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BETALING ABONNEMENTSGELD.
In verband met de verdubbeling van de por-
tokosten zien we ons helaas genoodzaakt het
abonnmentsgeld van Contact met 20 cent
per halfjaar te verhogen. Het wordt dus nu
f. 1,60. Wie dit bedrag per giro wil over-
maken lette goed op ons nieuwe gironummer:
934120 . Wij geven U hiertoe gelegenheid
tot 10 okt.; daarna worden de overgebleven
kwitantie's bij U aangeboden, verhoogd met
incassokosten. Voor Vorden en omgeving
(Warken, Wichmond enz.) wordt het f. 1,75;
voor de verder liggende plaatsen f. 1,90 per
halfjaar.

VOETBAL.
De aangekondigde wedstrijden voor j. 1. zon-
dag van Vorden I en II en van de junio-
ren gingen wegens de terreinafkeuring niet
door. As. zondag gaat Vorden I bij Loch-
huizen I op bezoek. Lochhuizen is voor Vor-
den een onbekende tegenstander, zodat van
een eventuele uitslag weinig te voorspellen
valt. Vorden II gaat bij Beltrum I op be-
zoek en zal het daar wel zwaar te verduren
krijgen. Vorden 3 ontvangt op eigen terrein
Sociï I en gezien de rivaliteit, welke tussen
beide ploegen bestaat, kan het weer een span-
nende wedstrijd worden. Vorden A ontvangt
's morgens Ratti A en Vorden B speelt op
zaterdag op eigen terrein tegen Lochem B.

F 550.- UIT DE VOETBALPOOL.
Opnieuw heeft een lid van de voetbalver-
eniging „Vorden" een prijs gewonnen in de
voetbalpool. Ditmaal is de heer B. alhier,
de gelukkige. Hij had van de 15 uitslagen
van j 1. zondag er 14 goed geraden. Dit
leverde hem een aandeel op in de 2e prijs
van liefst f 550.—
De 2e prijs bestond uit een bedrag van
f 22.140, —, welk bedrag door 40 personen
gedeeld moest worden.
B. is reeds de derde, die in Vorden een
prijs uit de voetbalpool gewonnen heeft.

l "K l Cl S Baby-verzorging
met Babyderm-preparaten
H u l d j e van a l le s m e t t e n vrij,
hoofdje rein met gezonde haargroei

GEREF. JEUGDVERENIGINGEN
De Ger. Jeugdverenigingen hielden zater-
dagavond een propaganda-avood in de Ger.
Kerk. Het kerkgebouw was voor dit doel rij-
kelijk met bloemen versierd. Na een openings-
woord door Mej. T. Muis, waarin zij het
jeugdwerk naar voren bracht, werd na het zin-
gen van Ps. 42: l het programma, dat uiteen
viertal delen bestond, achtereenvolgens af-
gewerkt. Als eerste spreekster trad op Mej.
D. Breuker met als onderwerp: „Ons jeugd-
werk toen en nu". De tweede spreker, Ds.
Duursema, behandelde: „Ons jeugdwerk en
ons verantwoordelijk-zijn". Het derde deel
werd verzorgd door een jongen en een meisje,
waarin zij hun mening weergaven over hun
club met als onderwerp: „Ons jeugdwerk en
ons Gereformeerd-zijn", Als vierde spreekster
trad op Mej. M. Eskes met het onderwerp:
„Ons jeugdwerk en ons gezonden-zijn".
Tussen de verschillende delen zongen de aan-
wezigen enkele geestelijke liederen. Het slot-
woord werd gesprokendoor Ds. Duursema,
die de jongelui op het hart bond steeds trouw
de verenigingen te bezoeken, omdat daar ge-
legenheid is Gods Woord te onderzoeken.
Tevens worden er richtlijnen aangegeven
voor het verdere leven en de strijd, die daar-
in wacht.

TWEEDE PRIJS IN HOUTHAKWEDSTRIJD.
De heer J. Stneenk, de Viersprong Vorden,
werd vorige week donderdag in de natio-
nale wedstrijden om het kampioenschap van
Nederland houthakken nummer twee.
Deze wedstrijden werden gehouden in de
bossen bij Middachten in de Steeg, ter ge-
legenheid van het 5-jarig bestaan van het
bosbouw-praktijk-onderwijs. De heer Smeenk
wist in ruim 5 uur 59 bomen te vellen van
ongeveer 30 jaar oud en met een middel-
lijn van 8 —19 cm. Hij bleef daarbij 115%
boven het normale. De kampioen velde 60
bomen. De heer Smeenk, die werkzaam is op
huize 't Zelle, ontving zijn opleiding van
Baron van Heeckeren te Ruurlo.

KERKDIENSTEN zondag 29 september.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. van Bokhove, van Neede.
10.30 uur Ds. J. Langstraat. 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.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 28 sept. van 5 uur tot en met
zondag 29 sept. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 29 sept. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541.
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 97 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 47.50 per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 20 t.m. 26 sept.
Geboren: z. van G J. Wolsink en H. Wol-
sink-Lenselink; z. van A. Menkveld en H.
W. Menkveld-Flamma.
Ondertrouwd: G. J. Brummelman en H. A.
Nieuwenhuis; J. W. Brummelman en A.
Luines.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. H. Loen, vr., 48 jr., overl.
te Zutphen; G. J. Nijhof, m., wedn. van
G. Enzerink, 79 jr.
BIJZONDERE LAGERE ANDBOUWSCHOOL
In het schoolgebouw van de Bijz. Lagere
Landbouwschool hield de schoolvereniging
o.l.v. de heer A. J. Lenseiink een ledenver-
gadering. Het bestuur werd gemachtigd ten
behoeve van de aanko^fcder woning van de
onderwijzer, de heer ^R W. Ellenkamp,
welke benoemd is als hoofd ener landbouw-
school in Arendskerke, een geldlening aan te
gaan.
Aangezien er nog geen handvaardigheids-
lokaal aan de school gebouwd is, werd de
voormalige smederij van de Wed. Bcsselink,
aan de Ruurloseweg als leslokaal gehuurd.
De heer Bannink, hoofd der school, deelde
mede dat de school thans 110 leerlingen
telt. Na behandeling van enkele huishoude-
lijke aangelegenheden, sloot de heer Ban-
nink deze matig bezochte vergadering met
dankgebed.

ZENUWRUST
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

BEDRIJFSDAMCOMPETITIE.
Onder auspiciën van de Vordense Damclub
wordt er een bedrijfscompetitie gehouden,
waaraan 8 ploegen van 4 spelers deelnemen.
In café de Zon werden de eerste ronden van
deze competitie gespeeld. Na 2 ronden hebben
de Empofabriek en de P.T.T. de leiding. De
uitslagen zijn als volgt: Coöperatie-Gemeen-
te 3—5; Empo-Gems 5—3; Looierij-Vlees-
warenfabriek 6 — 2 ; P.T.T.-Zuivelfabr. 6 — 2
Coöperatie-Gems 2 — 6; Empo-Looierij 7 — 1
Gemeente-Zuivelfabriek 4 — 4 ; Vleeswaren-
fabriek-P.T.T. 2—6. Voor de winnaar van
deze competitie is een wisselbeker beschikbaar
gesteld.

DAMMEN.
Dat Gelderland de massakamp tegen Over-
ijssel heeft verloren is in elk geval niet de
schuld van de Vordense dammers. Bij de
zaterdag in de Casinozaal te Zutphen gehou-
den wedstrijden kwamen voor Gelderland
zes spelers van D.C.V. Vorden uit , waarvan
de heren Geerken, Hoevers, Klein Bramel
en Wansink hun partijen tot winst wisten
te brengen. De heren Hesselink en Lammers
speelden tegen hun Overijsselse tegenstanders
remise. Een mooi resultaat voor de actieve
Vordense Damclub!

U komt toch ook naar onze
gezinsdienst a,s, zondag 1030
uur?

De vertelling voor long en oud.
„Een leven vol spanning''

De zang wordt begeleid door orgel
en trompet.

De zondagsschoolkinderen brengen
bloemen mee voor de zieken en ouden
van dagen.

HELPT MEDE UW KINDEREN EEN ON-
BEZORGDE TOEKOMST TE GEVEN

In onze grote wereld is zoveel verdriet, dat wij
gewone mensen meestal niet bij machte zijn om
te helpen. Hier gaat het om iets, waar u wél
iets aan kunt doen. Terwille van het levens-
geluk van uw directe familie, uw vrienden, uw
buren of uw eigen kinderen.
Het Koningin Wilhelmina Fonds geeft voor de
bestrijding van de kanker jaarlijks een bedrag
van ƒ 2.000.000,— uit. Zij heeft de verplichting
op zich genomen hiervoor te zorgen en deze zo
mogelijk verder uit te breiden. Dit is mogelijk
met uw hulp.
Helpt daarom de gevreesde kanker te bestrijden!
In vele gevallen, vooral in het beginstadium, is
er goede kans op genezing.
Er zijn in Nederland dokters, laboratoria, in-
strumenten, maar toch is dit niet voldoende. Er
moet meer zijn en . . . dat eist geld. Geld, dat
via uw jaarlijkse bijdrage bijeengebracht moet
worden. Door u, door mij, door ons allen! Velen
van u zijn reeds lid of contribuant. Bij hen ko-
men wij niet. Maar er zijn nog zo velen in Vor-
den, die wij willen vragen: Wordt lid of con-
tribuant.
Als de dames en heren, oJÉk-eheel belangloos,
hun vrije tijd beschikbaar ̂ ^len, bij u komen
met de lijst, stel hen dan niet teleur. Laat Vor-
den niet achterblijven, maar geeft u in grote ge-
ta!o op als lid h ƒ 2,50 per jaar (minstens) of als
contribuant a ƒ l,— per jaar.
Mochten zij, die reeds contribuant zijn hun bij-
drage willen verhogen danj^ons dat zeer wel-
kom. Zoudt u dat dan ev^Hpillen opgeven bij
één der onderstaande bestuOTsleden ? Bij voor-
baat onze zeer hartelijke dank.

Het Bestuur:
Zuster A. Gemmink.
J. A. Lenseiink.
Mevr. M. H. Lulofs—Bessem.
A. J. Meijer.
Mevr. M. C. v. Mourik—Spoor.
H. G. Poesse, Voorzitter.
C. C. Vogtlander—Netto, secr.-Penn.esse.

B.O.L.H.
In een goed bezochte vergadering van de
B.O.L.H. gaven zich 10 leden op voor de te
houden discussiegroepen. Er wordt nog meer
deelname verwacht.
Voorts zal er op 12 oktober een dropping ge-
houden worden, samen met de B.O.L.H. Hier-
voor worden echtgenoten en verloofden mede
uitgenodigd. Tenslotte kwam nog de wenselijk-
heid naar voren om deze winter een cursus te
gaan volgen in ziekenverzorging.

FOKKERSSUCCES
Op de gehouden Provinciale Fokveedag F.H. te
Zutphen behaalde de heer A. J. Zweverink
„Steenkamp" met zijn ingezonden koeien twee
tweede prijzen, vier derde prijzen en één vierde
prijs. Een mooi succes, aangezien op déze Fok-
dag de beste dieren van Gelderland waren aan-
gewezen.

DEMONSTRATIE OLIESTOOK
De demonstratie van oliestookhaarden en
kachels, welke woensdagmiddag en -avond in
Hotel Bakker door de heer Henk van Ark was
georganiseerd, was druk bezocht. Er waren ver-
schillende van de nieuwste modellen te bezichti-
gen en men toonde zich zeer enthousiast over de
werking van deze kachels.

ENGELSE CURSUS
De Nutscursus voor Engels zal helaas niet door
kunnen gaan, als er niet meer gegadigden hier-
voor (beginners of gevorderden) zich melden.
Grijpt de gelegenheid aan om op voordelige en
gemakkelijke manier Engels te leren, bij te hou-
den of uw kennis er van uit te breiden! Maar
geeft u dan ten spoedigste op! (Zie advertentie
in vorige nummers).

OPBRENGST COLLECTE
De collecte ten behoeve van de t.b.c.-bestrijding
„Draagt Elkanders Lasten", „Zonnevanck" en
„Zonnegloren" heeft een bedrag van ƒ 372,20
opgebracht.

NUTSFLORALIA
De jaarlijkse Floraliatentoonstelling van het
departement Vorden van het Nut, die j.l. vrij-
dag en zaterdag in het Nutsgebouw werd ge-
houden, mocht zich ook dit jaar, gezien het
slechte weer, in een goede belangstelling ver-
heugen.
De jury, gevormd door mevr. Stam—Dressel-
huis en de heren Bakker en Jonassen uit
Warnsveld en Wesseling en de Rijk uit Vorden,
had dan ook lang geen gemakkelijke taak. De
ingezonden stukken van de deelnemers aan de
cursus bloemschikken van het Nut waren boven
alle lof verheven.
De heer Tiedeman uit Apeldoorn, leider van de
cursus, kan dan ook met voldoening op zijn
werk terugzien. De stand van het bestuur, op-
gezet door de heer Kip, verwierf de bijzondere
lof van de jury. Door de plaatselijke bloemisten,
de heren Derksen, van Kesteren en Klumper,
was een stand gemaakt, voorstellende „de land-
bouw". De diverse uitslagen zijn:
Stekplanten, kinderen: 1. Hanny Wolters; 2.
Annie Wentink; 3. Paul Kuiper; 4. Toosje Mee-
nink; 5. Gerda Rossel; 6. Rinus Pelgrum; 7.
Dick Bogchelman; 8. Wouter Kroneman; 9. Miep
Bogchelman; 10. Reina Bargeman; 11. Alex
Braakhekke; 12. Gerrit Hiddink; 13. Dini Braak-
hekke; 14. Gerrie Eijerkamp; 15. Annemie de
Vries.
Stekplanten, groten: 1. Mevr. Albers; 2. Mevr.
Haverkamp; 3. Mevr. Kost.
Eigen gekweekte planten: 1. Mevr. Hiddink met
eervolle vermelding; l en 2 Mevr. Haverkamp;
3. de heer Wansink; 4. de heer Nipius.
Eigen gekweekte bloemen: 1. Mevr. Jolink.
Cursisten:
Grote vazen: 1. Mevr. Hesselink; 2. Mevr. Koop-
Sessink.
Kleine vazen: 1. Mevr. Hesselink; 2. Mevr. Hul-
stijn; 3. Mevr. Hesselink.
Bloemstukken: l en 2 Mevr. Koop; 3. Mevr.
Hesselink; 4. Mevr. Hulstijn.
Fantasiestukken: 1. Mevr. Koop; 2 en 3 Mevr.
Spiegelenberg; 4. Mevr. Hesselink.
Veldboeketten: l Mevr. Hesselink; 2. Mevrouw
Koop.
Tafelversiering: 1. Mevr. Hulstijn.
Corsage: 1. Mevr. Koop. ^
Cadeautjes: l en 2. Mevr. Koop.
'Bloemstuk j es, groteren: 1. Mevr. Kuijper; 2.
Mevr. Albers.
Bloemstukjes, groten: l en 2. Joke Branden-
barg; 3. Mevr. Nipius; 4. Mevr. Haverkamp; 5.
Mevr. Brandenberg.
Bloemtekeningen:
a. naar de natuur: 1. G. M. Uenk; 2. Karin

Aartsen.
b. naar tekenvoorbeeld: 1. Jan Kraaijkamp; 2.

Bertie Kettelerij; 3. Ansje Wansink; 4. Greet-
je Uenk.

Fantasiestukje (sprookje e.d.): 1. jongens Kuij-
per en John Stork.
ld. (kinderen): 1. Alex Braakhekke; 2. Bertie
Pardijs; 3. Jan Kraaijkamp; 4. Bertie Jansen;
5. iNorma Derksen.
Tuintjes (kinderen): 1. Welpen v. d. padvinde-
rij; 2. Willy Kost; 3. Hennie Smit en Lienke
Kamperman; 4. Bennie Jurriëns.
Bloemschikken voor en door kinderen (vazen):
1. M. Spiegelenberg; 2. id.; 3. id.; 4. Ali Lijf-
togt; 5. Bea Aalderink.
Id. (bakjes): 1. A. Lijftogt; 2. D. Everhard; 3.
M. Spiegelenberg; 4. T. Everhard.
Veldboeketten (groteren): 1. Mevr. Branden-
berg; 2. Mevr. Kuijper; 3. Fr. van Zuilen,
ld. (kinderen): 1. B. Aalderink.
Paddestoelen (groteren): Mevr. Kuijper.
ld. (kinderen): 1. Welpen van de padvinders;
2. A. de Vries; 3. T. Brandenberg; 4. W. en K.
Wegchelaer; 5. L. Koning; 6. B. Garssen.
Bloemstukje (kinderen): 1. A. Albers; 2. A. de
Vries; 3. R. Bakker.
Eigen gekweekte vruchten: 1. Mevr. tenBroeke;
2. Mevr. Nijhuis.

VANDALEN AAN HET WERK
In de nacht van dinsdag op woensdag j.l. zijn
op de Kranenburg een aantal jongelui op erger-
lijke wijze te keer gegaan. Het hek van het
schoolplein der r.k. school moest het ontgelden
en nadat dit was verwijderd werd het een eind
verderop neergesmakt. Ook de hekken van de
voortuintjes van enkele omwonenden werden
uit de hengsels gelicht en honderden meters
verder in een sloot gedeponeerd.
De politie is van het gebeurde in kennis ge-
steld en heeft er een sterk vermoeden van in
welke richting gezocht moet worden.

BEDRIJFSDAMTOERNOOI
De uitslag van de j.l. donderdag gehouden dam-
toernooi is als volgt:
Empo—Coöp. 7—1; Gemeente—Gems 4—4;
Looiers—P.T.T. 2—6; Vlees w.—Zuivel 6—2;
Coöp.—P.T.T. O—8; Empo—Vleesw. 3—5; Ge-
meente—Looiers 7—-1; Gems—Zuivel 6—2.
De puntenverdeling uit 4 gespeelde wedstrijden
is nu: P.T.T. 26, Empo 22, Gemeente 20, Gems
19, Vleesw. 15, Looiers 10, Zuivel 10, Coöp. 6.



BIOSCOOP
Vanavond neemt de film u mee hoog in de
Tiroler Alpen, wat vanzelfsprekend met mooie
natuurtaferelen gepaard gaat. De film is een
boeiende combinatie van muziek, humor, span-
ning en gevoel en zal u een paar aangename
uren bezorgen. Theo Lingen in de hoofdrol
zorgt voor de vrolijke noot.

MEDLER VOLKSFEESTEN
Het jaarlijkse volksfeest, tevens bedoeld als
Oranjefeest op het Medler, werd ingezet met
de opvoering van het blijspel „Vader vrijgezel"
door de Medler toneelclub V.O.P.
Niettegenstaande de A-griep enkele invallers
noodzakelijk had gemaakt, werd het stuk goed
voor het voetlicht gebracht en hebben de tal-
rijke aanwezigen er zich kostelijk mee ver-
maakt. Het daverend applaus was dan ook wel-
verdiend.
De voorzitter van de feestcommissie, de heer
Aaten, bracht aan het slot alle medewerkenden
dank.
Het feest begon zaterdag onder een fikse bui,
wat echter maar van weinig invloed was op de
deelname aan de spelen. In zijn openingswoord
heette de voorzitter in het bijzonder ,de loco-
burgemeester, de heer A. J. Lenselink, welkom.
De uitslagen van de volksspelen waren:
Vogelschieten: koning werd J. Hilferink, Ruur-
lo, die als koningin koos zijn echtgenote, mevr.
D. Hilferink—Arendsen. Zij kreeg een taart. 2.
D. A. Lenselink; 3. B. Arfman, Arnhem; 4. J.
Jansen; 5. A. Knoef, Wildenborch.
Schijf schieten: 1. J. Mulderije; 2. H. Klein Brin-
ke; 3. C. Eyckelkamp; 4. A. Ribbers; 5. H. J.
Antink; 6. D. J. Veldhuizen; 7. Th. Eyckelkamp.
Vogelgooien, heren: 1. G. Ribbers; 2. A. Fok-
kink, Hengelo (G.); 3. W. Bats; 4. A. Eyckel-
kamp; 5. H. Lichtenberg.
Doeltrappen, dames: 1. mevr. R. te Kamp—Hil-
ferink; 2. mevr. D. Hilferink—Arendsen; 3. mej.
,J. Arfman; 4. mej. R. Dimmendaal; 5. mevr.
Gotink—Hietveld.
Vogelgooien, dames: 1. mevr. Fokkink—Rossel;
2. mevr. Fokkink—Wensink; 3. mej. J. Arfman;
4. mej. D. Eggink; 5. mevr. Arfman—Geltink.
Duo-rijden, dames: 1. mevr. Kettelarije—Visser;
2. mevr. D. Hilferink—Arendsen; 3. mej. R.
Dimmendaal; 4. mevr. Bogchelman—Abbink; 5.
mevr. Pelgrum—Rietman.
Alvorens door de loco-burgemeester de prijzen
werden uitgereikt, wees de heer Aaten er op,
dat het hoogtepunt in deze volksspelen nog
steeds het vogelschieten is. Vorig jaar werd
koning de heer Kettelarije. Spr. spoorde aan tot
nog grotere deelname in 1958. De kans om
koning te/vorden ligt voor iedereen open
De loco-fowgemeester, de heer Lenselink, bracht
de feestcommissie dank voor de hartelijke ,on1>
vangst. Hij wees op de uitstekende organisatie
van dit feest, zoals hij had kunnen constateren.
Hierop volgde een driewerf hoera voor H.M. de
Koningin. De loco-burgemeester wees er ten-
slotte nog op, dat het Medler en de Wiersse
geenszins achter worden gesteld bij de andere
buurtschappen in de gemeente Vorden.
Na de koning van de schutters en de koningin
gelukgewenst te hebben, reikte de heer Lense-
link de prijzen uit, waarna gezamenlijk het
tweede couplet van het Wilhelmus werd gezon-
gen. De muzikale omlijsting van dit feest werd
verzorgd door de muziekvereniging „Concordia".
Vrijdag werd door de leerlingen van de o.l.
school Medler het jaarlijkse schoolfeest gevierd.
Het weer was bij hoge uitzondering prachtig.
Het onderwijzend personeel en de oudercommis-
sie hebben niets nagelaten om de kinderen een
prettige dag te bezorgen.

HOOFDAKTE
Voor de Hoofdakte slaagde aan de Rijkskweek-
school te Doetinchem mej. W. H. Wesselink, In-
sulindelaan.

NIEUWE GROEPSCOMMANDANT
BENOEMD

Naar we vernemen is ingaande l oktober a.s.
tot Groepscommandant der Rijkspolitie alhier
benoemd de heer Chr. van Ooyen, thans ad-
judant der Rijkspolitie te Deil (Betuwe).

RATTI-NIEUWS
Ratti, dat dit seizoen niet meer de kracht schijnt
te hebben van het vorige seizoen, trok zondag
met enkele invallers naar Halle en het was dan
ook min of meer een verrassing, dat men hier
een 2—2 gelijkspel uit het vuur wist te slepen.
Enkele minuten voor rust werd de Ratti recht-
half Wellink geblesseerd en moest het veld wor-
den uitgedragen. De rust ging in met l—1.
Een kwartier voor het einde werd door Ratti een
penalty hard en onhoudbaar ingeschoten l—2.
Net voor het einde kwam de stand weer gelijk
2—2. Voor Ratti geen onverdienstelijk resultaat!
Door het slechte weer werden de thuiswedstrij-
den voor het tweede en de junioren afgelast.
Voor komende zondag staat er een belangrijk
treffen op het programma. Het eerste krijgt be-
zoek van Pax I uit Hengelo (G.), dat verleden
jaar kampioen werd en bijna promoveerde. Er
wacht Ratti dan ook een zware strijd.
De reserves nemen het in Keyenborg op tegen
K. Boys II, terwijl de A junioren hun eerste
competitiewedstrijd spelen op het terrein bij het
zwembad tegen Vorden A.

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

JAARVERGADERING R.K. SPORTVERENI-
GING „RATTI"

De r.k. Sportvereniging „Ratti" hield woens-
dagavond in café Schoenaker haar algemene
ledenvergadering onder voorzitterschap van de
heer A. J. Wopereis. In zijn openingswoord me-
moreerde hij het afgelopen verenigingsjaar, dat
zeer zwaar en moeilijk was geweest. Spr. her-
dacht het onlangs overleden lid, wijlen de heer
W. Hartman, speler van Ratti I.
De voorzitter sprak de wens uit, dat in het
komende jaar de leuze „Eendracht maakt
macht" tot devies zou worden gemaakt en alle
leden zouden samenwerken tot bloei van hun
sportvereniging.
Vervolgens werd het woord verleend aan de
secretaris, de heer H. Hartman, die een uitge-
breid jaaroverzicht bracht. Hierin kwam tot
uiting dat het afgelopen seizoen niet bijster ge-
lukkig was geweest.
De kleedkamer werd van een waterleiding voor-
zien, terwijl het terrein aanmerkelijk werd ver-
beterd.
De training werd zeer slecht bezocht, hetgeen
in de prestaties tot uiting kwam. De wekelijkse
mededelingen „Ratti-flitsen" werden door de
heer Scherpenzeel weer keurig verzorgd, waar-
voor hartelijk dank werd gebracht.
De Kranenburgse ijsbaan, onderdeel van de
Sportvereniging, kon slechts één avond worden
geopend en gehoopt werd dat deze winter wat
dat betreft gunstiger zou zijn. De groots opge-
zette Sportdag op 23 juli j.l. was een groot suc-
ces geworden, niet alleen wat de sportiviteit be-
treft, doch ook het financiële gedeelte slaagde
ten volle.
De penningmeester, de heer A. Hartelman, gaf
hierna een nauwkeurig verslag omtrent de fir
nanciële toestand der vereniging. Er bleek een
nadelig saldo te zijn, voornamelijk doordat in
het afgelopen boekjaar de onkosten sterk waren
gestegen door buskosten, aanschaf materiaal
e.a., terwijl enkele grotere posten van het vorige
boekjaar ten laste van het boekjaar l augustus
1956—l augustus 1957 kwamen.

Wordt volgende week voortgezet.

Vandaag:
500 gram spek 90 et

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

200 grJÉF boterhamworst 55 et
200 JBrni leverworst 30 et
200 gr. gebr. gehakt 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

KEUKENCARNITUUR Ft. 27M

R. J, Koerselman

A-GRIEP
betekent eigenlijk Vitamine-tekort.

Geef uw lichaam weerstand en
vitamine-voorraad:

Eet Tarvobreod van Schurink
Taruobrood is Vitaminebrood!

F 550.- uit de voetbalpool.
Opnieuw won een lid van de Voetbalver.

„Vorden0 een prijs in de voetbalpool.

DITMAAL EEN BEDRAG VAN F 550.—
Ook U kunt deelnemen aan deze voetbal-
pool. Geeft U zich daartoe op als onder-
steunend lid van de V. V. „ Vorden" a f. 4,00
per jaar, bij het bestuur of bij de sigarenma-
gazijnen Eijerkamp, Hassink en Olthuijs of
café Klein Hekkelder, waar ook de deelname-
formulieren verkrijgbaar zijn.

STOOK met

„FLAMAZUR"
de veredelde haardbrandolie

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

Loopt uw kind
moeilijk?

Koopt U dan eens een paar

Rany schoenen
met steun en vleugelhak.
U ziet terstond verbetering.

A. Jansen,
't Schoenenhuis

Wij gaan steeds voort
met uiterst lage prijzen!

•
•

•

•

•

250 gr. cocos banket, 62 et.
250 gr. gracia's. prima koekje, 52 et.
1 grote ontbijtkoek, 39 et.
2 grote rollen Pierik's beschuit, 4-9 et.
l blik aardbeien op sap, 95 et.
l blik frambozen op sap, 105 et
3 pak pudding, diverse smaken, 48 et.
500 gr. zuiver rundvet, 52 et.
250 gr. allerfijnste margarine, 29 et.
250 gr. prima verpakte koffie, 119 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Zaklantaarns
Batterijen
Rijwiellampen

vanaf f 9.
Antislipwieltjes
Spatlappen
Buiten^ en

Q binnenbanden

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

R in de maand!
Bescherm uw kinderen tegen div
infectieziekten, geef ze vanaf heden
de echte Lofodinsche Levertraan

GOUDMERK.
Ook in capsules, druppels en metsinaasap-
pelsmaak hebben wij weer de beste mer-
ken voorradig.

Drogisterij „De Olde Meulle"

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

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 6 okt», 8 uur
Een nieuwe versie van een meesterwerk

The Gold Rush
met: Charlie Chaplin.

Zolang er bioscopen zijn zullen er
mensen om Charlie Chaplin lachen of
huilen, zullen kinderen een mysterieus
vermoeden hebben van zijn wijze grap-
pen en zullen volwassenen ontroerd
worden door zijn glimlachende tristesse.

Ga deze meesterlijke film beslist zien.

\
Toegang alle leeftijden

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

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij

J. H.Schuopers, Dorpsstr ll .Telef. 373

•>VISITEKAARTJES nodig?
Dan naar Drukkerij Wolters»

Heden overleed, tot mijn diepe droef-
heid, na een kortstondig, geduldig ge-
dragen lijden, mijn geheide man

HENDRIK HOFMEIJER

in de ouderdom van 73 jaar.

Vorden: G. HOFMEIJER-
OLDENHOF

VORDEN, 26 september 1957.
Decanijeweg 9.

De begrafenis zal plaats hebben dins-
dag l oktober om kwart voor twee
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den. Vertrek van het sterfhuis één uur.

Alle Empo-rijwielen zijn gemonteerd
met Potdicht-binnenbanden!

Opslag aardappelen

met Neo-Conserviet
(kiemremmingsmiddel voor con-
sumptie aardappelen).

Behandelde aardappelen behouden tot de
nieuwe oogst voor 100 pCt. hun kwali-
teit.

Strooibus van halve kg
f 1.50, voor 3 mud en van
l kg. f 2.40, voor 7 mud.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

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

Beleefd aanbevelend,

fa» G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 421

Te koop een toom
mooie BIGGEN,
G. J. WuestenenkKoe-
koekstr. 25 Vierakker.

BIEDT ZICH AAN
een net MEISJE voor
dag en nacht. Brieven
onder no. 5 Slagerij
Krijt.

Wie heeft voor mijn
zusje een POPPEN-
WAGEN te koop?
Cor. Voskamp,
Molenweg 43.

CONTACT,

hét blad van Vorden.

Stook Shell Petroleum in uw
oliekachels*

Verkrijgbaar bij

Gebr. Barendsen

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Een pak om in
gezien

f e worden!

Een costuum kiezen moeilijk?
Geenszins! Kom kijken naar
onze Oxford-collectie. On-
getwijfeld vindt U, tegen de
prijs die U past, een costuum
met allure - in kwaliteit en
afwerking aan maatwerk gelijk.

Otefort
L. Schoolderman



Het uitgestelde huwe-
lijk hopen we D. V.
te laten voltrekken op
vrijdag 4 oktober om
2 uur te Vorden.
Huwelijkssamenkomst
om 2.30 uur in ge-
bouw Irene.

Receptie van 4-5.30
uur in Hotel Bakker.

Wim Wagenvoort
Gerrie Seesink

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling na
het overlijden van on-
ze geliefde man, va-
der, behuwd- en groot-
vader

Jan Willem Kornegoor

Uit aller naam:
Wed. J.C. Kornegoor-

Bogchelman
Vorden, sept. '57.

Hierbij betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de blijken van
belangstelling, betoond
tijdens de ziekte en
na het overlijden van
onze lieve moeder en
grootmoeder
H. B. Olthuijs-

Brandenberg

Uit aller naam:
H. Haverkamp-

Olthuijs

Vorden, sept. '57,

.Centra0

ISWegens sterfgeval
onze zaak
a.s. maandag 30 sept.
na 9 uur gesloten.

T. v.d. Lee
't Hoge

Biedt zich aan net
MEISJE voor enkele,
hele of halve dagen
per week.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

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

Een toom BIGGEN
te koop bij B. Rossel.

Te koop 5 mooie
BIGGEN, keuze uit
10 stuks.
G. H. Klein Bramel,
Wildenborch, Vorden

CONTACT
hét blad voor Vorden

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, onze lieve en zorgzame Moeder

ANNIE H. LOEN

in de leeftijd van 48 jaar.

Namens de kinderen:
M. E. MEIJER

Vorden, 23 september 1957.
Zwarteweg 24 a.

De begrafenis heeft plaats gehad op
vrijdag 27 september op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Liever geen bezoek.

Heden overleed zacht en kalm, na een
ziekte van enkele dagen, onze lieve
Vader, Behuwd- en Grootvader

GARRIT WIJERS
weduwnaar van Elizabeth Garritsen

in de ouderdom van bijna 87 jaar.

Steenderen, J. W. v. Wilsetn-Wijers
J. v. Wilsem

Vorden, E. v.d. Lee-Wijers
T. v.d. Lee

Toldijk, W. E. Hartman-Wijers
G. J. H. Hartman

Eppie

Steenderen, 26 september '57.
Toldijk C 167a.

De teraardebestelling zal plaats heb-
den op de Algemene Begraafplaats te
Vorden op maandag 30 sept. 1957
om l uur.

Wij betalen voor gave Amerikaanse
eikels 12 et. per kg.
Gave gewone eikels 10 et. per kg.

Niet door elkaar afleveren.
Alle dagen in te leveren.

Bloemisterij Van Kesteren
Zutphenseweg 87, Vorden

L Schoolderman

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

Komt U deze week
ook weer koopjes halen?

Hier zijn 2e:
Fijne Vol vette belegen Meikaas, 100 gr. 33 et
Kwart Edammer kaas 40%, 99 et
Grote blikken ananas, heerlijk voor de bowl,

van 1.20 nu voor 95 et
Corned beaf, 150 gr. 69 et
Cocosbrood, 200 gr. 49 et
Vanillesuiker, 7 pakjes voor 25 et
Vruchtengriespudding, 200 gr. 38 et
Beschuit, 2 rollen 34 et
Appelmoes van Goudreinetten, grote flessen

nu nog voor 79 et
Kleutertaai, 250 gr. 39 et

Als extra reclame:
bij aankoop van f 5.— aan boodschappen, 250
gram lekkere kruidspeculaas voor 25 et.

Fa. J. W. Albers, Nieuwstad

Knittax
DE KONING DER BREIMACHINES.

Door de juiste naaldenligging is de Knittax ver
voor bij alle breimachines.
Dunne en dikke sportwol kan er gemakkelijk op
gebreid worden.

Ook uitgehaalde wol kan u er op breien.

Een machine die aan alle eisen voldoet.
50 maal vlugger dan met de hand, dus een
enorme tijdbesparing.
Eenvoudig om te leren.

Gratis les, tot u er alles op kan bAen.

100 pCt. service.

Vraagt demonstratie: aan de zaak alle dagen
l of na afspraak aan uw huis.

)̂e Knittax-dealer voor Vorden-rWigelo en
omstreken:

H. LUTH, VORDEN
Telefoon 396, Nieuwstad 4.

ADVERTEERT IN CONTACT

WONINGRUIL.
Wie ruilt NIEUW-
BOUWWONING te
Vorden tegen OUDE-
RE WONING te Al-
men of nabij ? Br. No.
10, Adv. Bur. te Slaa
Vorden.

PUIN gevraagd Aanb.
aan Adv. Bureau W. te
Slaa, Tel. 484.

Te koop aangeboden
Jaarsma E.M.J. Irana
OLIESTOOK-
KACHEL, slechts 3
maand gebrand, en 2
Etna KACHELS Sun
1030, in zeer goede
staat, Mevr. van Mou-
rik, „Midwijck,,.

Te koop een zo goed
als nieuwe SOLEX,
Lebbink, Delden

Klein KIPPENHOK
te koop v. 6a 7 kippen,
A. J. Teerink, Hendr.
v. Bramerenstraat 12.

Te koop zo goed als
nieuwe VOETBAL-
SCHOENEN en rode
ster EETAARD-
APPELEN bij R. A.
Engberts, Lochemse-
weg, Vorden.

Te koop prima EET-
AARDAPPELEN
Noordel, en IJsselster.
Wed. G. J. Gr. Jebbink
E 55 „'t Haller" Vor-
den.

Te koop INMAAK-
KOOL, 't Hoge 13.

Te koop een zw. b.
STIERKALF bijG.J.
Voskamp bij 't Enze-
rink, Vorden.

Te koop een toom
BIGGEN, J .H.M.
Memelink, B 89, Del-
den.

Te koop een toom
BIGGEN en kachel
„Davo". H. Lijftogt,
bij 't kerkhof.

Toom BIGGEN te
koop. G. Wuestenenk,
„Weideman".

Nu vis eten !
Keus uit een zee van soorten^

B£)M ^°°r B131'8 folder met zccr aan'
trekkelyke visrecepten.

Aangeboden door het Produktschap voor
Vis en Visprodukten.

Vis is licht verteerbaar, smakelijk
rijk aan goede voedings-en

stoffen. Vis schenkt U bovendien
rijke mogelijkheden tot afwisse-
ling.

Vele soorten l Vele bereidings-
wijzen! Breng afwisselend deze
soorten op tafel:
Schelvis, verse haring, schol,
diepvries

NAAM ..

ADRES ..

PLAATS,.

l

150
l

Zend deze bon in open enveloppe (waarop l
4 ets. postzegel) aan: Voorlichtingsbureau t

voor de Voeding, afd. Vis, Ijcnuiden.
l

Bupro-yas
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

„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

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150.— ; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

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).

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

Best brood
dat brood van

SCHURINK

Afdeling Vorden, Nederlands Ziekenhuisverplegingsfonds „N.E.Z.LEO.
's Gravenhage

Aangesloten bij de federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland.

Het grootste onderlinge Ziekenhuisverplegingsfonds in Nederland met 389 afdelingen

en correspondentschappen. Billijke tarieven. Geen wachttijd.

Voor inlichtingen zich te wenden ten kantore Wilhelminalaan 16, Telefoon 409 of wel bij de bode

G. J. Brummelman, B 70a, Telefoon 574.



Bestellingen voor

kool en
andijvie

worden weer aange-
nomen.

Beleefd aanbevelend,

Gebr. Kettelerij
Tel. 508

Sig.mag.

OLTHUYS
(D. Boersma)

Het adres voor een
prima sigaar.

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

Sportieve

IlLolière
in beige schdjfsuède met buigzame
celrubberzool.

f 24.90

Een van onze vele gemakkelijke herfst-
modellen.

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

Het adres voor oliestook is
en blijft

Gebr. Barendsen

J
3x voordeliger per 2 paar.

Nylons 2e paar voor1
2 prijs

v

Voorbeeld l
Nylons per paar f 3.95
2e paar

2 paar voor

f 1.98

f5.93

Voorbeeld II
Nylons per paar f 2.95
2e paar f 1.48

2 paar voor f 4.43

ONZE NYLONS ZIJN:
gemaakt van Enkalon garen.

van bekende fabrieken en merken.

zijn geminderd.

ladderstop aan boord en teen.

in mode-tinten en alle maten.

in verschillende diktes en beenlengtes.

Geldig t.e.m. 6 oktober '57.

Dameskousen
geplatteerd,
geminderd

f 1-75

Dameskousen
onze bekende
wollen kous

f 3.75

Meisjes- en Jongenskousen en -sokken
in wol, nylon of katoen, ruime sortering.

Natuurlijk
Textiel

A. WOLSING
Vorden

Nu het
weer

kouder wordt»

moet u

uw
wintergarderobe

weer

aanvullen!

Wij staan met onze nieuwe
prachtige sortering

Mantels, Japonnen,
Tricotpakjes,
Kindermantels en
3|4 jasjes
klaar om u naar uw keuze te
bedienen!

Visser
VORDEN

Altijd een beroek waard
TEL. 381

Wij ontvangen a.s.
woensdagmiddag weer

Amerikaanse eikels
a 12 et. per kg.

REMMERS
• •————^—••—^—»—..——————.•

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

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

Kaasliefhebbers
in Vorden.

We hebben beslag kunnen
leggen op een partij

bijzonder lekkere
belegen volvette
kaas.

Ter kennismaking deze week
f 1.59 per 500 gram.

PARDIJS
heeft het voor U!

De planttijd voor Bloembollen
is weer aangekomen.

Wij hebben voor Ut HyacinA
Tulpen, Narcissen, Crocus, enzT

Bloemisterij Van Kesteren
Zutphenseweg 87, Vorden

n,

R. J. KOERSELMAN

A.s. zondag 29 sept. competitiewedstrijd

Ratti l - Pax l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Rijwielreparatie» -onderdelen
en toebehoren*

Uw adres
A. G. Tragter, Zutpb.weg

Dansschool HOUTMAN
AAN DE LEERLINGEN. Wenst U nog
toegangsbewijzen? Dan nog vóór 30 sept.
deze. afhalen.
Inschrijving n. leerlingen nog mogelijk t.m'
oktober. Speciaal systeem in Mambo, Rum-
ba, Calypso Jivo.

Empo Rijwielfabriek

H. B. Emsbroek, Vorden

vraagt voor het schoonmaken der
kantoren in de avonduren
EEN WERKSTER.

Sollicitaties zowel schriftelijk als mon-
deling.

Eventuele inlichtingen worden na
kantoortijd ook gaarne verstrekt door
de heer D. Luichies, Insulindelaan 29,

Vorden.

Hervormde Gemeente Vorden
Zittingen tot inning der kerkelijke bijdra-
gen op vrijdag 4 oktober van 9 tot 11 uur
en zaterdag 5 oktober van 2 tot 3.30 uur
in de consistorie der Herv. Kerk.

Het visitekaartje van uw huis!
Uw kamers zien er gezellig uit
met nieuwe vitrage's en overgor-
dijnstoffen. Een grote sortering in
diverse prijzen.

Laat U eens vrij-

blijvend adviseren.

Wij garanderen u

prima werk.

Visser
Vorden

U komt toch vrijdag 4 oktober
a.s. op de najaars- tevens verlo-
tingsmarkt?

*Voor de Vordense inge-
zetenen speciale attrakties.

Wat u moet doen om eventueel
hiervoor in aanmerking te komen,
kunt u lezen op de kaart, die u a.s.
woensdag met de post krijgt thuis
bezorgd*

De marktcommissie.

jlafro s c£akensnoiv presenteert

„HAPPY DAYS
een blijspel van een jong echtpaar, welke hun
inkopen hebben gedaan in Vorden.
Medewerkenden: Ans Hazelaar, Ko Steup,Jaap
Fröger en de mannequins José en Nelita.

U gratis aangeboden door onderstaande zaken:
A. G. Tragter, Garagebedrijf, Taxiverhuur en Rijwielen
W. Kieskamp, Slagerij
H. Luth, Textiel
Fa. Martens, Horlogerie
F. A. Smit, Levensmiddelen
G. J. Schurink, Bakkerij
H. W. Visser, Textiel en Meubelen
J. H. Schuppers, Bakkerij
G. W. Luimes, Meubilering en Stoffering
M. J. Kroneman, Dameshoeden
L. Schoolderman, Manufacturen
R. G. J. Kuypers, Garagebedrijf, Taxi en Rijwielhandel
„De Olde Meulle", Drogisterij
R. J. Koerselman, Luxe- en Huishoudelijke-artikelen
W. Pardijs, Levensmiddelen
A. Jansen, Schoenen
J. Wiekart, Dameskapsalon
N. J. Keune, Huishoudelijke-artikelen en Polygas
H. G. WullinTk, Schoenwinkel
G. W. Eijerkamp, „'t Centrum", Sigaren en Sigaretten
Gebr. Barendsen, Kachels
H. W. Groot Enzerink, Rijwielhandel en Naaimachines

Woensdag 2 oktober a.s. in het Nutsgebouw te Vorden.
Entreekaarten gratis verkrijgbaar bij bovenstaande zaken.

Bezoekt onze

DEMONSTRATIE
van alle modellen oliekachels en
oliehaardkachels op zaterdag 5 okt.
in café „de Zon".

Gebr. Barendsen


