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Commissaris der Koningin in Vorden.
De bijeenkomst die de Commissaris van de
Koningin tijdens zijn officiële bezoek aan Vor-
den met de gemeenteraad had, kenmerkte zich
door een openhartige sfeer. Geen kille plecht-
statigheden, maar een ongedwongen gesprek,
waarin enige raadsleden krasse beelden ge-
bruikten om noodtoestanden in de gemeente
te illustreren.
De heer Wesselink, sprekend over de nood-
zaak van riolering, zei dat de bewoners van de
nieuwe woningwetwijk straks „zullen verdrin-
ken in hun eigen afvalwater". Er komt daar
wel een partiële waterleiding omdat 't grond-
water er onbruikbaar voor de keukenpomp is,
maar voor het grootste deel van Vorden is er
nog steeds geen uitzicht op waterleiding.
Dit bracht het raadslid Bannink er toe het vol-
gende schrille beeld op te hangen dat hij had
gezien: een Vordense moeder, in blijde ver-
wachting, op de fiets met een kind voorop
en een teil met wasgoed achterop om buitens-
huis de was te gaan doen.
Mr. Bloemers vond het wijs van Vorden dat
het indertijd niet is ingegaan op het plan om
Hengelo (G.) en Vorden tezamen van water-
leiding te voorzien. Vorden wenst eerst
riolering en het heeft dus nog niet de moei-
lijkheden van andere gemeenten die wel wa-
terleiding maar geen goede afvoer van het
afvalwater hebben. Het is alleen maar jammer
dat de rioleringswerken zo duur zijn. Voor
Vorden zijn de riolering en de zuiveringsin-
stallatie op anderhalf miljoen gulden geraamd.
De Commissaris meende dat het probleem van
de watervoorziening en dat van de afvoer van
afvalwater tezamen bezien moeten worden.
Men zou in de tarieven van het water de kos-
ten van de riolering moeten opnemen. Maar
dat mag niet in Nederland, omdat het water
hier, ter bevordering van de volksgezondheid,
zonder winst verschaft moet worden. De men-
sen zijn er dan ook niet zuinig mee: ,,het kost
toch niets". Er is zelfs sprake van verspilling
en dat terwijl er in Nederland een tekort aan
zoet en goed drinkwater is. Een tariefsver-
hoging ter bekostiging van de riolering zou
dus dubbel effect hebben.
Baron van Westerholt van Hackfort merkte
op dat men in het Duitse Ruhrgebied ook de
kosten van water aan- en afvoer wil koppelen
en de Commissaris voegde daaraan toe dat
dit in Amerika algemeen is.
Ondertussen ligt het feit er dat riolering in
Vorden op de gemeentebegroting gebracht zal
moeten worden. Dan is een verhoging van de
Rijksuitkering nodig en spreker zag dat voor
1959 nog niet gebeuren. De bestedingsbeper-
king is nog niet helemaal opgeheven.
Namens het agrarische deel van de gemeente
pleitte de heer Norde voor de elektrificatie
van de zogenaamde onrendabele gebieden. Op
de boerderijen is als gevolg van de personeels-
schaarste grote behoefte aan elektriciteit. In
november worden 60 van de 160 in aanmer-
king komende percelen aangesloten.
Dat is dan al wat, aldus de Commissaris die er
aan herinnerde dat de PGEM er naar streeft
uiterlijk in 1960 de aansluitbare percelen van
stroom voorzien te zullen hebben. De PGEM
getroost zich voor deze hulp aan het platteland
grote offers.
l 'urgemeester Van Arkel wees nog op het ge-
brek aan bouwgrond. Er kunnen nu 70 woning-
wetwoningen gebouwd worden, maar daarmee

is de grond weer op. Een particulier krijgt in
Vorden geen grond aangeboden, of het nu gaat
om de bouw van een villa, een winkelpand of
een arbeiderswoning. Spreker kon meedelen
dat de stedebouwkundige thans bezig is met
het uitbreidingsplan tussen de Zutphense weg
en de spoorbaan, waar allerlei soorten van be-
bouwing geprojecteerd worden.
Mr. Bloemers zei er niet genoeg op te kunnen
hameren dat de gemeenten zorgen vóór te blij-
ven op de vraag naar bouwgrond, opdat er
geen kansen gemist worden.
Wethouder Wuestenenk wees er op dat in het
kader van het ruilverkavelingsplan-Warnsveld
het iets gemakkelijker zal worden om grond
tot bouwgrond te bestemmen.
Al deze Vordense problemen waren uiteraard
ook reeds besproken toen de Commissaris
door B. en W. ontvangen was. In het openbaar
zei Mr. Bloemers: u zult wel niet verwacht
hebben dat ik de oplossingen in de zak heb
zitten. Niettemin vond hij het nuttig de noden
van Vorden, die in Gedeputeerde Staten wel
bekend waren, ook eens met de raad te be-
spreken, die het hoogste college in de gemeen-
te is.
Burgemeester Van Arkel zei het op prijs te
stellen dat Mr. Bloemers zo snel na zijn ambts-
aanvaarding naar Vorden was gekomen. Hij
maakte van de gelegenheid gebruik om tot
hem woorden van dank te spreken voor de
lichtkroon die het Provinciaal Bestuur voor de
gerestaureerde raadszaal heeft geschonken.
De Commissaris prees het vriendelijk voor-
komen van het dorp.
Buiten stonden wat mensen en kinderen op
het trottoir om de Commissaris te zien toen hij
het gemeentehuis verliet voor een tocht door
de gemeente. Daarbij werden de jongste wo-
ningbouw, de nieuwe gymnastiekzaal en de
Empofabriek bezichtigd.

Rijwielfabriek.
Na ontvangen te zijn door de voltallige dire-
tie, werd een rondgang door het bedrijf ge-
maakt.'Het produktieproces van het Empo rij-
wiel werd met veel interesse gevolgd. Het
hoogtepunt van de rondgang was de chromerij.
Hier werd een demonstratie gegeven. Het ge-
zelschap was enthousiast over de vele techni-
sche snufjes in dit elcktro-chemische domein.
Na de kantoren te hebben bekeken verbleef
het gezelschap enige minuten in de toonzaal.
In de cantine werd de thee gebruikt, waarbij
de heer Emsbroek^^ het woord voerde. Aan
Mr. Bloemers wéwr een crank aangeboden,
waarin zijn naam alsmede de datum van het
bezoek was gegraveerd.
De heer Emsbroek^ertelde hoe hij in 1904
begonnen was en^Bi als doel gesteld had de
(oude) fabriek uit «^breiden tot de Molenweg.
Dit doel bereikte hij echter eerder dan hij
dacht. Zodoende ondervond hij wat het zeg-
gen wil geen verdere grond voor uitbreiding
te hebben. Gelukkig kreeg hij toen de beschik-
king over de grond aan de spoorbaan, met de
volle medewerking van het toenmalige ge-
meentebestuur. Nu sprak hij de hoop uit dat
bij verdere groei hij of zijn opvolgers niet weer
(U'/.olfde moeilijkheden zouden ondervinden.
Daarom deed hij een beroep op de Commis-
saris der Koningin om zoveel mogelijk te hel-
pen het terrein vóór de fabriek niet te be-
bouwen met woonhuizen, maar beschikbaar te
laten voor Empo.

IVO ROL Elke tand een

HET VONNIS IS GEVELD
Hoewel er de laatste tijd veel over het al of
niet vellen van de mooie kastanjebomen bij
de Herv. kerk is gesproken is het lot van deze
bomen dinsdag bezegeld.
Door de houthakker Elsman werden 5 stuks
gerooid.
Het aanzien van de Dorpsstraat is nu geheel
veranderd. De 4 bomen welke de gemeente
Vorden toebehoren blijven voorlopig nog
staan. Het dorpsschoon van Vorden heeft hier-
mede een gevoelige klap gekregen doch het
was niet langer verantwoord deze zeer oude
bomen nog langer te laten staan. Tijdens het
rooien der bomen kwamen nog mensenbeende-
ren te voorschijn ten teken dat hier vroeger
om de kerk werd begraven.
Zodra de oude bomen zullen zijn verwijderd,
worden weer nieuwe jonge kastanjebomen in-
geplant.

BIOSCOOP
Zondagavond draait de kleurenfilm Don Juan
in het Nutsgebouw. De hoofdrol wordt ver-
tolkt door niemand minder dan FernandH.
In deze film is hij een echte Don Juan, die do
harten van alle vrouwen steelt. Hij weet hec
echter zo in te pikken dat zijn knecht een tijd-
lang voor Don Juan wordt aangezien. Deze
haalt zich de haat van de bedrogen mannen
op de hals. Deze weten het klaar te spelen dat
hij veroordeeld wordt tot de dood op de brand-
stapel. Maar zie. de liefde van de vrouwen
maakt haar listig en zo kan de pseudo Don
Juan op het laatste nippertje ontkomen.

EERSTE NUTSAVOND
A.s. dinsdag 14 oktober zal de eerste Nutsavond
in dit seizoen plaatsvinden. Het is al direct raak:
de bekende toneelgroep „Jonge Maskers" uit
Zwolle zal een mysterieus toneelspel opvoeren:
„Het Chinese landhuis". Deze groep oogstte met
dit stuk al vele en grote successen, ook in plaat-
sen hier in de omgeving.
Daar de Vordenaren graag een goed toneelstuk
zien, verwacht het nutsbestuur een flink bezet
nutsgebouw.

SCHAPENFOKDAG
Vrijdag 3 oktober hield de Schapenfokvereni-
ging ,,Vorden en Omstreken" weer haar jaar-
lijkse grote Schapenfokdag op een terrein na-
bij café ,,de Eogchelaar". Deze is in alle op-
zichten uitstekend geslaagd: grote deelname
en prima materiaal. Er waren op deze fokdag
ruim 135 inzendingen te bewonderen, hetgeen
ruim 35 meer is dan verleden jaar.
Als keurmeesters fungeerden de heren H. J.
Oortgiezen te Velp, H. J. Rietman te Arnhem,
A. Bukman te Velp, allen Inspecteurs van het
Schapenstamboek en de heer Jansen-Venne-

r, ass. veeteeltconsulent te Arnhem.
De jury was van oordeel dat op deze fokdag
w e e r prima materiaal was aangevoerd, nog

r dan verleden jaar. Er was geen uitschot
bij. Vooral bij de l ^-jarige klassen waren uit-
stekende exemplaren te bewonderen. Ook de
rammen der vereniging, die ter opluistering
waren ingezonden, mochten er zijn. Men was
algemeen van mening, dat de Vordense
Schapenfokvereniging e.o., die thans reeds een
groot gedeelte van de Achterhoek omvat, o.a.
Ruurlo, Harfsen, Warnsveld, Baak, etc., aan de
top der provincie Gelderland staat.
Er was een behoorlijke publieke belangstel-
ling, terwijl verschillende dieren werden ver-
handeld, zowel onderling als aan schapenfok-
kers uit andere plaatsen.
Als Kampioen 1958 werd uitgeroepen in ru-
briek 7: Ooien, geboren in 1957 (Tweede
Groep): No. 6993, eig. H. Pijnenburg te Warns-
veld, terwijl als reserve-kampioen werd aan-
gewezen in dezelfde rubriek (Eerste Groep)
No. 351 van H. Rietman te Vorden.
De volgende eigenaren uit onze lezerskring
hebben (vaak meerdere) prijzen met hun dieren
behaald: uit Vorden G. J. Pelgrum, H. J. Be-
renpas, A. Tjoonk,- G. Klein Geltink, D. Let-
tink, H. Rietman, L. Emsbroek, H. Helmink, W.
Rietman, D. J. G. Harmsen, D. Lindenschot en
H. J. Pardijs; uit Warnsveld H. J. Rietman,
M. H. Gotink, H. Pijnenburg en W. Bruil.
(De omvang van Contact laat helaas niet toe
om de volledige uitslag op te nemen).

KERKDIENSTEN zondag 12 oktober.
Hervormde kerk.

8.30 uur Dr. H. Bartels, van Amersfoort.
10 uur Ds. H. Y. Talens, van Warnsveld.

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 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 11 okt. van 5 uur tot en met
zondag 12 okt. Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 12 okt. Reichman, tel.06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd HO biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 9 . — tot f55 .— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 1541.
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .

Burgelijke stand van 3 t.m. 9 oktober.
Geboren: d. van G. Berendsen en H. J. Eg-
gink.
Ondertrouwd: J. H. de Wild en E. M Scher-
penzeel.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J. H. Romville, vr., oud 77 jaar.

In blU verwachting
Zo heet dit toelichtend en geruststel-
lend Doktersboek.dat gratis is in-
gesloten bij een Babyderm Set.
waarin alles voor een vorstel i jke
veizorging van Baby's tere huidje.

AL
Vorden I heeft zond^f met 3 invallers haar
derde overwinning in successie weten te be-
halen, ditmaal thuis tegen K.S.II. I uit Harre-
veld.
De uitslag 4—l was zeker niet geflatteerd.
Vorden was vooral c^^echnisch gebied haar
tegenstandster de b^B en met goed opge-
bouwde aanvallen vanuit de achterhoede
kwam het doel van K.S.H, meermalen in ge-
vaar. Jammer dat de voorhoede als het op
schieten aankwam, nogal eens faalde. De score
was anders veel hoger geworden.
Door twee goede doelpunten nam Vorden voor
de rust al de leiding. In de tweede helft wist
K.S.H, uit een vrije schop er 2—l van te ma-
ken. Even vlamde de strijdlust bij de gasten
op, doch daar de Vordense achterhoede weer
goed op dreef was, vooral doelman Groot Jeb-
bink, kregen zij verder geen kans. Met twee
fraaie doelpunten bracht Vorden de stand ten-
slotte op 4—1.
Vorden II speelde in Keyenburg tegen de Boys
III met l—l gelijk, waarbij de voorhoede van
de reserves op onbegrijpelijke wijze tal van
kansen op de overwinning te loor lieten gaan.
Vorden A speelde uit tegen K.D.C. A en ver-
loor in een onaangename wedstrijd onver-
diend met 4—3. Vorden B verloor van Steen-
deren A met 3—2, terwijl Vorden C van Ratti
B met 3—l won.
A.s. zondag wacht Vorden I in de uitwed-
strijd tegen Lochhuizen I een moeilijke wed-
strijd. Gelukkig is Vorden dan bijna weer
compleet en als er zo goed samengespeeld
wordt als afgelopen zondag, kan er zeker
winst inzitten.
Lochhuizen heeft versterking gekregen van 3
Neede-spelers, zodat het voer Vorden niette-
min een zware opgave blijft.
Vorden II speelt thuis tegen Steenderen II en
zal het tegen deze sterke ploeg lang niet ge-
makkelijk krijgen.
Van de junioren speelt alleen Vorden B thuis
tegen Pax B.

Kou en p ij n weg-
w r i j v e n m e t
D AM PO

C.J.B.T.B. VERGADERDE
De C.J.B.T.B. afdeling Vorden vergaderde on-
der leiding van de heer A. J. Oltvoort.
In zijn openingswoord werd inzonderheid wel-
kom geheten de heer H. J. Radstake, onder-
wijzer aan de chr. school alhier.
Besloten werd indien mogelijk, de gecombi-
neerde feestavond met de C.B.P.B. te houden
in de laatste helft van januari. Door leden der
beide organisaties zal het toneelstuk „Het
oude ijzer" voor het voetlicht worden ge-
bracht. Het organiseren van een beoordelings-
wedstrijd zal door het bestuur in overweging
worden genomen.
Vervolgens werd door de heer Radstake een
drietal films vertoond, n.l. Genezing van aller-
lei ziekten bij mens, dier en in de planten-
wereld, een toeristenfilm waarbij de aanwezi-
gen een beeld kregen van de St. Pieterskerk
te Rome en tenslotte het leven en werken van
de Indianen.

ZEER GESLAAGDE MODESHOW BIJ
FA. VISSER

De modeshow, welke het Modemagazijn Visser
ieder najaar brengt, heeft zeker niet te klagen
over gebrek aan belangstelling.
Ook donderdagmiddag en -avond was de zaal
van Hotel Bakker weer tot de laatste plaats
bezet met dames, die zich verlustigd hebben in
alles wat ons de laatste mode weer heeft ge-
bracht en dat was heel wat.
Er werd in de feestelijk versierde zaal ge-
showd door een viertal Utrechtse mannequins.
De speakster van het gezelschap, mevr. v. d.
Heyt, zorgde voor de microfoon op onder-
houdende wijze voor de explicatie bij de ge-
showde kleding, welke meermalen be- ten ver-
wondering bij de vele aanwezigen teweeg
bracht.
De nieuwe mode blijkt dit jaar het accent ge-
legd te hebben op de Blousson, Ligne de Sac
en de ballon-lijn, althans wat de japonnen be-
treft. De voornaamste kleuren waren Dior-
blauw en zandkleur.
Wat de mantels betreft, deze zijn dit jaar veel-
al uit bouclé vervaardigd. Ook waren er veel
mantels te zien met bontkragen. De nieuwe
kleuren hierin zijn pomme de terre, kobalt-
blauw en cognac-kleur met zwart. Dan werden
er verder nog geshowd enkele zeer geklede
mantelkostuums in diverse kleuren. De regen-
jassenmode brengt ons dit seizoen veelal lo-
den en tweedjassen.
De heer H. Elbrink toonde nog een aantal
heren overjassen, o.a. auto-caots.
Hanneke Koerselman en de beide zoontjes van
de heer Elbrink, brachten de nieuwste spor-
tieve kinderkleding ten tonele.
Voor de pauze werd er een zeer modieus kort
bruidstoilet geshowd en aan het slot enkele
zeer chique cocktail-toiletjes en 'n 3/4 bruids-
toilet.
Een pianiste zorgde voor de muzikale omlijs-
ting van het geheel.
Tijdens de pauze was er een raadwedstrijd
naar de prijzen van een voorgedragen japon,
hoedje en broche, welke resp. gewonnen wer-
den door mevr. Bargeman-Eskes, mevr. Nijhuis
uit Almen en mevr. Hesselink-Heus.
Do fa. Kroneman had gezorgd voor de fleurige
bijpassende hoedjes, en de fa. Koerselman voor
de byouterieën. De fa. Derksen heeft met de
blcemversicring van de zaal en de bruids-
boeketten weer alle eer ingelegd,
't Geheel was een uitstekend verzorgde en
zeer geslaagde avond.

„PHILIPS" OP BEZOEK IN VORDEN
Dinsdag 30 september vond in zaal Bakker een

'id plaats, welke was georga-
niseerd door Philips Montage Ateliers te Doe-
tinchem, één der vele verspreide bedrijven
van Philips te Eindhoven.
Veel meisjes hadden, vergezeld van hun
ouders, aan de uitnodiging gehoor gegeven en
hebben met aandacht geluisterd en gekeken
naar hetgeen over Philips werd verteld en
getoond Ook werden drie aardige Philips-
films gedraaid. De manier waarop deze avond
was georganiseerd maakte dat er een gemoe-
delijke en gezellige stemming ontstond, welke
aan het zakelijke gedeelte evenwel geen af-
breuk deed.
Immers, het doel was om enige meisjes te
vinden die interesse hebben voor eventuele
tewerkstelling in de industrie. Vorden kent
geen plaatselijke industrie voor meisjes en
Philips hoopte op die manier een aantal meis-
jes te winnen voor hun Montage Ateliers.
Bij voldoende belangstelling denkt Philips aan
het instellen van een eigen busdienst voor de
meisjes uit Vorden en Hengelo (G.).
Voor bezichtiging van de Ateliers in Doetin-
chem, op een nader te bepalen datum, gaven
ongeveer een derde der meisjes zich op. Ook
hun ouders zullen dit bezoek brengen.

VANDALISME
In de nacht van zondag op maandag zijn door
tot nu toe onbekende daders de melkbussen
van een twaalftal landbouwers aan de Lank-
horsterstraat te Wichmond leeg gegoten,
waardoor circa 600 liter melk verloren ging.
De politie zoekt naar de daders van dit erger-
lijke vandalisme, 't Is te hopen dat zij opge-
spoord zullen worden en dat men hen dwingen
zal de boeren schadeloos te stellen.

GESLAAGD
De heren H. J. Lebbink (van „Ons Belang" te
Linde) en B. Nijhuis (van Gebr. Barendsen) zijn
geslaagd voor het examen brandstoffenhande-
laar.

AFSCHEIDSPREDIKATIE DS. LANGSTRAAT
Voor een tot in alle hoeken bezet kerkgebouw
heeft Ds. Langstraat zondagmiddag zijn af-
scheidspredikatie gehouden, waarbij hij als
tekst gebruikte Lucas 9 vers 62.
De scheidende predikant wees er op dat de zin
der arbeid in de toekomst ligt. God wil de mens
yt b r inken als zijn medearbeider en is de Hoor-
der der gebeden.
Voor de predikatie bracht Ds. Langstraat dank
aan de koster en diens echtgenote, de organist,
het kerkelijk college, t.w. de ouderlingen,
diakenen, enz., burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris, hoofden der scholen en
collega Ds. Jansen, voor de goede samenwer-
king en prettige omgang.
Na het uitspreken van de zegen, zong de ge-
meente de scheidende predikant op verzoek
van Ds. Jansen de zegenbede, Psalm 134 vers
3, toe.

BEKROOND
Een pony van P. van Asselt te Linde werd op
een ponykeuring te Doetinchem met een 2e
prijs bekroond.



WITTE SPATBORDEN
Gezien het grote succes dat de vereniging voor
Veilig Verkeer hier het vorig jaar boekte met de
gratis actie: witverven van achterspatborden,
wil zij ook dit jaar weer iedere Vordenaar in
de gelegenheid stellen het achterspatbord van
zijn fiets in de wettelijk vereiste toestand te
brengen.
Wanneer wij op straat de ons passerende fiet-
sen bekijken dan mankeert er bij vele nog wel
iets aan. U bent in dit geval niet alleen straf-
baar, maar moet ook bedenken dat een helder
wit achterspatbord bij duisternis dikwijls een
zaak van levensbelang Is
Doch ook overdag mag bij geen enkele fiets het
witte achterspatbord ontbreken. Daarom: con-
troleer uw fiets en is het niet in orde, laat het
dan gratis in orde maken en.. . rijdt veilig. Zie
voor tijd en plaats de advertentie in dit blad.

Last van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U et overheen.

BEDRIJFSDAM-TOERNOOI
De Vordense Damvereniging is voornemen
om, evenals verleden jaar, een Bedrij f sdam
competitie te organiseren. De inzet is de wis
selzuil, die driemaal achtereen of vijf maal in
totaal gewonnen moet worden om in definitie'
bezit van een ploeg te komen.
De Empo rijwielfabriek wist deze in 1957 in
bezit te krijgen.
Aan dit toernooi kan per 4-tal worden deel
genomen. Elk bedrijf kan echter één of meer
dere ploegen van 4 spelers opgeven, die el
kaar na loting in een enkele competitie zullen
bekampen. Bij te grote deelname zal eventuee'
een selectie worden toegepast.
Om het wedstrijdreglement te bevorderen zul
len uitsluitend dammers hieraan kunnen deel
nemen, die niet bij een damvereniging zijn
aangesloten. Voor het bestrijden van de on
kosten zal voor deze wedstrijden weer een
klein inleggeld betaald moeten worden.
De daarvoor in aanmerking komende Vorden
se bedrijven of diensten, ontvangen hierover
nader bericht. Daar een dergelijk toernooi pa
attractief wordt, indien ook het merendeel der
bedrijven deelneemt, wordt dit jaar, mede ge
zien het enthousiasme van verleden jaar, op
een record-deelname gerekend!

DAMMEN
De Vordense Damvereniging D.C.V. heeft hè
seizoen 1958—1959 weer ingezet met 't spelen
van diverse wedstrijden voor de onderlinge
competitie. De uitslagen hiervan zijn:
J. Woltering—T. Lissenburg 0-2; Harmsen—
Romville 1-1; J. Woltering—Breuker 0-2; Fa
ber—Wensink 0-2; van Ooyen Sr.—Joh. Lam
mers 0-2; B. Wentink—M. Wijen 2-0; Wansink
—Oukes 1-1; Faber—Joh. Lammers 0-2; Wol-
brink—Hesselink 1-1; P. Hoevers—T. Lissen
burg 2-0; van Ooyen Sr.—Harmsen 1-1; Ro
zendaal—Arentsen*2-0; Breuker—Wentink, af-
gebroken; P. Hoevers—J. Oukes 0-2; Joh
Lammers—Wansink 2-0; T. Lissenburg—Ro-
zendaal 2-0; van Ooyen Sr.—Klein Bramel 0-2
Wentink—van Ooyen Jr. 2-0; Harmsen—Faber
0—2.

RATTI-NIEUWS
Na een minder goed begin van de nieuwe com-
petitie heeft Ratti I j.l. zondag een verrassen-
de i—g Zege weten te behalen in Beltrum op
Vios I.
Reeds in de eerste helft bleek het spel der
Ratti-mensen zeker een klasse hoger te liggen
dan dat der gastheren. Na 15 minuten wist H.
Lichtenberg na een snelle ren langs het lijntje
het eerste doelpunt te maken, terwijl dezelfde
speler ook no. 2 in de touwen zond. Nadat
Wentink nog voor rust een derde doelpunt
had gescoord, scheen er geen kou meer aan
de lucht. Ook na de rust speelden de Kranen-
burgers veel effectiever. Lichtenberg bracht
zelfs 5 minuten na de hervatting de stand op
O—4. Via Tolkamp en de rechtsbuiten werd
de stand op O—6 gebracht, waarna Vios de
eer redde met een verdiend tegenpunt.
Ratti II was minder gelukkig en moest zich
thuis na een taaie strijd met l—4 gewonnen
geven tegen Pax III.
Ratti A behaalde met de korfbalcijters 8—l
een flinke zege op het bezoekende Socii A uit
Vierakker, terwijl het B-elftal met l—3 sneu-
velde tegen Vorden C.
Deze week krijgt het eerste thuis bezoek van
een andere oude bekende, Hoordijk I. Dit is
een stevige, hard werkende ploeg, waartegen
Ratti haar beste spel zal moeten ontplooien
»m kans op succes te hebben.
De reserves trekken naar Baakse Boys II. de
A junioren gaan Halle A in eigen home op-
zoeken en Ratti B krijgt zaterdagmiddag be-
zoek van Zutphania C.

25-JARIG KLOOSTERJUBILEUM
BROEDER CANUTUS O.F.M.

Op zaterdag 11 oktober hoopt de Eerwaarde
Broeder Canutus Schilder o.f.m. in het Minder-
broedersklooster op de Kranenburg, alhier het
feit te herdenken, dat hij voor 25 jaar geleden
zijn intrede deed in de Orde der Nederlandse
Minderbroeders (Franciscanen).
Eind oktober 1951 werd hij overgeplaatst naar
het klooster op de Kranenburg. Hij is reeds
enige jaren de actieve en enthousiaste Jeugd-
leider der Ratti-junioren.
Zondagmorgen zal in de parochiekerk een
plechtige H. Mis worden opgedragen voor de
jubilaris.

Noar de Expo.
En wieter ging et, richting Antwerpen. Veur
da'w door waren kwamme wie nog deur
een paar mooie plaetskes, veural de viella-
wiek van Antwerpen was mooi. Oaver et
algemeen kek ie op de huuze in België neet
zo mooi op as hier en an de höfkes was
minder zörge besteed as da'w in Vodden
gewend bunt, moor mooie viella's met gruune
gresvelden en mooie bloemen heb ze door

toch ok wel.
Onverwachts waren wie nog in Antwerpen.
En den Herman, door snap ie niks van, den
schient oaveral de weg te kennen. He slin-
gerden deur Antwerpen hen, net of e in
Zutphen ree. Et was nog 43 km. noar
Brussel, moor och, dat had niks te beteikenen,
et was veur um moor een peuleschilleken.
Ie kont wel zeen dat ze door in België
geerne een glaesken bier drinkt, want huuzen-
hoge bierflessen dreven an een töuwken
in de loch. Dat was in de buurte van et
plaetsken Boon.
Kort hiernoa begon et landschap een betjen
te veranderen; toe ko'w genieten van mooie
pannorama's en heuvellandschap. En tegen
een uur of twaalf kwam Brussel in zicht.
Van de veerten ko'j et machtigste bouwsel
van de Expo al zien, et Atomium, blinkend
in de zunne, met zien 104 meter hoge hotel,
van woaruut ie de hele tentoonstelling kont
oaverzeen. En dan merk ie metene al dat
door in Brussel wat biezunders an de hand
is; et is niks as oaveral autoparkeerterreinen
en vlaggen van alle nationaliteiten. Moor
Herman zei: „Jonges, veur a'w et terrein
opgoat, zuuke wie eers een cafeetjen op,
woor w' een köpken koffie kont drinken.
Dus ging et weer wieter, langs de Expo en
langs de tuinen van et koninklijk paleis (met
et paleis op den achtergrond en de kapelle an
de andere kante). En bie de grote kerke door
stoppen Herman um ons d'r uut te loaten.
Die grote kerke, dat is ok wel zo'n mooi
stuk bouwwerk, met an de ene kante een
gemetselde koepel woor koningin Astrid be-
graven is en an de andere kante et monu-
ment veur de onbekende soldoat uut den
eersten wereldoorlog. Veur dat monument
brendt de eeuwige vlamme, dat is vuur dat
vanaf de onthulling steeds brandend is e-
hollen. En achter de kerke is et kerkhof.
Door is ok heel wat te kieken. Ie vuult oe
door hoast in et stenen tiedperk, want door
bunt allemoale mensenhoge stene, met kleine
kerkskes en Geestelijken uutebeiteld, mera-
kels mooi.

Een volgende keer geet et wieter.

WIJ VRAGEN UW AANDACHT.
Ja, wij weten het, dat uw aandacht wordt
gevraagd voor zo heel veel, dat zeker de
moeite waard is om bij stil te staan.
En toch moeten wij uw aandacht vragen
voor het onderstaande. Terwille van het
levensgeluk van uw familie, uw kinderen,
uw vrienden. Want . . . ieder heeft zo in
zijn naaste omgeving d^tooorbeelden van
het leed dat de kanker fijn altijd brengt.
Het Koningin Wilhelminafonds geeft voor
de bestrijding van de kanker jaarlijks een
bedrag van f 2.000.000 uit. Ze heeft de ver-
plichting op zich genomen voor dit bedrag
te zorgen en zo mogelij l^fcoor nog meer.
Dit is alleen mogelijk nSFuW HULP !
Helpt daarom mede de gevreesde kanker
te bestrijden.
In vele gevallen, vooral in het beginstadium,
is er grote kans op genezing.
Er zijn in Nederland dokters in hun labora-
toria bezig met onderzoek, maar toch is dit
niet voldoende. Er moet nog meer zijn en
dat eist geld. Veel geld, dat via uw jaar-
lijkse bijdragen bijeengebracht moet worden.
Dankbaar zijn we de velen die dit werk
reeds met een jaarlijkse bijdrage steunen. Bij
hen komen we niet. Maar er zijn nog zo
velen in Vorden die wij willen vragen: wordt
lid (minimaal f 2.50 per jaar), of contribuant
(f 1.— per jaar). Of, indien dit niet mogelijk
is, geeft u dan wat u kunt missen.
De dames en heren collectanten die bij u
komen, zij geven geheel b e l a n g e l o o s zeer
veel van hun vrije tijd. Stelt gij hen niet
teleur?
Bestrijdt het leed dat kanker heet!
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Het Bestuur:
Zuster A. Gemmink
J. A. Lenselink
Mevr. M. H. Lulofs-Bessem
A. J. Meijer
Mevr. M. C. van Mourik-Spoor
H. G. Poesse, voorzitter
C. Vogtlander-Netto, secr.penn esse

HET HULPELOZE DIER
In de komende week zal de vereniging tot
bescherming van dieren wederom een beroep
op U doen voor de instandhouding van haar
werk.
Vraagt U niet af of dit nog wel nodig is.
Talloze voorbeelden zijn aan te halen, waar-
uit blijkt dat vele dieren nog aan hun lot
worden overgelaten. Heel veel jonge poesjes
worden onverzorgd weggedaan en men kijkt
er niet naar om. Veel van deze dieren komen
in het asyl terecht, waar ze worden verzorgd
en waar men tracht een tehuis voor ze te
vinden. Zo is het ook met de honden ge-
steld. Voor al deze dieren is plaats in het
asyl in Zutphen, terwijl de dieren uit onze
omgeving voorlopig in het hulpasyl in Vor-
den worden ondergebracht, waar ze dan en-
cele dagen blijven wachten of hun rechtma-
tige baas soms komt opdagen l Zo niet, dan
worden ze naar het asyl in Zutphen gebracht.
Hlet instandhouden van dit werk vraagt de
vereniging veel geld en jaarlijks moeten er
linke bedragen worden bijgelegd.
Ook worden de kettinghonden, die er helaas
nog steeds zijn, regelmatig gecontroleerd,
d.w.z. de inspecteur gaat na of de hokken

aan de voorschriften voldoen etc. Ook dit
brengt onkosten met zich mee.
's Winters bij strenge koude is de vereniging
direct paraat met het verstrekken van extra
voeding voor de dieren, die in de natuur
leven en vooral in strenge winters zijn tal-
loze dieren van de hongerdood gered.
Al met al een mooi doel en een streven, dat
waard is door U financieel gesteund te wor-
den.

DROPPING.
De B.O.L H. en de B.O.G. hebben vorige
week zaterdagavond een goed geslaagde
dropping gehouden. De 27 deelnemers wer-
den op de Lage Lochemse weg in Warken
gedropt. De finish was bij café de Boggelaar.
l J. Pardijs l str., 2 A. Wassink en ver-
loofde l str., 3 J. Weenk en verloofde 3 str.
4 R. Kreunen en verl. 4 str., 5 D. Sloetjes
en A. Korenblik 6 str., 6 J. Langeler en
verl. 7 str. De poedelprijs was voor de da-
mes D. Rossel en R. Vruggink met 15 str.
Voorzitter H. Pelgrum reikte de prijzen uit.

Wintertijd - Spellentijd
Grote keuze, o.a.

Board Script, Sjoelbakkcn,

Voetbalspellen, enz*
Leuke puzzle's*

R. J. Koerselman

Coöp* Boerenleenbank
„Vorden"

(aangesl. bij de Coöp. Centr. Raiffeisenbank, Utrecht)

JEUGDSPAARDERS
die zich reeds voor l oktober hebben
aangemeld worden thans verzocht op 't
kantoor te komen om de jeugdspaarover-

eenkomst te tekenen.

U vergete vooral niet het wettelijk voor-
geschreven identiteitsbewijs mede te
brengen (b.v. trouwboekje van Uw ouders,

pas, rijbewijs of rentekaart).

Degenen die nog geen jeugdspaarovereen-
komst sloten zouden wij toe willen roepen:

Laat Uw kans niet •rbijgaan!

DE

R
IN DE MAAND.

Dus Levertraantijd.
De echte Lofodinsche Leveiv
traan

f 1.25 per fles van 400 cc.
Tot en met l nov. a.s. bij aankoop
van 2 flessen, 2e fles voor f 1.—.

Verder: Sanostol en Sinatran
(met sinaasappelsmaak);
Halitran (druppels en capsules)
Davitamon A.D.
Davitamon 10.

Vitamine C enz.

Drogisterij trDe Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

R. J. KOERSELMAN

ook Uw
keuze!

WALA - beha
speciaal ontworpen voor
jeugdige figuren. Satijn met
kantgarnering

Onz« WALA
tnoaf-

«pecialisfe
adviseert U

gaarne in
de poskamer

Pas eersf,
kies dan f

Fa. Looman

Grote^verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.
op a.s. maandag 13 okt. 1958 van 10—1 uur
bij café ,,de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

van 2—3 uur bij café Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen(waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. — , Melkjassen, lange leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.— tot f 180. —, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en hon-

derden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jongensjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen O verhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24.- tot £ 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.

Extra goed! Extra goedkoop!

Heden ontvingen wij een partij gloednieuwe
fabrieks-gereviseerde 350 c.c. „Matchless" le-
germotoren voor slechts f 375.—, met nieuwe
banden. Aan huis te bezichtigen en af te geven.

Ontvangen: een prachtige partij kampeerartikelen, o.a.
2-, 3-, 4-, 5- en 6-pers. tenten, luchtbedden, slaap-
zakken, grondzeilen, plunjezakken, kampeerbedden,
kooktoestellen, enz. enz., alles tegen zeer lage prijzen!
Partij nieuwe kabel, ook v. krachtstroom, 35 et p. m.

Partij leren voetballen vanaf f 7.50.

Wij ontvingen een prachtige partij nieuwe
rubberlaarzen met leren schacht en vilten

inlegzolen, kostprijs £ 27*50»
inu slechts f 7.5O.

Fa. W. Veenstra &
Telefoon 451

Zn., Varsseveld
ENORME KEUZE

Te koop g.o.h.
HAARDKACHEL

Ph. J. Sessink, D 130.
Telefoon 6658.

K U u r t n i Bord«»ui,
Groen. Zw»r» '
m«t«n 35/42 11.95

Wullink's
Schoenhandel

Hylkema
Tandarts

Geen praktijk
van maandag 13 okt.
t.m. zaterdag 18 okt.

Spoedgevallen:
Tandarts van Dijke,
Hengelo-G. Spreekuur
9—10 u. (beh. zaterd )

Vogelkwekers!
Zend briefkaart aan

Fa. LENTING
v.d. Wateringelaan 154
Voorburg, tel. 72.57.93
wanneer U kanaries
hebt te verkopen. Wij
betalen de hoogste
prijzen v. mannen en
poppen; worden af-
genaaid.

H O U T V E R K O O P
op woensdag 15 okt.
van schotten in alle
maten. Zeer geschikt
v. kippenhokken, auto-
garage's en andere
doeleinden. Tevens re-
gels, geploegde plan-
ken, rollen rubberroid
en nieuwe ramen.
11 uur te Linde bij
café van Asselt; 2 uur
te Kranenburg nabij
café Schoenaker.

Houtti. „De kleine winst"
MEPPEL

Actieve en soliede

Agenten
gevraagd v.d. verkoop
v. zaden, bloembollen,
bestrijdingsmiddelen

en N.A K. gekeurde
pootaardappelen.

Ook depot is welkom.
Vlotte levering, hoge provisie

Inlichtingen bij
Fa. J. WOU DA

Zaadteelt en zaadhandct
DEN HULST (O.)

Bekend adres voor
kwallteitszaden.



Baron en Baronesse
van Dorth tot Medler-
de Weichs de Wenne
geven met vreugde
kennis van de geboorte
van een zoon

Diederik Zeno

Huize Zelle.
Hengelo-G., 3 okt. '58

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden, zeggen wij
hartelijk dank.

H. Wolsink
B. Wolsink-

Bannink
Vorden, oktober 1958

Ondergetekende be-
veelt zich beleefd aan
voor het verrichten v.

alle huisslachtingen
H. W. GAL, D 36 c

bij het zwembad

Gevraagd net jong
MEISJE v. d. huish.
Kasteel omg. Zutphen,
meer jong pers. aanw.
Brieven onder letter K
bureau Contact.

Mevr. Staring, 't Hoge
Zand, vraagt nette
WERKSTER, l mid-
dag p. week. Tel. 1234

Gevraagd :

een vlotte typiste
Mulo-diploma vereist.
Enige kantoorervaring
strekt tot aanbeveling.
Goed salaris. Aanm.
liefst schriftelijk bij
J. W. M. Gerritsen
Het Hoge 52, Vorden

Boekhoudbureau

Te koop bruine DA-
MESMANTEL, m. 42
iz.g.st. Th. Nijenhuis,
Hengeloseweg.

Te koop prima zure
en zoete WINTER-
APPELS en valappels
vanaf 10 et p. kg.
TevensGEVONDEN
een paar motorhand-
schoenen. G .Bogchel-
man/tHam.Tel. 1445

BROMFIETS te koop
(mosquito) en jongens-
fiets v. leeft, 8 — 10 jr.
Te Pas,
achter de Konijnenbult

Te koop een „Etna"
KACHEL z g.a.n.en'n
petr. kachel. Lenselink,

Dorpsstraat l

WINTERWORTE-
LEN te koop. K. Hoe-
tink, 't Hoge 13.

Te koop Batavus meis-
jes SPORTRIJWIEL,
20" (nieuw). Joh. Mas-
selink.Pr . Bernhard w.8
Vorden.

Te koop een nieuwe
Bes petr. KACHEL.
Hendrik v. Brameren-
straat 16, Vorden.

Te koop 2 WAGEN-
RADEREN met as,
2 Va duims besl., z.g a n.
W. Blikman, Dennen-
dijk 2, Warnsveld.

HARDBOARD
Plaatjes, platen en stro-

ken en figuurzaag-
triplex of gewoon.

Fa. Meulenbrugge

BIGGEN te koop.
Wed. Klein Bleumink,
bij den Bramel.

Te koop 4 mooie B.B.
ZEUGJES, Ie worp,
half nov. a.d. telling.
G. Wuestenenk, Koe-
koekstr. 25, Vierakker.

Te koop een nieuw-
melkte VAARS en een
STIERKALF,
G. J. Wunderink, Kra-
nenburg, Tel. 6735.

Haal uit den vreemde niet,
wat het eigen dorp U biedt/

Wilt ge modern kippen
houden neem dan eens een
proef met

Geknopte kuikens met garantiebewijs
verkrijgbaar tegen de vastgestelde prijs
van f 2.25 per henkuiken.
Verder W.L.xReds, N. HampsxReds,
W.L.xN. Hamps.
De fokhennen zijn elke dag op het
bedrijf te bezichtigen. Bestel tijdig!

Kuikenbroederij W. Jansen
Vorden, Burg. Galléestraat 59

Telef. 1337 - K.B. 9620. V.B. 4285

Een goede hulp voor de huisvrouw
is een prima

STOFZUIGER
zoals Holland Electro, Ruton,
Hoover enz. enz.

Elektro Technisch Bureau

P. Dekker, TeL 1253

passen is
pasvorm kiezen!

De gehele kollektie
vindt u bij:

LOOMJfrJ
Vorden, Tel. 1231

Jongens- en Meisjesschoenen
met een halfjaar schriftelijke garantie
bü

A. JANSEN
't SCHOENENHUIS

C
VOOR AANLEG

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,

Radio en Televisie,
vol-automatische

pompinstallaties enz.
G. EMSBROEK

en Zn. c.v.

J
Noteert U even

ons nieuwe telefoonnummer?

141 7
Wolsing, voetverzorging

Is het achterspatbord van
uw fiets

voldoende wit?
Spaar uw leven en uw geld!

Veilig Verkeer verft ze weer gratis,
op zaterdag 18 oktober a.s. bij goed
weer van 3 tot 5 uur op 't Markt-
plein en bij de St. Antoniusschool
op de Kranenburg.

Mevrouw l!
Vergelijk onze prijzen.
Zaanse Taai-Taai, groot pak 49 et
Kreijenbroek speculaas, 250 gram 59 et
Dadels» lekker en gezond, 500 gr. 49 et
Grote potten augurken, zoetzuur,

slechts 79 et
Grote potten appelmoes nu voor 59 et
Abrikozen op siroop, grote pot 98 et
Fijne schilletje, per fles van 210 et

nu voor 169 et

500 gram griesmeel 28 et
Puddingsaus per flesje 42 et

Samen 70 et

Deze week voor 55 et

Bij aankoop van 250 gram Goudmerk
koffie a 153 et., een pak zandtaartjes
van 49 et voor 35 et*

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

LOONZAAGWERK
Wij zagen voor U tegen

billijke prijzen.

B. H. Groot Bramel & Zonen c.v.
Ruurloseweg D 11, Vorden

Toom BIGGEN te
koop bij H. Flamma,
Delden.

20 BIGGEN te koop.
J. Koerselman,

't Joostink

3 zware BIGGEN te
koop. G. W. Nijhof,
Wildenborch.

Toom BIGGEN te
koop. H. J. Veenhuis
B 78.

BIGGEN te koop.
H. J. Pardijs, Meulen-
brugge.

Toom BIGGEN te
koop bij B. Antink,

Linde. N.o.z.

'n Toom BIGGEN te
koop. G. J. Arfman,
Wildenborch.

8 beste BIGGEN te
koop, gekruist. A. J.
Eggink, Boskamp C 54

Te koop BIGGEN en
KEESHOND, & jaar
oud. Wed. Roelvink
bij 't zwembad.

2 drag. VARKENS
te koop. J. J. Spithoven
D 41 b.

MAALKALF te koop.
H. Lenselink, E 58 a.

Te koop vers gedorst
droog HAVERSTRO
G. H. Visschers,

Veldwijk.

Te koop: pluk oranje-
peren en oranje rei-
netten, 15 et. p. kg.
Grote valappels 10 et
p. kg. Wed. Marsman
Zutphenseweg.

Een STIERKALF te
koop. W. Kreunen,

Mossel D 40

Met ingang van 21 oktober
is de autorijschool en

taxibecAf

verplaatst naar
Burg. Galléestr. 14
George Seesing

*
Nieuw telefoonnummer

1414

Van 15 t.m. 23 okt. '58
een week

Coupons
flanels, vitrage, satinet overgordijnstof,

cocos, balatum, lopers,
Extra voordelig.

Zutf enseweg - VORD E N

Steunt de kollekte van

DIEREN-
BESCHERMING
welke gehouden
zal worden van

1 3 t.m. 18 okt.
a.s.

Kalvermesten
gaat beter

met

C^lviMel / / 1 /
( L a a t Uw hande laar U eens

voorrekenen wat U er op over

kunt houden)

J. B, Gerritsen, 't Hoge
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Adverteert
in Contact

Stookt

ESSO Petroleum
extra warm-

extra voordelig

A. de Jonge
Ruurloseweg 37.

FUN STAALWAREh

ZUTPHENSEWEG 15 TEL 1505
VORDEN



lPHILIPS DOETINCHEM
VRAAGT UW AANDACHT!

MEISJES UIT VORDEN,
die niet aanwezig konden zijn op onze voorlichtingsavond in zaal Bakker op dinsdag 30 sept. '58 en
alsnog gaarne iets meer zouden willen weten over ons bedrijf en onze plannen ten aanzien van Vorden,

komen wij op verzoek thuis bezoeken, desgewenst 's avonds.
Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de hen toegezonden Machtigingskaart of ons even schrijven.

Een eenvoudige briefkaart met „gaarne huisbezoek" en Uw adres is voldoende.

Elke werkdag heeft U ook gelegenheid tot bezichtiging van onze Montage-Ateliers,
IJsseEstr, 18 te Doetinchem van 9-11 en van 14-16 uur. Zaterdags alleen voormiddags.
Afd. Personeelszaken is gaarne bereid U dan tevens alle gewenste inlichtingen

te verstrekken.
Bovendien kunt U tot 's avonds 8 uur een afspraak maken met onze Portier.

Alleen zaterdag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram tongenworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram bloedworst 36 et

Vierels rundvlees 1.45 per 500 gr.
Export vierels belangrijk lager.

M. Krijt, Dorpsstraat
Het gaat goed met onze afd. Woning-
inrichting, Stoffeerden], Matrassen, Cocos-
matten enz. enz.
Steeds meer klanten maken kennis met onze
Volle Neef de Stoffeerder, en tot volle
tevredenheid.
Een telefoontje en hij staat bij U aan de deur,

fa. G. W. Luimes, Tel. 1421

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

Kwaliteits-artikelen
VOOR ZEER LAGE PRIJZEN.

Goudmerk koffie per 250 gram
nu 1.47

Dessert koffie van 2.24
voor 1.88

Kleutertaai, 250 gram 39 et

Dadels, 500 gram 49 et

Beukelaars rollen gevulde bis-
kwie 65 en 125

200 gram zwarte ballen tegen
de hoest 44 et.

Pakken speculaas, 500 gr. 94 et.

3 stukken toiletzeep van 75
voor 59 et.

Carré's (lekker koekje)
250 gram voor 59 et.

Smit, Zulphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Uitslag
Kinderprijsvraag

Zutfenseweg-VORDEN J

De gelukkige prijswinnaars zijn:
J. van Helen. Olburgen; M. Roordink,
M. Hendriks, Th. Veenhuis, J. Schooltink,
B. Wiggers te Baak; G. Peters, R. Bruil,
J. Wonnink te Hengelo-G.; B. Nalis te
Groenlo; R. Verstegen te Wichmond; B.
Visser, M. Helmink, M. Besselink, J. Men-
ger, Ch. Appel, M. Rouwenhorst, I. Sieme-
rink, W. Kost. T. Groen, N. Derksen, W.
Lichtenberg, G. Schot, E. Eykelkamp, J.
Hulshof, H. Wolsing, B. Takkenkamp te
Vorden; W. Hermsen te Steenderen.
Bovenstaande gelukkigen kunnen hun prijs
aan de zaak afhalen.

"VANAF Fl. 28.is

R. J. Koerselman

Zondag 12 okt. competitiewedstrijd

Ratti l - Noordijk l
Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.

Kent U onze

J antoffels
nog van het vorige
jaar.

*Ze zijn er wr in 'n
nog ruimere sortering.

A. JANS^J
't Schoenenhuis

Voor bij verwarming:

Elektrische kachels
in de bekende prima merken.
Badkamerkachels, Douche-cel lampen»
Verwarmingslampen voor uw biggen,
kuikens en auto.

Elektro Technisch Bureau

P. DEKKER
Radio - Televisie - Telefoon 1253

90 N utsgebou w ""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 18 en zondag 19 okt»
8 uur (slechts 2 dagen)

de derde en mooiste Sissi-film
in prachtige kleuren

Sissi, Keizerin en Moeder
met: Romy Schneider - Karl Heinz
Böhm.
U ziet: De romantische droomstad
Venetië; De sprookjeskastelen in Hon-
garije ; De heerlijke Alpenlandschap-
pen van Beieren: De pracht der kei-
zerstad Wenen.
Een geschenk voor allen, die Romy
Schneider (Sissi) bewonderen.

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

Chem. reinigen Verven

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

H.Th. Hendriks,Zutphen
v,h. filiaalhouder Hoeksema

Tak van Poortvlietstraat 12, Tel. 5158
Bij geen gehoor Tel. 5197.\

OOK VOOR KOUSENRB|ARATIE.
's Maandagsmorgens voor ^uur bericht

wordt dezelfde dag gehaald.

Model, goed en SM^
Stoppage ^^ enz. enz

SINTELS
Franco huis.
Voor verharden van wegen, pa-
den, terreinen, drainering, sintel-
beton, enz.
Tevens Bimsen Hoogovenslakken.

Sinteluerkoop

Monster, Winterswijk
Groenloseweg 611, Tel. K 5430-2727

Woensdag 22 oktober
ontvangen wij weer

EIKELS
Amerikaanse 20 et. per kg.
Hollandse 8 et. per kg.

Remmers, Nieuwstad 58

GESLOTEN
van 16 t.e.m. 21 okt.

AUTORIJSCHOOL
GEORGE SEESING

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

Dinsdag 14 oktober
Aanvang 8 uur precies.

Toneelgroep „Jonge Maskers",
Zwolle,

brengt ons

„Het Chinese Landhuis"
mysterieus toneelspel van James Corbet,

Marion Osman.
Art. leiding: Henkcé Voges.

Zakelijke leiding : Han Ockeloen.
Het Chinese Landhuis beleefde hon-
derden opvoeringen en mag als zo-
danig voldoende bekend gerekend wor-
den, zodat verdere aanbeveling over-

bodig is.

Entree Nutsleden (2 pers.) f 0.90 p.p.
Niet-leden f 1.75 p.p.

'n Dubbele
garantie...
KLM manchester-
kleding met de
onovertroffen
afwerking en
pasvorm . . .

gemaakt van
HOUTVESTER
manchester
met de
muurvaste
dichte pool!

9emaaw >

IBTVBS'
manchester j ^

Daarom :
e/s me* klem merk KLM

K L M WERKKLEDINGFABRIEKEN HAAKSBERGEN

Verkrijgbaar bij:
Fa. Visser - Vorden
Burg. Galléestraat 5

mei hal runok n na
.oenno 35-42 0.9.3

Wullink's
Schoenhandel

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staring-
straat 9.

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

f 1,80 per kg.
en voor zwarten

f 1,70 per kg.
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Adverteert
in Contact


