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Betaling abonnementsgeld.
Daar de onkosten, aan het uitgeven van een
courant verbonden, blijven stijgen, moeten
wij er toe overgaan het abonnementsgeld
van Contact met 15 cent per half jaar te
verhogen. Zij, die willen gireren, worden
verzocht voor l oktober een bedrag van
f 1.40 over te maken op girorekening 190325
ten name van D. Wolters.
We hebben de verhoging zo laag mogelijk
gehouden en vertrouwen dan ook dat een
ieder deze maatregel kan billijken.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO

Ie NUTSAVOND
Donderdag 4 oktober om 8 uur vangt de Ie
Nutsavond van het winterseizoen aan. Rob
Geraerds, solo-toneel, draagt gedeelten voor
uit de Camera Oscura, met pianobegeleiding.
Rob Geraerds is voor Vorden geen onbekende;
enige jaren geleden gaf hij een solo-toneel-
opvoering van de Kerstvertellingen van Char-
les Dickens. Degenen, die nog geen lid zijn
van het Nut, laten die zich donderdagavond
opgeven als lid en hun vrouw meebrengen,
dan kunnen ze niet alleen genieten van mooi
spel, maar hebben tevens nog 6 mooie avon-
den in het vooruitzicht voor weinig geld.

VEEVOEDING.
Zoals uit een advertentie in dit blad blijkt,
zal a.s. winter weer een ruime voorlichting
over de veevoeding worden gegeven. Voor
een zo laag mogelijke kostprijs van de melk
is een juiste veevoeding van zeer groot be-
lang, temeer nu vanwege het slechte weer in
de afgelopen zomer het gewonnen ruwvoeder
van minder goede kwaliteit is. Een juiste aan-
vulling van krachtvoer zal dan ook nodig zijn.
Vooral zal men ook aandacht aan de minera-
len en vitamines moeten schenken. We wek-
ken de landbouwers dan ook gaarne op, de
bijeenkomst van 5 oktober te bezoeken.

VOETBAL.
Volgens achterstaande advertentie begint de
training van de voetbalvereniging „Vorden"
zowel voor junioren als voor senioren in de
voormalige ULO op donderdag 4 oktober.
Wat de wedstrijden van j.l. zondag betreft,
kan niet anders gezegd worden of Vorden
heeft de competitie goed ingezet.
Vorden I trok naar Lochem en won aldaar van
Lochem II met liefst 7—1. Vorden telde een
drietal invallers, doch had niettemin een sterk
overwicht. De voorhoede blijkt door de op-
neming van Goldstein als midvoor, zeer aan
kracht te hebben gewonnen. Deze doorzetten-
de speler nam niet minder dan 5 doelpunten
voor zijn rekening, waaronder enkele fraaie
kopballen. Lochem bracht er niet zoveel van
terecht en behoort ongetwijfeld tot de zwakke
zusjes van de afdeling.
Vorden II won op eigen terrein van Ratti II
met 3—2. Het was een zeer spannende wed-
strijd, waarin de gelukkigste uiteindelijk met
de volle winst ging strijken.
A.s. zondag zal Vorden I het in Lichtenvoorde
tegen Longa III moeilijker krijgen, want dit
elftal is, afgaande op de resultaten van het
vorige seizoen, heel wat sterker dan Lochem.
Vorden zal dan moeten bewijzen of zij dit
seizoen weer voor de bovenste plaats in aan-
merking wil komen. Het is te hopen dat Vor-
den weer volledig aan de start zal verschijnen.
Vorden II krijgt Steenderen II op bezoek. Bei-
de elftallen ontlopen elkaar niet veel in kracht
zodat het er kan spannen.

LAATSTE COMPETITIERIT.
Zondagmiddag wordt de zesde en laatste com-
petitierit van de oriënteringsritten voor wiel-
rijders verreden.
Aan ' eind van deze rit zal dan bekend zijn
wie dit seizoen de beste prestaties geleverd
hebben. Het bestuur van de motorclub heeft
gemeend voor de eerste vijf plaatsen van het
competitie-eindklassement prijzen beschikbaar
te moeten stellen. Naast de kampioen die een
beker ontvangst, zal een reserve kampioen
worden aangewezen, die eveneens een beker
als herinnering hieraan zal ontvangen.
Voor de eerste vijf plaatsen komen nog een
vijftiental deelnemers in aanmerking, waarbij
de uitslag van deze laatste rit de beslissing zal
brengen.
Belangstellenden verwijzen we naar de adver-
tentie elders in dit nummer.

DE KNUPDUUKSKES.
De folklore-dansers ,,de Knupduukskes" zijn
uitgenodigd om zaterdag 20 oktober een de-
monstratie te geven op het Padvindersfeest te
Oosterbeek.

KERKDIENSTEN zondag 30 sept.
Hervormde kerk.

9 uur en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 29 sept. van 5 uur tot en met
zondag 30 sept. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 110 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 55.— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 21 t.m. 27 sept.
Geboren: d. v. H. Th. Wiggers en M. J.
F. Wiggers-Roelvink.
Ondertrouwd: K. Hietbrink en Joh. H. Gr.
Jebbink.
Gehuwd: B. H. Bouwmeister en J. C.
Schipper.
Overleden: J. W. Eijerkamp, m., 75 jr.,
wed. van G. Smallegoor; W. Bielderman,
m., 24 jr., overl. te Zutphen.

AUTOSCOOTER OP HET MARKTPLEIN
Heden, zaterrdagmiddag en -avond, draait op
het Marktplein de bekende autoscooter van de
heer J. de Vries. Waren vorig jaar de baten
voor de muziekvereniging „Concordia". dit-
maal draait de autoscooter om een steentje
bij te dragen in de bouw van een kleedgele-
genheid voor de voetbalvereniging Vorden,
waarvoor het bestuur diverse attracties op
touw gezet heeft.
Ondanks de subsidie van de gemeente is er

g een zeer groot bedrag voor dit doel nodig.
t is daarom te hopen dat de sympatieke

este van de heer de Vries door de Vordena-
ren met een druk bezoek aan de scooter be-
antwoord zal worden. Ook „Concordia" heeft
haar zeer gewaardeerde medewerking toege-
zegd en zal hedenavond om 7 uur een muzi-

le rondwandeling'door ons dorp maken met
eindpunt het Marktplein.

et kan op het Marktplein dus gezellig
worden.
Als het weer nu ook nog meewerkt, kan de
opbrengst van dit alles de bouw van een
kleedgelegenheid een heel eind in de goede
richting helpen.
We vestigen voorts de aandacht nog op ach-
terstaande advertentie betreffende de verkoop
van loten voor het zelfde doel. Er zijn prach-
tige hoofdprijzen in de vorm van twee Empo-
rijwielen en nog tal van andere waardevolle
prijzen, waardoor deze verloting zeer attractief
is. Men kan dus op velerlei wijzen de kleed-
kameractie steunen.

BIOSCOOP.
Zondagavond wordt in het Nutsgebouw weer
een echte muziekfilm gedraaid. Rudolf Schock
zingt in ,,De vrolijke vagebond" verschillende
liederen, die alom bekend zijn geworden, o,a.
Valderi-Valdera, Tarantella, Sterne, liebe
Sterne en Still wie die Nacht. De vrouwelijke
hoofdrollen worden vertolkt door Waltraut
Haas en Elma Karlowa, terwijl verder mee-
werken o.a. Willy Fritsch en Paul Hörbiger.
Het hoofdthema van deze film is de strijd van
een eenvoudige zangleraar tussen de liefde
voor zijn geboortegrond en het verlangen naar
de grote wereld.

VORDENSE MARKTVERENIGING
BESTAAT 50 JAAR

Verlotingen kwamen steeds de gemeenschap
ten goede

()[) 12 oktober 1906 werd in Vorden opgericht
de vereniging tot bevordering van het markt-
jvczen. Het doel der vereniging was door het
uitloven van preniiën, niet inachtneming van
de wettel i jke bepalingen en het houden van
verlotingen, het marktwezen te bevorderen.
In liet op r i ch t i ngs j aa r 1906 bestond het be-
s t u u r uit de heren W. F. E. van der Bon h tot
Verwokle, voor/itter, W. J. Thate, secretaris,
C, . W. f ï a s s i n k , penningmeester, H. F. Hart-
man en H. J. Tjoonk. Van de oprichters dei-
vereniging is a l leen nog in leven de heer W.
J. Thate van de Bramel, die van 1906 tot 191")
secretaris en van 1929 tot 1950 voor/itter der
vereniging is geweest en dus een /eer belang-
r i j k aandeel heelt gehad in de groei en de
bloei van de Vordense maiktverèi i iging.
Iemand die ook veel tijd en moeite voor de
vereniging heeft gegeven is de heer H. f. Go-
tink, die in 1918 bestuurslid werd en in 1921
werd gekozen tot secretaris. Te samen met de

heer Bielderman die in 1931 bestuurslid werd
en vele jaren als penningmeester is opgetre-
den, hebben genoemde drie heren tot 1950 de
/iel van de vereniging uitgemaakt. Door ge-
re/en moeilijkheden, i.v.m. van hogerhand op-
gelegde voorwaarden aan de jaarlijks te hou-
den verloting hebben de bestuursleden in 1950
hun functie neergelegd. Als blijk van waar-
dering voor hun vele werkzaamheden werden
de heren benoemd tot ere-leden en werd hen
bij hun afscheid een blijvend aandenken ge-
schonken.

De eerste verloting werd gehouden in 1907.
Blijkens de oude archieven van de vereniging
werden toen uitgegeven 20.000 loten, tegen
een prijs van ƒ 0,50 per stuk. Er werden toen
300 prijzen beschikbaar gesteld. De hoofdprij-
zen bestonden uit 5 maals, 5 vette varkens en
2 fietsen. De trekking vond toen plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis, krachtens een
daartoe genomen raadsbesluit. De prijzen wer-
den 3 dagen tentoongesteld in het Nutsge-
bouw.
Bij de verloting in 1911 werden eveneens
20.000 loten uitgegeven. De hoofdprijs bestond
toen uit 2 vette koeien. De overige 20 prijzen
waren eveneens koeien. Maar daar bleef het
nog niet bij. Er waren ook nog 5 vette varkens
en 3 schapen alsmede 407 andere prijzen. Voor
de levende have betaalde de aankoopcommis-
sie toen ƒ 2584,— en voor de andere prijzen
ƒ 2322,-.
Door de zich steeds wijzigende economische
omstandigheden liep het aantal prijzen in de
loop der jaren achteruit. In 1937 b.v. bestond
de hoofdprijs nog wel uit 2 vette koeien, maar
daarnaast waren er nog maar 2 maals als prijs
en een veel kleiner aantal andere prijzen. In
de laatste jaren is de hoofdprijs bepaald op
een rund t.w. van ƒ 600,— en de tweede prijs
het na-oorlogse vervoermiddel, de bromfiets.
Van 1907 tot 1939 werd ononderbroken tel-
ken j are een verloting gehouden. Na de oorlog
werd in 1947 voor het eerst weer een verloting
gehouden. Een ander gevolg van de zich wijzi-
gende omstandigheden was dat de aanvoer van
de markt in de jaren na de eerste wereldoorlog

on terug te lopen. Bedroeg de aanvoer in
1 nog 79,'i stuks rundvee, in de jaren 1928

en later was dit reeds aanmerkelijk minder.
Alleen de aanvoer van biggen is in deze jaren
steeds toegem>rnen en vertoont na een daling
in de jaren 1940—1945, steeds een stijgende
li jn. Wel een bewijs dat de Vordense biggen-

kt nog steeds een boerenbelang is.
Subsidies

Het belangrijkste wat de marktvereniging in
haar 50-jarig bestaan heeft verricht is wel het
verlenen van subsidies aan tal van verenigin-
gen en organisaties. Reeds in 1912 werden de
kosten van het verbeteren van het gemeente-
lijke marktterrein voor rekening van de ver-
eniging genomen. De kosten bedroegen 1670
gulden. Ook voor de aanleg van wegen heeft
de vereniging steeds belangrijke bedragen be-
schikbaar gesteld, b.v. in 1920 voor de aanleg
van de Almense weg ƒ 250, in 1927 voor de
weg door Linde ƒ 1000 en zo meerdere wegen.
In de jaren 1950 tot en met 1954 keerde de
vereniging ruim ƒ 11800 aan subsidies uit.
Door van hogerhand opgelegde voorwaarden
konden voortaan alleen agrarische belangen
gesubsidieerd worden. In verband hiermede
wijzigde de vereniging haar naam in „vereni-
ging tot bevordering van het marktwezen en
andere algemeen agrarische belangen in de
gemeente Vorden". Meerdere verenigingen
werden hierdoor verstoken van subsidie. Het
bestuur betreurde dit ten zeerste maar zag
geen andere oplossing, daar anders de ver-
loting geen doorgang meer kon vinden.
In de loop van het 50-jarig bestaan heeft de
Vordense marktvereniging dus wel terdege
haar nut voor de Vordense samenleving en in
het bijzonder voor het agrarische deel van
deze samenleving bewezen.
Bleek reeds bij het 25-jarig bestaan van de
vereniging welk een grote plaats de vereniging
j n het Vordense verenigingsleven innam, wij
twijfelen er niet aan of ook bij het 50-jarig
bestaan zal het de jubilerende vereniging zeer
zeker niet aan belangstelling ontbreken.
Ter herdenking van dit jubileum wordt op
vrijdag 5 oktober de jaarli jkse verlotingsmarkt
gehouden. Dit wordt tevens een jubileum-
markt, met voor de inwoners van Vorden een
speciale attraktie, die zij dezer dagen in de
bus kunnen vinden.
Ter gelegenheid van dit jubileum zal het
huidige bestuur, gevormd door de heren G. T.
Wuestenenk, voorzitter, J. J. van der Peijl
secretaris, H. Klein Brinke, penningmeester'
J. A. Koning en A. J. Zweverink, op zater-
dagmiddag in hotel het Wapen van Gelder-
land een receptie houden.

VEEL ANIMO.
Voor de vacante betrekking van adjunct-com-
mies ter gemeente-secretarie (afd. Algemene
Zaken) alhier, hebben zich 16 sollicitanten
aangemeld.



Denkt U aan onze demonstratie van OLIEKACHELS, welke HEDEN-
AVOND bij café „de Zon91 wordt gehouden?

GEBR. BARENDSEN
NUTSBIBLLIOTHEEK VORDEN

Vandaag opent de Nutsbibliotheek weer zijn
deuren. De bibliotheek heeft weer een mooie
uitbreiding ondergaan. Er zijn 71 nieuwe boe-
ken aangeschaft n.l. 26 romans, 8 populair we-
tenschappelijke boeken, 10 detectieve romans,
12 jongemeisjes boeken en boeken voor oude-
re jongens en 15 kinderboeken.
Het bestuur is bezig maatregelen te treffen,
dat de lezers van Engelse boeken ook beter
van lectuur worden voorzien. Het bestuur
hoopt dat de Vordenaren ook dit leesseizoen
weer een druk gebruik zullen maken van de
bibliotheek.
In het afgelopen leesseizoen werden 2489 boe-
ken meer uitgeleend dan het vorig jaar, totaal
12938 boeken.
Aardig is het misschien te vermelden dat van
de 22 Nutsbibliotheken in Gelderland, Vorden
wat het aantal uitleningen betreft, No. 2 staat,
Wageningen staat No. l en Nijmegen No. 3.
Wat het aantal boeken betreft staat Vorden
No. 5 en wat het aantal werkelijke lezers be-
treft staat Vorden No. 1.
Weet u dat alle boeken, die in de bibliotheek
zijn door de Nutscommissie voor Bibliotheek-
wezen in Amsterdam gekeurd zijn? Dat 3 van
de commissarissen dit jaar het diploma haal-
den voor de schriftelijke cursus van 't Hoofd-
bestuur van de Mij. tot Nut van het Algemeen
voor Bibliothecaresse, n.l. de dames Staring-
van Bergen, Pias-Proper en van Mourik-Spoor,
en dat ook dit jaar weer 3 commissarissen de
schriftelijke cursus volgen? Een bewijs, dat
alles gedaan wordt om de bibliotheek op een
hoog peil te houden en iedereen met een ge-
rust hart, ook de moeders van de kinderlezers,
een boek kunnen halen, daar alle boeken cul-
tureel goedgekeurd zijn. Vandaag kan men
profiteren van het feit, dat men een boek gra-
tis gedurende een week kan lezen.
Zie de advertentie in dit blad.

JAARVERGADERING R.K.S.V. RATTI.
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Wo-
pereis, hield de R.K.S.V. Ratti in zaal Schoen-
aker haar algemene vergadering. De voorzit-
ter gaf een kort verslag van de gehouden
Sportdag, die ondanks het slechte weer nog
een batig saldo had opgeleverd.
De secretaris, de heer H. Hartman, bracht ver-
volgens een uitgebreid jaarverslag, waaruit
we willen vermeien, dat er veel activiteit ia
geweest. Het ledental bedroeg per l augustus
j.l. 75.
De vereniging nam met 3 senioren- en l junio-
renteam deel aan de competitie. Het eerste elf-
tal, dat voor het eerst in de Ie klas G.V.B,
speelde bereikte de derde plaats van boven,
evenals de reserves, die in de 3de klas G.V.B,
spelen in de onderste regionen. Voorts won
Ratti I de wisselbeker van het K.D.C. Kool-
haastoernooi te Lochem.
Vervolgens bracht de heer A. Boerkamp het
financieel verslag, waaruit bleek, dat de finan-
ciële toestand der vereniging thans gezond is.
Nadat de voorzitter de secretaris en penning-
meester had bedankt voor de keurige versla-
gen, werden enkele ingekomen stukken be-
handeld.
Binnenkort zal er een grote donateursactie
worden gehouden, waarvoor de medewerking
van alle leden werd verzocht. Besloten werd
de prijs voor donateurskaarten enigszins te
verhogen i.v.m. de gestegen onkosten. De en-
tree-prijzen werden vastgesteld op ƒ 0.40 per
wedstrijd (eerste elftal) voor groteren en 15
cent voor kinderen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in-
plaets van de aftredende administrateur, de
heer A. A. A. Boerkamp, gekozen de heer A.
Hartelman Jr. Inplaats van de aftr. penning-
moester do heer Th. Zieverink, werd gekozen
de heer J. L. Jansen. De heer H. Wiggers werd
herkozen in het bestuur.
De voorzitter dankte de beide scheidende he-
ren, die jarenlang hun beste krachten voor
Ratti hadden gegeven.
De elftalcommissie werd geheel gewijzigd.
Thans werden hierin gekozen de heren L. G.
Bekker, J. L. Jansen en J. Bekken. Meegedeeld
werd dat de vereniging met 2 senioren- en l
juniorenteam aan de competitie zal deelnemen.
De zaaltraining zal intensief ter hand worden
genomen en begin oktober een aanvang ne-
men. In de Junioren-commissie werden her-
benoemd de heren B. Lichtenberg Jr., B.
Schoenaker, L. Wolbert en H. Hartman.
De voorzitter dankte hen hartelijk voor hun
vele work en hoopte ook in de toekomst op
hen te mogen blijven rekenen.
Bij de rondvraag werden nog diverse punten
bohandeld en was de heer B. Schoenaker de
tolk van alle spelers en leden, toen hij het be-
s t u u r hartelijk dankte voor haar grote activi-
t e i t , vooral betoond bij de Sportdag.
In zijn sluitingswoord hoopte do voorzitter dat
( ] < > compet i t ie succesvol zou verlopen en wees
< M op de eer van de club hoog lo houden en
steeds sportief te blijven.

VERGADERING CHR. BESTURENBOND.
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Klein
Ikkink hield de Chr. Besturenbond, afd. Vor-
den—Hengelo (G.) dinsdagavond in de kleine
zaal van Irene een algemene ledenvergade-
ring.
De spreker van deze avond behandelde in
korte trekken de Algemene Ouderdomsvoor-
ziening.
De voorzitter dankte de spreker nadat deze
enige vragen naar genoegen had beantwoord.
Vervolgens werd medegedeeld dat de pro-
paganda-feestavond, indien mogelijk, gehou-
den zal worden op donderdag 22 november,
met medewerking van een toneelclub uit
Lochem.
Eind januari zal in Hengelo (G.) een ledenver-
gadering met spreker worden gehouden. De
collectanten en medewerkers aan de t.b.c.-col-
lecte werden dank gebracht.

WATER-OVERLAST IN 'T MEDLER.
In de buurtschappen Medler, Mossel e.o. heb-
ben veel landbouwers deze zomer overlast
van het water, dat niet snel genoeg kan af-
vloeien naar de Baakse Beek. Omdat veel
landbouwers hier reeds ontzaglijk veel moei-
lijkheden hebben gehad en financiële stroppen
niet uitbleven, werd op initiatief van Baron
R. E. van Dorth tot Medler in café ,,'t Wapen
van het Medler" een vergadering belegd met
het doel om in overleg met het Waterschap
van de Baakse Beek, uit de impasse te geraken
en te zien, wat voor mogelijkheden er lagen.
Hierbij waren aanwezig de heer Steketé, Tech-
nisch opzichter van het Waterschap der Baak-
se Beek, de heer G. J. Kok, bestuurslid van
het Waterschap alsmede de heer Ir. van Nieu-
wenhuizen, Rijkslandbouwconsulent te Zut-
phen en enkele assistenten van de Rijksland-
bouw Voorlichtings Dienst.
De heer Steketé hield hier een inleiding over
de huidige toestand van het betreffende ge-
bied en besprak diverse mogelijkheden, waar-
uit bleek, dat de beek bij grote regenval niet
voldoende capaciteit had om het water te ver-
werkei^Spr. zette uiteen, dat, wanneer de
capacl^Bi voldoende was, 't Medler wel op
natuur^ke wijze kan ontwateren, daar de
beek hier wel breed en diep genoeg is. Door
het Waterschap zijn reeds plannen gemaakt
om de capaciteit op te voeren.
De vergadering besloot eenparig om ee^n com-
missieJÉ| benoemen van vertegenwoordigers
uit de^^ landbouworganisaties, die verenigd
zijn in het Landbouwschap. Deze commissie
zal een krachtig verzoek richten tot het Wa-
terschap om de plannen tot verbetering van
de bestaande toestand, zo spoedig mogelijk
ten uitvoer te brengen.

RATTI-NIEUWS.
De eerste competitiezondag heeft Ratti niet ge-
bracht, wat men er van verwacht had. Ratti I
ondervond op eigen terrein zoveel tegenstand
van het bezoekende S.V.D.E.S. I uit Eibergen
dat het met een gelijkspel genoegen moest
nemen.
In de eerste helft gaf Ratti de toon aan en
werd de Eibergse doelverdediger binnen tien
minuten 2 maal gepasseerd. 2—0. Door een
strafschop konden de bezoekers nog voor de
rust hun achterstand inhalen. 2—1.
Direct na de aftrap scoorde de Eibergse rechts-
buiten bij verrassing een tegenpunt, wat door
beter wegwerken van de Ratti-defensie had
kunnen worden voorkomen. De gasten kwa-
men nu herhaaldelijk voor het Ratti-doel en
de thuisclub mocht van geluk spreken, dat de
stand niet hoger werd. Ook de Ratti-voorhoe-
de zette nog menige aanval op, doch de hechte
S.V.D.E.S. verdediging vormde hier een on-
overkomelijk struikelblok. De stand bleef dus
2—2.
De reserves van Ratti speelden tegen Vorden
II en verloren met 3—2.
A.s. zondag krijgt het eerste bezoek van Vos-
seveld I, wederom een nieuweling voor Ratti
in deze afdeling. Verleden week heeft deze
club tegen Markelo gelijk gespeeld, zodat de
Rattianen hun beste beentje moeten voorzet-
ten om de puntjes thuis te houden. De reser-
ves zijn vrijaf. De competitie voor de Junioren
is tot nadere datum uitgesteld.

VROUWENBOND N.V.V.
Op uitnodiging van de afd. Deventer heeft de
Vordense Vrouwenbond een uitstapje naar
Deventer gemaakt. Daar werd o.a. het stadhuis
bezichtigd en de koekfabriek van Bussink. De
dames mochten elk een koek in ontvangst ne-
men. Het was een prettige dag.
Vorige week vrijdag hielden de dames een
vergadering in het Nutsgebouw, waar de heer
Volmeda uit Doetinchem een causerie hield
over: ,,Waar blijven de contributiegelden van
de mannen?" De lezing werd met grote aan-
dacht gevolgd.

Te koop toom BIG-
GEN. H. Bosman,
bij 't zwembad.

Te koop r.b. dragen-
de VAARZEN, t.b.c.
en abortus-vrij, recht-
hoekstempel. Kalftijd
half oktober.
G. Oortgiesen, D 157

Te koop of ruilen voor
guste pinken, 2 dr.
M.R.IJ. VAARZEN,
6 en 10 oktober a.d.
telling, t.b.c.-vrij,
abortus-stempel.
G. J. Wunderink,

D 126

Regenpakken
Korte jas met broek
voor f 24.75.

Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telef. 421

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

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Seesing

PLATTELANDSMEISJES.
Onder leiding van Mej. M. v. d. Kamp. hield
de C.B.P.B., afd. Vorden, haar eerste winter-
seizoen vergadering. Besloten werd een leden-
wervingsactie te voeren. Door een aantal le-
den zal de Landdag 1956 met voordrachten-
wedstrijd te Zelhem worden bezocht.
Medegedeeld werd dat volgens regeling van
elke afdeling één lid aan deze voordrachten-
wedstrijd kan deelnemen. De jaarlijkse feest-
avond in combinatie met de C.J.B.T.B. zal ge-
houden worden vermoedelijk op 24 november
a.s.
Vervolgens werden enige films vertoond over
de verwerking van wol en de Leerdamse Glas-
blazerij. In de eerstkomende vergadering zal
een film over ,,Ploegstoffen" worden vertoond.
Deze goedbezochte vergadering werd door
Mej. v. d. Kamp met dankgebed gesloten.

VERGADERING C.J.B.T.B. AFD. VORDEN.
De C.J.B.T.B. afd. Vorden vergaderde onder
voorzitterschap van de heer B. Tuitert. Na een
kort welkomstwoord inzonderheid tot de heer
Schut, leraar aan de Bijz. Lagere Landbouw-
huishoudschool alhier, vertoonde de heer
Schut de film ,,Van Water tot Land", waar-
door men een duidelijk beeld kreeg hoe ons
land door de zee en uit de zee is opgebouwd.
Na vertoning werden enkele vragen door de
heer Schut naar genoegen beantwoord.
De landdag met voordrachtenwedstrijd zal
door enige leden worden bezocht. Het bestuur
zal proberen de jaarlijkse feestavond in com-
binatie met de C.B.P.B. te houden op 24 nov.
a.s. Deze avond zal dan tevens een herden-
kingsavond van het 25-jarig bestaan van de
C.J.B.T.B. zijn. Getracht zal worden die avond
een toneelclub te laten optreden. Voor deel-
name aan de verschillende cursussen, n.l. land-
bouwwintercursus, boekhouden en bedrijfs-
leer, tractorkennis, veeverloskunde en pluim-
veeselectie gaven zich enige leden op.

VOLKSFEEST MEDLERTOL.
Onlangs werd aan de Medlertol wederom het
traditionele Volksfeest gevierd, dat dank zij
het goed^sveer bijzonder geslaagd is.
Vrijdagf^Pnd trad in de grote feesttent op het
bekende cabaretgezelschap ,,Willem uut den
Achterhoek".
De aanwezigen hebben hier kunnen genielrn
van kostelijke humor, goed toneelspel, clow-
nerie etc. Jennie van Eisloo, de accordeoniste
bracht ejteet haar vrolijke klanken al spoedig
de steml^lg in.
Wel speciaal dient genoemd te worden de
goochelaar Pierre Duro, die sterke staaltjes
liet zien.
's Middags werd een aparte kindervoorstelling
gegeven i.v.m. het schoolfeest van de leerlin-
gen der O.L. school Linde.
Zaterdag werd het eigenlijke Volksfeest ge-
houden met de diverse Volks- en Kinderspe-
len. Om 2 uur werd het feest geopend door de
voorzitter, de heer A. Aaten, die speciaal bur-
gemeester Van Arkel en de Muziekvereniging
„Concordia" verwelkomde. Bij het vogelschie-
ten wist de heer Joh. Kettelarij met een wer-
kelijk koninklijk schot, koning te worden, hij
koos zijn echtgenote, Mevr. Kettelarij-Vis-
schers tot koningin.
Om 5.30 uur volgde de prijsuitreiking met een
toepasselijk woord door burgemeester Van Ar-
kel. Deze wees er op, hoe ook de buurtschap
Medler niet door de gemeente wordt vergeten.
Zo werd de Schoneveldsdijk en de weg naar
Linde van een nieuwe grintlaag voorzien en
zal de O.L. school aldaar binnenkort geheel
worden gemoderniseerd.
De prijzen werden als volgt toegekend:
Vogelschieten: 1. Joh. Ketelarij; 2. Gr. Dim-
mendaal; 3. G. Bouwmeister; 4. J. Weenk; 5.
D. Jansen, Ruurlo.
Schijfschieten: 1. A. Koers; 2. J. Knoef; 3. A.
Ribbers; 4. Ev. Gotink; 5. H. Knoef.
Vogelgooien heren: 1. H. Knoef; 2. J. Kamper-
man; 3. G. Arendsen; 4. D. Vrugging; 5. J. Lub-
bers; 6. A. Fokkink, Hengelo (G.).
Vogelgooien dames: 1. Mej. J. te Velthuis; 2.
Mevr. D. Hendriks-te Velthuis; 3. Mevr. E.
Eijkelkamp-Lebbink; 4. Mej. B. Berenpas; 5.
Mej. G. te Kamp.
Stoelendans: 1. Mej. H. Bats; 2. Mevr. A. Lig-
tenbarg-Immenkamp; 3. Mevr. H. Fokkink
Wensink; 4, Mevr. E. Eykelkamp-Lebbink; 5.
Mej. G. te Kamp; 6. R. Wensink; 7. Mevrouw
Langwerden-Klein Bramel.
's Avonds was er volop gelegenheid tot het
iruiken van een dansje, waarvan druk gebruik
werd gemaakt.

OPBRENGST T.B.C. COLLECTE.

De opbrengst van de alhier gehouden collecte |y E? l l KI f
ten bate van ,,Draagt Elkanders Lasten", „Son- |Y t U N t
nevanck" en ,,Zonnegloren" bedraagt ƒ 394,13.

rijlessen
„'t Groenedal "

Telef. 358 — Vorden

A.s. Zondag
Aanvang 2 uur

Ratti I
Vosseveld I

Staat ter Dekking
SCHAPENRAM

Bekroond fokdag Doe-
tinchem, Ie prijs.

H. J. Rietman, „Groot
Starink", Warken,

Warnsveld

Rijwielonderdelen
Banden
Pedalen m. reflector
Achterlichten
Bagagedragers
Tassen
Snelbinders
Rijwiellampen

A. G. Tragter
Telefoon 256

Nog nooit
zag U zo'n mooi en
goedkoop

keukenuitzet
Ook opbouwkeukens.
Ziet onze etalage.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

CONTACT
hét blad voor Vorden



Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
onze zoon

Jan Dirk
(Ene)

J. Wahl
A. Wahl-
Gr. Roessink

Utrecht, 25 sept. '56.
Calderonlaan 31 m.

Voor de vele blijken
van belangstelling on-
dervonden, tijdens de
ziekte en na het over-
lijden van onze lieve
Moeder, Behuwd-,"
Groot- en Overgroot-
moeder

Grada Pasman
wed. van G. Wahl

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Namens de fam.:
E. J. Eskes

Vorden, sept. '56.

K. H. DE VRIES
Arts

met vakantie

afwezig
van vrijdagavond S
okt. t.e.m. zondag-

avond 13 okt.
Dr. Lulofs neemt waar.

Gevraagd een MEIS-
JE voor 2 dagen p.w.
Mw. v.d. Peijl, Molen-
weg 37.

Gevraagd een net
MEISJE, v. dag of
d.e.n. Mevr. Plomp,
Zutphenseweg 37.

Gevraagd zo spoedig
mogelijk een ZIT-
SLAAPKAMER met
stromend water.
Brieven onder letter
K bureau Contact.

Te koop jonge HEN-
NEN, aan en tegen
de leg.
D. Klein Geltink,

Klein Garmel

Te koop 60 jonge
KIPPEN, W X R, bijna
aan de leg.
J. W. Abbink, 't Nij-
land,

Te koop EETAARD-
APPELS, ijsselster en
noordeling, en een
partij MEST.
J. L. Klein Brinke,
C 45, Hackfort.

Te koop een toom
BIGGEN. H. L. Me-
melink, Hengeloseweg
B 23. _

BIGGEN te koop en
tevens een HUIS-
HOUDKACHEL met
fornuisje en pijpen.
H. J. Veenhuis, B 78

Te koop zware BIG-
GEN. J. W. Weenk,
„Vosheuvel", Linde.

Te koop 5 blanke
BIGGEN. Huitink,
Bakkerij.

Te koop 4 beste BIG-
GEN. H. W. Besse-
link, E 12 Vorden.

Te koop een toom
beste BIGGEN.
M. Regelink, „Groot
Venhorstink" Delden.

Heden 'overleed onze lieve vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

Jan Willem Eijerkamp
weduwnaar van Gerritje Smallegoor

in de ouderdom van 75 jaar.

Vorden,
G. J. Eijerkamp
A. H. Eijerkamp-Memelink

Harfsen,
J. Menkveld-Eijerkamp
G. J. Menkveld
Voorst,
H. Rouwenhorst-Eijerkamp
B. Rouwenhorst
Terwolde,
Wed. M. Eijerkamp-Klein Haneveld
Vorden,
G. W. Wunderink-Eijerkamp
B. Wunderink
Vorden,
G. W. Eijerkamp
N. Eijerkamp-Lok

klein- en achterkleinkinderen

VORDEN, 22 september 1956.
B 35

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had donderdag 27 september op de
algemene begraafplaats te Vorden.

Propaganda-avond
te geven door de

Gelderse Blindenvereniging
TE ARNHEM

met welwillende medewerking van het
Toneelgezelschap „G.E.T.A" uit Arn-
hem, in het Nutsgebouw alhier op
woensdag 3 oktober a.s.

Opening om 7.30 uur fl^r de
heer R. Koops, voorzitt^ Gel-
derse Blindenver.
Zaal open 7 uur.

Opgevoerd wordt:

,,Gesloten vens^rs"
Toneelspel in 3 bedrijven.

Programma's tevens plaatskaarten a
75 et. (bel. inbegr.) verkrijgbaar bij
Eijerkamp; H. v; Ettinger. Burg. Gal-
léestraat 13 en aan de zaal. ,

Het laagst in prijs,
het hoogst in kwaliteit!

250 gr. zandschelpjes,
heerlijk koekje 59 et

l pak fijne wafelkoeken 58 et
250 gr. taai-taai 35 et
l pot appel-aardbeienjam 58 et
l pot appelstroop 39 et
3 pak pudding, div. smaken 45 et
l fl . limonade-siroop 85 et.

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, gebr. gehakt en
ontbijtspek, 150 gr. 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Nog slechts één week!
BON
Tegen inlevering van
deze BON ontvangt U tot
6 okt. 2 flessen „Goud-
zegel" levertraan van 400
cc. voor f 1.10 per fles.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der
Vordense Markt vereniging, heeft het bestuur
besloten een receptie te houden op zaterdag
6 oktober van 3.30 uur tot 5 uur in hotel
„'t Wapen van Gelderland".
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Namens het bestuur:
G. J. Wuestenenk, voorz.
J. J. v.d. Peijl, secr.

Geeft dat koebeest

een koedek!
Altijd goed.
G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Geenkind
heeft U aan Uw
kinderen als zij
spelen met speel-
goed van

Nico Keune

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818

Donderdag 4 oktober

's avonds 8 uur precies

1e NUTSAVOND
Solotoneel door Rob Gerards

De „Camera Obscura" van Nic. Beets

*
Vrije toegang voor Nutsleden (2 pers.)
Niet-leden f 1.— per persoon.

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

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

JOH, HEERINK
COMPLETE-WONINGINRICHT/

Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventerl Ex;

\2,Zaterdag 6 oktober 8 uur

De gedurfde en veelbesproken film

BITTERE RIJST
met: Silvana Mangano, Raf Vallone,
Vittorio Gassmann.

Een film over ongekende urouwennood.

Duizenden vrouwen voeren een mee-
dogenloze strijd om het naakte bestaan.

Opgekropte hartstochten ontbranden
bij de kleinste vonk.

Toegang 18 jaar j
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

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

t.b.v. het Kleedkamer-
fonds der Voetbalver.
Vorden a f 0.25 bij de
bestuursleden.

Hoofdprijzen 2 Empo Rij wielen
De trekking is uitgesteld^tot
27 oktober a.s.

Zij, die nog onverkochte loten in hun
bezit hebben, gelieven deze voor 10
oktober a.s. bij de penningmeester in
te leveren, daar deze anders als ver-
kocht worden beschouwd.

Dames-sport-
ières

in de nieuwste
herfstkleuren.

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

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

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

vraagt

een

flinke werkkracht

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Flanellen
damesnacht-
hemden f 6.85

Onze succes
nylons, praktisch
laddervrij f4.25

Theedoeken,
sneldroger

88 cent

1 00 pCt. jeager wol

Grote knot f 2.50

Voor WOL naar
WOLSING

Interlock kinderhemdjes en
-broekjes, Ie keus, iets vuil

met 10 pCt. korting

Lonneker
overalls,
krimpvrij f 12.25

Prima werkhem-
den, alle maten

f4.95

Molton dekens,
grote maat

f3.95



on>E'
in zaal Bakker te Vorden
op woensdag 10 oktober

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

Kaarten vanaf heden aan de zaak verkrijgbaar

!T^ \/ ^ ̂  m\ mr
V JL kJ k-f J-J JLVTEL. 381

Grote Jubileum-
TEVENS

Verlotingsmarkt
op vrijdag 5 oktober 1956

Verloting van Vee, Landbouwgereedschap-
pen en Huishoudelijke artikelen.

Hoofdprijs EEN RUND
2e prijs een bromfiets
Verloting goedgekeurd door de minister van justitie

bij beschikking van 24 juli 1956 L.o. 5^0/126.

Uitgifte 7500 stuks. Prijs per lot

5^0/1

W-.

Loten verkrijgbaar bij de penningmeester
H. Klein Brinke, Stationsweg 18, Vorden»

De sensatie
Autoscooter
van de heer J. de Vries
HEDEN ZATERDAG vanaf
3 uur op het Marktplein,
ten bate van het Kleed-
kamerfonds der Voetbal-
vereniging „Vorden".

^ VORDENAREN STEUNT DEZE AKTIE ! ! *

Om 7 uur muzikale rondwandeling door ons dorp door
„Concordia" met drumband.

Het Bestuur

Voordelig Breien!
Wij kochten een restant par-
tij exportwol, waarvan de
normale prijs is 2.50 per knot.
10 mooie kleuren.

Nu slechts 1.85 per knot

»-l RAADHUISSTR., VORDEN

Neo-Conserviel
Het juiste middel om uit-
lopen en rotting te voor-
komen bij uw wintervoor-
raad aardappelen in kelder
of kuil.

*U eet dan in juni 1957 nog
gave aardappelen.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

A.s. donderdag 4 okt.

aanvang indoortraining
der Voetbaluer. „Vorden" in de
voorm. ULO.

7 uur voor junioren en 8 uur voor senioren

•Film Donderdag 4 okt. l
in de zaal van

„Het Wapen van
1 Vorden ^MM' l

W. BAKKER
| 8 uur. Leeftijd vanaf H jaar. l

i „Op de plaats rust" i
EEN LEGER IN VREDESTIJD
Lachen van het begin tot het einde.

4 uur speciale kinderfilm
Leeftijd vanaf 6 jaar.

DANNY BOY
De geschiedenis van een hond.

Een prachtfilm.

Avondkaarten f l.~ en f 1.25. Kinderfilm 50 et.

•
Kaarten verkrijgbaar aan de zaal vanaf 5 dagen •

voor datum. |

Verwacht over 2 weken:
• HALLO DIENSTIMNN l

Operettefilm met

W L ^ ** W«VW.»A t

' DIENSTMANN
t Hans Moser, P^^Hörbiger e.a.

Jonge Kerk
Alle Lidmaten van de Jonge Kerk wor-
den donderdag 4 oktober 7.30 uur ver*
wacht in Irene.

Buiten andere belangrijke punten
wordt behandeld het onderwerp:
,.Hoe groeien we tot een vol-
wassen mens"
(Ingeleid door Ds Jansen).

Zegt U dit iets?

Komt U dan, en spreek hierover met Uw
medelidmaten.

ONZE

knip- en naailessen
beginnen op maandag 15
oktober.

Er zijn middag- en avondlessen.

Opgave aan de mode-vakschool

G. H. Lenselink-ten Have
LERARES COUPEUSE
Pr. Bernhardweg 19, Vorden

r
Zondagmiddag 30 sept*

voor
(6e en laatste competie-rit)

Start 2 uur vanaf marktplein.

Nutscursus Engels
AANVANG MAANDAG 8 OKTOBER.

Willen alle deelnemers om half 7 in
het Nutsgebouw aanwezig zijn voor
verdere bespreking?

Het ligt in de bedoeling, diezelfde avond
met de lessen te beginnen. Er wordt in 3
groepen gewerkt.
Nieuwe cursisten kunnen nog worden aan-
genomen (beginnelingen, 2e jaars en gevor-
derden).
Nadere inlichtingen bij Mevr. v. Mourik,
Apotheek of Mej. Schellens, Molenweg 5.

Wij vragen uw
aandacht voor

onze kollektie jumpers en
vesten in een grote ver-
scheidenheid van modellen

en kleuren.

de nieuwste winterjaponnen
in fibranne, wol, jersey,
wevenit en diverse fantasie
weefsels. Ook in grote ma-
ten en ... verrassend lage
prijzen. Reeds vanaf f 19.50-

f 21.50 enz.

de mantel- en swaggerkol-
lektie waar U uit een groot
aantal verschillende nieuwe
modellen kunt kiezen en U
ook uit onze zeer grote
kollektie handschoenen en
shawls een beslist goede
keuze zult kunnen maken.

onze jongens auto-coats, de
jas die iedere jongen dit
najaar zal willen dragen,
de meisjesmantels in mohair
en duvetine wollenstoffen
met leuk gestikte garneringen

ook in 7/8 lang.
En denkt U er aan, dat U
nergens een betere kollektie

joppers vindt als bij

Looman
VORDEN

(de oudste zaak, met de
nieuwste modellen)

Vergadering
Evenals vorig jaar zal ook in de a.s. win-
ter aan de veehouders in Vorden weer
intensieve voorlichting worden gegeven op
het gebied van de veevoeding.

Belangstellende veehouders worden
voor een bespreking opgeroepen
op vrijdag 5 oktober 's avonds
7.30 uur in zaal Bakker,

waardoor de Heren Ir. van Nieuwenhuizen
(Rijkslandbouwconsulent) en Ir. Ketelaars
(Secr. v.h. Prov. Veevoederbureau) toelich-
tingen hierover zullen worden gegeven.
Tijdens de vergadering is gelegenheid tot
opgave voor deelname.

Commissie Veevoedingskern

Nachtrit Hamove Hengelo-G.
Start heden zaterdagavond
8.30 uur bij Hotel Michels,

Spalstraat.

Nutsbibliotheek Vorden
Heden zaterdag 29 september is de
bibliotheek wederom geopend van
4—5.30 uur.

Een boek gratis gedurende een
week.


