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KERKDIENSTEN zondag 21 sept.
VERLOTINGSMARKT UITGESTELD
Door bijzondere omstandigheden heeft het beHervormde kerk.
stuur van de marktvereniging besloten om de
8.30
uur
Ds.
L. Hoving, van Ruurlo.
jaarlijkse verlotingsmarkt, die altijd op de eerste vrijdag van oktober werd gehouden, uit te 10 uur Ds. J. Langstraat. Bed. Hl. Doop.
stellen tot een nader te bepalen datum.
Kapel Wildenborch.

IVOROL Elke tand een

VOLKSFEEST TE LINDE
De bewoners van de buurtschap Linde hebben
BETALING ABONNEMENTSGELD
woensdag en donderdag wederom op gezellige Voor l oktober kan het abonnementsgeld
en waardige wijze hun traditionele Volksfeest a ƒ 1,60, weer worden gegireerd t.n.v. Drukke10 uur Ds. J. H. Jansen.
B.O.L.H. KOOS NIEUWE PRESIDENTE
gevierd.
rij' Wolters, Vorden, op No. 934120.
Woensdagavond gaf het Wildenborch's To- We hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u
Geref. Kerk
De afdeling Vorden van de B.O.L.H. hield haar
neelgezelschap
T.A.O.
een
zeer
geslaagde
opeerste ledenvergadering in het nieuwe seizoen. 9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
vooral zorgen dat de overschijving voor l
voering van het kostelijke blijspel „De drie oktober in ons bezit is? 't Gebeurt telkens
Wegens vertrek van mej. T. Ruiterkamp, werd
R.K. Kerk
dochters van de baas".
me j. D. Rossel gekozen tot nieuwe presidente.
weer dat er nog betalingen binnen komen als
De scheidende presidente werd hartelijk dank 7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof. Vooraf heette de voorzitter der feestcommis- de kwitanties al de deur uit zijn. Dan moeten
gebracht voor het vele werk, dat zij voor de R. K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis. sie, de heer H. Weenk, de ruim 300 aanwezi- wij de incassokosten betalen!
gen van harte welkom. Hij bedankte speciaal Ook zijn er enkelen die nog gireren als de
B.O.L.H. heeft gedaan.
,,Sursum Corda" voor hun komst om door het
Mej. A. Berenpas werd als nieuw bestuurslid
al is aangeboden. Dat kunt u natuurZondagsdlenst Doktoren
geven van een concert de dank te betuigen kwitantie
gekozen.
lijk
wel
doen,
weest u dan zo sportief de
(alleen voor spoedgevallen)
aan de buurtbewoners voor hun milde bij- incassokosten maar
Voor de 14-daagse cursus op de volkshogeer
bij
te betalen.
school bestond geen animo. Voor de cursus Van zaterdag 20 sept. van 5 uur tot en met dragen voor de nieuwe instrumenten.
Wij doen ons best het abonnementsgeld zo
Vervolgens
kwam
T.A.O.
op
de
planken
met
Wonen en Werken op het platteland gaven zondag 21 sept. Dr Lulofs, telef. 1255.
laag mogelijk te houden; jaagt u ons dan niet
Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236 dit drie-bedrijvige blijspel. Dit spel, dat onder op extra kosten.
zich 15 leden op. Het verdere gedeelte van de
de
uitstekende
leiding
van
de
heer
Haneveld
avond werd gevuld met diverse spelletjes.
uit Lochem werd vertolkt, bleek voortreffelijk
Zondagsdienst dierenartsen.
BENOEMD
DAMMEN
Zondag 21 sept. Reichman, tel.06755-266, en te zijn ingestudeerd, want zonder haperen
werd het vlot en met veel verve ten tonele In een door de Vordense Damvereniging
Met ingang van l oktober a.s. is benoemd als Wechgelaer, tel. 06752-1566.
gebracht. Ook de inhoud viel in de smaak, D.C.V. gehouden bijeenkomst werd besloten
lerares Kinderverzorging aan de Chr. Landgetuige de daverende lachsalvo's van het om dezer dagen weer met de jaarlijkse onderbouwhuishoudschool te Vorden en te Zelhem,
Weektnarkt.
publiek.
mej. C. H. van der Lecq te Den Haag.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren Donderdag werd bij gunstig weer het eigen- linge competitie te starten. De wedstrijden
voor deze competitie zullen iedere vrijdagOPBRENGST COLLECTE
aangevoerd 119 biggen, waarvan de prijzen lijke Volksfeest gehouden, 's Morgens vond avond worden gehouden.
De alhier gehouden collecte voor „Draagt El- varieerden van f 47.— tot f 57.— per stuk. het vogel-, bel- en geluksbaanschieten plaats, Aan de Bondscompetitie zal dit jaar vermoeterwijl 's middags om l uur het feest werd ge- delijk door een tiental worden deelgenomen.
kanders Lasten" heeft ruim ƒ 410 opgebracht. Handel was tamelijk vlug.
opend door de voorzitter, de heer H. Weenk, D.C.V. I is ingedeeld in de 1ste klas der GelDe organisatoren betuigen langs deze weg de
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
die in het bijzonder burgemeester van Arkel derse Dambond. Hoewel men enkele spelers
gevers hun oprechte dank.
en echtgenote welkom heette. Spr. dankte al- te weinig heeft om een tweede tiental aan
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
GEMS METAALWERKEN KOOPT FABRIEK
len, die door hun steun en medewerking dit deze Bondscompetitie te laten deelnemen, zal
TE ZWOLLE
Burgelijke stand van 12 t.m. 18 sept. feest deden slagen, waarna door de commissie alsnog getracht worden om door het aanwerNaar wij vernemen is de N.V. Islok Metaal- Geboren: z. van J. J. van Hamond en H. J. voor het vogelschieten de nieuwe koning, de ven van nieuwe spelers, dit voor elkaar te
warenfabriek te Zwolle, welke enige jaren ge- Kappert.
heer H. Weenk (Brandenborch) en koningin, krijgen.
leden circa 130 werknemers in dienst had, aanzijn echtgenote, mevr. Weenk—Klein Lebbink,
Ondertrouwd: G. A. Seesing en G. H. Hui- werden gekroond. Hierna zwaaide de heer Jan Voor D.C.V. I zal de competitie waarschijnlijk
gekocht door Gems Metaalwerken alhier.
half oktober beginnen.
Op de vraag of hierdoor de Vordense fabri- nink.
Lichtenberg het vaandel voor koning en Evenals verleden jaar zal ook ditmaal weer
cage t.z.t. stopgezet en overgeplaatst zal wor- Gehuwd: M. Veenendaal en W. E.deGraaff; koningin.
een bedrijfsdamtoernooi worden georganiden naar Zwolle, kon men ons te bevoegder G. W.GrootEnzerink en J.TSeesink; F. H. Voor de volks- en kinderspelen, die hierna seerd, uitgaande van D.C.V., waarvoor hopeeen aanvang namen, bestond veel deelname lijk weer evenveel deelname en belangstelling
plaats nog niets naders mededelen.
Groot Wassink en G. Langeler .
Het is te hopen dat deze groeiende tak van Overleden: P. van Enk, vr., wed. van C. Ni- en er waren prachtige prijzen. Ook de zieken zal bestaan als in 1957. De verschillende beindustrie, waarin momenteel heel wat Vorde- pius, oud 93 jaar.
en ouden van dagen werden niet vergeten en drijven en instellingen zullen hieromtrent nog
naren een bestaan vinden, voor onze gemeente
allen ontvingen namens de commissie een nadere inlichtingen ontvangen.
aardige attentie. Ook de speciale attractie
behouden blijft.
VRAGEN RONDOM „DE GEMS".
voor de jeugd mocht zich in een grote belangCURSUS ENGELS
Tere huid?
stelling verheugen.
Ter beantwoording van gerezen vragen en
• Babyderm-zeep
Met verwijzing naar achterstaande advertentie
's Avonds om 6 uur volgde de prijsuitreiking ongerustheid onder haar personeel en naar
komen wij uw aandacht vragen voor de Engelmet een toepasselijk woord van de burgemees- aanleiding van een bericht in de diverse blase Nutscursus. Eenkele aanmeldingen zijn al
ter. Deze dankte de voorzitter voor zijn vrien- den, dat Gems Metaalwerken de N.V. Islok
PRIJSUHfcEIKING BEDRIJFSVOETBALbinnen gekomen, maar nog niet voldoende, om
delijke welkomstwoorden en ontvangst, mede fabriek te Zwolle overgenomen heeft, heeft de
V TOERNOOI
verantwoord een cursus te geven, liefst in afnamens zijn ^^fcgenote. Spr. was hier zeer er- directie de volgende uiteenzetting vrij gedelingen voor beginners en gevorderden.
In café ,,De Zon" vond dinsdagavond de of- kentelijk voo^^n wees er op, dat het feest geven voor haar personeel, zo vernemen wij
Bedenk, dat bijna niemand in deze tijd, het ficiële prijsuitreiking plaats van het Bedrijfs- mede door het prima weer, zonder wanklank van de kernvoorzitter van het bedrijf, de heer
Koers.elman.
stellen kan, zonder enige kennis van de Engel- voetbal-toernooi 1958, dat werd georganiseerd was verlopon
se taal. Voor aanstaande emigranten is het wel door de Gems-Personeelsvereniging, waarbij In zijn jaaroverzicht wees de burgemeester er ,,D( N.V. Islok is door ons overgenomen. Tezeer noodzakelijk. Geeft u dus zo spoedig mo- aanwezig waren de diverse afgevaardigden en op, dat verspillende zandwegen in deze gelijk met de koop hebben wij een 16-jarig
buurtschap vV" verhard, o.a. van Kiefst- huurcontract overgenomen waardoor wij tot
leiders vaj^te deelnemende ploegen.
gelijk op.
van het gehele complex, hetNamens h^Plestuur der personeelsverenging, kamp via Liersrink naar de Hengelose grens 1974 huurder zijn
1
VOETBAL
reikte de heer M. Wijen de prijzen uit. Spr. en nog onlangs de weg langs Norde, Stege- welk een ca. S ^ maal zo groot bebouwd opDe eerste competitiewedstrijd tussen Vorden zeide hierbij, dat door bijzondere omstandig- man (Kranenburg) naar ,,Leopoldhoeve". Ook pervlak heeft als te Vorden.
en Ratti is in een enigszins gelukkige l—O heden, de organisatie af en toe haperde, doch de wegschaaf deed uitstekend werk, zodat dit Het staat echter nog niet vast of het Vordense
zege voor Vorden geëindigd.
bedrijf overgeplaatst zal worden, omdat wij
was hij verheugd over de sportieve wedstrij- geen weggegooid geld is geweest.
Er bestond voor deze wedstrijd vrij veel be- den, die gespeeld waren. Dank zij de bereid- Hierna reikte hij de prijzen als volgt uit:
reeds geruime tijd in onderhandeling met de
langstelling en daarom was het jammer dat willigheid van de Sportvereniging „Ratti", die Vogelschieten: 1. Koning, de heer H. Weenk Gemeente Vorden zijn om op een voor ons
beide elftallen maar weinig fraais te zien haar terrein beschikbaar had gesteld, kon het en koningin mevr. A. Weenk—Klein Lebbink; aanvaardbare wijze naar het Vordense Ingaven. Spannend was deze wedstrijd overi- toernooi tijdig worden beëindigd.
2. H. Pelgrum; 3. W. Nijland; 4. H. Lenderink; dustrieterrein te komen. Een dergelijke overgens wel, doch daarmee was dan ook alles De beide scheidsrechters, de heren Stegeman 5. Theo Lichtenberg.
plaatsing is echter zo kostbaar, dat ze door ons
en Th. Eckhardt, dankte hij voor hun leiding, Belschieten: 1. W. Memelink; 2. J. Langwer- niet te dragen is en wij dus naar andere mogegezegd.
Voor de rust kropen beide doelen nogal eens benevens de heer G. Jansen voor zijn mede- den; 3. E. Wasseveld; 4. Jan Pardijs; 5. Ant. lijkheden om moeten zien en wel in eerste indoor het oog van de naald. De Vordense voor- werking tijdens de wedstrijden en overhandig- Lichtenberg.
stantie in uitbreiding van ons huidige bedrijf
waartsen misten enkele opgelegde kansen, ter- de genoemde heren een enveloppe met inhoud. Geluksbaan schieten (heren-): 1. E. Wasse- in Vorden.
wijl de Ratti-midvoor 'n penalty naast schoot, Tot slot hoopte hij, dat het bedrijfsvoetbal nog veld; 2. Jan Pardijs; 3. B. Enzerink; 4. J. Lense- De plannen werden hiervoor geheel uitgewelke ontstaan was doordat Buunk een zeker menig keer zou worden gespeeld, niet alleen link „Oldenhof"; 5. J. Dostal.
werkt en aanbesteed en de nodige bouwgrond
schijnend doelpunt nog juist met de handen om eikaars krachten te meten, doch ook om Vogelgooien, dames: 1. mej. G. Weenk; 2. gekocht. Echter voelt de gemeente niets voor
uit het doel wist te slaan.
hierdoor de vriendschapsbanden te versterken. mevr. Lenderink—Wasseveld; 3. mevr. Koren- dit plan.
De veldmeerderheid, welke Vorden na de rust Hierna werden de prijzen als volgt uitgereikt: blik—Hulshof; 4. mej. A. Groot Jebbink; 5. Wij zijn verder momenteel in onderhandeling
enigszins had, werd beloond met één doelpunt, De wisselbeker, welke beschikbaar was gesteld mej. W. Lichtenberg.
met interessante export-objecten, die van vér
gescoord door midvoor Dimmendaal. Fraaie door de directie der Gems-Metaalwaren- Doeltrappen, dames: 1. mevr. de Rijk—Zweve- strekkende betekenis voor het bedrijf kunnen
kansen, soms voor open doel, werden er door fabriek, kwam in Groep A, thans voor de eer- rink; 2. mej. Mombarg; 3. mej. Gosselink; 4. zijn en levering mogelijk maken van jarenbeide partijen en vooral door Vorden hopeloos ste maal in bezit van de Kampioen Bedrijfs- mevr. Fokkink—Rossel; 5. mevr. Bouwmeester lange leveranties aan scheepswerven over de
gemist. Beide clubs zullen met beter spel voor voetbal 1958: Leder 1. Dit combinatie-team be- —Harmsen.
gehele wereld. De outillage van ons bedrijf is
de dag moeten komen, willen zij in deze com- haalde de kampioenstitel met een gelijk aantal Ringsteken per rijwiel voor heren: 1. H. Maal- hiervoor reeds in orde bevonden, alleen ontpetitie nog een belangrijke rol spelen.
punten (13) als de Gems I, doch werd na een derink; 2. H. Bargeman; 3. M. Kornegoor; 4. breekt ons fabrieksruimte en wel op zeer korte
Vorden II verloor, met 10 man spelend, in beslissingswedstrijd overwinnaar.
termijn, anders is onze kans weg.
H. Boersbroek; 5. H. Beumer.
Ruurlo van Ruurlo III met 4—1.
De wisselbeker 1957 was in het bezit van de Dogcarrijden, dames: 1. mevr. Bargeman— Dit is slechts één van de vele redenen, die ons
Vorden A beleefde, zoals verwacht werd, van E.G.V. (Vleeswaren).
Broekman; 2. mevr. Groot Roessink; 3. mej. tot de vrij plotselinge aankoop hebben doen
haar eerste wedstrijd in de hoofdklasse niet No. 2 werd: Gems I met 13 punten.
Raterink, Arnhem; 4. mevr. Groot Jebbink— besluiten van de N.V. Islok, een overigens
veel plezier. Met liefst 9—l moesten de Vor- No. 3: Empo I met 8 punten en No. 4 E.G.V. I Memelink; 5. mej. Hilderink 6. mej. Verstege; prachtig in 1951 gebouwde fabriek met kandenaren, die vooral op technisch gebied verre (Vleeswaren) met 4 punten.
7. mevr. Weenk—Huurnink;
mej. G. Eykel- toren en magazijnen.
de mindere waren, in Neede A hun meerdere In Groep B was de uitslag:
Mochten wij op korte termijn niet tot overeenkamp.
erkennen. Ook hier werd een penalty door de 1. Zuivelfabriek I met tevens de wisselbeker, Fietsen met hindernissen voor dames en stemming kunnen komen met de gemeente,
Vordenaren niet benut.
beschikbaar gesteld door de Gems Personeels- heren: 1. H. Maalderink; 2. E. Lettink; 3. W. dan zullen wij gedwongen zijn naar Zwolle te
A.s. zondag speelt Vorden I in Beltrum tegen vereniging; 2. Gems II; 3. Empo II en 4. De de Rijk; 4. mevr. Lenselink—Weenk; 5. A. verhuizen, hoe onaangenaam dit ook voor het
Vios I, die op eigen terrein een moeilijke te- Eendracht I.
personeel moge zijn."
Ribbers.
genstander is. Indien de voorhoede wat beter De heer Wijen deelde nog mede dat ten bate Pannekoek-race, dames: 1. mej. W. Eykel- Tot zover de directie der Gems Metaalwerken.
op schot is dan j.l. zondag, zit er misschien van het Groene Kruis een bedrag van ruim kamp; 2. mevr. H. Ruiterkamp—Groot Nulend;
RATTI-NIEUWS
ƒ 20,— was ontvangen tijdens de diverse wed- 3. mej. A. Groot Jebbink; 4. mevr. Weekhout—
nog wel winst in.
Over het geheel genomen was de derby tegen
Vorden II ontvangt thuis Pax III en kan hier strijden, hetwelk aan de Vordense afdeling zal Harmsen.
worden afgedragen.
van winnen.
Pannekoek-race, heren: 1. J. Roeterdink; 2. Vcrden I een matig gespeelde wedstrijd. Ratti
Vorden A speelt thuis tegen Ruurlo A, terwijl
Chr. van Asselt; 3. H. Maalderink; 4. B. Klein- verloor deze eerste competitiewedstrijd met
300
JAAR
PAARDEMARKTEN
l—0. Mede door het betere ploegverband bij
Vorden B op bezoek gaat bij Zelhem A. TenWinkel.
TE HENGELO (G.)
slotte speelt Vorden C zaterdagmiddag een
De heer Jan Lichtenberg zwaaide hierna het de Vorden-spelers. hebben deze de overwinHet is 300 jaar geleden dat in Hengelo (G.), vaandel voor burgemeester en feestcommissie, ning wel verdiend.
uitwedstrijd tegen de Hoven D.
OUDSTE INWOONSTER OVERLEDEN
de eerste paardemarkt werd gehouden. Sinds- waarna het officiële gedeelte werd besloten De overige Ratti-elftallen waren vrij.
Dinsdagmiddag is de oudste inwoonster van dien hebben deze markten in verre omtrek een met het Wilhelmus, dat door allen uit volle Het eerste speelt zondag a.s. de eerste thuiswedstrijd en wel tegen een oude bekende, n.l.
onze gemeente, mevr. Nipius—van Enk, in de grote bekendheid verworven.
borst word gezongen.
Om aan dit 300-jarig jubileum extra luister bü Met medewerking van ,,De Melodisten" werd Erix I uit Lievelde. Deze ploeg, die bekend
leeftijd van bijna 94 jaar overleden.
De heer H. W. Ruiterkamp is thans de oudste te zetten, heeft men een feestweek op touw 's avonds in de grote feesttent een groot dans- staat om haar doorzettings- en uithoudingsgezet die er wezen mag. Woensdag, tijdens de festijn gehouden, waar het echt gezellig toe vermogen zal zeker alles op alles zetten om
inwoner. Deze is juist 91 jaar geworden.
de puntjes binnen te halen. Ratti kan dan ook
Michielsmarkt, is er een centrale keuring van ging.
rekenen op een zware opgave, waarbij echter
warm- en koudbloedpaarden en tevens een
BIOSCOOP
winst geenszins is uitgesloten, mits elke speler
Huid genezing
keuring en gewichtstaxatie van biggen.
Donderdagmiddag vindt 'n wielerronde plaats Heden, zaterdagavond, (dus niet zondag, zoals zijn beste beentje voor zet.
Huidzuiverheid - H u i d g e z o n d h e i d
waaraan ongeveer 100 renners zullen deel- vorige week abusievelijk werd vermeld) draait Ook Ratti II zal aan de competitie deelnemen.
er een grote avonturenfilm in het Nutsgebouw. Zij is ingedeeld in de derde klas G.V.B. afd. Q,
nemen.
Vrijdag zijn er gymnastiek- en brandweer- ,,De gevangene van de woestijn", is een harde waarbij o.a. spelen Vorden II, Ruurlo III, Pax
fascinerend door zijn schoonheid, mee- III en Keyenborgse Boys III.
Puistjes verdrogen door Purol poeder
demonstraties. De brandweer zal ook met film,
materialen van 50 jaar geleden voor de dag slepend door zijn kracht. Er komen veel revol- Zondag is het tweede nog vrij, evenals beide
vers aan te pas en men kan genieten van Junioren-teams.
BEKROOND
komen.
prachtige
natuuropnamen.
Ratti A is ingedeeld in de Ie klas Junioren afd.
Op de jaarlijkse fokveedag te Deventer werd Zaterdag zijn er paarden- en pony-rennen,
M, met o.a. Keyenborgse Boys A, Vorden B,
GESLAAGD
waaraan
ook
Duitse
paarden
zullen
deelnemen,
de stier Fridus van de K.I. alhier met een l b
De heer J. W. Wesselink slaagde aan de Baakse Boys A, terwijl het B-elftal uitkomt in
's Avonds is er vuurwerk.
prijs bekroond.
De heer A. Wassink behaalde met een 3-jarige Voor verdere bijzonderheden verwijzen we u Groen van Prinsterer Kweekschool te Doetin- de 2e klas Junioren met o.a. Vorden C, Zutphania C, A.Z.C. D, St. Walburgis A.
chem voor de hoofdakte onderwijzer.
naar een advertentie in dit blad.
koe een 2e prijs.

F» U R O L.

UITSTAPJE FA. HEUVELINK
R.K. BOERINNENBOND
De r.k. Boerinnenbond „St. Martha", hield Begunstigd door uitstekend weer maakte de
maandagavond in zaal Schoenaker haar eerste Fa. A. Heuvelink, Kranenburg, depöthouder
vergadering van het nieuwe seizoen, waarop van Wessanen's Meelfabrieken met zijn klanOp heden zaterdag 20 sept.
o.a. het nieuwe winterprogram ter sprake ten een uitstapje naar Wormerveer. Met ruim
45 deelnemers vertrok men 's morgens per
kwam.
hopen wij het
De presidente, mevr. Tr. Schoenaker—Smit, touringcar via Zutphen en Apeldoorn, waarna
was verheugd over de goede opkomst en heet- in Hoevelaken een korte rust werd gehouden.
te speciaal een tweetal nieuwe leden welkom. Over de nieuwe snelweg door 't Gooi en AmVoor de cursus voor gehuwde damesleden van sterdam bereikte men tegen half twaalf Worvan onze zaak te herdenken.
2 t/m 4 oktober op het r.k. Boerencentrum merveer. Hier werden de Mengvoederfabrie„Ons Erf" te Berg en Dal (Nijmegen) werden ken van Wessanen bezichtigd, nadat eerst in
Ter gelegenheid hiervan hebben
een tweetal dames uitgeloot t.w. mevr. Tr. het verenigingsgebouw koffie was aangeboden
wij vandaag en de komende week
Schoenaker—Smit en mevr. Waarle—Roor- door de directie.
in onze winkel speciale jubileumNa
een
bezoek
aan
deze
fabrieken,
waar
veel
dink. Voorts gaven zich 2 leden op voor eigen
aanbiedingen, ledere bezoeker ontwas te zien, o.a. het automatische afwegen, inrekening.
vangt
een kleine verrassing!
pakken,
laden
en
lossen
via
moderne
hefinstalGetracht zal worden om in 't komende seizoen
Uw bezoek zullen wij zeer op
een cursus Ziekenverpleging met E.H.B.O. te laties e.a., werd de inwendige mens versterkt
organiseren bij voldoende deelname. Vervol- en ging de reis naar Zandvoort aan Zee, waar
prijs stellen.
gens werd het winterprogram samengesteld, enige tijd zoek werd gebracht.
Beleefd aanbevelend,
met voorbehoud van het bestuur om een en Via de Haarlemmermeerpolder werd naar
Schiphol
gereden,
waar
men
tot
ruim
8
uur
ander indien nodig te wijzigen:
Ph. Jac. Sessink
Oktober: Moederavond, welke door de jonge- vertoefde en het vertrek en landen der vliegtuigen kon gade slaan.
re dames zal worden verzorgd.
Loodgieter, elektra, galanteriën
November: Lezing door mej. Wevers over Nadat op de terugreis in Apeldoorn nog een
Telefoon
6658, Kranenburg
,,Levensvreugd en levensstijl" (omgangs- koffietafel was aangeboden, arriveerde het gezelschap
tegen
twaalven
weer
thuis,
zeer
volvormen).
December: St.-Nicolaasavond met eind decem- daan over de plezierige en leerzame tocht.
ber: Demonstratie-avond P.G.E.M.
Januari: Jaarvergadering.
Februari: Lezing over „Het geven van zakgeld
NATUURLIJK
en het betalen van kostgeld", door Boerinnenbond, Arnhem.
Maart: Lezing door de Geestelijk Adviseur Op dinsdag 23 september in zaal Lettink Wullink - Dorpsstraat 4
te Vorden, en wel van 2 uur tot 10 uur
over godsdienstig onderwerp.
April: Lezing over „Schoonheidsverzorging". 's avonds houden wij een wasmachineIn verband met het vertrek naar elders van de show met onze serie
Uw schaar of mes
penningmeesteresse, mej. W. Lichtenberg,
LIBERTY
werd besloten om op de eerstvolgende bijeenkomst in deze vacature te voorzien.
niet scherp genoeg?
wasmachines en centrifuges.
REUZE KRENTEBROOD VOOR
Keuze uit 12 modellen.
RATTI-SPELER
Wi] slijpen alle soorten scharen
Op
deze
show
kunt U kennis maken met
Ter gelegenheid van de geboorte van een
en
messen.
zoon werd het gezin van de Ratti-speler A. Bos de BESTE wasmachines, die U ooit gezien
op de Kranenburg, dezer dagen verblijd met hebt, daarom geven wij ook drie jaar gaTevens leveren wij prima schaeen reuze krentebrood. Het brood had een rantie op ieder door ons verkochte machine.
ren en messen van het wereld'
respectabele lengte van ruim 1.50 m en woog Omdat wij rechtsstreeks leveren, van fabriemerk Friedr. Herder Abr.sohn,
liefst 15 pond.
ken naar gebruiker is dit de GOEDKOOPSolingen.
Het werd aangeboden door de spelers van STE
manier om een wasmachine aan te
Ratti I. Bakker Hartman fabriceerde dit
schaffen.
enorme krentebrood.
Vanaf f 129.- kunt u reeds In het bezit komen van een prima wasmachine van 50
Noar de Expo.
Wapen- en sporthandel, Tel. 1272
Liter inhoud. Onze grootste wasmachine
Noe wie weer zo'n betjen in de moand sep- heeft een inhoud van 85 Liter en kost geen
tember bunt en de zommer op een endjen f 550.— maar f 325.—
löp, kump d'r ok een ende an de vekansie. U bespaart zich dus honderden dure guldens. Leesbibliotheek C.J.M.V.
't reizen en trekken wödt vanzelf ok minder Indien U bij Uw bezoek een slagzin inleVergeet niet een boek te halen,
en wanneer dan et werk zien gewonen da- vert betrekking hebbende op de LIBERTY
gelijksen gang weer geet hol ie de herinne- wasmachines, dan wordt de beste slagzin ledere zaterdagmiddag geopend van 3.30
5.30 uur.
ring an de verschillende uutstapjes en trek- beloond met een gratis wasmachine.
tochten oaver. En van één zo'n reisjen uut
de laatste tied wil ik oe dan vertellen.
Hier in Vodden heij net as oaveral een
Dag Mevrouw l
heleboel verenigingen die eenmoal 's joars
U Kent mij nog T Ja, Ik ben lneonét|e de advl*euxe van <te
een reisjen in mekare zet. Eén van die verInconê merkartikelen. die heel grote organl»atle van ruim
enigingen is de Annemmersbond. Dat is 'n
4OO zelfstandige textielbaken.
merakels aktieve vereniging, veural wanneer
et reisjes angeet, en een paar moand 'elejen
reep veurzitter Joost Vuren en sikretaris
Herman Meubelplate de leden bie mekare.
Nu, na de vacantle. kom Ik weer bl| U terug. niet altoan •)«
Et was een goed bezochte vergadering en
adviseuze. maar ook al» „VROUWE PORTUNA". Iedere W«O(t
et onderwerp was „reisjen". Noa wat hen
kom Ik «weer even met U pralen over de fantastlsono elgonen weer geproat stellen de veurzitter veur
schappen van de Inoone merkartlkelen*
DU seizoen breng Ik als „ V R O U W E FORTUNA" U een speciale
um es noa de Expo te goan in Brussel. Dat
verrassing n.l. een „GRATIS KOPEN K A A R T " waarbij U op xeer
veurstel veel in goeie eerde en wie mosten
eenvoudige en snelle w i j z e flink kunt sparen. Uw Inoone «aak
dan moor twee dagen goan, stellen de sikre'..-in U er alles over vertellen. Dit mag U niet missen, f
taris veur, want éne dag is niks. Den tweeden
dag ko'w dan metene deur de Ardennen goan,
want door mot et ok mooi weazen.
Alzo wodden d'r beslotten en een midden
twintig deelnemmers gaf zich op. Effen was
t'r nog verschil van mening oaver de vroage
fa. Visser, Vorden
of de vrouwluu ok met mosten goan of de
keerls allenig. Ene uut de vergadering zei:
„as ie de vrouwluu met nemt noa Brussel,
das etzelfde asda'j noar de zee goat en nemt
water met. Dat grei is door toch zat!"
Moor toen et op stemmen ankwam, was et
grootste deel d'r toch veur dat de vrouwluu
Heden zaterdagavond 20 sept»
met mosten goan. In Vodden bu'w nog wel
Alleen zaterdag:
degelijk!
200 gram boterhamworst 55 et
En zo gebeurden et dan dat op een goeien
200 gram gek. ontbljtspek 55 et
dag 's mergens in de Vrogte een autobusse
in zaal Langeler, Hengelo-G.
200 gram plokworst 100 et
stille heel op et marktplein. Van alle kanten
500 gram spek 85 et
kwammen de annemmers antrean veur de Orkest „The Explorers". Aanvang 7 uur.
2 pakken vet 80 et
tweedaagse reize noar België. De chauffeur
stellen zich eerst veur en den keal maken Profiteer van de lage advertentieprijzen
zo'n goeien indruk op ons, da'w ons met
en hoge reclamewaarde van CONTACT
een gerost hatte an etn toevertrouwden.
Toe'w et gezelschap bie mekare hadden en
Diepvriescellen vanaf f 30 ~ p. laar
Herman Meubelplate eerst de inventaris opte huur.
maakten (Joost Vuren was nog m e u v a n d e
vekansie) kwam e tot de konkluzie dat ze
Telefoon 1500
Noteert U even ons nieuwe
d'r allemoale waren. Veuran zat Vader Steentelefoonnummer?
tjes neust de chauffeur; as Nestor in de l Exploitatie Jac.YORDEN
Miedema - Deventer
Voddense bouwweald had e wel een extra
1417
plaatse vediend. Wieter zat er Steentjes jr.,
Zondag 28 september, 8 uur
Herman Bosboom, Willem Tegel, Derk FiWolsing, voetverzorging
neer met Betta, Jan Hardboord, Willem en
de
realistische
film
Gert Lindenhof met de vrouwluu, Derk
Eikebeom had ok de vrouw met ebrach,
De Bandelozen
Wij leveren u uit voorraad:
Rinus Wilgentak, Ap Hasholt en Herman
met
William
Campbell,
Keenan
Wynn,
Meubelplate. Den laatsten had zien zuster
Medicament-, manicure- en pedicure
Mamie van Doren en Kathleen Case.
met'enommen, umdat zien vrouw neet tegen
scharen, tangen, messen en vijlen.
reizen kan. Dit bunt ze allemoale wel neet,
Luxe staalwaren, tafclmessen.
Schokkende onthullingen over de gemoor die 'k hier opneume kan 'k mien nog
organiseerde jeugdige gangsters!
Speciale
slijpinrichting voor fijne
et beste veur den geest halen.
Mamie
van
Doren
blond,
jong
staalwaren.
Een volgende keer geet et wieter.
en verleidelijk . . . maar o zo gevaarlijk.

LS.

25-jarig bestaan

Wasmachine-show

Schoolschoenen

HARTENS

met toch 10% korting

met toch 10% korting:

100 gram

l fles
BLEEKWATER

JONGE KAAS

voor slechts l (J et

voor slechts J. (J et

bij aankoop van l fles
a kalivrij wasmiddel

bij aankoop van
150 gram snijworst

43 et

86 et

proftor DIW-OP7
grote SPAR-REEP voor de HALVE PRIJS
(10 cent) bij 3 pakjes Spar-margarine met 10% korting.
van 18-25 september

DUBBEL Sparzegels bij:
DROPTOFFEES
200 gram
64 - 26 zegels
ONTBIJTKOEK 72 - 28 z - 54 - 22 2 - 40 - 1 8 zegtls
TO M. SOEP met R IJST
pot
58-24 zegels
PUDDING zonder suiket

2 pakjes

4 2 - 1 8 zegels

PUDDINQ met suiker
LEVERTRAAN
fles

2 pakjes
400 cc

60 - 24 zegels
145-58 zegels

CHOCOCRÊME
LAN D W l J N
LEVERPASTEI
MELANGE
250gr. 65-10%

TONGETJES
250 gr. 59-10°'

pakje

60 - 24 zegels

fles
blikje 200 gram

215 - 86 zegels
65 - 26 zegels

DE SPAR

2100

ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Kopen bij De Spar is DUBBEL sparen bij de koop!

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS
Sigarenmag. Olthuys

(D. Boersma)
telefonisch aangesloten
onder

no. 1553
Het adres voor een
prima sigaar!
Te koop KINDERFIETSJE, leeft. 4-6
jaar. P. van Bodegom,
Zutph.weg 76.
EETAARDAPPELS
te koop, rode star,
ijselstar en noordeling
bij G. J. Onstenk,
B 28.
Te koop een toom
BIGGEN B. Woerts,
Bonenkamp, Linde.
Te koop EETAARDAPPELEN (ijsselstar
en noordelingen) bij
R. Wesselink, Hackfort C 3.
Te koop grote zoete
PLUKAPPELS.
G. Rossel, Delden

Fa. KEUNE
NAAIMACHINE te
koop gevraagd. Moet
nog in goede staat zijn.
Adres bureau Contact.
TE KOOP;
een „Germaan" motorrijwiel, met J.L.O.motor, 125 c.c., in
goede staat, met duo.
Inlichtingen H. W.
Groot Enzerink, Zutphenseweg 21, Vorden
Telef. 06752-1254

DANSEN

M. Krijt, Dorpsstraat

Nutsgebouw

Zaterdag 27 september

Huis aan huis kollekte
voor de reclassering.
Evenals voorgaande jaren rekenen wij weer
gaarne op uw bijdragen l

vrouwen
waren nodig
om twee van
de drie te helpen

.•••
• •)

5000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten. Nu blijkt waarom het leven
van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat
de verhouding tussen taillemaat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.

Lang mod»l conti mei tlltlullin
•n veler Z~«re »H»n ttlln of
broche Mei of loncfer
o'nnenbfno'.

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunene, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de PasTunette in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten heeft,
kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

A. Siemerink (v.h. Marlens)

Toegang 18 jaar
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J . H . Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Zutphenseweg 15, Telefoon 1505

Voor alle soorten
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters

- Vorden

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor ieder*
vrouw, die met «en
Pas Tunette niet slaagt.

H. LUTH - VORDEN

Met grote blijdschap
Gerard van Laake
geven wij U kennis
H
van de geboorte van
Fien Jansen
ons zoontje
W hebben de eer U, mede namens wederANTONIE
zijdse ouders, kennis te geven van hun
(Anton)
voorgenomen huwelijk, waarvan de
A. Golstein
voltrekking zal plaats vinden op dinsJ. Golsteindag 23 sept. om 9.30 uur ten Gemeentede Graaf
huize te Vorden.
Warnsveld,
Kerkelijke inzegening om 10 uur in de
15 sept. 1958.
Parochiekerk te Kranenburg, Vorden.
Landweg 17
U Nijmegen, Hazenkampseweg 89
u Vorden, Dorpsstraat 34
Voor de vele blijken S September 1958.
van belangstelling bij W Toekomstig adres: Hazenkampsew. 89
ons huwelijk onder- u Nijmegen,
vonden, zeggen wij W Receptie van 1.30—3 uur in Hotel
hartelijk dank.
Bakker.
u
H. Groot Wassink
G. Groot WassinkLangeler
Oostvoorne, sept. '58.
Wim Wesselink
Schelpenweg 8

H

Gevraagd een HULP
in de huishouding, van
8—12 uur.
S A. Huizinga, Stnidsstraat 17, Vorden.
Verpleeginrichting
„Het Enzerinck" te
Vorden (aangesl. b.d.
fed. v. verpleeginr. v.
langdurige zieken)
vraagt flink net MEISJE voor keuken en
huiswerk.
Gez. te Almen, Dorpsstr. 64, huish. HULP
liefst dag. van 9 — 2 u.

en
Anneke Bouwmeester

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats vinden op donderdag 25 september 1958, om 12 uur
ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening door de Weieerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen in de
Her v. Kerk te Vorden om 12.30 uur.
Enschede, Deurningerstraat 69
Vorden, Linde E 80
September 1958.

Herfsttijd . . . .

Mevrouw!!

Ovenjassentijd!!
Doe keuze uit onze zo juist ontvangen kollektie, bestaande uit meer dan
100 allernieuwste dessins.

Vergelijk onze prijzen.

MAATWERK
Bij aankoop van 250 gram goudmerk
koffie a 159 et*, 200 gram heerlijke rumwafels voor 25 et*

maar ook als U dat wenst

Geconfectioneerd.
Altijd eerste klas werk, de juiste maat
en beslist niet duurder.

Jams, alle smaken, per pot slechts 55 et
Grote ontbijtkoek Pierik, deze week 39 et
Noot speculaas* slechts per 250 gr* 49 et
Dadels* lekker en gezond* 500 gr* 49 et
Slaolie per fles
119 et
Groot blik ananas van 165 et voor 139 et
Spaanse wijn per fles van 285 et
voor 225 et
Bloemenzeep, tijdelijk 3 stukjes
voor 49 et
Pré* het moderne wasmiddel*
Bij elke 2 pakken het derde pak gratis*

toenafoer
Ruurloseweg 41, Vorden
Telefoon K 6752-1478

K
• KLM-manchester*
kleding is onovertroffen
in pasvorm en
afwerking en ...

Fa. J. W. Albers

• gemaakt van de
nieuwe zéér sterke

Nieuwstad 5, Vorden

HOUTVESTER, manchester
met de muurvaste
dichte pool . . «

Toekomstig adres. Margrietstr. 7, Delden (O.).
Receptie in zaal Bakker van 14-—15.15 uur
t

0

.jutfenseweg- VORDEN J

Gevraagd per l okt.
BOERENKNECHT
of arbeider. V. J. Dostal, Onstein, Vorden.
Gevraagd plm. 300
oude holle blauwe
PANNEN. Fa. Meulenbrugge.
Te koop PEREN voor
de weck en grote
MOESAPPELS.
Wed. Marsman,
Zutphenseweg C 67.
Te koop een 2 pers.
OPKLAPBED met
bedstel en een prima
driegaats KOOKKACHEL. Henk van
Ark, Insulindelaan 8.
Goed KOLENFORNUIS te koop gevraagd, grote maat.
Aanb. Wed. Klein
Bleumink, Veldwijk
C 101.
Te koop i.pr.st.z.
KOLEN H AARD.
G. J. Klein Selle,
Dr. Staringstraat 6.
A.s. maandag

wegens sterfgeval

gesloten.

Heden nam de Here uit ons midden
weg onze lieve Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder
PETERTJE VAN ENK
wed. van C. Nipius

Keper flanel effen in 7 kleuren f 1.2O
if
ff gebloemd 8 dess. f 1.65
11
ff rand dess.
f 1.90
Gestreept flanel 95 cent

in de ouderdom van bijna 94 jaar.
Vorden, Chr. Nipius
Zutphen, P. C. Nipius^
C. V. V. NipW-van Enk
Vorden, A. G. Nipius
C. L. Nipius-Egbers
Deventer, J. C. Nipius
Vorden, E. C.
klein- en
achterkleinkinderen
Vorden, 16 september
Molenweg 10.

Treffer
flanellen lakens
6.95

K.L.M.

Uw zaak: Telefoon 1514

1958.

Zeer Geachte Heer Luimes!

De begrafenis zal plaats hebben op
zaterdag 20 september om 14 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

300ste

Sint Michielsmarkt

Het gaat goed met
Wat het gras betreft, meldt u bij de fa's. onze afd.
B., H. en W. de gezamenlijke kappers in
Meubelverkoop,
Vorden.
Stoffeerderij en
Zeer waarschijnlijk is bij hen de oplossing!
Matrassen.
Misschien?
Een telefoontje en onze
Want ze kennen niet de kracht van ons stoffeerder staat ook
voor U klaar.
fa. G. W. Luimes
Vorden,Telefoon 1421

Tarvobrood!
Bakker SCHURINK

Doet u aan sport ?

te Hengelo-GId.
op woensdag 24 sept. '58.

A. F. Wiggers Grote aanvoer van paarden
Linde

A. Jansen
schoenhandel
a.s. week wegens
vakantie

gesloten.
Telefonisch
aangesloten
onder no.

1503

G. H. Voskamp
Varkens- en Biggenhandelaar, Molenw. 17

Enterkeuring

Bezoek de Grote Centrale Keuringen van de koud- en warmbloedpaarden.
Plm. 400 inschrijvingen. Aanvang 10 uur.

Op de Biggenmarkt keuring van
biggen en gewichtstaxatie.

Vorden, Molenwerken
vanaf heden

FEESTWEEK HENGELO-GLD.

Telefoon
06752^1323

gehele dag dansen

6691
V. J. Dostal
Aannemersbedrij f
Votdcn

i KEUKENGARNITUUR Fl. 21 n

R. J. KOERSELMAN

Woensdag 24 september

etaleerden wij deze week voor
U.
't Is beslist de moeite waard om
ze te gaan zien.

Verkrijgbaar bij:
Fa* Visser - Vorden
Burg. Galléestraat 5
WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
van 14 t.m. 18 jaar, voor opleiding
diverse afdelingen fabriek en magazijn.

Gems Metaalwerken
Chem. reinigen

Verven

Voor chemisch reinigen, verven,
drijmastern, stoppage, plisseren
en repareren, is het juiste adres

H. Th. Hendriks

Tak van Poortvlietstraat 12, Tel. 5158
Bij geen gehoor Tel 5197
wapen- ensporthandel
OOK VOOR KOUSENREPARATIE.
Telefoon 1272
Model, goed en snel.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
Aanvang clubavond
wordt dezelfde dag gehaald.
Chr. Jongensclub
Stoppage
enz. enz.

„Samuël"

vrijdag 26 september Telefonisch aangesloten onder no.
's avonds 7.30 uur in
Irene. Nieuwe leden
vanaf 12 jaar hartelijk
welkom.

1505

A. J. B. Siemerink (v.h. Hartens)

Wullink's Schoenhandel

Donderdag en vrijdag

stemmingsmuziek

Zondag 21 sept. competitiewedstrijd

's avonds dansen

WERKKLEDINGFABRIEKEN HAAKSBERGEN

Martens

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Zaterdag 27 september

Voetbal
Volleybal
Tafeltennis
Gymnastiek
Dammen of
Schaken
Wij leveren u alles
op dit gebied.

op de markt van
warm- en koudbloedpaarden.
Aanvang 8 uur. Geen inleggeld. Mooie prijzen

G* ten Have

Telefonisch
aangesloten onder no.

Leithen
WOL
leveda
WOL
Scheepjes WOL

Om te
onthouden!
Telefoon

1523
Schildersbedrijf

Ratti l - Erix l J. M. Uiterweerd

Concordia, Langcler, v.d. Weer, Michels Aanvang 2 uur.

Ruurloseweg 35

Horloger - Opticien - Goud en Zilver
Zutphenseweg 15, Vorden

Wie WOL wil . . .
welke de grootste voldoening schenkt,
zoekt die uit de voorraad welke LUTH
u brengt.

H. Luth, Nieuwstad, Vorden

ter gelegenheid van
't 300-jarig bestaan

JÜBILEUMFEESTEH
Centrale keuring van
Warm- en Koudbloedpaarden

Grote internationale

van de Hengelose
Paardenmarkten
Donderdag 25 sept.
Wielerronde van
Hengelo.
(± 100 renners)
Aan v. 16.30 u. Entree 0.25

en kwaliteitskeuring en
gewichtstaxatie van aangevoerde biggen»
Aanvang 10 uur.

Vrijdag 26 sept.
Gymnastiek- en Brandweerdemonstraties met
materialen van voor 50 jr.
en NU.
Aanvang 16.00 uur.

Alle dagen rondgang van Drumbands en Muziekkorpsen
Braderie en Kermis

Corsetten-Show

Zaterdag 27 sept.

300

Woensdag 24 sept.

HEHGELO-GLD.

op maandag 22 september om 8 uur

Paarden- en PonyRENNEN

n.m. in zaal Bakker.
Kaarten zijn GRATIS

met demonstratie en keuring
van Landbouwtuigpaarden,
Aanvang 14.30 uur*

Entree: tribune f 2.50.
Staanplaatsen f 1.50 en f 1.—.
Kinderen staanplaatsen half geld.
's Avonds 19,00 uur
GROOT VUURWERK
Entree 0.25.

Woensdag en
zaterdag DANSEN

ver-

krijgbaar aan onze zaak.

0 ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR DAMES £

Visser - Vorden
Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen.

Adverteerders, dat zegt u genoeg!

„De Reiger"

De tijd van breien breekt
weer aan . . .

Kwaliteitsartikelen

Kent U het genot reeds van 'n

voor zeer lage prijzen

Knittax
Breimachine?

Fles zoete rode wijn voor 1,18
250 gr. Banketbakker Jan Hagel
een bijzonder lekker koekje
voor 59 et plus 20 p.
Tomatensoep m. rijst per blik
58 et plus 10 p.
Grappillon (puur druivensap)
per fles 0.75 en 2.75

GROTE TIJDBESPARING.
In een ommezien breit U hiermee een keurige pullover, vest
of een japon, mantelpakje, shawls,
handschoenen, enz., noemt U
maar op. Ja zelfs het mooiste en
fijnste ondergoed breit die fantastische KNITTAX BREIMACHINE Steken vallen hoort tot
het verleden. De enige breimachine voorzien van naalden met
verende tongen.
Vraagt demonstratie of inlichtingen
bij de Knittax-dealer

Bloemkoolsoep van de Royco
van 68 voor 58 et

voor autorijlessen,
H. Diesvelt
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Telefoon 06753-594
A.B.A.N.
erkend instructeur.

Bupro-gas

Voor uw oliehaard:

Op ons atelier voor veranderingen van Dames-confectie kan
geplaatst worden

ESSO Petroleum
Beter is er niet t
A. de Jonge
Ruurloseweg 37.
Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

een naaister.
Voor prima kracht hoog loon.

C

« De
^^^^ ^x

f 1,80 per kg.
en voor zwarten
f 1,70 per kg.

(Duif»

^_ ^ »/»/ •--m

W.ROSSEL

Nieuwstad 44—48, Zutphen

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles. Te koop: gezaagd eiken-, beuken- en berken-

Weulen Kranenbarg

Telefoon 1396, Vorden

H. H. Motorrijders.
Een leren jas, lekker

brandhout

warm en . . goedkoop.

Ver. v. VrijÜKervorniden, afd. Vorden

Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan! l
fa» G» W» Luimes
Vorden. Telef. 1421.
AUTOVERHUUR
(zonder cauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staringstraat 9.

PASFOTO'S voor
Maxwel koffiepoeder van 2.45
half één gemaakt, de- f 17.50 per m8. Thuis bezorgd bij afname
voor 2.20
zelfde dag nog klaar. van minstens twee m3.
Huninksrookworst is er weer 98 et Foto Zeylemaker,
fa. H. J. EGGINK
Houtmarkt 77,
Zutphen
150 gr. magere Ham voor 79 et
Medler E 101 a, Vorden. Telefoon 6757
Bij f 5 . — boodschappen
Homoeopatische
250 gr. speculaas voor 3Q||t
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
A.s. zondag 21 september hervatten wij
Groot blik haring in tomatensaus
Rheumadruppels onze zondagsschool in de Koffiekamer v.h.
voor 74 et
Zenuwsterkende - Nutsgebouw. Kleintjes om 11 uur. Groten
Droog vet spek, 500 graiuJSO et
druppels
om 10 uur. Nieuwelingen van harte welkom
250 gr. Bruintj e Beer bisHrie 39 et f 2.20 p. Besje v. 30 cc.
Het Bestuur.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Elke week iets nieuws, altijd wat Fotohandel
goeds.
Telefoon 1281.
Laarstraat 5

H. LUTH, Nieuwstad 4

Pluimveehandel
Vorden
Telef. 1283

Prijs f 115,—

Smit, Zutphenseweg

P. C. Hipius, Zutphen

R. J. KOERSELMAN
NUTSCURSUS ENGELS.

RfiQBlink voor uw Rijbewijs

Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk bij
Mevr. v. Mourik (apotheek) of Mej.
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234
Scheltens, Molenweg 5.

Houdt U van gezelligheid!
Een karpet met een persoonlijk karakter kan hiertoe
veel bijdragen.
Voor elk interieur brengen wij een passend karpet
waarvan U jaren plezier zult hebben.
Klassieke
Karpetten met
rijke dessins en
warme tinten in
Smirna

Axminster
Wilton

2OO x 30O

164.75

Sico
Karpet
eenvoudig

en
sterk

48.75

Moderne
Karpetten in
nieuwe kleuren
.en dessins
Haarvelour
Velveto
Wol Bouole

200 x 300

164.75

Wij willen U gaarne vrijblijvend van advies dienen.

stemt tevree

Uw zaak
Zutfenseweg- VORDEN

HET ADRES
voor prima

LACHT
U TOE

eetaardappelen
IS

B. Verkerk
achter het station.
Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst af betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 5435-279.
Voor houten kippenhokken, liggende rabatplanken en glas-inschuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G
Telefoon 561

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Uw aangewezen
adres voor

Chem. reinigen, Tricoleren, Drijmastern,
Verven, Ónz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Adverteert
in Contact

Eigen spaarbedrag minstens f 30,per jaar gedurende 6 of 9 jaar
Goede „samengestelde" rente
Rijkspremie van 10% over
spaarbedrag plus rente
Rente -f- premie maximaal

tot plm. f 500,vraag direct zo'n overeenkomst aan bij de

Coöp. Boerenleenbank „Vorden

99

(Aangesloten bij de Coöp. Centrale Raiffeisenbank te Utrecht)

Bij aanmelding vóór l oktober a»s. ontvangt U van de
bank een aanmoedigingspremie van f 2,50,
.-. - -•-•

•.•* i •—- •?••

