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„VIS".
Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding,
Afdeling Vis, te IJmuiden zond een exem-
plaar van het aantrekkelijke vouwblad „Vis".
Daarin zijn opgenomen tal van tips en recep-
ten voor de visbereiding: koken, stoven, bak-
ken. Ook bevat het de bereidingswijze voor
vele smakelijke vissausen. Het is zeker de
moeite waard om dit blad aan te vragen.
Men kan het zelfs GRATIS krijgen. In dit
nummer van ons blad staat de advertentie:
„Nu vis eten* ; daarin is een bon opgenomen.
Wanneer men deze ingevuld verzendt aan het
vermelde adres te IJmuiden, krijgt men het
toegezonden. Maar ('t is een speciale aan-
bieding) alleen gratis, als men per bon aan-
vraagt. Men zal er geen spijt van hebben.

DESTRUCTOR.
Gedurende de maand september j.l. werden
uit deze gemeente door het destructiebedrijf
te Winterswijk opgehaald de cadavers van
15 nuchtere kalveren, 23 varkens, 11 big-
gen en l lam.

ORIËNTERINGSRIT.

Op de te Hengelo (G.) gehouden oriënte-
ringsrit van de H.A.M.O.V.E. behaalde in
de afd. auto's de heer B. Abbink een 6e pr.
en in de afd. motoren de heer B. Aalderink
eveneens een 6e pr. De wisselbeker voor de
drie beste rijders van een vreemde club kreeg
het trio Poesse-Rouwenhorst-de Rijk, die nu
op de beker definitief beslag legden.

BIOSCOOP.
De film, die voor vanavond de aandacht
vraagt, speelt voor een groot gedeelte in de
Schotse Hooglanden. Het is het stormachti-
ge verhaal van de vogelvrijverklaarde Rob
Roy, wiens fabelachtige daden hem tot de
held van Schotland maakten. Hij tracht zijn
land en zijn geliefde tegen de tyrannie van
de regering te beschermen. Als de Engelse
koning van zijn heldendaden hoort, geeft hij
te kennen dat hij deze Rob Roy gaarne per-
soonlijk wil ontmoeten. Dit bezoek aan de
koning wordt een succes. Rob wordt
in zijn eer hersteld en krijgt mede de leiding
over Schotland.

MARKTVERLOTING.
De eerste prijs van de Vordense Marktver-
loting is dit jaar terecht gekomen bij de
penningmeester van de Verloting de heer
H. Klein Brinke, die hiermede een rund won
ter waarde van f.600,—. De tweede prijs,
zijnde een bromfiets, werd gewonnen door Gr.
Garritsen, Kranenburg.

ONTSPANNINGSAVOND OP t ENZERINCK.
De patiënten van huize 't Enzerinck hebben
vorige week donderdag een gezellige avond
gehad, doordat het ensemble „Zang en Spel"
uit Warnsveld hier optrad. O.l.v. de heer
Kannegieter werd een aantal vrolijke lied-
jes gespeeld, afgewisseld met zang.
De directeur van het rusthuis bracht „Zang
en Spel" en de leider hartelijk dank voor
deze prachtige avond en hoopte dit gezel-
schap nog weer eens spoedig op het Enze-
rinck terug te zien.

Pracht handen
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Het is de Hamamelis die het 'm doet

EENDENJACHT „WIERSSE"
Zaterdag j.l. werd op het landgoed „De Wiers-
se" een eenden j acht gehouden waarbij 130
stuks werden neergelegd.

GESLAAGD
Onze plaatsgenote mej. C. Wolbert behaalde aan
het R.K. Ziekenhuis te Enschede het diploma
R.K. Ziekenverpleging.

KERKDIENSTEN zondag 13 oktober.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat..

Medlerschool.

10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 12 okt. van 5 uur tot en met
zondag 13 okt. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 13 okt. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekraarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 96 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 34.— tot f42 .— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand v. 4 okt. t.rn. 10 okt.
Geboren: z. van G. ten Lohuis en B. J. ten
Lohuis-Martinus; d. van B. A. J. Steenbre-
ker en M. B. Steenbreker-Giesen ; d. van H.
Stijl en S. H. J. Stijl-Grauwelman.
Ondertrouwd: B. J. Besselink en A. Steen-

>blik; C. B. J. van Haarlem en Th. M.Tulle-
mans.
Gehuwd : J. W. Wagenvoort en G. H. See-
sink; J. A. Veldschoten en J. M Th. Steen-
breker.

i O verleden: J. R. Masselink, vr., wed. van
*B. A Timmer, 70 jr., overleden te Zutphen.

VOETBAL
Vorden I heeft de moeilijke uitwedstrijd tegen
Diepenheim I met 3—2 weten te winnen. Even-
als vorige week begonnen de Vordenaren de
wedstrijd te rustig, waardoor de Diepenhei-
mers, die fel op de bal zaten, zich een veldmeer-
derheid konden verschaffen. Dit resulteerde in
twee doelpunten, waarbij weliswaar vrouwe
Fortuna de gastheren een handje hielp, doch ze
telden. Gezien de krachtsverhouding in het veld
was deze 2—O achterstand zeker verdiend. De
Vordenaren pakten hierna beter aan met het
resultaat, dat met rust de stand 2—l was, dank
zij een fraai doelpunt van de goed spelende
linksbuiten.
Na de rust raakte Diepenheim uitgespeeld en
kon Vorden het initiatief in handen nemen. Na
ruim 25 minuten was de stand door doelpunten
van midvoor en linksbuiten reeds 3—2 in het
voordeel van Vorden. Door gebrek aan stoot-
kracht en door het niet vlug genoeg doorspelen
van de bal van enkele voorhoedespelers bleef de
stand ongewijzigd.
Vorden II trok met invallers naar Grol II en
kreeg daar een 5—l nederlaag. De Grollenaren
speelden een uitstekende partij voetbal en dank
£ïj uitstekend werk van Groot Jebbink in het
doel bleef het bij 5 doelpunten.
Een zeer verzwakt Vorden III bond de strijd aan
tegen Zutphen III en moest hier met 8—l capi-
tuleren.
Vorden B speelde zaterdagmiddag tegen Ruurlo
B en won op verdienstelijke wijze met 2—1.
Vorden A speelde zondagmiddag op eigen veld
tegen Keyenburgse Boys A, wat een zeer span-
nende en goed gespeelde wedstrijd is geworden.
Vorden A won tenslotte verdiend met 3—2.
A.s. zondag wacht Vorden op eigen terrein weer
een zware wedstrijd. De pas gedegradeerde Ie
klasser „Erix" uit Lievelde komt dan op bezoek.
De gasten staan bekend om hun sterke verde-
diging en de Vordense voorhoede zal haar tem-
po danig moeten opvoeren, willen er doelpunten
vallen en dit geldt in het bijzonder voor het
binnentrio. Het kan er ongetwijfeld spannen.
Vorden II heeft vrijaf en Vorden III speelt
's morge»s in Voorst tegen Voorst V.

RUNDVEEKEURING „ DE WIERSSE"
Uitgaande van de Coöp. Rundveefokvereniging
„De Wiersse" werd op het terrein bij het café
„Het Wapen van 't Medler" vrijdag 4 oktober
een rundveekeuring gehouden. De uitslag was
als volgt:
Stierkalveren geb. na l jan. 1957: 2e pr. H. J.
Everink, Barchem; 3e pr. G. Arendsen Raedt,
Barchem.
Vaarskalveren geb. na l jan. 1957: la pr. G. W.
Dinkelman, Barchem; Ib. J. W. Hilhorst, Vor-
den; Ie. H. J. Everink, Barchem; ld. J. W.
Nijhoff, Barchem; 2e. G. Arendsen Raedt, Bar-
chem; 2a. H. Lubberdink, Barchem. Dit was een
beste klasse.
Vaarskalveren geb. l okt. 1956 tot 31 dec. 1956.
Een gewone klasse. Ie pr. J. W. Hilhorst, Vor-
den; 2e. J. H. Immenkamp, Barchem; 3e. J. W.
Boeyink, Barchem.

G R I E P ! •*
Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 et.

Vaarskalveren geb. 15 febr. 1956 tot 30 juni
1956. Vrij goede klasse, la. J. W. Hilhorst, Vor-
den; Ib. H. J. Everink, Barchem; 2a. H. Lub-
berdink, Barchem; 3a. B. G. Leemkuil, Vorden;
3b. Idem.
Niet gekalfde vaarsen geb. in 1955: Tamelijk
goede klasse, la. H. J. Everink, Barchem; Ib. G.
W. Mombarg, Vorden; Ie. G. J. Kok, Vorden;
2a. J. W. Hilhorst, Vorden; 2b. E. J. Everink,
Barchem; 3a. J. W. Hilhorst, Vorden; 3b. J. w'.
Boeyink, Barchem; 3c. H. J. Everink, Barchem;
3d. G. J. Kok, Vorden.
Melkgevende vaarsen. Een goede klasse, la en
Ib. H. J. Everink, Barchem; lc. A. J. Weernink,
Barchem; 2a. J. Groot Wassink, Vorden; 2b.
H. Lubberdink, Barchem.
Melggevende koeien geb. 15 juni 1953 tot 15
maart 1954. Tamelijk goede klasse. Ie pr. G.
Arendsen Raedt, Barchem; 2. J. Groot Wassink,
Vorden; 3. J. B. Mulderije, Vorden.
Melkgevende koeien geb. 15 aug. 1951 tot 15 dec.
1952. Vrij goede klasse met beste top. la pr. H.
J. Everink, Barchem; 2a, 2c en3a. J. B. Mulde-
rije, Vorden; 2b. G. Arendsen Raedt, Barchem;
3b. G. B. Lebbink, Vorden.
Melkgevende koeien geb. 15 maart 1950 tot l
juli 1951. Beste koeien, la. A. J. Weernink, Bar-
chem; Ib. G. Arendsen Raedt, Barchem.
Melkgevende koeien geb. vóór l jan. 1950. Goe-
de klasse, la en 2a. J. Groot Wassink, Vorden;
Ib en 2c. J. W. Mombarg, Vorden; 2b. A. J.
Weernink, Barchem.
Drachtig droogstaande koeien. Tamelijk goede
klasse. Ie pr. 2e en 3e. J. W. Mombarg, Vorden.
Collecties pinken van één eigenaar. Ie pr. J. W.
Hilhorst, Vorden; 2e. H. Lubberdink, Barchem.
Collecties koeien van één eigenaar, la. G.
Arendsen Raedt, Barchem; Ib. J. Groot Was-
sink, Vorden; 2e pr. G. W. Mombarg, Vorden.
Eigen gefokte volbloed pinken. Ie pr. H. J.
Everink, Barchem.
Collectie eigen gefokte volbloed koeien, la. pr.
H. J. Everink, Barchem; Ib. A. J. Weernink,
Barchem.
De hoofdprijs, een wisselbeker, beschikbaar ge-
steld door mevr. A. Gatacre de Stuers, welke
driemaal achtereenvolgens of in totaal 5 maal
moet worden gewonnen, viel ten deel aan A. J.
Weernink te Barchem, die hiermede kampioen
van deze keuring werd. De wisselbeker die be-
schikbaar was gesteld door Major E. Gatacre,
werd gewonnen door W. G. Dinkelman te Bar-
chem. De medailles n.l. 2 van de Coöp. Land-
bouwver. Ons Belang te Linde en 2 van de
Coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse" welke be-
schikbaar werden gesteld als volgt: 2 voor nog
niet algekalfde dieren en 2 voor wél afgekalfr
de dieren vielen ten deel bij afgekalfde dieren
aan G. Arendsen Raedt te Barchem en H. J.
Everink, Barchem, welke laatste tevens reserve-
kampioen van deze keuring werd. De medailles
voor niet afgekalfde dieren werden gewonnen
door J. W. Hilhorst te Vorden.
Als keurmeester fungeerden de heren J. Moge-
zomp te Lochem en D. J. Beltman te Groot
Dochteren bij Lochem. Arbiter was de heer E.
Harkink te Lochem.

Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen /



VEEGADERING KANARIEVERENIGING
„DE VOGEL-VRIEND"

De Kanarievereniging voor Vorden en Omstre-
ken „De Vogelvriend" vergaderde in café De
Zon onder leiding van de heer W. Bijenhof. Be-
sloten werd om op 16 en 17 november a.s. een
nationale wedstrijd met tentoonstelling te orga-
niseren in zaal Bakker. Deze tentoonstelling zal
de eerste dag geopend zijn van 14 tot 22 uur en
de tweede dag (zondag) van 14 tot 19 uur. Het
entreegeld werd bepaald op 50 cent per persoon.
Als keurmeesters voor deze tentoonstelling zul-
len optreden de heren van Ginkel uit Amers-
foort en Blankenstein uit Veenendaal. Tot dek-
king van de voorbereidingsonkosten zullen 2
attractie-avonden worden belegd en wel op 12
oktober a.s. bij café Het Zwaantje en op 26 ok-
tober a.s. in gebouw Irene.
Tenslotte werd medegedeeld dat voor deze ten-
toonstelling reeds inschrijfformulieren waren
aangevraagd door diverse verenigingen uit
Apeldoorn en Ede.

SCHAPENFOKDAG MET UITSTEKEND
MATERIAAL

Vorige week hield de Schapenfokvereniging Vor-
den en Omstreken haar jaarlijkse schapenfok-
dag op het bedrijf van de heer M. H. Gotink
te Leesten. Verschillende factoren zorgden err
voor, dat deze fokdag voor de schapenfokkers
in alle opzichten uitstekend is geslaagd. In de
eerste plaats het prachtige najaarsweer, doch
daarnaast de grote deelname en het puike ma-
teriaal, dat werd aangevoerd. Als keurmeesters
fungeerden de heren H. J. Oortgiezen, Velp, H.
J. Rietman, Arnhem, A. Blikma>, Velp en Jan-
sen Venneboer, ass. veeteeltconsulent te Arn-
hem. De jury was van oordeel, dat er zeer goed
materiaal was aangevoerd. Vooral de rammen
der vereniging, die ter opluistering waren inge-
zonden waren prima. Hierbij viel vooral op de
onlangs aangekochte jonge ram no. 1303, de
reserve-kampioen van Gelderland. Men was al-
gemeen van oordeel, dat de schapenfokvereni-
ging Vorden e.o. aan de top staat in de pro-
vincie Gelderland.
Er waren op deze fokdag ruim 100 inzendingen
te bewonderen. Door de vlotte organisatie wa-
ren de keuringen s' middags tegen 2 uur reeds
ten einde. Als kampioen 1957 werd uitgeroepen
in rubriek 6. Ooien, geb. in 1955 no. 7657 eig-
Oude en Nieuwe Gasthuis, Warnsveld, terwijl
als reservekampioen werd aangewezen in de-
zelfde rubriek no. 7675 van L. Emsbroek Vor-
den. De prijzen bestonden uit loten van de Vor-
dense Marktloterij, terwijl alle la prijzen in
diverse rubrieken een medaille verwierven.
uitslagen waren als volgt:
Rammen geb. in 1957: 1. G. J. Pelgrum, Delden-
Vorden; 2a. H. J. Rietman, Warnsveld; 2b. B. J.
Peters, Warnsveld.
Ooien geb. voor 1954: Ie met med. en 3a. M. H.
Gotink, Leesten; Ib en 2b. A. Tjoonk Garmel,
Vorden; 2a. L. Hupkes; Ie. Oude en nieuwe
Gasthuis, Warnsveld; 3b en 3c. J. Bosch, Vor-
den.
Ooien geb. in 1954: la en med. G. J. Pelgrum,
DeldeivVorden; Ib en 2b. H. Rietman, Vorden;
2a. B. J. Peters, Leesten; 3a. A. W. Bloemen-
kamp, Vierakker.
Ooien geb. in 1955: la en kampioen Oude en
Nieuwe Gasthuis; 2a. idem; Ib. L. Emsbroek,
Vorden; 3. Idem; ld. M. H. Gotink, Leesten;
4, 3a en 3b. L. Hupkes; Ie. D. Pardijs, Warns-
veld; 2b en 4. T. Rietman, Warnsveld.
Ooien geb. in 1955: la en 3b. H. Pijnenburg,
Warnsveld; Ib, 3c en 3d. huize Suideras, Vier-
akker-Wichmond; Ie. W. Bruyl, Warnsveld; 2a.
H. J. Rietman, Warnsveld; 2b. H. G. van Has-
selt-Scheltes, Warnsveld; 2c. B. J. Peters, Lees-
ten; 2d. Oude en Nieuwe Gasthuis, Warnsveld;
3a. J. Bosch, Vorden; 3c. W. Rietman, Delden-
Vorden.
Ooien geb. in 1956: la met med., Ie, Ie, 2b, 2d en
3b. huize Suideras, Vierakker-Wichmond; Ib, 2c,
3d, 4b en 4c. G. J. Pelgrum, Delden-Vorden; ld
en 3a. H. Pijnenburg, Warnsveld; 2a. H. J. Riet-
man, Vorden; If. Oude en Nieuwe Gasthuis,
Warnsveld; 4a. B. J. Peters, Leesten.
Ooien geb. in 1956: la en Ie. H. J. Berenpas,
Vorden; Ib. Oude en Nieuwe Gasthuis, Warns-
veld; 2a. G. Klein-Geltink, Vorden; 2b. Alb.
Tjoonk, Garmel-Vorden; 2c. H. G. M. Helmink,
Delden-Vorden; 2d en 3e. H. Rietman, Vorden;
3a, 3d en 3f. L. Emsbroek, Vorden; 3b. D. Let-
tink, Vorden; 3c. T. Rietman, Warnsveld.
Ooilammeren geb. in 1957: la en med. H. Riet-
man, Vorden; Ib, Ie en Ie. D. Pardijs, Warns-
veld; ld en 3c. L. Hupkes, Warnsveld; 2a en 3b.
H. Eggink, Vierakker-Wichmond; 2b en 2c. A.
W. Bloemenkamp, Vierakker-Wichmond; 2d. B.
J. Peters, Leesten; 2e en 3a. Alb. Tjoonk, Gar-
mel-Vorden.
Ooilammeren geb. in 1957. la en Ie. H. Pijnen-
burg, Warnsveld; Ib. H. G. van Hasselt-Schel-
tes, Warnsveld, ld en 2d. B. J. Peters, Leesten;

2a en 3a. W. Rietman, Vorden; 2b. W. H. Bruyl,
Warnsveld; 2d en 3c. H. J. Rietman, Vorden;
3b. B. J. Schoenmaker, Vierakker.
Tweetal ooien, la, 2d en 3a. Oude en Nieuwe
Gasthuis, Warnsveld; Ib en 3b. H. Pijnenburg,
Warnsveld; Ie en Ie huize Suideras, Vierakker-
Wichmond; ld. G. J. Pelgrum, Delden-Vorden;
2a. H. J. Berenpas, Vorden; 2b. H. Rietman,
Hackfort-Vorden; 2c. B. J. Peters, Leesten.
Tweetal Ooilammeren: la. D. Pardijs, Warns-
veld; Ib. H. Pijnenburg, Warnsveld; 3. H. J.
Rietman, Warken.
Fokgroepen: la Oude en Nieuwe Gasthuis,
Warnsveld; Ie. G. J. Pelgrum, Vorden; ld. hui-
ze Suideras, Vierakker-Wichmond; 2a. M. H.
Gotink, Leesten; 2b. H. J. Berenpas, Vorden;
3a. Alb. Tjoonk, Garmel-Vorden; 3b. L. Ems-
broek, Vorden.

VERGADERING B.O.L.H.-B.O.G.
De eerste gecombineerde vergadering in dit
winterseizoen van de B.O.L.H. en B.O.G., afd.
Vorden, werd in hotel „Het Wapen van Vorden"
gehouden.
De heer Knoop, leraar aan „Rollecate" te De-
venter, sprak over „Sexuele opvoeding". Spr.
begon met het verschil tussen sexuele voorlich-
ting en sexuele opvoeding uiteen te zetten. Het
tweede is veel belangrijker dan het eerste, aldus
spr. We leven in een geheel andere wereld dan
50 jaar terug. Ook nu bestaat er nog wel
schaamtegevoel voor heel normale dingen. We
moeten als ouderen en ouders hiertegen stelling
nemen. Dat er tegenworodig op sexueel gebied
zoveel gebeurt weet spr. aan onkunde voor de
gevaren, die daarin schuilen en aan onvoldoende
voorlichting. Dat in Amerika 12 pet van perso-
nen van 13 jaar reeds geslachtsgemeenschap
hebben gehad en dat dit 25 pet is voor de 14-
jarigen, spreekt boekdelen.
We moeten de kinderen, naar gelang van hun
leeftijd, zoveel vertrouwd met deze dingen
trachten te maken, dat ze meekunnen in de we-
reld van morgen. Dit behoort vooral te geschie-
den in de leeftijd van 12—18 jaar, de puber-
teitsleeftijd, maar ook in de leeftijd van 18—24
jaar, wanneer ze het volle leven tegemoetgaan.
De jeugd van deze tijd leeft onder grote span-
ningen en is daardoor veel eerder volwassen
dan dit vroeger het geval was. In Zweden
in de hoogste klassen van de scholen
opvoeding gegeven als verplicht leervak. Ook
in ons land dient dit, volgens spr. te geschieden,
n.l. in de eerste plaats door de ouders, daarna
op scholen. Spr. wees vervolgens op de geeste-
lijke samenbinding. Man en vrouw of verloo
paar moeten geestelijk gelijkwaardig aan elkaa
zijn. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan
zijn er al heel wat struikelblokken voor een
harmonische samenleving opgeruimd.
Na de pauze kreeg spr. een groot aantal schrif-
telijke vragen te beantwoorden.
De heer Pelgrum deelde nog mede, dat op 12
oktober a.s. een kaartleesrit zal worden gehou-
den, waarvoor hij grote deelname verwacht.

BEDRIJFSDAMTOERNOOI
Het onder auspiciën van de Vordense Damclub
gehouden bedrijfsdamtoernooi bracht woens-
dagavond j.l. in de vijfde ronde tevens de eind-
beslissing. De uitslag was als volgt:
Coöp.—Looierij 0—8; Empo—Zuivel 8—0; Ge-
meente—P.T.T. 2—6; Gems—Vleeswaren 5—3.
Bij afwezigheid van de voorzitter van de Vor-
dense Damclub, de heer Hesselink, maakte de
heer Lammers de einduitslag bekend. Spreker
dankte allereerst het bestuur van de V.D.C, die
het mogelijk had gemaakt om dit damtoernooi
te doen houden en gezien de stand mag zeker
worden gezegd dat dit een succes is geworden.
Vervolgens dankte de heer Lammers de heer
Wijen voor zijn werk als competitieleider en de
heer Geerken voor de overbrenging van de di-
verse borden vanaf het oefenlokaal naar café
De Zon. Hierna deelde spr. de algehele uitslag
mee. Deze luidt als volgt:
Empo 12 p. met 40 speelpunten, die tevens hier-
mede de uitgeloofde wisselbeker won; P.T.T.
11 met 39; Gems 10 met 34; Gemeente 7 met
29; Vleeswaren 7 met 23; Looierij 6 met 25;
Zuivel 3 met 18; Coöp. O met 10 speelpunten.
De heer Emsbroek dankte de heer Lammers,
het bestuur en leden van de V.D.C, voor de ont-
vangen wisselbeker die op sportieve wijze ge-
wonnen is geworden. Het volgend jaar zal deze
zeker weer moeten worden verdedigd en sprak
de hoop uit dat dan de diverse bedrijven weer
mogen meespelen. Aan het slot gaf de heer
Lammers op het aanwezige oefenbord enige
damproblemen te zien en gaf tevens de oplos-
sing hiervan. Hieruit bleek dat dammen hoewel
het een eenvoudig spel lijkt toch ook weer een
moeilijk spel is. Al met al kan worden gezegd
dat dit bedrij f sdamtoernooi in alle opzichten ge-
slaagd kan worden genoemd.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal kon het zondag in Gaanderen
niet tot een overwinning brengen. Doorlopend
waren de Rattianen echter in de aanval en ble-
ken ook technisch beter. Door enkele aanvecht-
bare beslissingen van de scheidsrechter werd de
ontmoeting tenslotte vooral in de tweede helft
veranderd in een sfeerloze wedstrijd. Ondanks
het Ratti-overwicht in de eerste helft wisten de
gastheren driemaal het net te vinden. Daar Rat-
ti slechts eenmaal wist te scoren d.m.v. de mid-
denvoor ging de rust in met een geflatteerde
3—l voorsprong voor de thuisclub.
Na de thee werd Gaanderense Boys weer gere-
geld in de verdediging gedrongen. De fraaie
goal van midhalf Bos was een verdiende belo-
ning voor het sterker spel der Rattianen (3—2).
Steeds zat Ratti nu voor het doel der Boys, doch
het ontbrak de voorhoede aan schutters. De
Boys wisten nog eenmaal het net te vinden en
wonnen tenslotte met 4—2.
Het tweede elftal deed het beter dan de grotere
broers en won op eigen terrein met liefst 8—O
van Socii III uit Wichmond-Vierakker. Met een
beetje meer geluk had de score zeker eens zo
groot kunnen zijn.
Deze week speelt alleen Ratti II thuis tegen
Socii II en kan ook hier misschien de volle winst
worden binnen gehaald. Ratti a speelt tegen
Baakse Boys a.

zware hoofd- en borstverkoudheid, diep
vastzittend s l i jm.snui f t en w r i j f t U wee met

Wij gaan steeds voort met
uiterst lage prijzen!
^ 250 gr. romeo's, heerlijk koekje, 65 et.
^ 250 gr. gracia's, prima koekje, 52 et.

l pot prima pruimen-sinaasappeljam, 55
500 gr. allerbeste siamrijst, 42 et.
l groot blik andijvie, 78 et.

^ 100 gr. Zaanse cacao, 35 et.
^ l pot zure haring, 59 et.
^ 3 pak pudding, div. smaken, 48 et.
^ 3 stuk prima toiletzeep, 65 et.

100 gr. prima bloedworst, 22 et.
100 gr. allerfijnste ham, 49 et.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

• GROOTENBOER
^ Zutphenseweg <—

•
Telefoon 415

Neem wat
appelmoes
in voorraad,

onze prijzen zijn nog
niet verhoogd,

Litersblikken
83 en 98 et

Jampot 49 et
Kreyenbroeks specu-
laas, 250 gr. 59 Ct
Bij een blik inh. ±
l yz kg. extra korting.

250 gr.
staafjes

sinaasappel-
59 et

Vruchtenschijfjes
150 gram 39 Ct

Belegen kaas (volvette)
100 gram 34 Ct

250 gram goede koffie
129 et

Zuurkool met
Hunink's rook-
worst en nog
Vivo-punten.

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goed s l

Bent u de gelukkige
bezitter geworden van
een nieuwe woning,
wij hebben voor het
aankleden Uwer wo-
ning alle soorten
vloerbedekking, gor-
dijnen, ganglopers en
traplopers.
fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421.

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.— ; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279
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Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Martina Geertruida
(Mama)

H. Stijl
S. H. J. Stijl-

Grauwelman
Fransje

Vorden, 8 okt. '57.
Raadhuisstraat 15.

Net DAGMEISJE
gevraagd.
Mevr. Wechgelaer,
Burg. Galléestraat 16.

Aangeboden net
KOSTHUIS, liefst
G.G. of N.H. Adres
te bevr. Bureau van
dit blad.

Te koop eiken ROOK-
STOEL, z.g.a.n.
J. Woltering, B 69.

Te koop een nieuwe
KAMERKACHEL,
van de loterij.
Te bevr. bij B. Aal-
derink, Schoolstraat.

Te koop een PLUS-
FOURS-PAK, leeftijd
15-17 jr., MEISJES-
MANTEL en JURK,
v. zelfde leeft, en ronde
eiken TAFEL.
Zutphenseweg 91.

Te koop mahoniehou-
ten tafels, bloemtafels,
ledikant, wastafels met
stellen, schilderijen etc.
Berenpas, Nieuwstad
41.

Wegens overcompleet
te koop tropisch
AQARIUM bij S. A.
Huizinga, Smidsstr. 17
Vorden.

Te koop een g.o.h.
HAARD en EET-
AARDAPPELEN
(Noordeling), Seesing,
„'t Groenedal".

Te koop nest raszui-
vere COCKER SPA-
NIELS, zwart en zw.
bont, 10 weken oud,
„'t Hoekske" Beatrix-
laan 22, Hengelo (G.).

Te koop een mooie par-
ti» CONSUMPTIE-
WORTELS en een
eikenhouten HANG-
SPIEGEL, Rietger-
weg 4, Warken.

Te koop een jonge gus-
te KOE bij H. Broek-
man, E 36 Linde.

Te koop een toom
BIGGEN, J. L. Klein
Brinke, C 45.

H.H. Landbouwers.
Geeft die paarden, die
er nog zijn een
^ paardedek.

't zo goed voor die
trouwe dieren ('s nachts
in het weiland).
Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Schoolderman

Rijwielreparatie, -onderdelen
en toebehoren»

Uw adres
A. G. Tragter, Zutph.weg

Petroleumkannen
voor het vullen van uw oliekachel,
f 3.50.

Gebr. Barendsen

ROTTERDAM;

agent(e) n politie
te Rotterdam.

Aans te l l ingse i sen :
Mannen: Leeftijd 21 t/m 28 jaar.

Minimum-lengte 1.73 m.

Vrouwen: Leeftijd 21 t/m 28 jaar.
Ongehuwd.
Minimum-lengte 1.65 m.

Afwisselend, sportief werk.
Behoorlijk aanvangssalaris.
Goede sociale verzorging.
Omgang met allerlei mensen.

Schrijft U eens een sollicitatie aan de Hoofd-
commissaris van Politie, Haagseveer 23 te
Rotterdam.

U ontvangt dan een aardig boekje over de
Rotterdamse Politie en alle gewenste in-
lichtingen.

Uitslag gratis verloting
op de markt van 4 oktober.

Haardstoel 1220
Strijkplank 468
Huishoudweegschaal 299
Pan 801
Afwasbak 276
Fluitketel 94
Naaimachinelamp
6 messen 953
Doos chocolade 1072
Pot haring 707
Koffiekan 767
Doos chocolade 1307
Dubbele fietstas 696
3 wandbordjes 1113
Koehalsriem 980

Buitenband
6 kopjes en schoteltjes 380
Cyclame
Weekendtas
Fietspomp
On t bij t koe k
Kamerplant
Kamerplant
Tafel bestek
Badmintonspel
3 wandbordjes
Blik knakworst
Elektr. rijwiellamp
Sportfietstas

832
1245
382

1117
985
549
588
502
261

1132
183

1271

Prijzen afhalen bij de Coöp. „De Eendracht".

Koopjes van deze week:
Jam, alle smaken, per pot 62 et

(de tweede pot echter maar 52 et)
Blikken Doperwten met wortelen 59 et
Leidse Kaas (korstloos) 100 gr. 23 et
Kwart Edammer kaas 105 et
Zandkoekjes, 250 g*. 49 et
Beschuit, 2 rollen 34 et
Cocosbrood, 200 gr. 45 et
Vaatdoeken, 3 stuks 74 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad

KEUKENGARNITUUH Ft. 27.45

R. J. Koerselman

HEDENAVOÜD
kaart-teesrit
Aanvang 7.f9uur.fl^ii

B.O.G. metVoor leden van B.O.L.H. en
echtgenoten en verloofden.

Vertrek Hotel Brandenbarg.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Kwaliteitsartikelen met garantiebewijs tegen
voordelige prijzen en poolvast.

Manchester
broeken
poolvast

16.80

Manchester
klettervesten

gevoerd

28.75

Manchester
fieldjackets

gevoerd

33.75

Manchester
jongenspantalons

vanaf
9.95

Melton marine 130 cm. f 5.45 p. mtr.
,, geruit 1 30 cm. f 5.95 p. mtr.

A. Wolsing - Textiel - Vorden

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.
Elke dinsdagavond
9.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Als u 's avonds tuurt
naar de kunstmaan
van Chroesjtsjev, trekt
dan voor de kou een
^ leren jas

aan, en zet een val-
helm op, men kan het
nooit weten. Wij zijn
leveranciers.
Een leren jas voor
f 125.- en een paar
leren wanten cadeau.

fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Kenri Wintermans
Senorilas.
Voor verwende rokers!

14 et.
in verpakking van 10,
25, 50 stuks.
Sig.mag.

Olthuys
( D. Boers ma)



Extra reklame voor Zaterdag:
150 gram ham 65 et

150 gram boterhamworst 42 et
150 gr. tongenworst 42 et

150 gram ontbijtspek 51 et
150 gram Berliner leverworst 55 et

250 gram rookworst 90 et
500 gram spek 90 et

150 gr. gebr. gehakt 57 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Heden zaterdag en zondag

laatste dagen der

schietwedst rijden
bij café van der Weer te
Hengelo-GId.

Hoofdprijs: 60-delig servies,

Nu
voordelig

Breien
Tgdelijke aanbieding

Zuiver wol, in 1O
mooie kleuren
1.98 per knot.
Jaeger wol,
1.69 per knot.

Schoolderman
VORDEN

STOOK

Shell petroleum,
Gebr. Barendsen

Vrijdag 18 oktober
is het de puddingdag.
U ontvangt dan de gratis
pudding afgehaald uit de
winkel vanaf 10 uur 's mor-
gens.
(Pudding is verpakt in tas.)

Enkele paketten met pudding nog verkrijg-
baar, waarop u de gratis pudding ontvangt.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

R. J. KOERSELMAN

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

Nu vis eten !
Keus uit een zee van soorten^

—^^^——^—^—~^~~~~'
Vis is licht verteerbaar, smakelijk Vele soorten! Vele bereidings-
en rijk aan goede voedings- wijzen! Breng afwisselend deze
stoffen. Vis schenkt U bovendien soorten op tafel:
rijke mogelijkheden tot afwisse- Schelvis, verse haring, schol,
ling. diepvries

nmtl Voor gratis folder met zeer aan-
** trekkelijke visrecepten.

Aangeboden door het Produktschap voor
Vis en Visprodukten.

NAAM

ADRES
150

l

l

l

Zend deze bon in open enveloppe (waarop l
4 ets. postzegel) aan: Voorlichtingsbureau (

voor de Voeding, afd. Vis, IJmuiden.

PLAATS.

l

Levensverzekering.
Alle andere verzekeringen.

AGENTSCHAP:

JAN BOSCH
Linde E 41 a, Vorden

Telefoon 573

Gemeenteavond
van de Hervormde Gemeente op donder-
dag 17 oktober 7.45 uur in Irene.

Gezamenlijke bespreking van het
eerste hoofdstuk van het Kerkdag-
boekje
„GOD MET ONS".

Iedereen, die met ons wil nadenken over
wat het „God met ons" voor ons beteke-
nen wil en wat het voor uitwerking heeft
in ons hedendaagse leven is van harte wel-
kom.

tegen scherp concurrerende prij-
zen, zowel voor kamer als tuin,

moet u zijn bij de man,
die ze ook voor u planten kan.

Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf
Vorden, Telefoon 508

Nutsgebouw
Telefoon 500

V O R D E N
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 20 okt«, 8 uur
Een vuurwerk van humor, liefde en

muziek in prachtige kleuren

Carnaval in Wenen
(Opernball)

met: Johan Heesters - Theo Lingen,
Hans Moser, Hertha Peiler, Sonja
Ziemann, Adrian Hoven.
Een feest van overmoedige levens-
vreugde.
De humor en vrolijkheid ten top ge-
dreven.

r Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij

J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

VOOR

dameshoeden
Kroneman-Jörissen

Kwaliteits levensmiddelen
tegen scherpe prijzen.
DEZE WEEK

Prima koffie, per pak 250 gram 148 Ct
Grote pot appelmoes + 10 zegels 79 Ct
500 gr. belegen volvette kaas 159 Ct
500 gr. romige volvette kaas 139 Ct

Bij onze prachtig blanke zuurkool

250 gr. mager gerookt spek 89 Ct
250 gr. mager gezouten spek 79 Ct
Mooie lange rookworst A. Hunink 95 Ct

Het adres voor diepvries.

Kabejauw 120 Ct
Schelvis 130 Ct
Spinazie, 500 gram 85 Ct
Spinazie, 700 gram 105 Ct
Sperciebonen, 500 gram 90 Ct
Soepgroente per beker 33 Ct

PARDIJS
heeft het voor U.

r

zuivere petroleum.
Minder roetvorming, daardoor
meer warmte.

A. DE JONGE
i Ruurloseweg 37, Telef. 346 *

HEDENAVOND

Balgooien, Schieten en
Sjoelen

om Krentenbrood, Gebak enz.
in café 't Zwaantje, Hengeloseweg.
Tevens Rad van Avontuur.
Aanvang 7 uur.

Kanariever. Vorden e.o.

Wij zijn verhuisd
van „'t Hoetink" naar

Smidsstraat 17
Telefoon 463 blijft.

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA

A.s. zondag de competitiewedstrijd

Vorden l - Erix l
Aanvang 2 uur.


