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BETALING ABONNEMENTSGELD

Met October moet het abonnementsgeld van
„Contact" weer betaald worden. Zij, die zich
de incassokosten willen besparen, kunnen
deze week een bedrag van ƒ 1,25 overmaken
op onze girorekening 190325. Vooral die-
genen, die anders een postkwitantie van ons
ontvangen, willen we aanraden het bedrag te
gireren, daar de extra kosten 25 cent be-
dragen. Doet u het meteen even?
We geven nog gelegenheid tot betalen
uiterlijk tot 9 October, daarna worden de
kwitanties verzonden.

DAMPO GENEEST
verkoudhe den

bij Vader, Moeder en Kind

MODESHOW

A.s. week wordt door de fa. Visser weer een
modeshow georganiseerd, waar de nieuwste
herfst- en wintermodellen zullen worden ge-
toond. Ongetwijfeld zullen weer veel dames
naar dit schouwspel van charme gaan kijken.

VOLKSFEEST LINDE
Het Volksfeest te Linde werd Woensdagavond
ingezet met een cabaretvoorstelling door het
gezelschap van Willem uut den Achterhoek,
onder leiding van de heer W. v. d. Berg uit
Terborg.
Toen de voorzitter van de feestcommissie, <te
heer J. Vreeman, de avond met een kort wel-
komstwoord opende, was de tent geheel be-
zet. De bezoekers hebben genoten van goede
conferences, schetsjes, accordeonmuziek en
goocheltoeren. Vooral de muzikale clown
oogstte veel succes. Tegen middernacht keer-
den allen zeer voldaan huiswaarts.
Donderdag werd het eigenlijke volksfeest ge-
vierd met diverse volksvermaken.
De uitslagen hiervan. waren (in de morgen-
ureH):
Vogelschieten: 1. H. Fokkink; 2. H. Boerstoel;
3. H. Eijkelkamp (de Weert); 4. E. J. Wasse-
veld; 5. H. Bouwmeester. Mevr. Fokkink—
Wensink werd koningin.
Belschieten: 1. D. A. Lenselink; 2. F. Lichten
berg; 3. P. van Asselt; 4. H. Groot Roessink en
5. A. Ribbers.
De officiële opening vond des middags om 1
uur plaats met een openingswoord door d;1

heer J. B. Vreeman, waarna door de heer J
Lichtenberg het vaandel werd gezwaaid. De
uitslagen van de volksspelen zijn:
Dogcarrijden voor dames: 1. me j. J. Koning;
2. mevr. Momberg-Pardijs; 3. mej. R. Meme-
link; 4. mevr. Bloemendaal-Nijland; 5. mevr
Eggink-Bijenhof; 6. mej. A. Groot Jebbink; 7
mevr. R. Weekhout-Harmsen en 8. mej. W.
Lichtenberg.
Vcgelkuuppelen voor heren: 1. H. Wiggers;
2. G. Dimmendaal; 3. H. Bargeman; 4, G.
Vliem; 5. J. Wasseveld.
Ringsteken per fiets (dames en heren): 1. H.
Maalderink; 2. H. Weekhout; 3. G. Groot Jeb-
bink; 4. P. Vliem en 5. M. Lebbink.
Doeltrappen voor dames: 1. mevr. Eggink-
Bijenhof; 2. R. Vreeman; 3. mej. D. Martinus;
4. mej. D. Kornegoor en 5. H. Heersink.
Rijden op de wonderfiets voor dames en
heren: 1. H. Dostal; 2. Joh. Lenselink; 3. A.
Memelink; 4. M. Kornegoor en 5. J. Lenselink.
Na afloop van de diverse wedstrijden werden
de prijzen door de burgemeester uitgereikt.
Des avonds kreeg een ieder gelegenheid om
in de grote danstent zijn hart op te halen
onder de vrolijke klanken van het dansorkes'
„The Moodchers".

NUTSBIBLIOTHEEK

Zaterdag 2 October gaat de bibliotheek zijn
leesseizoen weer aanvangen. Om 4 uur gaat

bibliotheek open met een serie nieuwe
boeken in alle afdelingen, ook een collectie
nieuwe Engelse boeken! Boeken op allerlei
vakgebied kunnen gratis op aanvrage uitge-
leend worden. Zie advertentie.

Kerkdiensten Zondag 3 October.
Gebouw Irene

9 uur Ds J. O. Norel, van Beverwijk.
10.30 uur Ds J. O. Norel. Jeugddienst.

Onderwerp: Een slechte reclame voor
een goede zaak.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

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

R.K. Kerk
7 uur Vroegmis, 10 uur Hoogmis.

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 2 Oct. van 5 uur t.e.m.
Zondag 3 Oct. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

VERLOTINGSMARKT
Aangevoerd waren 19 runderen, waarvan
de prijzen waren: kalf- en melkkoeien f 650. —
tot f 900.—, kalf vaarzen f 600.— tot f 800.—,
guste koeien f 500.— tot f 740. — , guste
vaarzen f 525.— tot f 625.—, pinken f 360.—
tot f 450.—, graskalveren f 230.— tot f 300.—
en vaarskal veren f 70. — tot f 150. — .
Verder 114 biggen in prijzen van f 44. —
tot f 54.—. Handel redelijk.
Op het marktplein stonden verschillende
kramen met galanterieën enz., waarvan de
marktc<MMnissie veel prijzen aankocht voor
de verl^Ag.

Burgelijke stand van 24 t. m. 30 Sept.
Geboren: z. van W. A. B. Borgonjen en G.
B. Borgonjen-Grobben.
O n d e r t w v d : H. Th. Wiggers en M. J. F.

RAADSVERGADERING

De Raad der gemeente Vorden zal Dinsdag
5 October in vergadering bijeenkomen. Aan
de orde is:
1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingekomen stuk-
ken; 4. Gemeentelijke subsidie t.b.v. Provin-
ciaal studiefonds; 5. Gemeentelijke garantie
i.z. hypothecaire geldlening van de Gelders
Noord-Brabantse Bouwkas N.V.; 6. Voorlopige
vaststelling van de rekening 1953 van de
Hummelo-Enschedese Kunstweg; 7. Organisa-
tieverordening brandweer; 8. Besluit tot mede
oprichting van en deelneming in de ,,Stich
ting Nazorgdienst Zutphen en Omstreken"; 9
Verhoging van het bij de Frauderisico-onder-
linge van Gemeenten (F.O.G.) verzekerd be-
drag; 10. Intrekking aanvulling Algemene
Politieverordening; 11. Huurreglement van de
gemeente Vorden; 12. Aankoop grond van de
heer A. J. Meijer, inclusief aankoop van 22
populieren en overname van het pootrecht
alsmede het recht van uitweg; 13. Aanschaf-
fing van leermiddelen voor de O.L. school in
de buurtschap Linde; 14. Aanvrage van het
bestuur der Bijz. Lagere Dorpsschool om ver-
goeding van huur voor een 8e leslokaal in hè*
gebouw „Irene"; 15. Aanvrage ex artikel 72
der L.O. wet 1920 i.z. schoolbanken voor de
R.K. Lagere school; 16. Uitbreiding R.K
Lagere school door het aanbouwen van een
schoollokaal (Aanvrage art. 72 der L.O. wet
1920); 17. Eervol ontslag gemeente-arbeider
wegens bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd; 18. Benoeming begrotingscommissie
1955; 19. Benoeming rekeningscommissie 1953;
20. Vaststelling Pensioengrondslagen; 21. Be-
grotingsaanwijzingen 1954; 22. Rondvraag; 23.
Sluitim

Gehuwd: H. A. Eijkelkamp en E. H M.
Lebbink; A. H. Bello en A. Polman.

GESLAAGD
De hee* Henk Wiekart slaagde te Amster-
dam voor vakbekwaamheid Dameskapper.

TAANKOOP NIEUWE STIER
De leden van de stierenvereniging Delden
hebben een spoedvergadering gehouden
waarbij de voorzitter, de heer J. Eggink, mede-
deelde c .̂ de verenigingsstier niet meer ge-
schikt ^W voor het dekken der runderen.
Men beMfot eenparig om zo spoedig mogelijk
een nieuwe stier aan te kopen. Naast het be
stuur werden in de aankoopcommissie be-
noemd de heren B. Rossel, J. Rietman en G. J
Weenk. Hoewel dit voor de vereniging een
belangrijke uitgave betekent, deelde de voor
zitter mede, dat de financiële positie van de
vereniging gezond is.

Zondag 3 October 10.30 uur:

Jeugddienst in gebouw Irene
Spreker: Ds J. O. Norel van Beverwijk.
Onderwerp: „Een slechte reclame voor een goede zaak".

BIOSCOOP

Hedenavond wordt het eigenlijke bioscoop-
seizoen geopend met de ontroerende film
,,Jody en het hertenjong". Het is het verhaal
van de familie Baxter, die met hun 11-jarige
Jody een sober bestaan leidt in de bosrijke
streken van Florida. Op een van hun avon-
tuurlijke tochten vinden ze het hertenjong en
ï ' . d y mog hem meenemen en groot brengen.

Jody en „Flag", zo werd het hertje genoemd,
raken bijzonder aan elkaar gehecht en samen
maken zij de mooiste tijd van hun leven door.

Flag groot is geworden vindt de familie
Baxter op zekere morgen de gehele oogst ver-
nield. Jody is wanhopig en bouwt een om-
he in ing om het koren om het te beschermen,

•t. een flinke sprong staat Flag er weer
m i . l d e n i n . Niets is meer veilig voor Flag en
< m het gezin van de ondergang te redden zegt
vader Baxter dat Flag afgemaakt moet wor-
den. Dan is men getuige van de enorme inner-
lijke strijd welke Jody door moet maken,
welke eindigt met de vlucht van Jody. Wan
neer hij wat ouder wordt, begrijpt hij waarom
Flag niet op de boerderij kon blijven en keert
hij naar zijn ouders terug.

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

KOE DOOR BLIKSEM GEDOOD

Tijdens het onweer van Zondagavond is een
koe van de landbouwer De Greeff, welke in
een weide in het Galgengoor liep, door de
bliksem gedood.

ORIËNTERINGSRIT
De V.A.M.C. hield een oriënteringsrit van
ruim 100 km. Start en finish waren op Warns-
velds grondgebied in verband met de bepa-
lingen der Zondagswet. De rit voerde via
Doesburg, de Posbank, Rozendaal naar de
Woeste Hoeve, waar bij een uitspanning de
rust werd gehouden. Na de rust reden de
deelnemers via Voorst, Zutphen en Wich-
mond naar de finish. De prijsuitreiking werd
in hotel Bakker gehouden.
De uitslag was: Auto's: l H. J. Plagman, Zut-
phen, 9 strafp.; 2. J. Elbrink, Vorden, 53
strafp.; 3 Seevinck, Deventer, 61 strafp.; 4
Seevinck, Zutphen, 63 strafp.; 5 Ter Heurne
Zutphen, 114 strafp.; 6 G. Lichtenberg, Vorden,
147 strafp.
Motoren: l J. Rouwenhorst, Vorden, 5 strafp •
2 Rothman, Almen, 8 strafp.; 3 Brands, Zut-
phen, 24 strafp.; 4 G. Pasman, Steenderen, 25
strafp.; 5 G. W. Bretveld, Brummen, 42 strafp ;
6 B. Olthof, Vorden, 55 strafp.; 6 J. M. KI. Go-
tink, Hengelo (G.), 109 strafp.



HENGELAARS BRACHTEN HULDE
Toen Woensdagmorgen het echtpaar Bello—
Polman na de huwelijksvoltrekking het ge-
meentehuis verliet, had zich hier een erehaag
van 14 hengelaars opgesteld, die met alle
soorten vistuigen hun voorzitter kwamen hul-
digen. De heer Bello is n.l. voorzitter van de
hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" alhier.
Een en ander trok veel belangstelling.

NUTSZANGSCHOOL EN
NUTSBLOKFLUITCURSUS

Het aantal leerlingen is nog niet voldoende
om de cursussen door te laten gaan. Wie dus
verzuimd heeft om zich op te geven, late zich
nog zo spoedig mogelijk inschrijven bij mevr.
van Mourik, in elk geval voor 9 Oct. a.s.

VOETBAL
Tegen aller verwachting in heeft Vorden Zon-
dag toch nog één kostbaar puntje weten te
veroveren in Eibergen tegen S.V.D.E.S. I
Aangezien met 4 invallers gespeeld moest
worden, had men zich al verzoend met een
nederlaag. Het is gelukkig anders uitgekomen.
De Vordenaren hebben getoond, dat er met
hard werken toch nog wel iets te bereiken
valt en het gelijke spel 2—2 was dan ook
zeker verdiend. Met een beetje meer geluk
had Vorden de volle winst kunnen binnen-
halen.
Het elftal had een belangrijke wijziging on-
dergaan. De oud-speler H. Wentink had de
voetbalschoenen maar weer eens aangetrok-
ken en gaf een prima back-partij weg. Te
samen met zijn jeugdige partner en de doel-
man zorgde dit achtertrio er voor dat de
Eibergenaren, vooral in de tweede helft maar
weinig scoringskansen kregen. In de voor-
hoede speelde de invaller-rechtsbuiten een
nuttige partij en wist zelfs de gelijkmaker te
scoren.
De overige wedstrijden gingen wegens ter-
reinafkeuringen niet door.
A.s. Zondag is het een Pax-Vorden dag.
Vorden I ontvangt thuis Pax I en Vorden II
gaat bij Pax II op bezoek.
Gezien het resultaat van Zondag j.l. blijft de
uitslag van eerstgenoemde wedstrijd een open
vraag. In techniek zijn de HengeloërsJ^ge-
twijfeld de meerdere, doch wanneer el^Boor
alle Vordenspelers de gehele wedstrijer ge-
zwoegd wordt, is er van alles mogelijk. Het
kan er a.s. Zondag dus wel weer spannen, te-
meer daar elk puntje voor Vorden een kost-
baar bezit is.
Ook Vorden II krijgt het tegen Pax
niet gemakkelijk, temeer daar het elftai^eer-
doro invallers telt.

PROPAGANDA-AVOND
JEUGDVERENIGINGEN

il
•r

De vier Geref. jeugdverenigingen alhier hi» ei_
den in Irene een propaganda-avond onder.' lej_
ding van de heer Wondergem, leider v y'n öe
jongensclub.
Het doel van de avond was nieuwe lec'ien te
winnen. Gerry Schouten hield een% inleiding
over ,,De eerste discipelen".
Onder leiding van de beide jeugr^leidsters van
de meisjesclub werd onder r hilariteit
van de aanwezigen een geheir ^n-estafette ge-
deolnam Wdaraan een aantal - oudere personen

' ' Bode/afin ef^ keurige' inleiding
* Achter het ijzere*

Verder werd de avon-j ,d z van

de M V. en een aarital voordrachten. Aan 't
slot dankte de heer, W. allen dig fa wel.

van deze propaganda-avond hadden
lodoRowerkt, waarna ds Duursema m et dank-

gebed de samenkomst besloot.

RATTI-NIEUWS
Zondag werden zowel de wedstrijd l Diepen-
heim I-Ratt! I en Ratti II-Pax n wa, JenJ de
toestand der terreinen en 't s^chte « reer af-

A.s. Zondag staat er voor *net eerste el ftal een
mt %^JSr*£Z bet p rogram-
De Needenain T ^strijd tegen Ne ede III
deze afddbctit jie nieuwelingen zijn m
tufffe hun -' n momenteel zeer st .erk, ge-
Nu Ratti - overwinning op Wit! campers.

Q j p- Aedig aan de start zal verschijnen
ma' en redelijke kans om een jjelijkspe.

,ee' chtigen, mits het elftal een bjomogeen
Jee' i vormt en zich voor de volle 100%

,e reserves krijgen bezoek van Kev-enborgse
Boys III en kunnen de volle winst wel
halen.
Binnenkort zal de jongste uitgave, n.l. I
III, ook aan de competitie deelnemen en wel
in de 3e klas G.V.B.

TAFELTENNIS

De tafeltennisvereniging ,,Dio" is de com-
petitie nog niet begonnen, doch speelde dezer
dagen een vriendschappelijke ontmoeting
tegen Keyles uit Keyenborg (Gld.). Het eerste
Dio-drietal moest na spannende strijd met 6-4
't loodje leggen tegen Keyles I. Het dames-
team van Keyles en Dio II waren aan elkaar
gewaagd en deelden samen de puntjes.

KAPELAAN WASSENAAR VERTROKKEN
Door zijn Overheid werd dezer dagen naar de
Hüskenkolonie bij Heerlen overgeplaatst, de
Z.E. Pater Theofriedus Wassenaar O.E.M., die
ruim 'n half jaar als kapelaan aan de parochie
Vorden—Kranenburg is werkzaam geweest
Pater Wassenaar neemt in Heerlen de plaats
in van oud-pastoor Spruit, die op zijn beurt
werd overgeplaatst als vicarius te Hoog-
cruts (L.).

E0n goede nachtrust verlengt uw leven
doch alleen dan, wanneer u slaapt op

GOEDE MATRASSEN
Wij hebben voor u in voorraad rubber-
matrassen, binnenvering- en
kapokmatrassen

Vanaf f 61.85 koopt u bij ons een
2-persoons 3-delig bedstel met 2
kapokkussens.

Ook uw oude matrassen maken wij weer
als nieuw, wanneer u ze laat overtrekken
en bijvullen.

Vraagt u ons eens stalen en prijzen

JOH. HEERINK
Zutphensew eg

Nat - Koud - Guur
Doe een Davütamon 10 kuur.'
Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"
I M v rf Wal Beslist

J. 1T1. V. U. V V a i ÜW drogist!

Te koop

aanmaakhout
elke Z aterdagochtend

F'd. GROOT B R f l M E L l

Officieel erkende

LM.O. cursus Vorden

Midden standsdiploma
Éénjarige opleiding. Dit jaar slaagden
al onze éénjarige curs/\sten.
Opgave zo spoedig mo "gelijk bij de hè*
ren J. W. Klein Lebbink en Joh. v. Dijk
Dit is de officiële cur'sus, ingesteld
door de Middenstandsbo >nden.
U ontvangt reductie op .het examen-
geld wanneer U zich nog yoor 12 Oct.
opgeeft.

Heden overleed na een langdurige
ziekte onze inniggeliefde Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader

HENDRIKUS JACOBUS MAKKINK
echtgenoot van Garritje Wesselink

in de ouderdom van 71 jaar.

Dat zijn heengaan vrede ivas
/.s ons tot troost in dit znxtre verlies.

G. Makkink-Wesselink
H. E. A. Wuestenenk-Makkink
M. J. Wuestenenk
G. H. Bargeman-Wijers
A. J. Bargeman
H. O. Wijers
H. Wijers-Tjoonk
R. Stoltenborg-Wijers
G. Stoltenborg

en kleinkinderen.

VORDEN, l October 1954.
„'t Hofhuis"

De teraardebestelling zal plaats hebben op a.s.
Dinsdag 5 October op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden om l uur.

Heden overleed na een langdurige
ziekte onze beste Zwager

HENDRIKUS JACOBUS MAKKINK
echtgenoot van Garritje Wesselink

in de ouderdom van 71 jaar.

Warnsveld, E. Bargeman-
Wesselink

A. Bargeman
Vorden, R. Wesselink

H. Wesselink-
Klein Geltink

Vorden, l October 1954.

Voor goed verzorgd DRUKWERK

tegen billijke prijzen
naar

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404
Te koop meisjesfiets,
26 x 11/2. J. Brugge-
man, Almenseweg

Te koop 80 jonge hen-
nen, 16 weken oud.
A. Lichtenberg B 17

alAbijzondere verrassing

in de'KETT£NGACTIE> op'bon 5 van
.Uw fSfcaar-'Sadeasibe^ijs* «npracht
jvan oen ba-idoek «oor de boitenge-

"wcon lage «prijs van T V5 •
< / • •

n Moo'jeMDllekwalAteitatofvan ge-
twijr»dei^;trenB. , \ \ ******•*&

:ijn royaal fccrmaatf: en het originele,'
f r i oae Vlavejibladdewsh^is hij\het pronkstuk
in Uwlirmen'ltaBt. i K.

Door'

Bij paesend badhandje
ook ^zeer voordelig. 0.29

Te koop biggen, eet'
aardappelen en r.b.
maalkalf. Jac. Koren-
blik, achter 't station.

Verloren een dubbele
fietstas. Gaarne bericht
aan H. Robbertsen,
Delden B 55

Te koop twee neuren-
de maals, l M.R IJ,
en l F.H. bij G. Oort-
giesen, D 157 Medler
Vorden

Biggen te koop bij B.
Wagenvoort,
„Timmermanshuis"

Delden

Te koop beste zw.b.
vlot neurende vaars,
productie moeder
6383 kg. 3.93% vet,
269 kg. 354 dagen.
W. Oortgiesen, C 83

Contact... pakt!



Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons gouden huwelijks-
feest ondervonden, be-
tuigen wij onze op-
rechte dank.

Fr. Uenk
Th. Uenk-

Nicaise
Vorden, Oct. '54.

Flink meisje gevraagd
om opgeleid te worden
voor de winkel. R. J.
Koerselman, Burg.
Galléestraat 12.

Gevraagd per l Dec.
te Zutphen, bij Heer
alleen, m.l., een
meisje-huishoudster
die absoluut geheel
zelfstandig de huishou-
ding kan besturen, leef-
tijd liefst niet beneden
30 jaar. Eigen zit- en
slaapkamer ter beschik-
king. Verdere voor-
waarden te bespreken.
Br. met uitv. inl. on-
der letter S. bur. v.d.bl.

Gevraagd een net
meisje voor hele dagen
bij Derksen,

Zutphenseweg 13

Terstond gevraagd
nette boerenknecht

goed kunnende melken,
bij H. Makkink,
Ooierhoek, Warnsveld

Gevraagd net meisje
wegens huwelijk, voor
d. en n., zelfstandig
kunnende werken.
Mevr. Staring,

't Hogezand

Kinderwagen te koop,
g.o.h. J. Derksen, }r.,
Zutphenseweg 13.

Te koop jonge hennen
bij Te Veldhuis,

Medler.

Te koop puike eetaar-
dappelen (Noordeling)
M. A. Helmink, Delden

WEGGELOPEN
jonge fokshond, zw.
met witte poten. Tegen
bel. terug te bezorgen,
bij H. G. Wullink,

Schoenhandel

Te koop z.g.a.n. wit
geëm. kolenfornuis met
verchroomde poten,
(grote maat).
G. Potman
Almenseweg C 151c

Te koop meisjesfiets,
26 X \ Y z , z.g.a.n.

W. G. Ruiterkamp
D 86 Wildenborch
Te koop 7 beste big-
gen bij H. Gal,

bij het zwembad
Te koop wegens over-
compleet l Delta vul-
kachel, als nieuw.
Fa Groot Obbink,

Smederij
Te koop huis met flinke
tuin in de kom van het
dorp (Zutphenseweg)
Te bevr. bij J. W. KI.
Lebbink, Dorpsstr. 40
Te koop 4 zware big-
gen. Wed. Wolsing,

Raadhuisstraat 26

October Bollen maand
Dezer dagen ontvangen wij
onze collectie bollen weer

Hyacinten voor glazen pot,
Narcissen en Tulpen voor
binnen en buiten.

Ziet de etalage bij

DERKSEN, Zutphenseweg - Tel. 334

Dansstudio HOUTMAN
Heden Zaterdag
aanvang danscursus zaal Schoe-
naker, van 7—9 uur.

Beginners. Wij verwachten hen die zich
daarvoor reeds opgaven.

Heren met dames kunnen zich hier-
bij nog aansluiten.

Nadere advertentie volgt.

EMPO Rijwielfabriek
vraagt
flinke
werkkrachten
tot 35 jaar,
ervaren
smedenbankwerkers,
ervaren
stoker voor lage-druk
installatie

Inlichtingen bij fabrieksportier, zowel
's avonds als overdag. ^^
Eigen pensioenfonds aan ^Kirijf ver-
bonden.

Pyama flanel, gestreept f 0.98
Keper flanel, effen A f 1.55
Jeager wol f 2-95 - 1.75 - 1.4O
Vitalon (20x sterker dan wol) f 1.95
Pracht baddoeken, 55 x 110 f 2.45
Keukendoeken, div. kleuren f 1.35
Gemoltoneerde directoirs, alle maten

in zwart en zalm
Overhemden, trub. boord,

krlmpvrij f 8.95

Uw adres voor Huwelijks-
en Babyuitzetten.

A. W O L S I N G
Raadhuisstraat 26, Vorden

Last van zwikken 4%
Dikke of ingegroefde nagels r
Pijnlijke likdoorns en eeltpitten •

Al deze voetklachten worden
door ons pijnloos en steriel
behandeld.

Leverancier xtennzolen aan ziekenfonds
O.G.Z.O.

Medisch gedipl.
voetkundige

Dorpsstraat 34

7J</ ' '

VOETVERZORG!NG\

in zaal Bakker te Vorden
op Woensdag 6 en Donderdag 7 Oct» 's av» 8 uur

Entree f 1.— (gratis thee-complet)

Kaarten vanaf heden aan de zaak verkrijgbaar

VISSERTEL381

Schouw Waterleiding
Het gemeentebestuur van Vorden maakt
bekend, dat de najaarsschouw over de
waterleidingen zal aanvangen op 17 Oct. a.s.
Onderhoudsplichtigen worden aangemaand
zorg te dragen, dat de waterleidingen vóór
die datum in een schouwbare toestand
worden gebracht.

Vorden, l October 1954.

Het Gemeentebestuur voornoemd,
A. E. van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Secretaris

H.H. Landbouwers!^
Regelmatig af te geven

^ droog schaafsel
voor uw kippenhd^pen e.d.

FA. GROOT BRAMEL & ZN.

Heden Zaterdagavond
DANSEN

TE HENGELO-G.
Aanvang 7 uur

Entree vrij

Nu de groenten schaars zijn,
is de inmaak weer belangrijk

Kool en Andijvie
voor de inmaak,
tegen speciale prijzen

De nieuwe ZUURKOOL is er weer

DERKSEN's groente en fruit
steekt overal boven uit.

J
Ondergetekende deelt het geachte publiek
van Vorden en omstreken mede, dat hij
vanaf 1 October niet meer werkt als in-
casseerder voor de Levensverzekering
Maatschappij R.V.S., doch dat verder alle
verzekeringen gewoon doorgaan.
Bijv. Brand, Ongevallen en Ziekte, Motor-
voertuigen, Wettelijke aansprakelijkheid,
Ziekenhuisverpleging, enz.
Aanbevelend,

H. J. Lijftogt
Molen weg 14 — Vorden

WU TONEN

U GAARNE
OIUE HELE

,COUECTIE

FA. M ART EN S
Vorden

Te koop 2 dr. varkens
werptijd 12 Oct. en 4
Nov. bij A. J. Zwe-
verink, Steenkamp.

Gevraagd 2000 kg vo-
ran aardappelen, gr.
maat, met prijsopgaaf
Brieven bur. Contact.

Te koop een A.G.A.
verwarmingsradiator,
zowel electr. als met
petroleum te gebrui-
ken. Prijs f 75,—
Dr K. H. de Vries,

Ruurloseweg

Te koop hoogtezon,
z.g.a.n. kinderledikantje
kinderstoel, radio, ou-
derw. potkachel, haan
- 4 hennen „Goudpel"
te bevr. Adv. Bur. te
Slaa, tel. 484

Te koop donkerrode
wintermantel en jurk,
z.g.a.n. leeftijd 10-12jr.
G. J. Groot Jebbink,

't Haller Vorden

Te koop geleen blauwe
eigenheimers eetaard-
appels en appels.
Weenk op „Weenk"

Linde Tel. 559

AIS HUN
JONG GELUK. \IS U'nRlNOVW

Fa* Martens
VORDEN



IGTISPflSNECUTE

QLS UCT tfOMTVON
Bakker SCHURINK

A.s. Zondag 2 uur
Competitie wedstrijd

VorJen l - Pax l

Aan Drukkerij
Wolters, Vorden

Deze ivt'fk geen tijd
voor advertentie's

We zijn veel te druk
met

koeriemen
koedekken
en koetouwen

Volgende keer beter.
Vr. gr.

G* W* Luimes
Vorden

K
OOPT

EUHE'S
WALITEIT'S

Speelgoederen

Huishoud, artikelen
De echte pas aan ser-
viezen.

Oude Stationsweg 1
Telefoon 289

H.H. Landbouwers
Biedt zich aan voor
het electrisch scheren
van uw rundvee:

H. Voskamp,
Warken B 66
WARNSVELD

W LEV£R(IHCIER.
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOZDEH TEL: 272

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

nemen

Advertenties
en

Abonnementen
aan voor alle kranten

Weder ontvangen:

Fijne Zuurkool

Echte Gelderse Rookworst
van Ant. Hunink

Nieuwe erwten, spliterwten
en capucijners

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

Ernstige waarschuwing
Door bijzondere omstandigheden ben ik
momenteel in staat zeer hoge prijzen te
betalen voor opgelegde gebogen kabi-
netten en ladekastjes, mahonie stoelen en
tafels, friese staartklokken, koper- en tinwerk
en andere antieke goederen. Aanbiedingen
liefst zo spoedig mogelijk.

ROEMERMAN, Polsbroek 45, Zntphen
Telefoon 3701

Wij ontvingen zojuist

LEUKE VLOTTE

herfstmodelletjes
in moderne kleuren

WULLINK'S Schoenhandel
„O^H^vist de Schoenenspecialist"

•̂ -~ -^

GEMEENTE VORDEN

UitÉeidinpsplan
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat het
plan tot herziening van het uitbreidingsplan
der gem. Vorden, bestaande uit een plan in
hoofdzaken voor het gehele gebied dezer
gemeente met uitvoerig renvooi, alsmede
uit een plan in onderdelen voor het dorp
Vorden met uitvoerige bebouwingsvoor-
schriften, zoals dit uitbreidingsplan door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 4
Juni 1954 is vastgesteld, in uitvoerige kaar-
ten uitgewerkt, van Dinsdag 5 October a.s.,
gedurende veertien dagen, dus tot en met
Maandag 18 October 1954, voor eenieder
ter inzage ligt ter secretarie dezer gemeente.
Belanghebbenden, die zich met bezwaren
tot de raad hebben gewend, kunnen binnen
zes weken na afloop van evengenoemde
termijn bij Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bezwaren tegen het plan indienen.

Vorden, 29 September 1954.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoemd,

A. E. VAN ARKEL

koude voeten meer

met een
COCOSTAPIJT

van

JOH. HEERINK
Wij hebben prachtige

dessins in voorraad

Vraagt U ons eens stalen en prijzen

SNELLE BREISTERS VOOR

Koop vandaag nog bij ons de

Spoelt j es wol
en maak er van wat u wilt

Lever dit werkstuk vóór 6 November a.s. in (tegelijk met
de aankoopbon die u ontvangt bij iedere aankoop van de
SPOELTJESWOL). U doet dan vanzelf mee aan deze
mooie en nuttige wedstrijd. Grote of kleine werkstukken,
alles komt in aanmerking! Vraagt inlichtingen.

VAN WIJK'S SPOELTJESWOL SPEELT DE HOOFDROL

ook in onze breiwedstrijd

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Onze ROOKWORST is er weer
2 stuks voor 1.19

60 et 200 gr. nierbrood
36 et 500 gr. vet

200 gr. hamworst
200 gr. bloedw.

60 et
60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Uw Spaar-Cadeaubewijs brengt weer zo'n
verrassend koopje:

met zijden bovendek, ingeweven
motieven en wollen vulling. In di-
verse fraaie pasteltintcn.

Ru irne 2 - p e r s o o n s m a a t .

Alleen op Bon 5 van de *INCONE«- KETTINGACTIE. 19.75

Uw adres voor

Pluimvee
is:

W. ROSSEL
Telefoon '283 Vorden

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Nutsbibliotheek

HEDEN

ZATERDAGMIDDAG

opening van de bibliotheek
om 4 uur

En toch ... w is maar één Contact!


