

Dansschooi M. J. Kroneman
Telefoon 467

Oranjefeest Medlertol
Vrijdagavond 16 September

Toneeluitvoering
Opgevoerd zal worden door de toneelver.
D.E.V. te Vorden het bekende toneelstuk

„Op Eigenerfde Grond"
Aanvang om half acht.

Kaarten verkrijgbaar a f 1.— bi j de
Commissieleden en aan de feestzaal.

Zaterdagmiddag 17 September

Volksspelen
en verdere vermakelijkheden.

Aanvang l uur.

Grote Dans- en Consumptietent aan-
wezig.

De beste
Bromfietslaars
van Nederland bij:

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Nu is de tijd voor
Stokvis!
Wij hebben mooie blanke
voorradig.

SMIT, Zutphenseweg
„Elke week iets nieuws,

altijd wat goeds".

Auto- en Motoraccu's, Banden
voor auto's, motoren, rijwielen
en paardentractie, Olie voor
auto's, motoren, bromfietsen
en machines»
Onderhoudsmiddelen voor
chroom en lakwerk»
Voor roestig geworden chroom
hebben wij een prima poets-
middel,

Beleefd aanbevelend

A. G. TRAGTER
Telefoon 256

Bestrijding T.B.C.
Gedenk de collecte, welke wordt gehouden
van 12 t.m. 17 September a.s. ten bate van
de samenwerkenden verenigingen „Sonne-
vanck", „Zonnegloren" en „Draagt Elkan-
ders Lasten".

(Jtaal de wereld In uw huis

met

Radio en Televisie
PHILIPS en BLAUPUNKT.

Electro Teclin. Bur. P. Dekker. Tel. 253

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.

Bovendien bestaat er gelegenheid tot aan-
melding of tot het vragen van inlichtingen
op Vrijdagavond a.s. van 8-9 in „Ons Huis",
Zaadmarkt te Zutphen.

^ r

US«re

en
Waarom nu nog gewacht!

Profiteert nu van deze speciale aanbiedingen
Gestreept Pyamaflanel, nu slechts 89 et

per meter
Zwaar effen Keper flanel 1.19 per meter
Gebloemd Keper flanel,
pracht collectie nieuwe dessins 1.65 p. m.
Keper flanellen Nachthemden,

met gebloemde garnering 5.90
Keper flanellen Dames Pyama's,

met gebloemde garnering 9.50
Zware effen Keper flanellen Heren Pyama's

met lastexboord op de broek 9.95
Effen Jongens Pyama's vanaf 5.20

met kleine stijging per maat
Gebloemde Keper flanellen Meisjes Pyama's,
leeft, tot 6 jaar, vanaf 6.85, met kleine

stijging per maat

v
RAADHUISSTR., VORDEN

Wij bieden u vandaag
200 gr. gebr. gehakt 60 et 500 gr. vet spek 90 et
200 gr. hamworst 55 et 200 gr. bloedworst 36 et
200 gr. ontbijtspek 60 et 200 gr. tongenworst 50 et

200 gr. leverworst 30 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen
Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch . .. laag in prijs.

HET BINNENHUIS
A. POLMAN

Vorden
•

Balatum thans
200 breed f 2.90 p. m.
183 breed f 2.70 „

Leerjongens
ben. 18 jr. gevraagd

GEHA N.V.
Fabriek zuivelgereed-
schappen. Kantoor:

Burg. Galléestr. 48

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

HET BINNENHUIS
A. POLMAN

Vorden
•

Jabo-tapijt
thans f 5.95 per meter

(100 cm breed)

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H.H. Pluimveeh.!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen
en jonge hanen, alle
soorten.
Worden van huis afge-
haald en contant betaald

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283
if Let op het juiste adres

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Vorden.

de twee-delige overall
gemaakt
volgens

octrooi nr.
41427

Verkrijgbaar bij:

VISSER
HET BINNENHUIS

A. POLMAN
Vorden

•
Cocos-artikelen

Enorm in prijs verlaagd.


