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BIOSCOOP.
Jong en oud kan zich zondagavond amuseren
met de klucht: Abbott en Costello als waag-
hal/.en. De twee komieken belanden na ver-
schillende avonturen in Hollywood, waar ze
worden aangenomen als „stunt-men", d.w.z.
dubbelgangers voor het gevaarlijke werk. Ze
moeten zelfs gevaarlijke capriolen uitvoeren
met vliegtuigen, waarbij het hun vijanden er
om te doen is dat ze het er niet levend zullen
afbrengen. Met geluk en domheid overleven
ze de stunts echter en niemand zal zich er over
verwonderen dat onze helden het zo weten in
te kleden dat de ene dolle situatie op de
andere volgt. Het is echt een film om uw
lachspieren danig aan het werk te zetten.

Pracht
handen
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

VOETBAL.
Vorden I behaalde zondag op K.D.C. If een
overtuigende 6—1 zege, welke wel wat geflat-
teerd is. Voor haar spel in de tweede helft
had K.D.C, wel enkele doelpunten meer ver-
diend. Voor de rust speelde Vorden en spe-
ciaal de voorhoede een vlug en open spel,
waar tegen de Lochemse achterhoede niet op-
gewassen was. De beide vleugelspelers plaats-
ten de ballen meestal met een boog voor het
doel, zodat de actieve midvoor hiervan volop
profijt kon trekken en hieruit drie doelpun-
ten scoorde. Het eerste doelpunt, gescoord
door de rechtsbinnen, was een juweeltje. Jam-
mer, dat deze speler later moest uitvallen, en
onvoldoende door de invaller vervangen w
De snelle rechtsbuiten maakte voor rust e
eens een fraai doelpunt, zodat de rust inging
met 5—0.
Ook na de rust bleef Vorden domineren, doch
de gang in de voorhoede was er uit. De voor-
zetten waren te laag en het spel van het bin-
nentrio te traag. De rechtshalf maakte van
grote afstand min of meer een geluksdoelp
De Vordense achterhoede, die een hecht
dedigingsblok vormde, liet zich ondanks de
meerdere aanvallen der Lochemers na rust
slechts éénmaal passeren.
De A- junioren wonnen met 5—1 van Ratti A.
De wedsrijd Warnsveldse Boys A— Vorden B
ging wegens terreinafkeuring niet door.
Zondag om l uur speelt Vorden I op eigen
terrein vriendschappelijk tegen Ratti I.
Vorden II speelt in Baak tegen de Baakse
Boys III, terwijl Vorden B zaterdagmiddag
in Zutphen de strijd aanbindt tegen Be
Quick D.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

B.O.L.H.
De B.O.L.H. heeft haar maandelijkse vergade-
ring gehouden in Café „de Boggelaar". Me j.
Premsela, tuinbouwlerares alhier, sprak over
de bloementuin bij de boerderij. Zij wees er
op dat het zo belangrijk is ook daar bloemen
te kweken. Er werden vele vragen beant-
woord.
Met het zingen van het Bondslied werd deze
vergadering gesloten.

MOEDERCURSUS BOERINNENBOND
Dinsdagavond startte de moedercursus, welke
onder auspiciën van de R.K. Boerinnenbond
„St. Martha" in zaal Schoenaker wordt ge-
houden.
De deelname was zeer goed, want ruim 20
huismoeders volgden aandachtig de uiteenzet-
tingen van Zr. Feyten, verpleegster aan het
St. Josefziekenhuis te Doetinchem, die dit op
zeer bevattelijke wijze deed. Er zullen in totaal
6 lessen worden gegeven.
Besloten werd om na afloop van de moeder-
cursus een z.g.n. kleutercursus te organiseren,
bestaande uit 4 lessen, welke bestemd is voor
jonge en aanstaande moeders, benevens meis-
jes boven 18 jaar.

f

KERKDIENSTEN zondag 14 oktober
Hervormde kerk.

9 uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur Ds J. Langstraat en Ds J. H. Jansen.
Gezinsdienst.

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 13 okt. van 5 uur tot en met
zondag 14 okt. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 4 okt. t.m. 11 okt.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: M. Venderink en J. J. Berg-
werff, H. J. Nijenhuis en G. A. Dommer-
holt, E. H. Arfman en J. Maalderink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 159 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 57.— per stuk.
Handel was redelijk.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot, de heer P. H. Vögtlander,
slaagde te Delft voor 't propedeutisch examen
scheikundig ingenieur.

VORDENSE MARKTVERENIGING IN
HET GOUD.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan v.
de Vordense Marktvereniging werd zaterdag-
middag in hotel Bakker een druk bezochte
receptie gehouden. De eetzaal was in een ware
bloementuin herschapen.
Onder de talrijke aanwezigen waren hu
meester Van Arkel, de gemeentesecretaris,
heer J. V. Plas, Ds. J. Langstraat, pastoor Pon-
sioen, Dr. Lulofs, de heer H. B. Emsbroek,
directeur Empo fabriek, de heer Vedders,
hoofd der O.L. school in het dorp en afge-
vaardigden van diverse plaatselijke verenigin-
gen en bedrijven.
De voorzitter, de heer G. J. Wuestenenk, zei
zeer verheugd te zijn over deze grote opkomst.
Wel een bewijs, dat de Marktvereniging nog
in het middelpunt van de belangstelling staat,
aldus spr. Van de oprichters, t.w. de heren
baron v. d. Borch van Verwokle van Vorden,
W. J. Thate, Hassink, Wansink en H. J.
Tjoonk, is alleen de heer Thate nog in even,
Hij was van 1906—1919 als secretaris de ziel
van de vereniging; daarna bekleedde hij tot
1950 het voorzitterschap. Het verheugde spr.
dat de heer Thate nog als erevoorzitter aan-
wezig kon zijn om aan dit jubileum luister bij
te zetten.
Tevens kon spr. verwelkomen de heer H. J.
Gotink, die 32 jaar de vereniging als bestuurs-
lid heeft mogen dienen.
Van de heer G. W. Bielderman, die 19 jaar
lang bestuurslid is geweest, was bericht van
verhindering ingekomen. Bij hun afscheid
werden beide heren als erelid benoemd.
Het karakter van de markt is in de loop der
jaren wel veranderd, aldus spr. De veemark-
ten, welke thans nog in de grootste plaatsen
van ons land worden gehouden, kunnen in de
kleinere wel als verleden ti jd worden be-
schouwd. Hoofdzaak z i jn thans nog in Vorden
de wekelijkse biggenmarkten; ook de jaarlijk-
se verlotingsmarkt trekt nog veel belangstel-
ling. Door toedoen van het bestuur wordt elke
week vis aangevoerd.
De verloting bestaat thans reeds van 1907 al'.
Toen was het aantal loten, dat tegen een prijs
van 50 cent per stuk werd verkocht 20.000,
waarbij één wederverkoper het presteerde
6000 stuks aan de man te brengen.
Tevens herdacht de voorzitter nog de heer
Willemsen, die gedurende '15 jaar een trouw
marktbezoeker is geweest.
Uit de opbrengst van de verloting kon het
marktplein worden opgeknapt; vele en grote
bedragen konden voor de verharding van

zandwegen beschikbaar worden gesteld.
Burgemeester Van Arkel betuigde namens het
gemeentebestuur zijn grote erkentelijkheid
voor de aanzienlijke bedragen, welke de
Marktvereniging in de loop der jaren aan het
gemeentebestuur geschonken heeft ten behoe-
ve van de verharding van een reeks van zand-
wegen.
De Marktvereniging neemt in het Vordense
verenigingsleven een vooraanstaande plaats
in. Niet alleen, omdat de biggenmarkt in
steeds stijgende mate in belangrijkheid toe-
neemt, doch vooral omdat de jaarlijkse ver-
loting steeds grote belangstelling ondervindt.
Immers door middel van de opbrengst is de
Marktvereniging de steun en toeverlaat ge-
worden van tal van verenigingen, welke direct
of indirect een agrarisch doel of belang na-
streven.
Spr. wenste namens het gemeentebestuur de
jubilerende vereniging van harte geluk met
dit gouden jubileum.
Als blijk van waardering bood hij namens het
gemeentebestuur een voorzittershamer aan.
Om aan de bescheiden van de secretaris en
penningmeester een waardige plaats te kun-
nen geven, vooral tijdens de verloting, had
het gemeentebestuur gemeend ook nog een
aktetas te moeten overhandigen.
De heer H. J. Gotink, erelid, sprak namens
de Geld. Mij van Landbouw, de Bond van
Plattelandsvrouwen, B.O.L.H. en B.O.G.
Spr. dankte de Marktvereniging namens bo-
vengenoemde verenigingen voor de verstrekte
subsidies.
Verder sprak de heer Gotink voor de Boeren-
leenbank, de Coöp. Verenigingen „De Een-
dracht" te Vorden en „Ons Belang" te Linde
en de beide zuivelfabrieken, t.w. in het dorp
en de Wiersse.
De heer A. J. Oltvoort bracht de gelukwensen
uit naam van de plaatselijke fokverenigingen
en het bestuur van de fokveedag. Ook deze
spreker hoopte dat bij de verdeling van de
subsidies deze verenigingen niet zullen wor-
den vergeten.
De muziekvereniging „Concordia" bracht een
muzikale hulde. De voorzitter, de heer Smit
en de Directeur, de heer D. Wolters, uitten
hun beste wensen.
Van de heer baron Van Westerholt van Hack-
fort was een telegrafische gelukwens inge-
komen.
Tijdens de receptie dankte de voorzitter, de
heer G. J. Wuestenenk, alle schenkers van
bloemen.
De feestelijke herdenking werd des avonds in
hotel Bakker met een gezellig diner besloten.

Het verlovingsfeest van Nel en Henk
was een waar succes.

Zoals men zei, hadden ze het

Gebak van Schmink.

PAARDENSUCCESSEN.
Op de verrichtingskeuring van dekhengsten
en fokmerrieën, welke te Brummen werd ge-
houden, heeft de Groninger hengst „Pasteur"
van de heer B. H. Koning, alhier, de verrich-
ting onder het zadel en voor de wagen met
goed gevolg afgelegd.
Zijn berijder, de heer G. Wuestenenk van
„Weideman" behaalde de zilveren medaille
voor de beste rijder.

MARKTVERLOTING.
De 1ste prijs van de Vordense Marktverloting,
een rund, ter waarde van ƒ 600,—, is terecht
gekomen bij de landbouwer H. Schieven te
Zelhem. De 2e prijs, een bromfiets, viel ten
deel aan de heer T. Harmsen, alhier.

NIEUWE TREKKER AANGEKOCHT.
Door de Coöperatieve Werktuigenvereniging
,,M.E.D.O." te Linde Werd dezer dagen een
nieuwe „Nuiïield" trekker van 45 p.k. aan-
gekocht. Deze trekker heeft een doordraaien-
de aftak-as, welke speciaal bestemd is voor
hooipersen. De nieuwe trekker is gestation-
neerd bij de heer B. Voskamp, Kranenburg.



MODESHOW FA. H. W. VISSER.
Zoals gewoonlijk trok ook deze najaarsmodc-
show van de fa. Visser, gehouden in /aal Bak-
ker, zowel 's middags als 's avonds een enorme
belangstelling van dames, die kennis kwamen
nemen van de nieuwste modesnufjes.
O.l.v. de heer van Haar uit Groningen, die
tevens de conference verzorgde, showden een
viertal mannequins eveneens uit Groningen de
diverse modellen dameskleding. Zoals ook hier
bleek, is bij de japonnen Wevenit naast jersey
de meest gedragen stof in het a.s. seizoen. De
japonnen zijn veelal voorzien van een een-
voudige knoop-garnering, terwijl de kleuren
beige, Havanna, licht bruin naar chocolade-
kleur het meest in zwang zi jn. Dit geldt zowel
voor de mantels als de japonnen. De Long
Torselijn (verlaagde taille) wordt nog veel ge-
dragen en hierin werden enkele mooie japon-
nen, evenals jumpers geshowd. Bij de wollen
wevernit japonnen viel de hoge sluiting en
geplooide rok op; terwijl hierbij de kleuren
varieerden van groen, Bordeaux-rood, Dior-
blauw naar bruin. De combinaties jumper-rok
deden het ook zeer goed.
Ook de deux-pièces worden nog veel gedragen
in vaak getailleerde modellen van dubbel-
draads geweven tricot met ruim vallende rok.
Met veel charme werden hiervan een aantal
exemplaren voorgedragen. Ook de Fibraan-
japonnen in tomaat-rood, met een Pepite-
ruitje of Dior-blauw met knoopgarnering ver-
wekten de oprechte bewondering van de da-
mes. Een veel gedragen stof is overigens ook
de Ottoman-Wevenit of wel de ribkwaliteit,
die bijzonder flatteus gedragen werd.
Er werd voorts een collectie mantels geshowd,
waarmee de fa. Visser alle eer inlegt. De mees-
te wintermantels bestaan uit wollen mohai»,
hier en daar met een weinig bontgarnering
aan kraag en mouwen, nogal getailleerd en
van gedekte tinten. Dat een losse stola uit-
stekend hierbij past toonde ons een zeer ge-
distingeerd model. Een vlotte dracht vormen
de sportieve duffeltjes met of zonder capu-
chon of teddy gevoerd. Ook een praktische
auto-caot van duffelstof trok aller aandacht.
In regenkleding werden een viertal modellen
geshowd in zuiver wollen gabardine, in Po-
plin-kwaliteit en Harris-tweed, die allen zeer
vlot kleden. Het slot werd gevormd door een
reeks charmante cocktail-japonnen, meestal
met ruim vallende rok, met of zonder bolero,
waarbij vooral opviel een cocktail-blouse en
rok, blouse wit met ingezette ballonmouwen
en rok met étagebanen. Over 't algemeen be-
staan de kleuren uit zachte tinten.
Deze show heeft weer eens bewezen dat Var-
den zeer zeker kan wedijveren in het brengen
van de nieuwste modesnufjes met de grote
plaatsen. Vermelden we nog dat de zeer flat-
teuse hoedjes vervaardigd waren door de fa.
Kroneman en de byouterieën, tassen e.d. ge-
leverd waren door de fa. Koerselman. Bloe-
menmagazijn Derksen had voor een passende
zaal-aankleding gezorgd. Theo v. d. Logt zorg-
de op piano voor de muzikale omlijsting. Bij
het raden der prijzen van een tas, hoed en
japon vielen deze artikelen ten deel aan mej.
L. Eyckelkamp (tas), mej. A. Hietveld, Hack-
fort (hoed) en mevr. W. v. d. Brink, Warns-
veld (japon).

RATTI-NIEUWS.
Ratti had zondag pech, want tengevolge van
ziekte, militaire dienst e.a. moest een geha-
vend elftal met liefst 6 invallers de tocht naar
Kotten bij Winerswijk worden gemaakt. Niet-
temin heelt men de nederlaag zo klein moge-
lijk weten te houden, n.l. Kotten won met
3-2.
Nadat de thuisclub met enkele gevaarlijke
schoten een 2—0 voorsprong had gekregen,
wist de Ratti-middenvoor even voor de rust
met een onhoudbaar schot de stand op 2—1
te brengen.
V i j l minuten na de hervatting werd het 3—1
voor Kotten door een schot van verre afstand.
Uit een aanval van Ratti wist de rechtsbinnen
een verrassend tegenpunt te scoren, waarna de
aanvallen van Ratti elkander- snel opvolgden.
De Kottensc defensie wist echter stand te hou-
den. Tot de laatste minuut was het een wed-
s t r i j d vol spanning.
De Ratti-reserves gingen met 3—9 ten onder
tegen Keyenborgse Boys III, terwijl de jun io-
ren hun eerste competitiewedstrijd met een
nederlaag moesten bekopen, n.l. 5—1 voor
Vorden A.
Zondag z i j n beide seniorenelftallen v r i j voor
de competitie. Ratti l zal echter een vriend-
schappelijke ontmoeting spelen tegen Vorden
l, hetgeen zoals a l t i j d weer volop spann ing be-
looft te brengen.
De A-junioren spelen thuis tegen Pax B en
kunnen hun eerste puntjes thuis houden.

EERSTE JONGE KERK AVOND.
Bijzonder aantrekkel i jk maar m o e i l i j k was het
onderwerp „Hoe groeien we uit tot volwassen
mensen", waarmee „De [onge Kerk" dit w in -
terseizoen is gestart. Ds. Ja-nsen was de in-
leider van dit onderwerp en gaf enkele richt-
l i jnen aan om hiertoe te komen, waarna enke-
le punten in groepen werden behandeld. Het
bleek de aanwezigen moeilijk hierover een
visie te geven, waarbi j in iedere groep volop
werd gediscussieerd en getracht een weg te.
vinden.
Om „De Jonge Kerk" een zekere mate van
zelfbestuur te geven, werd besloten een com-
missie te vormen, die zal trachten opbouwend
werk te verrichten en voor de l i dma ten enkele
leerzame avonden te organiseren, waarbi j men
hoopt ook meer gehuwde lidmaten op deze
avonden te trekken. Enkele jongelui werden
tenslotte nog aangezocht mede te spelen in het
t.z.t. op te voeren kerstspel, waarna de n ieuw
benoemde voorzitter deze avond, waarvoor
een bevredigende opkomst bestond, met dank-
gebed sloot.

RUNDVEEFOKDAG „DE WIERSSE".
Vrijdag 5 oktober j.l. werd, uitgaande van de
Cloöp. Rundveefokvereniging „De Wiersse"
de jaarlijkse Rundveefokdag gehouden, in de
weide van de heer A. J. Eykelkamp.
De hoofdprijs, een wisselbeker, beschikbaar
gesteld door Mevrouw Gatacre-de Steurs, werd
dit jaar gewonnen door de koe Stiena 122829,
eig. G. Arendsen Raedt te Barchem, die hier-
mede kampioene van deze keuring werd.
De hoofdprijs voor de jongere dieren, geboren
na l januari 1955, eveneens een wisselbeker,
welke beschikbaar gesteld werd door Major
W. E. Gatacre, werd gewonnen door het kalf
Betsie 427463 R. v. f., eig. H. J. Everink,
N. 134 Barchem. De 4 medailles, die beschik-
baar gesteld werden, 2 door de Coöp. Zuivel-
fabriek „De Wiersse" en 2 door de Coöp.
Landbouwvereniging „Ons Belang" te Linde,
welke bestemd waren resp. 2 voor gekalfde en
2 voor niet-gekalfde dieren, werden in volg-
orde van de geplaatste dieren gewonnen door:
Gekalfde dieren: Annie 122835 K.S. (tevens
reserve-kampioene van de iokdag) eig. A. J.
Weernink, 6. 50 te Barchem; Tanja 132640 S.,« H. J. Everink, N. 134 te Barchem.

t-gekalfde dieren: Hanna 390388 R. v. T-.
H. J. Everink, N. 13-1 Barchem; Antje

108183 R. v. J., eig. A. J. Weernink N. 50
Barchem.
In de verschillende afdelingen werden prijzen

ewonnen door: J. W. Boeyink, G. Arendsen
t, A. J. Weernink, J. W. Ni jho l ï , f. II.
kamp, H. J. Everink, A. J. Rouwhof, a l -

len te Barchem; Wed. D. J. Heyink en G. J,
Lusink te Ruurlo; J. A. Eykelkamp, J. Groot-
Wassink en B. H. Fokkink fce Vorden.
Over het geheel genomen was het een goed
geslaagde fokdag, waarbij de kwaliteit van het
aangevoerde vee uitstekend was.
Als keurmeesters fungeerden de heren D. j.
Beltman te Groot Dochteren en E. Harkink te
Lochem.

K.A.B. STELDE WINTERPROGRAM
VAST.

Onder voorzitterschap van de heer J. van Lan-
gen hield de K.A.B, in zaal Schoenaker haar
eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Bij
cle gehouden bestuursverkiezing werden de af-
tredende leden, de heren Th. Bijen en J.
Krauts, herkozen. De heer G. Bouwmeister
stelde zich niet meer beschikbaar.
Besloten werd om het bestuur thans op 5
leden te handhaven.
Hoewel het scheidende bestuurslid met ken-
nisgeving afwezig was, dankte de voorzitter
hem voor alles, wat hij gedurende tal van
jaren voor de plaatselijke a fde l ing had ver-
richt. Spr. had de heer Bouwmeister leren ken-
nen als een actief lid, dat steeds bereid was
te helpen met raad en daad.
De penningmeester, de heer J. Krauts, kon
een prettig geluid laten horen, want er was
een voordelig saldo. De heren Th. Bijen en
J. L. Jansen, werden benoemd in de kascom-
mis.sie. Vervolgens werd het winterprogram
vastgesteld.
Tweede Kerstdag wordt het Kerstfeest gevierd
met 's middags het traditionele K.A.B, kinder-
feest. In j a n u a r i zal, in verband met het 10-
jarig bestaan van de R.K. Metaalbewerkers-
bond „St. Eloy", een feestelijke herdenking*
dag worden georganiseerd.
Als nieuwe propagandisten van „Herwonnen
Levenskracht" werden aangesteld de heren f.
Bouwmeister en Th. Bijen.
De Geestelijke Adviseur, Kapelaan Polailen
O.F.M., sprak tot slot een opwekkend woord,
waa r in hij aanspoorde tot eendrachtige samen-
werking in het nieuwe seizoen en vooral wees
o]) de ledenwervingsactie, daar ook hier ter
plaatse nog vele ongeorganiseerden z i jn .

R.K. TONEELVERENIGING
„INTERNOS".

De R.K. Toneelvereniging „Interims" hield in
zaal Schoenaker haar eerste vergadering van
het seizoen, welke goed bezocht werd.
Na een openingswoord van de voorzitter, de
heer A. Mombarg, gaf de/e het woord aan de
secretaris, de heer A. H e u v e l i n k , voor 't j a a r -
verslag. We vermelden h ie ru i t o.a. dat de ver-
eniging l f > leden telt en dat in het afgelopen
seizoen het b l i j spe l „Drie is te veel" t w e e m a a l
achtereen met succes werd opgevoerd. Evc-n-
ec' i is werd de j a a r l i j k s e ca rnava l sv i e r i ng ver-
zorgd.
Het verslag van de penningmeester, de heer
H. Wiggers vermeldde een ba t ig saldo.
Als afgevaardigde naar de contact-commissie
werd benoemd, de voorzi t ter .
Bij de gehouden bestuursverkiezing weiden
de af t redende leden, de heren A. Mombarg,
A. Heuvel ink en H. van Resteren herkozen.
Vervolgens werd het program bekend gemaakt
voor het a.s. w in te r se izoen . Besloten werd voor
de Advent een toneelstuk op te voeren, ge-
titeld „De Troonopvolger", in 3 bedrijven,
door Gerard Buys. Ge t r ach t zal worden in de
Kersttijd eveneens een stuk op te voeren, zo
mogelijk een kerstspel. Voorts zal wederom
het tradit ionele ' c a r n a v a l s f e e s t worden geor-
ganiseerd, terwijl zo mogelijk nog een derde
stuk omstreeks Pasen zal worden vertoond.

NUTSPROGRAMMA.
Het programma, dat de afd. Vorden van het
Nut tot 't Algemeen dit seizoen heef t samen-
gesteld, belooft veel be langs te l l ing te trekken,
temeer daa r het over ' t geheel nogal l i c h t e
kost is, vergeleken bij andere j a ren .
Op v r i j d a g 23 november komt het in Vorden
niet onbekende D.W.K.-toneel uit Z u t p h e n
met het geestige blijspel „The love Bird". Op
dinsdag 18 december voert „de Jonge Kerk
van Vorden „De ster van Bethlehem", een
kerstspel door M; Nijhoff op, waarbij de regie
berust bij Ds. Langstraat en Ds. Jansen zorgt
voor de inleiding.
Woensdag 16 januari komt het gezelschap
Hans Carrasz een balletavond verzorgen, die
gezien het grote succes van vorig seizoen ook
nu wel weer zal inslaan.

^fcaterdag 16 februari staat een voordracht- en
^olotoneclavond op het programma, te geven

door Diet Bouwknecht ter gelegenheid van de
Nederlandse Boekenweek. Z i j draagt voor
fragmenten uit „Kenau" van Thet in de Vries
en korte verhalen van Louis Couperus, Ann ie
G. Schmidt, Aug. Strindberg, Henriëtte van

f ck e.a.
> donderdag 7 maar t zal Harriët Freezer, de
kende medewerkster van Elzeviers Week-

blad en de Groene en s c h r i j f s t e r van detect ive-
verhalen, een gezellige cause r i e houden over
„Mannen, Vrouwen en Mensen", „Het geluk
zit in een klein hoekje".
Het slot van het seizoen wordt weer gevormd
door een toneelavond te houden in april ,
waarb i j het gezelschap nog nader bekend ge-
maakt zal worden.

Hengelo-GId.
Zaterdag 20 okt. a.s.

Aanvang 6.30 uur

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Geref. Jeugdverband
VOORDRACHTAVOND

van Ds Joh. Langstraat in Irene
op vrijdag 19 oktober om
7.45 uur.

Het programma vermeldt o.a. „De aan-
klacht" van Herbert Kuhn.

TOEGANG VRIJ.

BIGGEN te koop bij Eijkelkamp, DeWeerd
Linde

BIGGEN te koop bij G. J. Eijerkamp, B 35



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling en
deelneming ondervon-
den tijdens de ziekte
en bij het overlijden
van onze geliefde man,
vader, behuwd- en
grootvader

Egbertus Geltink

Uit aller naam;
Wed. Joh. Geltink-

Teunnissen
kinderen, kleinkinde-
ren en verloofden

Vorden, oktober '56.
Brandenborch.

Te koop een H AND-
KAR, DAMESFIETS
en INMAAKANDIJ-
VIE. 't Hoge 15

Te koop 10 gebruikte
gegalv. GOLFPLA-
TEN. J. G. Bosman,
C 81, „Vaarwerk*.

Tekoopeen KINDER-
DRIEWIELER, in
goede staat.
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Te koop g o.h. KO-
LENFORNUIS,
Derksen, Zutphense-
weg 13.

Te koop een nieuw
PLOEGTUIG (geloot)
Te bevr. P. Veldhuis,
Hengeloseweg 13.

ANDIJVIE te koop
voor de inmaak.
J. W. Denkers, Al-
menseweg C 151 e.

Te koop WINTER-
APPELS, zure en
zoete. Tevens afval.
G. W. Weenk,
,,op Weenk", Linde.

Waterschap van de Haakse Beek.
Het Dagelijks bestuur van het Waterschap
van de Baakse Beek brengt ter algemene
kennis, dat de classificatie der gronden, ge-
legen in de gemeenten Warnsveld en Vor-
den, welke gronden bij besluit der Staten
van Gelderland d.d. 23 april 1954 (Prov.
Blad No. 193 van 1954) bij het waterschap
zijn gevoegd, alsmede de vaststelling der
belastbare opbrengst dier gronden, vanaf
15 oktober 1956 gedurende 30 dagen ter
secretarie van het waterschap te Ruurlo,
alsmede, gemeentesgewijze, ter secretarie
der gemeenten Warnsveld en Vorden, ter
inzage zijn nedergelegd.
Bezwaren tegen deze classificatie en vast-
stelling der belastbare opbrengst kunnen
gedurende de termijn van de terinzage-
legging schriftelijk worden ingediend bij
het Gecombineerd College van het water-
schap te Ruurlo.

Ruurlo, 10 oktober 1956.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
De Watergraaf,

Mr. W. Baron van Heeckeren van Keil.

De Secretaris,
A. D. Pardijs.

ROMIKA
Dames- en Herenpantoffels
-fc BETERE ZIJN ER NIET

Natuurlijk bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist détoioenenspecialisf'
Dorpsstraat VVorden, Tel. 342

Zaterdagavond 13 okt.

DfilTSEN
in Concordia te Hengelo-GId.

Muziek „The Moodchers"

Weder voorhanden:
Blanke Zuurkool
Fijne rookworst van Anton
Hunink
Verkade's Borstplaat, Specu-
laas, Taai Taai
Reclame Speculaas, 250 gr.
39 et.
Kreyenbroek Speculaas,
250 gram 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232, Nieuwstad 5

Loterij Voetbalver. „Vorden".
Nog enkele loten veiv
krijgbaar bij Sig*mag*
Eijerkamp en bij het
bestuur.
Prijs per lot t 25 cent

Hoofdprijzen: twee Empo Rijwielen.
Trekking 27 oktober a.s.
Zij, die nog onverkochte loten in hun be-
zit hebben, worden dringend verzocht
deze nog heden bij de penningmeester in
te leveren.

Ondergetekende
houdt zich beleefd
aanbevolen voor
ploegen in loon-
dienst.
Wed. Schotsman,

C 103

Te koop een toom
BIGGEN.
H. J. Pardijs, Mossel

Te koop toom beste
BIGGEN.
H. W. Mullink, D
155, Vorden.

Te koop een toom
BIGGEN.
H. Decanije, C 109.

Te koop nuchter
STIERKALF, 8 dagen
oud. H. Eggink,
Hackfort.

Te koop beste BIG-
GEN, tevens WIN-
TER-APPELS en PE-
REN en AARDAP-
PELEN, noordeling
en ijsselster.
J. Brummelman, 't Al-
derkamp, B 61.

Wegens omstandighe-
den te koop, g.o.h.
Gazelle MOTORRIJ-
WIEL, J.L.O. motor.
125 cc., met kenteken
bew. Dr. C. Lulofs-
weg 10. Vorden.

Wintertijd
Rookworstf! Ter kennismaking met

onze fijne rookworst
alleen vandaag:

500 gr. rookworst en 500 gr.
Haagse lererworst slechts voor f 2.50

M. KRIJT, Dorpsstraat
Ik snappe der niks van buurvrouw, oew
kinderen loopt altied buten, zonder trui of
dasse umme en ze mankeert nooit wat, de
miende heb een trui an en een jas of man-
tel, plus nog 'n dikke dasse en ze blaft nog
as hunde, zo verkouwen bunt ze.
Jao buurvrouw, ik bun jonger as ie'j en
daorumme heb ie'j 't misschien nooit van
mien willen annemmen, maor ik zeg oew,
geef ze

Tarvobrood!!
Daor zit alles in wat een kind neudig hef.

Ie'j wet ook, dat

SCHURINK
't dagelijks bakt!

Neemt proef, koopt Uw gezondheid
bij Schurink.

LEUKE
Dames Mocassin-pantoffels
Echt iets aparts!

*

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist*

Uw voordeel Ons gemak

l/elen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

Chem. Wasserij & Ververij „Accuraat"
OLDENZAAL

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

Depot:

H. LUTH, Nieuwstad, Vorden

Voor de a.s. winter!
Een mooi cocostapijt? Enkele nieuwe
dessins zijn reeds binnen.
Een wollen of gestikte deken? De
winterkollektie is reeds in ons bezit,
we kunnen dus leveren tegen oude
prijzen.
Een mooi stel overgordijnen? Een
mooie kollektie hebben wij in voor-
raad.
Vraagt U ons eens stalen met prijzen.

JOH. HEERINK
Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

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

Altijd lage prijzen!
250 gr. heerlijke speculaas 39 et
250 gr. speculaas met noot 45 et
250 gr. taai taai 35 et
l grote ontbijtkoek 39 et
500 gr. macaroni 39 et
500 gr. vermicelli 39 et

ALS EXTRA RECLAME:
l grote fles zuivere slaolie 139 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415



A.S. ZONDAG
1 uur

Vorden I
Ratti I

op terrein „Vorden",

Breng een deskun-
dige mee!

Thee- ontbijt-eneet-
servies, zeldzaam
mooi voor f 69.75.

KEUNE
Telefoon 289.

Hè Hè, dat is weer
klaar!
De stoelen van Tante
S. uit Zutphen.
De matrassen v. Mevr.
B. uit Vorden.
De cocosmatten van
Jansen.
En het KABINET
van SCHURINK.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Donderdag 18 en
donderdag 25 okt.
eendags mestkui-
kens af te geven
tegen billijke prijs.

Weenk's Broederij
Linde, Telefoon 559.

Veilig rijden
in het donker?

Reflectorpedalen
(de lichtgevende pe-
daal).
Uit voorraad.

A. G. Tragter
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

voor rijlessen
„'t GroenedaP

Telef. 358 — Vorden

Kippenhokken
ir Dubbelwandig
ir Van cement board
ir Lange levensduur
ir Tochturij
ir 's Zomers koel
ir 's Winters warm
ir Het goedkoopste hok

Vraagt prijsopgaaf bij

W. Heijink & Zn.
Vordenseweg 46
Hengelo-Gld.

™ Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 20 oktobor S uur
De fel spannende film

Alarm in de Pacific
met: Sterling Hayden, Alexis Smith,

Dean Jagger.
Een warm menselijk en waar verhaal
van een moedig man en een vrouw
die haar liefde offerde voor zijn stra-
lende carrière.
Het ware verhaal van een held der
marine, die nadat zijn been geampu-
teerd moest worden, weigerde ontslag

te nemen!
Authentieke opnamen van de oorlog
in de pasific, fantastisch spannend

gemaakt.

r Toegang 14 jaar
>

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij }. H. Schuppers, Dorpsstr 11

LtUnodigiitg l

In onze zaak houden wij don-
derdag 18 oktober van 10-12
uuren 's middags van 1.30-5 uur

een Brei-demonstratie
met de zo bekende

Knitiax Breimachines
ledereen is welkom en kan
gerust vrijblijvend komen zien!

H. LUTH, VORDEN
Nieuwstad 4, Telefoon 396.

GEMS
Complete bedrijf sgerede
leidingnetten worden
door ons geheel vrij-
blijvend begroot.
Inclusief ele .̂ aan-
leg, veedrinkbakken,
sanitair enz.

MODEL 300/2500

Verder v e r z c n wi j
gaarne Uw:

Loodgieterswerkzaamh.,
Elektr. Installatie,
Butagas, Radio,
Televisie, Uzerwaren,
Gereedschappen,
H(iishoud.art., Lampen.

Landelijk erkend
Installateur,
Loodgieters,
Gas, Water
en Elektra

G E MS
Compleet gemonteerd

dus

weinig plaatsingskosten.
Vol automatisch

ca. 300 L. drukketel

Praktisch geruisloos
2 cyl. zuigerpomp

Motor 0.75 PK draaistr.

Laag stroomverbruik
l m3 water v. 0.2 Kw. stroom

De beste
pompinstallatie

welke te koop is.

Cap. 2500 L./uur
zware drukketel 10 atm.

In eigen bedrijf
vervaardigd.

Ook te leveren met
lichtnetmotor.

Volle garantie.

Onderdelen voorradig.

De meest ideale watervoorziening voor
woningen, boerderijen, bedrijven, garages

En . . . . normale fabrieksprijs geen f 845.--

zolang de voorraad strekt NU voor f
Beperkte voorraad. Ook leverbaar via Loodgieter Installateurs.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.


