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WINTERPROGRAMMA VAN HET NUT
De Mij. tot Nut van 't algemeen afd. Vorden

heeft voor haar a.s. Winterseizoen 7 avonden
op haar programma staan. Voorts zijn er en-
kele middagvoorstellingen van films voor de
jeugd en zijn er een aantal nieuwe cursussen
ingevoegd. De eerste Nutsavond zal plaats
vinden op Dinsdag 18 Oct. Dan komt mevr.
Georgette Hagedoorn met een keur van
folkloristische liederen en internationale
chansons.
In November houdt de heer D. v. d. Meulen
uit Eefde een interessante lezing met licht-
beelden over Arabië. In Dec. zal ds Langstraat
weer een avond verzorgen met zijn voor-
drachtkunst. In Januari komt het Haags ballet
„Marjo" een avond vullen. In Februari is er
een filmavond over industrie in eigen land,
terwijl er in Maart een kleinkunstavond op
het programma staat verzorgd door Jiswalda
van Ittersum en Han Beuker. Het seizoen
wordt besloten met een toneelavond, te geven
door de Amusementsvereniging Vorden.

EXCURSIE EMPO RIJWIELFABRIEK
Evenals vorige jaren organiseerde de Empo
Rijwielfabriek voor het personeel tot 18 jaar
een excursiedag.
Woensdag gingen de jongens per bus naar
Doetinchem waar de Vredestein Bandenfa-
briek werd bezocht, 's Middags werd naar
Ulft gereisd en hier werd een bezoek ge-
bracht aan de DRU.
Het was een leuk en leerzaam uitstapje, wat
door de jongelui zeer op prijs werd gesteld.

FILMAVOND KON. SHELL N.V.
Maandagavond werd door de Kon. Ned.

Shell N.V. een filmavond verzorgd in hotel
Bakker voor de leden van de V.A.M.C. „de
Graafschaprijders" en de afd. Vorden van het
Verbond van Veilig Verkeer. Namens de Shell
was de heer Metz uit Zeist aanwezig om bij
de films een korte explicatie te geven. Aller-
eerst werd vertoond een film betreffende de
voorbereiding bij het zoeken naar olievelden.
De tweede film die werd vertoond liet de
aanwezigen tal van prachtige kleurenopna-
men van het eiland Curacao zien. Dit eiland
is dank zij de enorme raffinaderijen van de
Shell tot grote bloei gekomen. Na de pauze
vertelde de heer Metz een en ander over de
wereldomvattende organisatie van cie Shell.
Oorspronkelijk is de Shell een Nederlandse
maatschappij, gesticht door een Groninger.
Na deze korte causerie werd de T.T. film 1954
gedraaid. De aanwezigen kregen hierbij op
het witte doek fantastische snelheden te zien.
Met een woord van dank aan de heer Metz
sloot de heer Haverkamp, voorzitter van de
V.A.M.C, deze zeer geslaagde avond.

VOETBAL
Vorden I heeft een verdiende overwinning
2—l behaald op Neede III. Zij heeft deze
overwinning niet cadeau gekregen en in het
laatste half uur, toen de Vordenaren het tem-
po niet meer kon opbrengen, stond de zege
lang niet veilig.
Voordien had Vorden wel het beste van het
spel en speciaal de voorhoede combineerde
en schoot niet onverdienstelijk. Dat er voor
de rust maar één doelpunt gemaakt werd,
lag meer aan de prima doelverdediger van
Neede, die de onmogelijkste ballen er uit
hield, dan aan het schieten der Vordense
voorwaartsen. Toen na de rust de rechtsbui-
ten nogmaals een fraai doelpunt scoorde, trok
heel Neede ten aanval met het gevolg dat
Vorden in het defensief gedrukt werd, mede
door gebrek aan uithoudingsvermogen van
meerdere spelers. Het schot was bij de gasten
echter zoek, zodat het bij een tegendoelpunt
bleef. De wedstrijd stond op goed peil.
Vorden a verloor van A.Z.C, a met korfbal-
cijfers 7—3, welke uitslag wel wat geflatteerd
is. Vorden b won in een vlot gespeelde wed-
strijd met 3—l van Almen a.
A.s. Zondag ontvangt Vorden thuis bezoek
van Lochem III. Als de voorhoede van Vor-
den weer zulk een schietlustige bui heeft als
j.1.* Zondag, dan kunnen de beide puntjes
thuis gehouden worden, hetgeen zeker moge-
lijk is.
Vorden II gaat op bezoek bij Ratti II, waarbij
het geducht kan spannen, temeer daar beide
ploegen weinig voor elkaar onderdoen. Vor-
den b speelt Zaterdagmiddag in Zutphen te-
gen Zutphen a, terwijl Vorden a Zondag op
bezoek gaat bij Soccii a.

BIOSCOOP
„Laurel en Hardy als brokkenpiloten" is de
titel van de film die vanavond in het Nutsge-
bouw draait. De namen Laurel en Hardy
waarborgen U een avond van de grootste kol-
der, dus als U eens hartelijk wilt lachen: hier
is Uw kans. Vanuit Parijs nemen zij dienst in
het Vreemdelingenlegioen en vertrekken naar
Marokko. Na heel veel avonturen belandden
zij tenslotte in Amerika. In het tijdsverloop
van een paar uren maakt U op deze film dus
kennis met drie werelddelen. Vlugger kan het
haast niet!

Veerjoargetijden bier!
noemt Mans uut Twente Heineken's.

Drink 't 's zomers en 's winters
in veur- en najoar 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. l

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

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

Heineken's
oaweral het meest

KERKDIENSTEN Zondag 2 October
IRENE

9 uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur Mej. de Neeling. Jeugddienst.

Onderwerp: „Tot uw dienst".
Kapel Wildenborch

10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk

9.30 uur en 3 uur Ds. G. Lugtigheid,
van Zwolle.

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

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
i Zaterdag l Oct. van 5 uur tot en met

Zondag 2 Oct. Dr De Vries, telef. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 23 t.m. 29 Sept.
eboren: z. van G. Hendriksen en J. B.
endriksen-te Veldhuis; d. van H. A. Bloe-

mendaal en H. J. Bloemendaal-Golstein.
Ondertrouwd: H. Huetink en J. Nijenhuis;
J. W. Golstein en A. J. Bomer; W. Kamp-
huis en J. M. Gotink. r
Gehuwd: H. Verstege en B. Wullink.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 78 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 42.~-
Handel was traag.

DAMCLUB VORDEN
Deze week werd door de damclub Vorden
deelgenomen aan nederlaagwedstrijden te
Hummelo. Door een 12—8 overwinning op
Hummelo I bracht Vorden deze vereniging
de grootste nederlaag toe en kwam hierdoor
in het bezit van een fraaie beker.
As. Dinsdag speelt Vorden haar eerste com-
petitiewedstrijd tegen Laren I.

i

Zondag 2 October om half elf
is er

JEUGDDIENST
in gebouw Irene.

*Mej. De Neeling uit Laren-Gld.
heeft als onderwerp gekozen:

„TOT UW DIENST"

WERKTUIGENVER. M.E.D.O.
Op een bijeenkomst van de Coöp. werktui-
genvereniging „M.E.D.O." werd besloten tot
het bouwen van een machineloods. Het ge-
bouw wordt 12 mtr breed, 10.50 mtr lang, de
voorzijde 3.50 mtr hoog en de achterzijde
2.50 mtr met een nokhoogte van 5.50 mtr.
De kosten van dit (houten) gebouw bedragen
plm. j' 3.700,—. De heer E. Voskamp, machi-
nist, zal een terrein daarvoor afstaan. De
aardappelrooier zal voorlopig niet worden
verkocht. Het bestuur zal trachten tot een
georganiseerde mollenbestrijding te komen.
De dorsmachine zal zo mogelijk van een ver-
beterde persbinder worden voorzien.

„CONCORDIA"
De actie, welke de muziekvereniging op touw
heeft gezet om in de toekomst een drumband
te kunnen oprichten, schijnt met succes te
worden bekroond. De eerste partij oud papier
is verkocht voor ƒ 120,—. Men zet de actie
nog voort, dus gooi uw oud papier niet weg;
u doet er de muzikanten een groot plezier
mee.
Nog groter is het succes met de auto-scooter
van de heer de Vries geweest. De Vordena-
ren, die zo prettig van deze autosport hebben
geprofiteerd, hebben voor Concordia het
mooie bedrag van ƒ 386,— bijeengebracht.
Dit prachtige resultaat is mede bereikt door
de welwillende houding van het gemeente-
bestuur, om geen staangeld te heffen, en door
de medewerking van de heer de Vries, die
het onkostencijfer zo laag mogelijk heeft ge-
houden. Het hoeft geen betoog dat de muzi-
kanten allen, die, op welke wijze dan ook,
hebben meegewerkt om in zi'n korte tijd 500
gulden bijeen te krijgen, zeer dankbaar zijn.

^Vanzelfsprekend geeft dit het bestuur weer
nieuwe moed. Het aantal leerlingen is weer
groter geworden en zo spreken we de ver-
wachting uit dat binnen niet al te lange tijd
Concordia als herboren voor de dag komt!

AANBESTEDING
De architect, de heer P. Bakker, heeft Maan-
dagmorgen ten gemeentehuize aanbesteed de
bouw van zeven woningwetwoningen aan de
Zwarte weg. Voor het timmer- en smidswerk
was de fa. Bargeman te Vorden de laatste
inschrijfster met een bedrag van ƒ 37.133,—.
Voor de andere percelen waren de laagste in-
schrijvers als volgt: timmerwerk: fa. H. J. Eg-
gink, Vorden ƒ 29.295,—. Loodgieterswerk:
J. G. van Hulst, Zutphen ƒ 6.175,—. Electri-
sche installatie: J. G. van Hulst, Zutphen
ƒ 2.541,—. Schilderwerk: Gebr. Kramer, Zut-
phen ƒ 4.065,—. Metsel-, timmer-, smids-,
loodgieterswerk en electrische installatie:
gebr. Holtkamp, Bornerbroek ƒ 104.000,—.
Gunning in beraad. De woningen worden ge-
bouwd voor rekening van de woningbouw-
vereniging ,,Thuis Best".

RIJKSWEG VERBETERD
Reeds tien jaar is men bezig om de Rijks-
straatweg naar Zutphen voor het steeds druk-
ker wordende verkeer te verbeteren, uit te
stukken, te verbreden en rijwielpaden aan te
leggen. De laatste tijd schijnt er meer schot
in te komen dan voorheen. Vooral de aanleg
van de rijwielpaden aan weerszijden van de
weg vordert snel. Daartoe moest eerst van de
aangrenzende grondeigenaren brede stroken
grond door het rijk onteigend worden, het-
geen langs de gehele route Vorden-Warns-
veld blijkbaar is gebeurd. Ook de Vordense
tuintjes-bezitters hebben een veer moeten la-
ten en t.z.t. zullen ook nog enkele zaken het
slachtoffer worden van de verkeersmoloch en
vooral zij, die nu als het ware aan de Rijks-
straatweg grenzen.
De rijwielpaden zijn achter de bomen geleid,
zodat de straatweg geheel voor het gemotori-
seerde verkeer vrijkomt, hetgeen een belang-
rijke beveiliging is.

HET HOOGELAND
Voor de bekende vereniging Het Hoogeland
zal hier van 3—8 October een collecte wor-
den gehouden ten bate van haar verzorgings-,
opvoedings- en reclasseringswerk. Voor het
uitgebreide werk in haar 4 landkolonies en 5
tehuizen, waarin per jaar meer dan 700 per-
sonen worden verpleegd, is veel geld nodig.
Geeft dus met milde hand.



NUTSBILIOTHEEK
Heden Zaterdag om 4 uur opent de Nuts-
bibliotheek weer haar deuren. Ter kennisma-
king krijgt iedere lezer deze eerste Zaterdag
een boek gratis een week ter leen. Tal van
nieuwe boeken zijn weer aanwezig, die ook
verwerkt zijn in een nieuwe catalogus; dus
nu geen gezeur meer met supplementen. Wie
nog een oude catalogus heeft kan deze tot
l Januari 1956 inruilen voor een nieuwe en
krijgt hierop een belangrijke reductie. De
leesprijs van een boek bedraagt nog steeds
5 cent; van de Engelse boeken 10 cent. Alle
studieboeken worden op aanvraag gratis ver-
strekt en mogen vier weken gehouden wor-
den, dat nog met vier weken verlengd kan
worden.

JONGE KERKAVOND
Dinsdagavond kwam de Jonge Kerk voor de
eerste maal in dit winterseizoen bijeen, onder
leiding van ds Jansen. Er was een tamelijk
goede opkomst, hoewel de commissie vooral
in verband met het bijzondere karakter van
deze avond, liever meer jongeren bijeen had
gezien.
Een gespreksforum behandelde het onderwerp
„Christenzijn in de gemeente". Deze nieuwe
vorm vond wel weerklank bij de aanwezigen.
Het forum sprak eerst plm. drie kwartier,
waarna werd gepauzeerd. Daarna ontspon
zich in groepsverband een geanimeerde be-
spreking over dit moeilijke onderwerp. In zijn
slotwoord deed Ds Jansen een dringend be-
roep op de Jonge Kerk om eendrachtig sa-
men te werken aan de opbouw van onze
Christelijke gemeente te Vorden, een ieder
op zijn plaats en zijn wijze, opdat de belijde-
nisbelofte geen dode letter worde.
Verder wekte hij de aanwezigen op in trouwe
volharding de Jonge Kerkavonden te bezoe-
ken en zo mogelijk anderen mede te brengen.
Met een slotzang werd de avond besloten.

SCHAPENKEURING
Zaterdagmiddag werd op de boerderij van
,,Het Groot Graffel" een schapenkeuring ge-
houden van de schapenfokvereniging „Vor-
den en omstreken".
Als keurmeesters fungeerden de heren A.
Bukman, Arnhem, H. J. Oortgiezen, Arnhem,
Schepers, Arnhem en H. Rietman, Apeldoorn.

De volgende eigenaren behaalden met hun
dieren een prijs:
H. J. Rietman, B. J. Peters, M. H. Gotink, H.
G. Nijenhuis, O. en N. Gasthuis, G. J. Pelgrim,
A. Tjoonk, D. Pardijs, A. W. Bloemenkamp, J.
Bosch, H. Rietman, Huize Suideras, D. Lettink,
H. J. Berenpas, H. G. van Hasselt-Scheltens,
L. Hupkes, T. Rietman en D. J. Tjoonk.
Tijdens een korte vergadering werd het dek-
geld vastgesteld voor leden op ƒ 10.—, inclu-
sief weidegeld bij de ram en voor niet-leden
op ƒ 12.50.
Van de rammen der vereniging heeft te Doe-
tinchem één een eerste en de andere te Den
Bosch een twee prijs verworven. De keur*-
meesters waren vol lof over deze dieren.

FOTOGRAFIE
Woensdagavond sprak voor het Nutsdeparte-
ment Vorden de heer Ir M. Duprée uit Nij-
megen over kleurenfotografie aan de hand
van een honderdtal Leica kleurenfoto's op
Agfa materiaal. In gezellige verteltrant be-
sprak spreker de eigengemaakte foto's uit
binnen- en buitenland en wees op de dingen
waarop men letten moet bij het maken van
zulke opnamen. Zo moet men sprekende rode
kleuren op de voorgrond houden. Prachtig
waren de tegenlichtopnamen en de met
blauw-flits gemaakte interieur kiekjes met
spelende kinderen.

Prachtig waren de foto's van een Zwitserse
„Sennhütte" en die van het kasteel met op
terrassen omgeven tuinen op het eiland Isola
Bella in het Lago Maggiore. Ook van een te-
genlichtopname Van een smeedijzeren hek
met brillante schaduwpartijen op de voor-
grond viel veel te leren. Uit een spiegelend
Alpenmeertje met wat rood wier op de voor-
grond bleek hoe men door goed op details te
letten, uit een landschap het meest treffende
onderwerp kan vastleggen. Zo ook de tegen-
lichtopname van een vervallen houten brugje
over een schuimende bergbeek.
Gaarne zouden wij wat meer vernomen heb-
ban over de verschillen tussen Gevacolor,
Kodachrom, Agfacolor, Kodak Ektachrome
materiaal en de pas verschenen Hollandse
kleurfilm en de 13 verschillende oranje- en
blauwe filters die Gevaert in de handel brengt
ter correctie van de kleurtemperatuur die de
gemeten lichtsterkte zo sterk beïnvloedt. Op
een vraag uit het gezelschap werd het gebruik
van een polarisatie-filter toegelicht om, bij
zijlicht, het waas in het verschiet iets op te
heffen. Ook werd gewezen op het gebruik
van een U.V. filter ter correctie van onge-
wenst ultra-violet licht op hoogten boven de
2000 mtr en, in het algemeen, ter compen-
satie van een teveel aan blauwe tinten.
Op 6 October a.s. zal de heer Duprée een in-
leiding houden over fijnkorrel ontwikkeling
van zwart-wit films. Het is te hopen dat er
nog wat meer belangstelling getoond zal wor-
den voor deze goed geslaagde aangename ont-
wikkelingsavonden. Steeds meer wordt er ge-
kiekt, maar weinigen weten er werkelijk iets
van te maken. Al heeft U de eerste avond ge-
mist, U kunt zich toch nog voor de laatste
avond opgeven.

AVONDDROPPING DELDEN
Uitgaande van de Buurtver. „Delden" werd
een avonddropping over 5 km gehouden,
waarvoor grote belangstelling bestond. Start
en finish waren op de boerderij van de heer
M. Gotink, terwijl de dropping op de Baakse-
weg plaats vond. De uitslag was: 1. M. Rege-
link—J. Groot Roessink 2 str.p.; 2. mej. M.
Lebbink—mej. D. Rossel 3 str.p.; 3. mej. T.
Brummelman—mej. A. Brummelman 3 str.p.;
4. dames D. Rossel en J. Zweverink, T. Re-
velkamp en M. Vruggink 4 str.p.; 5. H. Groot
Enzerink—D. Besselink 4 str.p.; 6. D.Tiessink-
F. Groot Bramel 5 str.p. De poedelprijs werd
toegekend aan de heer G. Brummelman en
mej. A. Brummelman, die 117 strafpunten had-
den.

RATTI-NIEUWS
Ratti deed het Zondag weer verrassend goed
als nieuwe eerste klasser. Na een gelijkspel en
een zege werd nu weer een 3—l overwinning
behaald, nog wel op het heus niet zwakke
Markelo. Het was een door beide partijen
goed gespeelde wedstrijd, met voor de rust
een sterk in het offensief spelend Ratti-team
en na half time wisselend spel met zeer krach-
tige aanvallen der gasten. Na de aftrap ope-
reerde Ratti voor het Markelose doel en kon
de linksbuiten na 10 minuten met een juweel
van een doelpunt de score openen (l—0). De-
zelfde speler kon ook no. 2 in het net depo-
neren. De tweede helft was nauwelijks één
minuut oud, toen Ratti's linksbinnen de bal
binnen zijn bereik kreeg en de stand op 3—O
bracht. Markelo antwoordde met een serie
felle tegenaanvallen en kreeg na 20 minuten
een strafschop toegewezen, welke onfeilbaar
werd benut (3—1).
De Ratti-reserves gingen naar Baakse Boys I.

'Daar de scheidsrechter niet opkwam, werd er
een vriendschappelyk partijtje gespeeld, dat
een 3—l zege voor de thuisclub opleverde.
Ratti III moest op eigen terrein met 7—O in
Pax III haar meerdere erkennen. De Junioren
konden het in Zutphen ook niet bolwerken
tegen Zutphen a en verloren met 12—2.
A.s. Zondag speelt het eerste een uitwedstrijd
en wel tegen Warnsveldse Boys T. De reser-
ves krijgen bezoek van Vorden II. Ratti III
kan Zondag even op adem komen, want ze
zijn vrij. De A-junioren ontvangen Be Quick b
(Zutphen) thuis en moeten proberen te pun-
tjes te behouden.

R.K. TONEELVERENIGING „INTERNOS"
Onder presidium van de heer A. Mombarg
hield de R.K. Toneelvereniging „Internos" bij
Schoej^er een zeer goed bezochte jaarver-
gaderj^B Het jaarverslag van de secretaris
vermelWe een ledental van 20. Het verslag
van de penningmeester gaf een batig saldo
aan. In de kas-contröle-commissie werden be-
noemd de heren L. Wolbert en H. Bouw-
meistej^Hierna werd het nieuw op te voe-
ren sfl| besproken. Besloten werd een blij-
spel in ^'bedrijven op te voeren, getiteld „Drie
is te veel" door Joh. Blaaser sr en jr. Om-
streeks medio November zal dit worden ge-
speeld. Het winterprogramma werd inmiddels
samengesteld. O.m. zal er nog een kerstspel
voor 't voetlicht gebracht worden. Het aftre-
dende bestuurslid, de heer H. Wiggers (pen-
ningmeester), werd herkozen. In de vacature
van de heer Joh. Eykelkamp, die naar elders
vertrok werd de heer J. Mokkink gekozen.
Tijdens de rondvraag kwam nog ter sprake
het Kerkverband Kath. Amateurstoneel. Het
bestuur deelde mede, in deze kwestie actief
te zullen blijven.

De Geestelijk Adviseur sprak tot slot nog
een kort opwekkend woord.

JAARVERGADERING R.K.S.V. „RATTI"
De R.K. Sportvereniging „Ratti" hield een

druk bezochte jaarvergadering in zaal
Schoenaker onder voorzitterschap van de
heer F. R. Schoenaker. Spr. heette bijzonder
Pater Polanen, de nieuwe Geest. Adviseur
welkom. De voorzitter wierp 'n korte terug-
blik op 't afgelopen jaar, waarover hij zeer te-
vreden was. De memoreerde o.m. het behaal-
de kampioenschap, 't 10-jarig bestaan etc. De
secretaris, de heer H. Hartman, bracht een
keurig jaarverslag, waaruit bleek, dat de ver-
eniging per l Aug. j.l. 80 leden telde. De ad-
ministrateur, de heer A. Boerkamp, kon een
optimistisch geluid laten horen. Er was n.l.
een batig kassaldo.
In de kas-contróle-commissie werden be-
noemd, de heren B. Schoenaker (dorp), H.
Lichtenberg en P. Eijkelkamp. Bij de bestuurs-
verkiezing werden de aftr. leden, de heren
P. B. H. Schoenaker, B. Borgonjen en H. Hart-
man herkozen. Besloten werd de elftalcommis-
sie voorlopig te vormen uit een 3-manschap
uit het bestuur. Zij zullen worden bijgestaan
door de adviserende stem van de aanvoerders
der resp. elftallen. Vervolgens werden de lei-
ders der elftallen gekozen t.w. de heren B.
Schoenaker voor Ratti I, B. Borgonjen voor
Ratti II en H. Wiggers en H. Hartman beur-
telings voor Ratti III. In de Jeugdcommissie
werd inplaats van de heer Th. Zieverink, die
zich wegens drukke werkzaamheden terug-
trok, gekozen de heer B. Schoenaker, terwijl
deze commissie werd aangevuld met de heer
J. Wolbert. De heer L. Wolbert zal de training
der Junioren verzorgen. Als terreinbeheerder
werd benoemd de heer A. Garritsen. Meege-
deeld werd, dat de nieuwe competitie met 3
senioren- en l juniorenelftal is gestart. Beslo-
ten werd het entreegeld voor wedstrijden van
Ratti I te verhogen.

„HET BINNENHUIS"
MEUBILERING

Vorden — Telefoon 314

Geëtaleerd
Wollen dekens

Gewatteerde dekens
Molton dekens

Spreien
tegen verlaagde prijzen.

A. POLMAN

Steeds lage prijzen!
250 gr. vermicelli 19 et
500 gr. havermout 29 et
10 stukken huishoudzeep 69 et
l pot pindakaas 77 cent
Spinazie per blik 59 et

Als extra reclame:
Boterhamworst, Biefworst en Rook-
vlees samen 150 gr. 65 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

BYOUTERIE
voor elke gelegenheid.

Zie etalage.

R. J. KOERSELMAN

A.S. ZONDAG 2 uur

Vorden l -

Lochem III

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 schoonheidsmiddel
van ORQANON hebben wij
voorradig.

WIE KART
Kapper - Vorden

.. .van deze bijzonder modieuze
regenmantel moet wel iedere
vrouw charmeren. De mantel
is gemaakt van weerbestendige.
100% wollen gabardine. Zware
changeantvoering. Ceintuur
kan ook rondom gedragen
worden. Leuk bijpassend
regenhoed je.

VISSER - VORDE N
Te koop EETAARD-
APPELEN, r. star en
noordelingen. Joh.
Weenk, Brandenbarch

Te koop een eerlijke
vers gekalfde KOE
(2e kalf), melklijst aan-
wezig. H. Tjoonk,
„'t Garmel".

Toom BIGGEN te
koop, tevens WITTE
KOOL. H. Gal. bij 't
zwembad.

Te koop 4 r.b. neu-
rende VAARSEN bij
G. Vlogman, Hackfort

BIGGEN te koop bij
H. Lijftogt, bij 't kerk-
hof.

Te koop 1000 kg.
HAVERSTRO bij A.
H. Bosch, Warken B
59, Warnsveld.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Gevraagd zo spoedig
mogelijk net MEISJE,
eenv. kunnende koken,
zelfst. werken, v.d.e.n.
Mevr. Staring,
„'t Hooge Zand",
Tel. 234, Vorden.

Gevraagd 'n handige
JONGEN, voor alle
werkzaamheden, van
14-18 jaar.
Fa Meulenbrugge,
Nieuwstad.

Te koop gevraagd 'n
BINNENPOT voor
'n fornuispot (Komeet),
100 liter.
Pelgrum, Delden

Salamanderkachel te
koop en eetaardappe-
len (rode star).
A. Visschers,
Veldwijk C 88

Te koop een SALA-
MANDER, i.g.st.
J. G. Vedders,

Ruurloseweg 29

Te koop een HAARD-
KACHEL, ig.st.
G. Ontstein, Zutphen-
seweg C 67d.

Te koop z.g.a.n. AC-
CORDEON en een
KAMERKACHEL.
G.Tragter, Almensew.

Te koop een partij
gebruikte CEMENT-
PANNEN. Te bevr.
bij H. Kettelerij,
Zutphenseweg 54,
Tel. 508.

Tekoopeen KINDER-
LEDIKANT, grote
maat. R. Mennink,
Wildenborch

Te koop vooronder-
stel van lichte auto,
nieuwe banden maat
350 x 19. Molenw. 14

Te koop mooie HER-
DERSHOND, 8 mnd.
D. J. Maalderink,
C 67 a, Zutph.weg.



Gerrit Jan Hilferink
en

Elisabeth van der Esch
hebben de eer U kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op Donderdag 6
October a.s.
Kerkelijke inzegening door de
Weleerw. Heer Ds A. Dönszel-
mann Jr. om 2 uur n.m. in de
Emmakerk, Middenweg, Amster-
dam.

Weidestraat 30
Domselaerstraat 451 October 1955.

. j

A

X
X
X
X
X

Gelegenheid tot feliciteren op u
Zaterdag 8 October van 6.30 u. Q
tot 7.30 u. n.m. 't Hoge 3, Vorden Q

Toekomstig adres : Kromme-Mij- w
drechtstraat 70hs, Amsterdam-Z. f

WEGENS HUWELIJK

a.s* Donderdag 6 Oct»
tot Vrijdagmiddag l uur
en Zaterdag om 5 uur

GESLOTEN
Hilferink - 't Hoge

H.H. Veehouders

Rubber Stalmatten
door ons te leveren.
Zeer aanbevelingswaardig.

G. W. LUIMES

A XO Onze najaarscollectie is gereed

Ook in vrouwen-
hoeden ruim
gesorteerd.

X Kroneman-Jörissen X
X

A.s. Dinsdag GESLOTEN. X

Heden

dag

KISTEMAKER
De klok luidt.

2 blik sardines 0.85
3 blik tomatenpure 0.65
3 blik haring in tomatensaus 1..—
l mixer met pudding 0.90
l trommeltje met 3 pakjes pudding 1.15
1 fl. puddingsaus met vruchtjes 0.33
Vleesschotel 200 gr.. 3 soorten 0.59
2 pak zeeppoeder met afwasborstel 0.69
Washandje met 4 st. zeep 0.99
Wrijfwas per doos 0.49
Vliegendood per pakje 0.38
Plastic bekers met snoep 0.32
l fl. likeur of wijn, met gratis glas 1.80
Pinda's, 250 gr , chinese 0.59

Steeds vaker
KISTEMAKER

*Volgende week proeven
van Olba vleeswaren

Wilt u uw wintervoorraad aardap-
pels in kuil en kelder kiemurij houden?

Gebruik dan AASERVO
Het kiemremmingsmiddel bij uit-
nemendheid !

Benodigde hoeveelheden :
l kg per 500 kg aardappelen
(7 mud)
Prijs per kg f 2.35

Ook verkrijgbaar in % kg strooibussen.

Fa J. W. ALBERS

Warmere kleding
voor koudere dagen

Heren/jongensvesten en pullovers
Herenvesten met lange mouw,

vanaf f 14.—
Dames/meisjesvesten en pullovers
Damespullovers zuiver wol f 9.85
Interlock damesdirectoirs, m. 38-46 1.75

„ damescamisoles, m. 75-90 1.75
herensportbr., m. 5-6-7 1.75

„ heren singlets, m. 5-6-7 1.75
Trainingsbroeken 50 cm lang 1.95
met kleine stijging per maat.

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26, Vorden

Door een speciale brand- en ver-
warmingsmethode,

altijd verse en nog warme
pinda's bij ons.
Per 250 gram 68 et.

Tijdelijk kinderverrassing gratis

S MIT^Êutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Img z;Plotseling zag hij het!
Geparkeerd langs de weg . . zonder achter-
licht. Op het laatste ogenblik kon hij door
krachtig remmen een fatale aanrijding
voorkomen. Zijn ogen waren in orde!
Hoe staat het met uw ogen?
Een goede bril geeft altijd uitkomst.

Fa, MARTENS,
de opticien, die altijd voor U klaar staat!

Veehouders!
Uw koeien zijn het waard.

Zet ze op een warme en zachte

Rubbermat
U hebt dan geen stijve koeien met
stalbenen of liggers meer.

De matten kunnen direct uit voorraad ge-
leverd worden en worden door ons even-
tueel vakkundig gelegd. We hebben de ver-
koop van de twee bekende Rubberfabrieken
Indiana en Ubo.

Vertegenwoordiger

A. R. Wagenvoort Timmerbedrijf
Hackfort, Vorden - Telefoon 259

Oo« voor It Illvvroniv,
hebben wij een prachtig

Herfstschoentje.
Exclusieve snitten, bijpassend
aan de nieuwste mode.

Onze pumps zijn sierlijk van
lijn, en voorzien van Queenie-
hakken.

Voor de bakvis een mooie keuze
ballerina's, elegant en vlot.

Ziet onze etalage.

A. JANSEN - Schoenhandel

en
Bestellingen voor

kool
andijvie

worden weer aange-
nomen. Beleefd aanb.

Gebr.Kettelerij
Zutph.w. 54, Tel, 508

H.H. Veehouders!
Geeft die koe
een koedek.

't Is zo goed voor dat
koebeest!

Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

Een

EMPO
of

GAZELLE
Óporirijiviel f

Dan naar

Rijwielhandel Lettink
Ruime keuze,

ook in kleuren.
Beleefd aanbevelend.

Inmaakkool.
Bestellingen worden
heden weer aangeno-
men.
Wed. B. A. Heuve-
link, Kranenburg.

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

W. ROSSEL
Pluimveehandel, jj>.l. 283

Hardboard-platen
Goedkoop!

Beltman, Warnsveld
Telf. 3592-1^50

A.s. Maandag, Dinsdag en
Woensdag

(3 t.m. 5 October)
wegens vacantie
gesloten.

W. PflRDIJS - Kruidenier

... en wij gehoor-
zamen. Waarom .
zouden wij niet ?
D e P a r i j s e
ontwerpen hebben
nu eenmaal een
charme, waaraan
geen onzer ont -
komt.
Dit vlotte, jong-
kledende model

regenmantel met brede kraag is er
een "sprekend" voorbeeld van.
Raglanmouwen, bijpassend hoedje.
Stof: prima kwaliteit rayon gabar--
dine met DACRON.

52.50

en f 49.75

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.

c/taal d nuke wereld in uw nu is

met

Radio en Televisie
PHILIPS en BLAUPUNKT.

Electro Techn. Bur. P. Dekker. Tel. 253



Ze is er weer
onze bekende
blanke Zuurkool
met Hunink's Rookworst,
Gerookt mager Spek, of vet
Spek.

SMIT - Zutplienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
*s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

A.s. Woensdagmidd.
vanaf 1 uur

eikels ontvangen
Amerikaanse 9 et. per kg.

Inlandse 7 et. per kg.

REMMERS

Nutsbibliotheek Vorden
Heropening
HEDEN Zaterdag 1 October '55
om 4 uur. 5 et per boek per week.

Deze week l boek gratis.
Nieuwe catalogus f !.<— (bij inlevering van
de oude: 50 cent).

Op de Boekbinder!] van de

N.V. W. J. Thieme X 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.

2 leerjongens
max. 18 jaar, kunnen geplaatst
worden ter opleiding als plaatwer-
ker en lasser en voor metaaldraaier,
liefst bekend met electrisch.

G E H A, Burg. Galléestraat 48

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 Woninginrichting

De nieuwe TWEKA zuiver wol-
len wevenit pakjes in jacquard

en ottoman dessins

vanaf f 52.75

Tweka rokjes f 21.50

Een ruime keuze in
MANTELS en
SWAGGERS, vlotte
modellen, mooie fantasie
stoffen en .. lage prijzen !

Zo juist ontvangen:
een grote zending

JONGENSJACKS met
bontkraag en teddij voer ing,

pracht kwaliteit.
20 pCt. beneden de

normale prijs.

Joppers in de originele Zaalberg
duffel, leuke modellen, in marine, raf

en rood, reeds vanaf f 12.50
Kinder jurkjes, Loden jasjes, Manteltjes

Confectie Looman - Vorden Manufacturen

Telefoon 231

Kinderrijwielen
Autopeds
Driewielertjes

Electr. lantaarns
Batterijen
Zaklampen
Lampjes, enz.

bij

E. J. Lettink
Rijwielhandel

'ZSC '

G3M8S|3AJ3)|
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Leren jassen
geweldig is onze ver*
koop hierin.
Oorzaak: kwaliteit en
prijs.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

En nu weer

voor jong en oud.

Maar dan de allerbeste van A. J,
ten Doesschate.

Verkrijgbaar bij

SMIT, Zutphenseweg
„Elke week iets nieuws,

altijd wat goeds".

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

VLiv rijbewijs . . r
Natuurlijk de erkende
B.E.A. Autorijschool van

George Seesing
„'t GroenedaP, Telefoon 358
Vorden

C.H. Kiesvereniging, Vorden
Donderdagavond 6 Oct. a.s. spreekt
de Heer G. v.d, Ley uit De Steeg
in gebouw Irene over:
„De C.H.U. en het Herderlij k Schrijven"

Aanvang 8 uur.
Belangstellenden hartelijk welkom!

Coöp. „Het Volksbelang1

AFD. TEXTIEL

vraagt per 15 October

PRIMA VERKOOPSTER
met het vak bekend
niet beneden 20 jaar.

Sollicitaties aan Afd. Textiel
Laarstraat 53, Zutphen

Adverteert in Contact.

Verlotingsmarkt
op Vrijdag 7 October a.s.

T.b.c.-vrije Veemarkt.

Speciale aanvoerpremie's voor rundvee

De marktcommissie.

A. WOLSING
"'J Raadhuisstraat 26 Vorden

Hef beste,
hei nieuwste

in werkkleding

Extra aanbieding
500
500
100
200

gr.
gr-
gr-
gr.

Beleefd

spek
vet
lever
zure zult

aanbev.

90 et
58 et
55 et
55 et

200 gr.
200 gr.
200 gr.
200 gr.

M. KRIJT

hamworst
ontbijtspek
leverworst
bloedworst

55
55
30
35

Dorpsstraat

et
et
et
et

32

in zaal Bakker te Vorden
op Vrijdag 7 October

's middags 230 uur en 's avonds 7.30 uur.
Entree f 1.— (gratis thee-complet)

Kaarten vanaf heden aan de zaak verkrijgbaar

VISSERTEL. 381


