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„DE EENDRACHT','
Deze week werd bij de Goöp. Landbouw-
aankoopvereniging „De Eendracht" een be-
langrijke uitbreiding van de reeds bestaande
gebouwen in gebruik genomen. Er is nl.
een silo gebouwd met een inhoud van 475
ton. Tesamen met de oude graansilo's kan
men hier nu 800 ton graan bergen. Het
nieuwe gedeelte bestaat uit 10 cellen van
24 ton en 5 van 47 ton. In deze cellei^
wordt het graan bewaard, dat de leden hier
ter opslag brengen en waarvan zij dan naar
behoefte kunnen gebruiken. Het nieuwe ge-
bouw, dat bij het bestaande is aangetrok-
ken, is gebouwd door de fa Roelofsen en
Hoek uit Raalte en stond onder architec-
tuur van de heer Sparreboom van het Cen-
traal Bureau te Rotterdam. De technische
installatie werd verzorgd door de firma
ten Zijthoff en Zoon uit Deventer, terwijl
de firma P. Dekker de uitgebreide elec-
trische installatie heeft aangelegd.
Zaterdagmiddag werd het personeel met
hun dames de gelegenheid geboden om het
gehele bedrijf te bezichtigen, waarvan een
druk gebruik werd gemaakt. Vanaf Maan-
dag t.e.m. Donderdag konden de leden en
hun dames een rondgang maken, terwijl het
bestuur besloten heeft om ook niet-leden
in de gelegenheid te stellen om het bedrijf
te bezichtigen en wel op Vrijdag en Zater-
dagmiddag.
Ter gelegenheid van de opening heeft het
personeel tal van aardige stands en diora-
ma's vervaardigd, alle betrekking hebbende
op het bedrijf en de landbouw, behalve de
maquette van een kolenmijn, welke com-
pleet met een levensgrote mijnwerkers-
figuur de kolenafdeling verlevendigt. Op
aanschouwelijke wijze wordt op een meng-
tafel weergegeven uit welke soorten meel
e.d. de verschillende soorten voeders be-
staan. Er staat in de touwwerkafdeling een
koe van touw, er zijn schilderstukken en
boerderijen van carton te zien, kortom zo-
wel de directeur de heer H. Klein Brinke,
als ieder lid van het personeel heeft zijn
beste beentje voorgezet om van deze open-
stelling iets bijzonders te maken. Met een
modern ingericht hok met kippen en een
hok, zoals het 50 jaar geleden er nog uit-
zag, laat men de kippenhouders aanschou-
welijk zien hoe het wél en niet moet. Kort-
om, het was de moeite waard om dezer
dagen eens een bezoek aan ,,De Eendracht"
te brengen.

Last van JKenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

ORIENTERINGSRIT
Zaterdagavond werd door de Vordense
Auto- en Motorclub „De Graafschaps-
rijders" een oriënteringsrit gehouden, waar-
aan een 20-tal auto- en motorrijders deel-
nam. Er werd gereden volgens de hand-
leiding van de K.N.M.V. De prijswinnaars
waren:
Auto's: l L. Rouwenhorst, Vorden; 2 H.
Bogchclman, Vorden; 3 Gebr. Groot Bra-
mel, Vorden.
Motoren: l J. Bakker, Zutphen; 2 D. J.
Rouwenhorst. Vorden; 3 Bergsma, Almen.
Op de te Lochem gehouden oriënteringsrit
behaalde onze plaatsgenoot de heer F. Eskes
een vierde prijs met motor.

HOOFDPRIJS NUTSFLORALIA
De hoofdprijs van de Floraliatcntoonstelling
is nog altijd niet opgehaald. Het is lot 376.
Tal van prijzen zijn nog aanwezig, wie dus
nog ergens een lot heeft, kom eens kijken
of u een prijs hebt en haal hem spoedig op.

Kerkdiensten Zondag 18 October.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen. Bed. H. Doop.
7.15 uur Ds P. W. van Arkel, van Ruurlo..

Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat.

Öeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

R.K Kerk
7.30 uur H.Mis, l O uur Hoogmis, 4 uur Lof.

#. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 17 Oct. t . e .m. Zondag 18
Oct. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 126 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 35.— tot f 40.—
per stuk.
De handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 9—15 October 1953
Geboren: d. v. H. Harmsen en H. Harm-
sen-Schotsman; d. v. H. J. Eggink «n R.
Th. M. Eggink-Zents; d. v. F. R. Schoenaker
en G. A. M. Schoenaker-Holtslag; z. v. H.
Hissink en A. Hissink-Scholten; z. v. S.
)oornberg en R. M. Doornberg-de Vries.
)verleden: H. Reerink, m. oud 80 jaar.

JAAROVERZICHT NUTSSPAARBANK
Uit het jaaroverzicht van de Nutsspaar-
bank, verstrekt door het bestuurslid-kas-
>ier, de heer J. W. Klein Lebbink, kunnen
ve het volgende mededelen:

De rente aan de inleggers bedroeg 2 'A. "/<>•
Aan 1498 inleggers was op l Januari 1952
verschuldigd f 761.530,23. Er werd meer
ingelegd dan terugbetaald f 48.798,95. Aan
rente werd bijgeschreven f 19.299,93, zodat
op 31 December j.l. aan inleggers verschul-
digd was f 829.629,11. Het aantal inleg-
gers steeg met 22 en bedraagt thans 1520.
De balans geeft aan, dat er een reserve is
van f 95.772,40. De uitstaande hypotheken
bedragen f 347.080,39, Het effecten-bezit is
f 488.861,37. Er is over het afgelopen jaar
een winst gemaakt van f 31.138,69, waar-
onder is begrepen een koerswinst op effec-
ten van f 24.311,67, zodat de eigenlijke
exploitatiewinst f 6827,02 bedraagt.
De reserve bedraagt ll1^ % van het inleg-
gerskapitaal. De bank is lid van de Ned.
Spaarbankbond, welke tevens de controle
der boeken werd opgedragen. De bank is
in verband met de wens der inleggers,
dagelijks de gehele dag geopend, uitgezon-
derd Zaterdagsmiddags. Tenslotte \vordt
nog medegedeeld dat het winst saldo op de
reserverekening geboekt is.

EMIGRATIE NAAR CANADA
Voor de Bond van Plattelandsvrouwen, afd.
Vorden, heeft de heer J. Vink uit Arnhem
Woensdagavond een causerie gehouden in
't Nutsgebouw. De belangstelling was tame-
lijk goed. Het onderwerp was: „Het leven
van de Ned. emigranten in Canada".
Spreker zette uit een, verduidelijkt met
film, de zeden en gewoonten in dat land
en de voor- en nadelen daar. Een eerste
vereiste is kennis van de Engelse taal.
Landbouwers en bekwame vaklieden vinden
daar een zeer ruim bestaan. De woningnood
speelt ook daar een rol, maar dit wordt
Jangzaam beter.

HOOFDPRIJS MARKTLOTERIJ
Ruim een week na de trekking der Vor-
dense marktloterij heeft zich de eigenaar
van het lot, waarop de hoofdprijs gevallen
is — zijnde een rund — aangemeld. Het
is een fabrieksarbeider uit Loenen, die -
zoals hij verklaarde — nog nimmer in een
loterij wat gewonnen had.

Volgens het programma, dat de voorzit le i
van het Nut, de heer H. Wesselink, op de
jaarvergadering bekend maakte staat de
leden weer een aantal mooie Nutsavonden
te wachten.
Op 23 October zal de bekende zangeres
Georgette Hagedoorn een avond geven met
een programma geestige en beschaafde lie-
deren. In November zal de musicoloog!
van Ravenzwaai de volledige opera Carmen
brengen op platen. Op 18 December zal Ds
Langstraat een voordracht houden. Op 20
Januari brengt de Nutstoneelclub uit Does-
burg het blijspel „Op 't nippertje". In
Februari geeft de Ned. Reisver, een film-
avond met causerie over Afrika en over
„Een Volkserfenis". Op 24 Februari is er
weer de traditionele ouderavond van de
kleuterschool. Op 19 Maart spreekt de heer
J. Verhagen over „De Zeesleepvaart". Als
sluitstuk van het seizoen treedt in April
de amusementsvereniging Vorden voor het
Nut op met een toneelstuk. De voorzitter
wekte de leden op om suggesties voor de

JMutsavonden op te geven aan de secreta-
resse, mevr. van Mourik, opdat met de
wensen der leden rekening kan worden ge-
houden.

H O O F D P U N T < m
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijntabletten Koker 80 et.

Uit de verschillende jaarverslagen van de
secretaresse kunnen we het volgende mede-
delen. Met waarderende woorden werden
de overleden Nutsleden herdacht in het bij-
zonder mevr. Lulofs-Cost Budde, die bij-
zonder veel heeft gedaan voor de kleuter-
school, waarvan zij de laatste jaren ere-
voorzitster was.
Het bioscoop-bezoek is bevredigend, zodat
/•eer w a a r s c h i j n l i j k ook in de komende
maanden Vorden 2 maal per maand een
filmavond krijgt.
De verschillende cursussen hebben een
goede deelname.
De Nutsbibliotheek leende 1544 boeken
meer uit dan vorig jaar. De Nutskleuter-
school werd weer druk bezocht. Zij telt
thans 88 leerlingen. Me j. Wesselink vol-
deed als hoofd weer uitstekend.
Het Nut /elf telt 248 leden, 3 ereleden en
28 adspirant-leden.
Door een der leden werd de mogelijkheid
van een blokfuit-cursus geopperd, waarbij
— evenals in andere plaatsen - - de blok-
fluiten tegen enkele cen ten per week ten-
slotte eigendom worden van de kinderen,
die hieraan wensen deel te nemen. De cur-
sus zal staan o.l.v. me j. Uyterschout. Lief-
hebbers onder de jeugd gelieven zich hier-
voor bij de secretaresse op te geven.
Ook kwam de oprichting van een Nuts-
ping-pongclub ter sprake. Het Nut heeft
gratis de beschikking over een tafel en
materiaal, zodat de kosten van deelname
niet hoog behoeven te zijn. Men zal zich
op dat punt verstaan met sport- en gym-
nastiekverenigingen voor deelname.
Bij de rondvraag stelde de heer Harwig een
naaimachine gratis beschikbaar voor de
naaicursus, daar hieraan ('en groot gebrek
is, welk gebaar met applaus begroet werd.



Uw hele leven
kunt U plezier hebben
van een goede kijker.
Wij leveren U onder
volle garantie een org.

Braun Imperial
toneel-en sportkijker

voor f8.60.
Geeft Uw naam en adres
op (duidelijk s.v.p.!) en U
ontvangt een kijker franco-
rembours.
Fotobedrij f De Graaf f,
sinds 1930 Sassenheim-ZH.

Bijverdienste
van f 6.— p. dag

voor geschikt persoon met
wat vrije tijd. Geen verz.
Geen tijdschriften. Br. met
opgave werkkring aan:

Postbus 163, TILBURG

V^ LEVERfiNCIEK.
VOOR, 0LLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEH TEL: 27*

Windschermen
voor motor- en

bromfietsrijders
bij:

A. G. T R A G T E R

H.H. Motorrijders
Leren jassen,
Beenpijpen,
Beenkappen,
Brillen,
Handschoenen, enz.
Koopt dit bij de man,
die het ook repareren kan
Aanbevelend

G. W. Luimes

Advertenties
en

Abonnementen
voor alle kranten

worden aangenomen
door:

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484

en D. TE S L A A ,
Schoolstraat 11

A.s. Zondag, 2 uur

Vorden l -
S.H.E. l

H. H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.

W. ROSSEL
Pluirnveehandel

Telef 283 Vorden

fm Nutsgebouw -*
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 24 October, 8 uur
de realistische Franse film

De verboden vrucht
met FERNANDEL bekend uit Don Camillo
en Frangoise Arnoul.

• Een gemiste trein . ..
• Een kleine bar. . .
% Een geraffineerd meisje ...
0 Een groot avontuur!}

Het leven van een man van 45 jaar, die meende
dat een meisje van 20 jaar hem de liefde zou
kunnen schenken, die hij nodig had.
Toegang boven 18 jaar. EXTRA:

De voetbalwedstrijd Continent-Barcelona
te Amsterdam.

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11

Schieten, Biljarten
en Balgooien

op Woensdag 21 October

bij CAFÉ KRIJT - Wichmond

Aanvang half acht.

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
H.H. Veehouders,
De nieuwe methode
voor het vastzetten van
koeien in de stal met
de z. g. hangr iemen,
kunt U deze week bij
ons zien. Kom gerust
eens kijken, 't Moet
prima zijn en zeer prac-
tisch. Verschillende
stallen werden al door
ons geleverd.

Aanbevelend,

G. W. Luimes Voita
Voor alle soorten

Drukwerk
naar

\Volters, Nieuwstad

AJAARSTIJD OUSENTIJD

Door zeer voordelige inkoop kunnen wij a aanbieden

*

>ie Nylon kous

keus slechts 2.49

Zeer fijne gemind. Nylons

Slechts 3.49

De bekende Vasana Nylons

Vanaf . 3.95

Profiteert hiervan, daar hiervan
maar beperkte voorraad is.

(•tfl-|f&-
9cl

-c ol *«-CiiiM»-'} RAADHUISSTR., VORDEN

Een advertentie, in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen

Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch . .. laag in prijs

Wij blijven hoog in kwaliteit
en laag in prijs!

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

200 gr.
200 gr.

runderrookvl. 50 et
paarden „ 50 et
ham 50 et
plockworst 50 et
dr. metworst 50 et
boterhamw. 34 et
pekel vlees 38 et
gebr. gehakt 38 et

Extra reclame

100
100
100
100
100

gr-
gr-
gr-
gr.

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
hoofdkaas

lunchworst
pekelvlees

50 et
75 et

100 gr. preskop
500 gr. vet spek

voor Zaterdag:
200 gr. ham
200 gr. boterhamw.

30 et
18 et
18 et
25 et
20 et
18 et

125 et

90 et
60 et

Wekelijks af te geven: VIERDELS, vanaf f 1.25 p. 500 gr.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Voor een

aardewerk- of porceleinen }seruies
slaagt u bij ons beter

Voor j 21.75

heeft u een porceleinen theeservies

NICO KEU NE, Tel. 289
BETER GOEDKOPER

Zaterdag 24 October a.s.
BAL

in zaal Concordia
te Hengelo-G. Aanv. 7 uur

PRIMA DANSMUZIEK

Entree 75 et

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Dep. Vorden
Opgericht 1818

Opening v. h. winterseizoen

op a.s. Vrijdag 23 Oct. 's av. 8 u, pree.
met een KUNSTavond, verzorgd door

Mevr* Georgette Hagedoorn
zangeres en tleclamatrice

en

Pierre Verdonck
in een internationaal programma

*
Een unieke avond voor Vorden
die niemand mag verzuimen!

*Uit de Pers:
Geestig, beschaafd, in één woord schitterend!

Toegang v. Nutsleden m. l huisgen. a f 0.50 p. p*
„ „ „ v. andere Depart. a f 0.75 p. p-

„ „ Niet-leden . . . . a f 1.50 p . p-
Zaal open 7.30 uur

Het Bestuur

Donderdag 22 October

's avonds 7.30 uur in gebouw Irene

JONGE KERK
Onderwerp voor deze avond:

Hervormd of Gereformeerd?

g
de winter door,

Radio zorgt daarvoor!

l Vraagt inlichtingen |
L en demonstratie J

Techn. Bur. P. Dekker
Electra, Radio, Televisie

It geniet meer
van de lange avonden met een paar

warme pantoffels

i
van W U L L I N K

„Onbetwist de Schoenenspecialist"



GEMEENTEAVOND HERV. GEM.
Dinsdagavond werd de eerste gemeente-
avond van de Hervormde Gemeente in dit
winterseizoen gehouden. Ds Jansen, voor-
zitter van de kerkeraad, opende de ver-
gadering en las een gedeelte uit het achtste
hoofdstuk van de tweede brief van Paulus
aan de Corinthiërs. In dit schriftgedeelte
wekt Paulus de gemeente op tot offervaar-
digheid en nu deze avond tot onderwerp
heeft: „De taak en de zorg van de Kerk-
vopgdij" wil de voorzitter een beroep doen
op de liefde van de gemeenteleden voor
de kerk en daardoor komen tot meer offer«
vaardigheid.
Na dit inleidend woord namen de leden van
de Kerkvoogdij en van de Restauratiecom-
misise voor in de zaal plaats rondom de
tafel en vormden een gespreksforum. Er
werd begonnen met het afvuren van ver-
schillende vragen aan het adres van de ad-
ministrerende kerkvoogd, zoals: hoe groot
zijn de bezittingen van de kerk, hoeveel
zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven,
is de kerkelijke bijdrage die gevraagd wordt
hoger dan in omliggende plaatsen, wat
doet men met de lidmaten die hun kerke-
lijke bijdrage niet betalen enz.
Al deze vragen werden afdoende beant-
woord door de heer Kulsdom, hierbij ge-
assisteerd door de andere leden van de
Kerkvoogdij.
Mevrouw Staring vertelde daarna een en
ander uit de geschiedenis van ons Hervormd
'kerkgebouw.
Hierna werd gesproke;n pver de a.s. res-i
tauratie. De kosten zijn geraamd op 80.000
gulden. Monumentenzorg heeft 45.000 gul-
den toegezegd, terwijl men hoopt op sub-
sidie van provincie en burgelijke gemeente
De kerkelijke gemeente moet dan nog ruim
20.000 gulden bij elkaar brengen. Men is
daarom bezig met een rondgang door de
gemeente en tot op heden is de opbrengst
bemoedigend.
Nu kreeg mevr. v. d. Wall Bake het woor
om na alles wat over de uitwendige res-
tauratie van de kerk verteld was, haar
plannen te ontvouwen op welke wijze het
inwendige van het gebouw veranderd moet
worden.
Tenslotte werd deze goedbezochte gemeen-
teavond door Ds Langstraat gesloten.

VOETBAL
Het had maar weinig gescheeld of Vorden
was Zondag met winst uit Warnsveld
teruggekomen. Vooral het laatste kwartier
kreeg de jeugdige Vordense voorhoede, kan-
sen te over om de gelijkmaker in het net
te schieten, doch de onervarenheid speelde
bij de meeste spelers nog een te grote rol.
Het is een spannende en prettig gespeelde
wedstrijd geworden. Warnsveld nam door
een misverstand in de Vordense achterhoede
de leiding. Uit een voorzet van rechts maakte
Vordens midvoor op keurige wijze de ge-
lijkmaker en bijna was hier nog een doel-
punt gevallen, doch de Boys-keper sloeg de
bal via de binnenkant van de paal het veld
weer in. In het eerste kwartier na rust
wisten de Warnsvcldse Boys nogmaals te
scoren met een effectvol schot, doch hierna
was weer het woord aan Vorden, doch zo-
als gezegd, veel geluk hadden de geel-zwar-
ten niet. Een gelijkspel had Vorden zeker
wel verdiend. Nog zij vermeld dat keper
Smith een penalty wegens hands keurig uit
zijn doel wist te houden.
V orden H verloor met een gehavend elftal
met 5—O van Reuni4, terwijl Vorden 3 met
2—l van AZG6 won. De junioren slaagden
er Zaterdagmiddag in van Almen met 3—l
te winnen.
A.s. Zondag speelt Vorden I thuis tegen
SHEI uit Hall-Empe. SHE speelt met wis-
selend succes en er valt van de uitslag
weinig te voorspellen. Wanneer de voor-
hoede meer en zuiverder weet te schieten,
dan behoeft het zeker geen nederlaag voor
Vorden te worden.
Vorden II trekt naar Lochem 4, Vorden 3
ontvangt Zutphen 4 en Vorden a krijgt
Zaterdagmiddag bezoek van BIC b uit
Brommen.

DRUK BEZOCHTE MODESHOW
Onder auspiciën van de fa H. W. Visser
.werden er Dinsdag- en Woensdagavond
in zaal Bakker zeer druk bezochte mode-
modeshows gehouden. De zaal was keurig
aangekleed, waartoe het bloemenmagazijn
Derksen het zijne had bijgedragen. Een
4-tal mannequins, w.o. één voor vol-slanke
figuren, toonden de laatste snufjes op
dames-rnodegebied, waarbij het opviel dat
de veel besproken Dior-lengte der japon-
nen nog maar weinig opgang heeft ge-
maakt. Een twee-tal heren flaneerde voor
de damesschare in vlotte herencostuums
naar de latest fashion, terwijl een jongetje
en twee kleine meisjes kinderkleding aller
aardigst demonstreerden. In de pauze werden
nieuwe modellen corsetten de dames ge-
toond. Het slot vormde nu eens niet een
bruidsstoet, doch een verlovingspartij met
alleraardigste cocktailjaponnen.
De firma R. Koerselman zorgde voor deze
show voor bijpassende byouteriën en tas-
jes, de fa A. Jansen voor de schoentjes
en de fa J. Kroneman-Jörissen voor vlotte
bijpassende hoedjes.
Mevrouw Elbrink-Visscr toonde zich een
vlotte explicatrice door op vaak geestige
wijze de bijzonderheden van elk nummer
naar voren te brengen. Jo van Haaren had
de prettige taak een en ander in een muzi-
kale omlijsting te zetten. Ongetwijfeld zul-
len vele dames over de „dromen" van
japonnen 's nachts nog wel nagedroomd
hebben.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer G. J. Groot
Obbink slaagde te Wageningen voor het
diploma Landbouwwerktuigenkennis, ken-
nis van Tractoren en Tractorenwerktuigen.

PADVINDERIJ
Zaterdag 10 October had bij het troephuis
der David l Alfordgroep de installatie plaats
van B. B. de Boer als assistent verkenngrs-^
leider. Aanwezig waren behalve de leider,
de verkenners en de welpen, ook de plaat-
selijke commissie, benevens enkele familie-
leden van de nieuwe vaandrig.
Na de installatie welke geschiedde door de
hopman werden de vaandrig en ook zijn
moeder door de leiding een klein aandenkeir
overhandigd.
Hierna kreeg de vaandrig de leiding bij het
jspel van verkenners en welpen en werd
de genodigden een verfrissing aangeboden,
waarmede deze installatieplechtigheid weer
was beëindigd.

25-JARIG JUBILEUM „INTERNOS"
Op waardige en feestelijke wijze heeft de
R.K. Toneelvereniging „Internos" Zondag
haar 25-jarig bestaan herdacht,
's Morgens om 7 uur werd de kerkelijke
viering ingezet met een H. Mis t.i.v. de
overleden leden met alg. H. Communie*
waarna om half tien in de parochiekerk
een Plechtige Hoogmis werd gecelebreerd.
Het R.K. Zangkoor „Cantemus Domine"
zong voor deze gelegenheid, de prachtige
3-stemmige „Missa in Honorem Sanelae
MathildisV van Hub. Cuijpers.
De grote belangstelling in zaal Schoenaker
Zondagmiddag op de receptie bewees over-
duidelijk, welk een medeleven er bestaat
voor de verrichtingen van de jubilerende
vereniging.
Naast een groot aantal bloemstukken wer-
den vele andere stoffelijke blijken van
waardering aangeboden w.o. verschillende
enveloppen met inhoud,
's Avonds werd aan led MI, oud-leden en
genodigden een gezellige feestavond aan-
geboden, waarop de voorzitter in zijn ope-
ningswoord er zijn vreugde over uitsprak,
dat zo velen door hun aanwezigheid blijk
gaven van hun medeleven.

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404
Spr. memoreerde dat er in de afgelopen
jaren vele offers waren gebracht en dat
„Internos'' aan de jongeren, naast plichts-
besef, ook aanpassingsvermogen had trach-
ten te leren. Voorts had men steeds mede-
werking mogen verlenen aan diverse so-
ciale en culturele instellingen in de parochie.
Naast God bracht spreker dank aan de
Pastoor en de Geestelijkheid, die in de
loop der jaren een grote steun waren ge-
weest, aan de burgelijke overheid en allen
die steeds hun bereidwillige medewerking
hadden verleend.
Pastoor Ponsioen feliciteerde de vereniging
van ganser harte. ,',Internos"« heeft, aldus
spreker, niet alleen haar talenten voor zich-
zelf willen bewaren, doch deze ook produc-
tief gemaakt voor anderen. Op principiële
basis was het culturele leven der parochie
door steeds beter toneelspel op hoger
niveau gebracht. Wanneer er een beroep
op de vereniging werd gedaan, was dit
nooit tevergeefs.
Met de wens, dat „Internos" via vele suc-
cesvolle toneelavonden op zou mogen gaan

IVOROL: tanden Wit, adem

RATTI-NIEUWS
In een spannende wedstrijd wist Ratti de
mannen uit Rietmolen in eigen huis de
beide puntjes af te snoepen en kwamen zij
zodoende bovenaan de ranglijst. De Ratti -
jongens startten overdonderend en na een
kwartier scoorde de Ratti-linksbuiten voor
de eerste keer O—1.
Na enige tijd kon de middenvoor der thuis-
club de stand weer gelijk maken l—1.
Hoewel Rietmolen na de thee haar op-
stelling had gewijzigd, bleek dit toch niet
veel resultaat te hebben, want met da
regelmaat van een machine voerde Ratti
de score omhoog.
De thuisclub kon hierna nog eenmaal doel-
punten en kwam het einde met 5—2 in
Ratti's voordcel, welke uitslag de krachts-
verhouding goed weergeeft.
De reserves kregen op eigen terrein van
het bezoekende Baakse Boys I een dikke
9—l nederlaag te incasseren, terwijl de
A-junioren in Keyenborg met 6—l ge-
slagen werden.
A.s. Zondag zijn de beide senioren-elf tal-
len vrij. Ratti A krijgt bezoek van Pax A
en kan hier met een volledig elftal de
volle buit binnenhalen.

En toch ... er is maar één CONTACT

naar het gouden jubileum, sloot de Pastoor
zijn feestelijke toespraak. Vervolgens schet-
ste de oud-voorzitter van „Internos", de
heer H. Folmer op de hem eigen humo-
ristische wijze de eerste jaren van de ver-
eniging, waaruit bleek, dat ondanks vaak
ongunstige omstandigheden de goede geest
en prettige samenwerking steeds waren ge-
bleven.
Hierna huldigde hij de vier jubilarissen t.w.
de heren A. Mombarg (voorz.), G. Bouw-
meester (regisseur), J. Mokkink en J. V r e e -
man. Spreker noemde het een grote pres-
tatie, dat zij, ondanks hun zorg voor het
huisgezin, gedurende 25 jaren alles hadden
getrotseerd wanneer het ging om het. belang
van hun vereniging. Tot slot wees hij nog
op de wens van „Internos" om een vast
toneel te bezitten en sprak hij de hoop
uit dat het thans ontworpen plan tot ver-
we/enlijking mocht komen.
Hierna volgde een non-stop-programmu.
waar allen kostelijk van genoten.
De voorzitter dankte tenslotte namens de
leden van „Internos" allen van harte, het
«gezelschap voor hun kostelijke spel, de
diverse verenigingsbesturen voor hun be-
langstelling en milde gaven en de vele
anderen voor hun sympathie en mede-
leven.



Papa en Mama zijn
vandaag I 2 l / s jaar: ge-
trouwd.
Receptie 3.30—5 uur
in zaal Lettink,

Almenseweg.
De kinderen Bruggeman :

Janny, Jaap, Hans en Leo

VORDEN, 17 October '53
Almenseweg

Klein doktersgezin te
Amsterdam vraagt:
flink zelfst. MEISJE
hoog loon, meer hulp
aanwezig. Inlichtingen
Mevr. Boorsma,
„Nuova" Vorden.

Gevraagd wegens hu-
welijk der tegenwoor-
dige
een net dagmeisje
Mevr. Wegchelaer,
,,Casa Mia"

Gevraagd
een DIENSTBODE
voor 2 of 3 dagen per
week, voor hulp in de
huishouding.
H. Haverkamp,

Smidshuis

Per l Nov. gevraagd
een flink dagmeisje.
Inl. Bureau dezes.

Bij Wiekart blijven
hangen een hoofd-
doek en een stola.

Best brood,

dat brood van

SCHURINK
******»***»»»**»
Aangeboden :

net Kosthuis
Inl. bur. Contact.

Te koop een vulkachel
z.g.a.n. G. v. Veldhui-
zen, B 104.

Te koop pluk- en val-
appels (Bellefleur.)
H. J. Brinkerhof,
C 48

Te koop een leren
paardenploegtuig van
de marktverloting, bij
D. KI. Geltink,
Klein Garmel.

Te koop toom biggen
Wed. D. J. Wensink,
E 87 Linde.

Te koop val- en pluk-
appels, Goudr., Belle-
fleur. B. Ruesink,
B 64

Te koop r. b. dr. maal,
a.d. teil. 24 Oct. wit
bedrijf, ingeënt t. m. en
kl. zeer.

G. J. Weenk, B 47

Zoete appels te koop.
Joh. Besselink, Delden
B 37

6 biggen te koop.
Keuze uit 10. bij
D. J. Wonnink, C 40,
Hackfort.

Te koop een toom
biggen en eenneurende
vaars met goede pa-
pieren. A. Tjoonk,
v. h. Garmel.

nrZaterdag 24 October a.s. hopen onze
X lieve Ouders en Grootouders

P. Chr. Rouwen

X
Th. W. Rouwen-Lucassen u

hun 40-jarige echtvereniging te her- X
denken. Dat zij nog lang voor elkaar ^
en voor ons gespaard mogen blijven V
is de wens van ons allen.

Hun dankbare kinderen,
kleinkinderen en verloofden

Receptie 1.30—3 uur, „Den Halfweg"

X VORDEN, October 1953. X

Heden overleed door een noodlottig
ongeval onze inniggeliefde Zuster en
Tante

JENNEKE ZWEVERINK

in de ouderdom van 68 jaar.

Dat zij ruste in vrede

Vorden, J. Zweverink
„ Fam. H. J. Zweverink

en kinderen

Vorden, 11 October 1953
„Riefelkamp"

De begrafenis heeft Donderdag 15 October plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats te Zutphen.

Meubelfabriek Lenselink
Vordenseweg 42, Tel. 481, Hengelo-G.

vraagt

Meubelmakers, mach. Hout-aker

ĝ Ri leerlingen

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt

zegt openhartig: HET IS PERFECT!

Grote keuze in

VILT, VELOURS en
VELOÜRS-CHIFFON-

HOEDEN
in alle prijzen

KRONEMAN-JÖR1SSEN
Vervormen en moderniseren van

oude hoeden op eigen atelier

v J

Hervormde Gemeente

A.s. week worden de volgende huis-
samenkomsten gehouden:

Ds Jansen
Dindag 20 Oct. fam. Norde, „Wenneker"

Ds Langstraat
Maandag 19 Oct. fam. Th. Nijenhuis, B 9
Dinsdag 20 Oct. fam. Van Asselt, Ë 28

Nuts-spaarbank
Opgericht 1819

Dorpsstraat 40 - Vorden

De Bank stelt

gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen.

J rofiteer dezeiveek:
Prachtige grove rijst per L/2 kg 59 et
Mooie vijgen, per 250 gram 35 et
Zure haring, per pot v. 8 stuks 90 et
Cocosbrood, per 100 gram 25 et

(frambozen en chocolade)
Uw kinderen zijn er dol op!

Echte Gelderse Rookworst
per stuk 79 et

Fijne knakworst
per pot van 8 stuks 135 et

Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

Onmisbaar
voor op de BROMFIETS

Specale aanbieding Boxlederen Wanten
met lange lederen kappen. Grote maten.

Uil F Q ÜR
Normale prijs f 9.75 U U l U. U U

* Zorg, dat u er vlug bij bent
* De voorraad is beperkt
* Dit komt nooit weer

Lederwarenmagazijn JLÏiberty
Nieuwstad 10 - Telef. 3750 - Zutphen
Postorders. U kunt deze wanten ook per
post toegezonden krijgen met portverhoging
van 30 et, waarna u per girocheque of post-
wissel kunt betalen.

LEREN
Wanten en
handschoenen

voor bromfiets- en
motorrijders

in diverse prijzen
A. G. TRAGTER

Bij inschr. te koop:
Plm. 9 are voederbie-
ten (groenkraag). Br.
inleveren voor Woens-
dagavond 23 Oct. om
8 uur bij H. Uenk,
Nieuwstad 67.

Keurige meisjesfiets, 2e
hands voor leeftijd plm.
10 jaar. Met garantie.
Barinks Rijwielhandel.

Te koop partij man-
gels, G. J. Groot Jeb-
bink, Almenseweg.

Te koop van particu-
lier:
V O L K S W A G E N
(Luxe 1950) in uitste-
kende staat. Te bevr.
na 6 uur Reclamebur.
,,Rebo" Gorssel.
Tel. 500 (K 6759)

Te koop 11 zware big-
gen. D. Pardijs.

Kranenburg

WEGGELOPEN
kleine zwarte hond.
Gaarne bericht Insu-
lindelaan 30.

Speciale aanbieding l

Zuiver wollen DAMES PULLOVERS

iHhnoderne kleuren, voor f 9*98

Bij aankoop van 5 KNOTTEN WOL

ontvangt u GRATIS 80 breipatronen
zolang de voorraad strekt

K O U S E N R E P A R A T I E

}/orden

Om misverstand te voorkomen wordt
hierbij meegedeeld, dat

de zaak op dezelfde voet

wordt voortgezet

Ook reparaties

Fa H* G* Albers, Schocnhandcl

Neen, onze adverteerders
zijn niet gek!

Zij gooien heus hun geld niet
weg, doch ondervinden dage-
lijks, welk een bekendheid
hun zaak verkrijgt, doordat
zij geregeld met hun artikelen

in CONTACT adverteren

Drukkerij Wolters

Te koop een in goede
staat verkerende haard
voor f 65. — . Wegens
aanschaffing grotere.
Te bevr. bur. v.d. blad

Voor
mestkuikens en
loonbroeden

naar W E E N K ' S
Broederij — Linde.

Te koop prima biggen
en vers gedorst haver-
stro. Kasteel Vorden

Te koop mangels, sui-
kerb.koppen en jonge
hennen, sussex, 12 w.
W. H. Ruiterkamp,
Medler.

U slaagt beter en
goedkoper in

•
DE KLEINE BAZAR
Nico Keune


