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DIERENDAG

Men schrijft ons:
Op 4 October was het wederom Wereld-
Dierendag en werd overal stilgestaan bij het
wel en wee der dieren.
Is dierenbescherming nu werkelijk wel nodig
in deze vooruitstrevende tijd, 'wordt wel eens
gevraagd.
Het antwoord hierop moet bevestigend zijn.
Helaas wordt nog dagelijks geconstateerd het
grote leed dat de dieren wordt aangedaan.
Weet u wel dat er nog ruim 60.000 ketting-
honden in Nederland zijn. Het Hoofdbestuur
heeft zeker op goede gronden bij de Minister
van Justitie aangedrongen op spoedige rege-
ling. Overal in den lande staan Politie en In-
specteurs van de Ned. Vereniging klaar om
dit kwaad te bestrijden. Onze Inspecteur heeft
onlangs de Achterhoek bezocht en kwam nog
tot ontstellende gevallen. Honden aan een
korte ketting, een kuil gegraven in de grond
en daarboven een plank, dat was alles wat het
dier ter beschikking stond. Regen, wind, koude
hebben vrij toegang. De strijd tegen dit grote
kwaad wordt aangebonden en met alle midde-
len zal hieraan een einde worden gemaakt.
Weet u ook dat er gevallen zijn waarbij het
vee verwaarloosd wordt en sterft. Mishande-
lingen komen nog steeds voor, met de dieren
wordt ruw omgesprongen. Men neemt het niet
zo nauw ,,omdat het maar een dier is".
De Ned. Vereniging tot Dierenbescherming be-
weegt zich op velerlei gebied, waarvan wij
slechts noemen het toezicht op het slachten,
vervoer van vee zowel langs de weg als door
de lucht, voorlichting van de jeugd, kerken,
scholen, het geven van adviezen bij aanschaf-
fing en onderhoud der dieren, het controleren
van de naleving der wettelijke bepalingen,
het opsporen van alle strafbare feiten.
Dat ook de overheid dit werk waardeert moge
wel blijken uit het feit dat de Minister van
Justitie bij de Tweede Kamer een wetsont-
werp tot dierenbescherming heeft ingediend.
Helaas is het nog niet in behandeling ge-
komen. Ook zien wij gelukkig veel Gemeente-
besturen, die hun taak in deze tijd begrijpen j
en overgaan tot het vaststellen van verorde-
ningen op het houden van kettinghonden.
Tenslotte de asyls. De Vereniging te Zutphen
beschikt thans over een goed asyl. waarin ook
gedurende de afgelopen vacantiemaanden veel
pensionhonden tot tevredenheid van de eige-
naars werden ondergebracht.
Talloze zwervers worden liefderijk verzorgd.
In Drummen, Eerbeek en Vorden heeft de Ver-
eniging opvangcentra z.g.n. hulp asyls. De In-
specteur der afdeling doet zijn werk belange-
loos, maar toch zijn ook hieraan kosten ver-
bonden voor verplaatsing enz.
Op 4 October was het Dierendag. Steunt daar-
om het werk van Vereniging. Een grote steun
is nodig wil dit mooie werk voortgang vinden.
Een huiscollecte zal worden gehouden te Vor-
den op 14 October. Geeft ook uw bijdrage en
mocht men u niet thuis treffen of wegens ge-
brek aan collectanten u niet kunnen bezoeken
stuurt uw gift dan aan Mevr. v. Lennep, Zut-
phenseweg C 73, Vorden.

VOETBAL

Voren I heeft Zondag op het nippertje met
2—l van Lochem III kunnen winnen. Overi-
gens verdiende Vorden de overwinning wel,
al werd er lang niet zo goed gesneeld als tegen
Neede. Vooral de voorhoede kon maar niet
op dreef komen en van flitsende schoten was
maar weinig te bemerken. Daarbij werd het
spel veel tekort gehouden, zodat de goed-
spelende Lochemse achterhoede telkens weer
kon ingrijpen. De stand 2—l werd reeds voor
de rust bereikt.
Uit een corner maakte de invaller-rechtsbin-
nen een uitstekend doelpunt, terwijl de rechts-
buiten nummer twee scoorde. Met een ver
schot verkleinde Lochem de achterstand tot
2—1.
Na de rust deden zich nog verscheidene kan-
sen aan beide zijden voor, zonder dat dit veel
govaar opleverde. Alleen verdient een schot
van de Vordense midvoor vermelding, waarbij
een Lochem-back de bal met de hand uit het
doel sloeg. De toegestane penalty werd echter
keurig gestopt.
Vorden II speelde met enkele invallers tegen
Ratti II. Na een spannende strijd bleef de uit-
slag onbeslist 2—2.
Vorden A won met liefst 10—l van Soccii A,
terwijl Vorden B met 5—3 eervol van Zutphen
A verloor.
A.s. Zondag speelt Vorden I in Ruurlo tegen
Ruurlo II, waarbij Vorden op sterke tegen-
stand kan rekenen.
Vorden II ontvangt thuis het sterke Baakse
Boys I, terwijl Vorden A om 12 uur op eigen
terrein tegen Baakse Boys A speelt.
Zaterdagmiddag gaat Vorden B bij A.Z.C. C
op bezoek.

Om je vingers van af te lik'n
zegt Mans uutTwente.
Preuf 't zelf en constateer:

Heineken's h e t bier
met a l l e voordelen.

• Ze werkt er met de zgn.
Heineken's A-gist, een special
gistreincultuur, woarvan geen-
een op de wereld (behalve
Heineken) het geheim kent.

• Heineken gunt zien bier,
veurdat ie 't kriegt, een
jlangdurige rijpingstijd.

• De kroonkurk (ik zeg: döpke)
betekent ne snelle, massinale en
hygiënische afsluuting van dat
kostelijke bier, dat zodönig ook veul
langer goed te hool'n is.

Heineken's Bier
oaweral het meest getapt l

KERKDIENSTEN Zondag 9 October
IRENE

9 uur en 10.30 uur Ds J. Langstraat.
Medlerschool

10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9,30 uur en 3 uur Prof. Dr. J. L. Koole,

van Kampen.

R. K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 8 Oct. van 5 uur tot en met
Zondag 9 Oct. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon

Burgelijke stand van 30 Sept. t.m. 6 Oct.
Gehuwd: H. Verstege en B. Wullink; A. D.
A. Wolbert en E. M. Weenink.

Verlotingsmarkt.
Op de Vrijdag alhier gehouden verlotings-
markt waren aangevoerd 115 biggen, waar-
van de prijzen varieerden van f 38.— tot
f 45. — per stuk. Zwaardere tot f 51. — .
De handel was vlug.
Verder waren 12 runderen aangevoerd. De
prijzen hiervan waren: kalf- of melkkoeien
f 600.— tot f 900. — , kalfvaarzen f 580.—
f 800.—, guste koeien f 480.— tot f 700.— ,
guste vaarzen f 520.— tot f 650. — , pinken
f 325.— tot f 420.—. De handel was traag.
Er werden aanvoerpremiën toegekend voor
biggen en rundvee.
Op het marktplein stonden veel kramen met
galanterieën, bloemen en groente. De mark*
commissie kocht veel prijzen aan voor de
verloting. Er heerste een gezellige drukte.

BUURTVERENIGING DELDEN
De Deldense buurtvereniging besprak in ,,Het
Zwaantje" het winterprogramma 1955. Be-
sloten werd om evenals de vorige winter de
mollenbestrijding in georganiseerd verband te
houden. De onkosten zullen plm. ƒ 1.25 per
ha weiland bedragen.
Teneinde het onderling contact met de leden,
en in het bijzonder met de jeugd te bevorde-
ren, wil het bestuur proberen een sportavond
te organiseren. In verband met het grote suc-
ces van de op 24 September gehouden drop-
ping, zal men 15 October nogmaals een drop-
ping houden.
Bij B. en W. van Vorden zal nogmaals een ver-
zoek om uitbreiding van het aantal lichtpun-
ten in de buurtschap Delden worden inge-
diend. Het. eerste verzoek is nl. afgewezen.
Ter bevordering van de verkeersveiligheid
zullen de eigenaren van het kreupelhout langs
do wegrn worden verzocht om dit hout op te
ruimen, teneinde het uitzicht in de bochten en
op kruispunten te verbeteren.
De vergadering stcnd onder leiding van de
heer M. H. Gotink.

NUTSFLORALIA
Do hoofdprijs van de verloting van Nuts-
floralia is nog steeds niet opgehaald. De prijs
(een bloemenschilderij van Jan Kost) is geval-
len op No. 23. Ook de overige prijzen zijn nog
lang niet alle opgehaald. Kijk uw loten dus
eens goed na, misschien behoort u wel tot de
gelukkigen. De prijzen kunnen opgehaald wor-
den aan het woonhuis van conciërge Koop,
aan de Zutphenseweg.

ft

FOKDAG TE VORDEN
Vrijdag werd te Vorden, in de weide van de,
Wed. Hartman aan de Zutphenseweg de twee-
de F.H. districts-fokveedag gehouden, uitgaan-
de van het district Vorden van de Provinciale
Bond van Fokverenigingen van het F.H.-vee-
slag in Gelderland met als aangesloten vereni-
gingen: Vorden, Eefde, Laren (G.), Harfsen,
Brummen en Hengelo (G.).
Niet alleen was de belangstelling van de in-
zenders groot (bij F.H. waren 129 inzendingen
en bij het M.R.Y.-vee 147) doch ook vele ande-
ren, uiteraard veehouders, kwamen een kijkje
nemen.
's Morgens dankte de loco-burgemeester, de
heer A. J. Lenselink (wegens afwezigheid van
burgemeester van Arkel) de organisatoren
voor de moeite, die zij zich ieder jaar getroos-
ten om deze fokdag te doen slagen. De vee-
houderij, aldus spr. neemt een grote plaats in,
in ons agrarisch leven en het is zeer ver-
blijdend, dat alles gedaan wordt om de pro-
ductie van onze melkvee-stapel op te voeren.
Het stamboek en de fokverenigingen hebben
op dit gebied zeer goed werk verricht.
De jury voor het F.H. Veeslag werd gevormd
door de heren M. Koomen, Arnhem. Z. G. van
Eerden, Winterswijk, Ir F. de Boer, Arnhem
en G. J. Keurentjes, Zelhem.
Voor het M.R.Y. waren dit de heren G. Pardijs,
Eefde, W. Roeterdink, Gorssel, H. Makkink,
Warnsveld en W. B. H. Aalderink te Lochem.
Als arbiter, zowel voor F.H.- als M.R.Y.-vee-
slag fungeerde Ir Hoogland, rijksveeteeltcon-
sulent te Arnhem.
Bij de zwartbonten waren er goede, oudere
dieren (melkgevende) terwijl het jongere ma-
teriaal nog wat te wensen overliet. Weinig
uniform en niet te best afgewerkt in de onder-
delen.
Bij de roodbonten was het jongvee verhou-
dingsgewijze beter dan bij het F.H.-vee. Bij
het M.R.Y.-vee werd als kampioen aange-
wezen „Ellie" van J. W. Abbink, Vorden
(Melkgevende Stamboekkoeien boven 5 jaar,
hoge productie) en als reserve-kampioen ,,Ti-
ny" van B. G. van Zadelhoff te Wichmond
(zelfde rubriek).
Bij het F.H.-vee werd kampioen „Sinnema 18"
van Oude en Nieuwe Gasthuis te Warnsveld
(Mjelkgevende vaarzen) en reserve-kampioen
„Roosje 2" van Oude en Nieuwe Gasthuis te
Warnsveld (Melkgevende koeien, geb. na l
Jan. 1949 gew. productie).
Hieronder volgen de namen van de Vordense
Veehouders die voor een prijs in aanmerking
kwamen: F.H.-veeslag:
A. J. Zweverink, W. Rietman. L. Wiltink, H.
Tjoonk, G. J. Sloetjes en J. Weenk.
M.R.Y.-veeslag:
L. J. Rietman, J. W. Abbink, G. J. Arfman, G.
J. Mennink, H. Wesselink, G. J. van Ark, A.
Wassink, B. H. Koning, G. Berenpas, G. J.
Vruggink, G. Dykman, H. Rietman, A. J. Olt-
voort, L. J. Nijendijk, B. Rossel, A. J. Maalde-
rink, C. J. Jansen en J. G. Arfman.

ZUSTER HAAIJER VERTELT OVER HAAR
WERK

Op uitnodiging van de Geref. Jeugdcentrale,
in samenwerking met de Geref. Mannen en
Vrouwenvereniging, sprak zuster M. P. C.
Haaijer, sedert 1939 evangeliste van de Stads-
zending ,,Het visnet" te Rotterdam, Vrijdag-
avond in „Irene".
Zuster Haaijer vertelde enige belevenissen uit
haar werk in Rotterdam, vooral in de om-
geving van de Schiedamsedijk en Zevenhuis-
steeg, waar het zedelijk peil nu niet bepaald
hoog kan worden genoemd. Een aantal schrif-
telijke vragen werd door de spreekster beant-
woord.



M.R.Y.-JONGVEEKEURING
Uitgaande van de fok- en melkcontrölevereni-
ging „Delden" werd op de boerderij „Lang-
kamp" van de heer J. Eggink een M.R.Y.-jong-
veekeuring gehouden.
Van de volgende eigenaren werden dieren be-
kroond:
Drachtige vaarzen, geboren tussen l-l-'53 tot
31-8-'53. Een goede klasse met een goed kop-
nummer: 1. H. Tiessink; 2. B. Wesselink; 3. W.
Eskes.
Pinken, geboren van l-9-'53 tot l-3-'54. Beste
klasse met uitstekend kopnummer: la en 2b
B. Rossel; Ib. A. J. Vruggink J.W.zn; 2a. H.
Tiessink; 2b. M. Regelink; 3a. B. Rossel; 3b. A.
C. Gotink.
Pinken, geboren van l-3-'54 tot l-9-'54. Rede-
lijke klasse met goed kopnummer: la. H. Riet-
man; Ib. M. Regelink; 2b. B. H. Lebbink; 2b.
A. J. Vruggink; 3. A. J. Maalderink.
Kalveren, geboren van l-l-'55 tot l-4-'55,
Beste klasse met goed kopnummer: 1. M. H.
Gotink; la. J. W. Vruggink; 2 en Ib. G. H.
Jansen (Hammink); 2a. en eerv. vermelding
D. Tiessink en A. J. Maalderink.
De jurf, bestaande uit de heren B. H. Koning
en H. J. Pardijs, beiden uit Vorden, was van
oordeel, dat de vereniging over een prima
M.R.Y.-jongveestapel beschikt. Het bestuur
stelde elke prijswinnaar een Vordens marktlot
ter hand.

PAARDENKEURING
Op de enterkeuring, welke te Hengelo (G.)
tijdens de paardenmarkt werd gehouden,
kreeg de heer G. Wuestenenk met een warm-
bloedenter een la prijs.

Dammen.
De „Vordense Damclub" speelde Dinsdag
haar eerste competitiewedstrijd tegen Laren
en won met 10—6, hoewel een weinig ge-
flatteerd. De volledige uitslag is als volgt:
Lammers—Stegink 1-1, Oukes—Rougoor2-
0, Breuker—Geenhuizen 2-0, Wijen-Lammer-
tink;2-0, Klein Bramel —Haytink 1-1, Mas-
selink—Slagman 1-1, Wansink —Wesseldijk
1-1, Kamperman—Nijenhuis 0-2.
Laren speelt in deze competitie slechts met
8 man.

Aanvoerpremiën.
De aanvoerpremiën voor de meeste biggen
op de verlotingsmarkt werden gewonnen
door: Ie pr. L Schouten, 2e pr. B. Willem-
sen en 3e pr. B. Willemsen Jr.
De Ie aanvoerpremie voor rundvee kreeg
G. Vlogman, de 2e was voor A. Brandenbarg.

J.B.T.B.
Onder voorzitterschap van de heer A. Lich-
tenberg Jr. hield de J.B.T.B. haar eerste
winterbijeenkomst. De Geestelijk adviseur,
Pater Polanen, werd speciaal verwelkomd.
Het winterprogramma zal op de volgende
vergadering bekend worden gemaakt. De
diploma's van de cursus motorenkennis wer-
den door de voorzitter aan de heren A. F.
J. Waarle, Joh. Waarle, Th. Woltering, A.
Woltering en H. Spithoven uitgereikt.
Na de pauze werd afscheid genomen van
de technisch adviseur, de heer F. R. Schoe-
naker, die binnenkort naar elders vertrekt.
De voorzitter memoreerde het vele opbou-
wende werk dat de heer Schoenaker in de
loop der jaren had verricht. Steeds kon men
op hem rekenen. Als kleine herinnering werd
hem een rokertje aangeboden.
De heer Schoenaker dankte de voorzitter
voor zijn hartelijke woorden en zei dat hij
steeds met plezier de J.B.T.B.-bijeenkomsten
had bezocht en prettig met het bestuur had
samengewerkt. Hij wenste de vereniging ge-
stadige groei toe voor de toekomst.
Medegedeeld werd nog dat op Zondag 9
October te Baak de oogstdankdag wordt
gehouden voor de kring „Graafschap".
Tot slot sprak de G. A. een opwekkend woord.

Katti nieuws.
Ratti bleef in de running door Zondag weer
een fikse zege binnen te halen in Warnsveld,
door Warnsveldse Boys met 5— l te kloppen.
Hoewel Warnsveld het eerste doelpunt
scoorde behaalde Ratti reeds voor de rust
een 2—l voorsprong. Het was jammer dat
de wedstrijd, die zeer spannend was, af en
toe een wat fors karakter kreeg. Voor de
rust was het een matige strijd, met weinig
verschil tussen de beide ploegen. In de tweede
helft kon Warnsveld tegen de actieve en
levendige Ratti-voorhoede weinig uitrichten
en moest tenslotte de zege aan de gasten
laten.
De Ratti-reserves speelden met 3 invallers
op eigen terrein tegen Vorden II, welke
wedstrijd in een 2 — 2 gelijkspel eindigde.
De A-junioren verloren met 9—0 van Be-
Quick B.
Morgen wacht Ratti I op eigen terrein weer
een geduchte strijd tegen S.V.D.E.S. I uit
Eibergen, dat j.l. Zondag van Keijenburgse
Boys met 3—l won. Er is dus alle reden
om deze tegenstander niet te onderschatten.
Ratti II is vrij. De derde uitgave gaat naar
Vierakker, waar zij tegen Sociï I uitkomt.

BSijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

Coöp. Rundveefokver. „De Wiersse".
Op Maandag 3 October werd door boven-
genoemde vereniging een fokveedag gehou-
den. De hoofdprijs, een wisselbeker beschik-
baar gesteld door mevr. Gatacre-de Stuers,
werd dit jaar gewonnen door de koe Mina3

van J. W. Boeijink, Barchem.De 4 medailles
die beschikbaar gesteld werden, resp. 2 door
de coöp. zuivelfabriek „De Wiersse" en 2
door de coöp. landbouwver. „Ons Belang"
te Linde, werden in volgorde van de ge-
plaatste dieren gewonnen door: Stiena van
G. Arendsen Raedt te Barchem (tevens re-
rerve-kampioene van deze keuring) Annie
van A. J. Weernink te Barchem, Christina
van G. Arendsen Raedt en Gerrie3 van J.
W. Boeijink.
Verder werden door de volgende eigenaren
prijzen behaald:
H. J. Everink, W. J. Schutte, G. J. Bannink,
J. W. Nijhoff. B. Arendsen Raedt, G. J.
Tiessink en G. J. Schutte, allen te Barchem,
Joh. Weenk, W. Norde, J. Gr. Wassink,
H. Verstege, Joh. Wesselink, Joh. Nijenhuis,
Wed. H. Bogchelman, J. Mulderije, H. Be-
renpas, G. J. Lichtenbarg en G. W. Mom-
barg, allen te Vorden, B. J. Bannink en B.
H. Nekkers te Ruurlo.
Voor deze keuring bleek een zeer goede
belangstelling te bestaan, ook van de zijde
van het publiek. De kwaliteit van het aan-
gevoerde vee was van uitstekend gehalte.

Bondsdag van koren.
Het R.K. zangkoor „Cantemus Domino" nam
onder leiding van de heer H. F. Helmink
deel aan de jaarlijkse korenbondsdag te Ol-
burgen, uitgaande van het Dekenaat Zutphen.
De Vordense zangers hebben hier een zeer
goede indruk achtergelaten.

Wrijf Kou en Pijn
met-DAMPO

WAT EEN GEMAK,
zo'n

„Knittax" Breimachine

ILiv ribiv r e w s

Natuurlijk de erkende
B.E.A. Autorijschool van

George Seesing
„'t Groenedal", Telefoon 358

Vorden

Bouwers.'
Wij hebben geregeld in voorraad:

Veereinigers
met of zonder huishoudset.

In de winter onmisbaar voor uw vee.

Electro-, Radio- en Televisiebedrijf
DEKKER

Telef. 253 Vorden

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

Alle patronen kunt u er op
breien, ook met uitgehaalde wol
en katoen.
Dunne en dikke soorten wol-

Met garantie Gratis les

VRAAGT DEMONSTRATIE
bij

H. LUTH - Telef. 396 - VORDEN

EMPQRijwielfabriek, Vorden
vraagt voor de onderhoudsdienst
2 prima bankwerkers
2 flinke jonge krachten met A.b.s.-diploma.

*
Voor de fabrieksafdelingen:

Actieve jongens tot 18 jr.
voor opleiding tot monteur,
framebouwer, enz.

Inlichtingen bij de Portier of schrif-
telijk.

W. Rossel
Pluimveehandel

vraagt alle soorten

wild en
wilde konijnen

Te koop dekrijp B.B.
ZEUGJE, keuze uit 3.
T. Roeterdink, B 21

Verloren

een kippenmand
op de weg van Warnsveld naar Vorden,
door

Bruggeman, Pluimveehandelaar, Vorden
Gaarne bericht.

SCHOTTELINGEN
te koop
bij G. Klein Lebbink,
Brandenborch, E 97

Dragende varkens
te koop en 3 biggen.
D. Nijenhuis,

bij 't zwembad

Bestel al Uw

Drukwerk
bij Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12 - Vorden

Maak gebruik van deze gelegenheid!
15 pCt. korting op onze prima ge-
reedschappen
(Uitgezonderd Nooitgedacht)

2O pCt. korting op Land- en
Tuinbouwgereedschappen

H.H. Aannemers grote korting op Hang- en Sluitwerk

Stolp's Ijzerhandel, Houtmarkt 67, Zutphen
Telefoon 2631

Hardboard-platen
Goedkoop!

Beltman, Warnsveld
Telf. 3592-K 6750

WULLINK
voor betere schoen-
reparatie.

Te koop toom BIG-
GEN en guste PINK
bij H. J. Heuvelink
Dzn., Warken Warns-
veld.

Te koop zware BIG-
GEN. Joh. Weenk,
E 92, Brandenborch.

Te koop toom BIG-
GEN bij J. W. Bijen-
hof, Wildenborch D
62.

Te koop Belg. HER-
DER, reu, 6 maand,
keuze, uit 2 zeer waaks
}. Vlogman, C 123.

Te koop een jonge
guste KOE, met 8 L.
melk, en een MAAL-
KALF, 5 maand.
B. Antink Linde N.o.Z.

Herv. Gern. Vorden
De beide predikan-
ten hebben Dinsdag
11 October geen
spreekuur.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.



Voor de deelneming,
betoond bij het over-
lijden van onze ge-
liefde Man, Vader,
Behuwd- en Groot-
vader
Hendrik Wesselink

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Wed. S. Wesselink-
Rossel

en Familie
Vorden, Oct. '55.

Gevraagd HULP in
de huishouding, 3 a 4
d. p. week op boer-
derijtje te Vorden.
Brieven Nieuwstad 57

Biedt zich aan DAG-
MEISJE, voor hele
dagen.
Inlichtingen Bureau

Contact.

Bijverdienste.
Thuiswerk voor dames,
zeer goede mogelijk-
heden. Aanschaf van
apparatuur is nood-
zakelijk, kan na over-
leg geregeld worden.
Brieven onder no. 28
bureau van dit blad.

Inzinkbare trapnaai-
machine te koop, we-
gens bijz. omst.heden;
z.g.a.n. Joh. Brinker-
hof, Wildenborch D
72.

Te koop een jongens-
fietsje, v. leeft. 5—8
jr. G. J. Eyerkamp,
Delden B 35.

EETAARDAPPELS
te koop, ijsselster.
J. L. Klein Brinke,
Hackfort.

WALNOTEN te
koop bij R. Mennink,
Wildenborch.

Te koop 500 KOOL-
RAPEN, ook goed
voor consumptie.
L. G. Bekker,
Zutphenseweg 31.

Te koop een in goede
staat verkerende stort-
kar, 4 duims beslag.
G. J. Bouwmeester.
„Voorschotje" Linde.

Te koop een r.b. dra-
gende VAARS, 14
Oct. a.d. telling. H.
Rietman, „de Poll",
Wichmond.

Te koop r.b. MAAL-
KALF bij H. Kreunen
D 84.

Te koop r.b. dragen-
de VAARS, goede
productie. H. W.
Eijkelkamp, „de
Weerd", Linde.

2 r.b. VAARSKAL-
VEREN te koop, 5
mnd. oud. J Koren-
blik, achter 't station.

Te koop een beste
nieuwmelkte F.H.
VAARS en een nuch-
ter VAARSKALF.
B. Voskamp, „Vos-
kuil".

Te koop rode en witte
KOOL bij „Hein" bij
de Limonadefabriek,
Galgengoor.

Te koop een neuren-
de VAARS, 20 Oct.
aan de telling, goede
productie. H. J. Bul-
ten, Warken.

r l
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X

A. G. H. Lauckhart

en

R. Lauckhart-Kornegoor
n

hopen op Maandag 10 Oct. '55 ^
hun 25-jarige echtvereniging te M
herdenken. u
Dat zij nog lang voor elkaar en Q
voor ons gespaard mogen blijven Q
is de wens van hun dankbare ft
kinderen A

Harry en Jenny
Joop
Henny

X Vorden, October 1955.
X Het Hoge 49.

* A

X De 10e October hopen onze geliefde *
S~*i lu Ouders

X W. Dijkman

en
r \

K H. Dijkman-Meenink

X hun 25-jarige echtvereniging te her- X
U denken. Hun dankbare kinderen

X Wim
X Henk
W Gerda

X
X
X Voeden, October 1955.
X B 87.

Bertus en Mini
Hennie

Rubber Stalmatten
kunnen we direct uit voorraad in elke
maat leveren en worden ook eventueel
door ons gelegd.

fl. R. Wagenvoort, Timmerbedrijf
HACKFORT - VOEDEN - TELEF. 259

DE ikEGRAAF„

vraagt voor haar agentschap Vorden

een actieve

Agent-(Bezorger)

Brieven of aanmeldingen aan

Ruurloseweg 37, Vorden

Jongens- en Meisjesschoenen
met % jaar garantie zool.

Voordeliger bij

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

De klok luidt!
OLBA

Herfstweer . . .
Rookworstweer

1ste voor 79 cent
2e voor 59 cent

Komt, proeft en overtuigt u

Steeds vaker

Kistemaker
Dus . . Kwaliteit.

De fijnste winterkost!
Onze heerlijke ZUURKOOL met
Anton Hunink's Gelderse rookworst.
Zeeuwse bruine bonen, capucijners,
groene erwten, spliterwten.
Bruine bonen (import) per kg 49 et.
Nieuwe vijgen, 250 gram voor 25 et.

Fa. J. W. ALBERS
Pedicure, Voetverzorgings-

en Massage-Inrichting

Hebt U pijnlijke voeten?
Laat ze dan vakkundig behan-
delen.
Tevens het adres voor maat-
steunzolen.
Leverancier Ziekenfonds O.G.Z.O.
Gratis voetonderzoek.

Medisch Gedipl. Chiropodiste

Dini Wolsing
Raadhuisstt. 26. Tel. 5 H, Vorden

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

12 Oct.

te Hengelo (611)
De Marktverenig.

Opeens verscheen de bromfiets
en stak zo mazjHe weg over! Hij zag
het nog net en kon door snel uitwijken
een ramp voorkomen.
Zijn ogen waren goed! Hoe zijn de uwe?

fa. Marten^
^Hwert U de juiste bril.

de opticien die altijiTvoor U klaar staat! l

92.5«

Bekoorlijk costuum in 100"7o
wollen jersey van pracht
kwaliteit. Cotelé verwerkt
voorpand.

Visser - Vorden

DE ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V.
vraagt voor haar fabriek aan de Tivolilaan te Arnhem

MANNELIJK PERSONEEL
van 18 tot 45 jaar

VOOR OPLEIDING TOT PRODUCTIEARBEIDER
IN PLOEGENDIENST.

Bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste dienst met
opneming in het ondernemingspensioenfonds.

Vervoer per eigen bus langs de route:
Epse, Gorssel, Zutphen, Arnhem of de route: Leesten,
Vierakker, Wichmond, Vorden,Warnsveld, Zutphen, Arnhem

Sollicitanten kunnen zich op iedere werkdag van 8.30—12
uur v.m. en op iedere Dinsdagavond van 7—8 uur bij de
fabriek aanmelden.

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

Extra aanbieding
500 gr. spek 90 et 200 gr. hamworst
500 gr. vet 58 et 200 gr. ontbijtspek
100 gr. lever 55 et 200 gr. leverworst
200 gr. zure zult 55 et 200 gr. bloedworst

200 gr. tongenworst 60 et

55 et
55 et
30 et
35 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Neem-Savondsvoorhets.apen9aaneenlepel



Op de Boekbinderij van de

N.V. W. J. Thieme & Cie
Zutphen

is nog plaats voor een

LEERLING-BOEKBINDER

Loon volgens de C.A.O. - Opleiding
volgens het leerlingstelsel - Zich aan-
melden: Groenmarkt 19, Zutphen

tussen 9 en 12 en 14 en 17 uur.

CENTRA
A.s. Dinsdag 11 October is onze
zaak GESLOTEN.

T. van der Lee - 't Hoge 56

^ Dames!
Heden Zaterdag

Demonstralie
van de Cacaofabriek
„De Zaan".

Monsterpakjes cacao gratis.

SMIT, Zutphenseweg
„Elke week iets nieuws,

altijd wat goeds".

Het Bestuur der Coöperatieve

Zuivelfabriek „de Wiersse" te

Linde (Gem. Vorden) wenst aan

te besteden het

Melkvervoer
voor de jaren 1956 en 1957

Inlichtingen en rittenlijst ten kantore
der fabriek verkrijgbaar.

Inschrijvingen in te zenden tot en met
Zaterdag 15 October a.s.

Zaterdagavond
15 October

Dansen
in zaal Langeler te

Hengelo-Gld.

Prima keper flanel, effen kleuren
per meter 1.29

in Gebloemd 1,49

Onderjurken met strook en kant 3.95

Onderjurken, geplatteerd vanaf 3.95

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Vorden

Nütsblokfluitcursus
Donderdag 13 October aanvang van de
lessen om 4 uur in de koffiekamer van het
Nutsgebouw, ingang Kerkstraat.

Als de winter nadert
begint U te overleggen, welke

MATRAS
U denkt te kopen, of dat U
de oude matrassen opnieuw
laat overtrekken en bijvullen.

Komt U dan onze kapok-, binnen-
vering-, schuimrubber- en andere
matrassen eens kijken.
Wij hebben ze in voorraad met zo-
mer- en winterkant.

Ook in wollen en gestikte de-
kens ontvingen wij de mooie
nieuwste dessins en kleuren.

JOH. HEERINK
Telefoon 393, Vorden
Complete Woning inrichting

Wij geven geen zegels of melkkoetjes,
maar steeds lage prijzen!

l pot appelstroop 34 et
l grote pot pindakaas 77 et
l grote fles zuivere Arachitc

slaolie 145 et
500 gr. zachte zeep 39 et
12 spritsstukken 49 et
l fles levertraan, ten Doesschate

130 et
200 gr. gesorteerde koekjes 55 et
250 gr. prima verpakte

huishoudkoffie 145 et
150 gr. gesorteerde vleeswaren 59 et

Als extra reclame:
100 gr. prima thee 69 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Endocil
de hormoonhoudende
dag- en nachtcrème

verjongt
Uw
uiterlijk

vernieuwt
Uw
huid

wist
leeftijd-
sporen
uit

ENDOCIL schenkt nieuwe,
natuurlijke schoonheid

Endocil
het wetenschappelijke,

gezonde schoonheldsmiddel
van ORQANON hebben wij
voorradig.

WIE KART
Kapper - Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30.cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

ER GEBEURT WAT!!
Voor u en uw kinderen

deze week iets extra s.

Ondanks de pas verlaag-
de prijzen DEZE WEEK
10 pCt. korting extra op
al onze wollen Kinder-
jurken.

Wollen gabardine mantels 76.50
Katoenen gabardine mantels 39.75
Prima loden (geruit) mantels 69.50

Alle mantels geheel gevoerd, met ca-
puchon.

Komt eens passen bij

H. Lutli, Tel. 396, Vorden

Wilt U SNEL en GOED leren

autorijden?
Dan naar AUTORIJSCHOOL

REGELINK
Varsselseweg l,Hengelo-Gld, Tel.06753-234

Ook vandaag wordt weer bewezen:
C ON TA C f wordt van A tot Z gelezen!

Voor worst naar de slager

maarrrrrr
voor prima
Zuurkool naar

Derksen, Zutphenseweg 13
Telefoon 334

Telefonisch aangesloten
^Ponder No. 588

Fa. M. Wansink & Zonen
Schilders- en Behangersbedrljf
Handel in (ïlas, Verf en Behang

Raadhuisstraat 11-13, Vorden.

Laboratorium v. Grond- en Gewasonderzoek
Dir.t Ir. A. Kerkhof * „GROUW"

Assistenten:

Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, Vorden - Tel. 508

Grondmonsters, door hen ge-
nomen worden volledig onder-
zocht, (ook op neven- en sporen-
elementen.

Geen boer mag met minder tevreden
zijn.

Vlug ]
Volledig
Voordelig te Grouw,

Voor koude voeten
Dames- en Herenbromfietslaarzen

heerlijk warm gevoerd.

Wullink's schoenhandel
4 Ocfnbcr i*»ris fn't /Jiercmtlrty

Op Vrijdag 14 Oct.
wordt de buscollec-
te voor Dierenbe-
scherming gehouden

Geeft allen, het is zo nodig!

Nutsgebouw ™
V VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 15 Oct, 8 uur
De diep aangrijpende speelfilm

Het offer van een Moeder
met: Amedeo Nazaari - Yvonne San-
son (de sterren uit „De zoon van nie-
mand").

Het noodlot achtervolgt Anna Ferrari
en haar lieve kleine dochtertje.

Voor sommigen is het leven zo hard!
Waaraan hebben zij dat toch verdiend ?

Een film, die U tot in het diepst van
Uw ziel zal ontroeren.

Toegang 14 jaar J
Entree: 1.20-0.90-0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

De Herfst
heeft zich aangemeld

Komt nu eens kijken naar onze
pracht collectie:

Jersey Damesblouses

Jersey Damesvesten

Jongens en Meisjesvesten
en Pullovers

Herenvesten

Herenpullovers

Schoolderman - Vorden
Adverteert in Contact.

Kies voor
sneller, gladder,

comfortabeler
scheren de

met het
grootste actieve scheer'
oppervlak ter wereld

In pracht cassette UB.
met Inruil van één
oud electr isch
scheerapparaat. 20.- terug

Bi| inruil 78.50

Vraag inlichtingen
en demonstratie bij:

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. Wal

Beslist Uw Drogist

H.H. Pluimveeh.!
Denk aan de prijs
voor uw kippen.
Wij betalen de prijs

W, ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

A.s. Zondag

Ratti I

S.V.D.E.S. l
Aanvang 2 uur

Terrein Ratti,


