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UIT DE GEMEENTERAAD
Er schijnt nu toch schot te komen in de bouw
van de 70 woningen, aldus bleek in de donder-
dag gehouden zitting der gemeenteraad. Bij be-
schikking van. de Arrondisementsrechtbank te
Zutphen heeft de gemeente de voorlopige be-
schikking gekregen over de daarvoor bestemde
gronden. In verband met de onteigening kan de
gemeente niet anders dan de 70 woningen en
bloc onderhands aanbesteden. In de woningen
zal waterleiding aangebracht worden. Verder
werd besloten om tot onderhandse aanbesteding
over te gaan van de aanleg der wegen in dit
bouwplan.
Er zijn hier 4 nieuwe straten geprojecteerd, als-
mede een plein, De Zwarte Weg zal t.z.t. wor-
den gereconstrueerd en enigszins verlengd. In
het totaal zullen hier 6 straten en l plein van
een naam worden voorzien. In verband met het
feit, dat Vorden in den lande bekend staat als
het achtkastelendorp, stelde B. & W. voor om
de straatnamen te noemen naar personen uit
het verleden, die in nauw verband hebben ge-
staan met de 8 kastelen.

De Zwarte Weg zal herdoopt worden in de
„Berend van Hackfortweg", in de middeleeuwen
de befaamde ridder van het kasteel Hackfort.
Het plein zal genoemd worden „Van Voerden-
plein". Het geslacht van Voerden was reeds in
1208 eigenaar van het kasteel Vorden, waaraan
het kasteel en de gemeente zijn naam ontleent.
De verdere hier geprojecteerde straten zullen
heten „de hertog Karel van Geldorweg" met de
zijstraten Hendrik van Bramerenstraat. Deze
van Brameren erfde in 1410 het landgoed „De
Bramel"; de „Graaf van Limburg Stirum-
straat", welke graven destijds eigenaren waren
van het kasteel de Wildenborch, de „Storm van
's Gravenzandestraat", welke familie vroeger
eigenaar was van „De Kieftskamp" en tenslotte
de „Van Heeckerenstraat" naar de van Heecke-
rens, die in 1740 eigenaars waren van De Wiers-
se. Verder zal de dr. Lulofsweg doorgetrokken
worden.
Een belangrijk punt van de agenda vormde de
veel beschreven en besproken watervoorziening
in de Staringstraat.
Wethouder Lenselink, die wegens afwezigheid
van de burgemeester, als voorzitter fungeerde,
zei dat B. & W. in deze kwestie niet stil gezeten
hadden. Men moest eerst afwachten of het plan
van de Smidsstraat door de Ged. Staten goedge-
keurd zou worden, welke goedkeuring na enkele
aanmaningen eerst op 7 sept. j.l. binnenkwam.
B. & W. stelde nu voor om achter de woning
van de heer P. Velthuis een pulsput te maken,
omdat daar volgens deskundigen goed water
moet zitten. Is dit inderdaad zo, dan zal ten be-
hoeve van de Staringstraat, de landbouwschool
en de onderwijzerswoning een hydrofoorinstal-
latie worden geplaatst, welke kosten begroot
werden op ƒ 6435,—. De heer Wesselink drong
er op aan om er bij de Ged. Staten de nadruk
op te leggen voor een spoedige goedkeuring van
dit plan. Desnoods stuurt men er een paar fles-
jes van het huidige water bij op. De heer Klein
Brinke vond dat B. & W. destijds de betrokken
bewoners wel eens een antwoord had kunnen
zenden op hun verzoek om beter water. De
voorzitter zegde toe dat B. & W. al het mogelij-
ke zullen doen om deze zaak te bespoedigen.
Bij de ingekomen mededelingen was nog een
schrijven dat er voorlopig nog geen rijksbijdrar
ge kan worden verstrekt voor het herstel van
de dorpstoren. Verder werden Vorden nog 2 ex-
tra woningen toegewezen. Bij het eervol ontslag
van de heer D. Hissink, doodgraver op de Alg.
Begraafplaats, bracht de voorzitter hem dank
voor de 22 jaren trouwe dienst. In het totaal
heeft de familie Jansen-Hissink 57 jaren lang
dit kerkhof verzorgd. Ook de scheidende onder-
wijzer, de heer Dedden, werd in zijn dankwoord
betrokken. Er werd verder nog besloten om
voor het verbeteren van de ambtswoning van
het nieuwe hoofd der O.L. School, welke thans
bewoond is door de Wed. Romville, een bedrag
van ƒ 10.000,— uit te trekken, mevr. Romville
zal verhuizen naar het pand Nieuwstad 7.
Bij de rondvraag vroeg de heer Meyer hoe het
staat met het plan der nieuwe straatverlichting.
De voorz. antwoordde, dat dit plan i.v.m. de
bestedingsbeperking van de begroting afge-
voerd moest worden. De heer Wesselink had
het nog over de dode beukenboom voor het
postkantoor.
Wanneer deze boom straks opgeruimd wordt,
adviseerde hij B. & W. om eens inlichtingen in
te winnen bij de A^N.W.B. en K.N.A.C. voor de
aanleg van een verkeersrotonde, want dat zou
door het steeds toenemende verkeer een belang-
rijke verbetering op deze plaats betekenen.
Voorts vroeg hij de mogelijkheid tot het in-
richten van een kampeercentrum te onderzon
ken.

GESLAAGD
De heer B. Schoenaker behaalde het diploma
machineschrijven. Hij werd opgeleid door de
heer Klein Lebbink alhier.

CLASSICALE ZENDINGSBIJEENKOMST
Woensdagavond werd in gebouw Irene een
Classicale Zendingsbijeenkomst van de Her-
vormde Kerk gehouden, nadat vooraf een mid-
dagsamenkomst had plaats gehad. De leiding
was in handen bij Ds. Schakel van Gorssel. Na
een kort welkomstwoord werd Ds. Nababan,
predikant bij de Batakse kerk in Indonesië inge-
leid. Ds. Nababan hield een inleiding over „Het
leven en het jeugdwerk in de Batakse kerk".
Spreker behandelde in de eerste plaats de histo-
rische ontwikkeling van de Bataklanden vanaf
1941, daarna de gevolgen hiervan op sociaal en
economisch gebied om vervolgens de geboorte
van de Batakse kerk in de tegenwoordige tijd te
bespreken. De toestand van de Batakse kerk
tijdens de Japanse bezetting was lang niet roos-
kleurig.
Na de oorlog ontstonden op zichzelfstaande
jeugdorganisaties, b.v. zangkoren. De Batakse
kerk telt momenteel 800.000 leden. Zowel op N.
Sumatra als op Java zijn gemeenten. Er zijn 124
predikanten, waarvan volgens spr. 30 pCt al
oud en ziekelijk zijn doch slechts node kunnen
worden gemist, en 2 jeugdpredikanten.
Nadat Ds. Nababan een aantal vragen had be-
antwoord kregen de aanwezigen een korte film
over „Ambon" te zien waarin het leven en wer-
ken van de bevolking duidelijk naar voren werd
gebracht.
In de pauze gingen velen een kijkje nemen bij
de aanwezige boekentafel waarop allerlei lec-
tuur tentoongesteld was.
Na de pauze verkreeg Ds. P. J. Mackaay het
woord voor het houden van zijn inleiding „Mijn
bezoek aan de Indonesische kerken" in de maan-
den januari, februari en maart. Spr. werd in
D Jakarta ontvangen door de gedeligeerde Ds.
Bos. Op Bali had spr. een kerk bezocht waar
zondags 70 è, 80 mensen het evangelie beluister-
den. Voor 4 jaar terug was dit aantal soms 4
en ook enkele malen totaal niets. Met verbazing
had spr. geconstateerd hoe er gewerkt wordt
om het onderwijs op peil te brengen. Aan de
Christen-leraren wordt het bijbels onderwijs opr
gedragen. Ook had spr. in Soerabaja een school
bezocht waar elkjM^g 1700 kinderen onderwijs
ontvingen. Spr. hl^raldaar ook een studenten-
vereniging ontmoet met een ledental van 3500.
Ook onder het leger wordt veel gewerkt voor
uitbreiding van het Christendom. Spreker wees
er 'tenslotte op dat ook Soekarno niet vijandig
tegenover het Christendom staat. Op het zen-
dingsterrein is noj«eel aanvraag om medewer-
kers. fP

VOETBAL
De wedstrijd Diepenheim I—Vorden I ging we-
gens terreinafkeuring niet door. De wedstrijd
Vorden II—Longa III wél, want dank zij de zor-
gen van de gemeente verkeerde het gemeente-
lijk sportpark in een uitstekende conditie.

Vorden II kon het in haar eerste wedstrijd in
de tweede klasse niet tot een overwinning bren-
gen. Het werd een eervolle 4—3 nederlaag. De
gasten kregen daarbij een doelpunt cadeau
doordat hij hun een doelpunt toekende, waarbij
de bal nog niet de doellijn gepasseerd was. De
gasten speelden overigens beter samen dan de
Vordenaren, waarvan vooral de middenlinie het
zwakke punt was. De voorhoede daarentegen
schoot er lustig op los en de Lichtenvoordense
doelman moest vaak met kunst en vliegwerk,
daarbij geholpen door paal en lat zijn doel
schoonhouden. Met rust was de stand 2—l in
het voordeel der gasten.
Voor a.s. zondag staat alleen de thuiswedstrijd
Vorden I—Erix I op het programma. Erix is
nog een oude tegenstander uit de promotiewed-
strijden, welke destijds beide verloren gingen.
Het is de vraag of Erix, dat weer naar de 2e
klasse gedegradeerd is, nu nog van Vorden zal
winnen. Vermoedelijk zal Vorden wegens de
heersende griep met enkele invallers moeten
uitkomen.
's Morgens speelt Vorden A thuis tegen de
Hoven B. <•

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

JP UR O L
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

INBRAAK
In de nacht van woensdag op donderdag hebben
onbekenden zich toegang verschaft tot het kan-
toor van de Coöperatie „De Eendracht". Kasten
werden opengebroken en de inhoud van de la-
den her- en derwaarts verspreid. Slechts een
bedrag van ongeveer ƒ 6,— viel de dader(s) in
handen. De bezoeker(s) hebben zich toegang
verschaft door het op vakkundige wijze uitlichr
ten van een tuimelraam, hetgeen voor de politie
een aanwijzing vormt in welke richting men de
dader (s) waarschijnlijk moet zoeken.

KERKDIENSTEN zondag 22 september.
Hervormde kerk.

9 u u r e n 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Onderwerp: „Het kan me niets schelen".

Medlerschool.

10 uur Ds. J. Langstraat.

Geref. Kerk
9.30 uur Ds. D. van der Meulen, van Eefde.
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
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 21 sept. van 5 uur tot en m.
zondag 22 sept. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 22 sept. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 131 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 44.-— tot f50 .— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 13 t.m. 19 sept.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: J. A. Veldscholten en J. M.
T. Steenbreker.
Gehuwd: J. A. Berenpas en M. v. d. Kamp;
H. Klein Geltink en H. Bruil.
Overleden: J. W. Maandag, m., 79 jaar;
A. Decanije, vr., wed. van L. J. Wagenvoort,
79 jaar.

AVON OPPING.
Als voorproef vacWet Medlerfeest werd
Zaterdagavond een goed geslaagde dropping
gehouden. De; ongeveer 100 deelnemers
werden per gesloten auto vervoerd en in
het Grote Veld nabij Vreeman gedropt. De
af te leggen afstan^fcaaar de finish in café
't Wapen van MecWr bedroeg 5700 meter.
De uitslag was: 1. J. Knoef, H. KI. Brinke
en W. Ruiterkamp. 2. G. en J. Arendsen
en H. Arfman. 3. A. Ribbers en H. Fokkink
4. }. en H. Mullink. 5. H. en L. Eykelkamp
en J. Bosch. 6. G. J. Splinter. 7. A. Knoef
en mej. R. Bulten.
Heden zaterdagmiddag wordt het eigenlijke
volksfeest gehouden. Gezien de attracties be-
looft het een gezellig feest te worden.

SCHOOLREISJE O. L. DORPSSCHOOL.
Vrijdag hebben de leerlingen van de O. L.
Dorpsschool met zeven bussen een uitstapje
gemaakt naar de Waarbeek in Hengelo-O.
De tocht ging via Almen, Laren, Markelo
naar de „Zandkuil" aldaar, waar ruim l %
uur gepauzeerd werd en de kinderen zich
goed vermaakten. Hierna werd de tocht
voortgezet naar de speeltuin „De Waarbeek",
waar de kinderen zich kostelijk hebben ge-
amuseerd. De pret werd slechts verstoord
door enkele kleine regenbuitjes. Ook werd
er flink getracteerd. Tegen 6 uur arriveerde
het gezelschap, waarbij zich vele ouders be-
vonden, weer in Vorden, waar de muziek-
vereniging Concordia de jongelui op het
marktplein opwachtte met pittige marsmu-
ziek en dit uitstapje met de gebruikelijke
rondedans werd besloten. Meester van Dijk
dankte allen die deze tocht mogelijk maak-
ten. De muzikanten van Concordia kregen
een extra dankwoord.

MOOI SUCCES VOOR KONIJNENFOKKERS.
Op de tafelkeuring voor pluimvee en konij-
nen, uitgeschreven door de vereniging Peckco
te Zutphen, werden de volgende dieren van
Vordense eigenaren bekroond: VI. r. haas-
kleur: Ie Z.G. van H. J. Boesveld.
VI. r. Wit G. en V.G. van T, Brinkman
Lotharinger: Z.G. en G.G. van H. Doornink.
Witte weners: 3 stuks Z.G , 5 stuks G.G.
en l G. allen van H. Doornink; tevens nog
een 2e ereprijs. Lotharinger: Z.G. en 6 G.G.
en l G. van L. H. Kranenbarg Hengelo-G.
lid van P.K.V. alhier. Blauwe weners : G. van
G. Tragter. Witte weners: l Z.G. 5 G.G.
van W. Tragter.

NUTSCURSUS ENGELS.
Willen zij, die belang hebben bij Engelse
les, even letten op achterstaande advertentie!
Het ligt in de bedoeling weer een Nutscur-
sus te geven. Bij genoegzame deelname kun-
nen er weer verschillende clubs gevormd
worden. Maar dan is het nodig zich bijtijds
op te geven.

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

VERLOTING FLORALIA
De trekking van de verloting, welke aan de
bloemententoonstelling van Floralia verbon-
den is, zal niet a.s. maandag doch dinsdag
24 september plaalsvinden.

WIJZIGINGEN POSTTARIEVEN
Na de drastische verhoging van het port op
drukwerk, dat dit voorjaar van 2 op 4 cent
is gebracht, is de P.T.T. nu voornemens het
port voor brieven in het binnenlands verkeer
te verhogen en wel t/m 20 gram van 10 op
12 cent, van 20 t/m 100 gram van 20 op 25
et. en van 100 t/m 200 gram van 30 op 35 et.
De port voor briefkaarten wordt verhoogd
van 7 op 8 et. Deze tarieven zijn eveneens
van kracht in het verkeer met Suriname,
Ned. Antillen, Ned. Nieuw-Guinea, Indo-
nesië, België en Luxemburg.
Deze verhogingen zullen waarschijnlijk per
l November ingaan.

K.A.V. OPENDE SEIZOEN
In café „De Zon" hield de Kath. Arb. Vrouwen-
beweging een goed bezochte ledenvergadering
ter opening van het seizoen onder leiding van
mevr. A. Woltering-Eykelkamp. Er werden en-
kele mededelingen gedaan. Eventuele wijzigin-
gen door het bestuur voorbehouden werd het
winterprogramma voorlopig als volgt gesteld:
oktober: ontwikkelingsavond door de Geestelijk
Adviseur; in november: ontspanningsavond; in
december: St. Nicolaasavond in combinatie met
de K.A.B.; in januari: lezing door mej. Koks-
hoorn, landelijk! hoofdleidster der K.A.V. te
Utrecht; in februari: lezing over ziekenverzor-
ging; in maart: ontwikkelingsavond door de
G. Adv.; in april: sluitingsavond seizoen. Be-
sloten werd om het jaarlijkse kinderkerstfeest
te vieren op tweede kerstdag. Ditmaal zal het
feest niet door de K.A.B, doch door de K.A.V.
worden georganiseerd.
Bij de gehouden bestuursverkiezing waren af-
tredend de dames A. Krauts. mevr. Janssen-
Wetzlaer en mej. L. Hartman, die niet meer
herkiesbaar waren. Het bestuur zal thans uit
drie leden bestaan en niet meer uit vijf.
Tot nieuwe penningmeesteresse werd gekozen
mej. R. Huitink.
Uit het financieel verslag van de peningmees-
teresse mej. A. Krauts, bleek, dat er een voor-
delig saldo was.
De voorzitster dankte de scheidende bestuurs-
leden voor hun trouwe plichtsbetrachting, heet-
te mej. Huitink van harte welkom in het be-
stuur en hoopte op een prettige samenwerking.

RATTI-NIEUWS
De eerste competitiewedstrijd is voor de Rattia-
nen niet bijzonder gunstig geëindigd. Zelhem I,
dat op bezoek kwam wist n.l. met niet minder
dan een 3—9 zege de puntjes mee huiswaarts 1 < >
nemen.

In het begin leek het er niet op, dat de gasten
met zulke hoge cijfers zouden winnen, temeer
daar de ruststand slechts 2—3 aangaf voor Zel-
hem.
Na de thee bleek Ratti het eerste kwartier ster-
ker en het zag er soms naar uit, dat de stan.1
weer gelijk zou worden. Helaas bleek de R n t i i
voorhoede onmachtig om te scoren en schoten
ook de vleugelspelers in snelheid te kort.
Zelhem deed het beter en de doelpunten volg-
den snel achter elkaar. Nadat liet 2—9 was luk-
te het de naar voren gekomen Lichtenberg om
de achterstand nog eenmaal te verkleinen.

Ratti II en de junioren waren vrij.
A.s. zondag gaat het eerste naar Halle I, waar
eveneens een zware wedstrijd te wachten staat.
Er zal anders moeten worden aangepakt dan
verleden week, opdat het niet weer op een no-
derlaag zal uitdraaien.
Voor Ratti II begint ook zondag het competitie
rad te draaien. Zij mogen echter wel oppassen,
dat het bezoekende Socii II geen spaak in het
wiel steekt, want de gasten uit Vierakker zijn
heel wat mans.
De A-junioren spelen hun eerste wedstrijd tegen
Baakse Boys A op eigen terrein. Een eventuele
overwinning op de gasten, wat zeker mogelijk
is, zou een mooie inzet van het nieuwe seizoen
zijn!



SCHAPENFOKVERENIGING
Dinsdagavond hield de Schapenfokvereniging
„Vorden & Omstreken" in Café De Zon haar
algemene ledenvergadering onder voorzitter-
schap van de heer A. Tjoonk. Spr. memoreerde
hierna, wat er sinds de laatste ledenvergadering
was gebeurd. Zeer verheugend was de grote
ledenwinst, die was geboekt.
Op de onlangs gehouden Gelderse Schapenfok-
dag te Doetinchem namen de leden met 43 stuks
hieraan deel en behaalden diverse mooie succes-
sen. Tevens werd op deze fokdag een vierde ram
bijgekocht van de heer v. Looyen uit Nijkerk
n.l. de reserverkampioen No. 1303.
Nadat besloten was om de oude ram No. 1215
voorlopig te stationeren bij de heer A. Tjoonk
tegen een vergoeding van ƒ 125,— p. jaar, werd
het woord verleend aan de secretaris-penning-
meester, de heer H. G. Nijenhuis te Wichmond
voor zijn verslagen. Uit het financieel verslag
bleek, dat aan ontvangsten werden geboekt
ƒ 1127,12 en aan uitgaven ƒ 1001,74, zodat een
voordelig saldo resulteerde van ƒ 125,38.
In de kas-controle-commissle werden benoemd
de heren G. Klein-Geltink en H. Rietman, Del-
den.
De voorzitter, de heer A. Tjoonk, die bij de be-
stuursverkiezing aftredend was, werd met el-
gemene stemmen herkozen.
Vervolgens werd het dekgeld vastgesteld. Het
bestuur kwam met het volgende voorstel: Jon-
ge rammen: No. 1275 (gestationeerd op 't Sui-
deras, Vierakker) ƒ 7,— dekgeld en ƒ 2,— wei-
degeld. Ram No. 1273 (M. Gotink, Leesten)
idem; ram No. 1303 (Groot-Graf f el, Warnsveld)
idem.
Oude ram No. 1215 (A. Tjoonk, Garmel-Vorden)
ƒ 5,— dekgeld en ƒ 2,— weidegeld. Met deze re-
geling gingen alle leden accoord. Voor niet-leden
werd het dek- en weidegeld voor de jonge ram-
men vastgesteld op ƒ 12,50 totaal en voor de
oude ram op ƒ 10,— totaal.
Vervolgens werden er mededelingen gedaan
over de jaarlijkse Fokdag. Deze zal dit jaar
worden gehouden op donderdag 26 september
a.s. op het bedrijf van de heer M. H. Gotink te
Leesten v.m. 10 uur. De in te zenden dieren moe-
ten 's morgens om half tien aanwezig zijn. Het
inleggeld werd vastgesteld op ƒ 0,75 per dier.
Reeds 76 inzendingen kwamen binnen. Er zijn
11 rubrieken.
De voorzitter dankte aan het slot allen voor hun
trouwe opkomst en hoopte, dat de a.s. fokdag
weer een succes zou worden.

EMPO
rijwielen
gezien op alle

rijwielpaden
EMPO Rijwielftbrick Vorden

Met een EMPO kijk je niet
op een kilometer!

Vandaag
500 gram spek 90 et

500 gram Berner Braadworst 175 et
500 gram fijne rookworst 190 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram leverworst 30 et
200 gr. gebr. gehakt 75 et

H.H. Adverteerders!
Wegens bijzondere
omstand igheden ver-
zoeken wij u

dringend a.s. week
de advertentie's
uiterlijk donder-
dagavond voor 6
uur op te geven.
Liefst eerder.

De uitgever.

FORTEX
.

volg*

de mode

stap
i , ;

voor

stap f

Let eens op dit l rij -
3 knoops costuum!
Korte smalle revers, de
twee bovenste knopen
gesloten
Zó bent U modern ge-
kleed!

* zuiver wollen kam-
garen

* in het garen ge-
verfd j

* vormhoudend bin-
nenwerk

* vlotte Italiaanse
1 dessins

FORTEX is „heer"-lijke kleding!

f. IO9.-

ALTIJD BEZOEK WAARD1
TEL 381

vrouwen
waren nodig

om twee van
de drie te helpen

3000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten. Nu blijkt waarom het leven

van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat

de verhouding tussen taille-
maat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.

Leng mod.l corj.l met if/ifutti

•n rtlmr. Zwmrt *H»n M«K of
broche. Hel ol tondur

blnn.nbW.

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunette, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de Pas-
Tunette in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten heeft,
kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pas-Tunette niet slaagt.

H. LUTH
Extra verlaagde prijzen!
PROFITEERT HIERVAN.

•

•

•

•

250 gr. romeo's, heerlijk koekje, 65 et.
250 gr. gracia's, prima koekje, 52 et.
200 gr. zuivere chocolade hagel, 49 et.
l grote pot kersen op sap, 179 et.
l be^v prima appelstroop, 43 et.
l grote fles prima belegen vruchten-

wijn, iets fijns, 98 et.
250 gr. allerfijnste margarine. 29 et.
250 gr. prima verpakte huish. koffie 119
Allerfijnste ham, 100 gr. 58 et.
Bote^femworst, leverworst en rook-
vlees^ramen 150 gr. 59 et.

^ LEVENSMIDDELENBBDRIJF

J GROOTENBOER
^ Zutphenseweg — Telefoon 415

Voor plastic en aardewerk en huis-
houdelijke artikelen naar

fa. Pongers,
Nieuwstad

Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.

Wij hebben de nieuwe soorten voorradig.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

KEUKENGARNITUUR Fl. 27 4J

R. J. Koerselman

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Te koop 3 CLUBS
en salontafeltje.
Insulindelaan 12.

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

Beleefd aanbevelend.

fa» G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 421

Neem toch

Poly-gas
Beter, goedkoper

Vraagt inlichtingen.

Nico Keune

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

Alleen de
Speciaalzaak biedt:

de beste kwaliteit
de grootste sor-
tering
de beste verzorging

Koopt daarom al uw
rookartikelen bij

Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

MILJOENEN mensen pro-
fiteren dagelijks van co-
piën. OPTIMA SCHRIJF-
MACHINES geven haar-
scherpe copièn. Thans onder
ieders bereik. Vraagt gratis
prijscourant of demonstratie
en lijst van OPTIMA dealers.
Onze dealers regelen de bet.
en evt. inruil zeer prettig
met U. OPTIMA SCHRIJF-
MACHINE IMPORT, Lin-
denheuvel 7, Hilversum.
Tel. 02950-6789. Postbus
28.

Leren jassen en
regenpakken

gaan thans met trac-
torvrachten bij ons de
deur uit. Mag hem
niet hinderen.

fa» G» W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

^^̂ iehaard van Topklasse!

DEALER
H* van Ark



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
onze 25-jarige echtver-
eniging ondervonden.

G. L. Hissink
F. H. Hissink-

Damhaar
Vorden, sept. '57.
C 38.

Wij vragen een net
handig MEISJE voor
huish. en winkel.
N. J. Keune, Stations-
weg 1.

MEISJE gevraagd v.
lichte werkzaamheden,
leeftijd 16 a 17 jaar.
Fa. Jansen & Heuveling

BIEDT ZICH AAN
tegen oktober, een dag-
meisje voor hele dagen.
E 86, Vorden.

WEGGELOPEN m'n
Welsh terriër Putzij,
(bruin met zwart dek).
Tegen beloning terug
te bezorgen bij mevr.
van Mourik.

Te koop 'n MEISJES-
WINTERMANTEL
(plm. 15 jr . )bi j J. Maal-
derink Wildenborch.

Te koop een elect.
KOMFOOR en een
WRINGER Ruurlose-
weg 39.

Te koop gebruikte
HAARDKACHELbij
Florijn.

Te koop sparta
MOTORRIJWIEL
200 cc. bouwj. 1950
W. H. Ruiterkamp
'tMedler D 104.

ANDIJVIE te koop bij
W. Nieuwenhuis
't Hoge 15.

Te koop een toom
BIGGEN, bij T. Roe-
terdink B 21 Delden.

Toom zware BIGGEN
te koop Wed. H. Vis-
schers „Heidebloem"
Almenseweg.

Te koop een nuchter
STIERKALF, Vrug-
gink, Riethuis Delden.

Te koop een ijzeren
ZEUGENKOOI
J. W. Wesselink
Elshof.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

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
voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

Heden overleed, na een kortstondige
ziekte, nog geheel onverwachts, onze
lieve Man, Vader, Behuwd- en Groot-
vader

Jan Willem Maandag

in de ouderdom van ruim 79 jaar.

Vorden: M. J. Maandag-Verbeek
Warnsveld: J. M. Masselink

E. Masselink-Veldhuizen
Amsterdam: D. C. Rebel-Masselink

H. H. Rebel
Goes: H. J. Masselink

J. Masselink-v.d. Wijk
Vorden: J. W. Brinkman-Maandag

P. J. Brinkman
en kleinkinderen

Vorden, 15 september 1957.
Nieuwstad 21.

De teraardebestelling heeft woensdag
18 september plaats gehad op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Heden nam de Here tot zich, onze
inniggeliefde Moeder, Behuwd-, Groot-
en Overgrootmoeder

Aleida Decanije
wed. van L. J. Wagenvoort

in de ouderdom van 79 jaar.

Nooit zag ik een vriend als Jezus,
Neen nooit één.

Vorden:
B. Wagenvoort
G. J. Wagenvoort-Sloetjes
Warnsveld:
H. Wagenvoort
H. W. Wagenvoort-Olthof
Linde:
J. H. Heersink-Wagenvoort
J. Heersink
Hengelo-G.:
A. Bosman-Bargeman
J. Bosman
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 18 september
„Timmermanshuis" B

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op heden zaterdag 21 september
om l uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

W. N. Lulofs, Arts
zal tweemaal enkele dagen afwezig zijn
vanaf donderdag 26 september 's avonds
5 uur t.ra. maandagmorgen 30 sept 12 uur.
En op vrijdag 11 okt. t.m. zondag 12 okt

Laaghangende lucht.
Zeven dagen regen . . . .

Wilt u hiervan geen last onder-
vinden, bestel dan bij ons een
goede

Regen- of
Tweedjas.

(Maatwerk of Maatconfectie)
Bij ons wordt U altijd VAK-
KUNDIG geholpen bij het be-
palen van het juiste model en
kleïr voor Uw persoon.

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41,
Telefoon K 6752-478

Grote schietwedstrijden
in café v.d, Weer te Hengelo-G.
op 28 en 29 sept., 5 en 6 okt. en
12 en 13 okt.

Hoofdprijs 54 deug Porse-
leinen servies, verder vele
prachtige waardevolle prijzen

Wij ontvangen
a.s. woensdag weer

Amerikaanse eikels
a 10 et. per kg.

REMMERS
J

A.s. zondag de competitiewedstrijd

Vorden l - Erix l
Aanvang 2 uur.

Vlotte, stevige

Echt om door weer en wind mee
naar school te gaan.

Zie onze etalage, waar U
veel modellen ziet.

Wuliink's Sehoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Zaterdag 28 september

Dansmuz^k
in zaal Langeler Hengelo-Gld.

Aanvang 7 uur.

Regelink voor uw RijMjs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel^6753-234

f™ Nutsgebouw

l Ex

Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 28 sept., 8 uur

De vrolijke film in kleuren

Als de Alpenrozen bloeien
met: Theo Lingen, Hertha Peiler,
Claus Holtn.

Theo Lingen opent de deur van de
lach en fuif t U op een paar vrolijke
uren.

Een boeiende combinatie van muziek,
humor, spanning en gevoel.

Toegang alle leeftijden

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

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij

J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

25 sept.
(St. Michielsmarkt)

te Hengelo (Gld.)
Grote Enterkeuring.
Geen inleggeld. Mooie
prijzen.

De Marktvereniging

Pluimveebedrijf Buitenzorg
vraagt

een flinke jongen.
GOED loon

M. M. Haring

Middenstandscursus Vorden
Erkend door het Instituut voor M'iddenstandsontwikkeling

te 's Gravenhage.

Volgt een officiële opleiding voor het

MIDDEHSTANDSDIPLOMA
met reduktie op het examengeld.

Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij de leraren:

J. J. van Dijk, Julianalaan 2,
J. W. Klein Lebbink, Dorpsstraat 40.

Inwoners van Vorden!

BEZOEKT
vrijdag 4 oktober a.s. de najaars-
tevens verlotingsmarkt.
Naast een grote kollektie vee en biggen vindt
u er tevens een uitgebreide sortering huishoude-
lijke en andere artikelen.

Evenals vorig jaar speciale attrakties voor de
Vordense ingezetenen*
Zie Contact van zaterdag 28 september a*s»

Loten verkrijgbaar bij de penning-
meester H. Klein Brinke en bij
de wederverkopers.

Verloting g.g.k. d.d. min. v. jus. d.d. 13 augustus 1957 nr.
LO. 56U-126.

Uitgifte 7500 stuks. Prijs per lot f 1. —.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zufphen
Laarstraat 5

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw adres voor beter chem.
Reinigen, Tricoleren, Drij-
mastern, Verven, onzichtb.

Stoppen en Plisseren.

Binnen 3 dagen terug.
Depot voor Vorden:

H, LUTH
Nieuwstad 4, Tel. 396
Een 2-pers. kernma-
tras f 41.75.
Een 2-pers. wolma-
tras f 69.—.
Koopt die bij ons, dan
kan u goedkoop en
rustig slapen.
fa. G. W. LUIMES

Vorden, Telef. 421.
BIJVERDIENSTE!
U hangt biljet voor
't raam en geeft aan-
vragers een boekje.
Wij doen de rest en
betalen goed voor Uw
bemiddeling. Alleen
benedenwoningen.
Ned. Talen Instituut,
Rotterdam(nader adres
overbodig).



EEN GOED BEGIN,
IS HET HALVE WERK!

Koopt daarom

„Fort"
Schoolschoenen.

U hebt er het hele seizoen geen repa-
ratie aan.

A. Jansen,
't Schoenenhuis

Rekkense Inrichtingen

FILMAVOND
op vrijdag 27 sept. '57 in gebouw Irene.

Aanvang 8 uur.
Vertoond wordt de aangrijpende film :

„Kinderrechter grijpt in"
Toegangsprijs f 0.75. Toegang 18 jaar.

JEUGD-FILMVOORSTELLING

„Alleen op de wereld"
naar het bekende boek van Hector Malot.

Vitalis, Remi, Mattia!
Aanvang 3.45 uur.

Toegangsprijs tot 16 jr. f 0.40,
boven 16 jaar f 0.75.

Toegang alle leeftijden.
Kaarten vooruit verkrijgbaar bij Mevr. ten
Broeke, 't Hoge 27; G. W. Eijerkamp,
Zutph.weg 2 en G. Oplaat, Wildenborch,

Vorden.

Regenkleding
voor Motor en Brommer.

Leren jassen
Plastic jassen
Regenpakken
Capes en handschoe-
nen, Valhelmen
Brillen, Windschermen

Concurrerende prijzen.

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

Nu is de tijd voor

straalkachels.
Ook voor strijkijzers en stofzuigers
het adres.

Firma PONGERS

Warendorfer
Hengstparade

Bij voldoende deelname extra
bus van de fa. Ylaswinkel op
woensdag 2 oktober '57 of op
zondag 6 oktober '57.

Er worden 180 hengsten voorgebracht.
Reiskosten f 10.— p.p.
Opgave voor donderdag 26 septem-
ber '57 bij Sig.mag. Eijerkamp, Tel. 386.

Nutscursus Engels
Deelnemers hieraan (beginnelingen en ge-
vorderden) gelieven zich zo spoedig moge-
lijk op te geven bij Mevr. van Mourik
(apotheek) of Mej. Scheltens, Molenweg 5.

A.s. zondag 22 sept. competitiewedstrijd

Ratti II - Sociï II
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

STAATS-LOTERIJ
NIEUWE LOTEN VERKRIJGBAAR
bij de kollektrice W. M. Vuerhard,
Berkelkade 7 k, Zutphen.
Telefoon K 6750-3706.

Schapenfokuereniging
„Vorden en Omstreken"

Bezoekt de

Schapenfokdag
welke gehouden zal worden op
donderdag 26 september a.s.
v.m. om 10 uur bij M. H. Go-
tink te Leesten, Warnsveld.

Tevens Najaarsinspectie van het Stam-
boek. Goede gelegenheid tot aankoop
van fokmateriaal.

Verzorg uw kippen goed
en geeft hen licht op tijd.
Wij hebben voor u de nieuwste
schakelklokken.
Voedermandjes en drinkemmers.

fa» Pongers, Nieuwstad

Voor u,

Ja, speciaal voor u kochten
wij voor deze herfst vele
gemakkelijke

modellen.
Ook in schoenen met Italiaanse
leestvorm zijn wij ruim gesor-
teerd, zowel in in-stap als
veterschoenen.

Wullink's
Schoenhandel
„Onbetwist,
de Schoenenspecialist"

Het Bestuur van Irene heeft besloten ter-
wille van het verenigingsleven in het winter-
seizoen, de grote zaal slechts te verhuren
op donderdag- en zaterdagavond. Kleinere
zalen kunnen nog op sommige andere
avonden gehuurd worden.
Maak dus tijdig uw afspraken met onze
conciërge J. Boerstoel, Insulindelaan 5.

Het Bestuur.

Bloemententoonstelling
Nutsfloralia

Bezoek de

Bloemententoon-

stelling, die heden

geopend is van 4

tot 10 uur.

Prijsuitreiking om 9 uur.

Verloting dinsdag 24 sept. '57 in het
Nutsgebouw, om 7.30 uur.

R. J. KOERSELMAN

Rijwielreparatie, -onderdelen
en toebehoren*

Uw adres
A. G. Trayter, Zutph.weg

3 Spar Jubileum koopjes
Bij 250 gram Sparkoffie <208 ct) én 44 zegels

1 VRUCHTENCAKE van 85 ct voor 69 ct, 14 zegels

Bij 2 pakjes MARGARINE
een zware CHOC. REEP

voor de halve prijs
van 20 voor 10 ct en

10% zegelkorting

Bij 1 pakje edelcacao (65 ct) én 1 3 zegels 1 rol EIERBESCHUIT
voor de halve prijs (van 30 voor 1 5 ct), 3 zegels

Bij 1 doos schoencrème (30 ct) én 6 zegels een tweede doos
voor de halve prl]s (van 30 voor 1 5 ct), 3 zegels

8 DUBBEL ZEGEL aanbiedingen dus 20% korting!
LEVERPASTEI, blik 200 gram 65 ct, 26 zegels
GEBR. GEHAKT. 100 gram 42 ct, 17 zegels
CHOCOLADEPASTA, per pot 100 ct, 40 zegels
SPRITSJES, 250 gram 58 ct, 23 zegels
ZACHTE CARAMELS, 100 gram . . . . 37 ct, 1 5 zegels
TUTTI-FRUTTI, 200 gram 69 ct, 28 zegels

PEULVRUCHTEN van De Spar!
SPLITERWTEN
500 gram 37 ct, 7 zegels
ROOKWORST,
200 gram 92 ct, 37 zegels
(20% korting)

CAPUCUNERS,
500 gram 49 ct. 10 zegels
ZILVERUITJES.
per pot 95 ct, 38 zegels
(20% korting)

Fijne versnaperingen met 1B% zegelkorting!
AMAND.-SPECULAAS, échte, 250 gram . 69 ct, 14 zegel»
VR. BORSTPLAATJES. 200 gram . . . . 55 ct, 11 zegel*
JAM. RUMBONEN. 100 gram 40 ct, 8 zege •
K AT J ES DROP, 100 gram 37 ct, 7 zegels

Geldig van 19-25 «ept Prljswgziglngen voorbehouden

DE SPAR ®
Z e l f s t a n d i g e k r u i d e n i e r s

3WW\£

SPAR WINKELIERS:
G. REMMERS J. H. W. ESKES

Komt woensdag 25 september
allen naar Hotel Bakker.

Er zal dan een

demonstratie en voor-
lichting gegeven worden
over de wereldbekende
oliehaarden
o»a« Faber, Abadan, Cvé, F«M.A«
in verschillende modellen*

Een pracht kollektie, voor ieders beursl
Geopend van 3-6 en van 7-10 uur.

HENK VAN ARK =u
Bestelt nu uw visitekaartjes bij Drukkerij W o l l e r s

BREI MET DE

Knittax-breimachine
^ Alles op te breien.

+ Eenvoudig om te leren.

+ Gratis les tot U het geheel kan.

& 100 pCt. service.

Vraagt demonstratie bij

H. Luth, Tel. 396, Vorden


