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BETALING ABONNEMENTSGELD.
In verband met de verdubbeling van de por-
tokosten zien we ons helaas genoodzaakt het
abonnementsgeld van Contact met 20 cent
per half jaar te verhogen. Het wordt dus nu
f. 1,60. Wie dit bedrag per giro wil over-
maken lette goed op ons nieuwe gironummer:
9 3 4 1 2 0 . Wij geven U hiertoe gelegenheid
tot 10 okt.; daarna worden de overgebleven
kwitantie's bij U aangeboden, verhoogd met
incassokosten Voor Vorden en omgeving
(Warken, Wichmond enz.) wordt het f. l ,75 ;
voor de verder liggende plaatsen f. 1,90 per
halfjaar.

POLIO-INENTING.
Naar we vernemen zal ook te Vorden in

het midden van deze maand de eerste inen-
ting tegen polio (kinderverlamming) worden
gehouden. Kinderen die in 1955 geboren zijn
zullen het eerst worden ingeënt. De inenting
zal door de beide plaatselijke doktoren in het
gebouw van Het Groene Kruis plaats vinden.
De ouders van de kinderen, die hiervoor in
aanmerking komen, ontvangen binnenkort
hierover bericht.

AAFJE TOP SPRAK VOOR DE BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN.

Vorige week donderdagavond kwamen de
plattelandsvrouwen met hun echtgenoten in
het Natsgebouw bijeen. De presidente, Mevr.
M. Klein Brinke-Gotink, heette alle aanwe-
zigen, en Mej. Top in het bijzonder, hartelijk
welkom. Zij deelde mede dat zes nieuwe leden
tot de afdeling waren toegetreden. Mej. Top
hield een voordracht over: „De liefde van de
zeven poppen", door Paul Gallico. Het ver-
haal speelt in Parijs, waar kapitein Coq met
behulp van het meisje Mouche een poppen-
kast exploiteert. Uit de gesprekken, die Mou-
che met de poppen houdt, merkt men de ver-
schillende karaktertrekken, die een mens kan
hebben, op. Meesterlijk werden Mc. Rinaldo
(het sluwe vosje), Alifanfaron (de reus) en Dr.
Duclos(de pinguin) uitgebeeld. Het was een
zeer goede avond; aan hele ind maakte de
presidente bekend dat bij voldoende deelname
cursussen worden gegeven in handwerken,
fijne keuken, moderne wasmiddelen, wasme-
thoden en kleine reparaties in de huishouding.

C.J.M.V. BIBLIOTHEEK.
De bibliotheek van de C.J.M.V. wordt van-
middag weer geopend. Er zijn verschillende
nieuwe boeken aangeschaft, o.a van Jo van
Dorp, Ypma, Berend de Graaf, Diet Kramer,
en K Norel. Ook voor de jeugd en oudere
meisjes is er volop keus. Voorlopig zullen de
uitleningen alleen plaats hebben iedere zater-
dag van 5—6 uur.

BIOSCOOP.
Zondagavond kan men een van de grootste
filmartiesten, die de wereld ooit gekend heeft,
weer op het witte doek zien, n m.l. Charlie
Chaplin De film „The Go!drush" werd reeds
in 1925 gemaakt als stomme film, doch nu
is er een nieuwe versie van verschenen, voor-
zien van een geluidsband. Alle kranten waren
vol lof over dit weerzien. Ook nu zullen de
bioscoopbezoekers kunnen genieten van het
grote talent van deze kunstenaar.

GESLAAGD.
Aan de Technische Hogeschool te Delft
slaagde de heer P. H. Vo^tlander voor zijn
propadeutisch examen Technologie, 2e ge-
deelte.

AUTOSHOW.
De garagehouder A. B. Wolsink te Henge-
lo-G. organiseert heden zaterdag en zondag
een autoshow in zaal Langeler aldaar Er
zullen prachtige wagens te bewonderen zi jn ,
van eenvoudige tot zeer luxe ui tvoering, van
de merken Wartburg, I.F.A. en Zwickau. Te-
vens een open bestelwagen, merk Framo.

KERKDIENSTEN zondag 6 oktober.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat.
10.30 uur Ds. }. O. Norel, van Beverwijk.

Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.

Öeref. 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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 5 okt. van 5 uur tot en m.
zondag 6 okt. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 6 okt. Reichman, Tel. 06755—266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541.

Burgelijke stand v. 27 sept. t.m. 3 okt.
Geboren : Geen.
Ondertrouwd: L. Grotenhuis ten Harkel en
H. K. Bril.
Gehuwd: H. C. Bosch en L. J. Wesselink.
Overleden: H. Hofmeijer, m., 72 jr. E. Brug-
man, vr., wed. van W. J. Mokkink, 88 jr.

Verlotingsmarkt.
De verlotingsmarkt, welke vrijdag onder
ideale weersomstandigheden werd gehouden,
was gezellig druk.
Er waren 112 biggen aangevoerd, waarvan
de prijzen varieerden van f 40.— tot f48. '—
per stuk. Verder w^fei er 28 runderen.
Hiervan waren de p^^en: kalf- en melk-
koeien van f 700.— 'tot f 1020. — , drag.
vaarzen f 875.— tot f 1000. —, guste koeien
f 600.— tot f 800 —,*guste vaarzen f 600.~-
tot f 700.-, pinken f 400._ tot f 520.,-.
Op het marktplein stolden veel kramen met
galanterieën, huishoi^wjke artikelen, vis,
bloemen, groente, enz. De marktcommissie
kocht veel prijzen aan voor de verloting.
Als extra attractie was er een gratis ver-
loting om aardige prijzen.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST ?
Om 10.30 uur spreekt Ds. J. O. No-

rel van Beverwijk over het onder-

werp: „Wat vind ik in de kerk".

*

De samenzang begint om 10.20 uur.

BEKROOND
Op de te Hengelo (G.) gehouden keuring ter
gelegenheid van de St. Michielsmarkt, werd be-
kroond met een eerste prijs, een enter, inge-
schreven warmbloed, van G. Wuestenenk.

JAFRO'S ZAKENSHOW
Daartoe in staat gesteld door een 22-tal Vor-
dense winkeliers, hebben woensdagavond in het
Nutsgebouw een groot aantal bezoekers ge-
noten van het blijspel „Happy Days", gebracht
door Jafro's Zakenshow, waaraan medewerkten
Jaap Fröger, Ko Steup, Ans Hazelaar en de
mannequins José en Nelita.
De aanwezigen hebben zich met de inhoud van
dit vrolijke stuk uitstekend vermaakt. Zij be-
handelt de lotgevallen van een jong echtpaar,
dat zich geheel geïnstalleerd had door middel
van de 22 Vordense winkeliers en hiedoor beter
was geslaagd dan ergens anders. Vooral de
scène met de kinderwagen zorgde voor de no-
dige hilariteit. Het stuk, dat een uur duurde,
werd die avond driemaal voor een goed bezette
zaal gebracht.
De gratis door de winkeliers verstrekte to&-
gangskaarten, gaven recht op deelname in de
gratis verloting, waarvoor de prijzen door de
deelnemende winkeliers bijeengebracht waren.
Door de twee deelnemende levensmiddelenbe-
drijven werd elke bezoeker een toast j e met het
nieuwe merk margarine ,,Rama" aangeboden.

BENOEMD
Naar we vernemen is met ingang van l oktober
j.l. aan de r.k. school op de Kranenburg be-
noemd als onderwijzeres mevr. Eykelkamp uit
Doetinchem.

RESULTAAT VAN HET STIMA-ONDERZOEK
In de gemeente Vorden is eind maart een
STlMA-onderzoek gehouden ten behoeve van de
t.b.c. bestrijding.
Van de 4226 personen, welke voor onderzoek in
aanmerking kwamen, zijn er 1136 niet opge-
komen wegens onderzoek elders, 17 wegens ver-
blijf elders, 41 wegens ziekte en 149 wegens
weigering of onbekende redenen. Er werden
2883 personen onderzocht, benevens 6 niet-in-
woners en 16 schoolkinderen.
Van deze 2905 personen weden er 60 opgeroepen
voor een nader onderzoek op het consultatie-
bureau te Zutphen, waaraan alle 60 gevolg ge-
geven hebben.
De uitslag van het STIMA-onderzoek luidt: l
met actieve open longtuberculose, l met actieve
gesloten longtuberculose; 7 met inactieve long-
tuberculose; 6 met genezen longtuberculose; 28
overige afwijkingen en 2862 met geen afwijkin-
gen. Van de schoolkinderen werden er door de
schoolarts 1095 gepirquetteerd, waarvan 1075
met negatief resultaat. Van de 20 positieve kin-
deren werden er 16 meegefotografeerd. Bij hen
werden geen afwijkingen gevonden.
De opkomst in de gemeente Vorden voor dit
onderzoek is buitengewoon goed geweest. Het
weigeringspercentage van 3'/•<% mag zeer laag
genoemd worden, als men weet dat in Gelder-
land gemiddeld nog 10% weigeraars zijn.
Verheugend is verder, aldus meldt het verslag,
dat het aantal gevonden tuberculose gevallen
niet opvallend hoog is geworden. Twee per-
sonen (d.i. 0.7 per 1.000) bleken een actieve
longtuberculose te hebben, waarvoor een rust-
kuuf thuis of in een sanatorium nodig is. Dit
komt vrijwel overeen met het gemiddelde in
Gelderland. Naast deze actieve gevallen werd bij
7 personen een inactieve longtuberculose ge-
vonden. Zij behoeven geen behandeling, maar
blijven nog wel enige tijd onder controle van
het consultatiebureau.
Tenslotte wordt nog vermeld dat door de be-
volking zelf voor 2883 foto's a ƒ l,— een bedrag
van ƒ 2905,— is opgebracht Een klein aantal
personen heeft wel betaa^^doch is niet ver-
schenen.

LEDENVERGADERING RO.G.
Onder voorzitterschap van de heer H. Pelgrum
hield de B.O.G. in hotel Brandenbarg een leden-
vergadering. In zijn openiM'swoord heette de
voorzitter in het bijzondd^Brelkom de heren
Zwanenburg en van der Pol van de Ned. Heide
Maatschappij.
De heer Pelgrum deelde mede, dat voor de cur-
sussen weinig animo bestaat. Zij, die nog aan
de cursus bedrijfseconomie wensen deel te
nemen kunnen zich alsnog opgeven. Spreker
vestigde verder de aandacht op de discussie-
groepen die worden georganiseerd door de
standsorganisaties en de P.J.G.N. Deze cursus-
sen zijn voor de algemene ontwikkeling van
groot belang.
Het bestuur zal trachten om in samenwerking
met de plaatselijke afdelingen van de G.M. v. L.,
de B.O.L.H, en de Bond van Plattelandsvrouwen
enkele culturele avonden te organiseren. De
B.O.G. is eveneens voornemens om gezamenlijk
met de B.O.L.H. een kerstavond te houden.
De heer Zwanenburg, hoofdopzichter van de
Ned. Heide Mij, belichtte vervolgens in een
korte causerie de diverse werkzaamheden van
deze maatschappij. Oorspronkelijk opgericht
voor het verstrekken van adviezen, hebben de
werkzaamheden zich in de loop der jaren der-
mate uitgebreid, dat men zich heden ten dage
beter af kan vragen wat doet de Heide Mij niet
dan wel.
Na deze causerie werd door de heer van der Pol
allereerst de ruilverkavelingsfilm „Land van
Maas en Waal" vertoond en daarna de film
„Langs ongebaande Klingen". Tot slot werd de
film „Schot te boord" vertoond. De heer Pel-
grum was ,de tolk der aanwezigen toen hij de
Heide Mij en de heren Zwanenburg en van der
Pol dank bracht voor de prachtige films. Als
blijk van waardering bood hij beide heren een
doosje sigaren aan.

HOOFDPIJN? +
Mijnhardt's Hoofdpijnpoedcrs. Doos 50 cent

VERRICHTIGINGSPROEVEN
Te Brummen werden ,de verrichtigingsproeven
gehouden van de V.L.N.
Hierbij verwierf onze plaatsgenoot, de heer B.
H. Koning uit Linde met de hengst „Rotan",
Geld, Type, een A-premie. Rijder was de heer
G. Wuestenenk.
De heer B. Wagenvoort ontving met de merrie
„Siwolda" een B-premie.

BURGERLIJKE BESCHERMING
Tot hoofd van de zelf-beschermingsdienst in
Vorden is aangesteld de heer Van Brussel, oud-
groepscommandant bij de Rijkspolitie alhier.

NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
Zaterdag, 5 oktober, opent de Nutsbibliotheek
weer zijn boekenkasten voor het leesgrage pu-
bliek. Zoals ieder jaar krijgt iedere lezer één
boek gratis ter lezing gedurende de eerste week.
Daar de prijs der boeken zo ontzettend gestegen
is, is de leesprijs met 5 cent verhoogd, zodat het
leesgeld voortaan 10 cent per week bedraagt,
voor de kinderen blijft het echter voorlopig 5
cent per boek per week. Dan wordt er voortaan
per huisgezin een kwartje inleggeld gevraagd,
waarvoor u een kaart ontvangt met uw naam
er op, die 't hele seizoen geldig blijft. Voor de
lezers, die in Linde , 't Medler en de Wiersse
wonen, zijn voortaan vanaf vrijdag 11 oktober
's middags van half vier tot half vijf boeken te
krijgen in de Medlerschool. Mevrouw Hazekamp
verzorgt daar de uitlening. Voor deze uitlening
gelden dezelfde bepalingen als in het dorp.
De kinderbibliotheek is uitgebreid met 29 boe-
ken, de jongemeisjes romans met 15 boeken
en voor de lezers van Engelse boeken zijn 30
nieuwe boeken aangekocht, terwijl een collectie
van de British Council onderweg is.
Met Kerstmis kunnen de volwassenen weer op
een grote collectie van de nieuwste romans
rekenen.

BEDRIJFSDAMCOMPETITIE
De uitslag van de 4e ronde van de Bedrijfsdam-
competitie, welke onder auspiciën van de Vor-
dense Damclub in café „De Zon" wordt ge-
houden is als volgt:
Coöperatie—Vleeswarenfabriek l—7; Empo—
Gemeente 5—3; Gems—P.T.T. 4—4; Looierij—
Zuivelfabriek 5—3; Coöperatie—Zuivel 3—5;
Empo—P.T.T. 5—3; Gemeente—Vleeswarenfa-
briek 4—4; Gems—Looierij 6—2.
Met nog één ronde te spelen is de stand aan de
kop: Empo 10 p.; P.T.T. 9 p.; Gems 8 p.; Ge-
meente en Vleeswarenfabriek elk 7 punten.
A.s. woensdag wordt deze eindronde gespeeld.

. Babyderm-zeep

VOETBAL
Vorden I heeft haar eerste wedstrijd in deze
nieuwe afdeling niet in een overwinning kun-
nen omzetten. Integendeel, het had maar weinig
i^-scheeld of het was een nederlaag geworden.
Tien minuten voor het einde stonden de Vorde-
naren nog met 2—O achter. Het slechte terrein
en het nogal harde spel van Lochuizers lag Vor-
den blijkbaar niet. Vooral de voorhoede wilde
het vaak te mooi doen, waardoor het tempo te
veel gedrukt werd.
In de tegenpartij zat meer schot en enthousias-
me en hierdoor kreeg de Vordense achterhoede
het zwaar te verduren. Het eerste doelpunt
kreeg Lochuizen cadeau, toen een der Vorden-
backs in eigen doel schoot.
Na de rust bracht de thuisclub de stand op 2—0.
Een kleine omzetting in de voorhoede bracht
wat meer leven in de brouwerij, waarvan de
linksbinnen 10 minuten voor het einde profi-
teerde door een fraai doelpunt te scoren. Direct
hierop maakte de midvoor er 2—2 van. De laat-
ste minuten waren geheel voor Vorden, doch
tijd om te winnen was er niet meer.
Vorden II trok met een gehavend elftal naar
Vios, Beltrum en kreeg een zware 9—2 neder-
laag te incasseren. Vooral de achterhoede liet
deze middag nogal eens een steek vallen. Trou-
wens het gehele elftal speelde ver beneden zijn
kunnen.
Vorden III tenslotte leed tegen Soccii I een eer-
volle l—O nederlaag. Met een beetje meer ge-
luk had er zelfs voor de Vordenaren winst in
gezeten. Vooral de achterhoede en middenlinie
deden het uitstekend.
Vorden B verloor zaterdagmiddag van Lochem
B met 2—l, terwijl de wedstrijd Vorden A—
Ratti A geen doorgang vond.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij Diepen-
heim I. Vorden zal van meet af aan uit een
ander vaatje moeten tappen dan j.l. zondag en
vooral de bal sneller moeten doorspelen tegen
deze nogal felle tegenstanders.
Vorden II gaat bij Grol II op bezoek en kan -
mits zij volledig uitkomt — tegen deze sterke
tegenstander misschien een eervol resultaat be-
halen.
Vorden III gaat tenslotte naar Zutphen III en
zorgt hier misschien voor een aangename ver-
rassing.
Zaterdagmiddag speelt Vorden B thuis tegen
Ruurlo B en zondagmiddag spelen de A-junioren
op eigen veld tegen Keyenburgse Boys A.

EEN ONGEWOON EI
Een van de jonge kippen van de landbouwer
W. heeft een ei gelegd dat de grootte had van
een ganzeëi. Het ei woog 170 gram. In dit ei
bevond zich een normaal ei en hierin nog weer
eens een ei, doch deze was zonder schaal. On-
tegenzeggelijk een ingewikkeld ei!

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT



DIERENBESCHERMING
Werelddierendag, 4 oktober 1957. Op deze dag
wordt speciaal de aandacht besteed aan het leed
dat de dieren door 's mensen toedoen helaas
nog ondervinden. De verslagen omtrent terecht-
zittingen tonen nog steeds hoe het soms gesteld
is met de behandeling van de dieren.
De vereniging tot Dierenbescherming tracht
hier de helpende hand te bieden, ook door het
opnemen van de talloze zwervers en zieke die-
ren. Ook uit Vorden komen regelmatig honden
naar het asiel te Zutphen, nadat ze tevoren door
de heer Bargman, Ruurloseweg, liefderijk zijn
opgenomen en verzorgd.
Dat dit werk veel geld kost zal iedereen be-
grijpen, alleen al de instandhouding van de
hulp-asiels en het asiel te Zutphen vergen grote
bedragen.
We doen dan ook een beroep op u de collecte
die gehouden wordt te willen steunen en zo-
doende een steentje bij te dragen voor de ver-
zorging van het hulpeloze en zwervende dier.
Ook de verzorging in de winter van vogels en
dieren vergt de aandacht der vereniging en ook
voor dit doel moeten gelden beschikbaar zijn.
Er wordt herhaaldelijk een beroep op u gedaan
voor allerlei doeleinden, maar ook dit doel is
het steunen waard.

FILMAVOND REKKENSE INRICHTINGEN
Uitgaande van Rekkense Inrichtingen werd vrij-
dagavond in het gebouw „Irene" een filmavond
gehouden, waarvoor een grote belangstelling
bestond. In de namiddag werd allereerst een
kindervoorstelling gegeven met als hoofdfilm:
„Alleen op de Wereld". Hiervoor was een enor-
me belangstelling. Men slaagde er tenslotte toch
in met kunst en vliegwerk allen een plaatsje te
geven. De kinderen waren enthousiast over het-
geen zij op het doek te zien kregen.
In de avondvoorstelling met de film „De Kiiv
derrechter grijpt in" kregen de aanwezigen het
reclasseringswerk te zien met als hoofdfiguur
een gepensioneerd ambtenaar die door toeval-
lige omstandigheden in aanraking komt met ge-
noemd werk en daarna besloot zijn verdere
leven aan dit werk te wijden. Hoe wol hij aan-
vankelijk met veel teleurstelling heeft te kam-
pen, vindt hij tenslotte in dit mooie werk toch
voldoening en wordt door zijn toedoen een voor-
waardelijk veroordeelde jongen afgehouden van
een door hem te plegen misdaad.
Tussen het eerste en het tweede bedrijf gaf de
filmoperateur een korte inleiding over het doel
en werk van de Rekkense inrichtingen.

AFSCHEID MEESTER ELLENKAMP
In verband met het vertrek van de heer H. W.
Ellenkamp, onderwijzer aan de Bijz. Lagere
Landbouwschool alhier, werd in tegenwoordig-
heid van bestuur, personeel en leerlingen in
het schoolgebouw aan de Hengeloseweg af-
scheid van hem genomen.
Als eerste spreker voerde het woord het hoofd
der school, de heer G. J. Bannink, die de schei-
dende onderwijzer hartelijk dankte voor de pret-
tige samenwerking en namens de leerlingen
voor het uitstekende onderwijs. Hij wenste hem
met zijn gezin een aangename werkkring toe
op zijn nieuwe standplaats. Als blijk van waar-
dering bood spr. hem een enveloppe met in-
houd aan.
Namens het bestuur, ouders van de leerlingen
en leden van het schoolbestuur, sprak de heer
A. J. Lenselink, voorzitter van het schoolbe-
stuur. Ook deze spreker gewaagde van het
vruchtdragende onderwijs dat door de heer El-
lenkamp aan de school was gegeven en bood
hem een enveloppe met inhoud aan.
De heer Ellenkamp dankte tenslotte voor de tot
hem gesproken woorden en de ontvangen ca-
deaus alsmede de prettige verstandhouding die
er steeds tussen de leerlingen, het bestuur en
personeel had geheerst. Spr. wenste de school
nog vele voorspoedige jaren toe.
Hierna nam menigeen met een handdruk van
hem in zijn echtgenote afscheid.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal liet het er j.l. zondag lelijk bij
zitten. De verwachting was trouwens wel, dat
Pax, dat op bezoek kwam, zou winnen, doch
dat de nederlaag 2—7 zou worden, had niemand
verwacht.
De bezoekers trokken direct na de aftrap fel
van leer, maar na acht minuten slaagde Th
Lichtenberg er in 'n doorbraak te forceren en
te doelpunten l—0. De vreugde was echter van
korte duur, want bij een felle tegenaanval
moest de Ratti-verdediging na een kwartier
zwichten. Harmsen rondde een goed opgezette
Pax-aanval af met een mooi doelpunt (l—1).
Pax bleef nu geregeld sterker en via midden-
voor J. Hulshof, die een vrije trap van rechts
zuiver inkopte en linksbuiten Th. Michels, die
in vrije positie de bal kreeg toegespeeld en een
snelle sprint met een welgemikt schot besloot,
leidde Pax met l—3.
Even leek het er op, dat Ratti na de rust haar
evenwicht had hervonden, maar het bleef
slechts bij enkele pogingen, die weinig resultaat
hadden. Het werd eerst l—4, waarna Lichten-
berg met een verrassend schot de stand op 2—4
bracht. Pax voegde hierna nog drie doelpunten
aan de score toe.
Ratti II moest in een goed gespeelde wedstrijd
tegen Keyenborgse Boys II te Keyenborg met
5—l het onderspit delven.
Vorden A—Ratti A werd afgelast en Ratti B
verloor in Zutphen van Zutphania B met 2—O,
wat overigens geen slecht begin voor de jongste
uitgave was.

A.s. zondag moet Ratti I naar Gaanderen om
te spelen tegen Gaanderense Boys I. Dit is een
geheel onbekende tegenstander voor de Kranen-
burgers, zodat de uitslag moeilijk is te voor-
spellen.
Het tweede krijgt bezoek van Soccii III uit Vier-
akker, waar zeker de volle winst op kan wor-
den behaald. De junioren zijn vrij.
JAARVERGADERING R.K. SPORTVERENI-

GING „RATTI"
' (Slot)

Dit jaar zal met 2 senioren en 2 junioren-teams
aan de competitie worden deelgenomen. Bij de
bestuursverkiezing werden de aftredende heren
A. J. Wopereis (voorzitter), H. J. Hartman (se-
cretaris), B. Borgonjen, J. Jansen en P. B. H.
Schoenaker bij acclamatie herkozen.
Op 21 januari a.s. hoopt Ratti het 12'/o-jarig
bestaan feestelijk te herdenken. Er zal een com-
missie hiervoor worden gevormd.
De terrein-commissie bestaat thans uit de heren
H. Wellink en T. Garritsen. Als voorlopig lid
van de elftalcommissie werd benoemd de heer
B. Schoenaker.
Aan de voetbal-toto zal meer bekendheid worden
gegeven.
Getracht zal worden om evenals vroeger weer
een mededelingenblaadje yoor de leden te laten
verschijnen en wel maandelijks, hetgeen aller
sympathie had.
De Geestelijk Adviseur, pater Ruigt, hield een
korte toespraak en hoopte dat bestuur en leden
eendrachtig zouden samenwerken tot groei en
bloei der vereniging.
De voorzitter dankte voor dit opwekkend woord,
sprak de hoop uit, dat de competitie succesvol
zou verlopen, allen trouw wekelijks de trainings-
avonden zouden bezoeken en wees er op, de eer
van de club hoog te houden en steeds sportief
te blijven.

Maakt van de Internationale
Correspondentieweek

(van 6—12 okt. '57) een suc-
ces en stuur dan brieven aan
al uw vrienden in binnen- en
buitenland want:

Vriendschap blijft als U
schrijft.

FA^HIETBRINK

{jf-CLUB

voor uw ongen
Een vlotte sterke 7/8 jas waar bij,
maar ook U. plezier van hebt

warm gevoerd - sportief door-ge-
stikte naden - twee zijsplitten

voor 8 jaar: •• Tr4*«X*

met f. 2.50 stijging per maat

BROEKEN
in

^ MELTON

^ WOL

^ GEMOLTONEERD of

^ MANCHESTER

WOLSING heeft ze.

lHeden zaterdag komt „Con~
cordia" weer het oude papier
bij u ophalen*
Legt u het even klaar?

Weder voorradig
mooie blanke
zuurkool
met Hunink'e rookworst

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.

Telefoon 281.

. KEUKENGARNITUUR Fl. 27M

R. J. Koerselman

Rij^llreparatie, -onderdelen
en toebehoren»

Uw adres
A. G. Tragter, Zutpb.weg

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

Steeds de laagste prijzen.

•
•
•
•
•
+

250 gr. pick-nick, heerlijk koekje, 59 et.
250 gr. romeo's, prima koekje, 65 et.
5 grote repen chocolade, 85 et.
12 spritsstukken, 49 et.
6 grote eierkoeken, 45 et.
3 pak pudding, div. smaken, 48 et.
2 pak custard, 48 et.
l grote pot prima pindakaas, 69 et.
250 gr. prima verpakte koffie, 119 et.
100 gr. allerfljnste ham, 52 et.
boterhamworst, bloedworst en rook-

vlees, 150 gr., 58 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

ALTIJD BEZOEK WAARD!
TEL. 381

H.H. Veehouders.
Geef die koe

een koedek.
Laat haar niet in de
kou staan, en 't is uw

voordeel!

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
HoestJrupp<?ls
RheumaJruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

BIJVERDIENSTE!
U hangt biljet voor
't raam en geeft aan-
vragers een boekje.
Wij doen de rest en
betalen goed voor Uw
bemiddeling. Alleen
beneden woningen.
Ned. Talen Instituut,
Rotterdam (nader adres
overbodig).

Dansschool Houtman
geeft Priué-lessen aan
huis.

Best brood
dat brood van

SCHURINK

NATTERMANN'S

BRONCHICUM
F 2.- PER FLACON

Lost het taaiste slijm op!

Drogisterij
„DeOlde Meulle"
J. M. van der Wal

GedipL Drogist.

H.H. Veehouders!
Voor hangriemen,
hangkettingen,
plastic riemen.

Beleefd aanbevelend,
fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 3-44.

Elke dinsdagavond
19.30 uur theorie bij
R. Waenink, café te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto.

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
W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Profiteer van onze
wekelijkse

aanbiedingen.
(antkoek met volop
>ucade en snippers
per stuk plm. 250 gr.

37 et

250 gr. gesorteerde
coekjes

56 et

250gr. margarine voor
32 et

2 rol beschuit voor

34 et

Zachte zeep 500 gr.
39 et

Groot blik ananas
10 schijven

f 143

150 gr. sappige ham
79 et

Mooi droog spek
500 gram

98 et

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl



In plaats van kaarten

Met grote blijdschap
geven wij u kenni
van de geboorte van
onze zoon

ROBBIE
G. ten Lohuis
D. ten Lohuis-

Martinu

Vorden, 3 okt. '57.
Almenseweg C 152 a,

Hiermede betuigen wi
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling na
het overlijden van on-
ze geliefde vrouw en
stiefmoeder

Cornelia Rucsink-
Zweverink

Uit aller naam :
H. J. Ruesink

Vorden, okt. '57.

MEISJE gevraagd
voor l morgen per
week. Dirkze, Juliana-
laan 19.

VERLOREN een
rechter bruine leren
handschoen. Tegen
bel. gaarne terug bez.
bij Drukkerij Wolters

KAMERS met keu-
ken te huur.

Nieuwstad 7

Te huur 2 KAMERS
(zit- en slaapkamer)
voor 2 commensaals.
Weekend afwezig.
Brieven onder no. 3
bur. Contact.

Te koop VULKA-
CHEL voor werkpl.
Drukkerij Wolters.

Te koop een kleine
HAARD, z.g.a.n. Te
bevr. bij Henk v. Ark

PETROMAX te koop
bij H. Eggink ,,Leunk"
Hackfort.

KOLENFORNUISte
koop en enige kachels
Gebr. Barendsen.

Te koop zware BIG-
GEN bij G. J. Eijer-
kamp, B 35.

Te koop een toom
BIGGEN bij H. Bes-
selink, Schutterij.

Te koop toom BIG-
GEN bij Jos. Roel-
vink, achter zwembad

Te koop toom mooie
BIGGEN bij G. Klein
Lebbink,

Brandenborch

BIGGEN te koop bij
B. Rossel B 33.

Te koop mooie BIG-
GEN, keuze uit 2 to-
men bij A. J. Vrug-
gink, „Riethuis" Del-
den.

Te koop 7 BIGGEN
en dr. GELT, keuze
uit 3. Wassink,

Nieuwstad

10 BIGGEN te koop
bij J. Koerselman,
't Joostink.

Zware BIGGEN en
EETAARDAPPELS
te koop bij G. J. Sloet-
jes, Linde.

Met diep leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van onze tuinbaas,
de heer

H. HOFMEIJER

Wij verliezen in Hendrik een trouw
en goed mens, die ruim 41 jaar in ons
midden heeft gewerkt. Hij was voor
ons allen een voorbeeld.
Wij zullen hem niet licht vergeten.

Bestuur en Personeel
Herstellingsoord,,De Decanije*
en Van Hasselt Paviljoen.

Vorden, 26 september '57.

Heden overleed in het Gemeentezie-
kenhuis te Arnhem na een moedig ge-
dragen lijden onze lieve Moeder, Be-
huwd- en Grootmoeder

ADRIANA GARRITSEN
weduwe van Ir. Klaas Bakker

in de ouderdom van 70 jaar.

Wageningen:
Ir. M. Post-Bakker
Ir. D. C. Post
Vorden;
W. Bakker
H. J. A. Bakker-Remmelink
Riekje en Klaas

Wageningen, 29 september '57.
Law. Allee 80.

De begrafenis heeft plaatsgevonden
woensdag 2 oktober op de Algemene
Begraafplaats te Wageningen.

R. J. KOERSELMAN

Als U hoge eisen stelt aan de
brandstof voor uw oliehaard
kachel, dan zal

„Esso Petroleum"
U niet teleurstellen.
Reeds velen prefereren:

Esso zuivere ongemengde petroleum.
Het beste bewijs voor u is de proef op
de som.

Esso petroleum in prijs verlaagd,
dus nog voordeliger levert U

A. DE JONGE
Ruurloseweg 37, Tel. 346.

„Wat zullen we eten", vraagt u zich vaak af
Probeer onze Vita diepvries
produkten eens

b.v. Spinazie, Soepgroenten en vele andere
soorten, of de vissoorten, alles zonder graat.

Kabeljauw 1.20 per pak en 29 et.
Schelvis 1.30 per pak en 32 et.
Visstaafjes 75 et per pak van 6 stuks

Derksen's Groenten- en Fruitbandel

Denkt
u
hedenavond
aan
onze

bij café „De Zon"?

Gebr. BARENDSEN

Huisvrouwen! Let op.
Hier zijn de koopjes van
deze week:
Liters potten augurken zoet zuur 89 et
Liters blikken Doperwten met

wortelen 59 et
Pindakaas per pot 69 et
Blikken haring in tomatensaus 69 et
Halve kg. kruidspeculaas 75 et
Zandcakes 10 stuks 75 et
Lekkere snoep (Wintermelange)

200 gram 49 et
Halve kg. zuurkool en l Gelderse

rookworst samen 99 et
Tevens zojuist ontvangen:
Koelhuisboter.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad

Wind- en Regenschermen
voor bromfietsen.

Spatlappen, Achterlichten,
alle maten buiten- en
binnenbanden, enz.

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

Steunt de kollekte van de

DIEREN-
BESCHERMING
die gehouden wordt.

Wollen ondergoed
Voor dames of heren.

Hemden, Broeken,
Singlets, Camisoles,
Bor s trokken*

WOLSING
HEEFT ZE.

B.O.L.H. B.O.G.
Leden denkt u aan de lezing
van de Heer Knoop a*s» maan-
dagavond 7.30 uur»

L. Schoolderman

Wrijf uw ogen maar
. . . . als u heerlijk geslapen hebt

onder die prima dekens,

die wij u nu Ifenbieden!

Halfwollen dekens
vanaf f 16.50

Gestikte dekens
vanaf f 24.50

Wollen dekens
vanaf f 34.-

Koopt nu heerlijk
warme

Flanellen lakens
150 x 200 f 8.35
170 x 220 f 9.95

Molton dekens in di-
verse maten.

Visser
Vorden
Tel. 381

*

9/toe/em en •legani

Dat zijn onze queennies. Bovendien is
de pasvorm buitengewoon.

Als U besluit ook zo'n paar leuke schoen-
tjes te kopen, kijk dan eerst bij:

WULLINK'S Sclioeiiliainlel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Te koop beste BIG-
GEN en EETAARD-
AR^ELS, noordeling.
J. G^ Wassink, bij de
Bramel.

Te koop een jonge
dragende KOE, zonder
gebreken, a. d. telling,
B. Wullink, Almense-
weg,

EETAARDAPPE-
LEN te koop (liber-
tas en pimpernel),
B. Verkerk, achter 't
station.

Te koop EETAARD-
APPELEN, IJsselster
en rode ster bij M Gr.
Wassink, Galgengoor
C 107.

Een leren jas voor
f 125—.
Hoe bestaat het?

Verder: renkappen,
leren wanten,
regenpakken enz.

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Hudson Sigaren
uitzonderlijk goed!
Voor ieders smaak!
Voor ieders beurs!
Sig.mag.

Olthuys
(D. Boersma)

Wegens
omstandigheden

a.s. maandag

gesloten.

G. H. Hilferink
Levensmiddelenbedrijf

CONTACT
hét blad voor Vorden



Autoshow
in zaal LANGELER te Hengelo (Gld.)
op zaterdag 5 okt. en zondag 6 okt. door

Garage A. B. Wolsink te Hengelo (G.)
Tentoongesteld worden:

de Wartburg pers.auto 4-pers. standaard uitvoering f 5695.-

,, ,, ,, „ luxe uitvoering f 6295.-

„ ,, ,, ,, combinatiewagen f 6595.-
,, ,, „ ,, cabriolet leer bekl f 7495.-

,, ,, ,, ,, Coupe Hard Top met slaapplaatsen f 7995.-

„ I.F.A. F 9 „ „ 2-deurs f 4595.-
,, P 70 Zwickau pers.auto 4-pers. 2-deurs f 4295.-

„ „ ,, combinatie wagen 4-Pers. f 4775.-

,, Framo open bestelwagen, 850 tot 1000 kg. f 4375.-

Wij verwachten U!

OPENINGSTIJDEN: heden zaterdag van 14 tot 22
uur n.m. en a.s. zondag van 10 uur v.m. tot 22 uur n.m.

Een grote koekepan vol met heer-
lijke graatlozediepvriesvisvoor 1.20»
GEZOND EN GOEDKOOP ETEN.

Voor de zondag:
100 gr. Hazelnoot bonbons 47 et
100 gr. Mocca nougat bonbons 42 et
100 gr. Musket flikken 49 et
100 gr. zeer lichte chocolaadjes 65 et
Kreijenbroeks speculaas, 250 gr. 59 et

mocca sprits, 250 gr. 69 et
450 gr. heerlijke cake 145 et
Vers gebrande pinda's per 250 gr.

(pak) 69 et

Ontvangen blanke zuurkool en
Hunink's rookworst.

Extra aanbieding:
150 gr. prachtige Ham 69 et

PARDIJS
heeft het voor U!

Voor al uw bloembollen als:
Hyacinthen, Tulpen, Narcissen, Crocussen
voor de huiskamer en de tuin, Sneeuwklok-
jes en Blauwe druifjes

naar

DERKSEN'S
Groenten-, Fruit- en Bloemenhandel

Breng uw bakjes o^wij planten uw bol-
len gratis.

POPLIN
DAMESBLQUSES

met 3/4 mouwen,
mannequin model,
in 5 modetinten

slechts f 9.75

Schoolderman
VORDEN

De dokter zegt:
Eerst borstvoeding,
daarna Molenaar's kindermeel
en dan voor het verdere leven

Tarvobrood van SCHURINK.
Geachte clientèle!

A.s. donderdag 10 oktober gaan
de Vordense bakkers met hun
personeel naar de Nederlandse
Bakkerij Tentoonstelling te A'dam,

Daarom wordt er die dag géén brood ge-
bakken en bezorgd.

Vordense Bakkersver.

tv was drogen
in een

A.E.G. Centrifuge
is ideaal, in een paar minu-
ten wind- en strijkdroog.

Wij hebben ze voor U, ook andere
merken. Vraagt inlichtingen.

P. DEKKER
Telefoon 253
Elektra, Radio, Televisie

Nutsbibliotheek Vorden
Heden om 4 uur opening
van de Nutsbibliotheek»

Leesprijs 10 cent per boek per week.
Inleggeld per huisgezin 25 cent.

ledere vrijdagmiddag van 3.30-4.30
uur uitlening van boeken in de
Medlerschool.

Zie ook de folder.

Levens- en Volksverzekering Mij.
vraagt voor Vorden e.o. een

aktieve vertegenwoordiger
Het is mogelijk deze funktie te ver-
vullen naast een bestaande werkkring.
Brieven onder letter V bur. Contact.

Balgooien, Schieten en
Sjoelen

om Krentenbrood, Gebak enz.
op zaterdag 12 oktober in
café 't Zwaantje, Hengeloseweg.
Aanvang 7 uur.

Kanariever. Vorden e.o.

350.000 huisvrouwen kiezen De Spar - voor 10°/o voordeel bij 700% kwaliieiil

Nu bij 250 gram Choco-Sprits 70 cent

150 gram Luxe Melange

van 53 voor 30 cent

Van 100% kwaliteit zijn
al die (honderden) Spar-
artikelen! De koffie, de
thee, de margarine, de
vleeswaren... kwaliteitsartikelen.

De Sparkoopjes van de week:
• Bijl p.SPAR-THEE(90ct,108ct)en10%korting

1 BANKETSTAAF van 60 voor 49 et én 10 zegels l

• 1 fles Zoete VRUCHTENWIJN (rood of wit)
110 eten 22 zegels

Deze week (3-10 oktober)
DUBBEL aantal zegels op:

ChoCOladehagel, per pakje . . 65ct, 26 zegels

Vermicell'l, p.p.(grof,middel,fijn) 29ct, 12 zegels

PRONTO schuurpoeder, p. bus 35ct, 14 zegels

Rundvlees, bl. 350 gram . . . . 130ct, 52 zegels

Kopen bij De Spar is sparen bij de koop!

10°/o
zegelkorting op èlle Sparartikelen

Speculaas, heerlijk gekr., 250 gr. . .45 et. 9 zegels
Brusselse Kermis, 250 gram 63ct,13zegels
Frou frou, per pakje . 52et, 10 zegels
Fondant, 200 gram 45 et, 9 zegels
Choc. Duplo Menagerie, 100 gram . . 69 et, 12 zegels
Theebuiltjes, doosje a 20 stuks . . . 98 et, 20 zegels
Bloemenhoning, per pot 160 et, 32 zegels
Beschuit, per rol 30,29 et, 6 zegels
Macaroni, per pak « . . . 30 et, 6 zegels
Tomatenpuree, blikje . . . . . . . 36 et, 7zegels
Mosterd, (grof/f i jn) per glas . . . . 66et, 13zegels
Mocca C.P., per fles 125 et, 25 zegels

Een welkome afwisseling l
Witte Bonen, 500 gram 55 et, 11 zegels

DE SPAR Ü
2100 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Prijswijzigingen voorbehouden

SPARWINKELIERS:
G. REMMERS J. H. W. ESKES

Cowbpy
Heren- en

Jongen^choenen.

Een topprestatie van
kwaliteit en gemak.

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

Te koop:

Mais Droogloods.
Uitneembaar» Dubbelgaas»
Inhoud 3 m3 (30 hL).
Prima onderhouden*
Prijst f 75»— (gedemonteerd)»

nlichtingen bij G. Dengerink, C 24, Vorden.
Overdag op „'t Selsham1'.

STOOK met

„FLAMAZUR"
de veredelde haardbrandolie

Van deze Flamazur heeft u per brand-
nur minder nodig, dus ... voordeliger!

G» WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg 47 Telefoon 217

Vandaag:
500 gram spek 90 et

500 gram Berner Braadworst 175 et
500 gr. vet 50 et

500 gram fijne rookworst 190 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram Berliner 75 et
200 gr. gebr. gehakt 75 et
200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

, 9 okt.

t& Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Heden heropening
C.J.M.V.-bibliotheek

Geopend van 5-6 uur in geb. Irene.

Een prachtige nieuwe aanvulling.

Nutsgebouw™
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 12 okt., 8 uur
De fel-spannende avonturenfilm

Rob Roy, de schelm van
Schotland

met: Richard Todd, Glynis Johns.
Het stormachtige verhaal van een
vogelvrij verklaarde, wiens fabelach-
tige daden hem tot de held van Schot-
land maakten.
In ademloze spanning zult U deze ge-
durfde avonturen volgen.

c Toegang 14 jaar
^\

Entree: f 1.20, f 0.90, f O60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij

}. H.Schuppers, Dorpsstr ll.Telef. 373


