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BETALING ABONNEMENTSGELD
Nog een paar weken en het is October, de
tijd dat het abonnementsgeld voor Contact
weer voor een halfjaar betaald moet wor-
den. Zij, die zich incassokosten willen be-
sparen, dienen te zorgen, dat het bedrag
van f 1,25 voor l October in ons bezit is.
Vooral abonné's buiten Vorden raden wij
aan het bedrag te gireren, daar de post-
tarieven voor kwitanties verhoogd zijn tot
25 cent, zodat wij u 'bij niet-betaling voor
l Oct. een kwitantie van f 1,50 moeten
aanbieden. Voor Vorden en naaste om-
geving blijft het f 1,35

VORDEN VOORUIT!
Vorige week Vrijdag was het voor de heer
L. Schooldermari een ze(er heugelijke dag,
daar hij toen zijn geheel gemoderniseerde
winkel officieel kon openen. Wij waren in
de gelegenheid een kijkje te nemen en kon-
den ons overtuigen hoe keurig de winkel
er nu uitziet, met zijn betimmering van
blank eikenhout. De etalage, die ongeveer
tweemaal zo groot geworden is, geeft voor
de etaleur veel meer mogelijkheden dan
voorheen. Ter ere van de opening waren
een keur van stoffen op bijzonder smaak-
volle: wijze geëtaleerd. Een zee van bloemen
getuigend van het medeleven van Velen,
gaven aan het geheel een extra feestelijk
'cachet.
De Vordense architect en aannemers heb-
ben hier in een korte tijd een prachtig
stukje werk geleverd.

DE MILLIOENEN-NOTA
Vele Nederlanders hebben deze week ge-
luisterd naar de Troonrede, waarmede H.M.
de Koningin het nieuwe zittingsjaar van de
Tweede Kamer der Staten Generaal opende.
En eveneens velen hebben met interesse de
millioenennota bestudeerd. Men wil nu een-
maal gaarne weten waar onze belasting-
centen (of liever guldens!) blijven.
Onder de titel „Wat de Overheid doet....
en wat het u kost" heeft het Ministerie van
Financiën een brochure uitgegeven, welke
op populaire wijze een inzicht geeft in de
iwijze waarop door de regering het geld
besteed wordt. Verschillende illustraties
maken het boekje tot een aantrekkelijk
geheel. Voor slechts 22 cent is hot bij de
boekhandel of aan het postkantoor ver-
krijgbaar.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weer met

UTRECHTSE GASTEN OP BEZOEK
De veteranen van de voormalige Utrechtse.
Spoorweg Voetbalvereniging N.S.U. zullen
a.s. Zondag een tegeribezoek brengen :ian
Vorden. *
Naast een beknopte tocht langs de voor-
naamste kastelen, staat natuurlijk een voct-
jbalwedstrijd op het programma tegen de
Vorden-veteranen, welke om l uur begint.
De Vorden-veteranen verschijnen in dezelf-
de opstelling als in de wedstrijd, welke in
Utrecht gespeeld werd enige weken ge-
leden. De gasten komen kwart over t i en
met de trein in Vorden, waar zij in hole"
Bakker ontvangen zullen worden.
Ongetwijfeld zullen oude vriendschapsban-
den weer hechter worden aangeknoopt, daar
N.S.U. reeds meer dan 20 jaar lang in
Vorden jaarlijks komt spelen.

SPEKPANNEKOEKEN
Bij de Dinsdag gehouden avondrit, geor-
ganiseerd door de Gorsselse Alg. Motor- en
Autoclub, waarvan de grote rust werd ge-
houden bij de school te Bronkhorst, kwam
onze plaatsgenoot de heer Poesse met echt-
note het eerste met zijn Ford-auto (het
[welbekende nummer 13) in de oude veste
aan. Zij l ieten zich de pannekoek met spek,
die aan alle deelnemers werd aangeboden,
best smaken.

Kerkdiensten Zondag 20 September.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat, Bed. H. Doop
7.15 uur Ds Sterringa van Zutphen.

Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 19 Sept. t.e.m. Zondag 20
Sept. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 104 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.— tot f 43.—
per stuk.
De handel was redelijk.

Burgelijke stand van 11—17 Sept. 1953
Geboren: z. v. D. J. Bijenhof en G. Bijen-
hof-Breuker.
Ondertrouwd: G. H. A. Hulshof en H. M.
Hilferink.
Gehuwd: H. Sjouken en W. J. Nijenhuis;
J. W. A. Dickman en 'J. J. Hartman.

VOETBAL
Vorden heeft het tegen Zelhem in haar
eerste competitiewedstrijd niet verder kun-

)nen brengen dan een gelijkspel 3—3. De
overwinning lag voor het grijpen, doch de
geel-zwarten hebben er n ie t van geprofi-
teerd. Nu dient gezegd, dat. het de voor-
hoede in de tweede; he l f t , toen het Zelhem-
doel een ware belegering te doorstaan had,
niet meezat. Niet alleen de doelman, doch
)ok lat en paal, zorgden er voor dat Vor-
den geen doelpunt meer kreeg, hoewel het
in de laatste minuut weinig scheelde of de
linksbinnen had uit een mooie voorzet van
de prima spelende rechtsbuiten het win-
nende doelpunt gescoord.
Beide spelers hadden voor de rust er voor
gezorgd dat Vorden een 3—O Voorsprong
kreeg. Dit bleek niet voldoende te zi jn om
op de beide punten beslag te leggen, w a n t
de hardwerkende Zelhemmers lieten de
moed niet zakken en wisten zowaar do
achterstand geheel in te lopen, waarbij ook
nog een doelpunt wegens een penulty voor
hands. Het linkervercledigingsblok van Vor-
den liet nog wel eens een steek val len en
ook de samenwerking was hier lang niet
zoals het had kunnen zijn. 'Het was voor
de talrijke toeschouwers een aardige wed-
strijd om te zien. Daar de scheidsrechter
niet aanwezig was, wvrd de wedstr i jd met
beider goedvinden door de heer v. d. Poest
uit Zelhem geleid, die zijn fouten eerl i jk
verdeelde.
Vorden 3 speelde tegen Zutphania4 een
verdienstelijke weds t r i jd , doch alleen het
schot ontbrak. Hoewel Vorden d ikwi j l s in
de meerderheid was, kon zij het hier ook
al niet verder brengen dan een geli jkspel
2—2.
A.s. Zondag speelt Vorden I in Zutphen
tegen St. Walburgisl . Hoewel de Zutphe-
naren nu niet bepaald tot de sterkere ploe-
gen uit de afdel ing behoort, moet Vorden
toch oppassen en zal er van het begin tot
het einde 'gewerkt, moeten ïwordcn om ver-
rassingen als j.l. Zondag te voorkomen.
Vorden 11 ontvangt Huurlo3. Gezien de
r e s u l t a t e n in de nederlaagwedstrijden moe-
ten (h- reserves hier een goed resultaat
kunnen behalen. Vorden 3 t r e k t naar BIC 4
in Brummen, t e rw i j l Vorden A Zaterdag-
middag in Zutphen tegen ZulphaniaA in
het veld treedt.

VOOR VOGELL1EFHEBBERS
We wijzen de vogellief h ebben er op dat
er hedenavond in Hotel Bakker, uitgaande
van de kanarievereniging een lezing met
lichtbeelden gehouden wordt door de Bonds-
keurmeester C. Dorsch uit Amsterdam.

FOKVEEDAG
Rundvee M.R.1J. en F.H. en schapen
Gisteren werd alhier de jaarlijkse fokvee-
dag gehouden in de weide nabij het café
het Zwaantje. De belangstelling w as groot,
Ter keuring werden aangeboden van hel
M.H.IJ. veeslag 157 stuks rundvee van de
fokver. Vorden, Wildenborch, Vierakker,
Hackfort en Veldwijk en van het F.H.
veeslag 80 stuks.
Juryleden van het M.R.1J. veeslag waren
de heren W. C. Lucassen. Wehl, G. Pardrjs,
Eefde, H. Makkink, Warnsveld en W. Roe-
terdink, Gorssel en van het F.H. veeslag
Ir F. de Boer, Arnhem en H. Kersjes,
Eibergen. Arbiter was Ir W. 'C. Hoogland,
iRijksveeconsulent.
44 schapen werden eveneens ter keuring
aangeboden. Juryleden hiervoor waren de
heren A. Blikman, Arnhem en 'H. Oort-
giesen uit Velp.
In totaal waren er 80 rubrieken. Zo moge-
lijk komen we volgende week op een en
ander nader terug.

Zennwrust.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

BENOEMING
Door het Groene Kruis alhier is benoemd
tot Wijkverpleegster zuster M. Stoop uit
Velp (G.) met ingang van l Nov. 1953.

HET ZWERVENDE DIER
[Meermalen wordt melding gemaakt van het
le i t , dat een zwervende hond is afgegeven
aan de Gemcente.reiniging en aldaar ge-
plaatst is in de hokken van de Dieren-
bescherming. We kunnen ons gelukkig prij-
zen dat er nog zoveel dierenliefhebbers

Jzijn die direct gevolg geven aan de oproep
om een hondje, dat anders afgemaakt moet
worden, tot zich te nemen.
Heeft u zich echter wel eens afgevraagd
welk een leed nog door de dieren geleden
wordt. Teveel om op te noemen. Men ga
eens na het lot van de kett inghond, de kat-
jes die het nog niet buiten hun moeder
kunnen stellen als zwervers op de straat
gezet, de vele mishandelingen die nog voor-
komen, het onvoldoende onderdak en daar-
mede samenhangende voedseltoestand. We
zouden zo door kunnen gaan, maar ge-
lukkig is de afd. Zutphen van de dieren-
bescherming actief in deze en reeds is veel
leed voorkomen. Hiervoor was het wel
eens nodig een proces-verbaal op te maken
maar gelukkig zijn er nog vele mensen die
voor rede vatbaar zijn.
Dit werk kost de Vereniging veel geld en
de contributies brengen niel zoveel op, dat
men steeds op dezelfde voet door kan gaan.
Hierbij rekenen wij ook de plannen voor de
naaste toekomst. Zutphen heef t na de oor-
log nog geen asyl teruggekregen en dat is
zeker nodig, ook als wij eens denken dat
naast de vele zwervers steeds een beroep op
de Vereniging wordt gedaan om gedurende
de vacanties dieren op te nemen.
Nu wordt ter gelegenheid van Dierendag
(4 October a.s.) reeds op Zaterdag 26 Sept.
a.s. een collecte gehouden. Gezien het
bovenstaande doen wi j dan ook een beroep
op u om vooral deze collecte te wi l len
s teunen. Hierdoor werk t u mede dat op
korte termijn de totstandkoming van een
asyl verzekerd is en het w e r k voortgezet
kan worden.

Sanap/rin 3 goede
geneesmiddelen in elk tablet.
Niet méér, want overdaad schaadt.
Geest en lichaam worden er door
v e r k w i k t en pi jnen verdwi jnen

OPBRENGST COLLECTE
De alhier gehouden collecte ten bate van
het t.b.c.-fonds-N.V.V. heeft opgebracht
f 256,12.



ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Zondagmiddag hebben de leden van de
Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hun
derde en laatste onderlinge hengelwedstrijd
gehouden. Ditmaal werd de wedstrijd ge-
houden in de Ussel nabij De Groene Jager.
Er werd gevist van half drie tot half vijf.
Er waren 29 deelnemers. Vooraf werd er
in café De Groene Jager om de visplaatsen
geloot.
Er werd zoals gewoonlijk op concoursen
maar weinig vis gevangen, in het totaal
twee snoekbaarzen en één voorn. Prijswin-
naars waren: l G. Hellewegen met snoek-
baars van 640 grarn, 2 H. Vlogman met
snoekbaars van 580 gram en 3 J. Krauts
voorn van 90 gram. De prijzen bestonden'
uit huishoudelijke voorwerpen, o.a. als
eerste prijs een cassette met messen. Do
overige prijzen werden onder de deelnemers
verloot. De prijsuitreiking vond plaats in
café De Groene Jager door de voorzitter,
de heer Bello. Hij deelde hierbij nog mede,
dat de feestavond gehouden zal worden op
Zaterdag 21 Nov. Hij maakte de leden,
die aan deze feestavond meedoen, .'r op
attent dat voor 31 October het inleggeld
betaald moet zijn.

Millioeiteii dames
/ . eggen : V o o r d e h a n d e n n i e t s
h e t e r d a n I I A M E A - G E L E I .

EREHAAG VAN WELPEN
Toen mej. A. Hartman dezer dagen in het
huwelijk trad met de heer J. Dickmann,
hadden de jonge welpen van de St.
Michaëlsgroep", waarvan mej. Hartman
jarenlang een der ijverige leidsters was, voor
de ingang van de parochiekerk Kranenburg
een erehaag gevormd en waren zij getooid
met bloemen en groen. Deze aardige at-
tentie werd ia eer op prijs gesteld.

EENJARIG RESTAAN KATH.
MAATSCHAPPELIJKE GEZINSZORG

De stichting R.K. Maatschappelijke Gezins-
zorg bestond dezer dagen één jaar in de
parochie Vorden-Kraneriburg, hetgeen voor
liet bestuur een aanleiding was verslag uit
te brengen over het door haar gevoerde
beleid. Hieraan ontlenen wij, dat, naarmate
het werk van de stichting in de parochie
bekendheid kreeg, de waardering, zowel
voor het werk als voor de gezinsverzorg-
sters en de maatschappelijke leidster steeg,
zodat van l September 1952 tot en met
31 Augustus 1953 aan 23 gezinnen gedu-
rende één of meerdere perioden hulp kon
worden verleend met een totaal aantal ver-
pleegdagen van 556. Helaas moest de maat-
schappelijke leidster, mej. J. Jaspers, haar
taak neerleggen, daar haar werkzaamheden
te Brummen haar geheel in beslag namen.
Thans is hiervoor in de plaats gekomen
mej. R. van Leeuwen. Uit het verslag van
de penningmeester, de heer R. Schoenaker,
bleek, dat de ontvangsten en de uitgaven

VOOR GEZINSZORG EN
KLEUTERSCHOOL

De parochie Vorden-Kranenburg heeft op
gulle wijze meegewerkt om de 2-daagse
actie ten bate van de R.K. Gezinszorg en
Kleuterschool te doen slagen. In zaal
Schoenaker werd Zaterdag een bal-avond
georganiseerd, waarvoor een behoorlijke
belangstelling bestond. Tussen polka, Eng.
wals en tango door, draaide het Had van
Avontuur en menigeen sleepte een prijs in
de wacht.
Zondagmorgen na de Hoogmis stroomde
jong en oud weer naar de zaal, waar druk
gebruik werd gemaakt van de diverse ver-
makelijkheden en attracties.
Het hoogtepunt van de feestel i jkheden \vae
de ontmoeting tussen twee e l f t a l l e n van
de Gezinszorg en Kleuterschool. Toen beide
ploegen in ganzenmars het sport terrein be-
traden verwekten zij reeds grote hilariteit,
de Gezinszorg door de witte sluiers en de
„kleuters" door hun dophoed. Pastoor
Pensioen verrichte de aftrap en kennelijk
geïnspireerd door de pittige gramofoon-
muziek ontspon zich een fel gevecht om
het leren monster. De Gezinszorg deed het
heus niet slecht en toen na 5 minuten de
muziek „Siena, laat me los" speelde, schoot
de aalvlugge middenvoor der gesluierden
er van door en was doelman Mokkink, on-
danks veel handen- en voetenwerk, reeds
geslagen. De kleuters lieten het hier niet
bij zitten en slager Jansen behandelde het
leren monster op vakkundige manier en
maakte er l—l van.
Na een kwartier kreeg „magere" Sessink
(van de kleuters) een dosis vitamine en
flitste een kanonskogel langs keeper Hee-
rink 2—1.
Bouwmeester en Nol meenden, dat jiu-
jitsu ook was toegestaan, maar de arbiter
was onverbiddelijk. De rust ging in met 3-2.
De gehele wedstrijd had een dergelijk ko-
misch verloop.
De kleuters bleken over het grootste uit-
houdingsvermogen te bezitten en wonnen
tenslotte met 7—5. Voorts hadden er wie-
lerwedstrijden plaats op averechtse fietsen
voor jong en oud. Voor de winnaars waren
prachtige prijzen beschikbaar gesteld. De
uitslag was:
l Toriny Jansen, 2 Herman Jansen (Dorps-
straat), 3 Paul Eijkelkamp (café), 4 Peter
Rosendahl, 5 Henny Dostal, 6 Willem Ses-
sink en 7 D. Waltria.
De prijzen werden na afloop door de voor-
zitter van het feestcomité, de heer H,
Folmer, met een toepasselijk woord uit-
gereikt in zaal Schoenaker, 's Avonds volg-
de er een non-stopprogramma en ook toen
werd van de verschillende attracties een
druk gebruik gemaakt. Pastoor Ponsioen
sprak aan het slot waarderende woorden
tot het comité en allen, die hadden mee-
gewerkt tot het slagen van deze actie. Hij
twijfelde er niet aan of de financiële resul-
taten zouden tot grote tevredenheid stem-
men.

tanden Wit, adem FHS

met elkaar gelijke tred hadden gehouden.
Pastoor H. Ponsioen dankte de leden van
het stichtingscomité in waarderende woor-
den voor het werk dat zij hadden gedaan
t 11 hoopt ; , dat de Kath. Maatschappelijke
Gezinszorg nog lang zou mogen blijven
bestaan tot zegen van de parochie.

RATTI-NIEUWS
Beide Kal t i -eH' ta l len hebben het op de eer-
ste Zondag van de competit ie niet tot een
overwinning kunnen brengen. Het eerste
i'll'tal werd erg gehandicapt, doordat er
een 4-tal invallers meespeelde in de ont-
moeting tegen Reunie 8 te Borculo gespeeld.
Het werd slechts een kleine l—O zege voor
de Borculoërs. De Ratti-reserves leden een
grote 11—l nederlaag van het bezoekende
Sociï uil Vierakker. De rust ging reeds
met een grote voorsprong voor de gasten
in nl. 7—l. Na ha l ('time 'lanceerden de
Rat lianen menige goede aanval, doch aan
de afwerking haperde nog wel eens wat.
A.s. Zondag krijgt Rat l i l het eerste elftal
van de Witkampers uit Laren op bezoek.
De reserves gaan naar Steenderen 3 en zul-
len hier hun beste beentje voor moeten
zetten. Ratti A is vrij en Ratti R speelt een
Vriendschappelijke match tegen de O.L.
school (dorp).

H.H. Veehouders!
Voor He nieuwe methode, om koeien
vast te zetten in de stal met Hangleren
of Hangkettingen, houden we ons be-
leefd voor levering aanbevolen.
Wij zijn agent van De Boer, Leeuwarden
Kom eens met ons praten!

Aanbevelend, G. W. LUIMES

Op DONDERDAG 24 Sept. spreekt
Ds TON (Geesteren)

's av. 8 uur in IRENE over 't onderw.

„Het leven na dit leven'
Speciaal nodigen wij alle Ned. Herv.
en Geref. verenigingen uit, terwijl verder
een ieder van harte welkom is.

Er /.s (/cIcf/cn/K'id om rraycn te stclli'ii.

Toegang vrij Toegang vrij

Automobiel-monteurs gevraagd
Van der Spek & Co*

Marktstraat 13, Apeldoorn Tel. 4059-4993

Dansstudio (JLoutman
Aanvang danscursussen
in zaal Lettink

de Ie week in October.
7 uur v. beg. - 9 uur gev.
Moderne dansen Oude dansen
Tango, Rumba, Jive,

iets nieuws voor Vorden,
Alles uitgewerkt in beschaafde stijl
De Xynkopa v. Vic Allon,
Elisabeth wals en American
Blues.

Vele leden en clubs staan ingeschreven.
U ontvanat bericht!

BEZOEKT ALLEN

het

VOLKSFEEST
aan „de Medlertol"

op Zaterdag 26 September a.s»

Aanvang der verschillende wedstrijden
nam. 1.15 uur

Grote Dans- en Consümplietent
Vrijdag 25 September 8 uur:

A V O N D D R O P P I N G

„Woor is toch de hond van

O o me h^ruutmoes f '
Den is an kommen lopen bie

SCHURINK
He wet dat den TA RVO-brood bakt.

Linnen boodschappentassen n nr
bruin, grijs, groen "j****

Emmermodellen
ruit, grijs, groen, bruin 3,95

n gr
UjUU

Reclame v. de week
Zware kwalit. linnen reistas
geheel met leder versterkt, ronde
lederen handvaten, voorrits zak, in "l QC

vier kleuren 'jwü

De laatste modellen voor 't najaar in
Damestassen

met kam en spiegel

met kam, spiegel, photo- en C OC
sigarettenétui U,tü

Prima leren actetassen 0,Uu

Dubbele linnen schooltassen 0,95

Schoolétuis gevuld, I ,ÜÖ

Volrundlederen boodsch.taSSCn 11 QC
vanaf MjwlJ

Voor emigranten
speciale prijzen in koffers

Ijzersterke koffers (75 cm) ",/u

Emigrantenkoffers in TC
met houten beugel, vanaf Iwjf U

Gepantserde hutkoffers v.a.

Alle artikelen worden u franco, zonder
prijsverhoging, toegezonden.

Komt u eens kijken, dan spaart
u guldens, bij

LEDERWARENMAGAZIJN

JUiberty ZUTPHEN

TELEFOON K 6750-3750 - NIEUWSTAD 10

De winkel met de vlaggen en één
minuut van bus en trein.



Bij ons vertrek naar
Nw.- Zeeland groeten
wij alle vrienden en be-
kenden.

J, Krauts en verl.

Aan boord van s.s.
„Waterman" 25-8-'53

Dr DE V R I E S

Afwezig
van Zaterdag 19Sept.
t.e.m. Dinsdag 29 Sept.

Dr Lulofs neemt waar

' LEVERANCIER.
VOOR, »LLE ZIEKENFONDSEN

VORDEN TEL: w

Voordelig te koop:
wegens inruil l Empo
en l Gazelle herenrij-
wiel met remnaaf en
lamp. Niet van nieuw
te onderscheiden.

LETTINK'S
Rijwielhandel

Neemt proef met onze

Zandkoekjes
echt lekker zijn ze!

30 cent p. 100 gr.

Bakker Schmink
Telefoon 384

Gevraagd een
flink meisje of juf-
frouw, die goed kan
werken,van's morgens
8—12 uur. Hotel De
Konijnenbult.

Wordt gevraagd een
flinke huishoudster
P.G. Bij een man met
l kind. Br. no 35,

Bur. Contact

Hotel Oranjeoord,
Hoog Soeren.
vraagt zo spoedig mo-
gelijk net meisje, v.
gezin en bedrijf. Goe-
de behandeling, hoog
loon.

Te koop puike Noor-
deling eetaardappelen.
Joh. Weenk, E 92.

t s en t? jt. ̂ n/t

garantie vanaf f 33-

- J°orden

„De Kleine Bazar"
Steeds beter

Altijd goedkoper

NICO KEUNE

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, ge-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, zacht en kalm, onze lieve Man
en Vader,

HERMAN KLEIN HEKKELDER

in de ouderdom van 58 jaren.

J. M. KLEIN HEKKf LDER-KROES
D. KLEIN HEKKELDER
J. G. KLEIN HEKKELDER-HASSINK
J. KLEIN HEKKELDER
A. KLEIN HEKKELDER

VORDEN, 13 Sept. 1953.
Nieuwstad 31

De teraardebestelling heeft Woensdag 16 Sept.
op de Algemene Begraafplaats te Zutphen plaats
gehad.

Door de Gymn.ver. SPARTA wordt weer

een Dames seniorenafd.
opgericht. Maandag 5 Oct., 's avonds
om 8 uur wordt met de lessen begonnen,
welke door een gedipl. leidster ge-
geven worden. Nieuwe leden gelieven
zich op te geven bij de secretaris:

J. DERKSEN

WOL
*

*

*

sortering

vele kleuren

kwaliteiten

vindt u vojmp
bij

TEL 381VISSER
Ook voor

kinderschoenen
slaagt u beter bij

Wullink's schoenhandel
«Onbetwist de schoenenspecialist»

Heus, Dames
't scheelt stukken!

Wegens enorm succes gaan we
door met onze

MARGARINE RECLAME
De allerfijnste margarine voor

38 et per 250 gram

Tevens deze week:

Kreijenbroek's zeer fijne koekjes
Ovaaltjes, Theesprits, Janhagel
voor 55 et per 250 gr.

Ontvangen:
onze bekende blanke zuurkool
en Anton Hunink's

Gelderse rookworst

•\

PARDIJS
heeft het voor u

Dit moet u eens proberen!
Verse pinda's 250 gr. 29 et
Vruchtengriesmeel 200 gr. 38 et
Cocosbrood 100 gr. 25 et

(iets fijns op de boterham)
Rozijnen 250 gr. 34 et
Norma Margarine 250 gr. 39 et
Prima Slaolie, per fles 159 et

Ver kade's Speculaas en Borstplaat
Nieuwe bruine bonen, groene erwten,
spliterwten en capucijners.

r Weder ontvangen:
Heerlijke blanke zuurkool

en
echte Gelderse rookworst

van Anton Hunink i
Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

Dinsdag 22 Sept. '53
's avonds 7.30 uur in geb. IRENE

Bijeenkomst van de Jonge Kerk
Ds Jansen en Ds Langstraat
spreken over en vertellen uit

Revolutie der eenzamen
van Prof. Bouman.

*-

Ook de 2de jaars belijdenis-
catechesanten worden verwacht!

Woensdagmi£lag
ontvangen wij weer

Inlandse en flmerik. EIKELS
Remmers

Nuts-spaarbank
Opgericht 1819

Dorpsstraat 40 - Vorden

De Bank stelt

gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.
Vraagt inlichtingen.

21 September
begint volgens de kalender

de Herfst
dus ook de tijd voor het
planten van alle soorten

BLOEMBOLLEN
We hebben een pracht collectie, zowel voor
de tuin als voor glas Komt u eens kijken bij

J* Derksen 6 Zn*
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telef. 334

u
de oude matrassen weer als nieuw ?

Laat ze dan door ons
vakkundig overtrekken en bijvullen

Ze gaan dan weer jaren mee!

Vraagt stalen en prijzen

Joh. Heerink - Vorden
COMPLETE MEUBILERING

VOOR WOL NAAR WOLSING

Raadhuisstraat 26, Vorden.

Vredestein en Hevea
Fout banden. Tegen
sterk gereduceerde prijs
Zolang de voorraad
strekt, maten 28 x l1/»,
26 x l Va, 26 x 2 (voor
melkkarretjes.)
Zoekt uw voordeel bij
A. G. TRAGTER

Te koop een meisjes-
mantel, enkele wollen
jurken en wollen trui-
en, leeftijd plm. 13 jr.
Zutphenseweg 54.

Niet op Zondag.

Te koop beste biggen.
W. F. Eskes, Delden.

Ter overname aangeb.
F O R D A N G L I A
weinig bereden, in zeer
goede staat. Prijs na-
der overeen te komen.
Geen handelaars. Te
bevr. Zutph.weg 71.

Te koop Tuinhuisje,
2 x 2 Va m., met veel
glas en een klein kip-
penhokje, 1.25 x l m.
Raadhuisstraat 13.

Te koop 2 pers. hou-
ten ledikant met stro-
matras, 3-delig .z.g.a.n.
Wilhelminalaan 22

Te koop mooi bruin
kamerhondje, teef, l V*
jaar, f 5.—. H. Kip,

Insulindelaan 28

Gevraagd net kosthuis
vanaf 15 Oct. a.s.
Br. onder ktter A, Adv.
Bur. te Slaa, Vorden.

Te koop toom biggen
bij H. Takkenkamp,
D 36

Te koop een koppel
beste biggen, gekruist
Yorkshire. A. J. Eggink
Boskamp, C 54.

Te koop 100 jonge
hennetjes Sussex x Reds
ook bij gedeelten en
tevens een huishoud-
kachel bij G. H. Janssen
Hengeloseweg B 4

Eetaardappelen te
koop, IJsselstar en
Noordeling f6.00 per
mud. G. Dijkman, b.d.
BramelJ

2 tomen beste biggen
te koop. Wed. M. Re-
gelink, ,,Groot Ven-
horstink" Delden.

Inmaakkool te koop
en te bestellen. Tevens
worden thans bestel-
lingen aangenomen v.
bewaarkool. Wed. B,
A. Heuvelink, Kranen-
burg.

Te koop valappels en
-peren. G. H. v.d. Peijl
Zutphenseweg 83.

In 't pakhuis blijven
staan een „Empo" he-
ren-rijwiel. Wie is de
eigenaar?

SMIT, Zutph.weg.

Te koop neurende en
versgekalfde Friese
koeien m. beste melkl.
G. Vlogman Hackfort

Maandelijks te koop:
klare mest van 400 kip-
pen. Dorpsstraat 16.

Adverteer in Contact
het blad voor Vorden



r

V*" LEVERANCIER
VOOR, fflLE ZIEKENFONDSEN

VORDEH Tfi.272

In rijwielverlichting
hebben wij grote keu-
ze: Philips, Bosch,
Empo, Lucia, enz.

Van alle merken ook
losse dynamo verkrijg-
baar. Alle onder volle
garantie.
Tevens vakkundige

reparatie

E. J. L E T T I H K
Almenseweg Tel. 472

verkopen wij alleen
uit voorraad, in alle
modellen en uitvoe-
ringen.

Ópeciale prijzen

JOH. HEERINK

Vorden

HEDEN:

slagroom gebak
met ananas.
-K .

Bakker Schmink
Telefoon 384

tl #
*"zw«

mee/
Leer het goed,
gemakkelijk
en gezellig.

spoec/ig

DANSSCHOOL

M. J. KROHEMAH
Aparte cursus

voor gevorderden.

Pendalen vanaf f 2.25
p.p. Poetsmiddelen v.
rijwielen. Chroom
sportsturen v.a. f 5.20
Tankdoppen voor
Kaptein Bromfietsen.
Platte en ronde batte-
rijen en zaklantaarns.
Rijwiellampen in alle
merken koopt u voor-
delig bij
A. G. T R A G T E R

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Hipius,Zutphen

Zie onze lage prijzen!
100 gr. runderrookvl. 50 et
100 gr. paarden „ 50 et
100 gr. ham 50 et
100 gr. plockworst 50 et
100 gr. dr. metworst 50 et
100 gr. boterhamw. 34 et
100 gr. pekelvlees 38 et
100 gr. gebr. gehakt 38 et

Extra reclame
200 gr. lunchworst 45 et
200 gr. pekelvlees 75 et

100
100
100
100
100

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
hoofdkaas

30 et
18 et
18 et
25 et
20 et
18 Qt100 gr. preskop

500 gr. vet spek 120 et

voor Zaterdag:
200 gr. ham 90 et
200 gr. boterhamw. 55 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Aparte
Damespullovers en vesten

WO pet wol

Elastisch geweven

Prima pasvorm

Allerlei kleuren

Een passende rok hierbij?

Heeft u onze acht-baans rok al
gezien?

Ook hierin een ruime keuze!

Kijkt u eens bij

TEL 381VISSER

GRIJPT UW KANS!
Koopt een lot van de Vordense Marktvereniging

en win EEN KOE (ter waarde van f 600.—)

een bromfiets of een andere waardevolle prijs

Verloting Vrijdag 3 October a*s*
Verl. goedgek. d.d. Min. v. Just. d.d. 7 Juli '53, no. L.O.-520-025.

Uitgifte 7500 loten. Prijs per lot f !.•

Loten verkrijgbaar bij de Penningmeester, de heer
H. Klein Brinke (Stationsweg) en de wederverkopers

Daar

Instituut OPPENHUIZEN
Nicuwstad 29 - Zutphcn - Telef. 2920

l October a.s. nieuwe cursussen voor
Stenografie „Groote"
Nederlands en moderne talen
Machineschrijven
Boekhouden enz.

Aanmelden dagelijks. 200 m. v. N.S.- en Busstation

De winter nadert!
Wij zijn ruim voorzien in:

• Haarden en haardkachels
• Heteluchtkachels
• „Etna" Siersalamandcrs
• Kookkachels

Aanbevelend,

A. J. FLORIJN ö Zn.
Nieuwstad 16 Vorden

Eén annonce
in Contact

en de gestikte dekens,
die overtrokken moe-
ten worden, rollen on-
ze zaak binnen. Ze
willen weer gloednieuw
zijn. En dito matrassen!
Aanbevelend,

G. W. Luimes

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

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Brengt Uw adver-
tenties VROEG. Wij
kunnen er dan meer
zorg aan besteden.

Uiterlijk Donderdags

is zorg aan besteed
Dat zegt men van de schoenen,
die gerepareerd zijn door

W U L L I N K
„Onbetwist de Schoenenspecialist."

^Profiteer
van onze wekelijkse aanbiedingen
met een reeks van extra punten
voor gratis lakens en slopen.

Uw boekje is zó vol!

Onze Pinda's
vers uit de branderij,
vers en nog warm uit de winkel,
Ie soort, 250 gram . . . . 68 et
met 5 extra punten!

S MIT t Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

Is uw oude

gestikte deken versleten?

Ruil deze dan bij ons in!
Tegen bijbetaling van f 23,50 ontvangt
u bij ons
een prachtige gewatteerde deken
(dus geen wolvlok deken) er voor terug.
Alleen gedurende de maand September

Joh. Heerink - Vorden
COMPLETE MEUBILERING

Degenen die in aanmerking wensen te komen

voor Kinderuitzending van i oc^er
tot 10 November '53 naar Egmond a. Zee,
gelieven zich voor Dinsdagavond 22 Sept.
op te geven bij W. N. LULOFS.

„Het Groene Kruis" Vorden

t^ogeiliefneober s l
Bezoekt hedenavond de

lezing met lichtbeelden
door de Bondskeurmeester
C. DORSCH, uit Amsterdam
nam. 7.30 uur in Hotel Bakker

TOEGANG GRATIS

Kanariever. „De Vogelvriend"
Vorden e.o.

Entree vrij.

Heden Zaterdag

BAL-AVOND
met attracties

zaal Langeler, Hengclo-G
Aanvang 6.30 uur

Nutsgebouw
V O R D E N

l

Zaterdag 26 September, 8 uur:
de aangrijpende Zweedse speelfilm

Als de dauw hangt
komt er regen*
(Leve?isstormen)

met MAI ZETTERLING
Vervaardigd naar het beroemde boek van
MARGIT SöDERHOLM.

Een meesterwerk, dat u meesleept van
begin tot eind!
Een speelfilm, zo mooi, als u slechts zelden ziet.
TOEGANG 18 JAAR. Kaartverkoop vanaf
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr. 11, Vorden


