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ENGELSE CURSUS.

Graag willen we nog even allen, die denken
deel te nemen aan de Nutscursus Engels,
herinneren aan de daarvoor geplaatste adver-
tentie in Contact van de vorige week en met
de meeste nadruk verzoeken a.s. maandag om
half zeven in het Nutsgebouw aanwezig te
zijn. Voor een goede gang van zaken is dit
zeer gewenst. Diezelfde avond beginnen de
lessen.

INGEZONDEN MEDEDELING.
HET GROENE KRUIS (Afd. Vorden)

Op een onlangs gehouden bestuursvergade-
ring werd door enige bestuursleden het pilnt
Gezinszorg naar voren gebracht en is verzocht
om een overzicht van de huidige situatie te
geven. Zoals bekend zijn er bij ons Groene
Kruis l verzorgster (gediplomeerd) en l help-
ster (ongediplomeerd) in dienst; de regering
eist deze verhouding van 1 :1 , m.a.w. op
iedere gediplomeerde kracht mag men l help-
ster aanstellen en niet meer; doet men dit
wel, dan vervalt de rijkssubsidie, d.i. 25%> van
de kosten per werkdag. Zonder dit kan het
Groene Kruis niet werken, van de ƒ 6 leden-
contributie per jaar wordt per lid al ƒ 1,25
besteed voor gezinszorg, dat is dus een een-
voudig rekensommetje om te zien dat per
werkkracht ± ƒ 700,— per jaar (1200 leden)
wordt uitgetrokken.
Toch zou het Groene Kruis niets liever willen
dan een 3e kracht aanstellen, maar deze
kracht moet dus gediplomeerd zijn. De enige
oplossing zou zijn, dat er voor l februari 1957
een meisje van, in ieder geval 19 jaar (ook dit
is een regeringseis) voor de opleiding gevon-
den werd, maar waar halen wij dit meisje van-
daan?
Op 't ogenblik hebben wij een a.s. verzorgster
in opleiding, deze begint l februari a.s. hier
te werken; hier tegenover staat dat de huidige
verzorgster trouwplannen heeft, zodat de si-
tuatie niet wordt veranderd. Onze helpster
gaat per l augustus 1957 in opleiding, zodat
er dan weer plaats is voor een 18-jarige help-
ster.
Doordat er steeds meer beroep gedaan wordt
op de Gezinszorg, dan het niet uitblijven dat
het tekort steeds dringender wordt gevoeld
en er onherroepelijk gezinnen of worden te-
leurgesteld óf één a twee weken moeten
wachten voor de zolang verbeide hulp op
komt dagen, hoewel er altijd getracht wordt
van naburige verenigingen te „lenen", soms
maandenlang met succes, soms zonder resul-
taat.
Opmerkingen, suggesties omtrent Gezinszorg,
inlichtingen over en aanmelding voor Oplei-
ding, worden gaarne iedere middag (behalve
zaterdags) bij de Leidster, Mevrouw Rombach
Jr., Zutphenseweg 20, ingewacht.

VIJF ELFTALLEN VAN „VORDEN".

In een gehouden bestuursvergadering van de
voetbalvereniging Vorden is besloten om als-
nog een derde senioren-elftal aan de compe-
titie te laten deelnemen, waardoor het totaal
aantal elftallen thans gestegen is tot 5. Een en
ander is te danken aan de actie tot het wer-
ven van nieuwe leden. Het derde elftal zal
hoofdzakelijk bestaan uit spelers van het
voormalige A-juniorenelftal. Besloten werd
om de actie voort te zetten, daar de vereni-
ging nog zeer goed een aantal spelers kan ge-
bruiken.
De actie ten bate van het kleedkamerfonds
vindt ongestoord voortgang. Vrijdag- en zater-
dagavond draaide voor dit doel de autoscooter
van de heer J. de Vries op het Marktplein.
Ondanks het ongunstige weer op vrijdagavond
kon nog een vrij groot bedrag uit deze attrac-
tie aan het fonds werden afgedragen. Bij mon-
de van de voorzitter, de heer Kuijper, werd
dank gebracht aan alle actieve leden en in
het bijzonder aan de heer de Vries, welke deze
welkome bijdrage mogelijk gemaakt hebben.
De lotenverkoop ten bate van dit zelfde doel
vlot thans uitstekend en het ziet er dan ook
naar uit dat alle loten zeker binnen de gestel-
de tijd verkocht zullen zijn. Men zie de adver-
tentie in dit nummer.
De trekking van deze loterij is bepaald op 27
oktober a.s.
Er is thans bericht binnengekomen van de fa-
briek, dat de kleedgelegenheid eind dezer
maand op het terrein geplaatst zal worden, zo-
dat dan met de afwerking begonnen kan
worden.

DAMMEN.

Op 28 september werd een onderlinge com-
petitiewedstrijd gehouden, waarvan de uitslag
is: Lammers—Oukes 2—0; Kamperman—Hid-
dink 2—0; Hoevers—Breuker 1—1; Hessehnk
—Groene 1—1; Klein Bramel—Geerken 2—0;
Wansink—Weijen, afgebroken en Masselink—.
Wentink 2—0.

KERKDIENSTEN zondag 7 oktober
Hervormde kerk.

9 uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur de Heer J. Ribbink, van Ruurlo.

Jeugddienst.
Kapel Wildenborch

10.30 uur Ds J. Langstraat.

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

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 6 okt. van 5 uur tot en met
zondag 7 okt. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 28 sept. t.m. 4 okt.
Geboren: z. van G. J. Makkink en B. W.
Makkink-Bargeman; d. van J. Dalstra en L.
Dalstra-Koerts; z. van T. Klein Ikkink en
A. J. Klein Ikkink-Groot Jebbink; d. van H.
Sjouken en W. J. Sjouken-Nijenhuis.
Ondertrouwd: J. Heijenk en G. J. Brummel-
man; J. A. v. d. Heuvel en L. Huisman.
Gehuwd: L. M. Langwerden en J. Regelink.

JUBILEUMMARKT.
Vrijdag werd de jaarlijkse verlotingsmarkt
gehouden, waarvan deze keer ter gelegen-
heid van het 50-jarig jubileum extra veel
werk was gemaakt. Er waren 117 biggen
aangevoerd, waarvan de prijzen varieerden
van f 48.— tot f 56.— per stuk. De handel
was vlug.
Op de veemarkt stonden 32 runderen. De
prijzen hiervan waren: kalf- en melkkoeien
f 750.- tot f 925.-Aalfvaarzen f 650.-
tot f900.—, guste koé*n f590.— tot f 800.—
guste vaarzen f 600.— tot f 725.—.
Het marktplein stond geheel bezet niet kra-
men voor galanterieën, vis, groente, bloemen,
enz. De marktcommissie kocht veel prijzen
aan voor de verloj^i. Er was zeer veel
publiek.
De heer B. Willemsen uit Varsseveld werd
in verband met het feit, dat hij 45 jaar als
biggenhandelaar de Vordense markt bezocht,
op hartelijke wijze door de marktcommissie
gehuldigd. De voorzitter, de heer G. J.
Wuestenenk, had ten ruwste uitgerekend dat
de heer Willemsen zo'n 2000 keer naar
Vorden was gereden; vroeger met de huif-
kar, nu met de vrachtauto. Als aandenken
kreeg hij een sigarenkoker, waarop een zil-
veren plaatje met inscriptie, benevens een
kistje sigaren.
De heer W. te Slaa, die ruim 20 jaren de
marktberichten verzorgde en hiervan telken
jare verslag uitbrengt aan de marktcommis-
sie, werd hiervoor als dank eveneens een
kistje sigaren door de voorzitter geoffreerd.
Een en ander trok grote belangstelling.

ORIËNTERINGSRIT.

Op de te Hengelo (G.) gehouden nacht-oriën-
teringsrit van de Auto- en Motorvereniging
„Hamove", behaalde in klass A auto's de 2de
prijs E. Langeler; 4e prijs H. Spijker; 5e prijs
H. G. Poesse, allen van hier.
Klasse B, motoren: 2e prijs J. Bakker; 5e prijs
B. Aalderink; 7e prijs D. J. Rouwenhorst.
De wisselbeker voor de beste prestatie van
een vreemde club kwam wederom terecht in
Vorden. Het trio Aalderink—Bakker—Rou-
wenhorst legde er beslag op.

PAARDENKEURING.

Op de te Hengelo (G.) gehouden Enterkeuring
werd een warmbloed merrie enter van G.
Wuestenenk „Weideman" van hier bekroond
met een 1ste prijs.

ORIËNTERINGSRIT.

Zondagmiddag werd de zesde en laatste oriën-
teringsrit per rijwiel gehouden. Hieraan na-
men 4.0 personen deel.
Prijswinnaars waren: 1. H. v. d. Wal, 32 strp.;
2. W. de Boer, 33 strp.; 3 en 4. mej. Zweverink
en mej. Vruggink, 40 strp.; 5 en 6. W. de Rijk
en A. Zweverink, 47 strp.; 7 en 8. mevr. Aal-
derink en B. Aalderink, 51 strp.
De eindstand van de competitie is: 1. Joh. J.
van Dijk, 2. W. de Boer, 3. B. Aalderink Jr., 4.
mej. G. te Kamp, 5. H. Meulenbrugge, 6. Huls-
hof.
De heer Haverkamp, voorzitter van de motor-
club, reikte de prijzen uit.

AFSCHEID HOOFD BIJZ. LAGERE LAND-
BOUWSCHOOL.

Nieuw hoofd geïnstalleerd.
Vrijdag- en zaterdagavond belegde het be-
stuur van de Bijzondere Lagere Landbouw-
school een bijeenkomst in Irene, teneinde de
gelegenheid te geven om afscheid te nemen
van de heer G. J. van Roekei, hoofd der
school, die naar Doetinchem vertrekt.
De eerste avond, toen tevens de heer G. J.
Bannink als opvolger van de heer Van Roekei
werd geïnstalleerd, was bestemd voor het be-
stuur, de ouders van de leerlingen en genodig-
den. De bijeenkomst stond onder leiding van
de heer A. J. Lenselink, voorzitter van het
schoolbestuur. t
Behalve de families Van Roekei en Bannink,
heette de heer Lenselink ook de talrijke aan-
wezigen harelijk welkom.
Vervolgens deed de heer Van Roekei enkele
mededelingen over het nieuwe leerplan. Spr.
wees er op, dat de leerlingen naast theoretisch,
thans ook praktisch onderwijs zullen ontvan-
gen. Voor het komende winterseizoen zal
reeds een begin worden gemaakt met een cur-
sus handvaardigheid. De leerlingen zullen dan
n.l. praktische les ontvangen in lichte timmer-
werkzaamheden en reparaties van gereed-
schappen en werktuigen, welke op een boer-
derij aanwezig behoren te zijn. Hierbij zal ook
enige kennis van landbouwmachines worden
bijgebracht.
In de toekomst zal daarom bij de school een
lokaal van 10x20 m worden bijgebouwd ten
behoeve van dit onderwijs.
Ir. Manschot, inspecteur van het landbouw-
onderwijs, lichtte vervolgens het gewijzigde
leerplan nader toe.
Hierna sprak de heer Lenselink woorden van
afscheid tot de heer Van Roekei. Het bestuur,
aldus spr., was met uw benoeming tot leraar
aan de Landbouwwiterschool te Doetinchem
verrast. Niettemin gunnen wij u deze promo-
tie van harte. Op 10 februari 1949 werd de
heer Van Roekei geïnstalleerd als eerste hoofd
der school. Op 10 senjamber 1952 werd de
nieuwe school in gebrd^P^onomen.
Spr. hoopte dat op de arbeid aan de school al-
tijd Gods zegen zou mogen rusUM • vin-
de de prettige sfeer der bestuursvergaderin-
gen, welke altijd bij de ̂ ^r Van Roekei thuis
werden gehouden.
Namens de school en ook namens de land-
bouwhuishoudschool, bood de heer Lenselink
een enveloppe met inhoud aan, bestemd voor
de aankoop van een boekwerk; mevrouw Van
Roekei kreeg een bloemstuk.
Vervolgens richtte de heer Lenselink zich tot
het nieuwe hoofd, de heer G. J. Bannink. Ook
mevrouw Bannink werd welkom geheten en
een bloemstuk aangeboden.
Beiden, aldus de heer Lenselink, zijt ge ^een
vreemdelingen in de Gelderse Achterhoek (de
fam. Bannink komt n.l. uit Zelhem).
Als voorzitter van de gemeenteraad en voor-
zitter van de commissie van toezicht op de
school sprak burgemeester Van Arkel.
Spr. dankte de heer Van Roekei voor zijn
werkzaamheden als lid van de gemeenteraad,
waarin hij drie jaar de belangen van de ge-
meente mede heeft helpen behartigen. Per-
soonlijk dankte hij de heer Van Roekei voor
de goede verstandhouding en de prettige sa-
menwerking.
Vervolgens verwelkomde de heer Van Arkel
het nieuwe hoofd, de heer Bannink. Spr. hoop-
te in hem een waardig opvolger van de heer
Van Roekei te hebben gevonden.
Ir. Manschot wees er op dat de heer Van
Roekei de in hem gestelde verwachtingen niet
heeft beschaamd. Hij heeft een hecht en sterk
fundament voor de school gelegd, waarop de
heer Bannink thans mag verder arbeiden.
Verder werd het woord gevoerd door Ds. Jan-
sen, de heer G. J. Wuestenenk, mej. van de
Kamp, de heer Vedders, de heer B. Tuitert.
De heer Makkink, hoofd van de Lagere Land-
bouwschool te Zelhem, de heer Zeevalkink en
de heer B. G. Lichtenberg.
De heer Van Roekei liet vervolgens in vogel-
vlucht de ruim zeven jaar arbeid in Vorden
de revue passeren. Mede namens zijn vrouw
bracht hij dank voor de toespraak en geschen-
ken. Nadat de heer Bannink enkele woorden
had gesproken werd besloten met de Avond-
zang.
Zaterdagavond namen leerlingen en oud-leer-
lingen afscheid.
De heer Van Roekei wees op de prettige sfeer,
welke steeds in de school heeft geheerst.
Voor de leerlingen uit de A.B.T.B.-jongeren
sprak de heer W. Lichtenberg, die er op wees
dat de leerstof aan de school steeds op be-
vattelijke en prettige wijze was behandeld.
Ook hij offreerde de heer Van Roekei een ge-
schenk.
De rest van de avond werd gepasseerd met
vertoning van de film ,,De zekere weg", be-
schikbaar gesteld door het Centraal Land-
bouwbureau en een komische film.

EERSTE NUTSAVOND.

Het is een goede gedachte van het bestuur
der afdeling Vorden geweest om de eerste
Nutsavond in dit seizoen in te zetten met de
optreding van de heer Rob Gerards in de ver-
tolking van de ,,Camera Obscura" van Nic.
Beets.
In zijn openingswoord herdacht de voorzitter,
de heer Wesselink, het overlijden van de heer
Harwich, die zoveel voor de afdeling Vorden
heeft gedaan en altijd een der trouwste leden
is geweest Staande werd hierna enkele ogen-
blikken stilte in acht genomen. Verder werd
een welkomstwoord tot de talrijke aanwezigen
gericht, inzonderheid tot de heer Gerards en
zijn assisente. Spr. hoopte dat de a.s. te hou-
den ledenvergadering nog in deze maand kan
worden gehouden. Verder hoopte spr. dat de
diverse door het Nut te geven cursussen ook
niet over deelname behoefden te klagen. Ver-
der deelde hij mede dat de afdeling in 1958
het 140-jarig bestaan hoopt te herdenken. Hij
wenste allen een prettige avond toe.
De heer Gerards daarna het woord verkrijgen-
de, gaf op uitnemende wijze weer de personen
die in bovengenoemd werk worden beschre-
ven. De intense stilte in de zaal getuigde er-
van dat men van het begin tot hè* einde met
de voordrachtskunstenaar medeleefde.
De voorzitter was was dan ook de tolk van de
leden door de heer Gerards dank te zeggen
voor zijn uitstekende voordracht en wenste
hem een tot weerziens in Vorden toe. Zijn
medewerkster mocht een boeket bloemen in
ontvangst nemen. Een ieder ging dan ook zeer
voldaan huiswaarts.

VOETBAL.

Vorden I heeft het tegen Longa III niet kun-
nen bolwerken. Longa was over alle linies
sterker en gaf een snelle aantrekkelijke strijd
te zien, waar Vorden, dat door een wijziging
in haar elftal danig verzwakt was, niet tegen
opgewassen was. Gebrek aan uithoudingsver-
mogen en vooral aan tempo, waren wel
voornaamste oorzaken van deze nederlaag.
Van de voorhoede ging maar weinig kracl
uit, totdat de uitstekende invaller-rechtsbuitel
zijn intrede deed. Hij was de oorzaak dat Voï
den nog twee doelpunten kon scoren. Helaaü
was het te laat om de achterstand nog verder
op te halen.
Vorden II speelde thuis een zeer verdienste-
lijke wedstrijd tegen Steenderen II en won
met 6—3. Het Vorden-elftal dat voor het
merendeel uit voormalige A-spelers bestond,
speelde een fris en vlot partijtje; er werd snel
gespeeld en veel geschoten, zodat de strijd
het aanzien zeker waard was. Vorden kan nog
veel plezier van dit veelbelovende elftal ver-
wachten.
A.s. zondag speelt Vorden I op eigen terrein
tegen K.D.C. II. Vorden kan een sterker elftal
op de been brengen dan j.l. zondag en wan-
neer dat gebeurt, is een overwinning zeker
niet uitgesloten. Er zal dan echter sneller ge-
speeld moeten worden en de voorhoede vlot-
ter zijn met het wagen van een schot op het
doel.
Vorden II heeft vrijaf.
Dit weekend komen ook de Junioren voor het
eerst in dit seizoen in actie. Vorden B speelt
zaterdagmiddag tegen Warnsveldse Boys A,
terwijl Vorden A zondagmorgen om 12 uur op
eigen terrein Rati A zal ontmoeten.

PROPAGANDA-AVOND
GELDERSE BLINDENVERENIGING

Voor een goed bezette zaal van het Nuts-
gebouw hield de Gelderse Blindenvereniging
woensdagavond haar jaarlijkse propaganda-
avond.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de
heer R. Koops inzonderheid welkom en sprak
vervolgens een woord van dank tot de orga-
nisatoren welke deze avond hadden voorbe-
reid, alsmede tot de Vordense Winkeliers,
welke geheel gratis enige verlotings-prijzen
beschikbaar hadden gesteld. Spreker wees er
op dat er de laatste jaren gelukkig een mede-
leving met de blinden valt te bespeuren.
Onze Gelderse Blindenvereniging, die tevens
een industrieterrein voor de blinden is, be-
staat thans 44 jaar, zodat zij een volgend jaar
haar 9de lustrum hoopt te vieren.
Door de Toneelclub G.E.T.A. uit Arnhem werd
het toneelstuk „Gesloten Vensters" opgevoerd.
In dit stuk bleek elke medespeelster en -speler
goed op haar/zijn plaats, waardoor het geheel
goed tot zijn recht kwam. Het geheel liet zien
dat alleen een oprecht hart en handen tot ar-
beid bereid, kunnen leiden tot een gelukkig
leven der liefde.
Na een aan deze avond ten bate der Gelderse
Blindenvereniging verbonden verloting werd
deze goedgeslaagde propaganda-avond met
het verenigimgslied der Gelderse Blinden be-
sloten.



VOLKSFEEST TE LINDE.
De traditie getrouw vierden de bewoners van
de buurtschap Linde op woensdag en donder-
dag j.l. hun jaarlijks volksfeest.
Woensdagavond werd het feest ingezet door
het cabaretgezelschap ,,De Lach" uit Apel-
doorn in de grote feesttent te laten optreden.
Nadat de voorzitter van de feestcommissie, de
heer H. Groot Roessink een kort welkomst-
woord had gesproken, werd een aanvang ge-
maakt met het programma. Al dadelijk had
het gezelschap met ,,The Blue Moon Players",
het optreden van de twee Accordioala's, de
vier Tiroliëns en de muzikale clown Jipo de
gang er in. Het gelach was dan ook niet van
do lucht. Het werd dan ook een vrolijke avond.
Donderdag werd.het feest voortgezet met de
kinder- en volksspelen. Voor de kinderspelen
waren een groot aantal prijsjes beschikbaar
gesteld terwijl evenmin de traktatie ontbrak.
De uitslag van de volksspelen was als volgt:
Vogelschieten: 1. J. Knoef (Koning) met zijn
echtgenote als koningin; 2. W. Zweverink; 3.
G. Bloemendaal; 4. Jan Weenk en 5. G.
Weenk.
Dogcarrijden: 1. Mevr. G. Koning; 2. Mevr.
Bargeman; 3. Mej. H. Lenselink; 4. Mevr. T.
Momberg; 5. Mej. E. Harmsen; 6. Mevr. H.
Lenselink-Wissels; 7. Mevr. J. Fokkink-Wen-
sink en 8. Mevr. D. Nijland-Lenselink.
Belschieten: 1. W. A. Lichtenberg; 2. W. Zwe-
verink; 3. H. Lenderink; 4. H. J. Pardijs; 5. G.
J. Jansen.
Doeltrappen dames: 1. Mevr. C. Eggink-Bijen-
hof; 2. H. Weenk; 3. A. Lichtenberg; 4. J.
Roeterrink en 5. A. Eijkelkamp.
Vogelgooien dames: 1. Gerry Knoef; 2. )A.
Ruessink; 3. Mevr. Bosch; 4. Mej. Eijkelkamp
en 5. Mej. Bouwmeester.
Vogelknuppelen heren: 1. H. Groot Obbink;
2. J. Lenselink; 3. J. Lenselink (Oldenhof); 4.
A. F. Wiggers en 5. D. Weustenenk.
Ringsteken per rijwiel: 1. H. Maalderink; 2. H.
Bouwmeester; 3. Ch. Vliem; 4. A. Knoef en 5.
H. Fokkink.
Zoek wedstrijd: 1. A. Memelink; 2. H. Jansen;
3. Mevr. Groot Jebbink-Dimmendaal; 4. A.
Ruësoink; 5. W. Lenselink; 6. Burgemeester
Van Arkel; 7. J. B. Hilderink en 8. Mevr. Meu-
lenbrugge-Norde.
Geluksbaanschieten: 1. J. Smeek; 2. H. Lende-
rink; 3. H. Koning en 4. A. Memelink.
Na afloop hiervan werden de verschillende
prijzen door burgemeester Van Arkel met een
toepasselijk woord uitgereikt.
Met medewerking van „The Moodchers" werd

s avonds in de feesttent een gezellig bal ge-
udcn dat een waardig slot aan deze feest-
ring gaf.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidqezondheid

Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 10.30 uur spreekt de Heer J.
Ribbink, van Ruurlo over het onder-
werp: „Is God wel te vinden".

*De samenzang begint om 10.20 uur

RATTI-NIEUWS.
Ook in de tweede competitie-wedstrijd heeft
Ratti de puntjes niet thuis kunnen houden,
want het verloor van Vosseveld met 3—4.
De Rattianen kwamen met twee invallers in
het veld, wat vooral in de achterhoede wel te
merken was, daar hier telkens fouten werden
gemaakt, die meestal door een doelpunt wer-
den afgestraft.
De gasten startten met een serie gevaarlijke
aanvallen, maar na tien minuten had Ratti de
leiding. Lichtenberg kopte een hoge voorzet
van de linksbuiten keurig in (l—0). Na 2.5
minuten spelen scoorde de middenvoor van
de Vossen de gelijkmaker en toen werd Ratti
in het defensief gedrongen. Nog voor de rust
brachten de gasten de stand op l—3.
De tweede helft bracht volop spanning, daar
Hartman met een kopbal na een goed geno-
men hoekschop de achterstand verkleinde
(2—3). De gelijkmaker, waarop iedereen re-
kende, kwam echter niet. Integendeel de be-
zoekers vergrootten hun voorsprong door de
snelle linksbuiten. die de Kranenburgse ver-
dediging te vlug af was. Uit een strafschop
kon Ratti nogmaals tegen scoren, maar een
gelijkspel zat er niet meer in.
De reserves waren vrijaf, evenals de junioren.
Het programma vermeldt voor zondag een uit-
wedstrijd van Ratti Itegen Kotten I bij Win-
terswijk. Hopelijk kan het elftal nu volledig
aan de start verschijnen want dat het spannen
zal lijdt geen twijfel.
Ratti II krijgt bezoek van Keyenborgse Boys
III en kan op geduchte strijd rekenen.

SCHAPENFOKDAG WERD GROOT SUCCES.
Door de Schapenfokvereniging ,,Vorden &
Omstreken" werd vrijdagmiddag j.l. de jaar-
lijkse Schapenfokdag georganiseerd, welke on-
danks het slechte weer uitstekend geslaagd
kan worden genoemd. Deze fokdag werd dit-
maal gehouden in de weide van de heer H.
Nijenhuis op „Mekkeveld" te Wichmond en
waren hier zeker de beste dieren uit de gehele
omgeving aanwezig. In totaal waren er 91 in-
zendingen.
De jury werd gevormd door de heren A. Buk-
man te Velp, H. J. Oortgiezen, Rozendaal eri
H. Rietman, Apeldoorn. Deze was van oordeel,
dat de ambitie voor de schapenfokkerij in deze
streken zeer groot was en de fokkerij hier op
hoog peil stond. De vereniging ,,Vorden &
Omstreken" rekende men tot een der besle
van geheel Gelderland. Wat de diverse klas-
sen betreft waren er bij de ooien, mooie uni-
forme groepen te bewonderen. Ook bij de
rammen waren beste exemplaren.
Ger. Rammen, geb. vóór 1-1-1955 (zeer beste
klasse met minimale verschillen): la. Ib en
l c Fokvereniging Vorden.
In de verschillende afdelingen werden prijzen
gewonnen door: H. J. Rietman, Warken: Huize
St. Michaël, Warnsveld; Huize Suideras, Vier-
akker; A. Tjoonk, Vorden; H. J. Berenpas,
Vorden; G. J. Pelgrum, Vorden; B. J. Peters
Leesten; D. Pardijs, Warnsveld; H. Rietman,
Vorden; Oude en Nieuwe Gasthuis, Warns-
veld; M. H. Gotink, Leesten; B. J. Bosch, Vor-
den; H. Pijnenburg. Warnsveld; T. Rietman,
Warnsveld; A. W. Bloemenkamp, Vierakker;
H. J. van Hasselt-Schelkens en L. Hupkes,
Warnsveld; L. Emsbroek, Vorden; J. B. Holt-
slag, Wichmond.
Kampioen 1956 werd in rubriek 4 ger. Ooien,
geboren vóór l januari 1955 de ooi No. 7360
S. eig. H. J. Berenpas, Vorden, terwijl reserve-
kampioen werd in rubfiek 5a. ger. Ooien, ge-
boren in 1955, de Ooi No. 8573 l.o. eig. Oude
en Nieuwe Gasthuis te Warnsveld.

Het boste
voor*

Baby's
POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP huid/o

BIOSCOOP.
Vanavond wordt in het Nutsgebouw de veel-
besproken film „Bittere rijst" gedraaid. Door
deze film betreedt men een tot nu toe onbe-
kende wereld, die der rijstvelden in Italië. Het
is een vreemdo, lelgfcide wereld, met eigen
gewoonten, eigen \^Pen, met ondeugden en
deugden. Een wereld, waarop alle leven
schijnt in te slapen onder de verschroeiende
hitte van de zon, die^nbarmhartig neerstraalt
op het moerassige I^B- Tussen de honderden
zwoegende, dodelijj^vermoeide vrouwen en
meisjes, speelt zich daar een dramatisch en
hartstochtelijk verhaal af. Het is een film, die
men niet licht zal vergeten.

GESLAAGD.
Mej. R. Poesse behaalde dezer dagen te Nij-
megen het diploma Kinderbescherming B.
Mej. Poesse is momenteel werkzaam als hoofd
van de jongensafdeling van de Johannesstich-
ting te Arnhem.

FEESTAVOND RATTI-JEUGD.
Zaterdagavond werd door de juniores van de
R.K.S.V. Ratti de jaarlijkse feestavond aange-
boden aan ouders, leden en genodigden, welke
avond bijzonder succesvol werd.
De voorzitter van de jeugdcommissie, de heer
B. Lichtenberg Jr., sprak een kort openings-
woord, waarin hij enkele punten betreffende
het afgelopen seizoen naar voren bracht.
Dit seizoen zullen de A-Junioren een klasse
hoger spelen en wel in de 1ste klas, waar een
dubbele competitie wordt gespeeld, o.a. tegen
Vorden A, Baakse Boys A, Pax B, Hummelo
en Keppel A, Keyenborgse Boys A etc. Spr.
spoorde de ouders aan de Jeugdcommissie te
blijven steunen o.m. door de jongens steeds

u de training te sturen. Hierna kwam de
jeugd op de planken en werd gezamenlijk het
lied „Koning Voetbal" gezongen.
De verschillende korte schetsen en stukjes
veer de pauze, werden aardig voor het voet-
licht gebracht en toonden, dat er veel sudie
van was gemaakt.
De geestelijke adv., Kap. D. Polanen O.F.M,
die verhinderd was bij de opening, sprak hier-
na een welkomstwoord op deze eerste feeste-
lijke bijeenkomst. Spreker herinnerde er aan,
hoe de maandelijkse contact-avonden, waar-
mee ook deze winter zal worden voortgegaan
van niet te onderschatten betekenis zijn.
Het verdere gedeelte van de avond werd ge-
vuld met het optreden van de bekende Prof.
Herbe Maison uit Eefde, die zijn humoristische

heltoeren met pedagogische grondslag, op
vlotte wijze ten tonele bracht, waarbij hij niet
alleen de jeugd doch cok de groteren versteld
deed staan van de ongelooflijkste staaltjes
„zwarte kunst"

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Laat Uw stoelen door
ons opnieuw stofferen
ze worden als nieuw.
Uw matrassen door
ons overtrekken en bij-
vullen.
Cocosmatten enz. enz.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

In alle soorten en maten verkrijgbaar bij:

Schoolderman

Thans is het weer het
seizoen voor:

Schakelklokken vanaf f 37.60
Buislampen voor kippenhokken
vanaf f 29.85
Automatische Pluimveedrinkers
vanaf f 22.50
Straalkachels vanaf f 16.85
Elektrische Bedkruiken vanaf
f 19.—.
Tevens voorradig grote sor-
tering aardewerk, kop en scho-
tel vanaf f 0.49

FA. PONGERS
Nieuwstad 10

Alle elektriciteits- en loodgieterswer-
ken.

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.

DIT
ontvangen wij ook weer
eikels, Inlandse en Ameri-
kaanse, alles 8 et. per kg.

Datum van ontvangst wordt
later bekend gemaakt.

REMMERS
Weer in voorraad

Kreyenbroek's Speculaas
250 gr. 59 et.
met amandelen 69 et
Kantkoek 500 gr. 49 et.

Pakken pudding met verrassing, inhoud 4
pakjes voor 75 cent, tevens nog kans op
grote pop of auto voor uw kind.

SMIT Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Marktvereniging Vorden
Van de op de markt verlote prij-
zen zijn nog niet afgehaald:

Prijs no. l op folder no 531
5
6
7

10
11
13
15
18
21
22
23
24
26
29
30

849
480
731
957
75H
661
122
976
559
582
289

1204
579

1033
482

Deze prijzen kunnen worden afgehaald bij
de C.L.V. „De Eendracht".

DE NATIONALE RECLASSERINGSDAG
1956

Ter gcleornlicid van de Nationale Rcclasse-
ringsdag' /al wederom een beroep worden ge-
daan op het Nederlandse volk om door een
geldelijke b i jdrage het ree lassingswerk te steu-
nen. N a a i ' Neder l andse t r a d i t i e i s de bemoeie-
nis met de misdadige mens n i e t u i t s l u i t e n d
s t a a t s t a a k , maar mede l ie t t e r r e i n v a n t a l r i j k e
particuliere i n s t e l l i ngen : verenigingen /.o we l
a l s inrichtingen.
Wij bevelen de collecte, die vandaag gehouden wordt,
van harte bij u aan.

Jaar in, jaar uit maakt Cowboy
de mooiste en sterkste jongens-
schoenen. Een lust om uit te kiezen.
De ideale schoen voor uw zoon.

Bruine Sportmo
lières. Gelijmd
genaaid met ge
pende garantie
rubberzooi

Give me my boots and my saddle

Wullink's sclioeiiliaiide!
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist*

Boer,
pas op je kippen.
Houdt ze in conditie,
geeft ze Multi-forca.
Vraagt inlichtingen

Nico Keune
A.S. ZONDAG
competitiewedstrijd

Vorden I
K.D.C II

Licht
in de duisternis.

Zaklantaarns
Batterijen
Lampjes
bij

A* G* Tragter
Telefoon 256

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluim veehandel,
Vorden, Telefoon 283

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

TekoopóOjongeHEN-
NEN. B. Antink, E 18
Linde. N.o.z.

Te koop een g.o.h.
KOLENFORNUISen
een VEERKAR.
Koerselman, C 97

Biggen te koop bij
Eijkelkamp, De Weerd
Linde.

Extra lekker
smaakt Uw thee of
koffie uit zo'n echt
Pas-aan kopje.
De echte alleen bij

KEUNE

„Fort
JONGENS
MOLIÈRES

In beige
bruinen

Maten
2&-40

Daar kunnen Uw robbedoezen
naar hartelust mee ravotten.
Lostrappon van de zool een-
voudig uitgesloten. Fraai van
snit en afwerking. En op de on-
verwoestbare „Fort"-Rubber-
zool natuurlijk

MAANDEN
G A R A N T I E

Alleenverkoop
voor Vorden en

omstreken
A. Jansen

't Schocncniluis

Let,, bij a a n k o o p
op 't zooinummer
49855 (Ned. Patent)



In plaats van kaarten
Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij ter gelegenheid
vartons huwelijk moch-
ten ondervinden, be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank.

J. Krabbenborg
D. Krabbenborg-

Hartman
Vorden, oktober '56.

Hierbij betuigen wij
onze hartelijke dank
aan vrienden, buren en
kennissen voor de vele
blijken van belang-
stelling ondervonden
bij ons Huwelijk en
vertrek naar Canada.

Fam.
B. Bouwmeister-

Schipper
38 Farewell-
street, Oshawa,
Ontario, Canada.

Voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden tijdens ons
25-jarig huwelijksfeest
op 25 sept. zeggen wij
allen hartelijk dank.

Fam. Bosch-Beumer
Linde.

Voor de vele bewij-
zen van deelneming,
ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve
vrouw, moeder en
grootmoeder

Chr. J. Barink
echtg. van J. Doornink
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam;
J. Doornink

Vorden,
Veldwijk C 142.

Wegens huwelijk is
de winkel en bakkerij

donderdag 11 okt.
de gehele dag

gesloten.
Van Asselt, Linde

Te koop 6 zware
BIGGEN bij T. Roe-
terdink, B 21.

Te koop een toom
BIGGEN bij J. Spit-
hoven, bij 't zwembad

Te koop een toom
BIGGEN bij B. Ros-
sel, B 33.

Te koop 9 zware
BIGGEN bij H. J.
Bulten, Warken.

Toom BIGGEN te
koop bij H. Lijftogt,
bij het kerkhof.

Te koop een toom
BIGGEN bij G. J.
Eijerkamp, B 35.

Te koop 5 a 6 BIG-
GEN bij H. G. J.
Horstman, D 88,
Mossel.

Te koop nuchter r.b.
STIERKALF.
J. Mokkink, Mossel.

Te koop ANDIJVIE
voor de inmaak.
G. J. Haverkamp,

Schoolstraat

Te koop een grote
KACHEL, z.g.a.n.
L. Schouten,

Hengeloseweg 3

ONDERTROUWD:

Gerrit Bosman

en

Jo van Asselt

Huwelijksinzegening op donderdag 11
oktober om 2.15 uur in de Herv,
Kerk te Hengelo-Gld.

Hengelo-G., Ruurloseweg 38
— okt. 56

Vorden, E 28
Toekomstig adres: Rumloseweg 38, Hengelo-G.

Gelegenheid tot feliciteren van 4—5
uur in café van Asselt, te Linde E 28.

Muziekvereniging „Concordia'
Hedenmiddag komen we geen
Oud-Papier halen, maar we zul-
len een muzikale rondgang door
het Oostelijk deel van het dorp
houden.
De route is als volgt:
vanaf Dorpsstr., Burg. Galléestr., Molenw.,
Prins Bernhardweg, Burg. Galléestraat, In-
sulindelaan, Molenweg, Stationsweg, Enk-
weg, langs Emtnaplein, Wilhelminalaan,
Julianalaan, terug Stationsweg naar Dorpsstr.
Binnenkort komt het Westelijk deel aan
de beurt.

Het Bestuur

™ Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 14 oktober 8 uur

De dolle klucht

Abbott en Costello als waaghalzen
met: The Keustone Kops.

De dwaasheid wordt ten top gevoerd
als Abbott en Costello achtereenvol-
gens filmstudio-eigenaars, landlopers,
stuntmannen, inbrekers en politie-

agenten worden!
Weer een nieuwe triomf der zotheic
waarbij Uw lachspieren een flinke

beurt krijgen.

/• 'S
| Toegang voor alle leeftijden l
N» )

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

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

Steeds voorradig
in zwart en bruin, met
wol- en schapen vacht-
voering

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Adverteert in Contact.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

10 okt.

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Oliestook
Doorlopende demonstra-
tie bij

De japon die U zoekt
Heerlijk warm.
Modieuze modellen en
kleuren.
Ruime rokken.
Zuiuer wollen, soepele jer-
sey en stof.
Prijzen die U zeker mee-
vallen.

Kinderjurkjes en overgooiers,

leuke kleuren en modellen.

Zeer lage prijzen.

Vindt U bij:

H. Luth, Nieuwstad, Vorden

Rechtstreeks voor U
^- geïmporteerd uit Frankrij,

3 flessen landwijn
(rood of wit)
voor f 5.25

SMIT, Zulphenseweg
Telefoon 281

elke ween ieis nieiuus,

altijd wat goeds.

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt

een

flinke werkkracht

Zaterdagavond 13 okt,

DANSEN
in Concordia te Hengelo-GId.

Muziek „The Moodchers"

Dames,
nu met de
koudere dagen,
wilt u toch ook graag
Jersey dragen!

Pracht sortiment jersey blouses, jersey Vesten, jersey
Pakjes.

RAADHUISSTR.. VORDEN

CENTRA-winkels
Voordeel-winkels

Met een spaarsysteem dat klinkt
als een klok.
Vraagt eens inlichtingen.

Advocaat, per fles 2.59
Knakworstjes, per blik 1.18
Levertraan, per fles 1.05
Parel Candijkoek, per stuk 0.75
Chocolade boterhampasta,

per pakje 0.58
Chocolade wafels, 3 voor 0.25
Vermicelli, 250 gr. 0.19
Zuurkool, 500 gr. 0.19
Pansponzen, per stuk 0,08
Dweilen, per stuk 0.80
Zachte zeep, per doos 0.44

T. van der Lee - Tel. 420
't Hoge 56

'E

Cliem. Wasserij £ Ververij „flccuraai"
OLDENZAAL

Tricoleren, Drijmastern met
garantiebewijs.
Verven in alle kleuren,
Onzichtbaar Stoppen van alle
kleding en weefsels.
Binnen een week klaar!

Depot:

H. LUTH, Nieuwstad, Vorden

Wij hebben nog grote keuze in

Empo en Gazelle rijwielen
nog voor oude prijzen.
Dus hiervoor is uw adres

E. J. Lettink, Telefoon 472
Almenseweg

Het is de moeite waard, onze
etalage eens te bezichtigen!

Wij hebben een klein gedeelte van
onze geheel nieuwe collectie gordijn-
stoffen geëtaleerd. Vraagt U hiervan
eens stalen met prijzen. Wij maken ze
vakkundig voor U.
Verder hebben wij geëtaleerd divans,
diverse losse clubjes en een bankstel.
Alles eigen stoffeerwerk.
Ook voor uw oude stoelen te bekle-
den, uw Matrassen opmaken enz. enz.

JOH. HEERINK
COMPLETE-WON1NGINRICHTINO

Zutphensewcg 7, Tel. 383, Vorden

VOOR BIJVERWARMING

de Clarus reukloze petroleum-
straalkachels.

HENK VAN ARK

Loterij Voetbalver. „Vorden".
Nog enkele loten ver-
krijgbaar bij Sig*mag»
Eijerkamp en bij het
bestuur»
Prijs per lot: 25 cent

Hoofdprijzen: twee Empo Rijwielen.
Trekking 27 oktober a.s.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutpnen
Laarstraat 5

Gevraagd net MEIS-
JE of WERKSTER,
voor vrijdags.
Wullink's

Schoenhandel

Bij inschrijving te koop:
een perceeltje MAN-
GELS, staande
Hengeloseweg B
Briefjes inleveren,
a.s. woensdagavf
uur bij H. C.
lerij, Zwartewe$

Te koop een RADN
GRAMMOFOON-
combinatie in grote
salonkast, iets defect.
Tevens een WAL-
DORP RADIO.
Insulindelaan 22,

Vorden

Te koop hetelucht-
kachel, smeedijzeren
staande lamp en eet-
servies.
Huize Vorden.

Te koop zoete AP-
PELS. H. Wesselink,
C 49.

Te koop een HON-
DENHOK m. wind-
schutting en een par-
tijtje HOLLE PAN-
NEN, te zien Henge-
loseweg B 25.
Te bevr. bij H. C.
Kettelerij, Zwartew. 4

Te koop prima EET-
AARDAPPELEN,
noordeling. G. Klein
Lebbink,

Brandenborch

Te koop een toom
BIGGEN. Wed. J.A.
Wolsing, Raadhuisstr.

Te koop toom BIG-
GEN. H. J. Heuve-
link Dzn., Oude Bor-
culoseweg 8, Warken
Warnsveld.

BIGGEN te koop bij
G. Oortgiesen, D 157
Medler

Te koop 11 mooie
BIGGEN bij G. J.
Arfman, Wildenborch



De
ideale
machine
voor
huishoudelijk
breiwerk

is de

Knittax-Breimachine
^ Het breien is maar een peulschilletje.

^ Voor alle soorten wol en breiwerk.

^ 50 maal zo snel als met de hand.

^ Zo eenvoudig en gemakkelijk.

^ Gratis lessen.

Vraagt demonstratie aan huis

De Knittax-dealer voor Vorden en
omgeving:

H. Luth, Tel. 396
VORDEN

Waarborg herkomst kuikens
H.H. PLUIMVEEHOUDERS!

Thans kunnen wij U in beperkte mate leveren
de combinatie-kruising

„Testcross Combi"*
Deze combinatie heeft op het proefbedrijf van de eerste
gezamenlijke Broederijen met een combinatie-onderzoek,
waarbij ons bedrijf is aangesloten, de volgende resultaten
te zien gegeven:

Gem. arbeidsink. per dier, alle proeven f 8.52
Gein. arbeidsink. per dier, laagste coznb. f5.77
Gem. arbeidsink. per dier, Testcross

Comb. f 13.24
Koopt kuikens van de juiste combinatie
en afstamming en verdubbel uw winst.

DE EERSTE, DE BESTE*
DE ENIGE JUISTE*

Deze kuikens worden afgeleverd onder garantie van de
stichting Waarborg herkomst kuikens.

Tevens leverbaar alle rassen en kruisingen.

Gelegenheid tot het opfokken van uw
jonge hennen.

BELEEFD AANBEVELEND

Broederij Joh. Luimes
D 122, Hengelo-GId., Telefoon 417
Dennendijk 7, Warnsveld, Telefoon 2062

in zaal Bakker te Vorden
op woensdag 10 oktober

's middags 2.30 uur en 's avonds 8 uur.
Entree f 1.25 (gratis thee-complet)

Kaarten vanaf heden aan de zaak verkrijgbaar.

VISSERTEL.381

Voor VISITEKAARTJES naar
Drukkerij Wolters, Vorden

Ook in Brussel
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent.

Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd.

> De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
blijft.

Een retourtje
Almelo-Brussei

,,Als je slaagt voor Je examen", zei vader, „gaan we
samen een weekendje naar Brussel." Zoonlief slaagde
en .... ze gingen.

Vader en zoon in Brussel en natuurlijk zitten-in-de-
zon-op-een-terras. „Wat drinken we, meneer-de-
geslaagde?" „Bier!" zei hij stoer. En vader riep:
„Ober, twee Heineken". „Wat een blunder, pa, jij met
je Heineken. We zijn hier niet in Holland." Een béétje
in Holland waren ze wél! Want de ober hrAchh het:
koel, parelend Heineken's Bier.

Ook in Brussel weten re wat goed is. Ze hebben er
Heineken! Niet voor niets is Heineken de grootste
exporteur van Pilsener Bier ter wereld. In Barchem
en Barcelona, in Buurse en Buenos Aires, in Borculo
en Bombay, overal wordt Heineken's Bier

,,'k Was in Brussel", vertelde de man-geworden zoon
trots aan zijn vrienden. „Kom óp. Ik tracteer een
glas Heineken en vertel je er van." En tussen twee
slokken in: „Hè heerlijk, zo kom ik weer helemaal in
de sfeer, want dit dronken we in Brussel ook . . . ."

Heineken's Bier

Altijd voordeliger !
250 g,, juweeltjes,

prima koekje 49 et
250 gr. reeruggetjes,

heerlijk koekje 59 et
12 spritsstukken 49 et
10 stukken huishoudzeep 69 et
1 groot blik haring

in tomatensaus 69 et
500 gr. zachte zeep 39 et
2 pak custard 48 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en
ontbijtspek, 150 gr. 57 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

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

Alleen zaterdag!
200 grnra boterhamworst 60 et

200 gr. gebr. gehakt 60 et.
200 gram tongenworst 60 et
200 gram leverworst 30 et
200 gr. ontbijtspek 64 et

M. Krijt, Dorpsstraat

OUDERS,
wil Uw zoon een goed vak leren?

EMPO RIJWIELFABRIEK
te Vorden, Tel. K 6752 nr. 241

stelt hem in de gelegenheid zich gron-
dig te bekwamen in:

^ metaalbewerking

^ chemische bewerkingen

^ lakken, biezen

^ monteren

^ magazijnwerk enz.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Uurlonen op basis CAO Groot-
metaal.

Hoge premie met gemeten ta-
rieven.

Opneming in ons eigen pensioenf.

Aanmelding schriftelijk of mondeling
aan de fabriek (van 8-12 uur en van
1.30-5.30 uur).

Inlichtingen na werktijd te verkrijgen
bij de Heer W. H. Sessink, Enkweg,
Vorden.

Brrrrrr
het wordt huiverig,
vooral voor Bromfiet-
sers en Motorrijders.
Koopt bij ons een le-
ren jas, spotprijs f 125.-

Aanbe velend,
G. W. LUIMES

Telef. 421

Zij, die KOOL en
ANDIJVIE wensen
voor weck en inmaak,
gelieven dit zo spoe-
dig mogelijk op te
geven uiterlijk t.e.m.
13 oktober.
Tevens een grote par-
tij Krielaardappelen
te koop voor veevoer.

Beleefd aanbevelend

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg,
Telefoon 508

H.H. Veehouders.
Voor koedekken, ook
met ringen, koehals-
riemen, koetouwen,
hangriemen, hangket-
tingen enz. enz.

G. W. Luimes
Telefoon 421


