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POKKEN INENTEN
We wijzen ouders van zeer jonge kinderen op
een advertentie van het Groene Kruis, waarin
vermeld staat, dat a.s. dinsdag weer gelegen-
heid wordt gegeven deze kinderen te laten in-
enten tegen pokken.

COLLECTE HONGAARSE VLUCHTELINGEN
Ieder weldenkend mens is ten diepste begaan
met het onrecht, dat ons broedervolk in Hon-
garije is aangedaan. Machteloos moeten wij
het aanzien en aanhoren hoe de rechten van
de mens op vrijheid en bescherming van per-
soon en goed, door de Russen met voeten
worden getreden. Duizenden Hongaren hebben
om hun leven te redden, met achterlating van
have en goed, de wijk moeten nemen naar
Oostenrijk. Nu moet zeer snel hulp worden
geboden.
Het is ons bekend dat in sommige kerken ter
plaatse collecten voor dit doel zijn of zullen
worden gehouden. Naast dit lofwaardig stre-
ven van de kerken is het noodzakelijk dat
iedere ingezetene zijn steentje bijdraagt om
de nood der Hongaarse vluchtelingen te leni-
gen. Het ligt in het voornemen van het Roode
Kruis om volgende week een huis-aan-huis
collecte te houden ten behoeve van de Hon-
gaarse vluchtelingen. Vanaf deze plaats wil-
len wij gaarne alle ingezetenen van Vorden
opwekken met milde hand in hun beurs te tas-
ten wanneer de collectanten van het Roode
Kruis bij hen om een bijdrage aankloppen.

Afd. Vorden Roode Kruis.

Voor Uw handen
in koud seizoen

VOETBAL
Voor Vorden stond zondag alleen de wed-
strijd Baakse Boys III—Vorden III op het pro-
gramma, welke wedstrijd door het derde met
niet minder dan 9—O werd gewonnen. Vorden
kwam met een tweetal invallers uit, doch dit
had maar weinig invloed op het spel. Vooral
de voorhoede was wel zeer actief en de stand
9—O is dan ook nog geenszins geflatteerd.
Met dit al heeft Vorden III uit 3 wedstrijden
6 punten met het fraaie doelgemiddelde van
18 voor en 4 tegen.
Vorden b speelde zaterdag thuis tegen St.
Walburgis a en won met 3—2. De wedstrijd
Vorden a—Zelhem a werd afgelast.
Voor a.s. zondag hebben alle Vordense elftal-
len vrijaf. Alleen speelt zaterdagmiddag op
eigen trerein Vorden b tegen Be Quick c. De
wedstrijd Ruurlo II—Vorden I is uitgesteld.

A.N.A.B. VERGADERDE
De afdeling Vorden van de A.N.A.B. vergader-
de in café Bloemendaal onder voorzitterschap
van de heer J. L. Welsink. Het jaarverslag van
de secretaris, de heer J. H. Wahl, vermeldde
een stijging van het ledental, dit bedraagt
thans 67. Het verslag van de penningmeester,
de heer G. J. Martinus vermeldde een klein ba-
tig saldo. De aftredende bestuursleden de he-
ren G. J. Martinus en H. Hengeveld werden
herkozen. De federatie-feestavond zal op l de-
cember a.s. worden gehouden in de Schouw-
burg te Lochem. De leden werden opgewekt
de cursus-avonden voor het v.g.l.o. te bezoe-
ken. Aan de leden werden de door het N.V.V.
beschikbaar gestelde tekenplaten voor de kin-
deren uitgereikt.

BIOSCOOP
Zondagavond wordt de beroemde operette-
film „lm weissem Rössl" in het Nutsgebouw
vertoond. Het is haast onnodig een woord van
aanbeveling voor deze film te schrijven. Wie
kent niet de talrijke meeslepende melodieën
welke deze film tot een muzikaal festijn ma-
ken? Ook de inhoud van deze operettefilm is
van een levensblijheid, die u enkele genoege-
lijke uren waarborgen. De hoofdrollen worden
vertolkt door actrices en acteurs van naam.

COLLECTE VOOR HONGARIJE
De collecte in de Ned. Herv. Kerk alhier voor
de vluchtelingen uit Hongarije heeft opge-
bracht een totaal van ƒ 614.90.

KERKDIENSTEN zondag 11 november
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat
Geref. Kerk

10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 10 nov. van 5 uur tot en met
zondag 11 nov. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van l nov. t.m. 8 nov.
Geboren: z. v. R. Brunsveld en H. E. Bruns-
veld-Boeijink.
Ondertrouwd: M. H. Handstede en M.
Hoogendoorn.
Gehuwd: H. J. Nijenhuis en G. A. Dommer-
holt; J. A. van den Heuvel en L. Huisman.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 45.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

WIELRIJDER AANGEREDEN
Toen mej. G. uit de buurtschap Delden dins-
dagmorgen in de Dorpsstraat met haar rijwiel
plotseling de weg overstak werd zij gegrepen
door een haar tegemoetkomende bestelwagen
bestuurd door de heer H. uit Vorden. Hoewel
de bestuurder door sterk te remmen nog
trachtte een aanrijding te voorkomen gelukte
"it niet. Mej. G. werd met een hersenschud-
ing en hoofdwonden, na voorlopig door dok-

ter de Vries te zijn behandeld, per zieken-
auto naar het Algemeen ziekenhuis te Zut-
phen vervoerd.

^ VERGADERING B.O.L.H.
fcnder voorzitterschap van mej. W. Sloetjes
werd in hotel Brandenbarg een ledenvergade-
ring gehouden van de B.O.L.H. af d. Vorden.
Na het zingen van het bondslied heette mej.
Sloetjes enkele nieuwe leden welkom. Voor de
najaarsvergadering te Arnhem gaven zich
enkele leden op. Ook zullen enige leden een
cursus volgen aan de Volkshogeschool te Eer-
beek in het leren maken van ingrediënten
voor zon- en feestdagen. Mej. D. Wesselink'
hield een voordracht over „Denkend aan
Holland". Na de pauze werden in discussie-
groepen enkele onderwerpen behandeld. Met
het zingen van een lied uit de bundel werd
de avond besloten.

DROPPING
Met een getal van 43 deelnemers werd door de
Buurtvereniging Delden alhier wederom een
dropping gehouden die ook thans weer keu-
rig was voorbereid. De deelnemers(sters) wer-
den achter „Kamphuizen" gelost en moesten
in één uur en 40 minuten, een afstand van 9
km, de boerderij van de heer Gotink in Delden
weer opzoeken. De uitslag was alsvolgt:
1. G. Eilander en A. Zweverink; 2. Mej. M.
Lebbink en Mej. J. Gosselink; 3. E. Steenman
en Mej. T. te Kamp; 4. A. Grotenhuijs Sr. en
Jr.; 5. B. Wentink, J. Eggink en D. Schouten;
6. H. Brandenbarg en H. Zweverink. De poe-
delprijs viel ten deel aan B. Rossel en J. Poor-
terman. De prijzen waren ditmaal alle geld-
prijzen.

BRANDALARM
Toen de arbeider S. donderdagmorgen om-
streeks kwart voor zes naar zijn werk ging en
voorbij de borstelfabriek van de Fa. Haver-
kamp fietste zag hij verdachte rook uit de fa-
briek komen. Hij waarschuwde onmiddellijk
de brandmelder die de sirene liet loeien. Daar-
door werden vele ingezetenen uit hun slaap
gewekt. De brandweer die spoedig ter plaatse
was met twee brandweerwagens behoefde
evenwel geen dienst meer te doen daar de
brand, die in eeg gasgenerator was ontstaan,
inmiddels met vereende krachten van buren,
was geblust.

LEDENVERGADERING ZUIVELFABRIEK

Onder voorzitterschap van de heer J. B.
Wuestenenk werd in hotel Bakker een leden-
vergadering gehouden van de Vordense Coö-
peratieve zuivelfabriek. In zijn openingswoord
wees de voorzitter er op dat door de natte zo-
mer, de hooioogst veel aan waarde heeft ver-
loren, waardoor er dan ook veel krachtvoer
dit winter gevoerd zal moeten worden. In het
afgelopen seizoen is er meer melk aangevoerd
dan vorig jaar. Ook was mede hierdoor de
kaasproduktie hoger. De prijs was echter niet
bijzonder hoog en bleef ongeveer ƒ 0,90 per
100 kg beneden de garantie prijs.
Bij het punt mededelingen gaf de directeur,
de heer A. J. Huurneman, enkele produktie-
cijfers over het jaar 1956 tot en met 29 sep-
tember. Hieruit bleek dat de melkaanvoer be-
droeg 10.977.000 kg met een vetgehalte van
3.575, tegen 10.531.000 kg met een vetgehalte
van 3.65 in 1955. Per 100 kg melk werd in-
clusief de subsidie in 1955 uitbetaald f 19,52
en in 1956 ƒ 21.22. Verdeeld in klassen be-
droeg de aanvoer in de eerste klasse 61 %», 2e
klasse 29 %>, 3e klasse 9.85% en 4e klasse
0.1 %>. Ook de produktie van de nevenproduk-
ten steeg aanmerkelijk terwijl de afzet van de
produkten eveneens een stijgende lijn ver-
toont. De kaasprijzen waren niet hoog. Dit
heeft zijn oorzaak gevonden in een stijgende
produktie en een slechte export. De heer
Huurneman deelde mede, dat de garantieprijs
van de melk voor het volgende jaar nog niet
bekend is. In verband met het feit dat de capa-
citeit van de ketels in de fabriek niet meer
voldoende was, werd besloten een der ketels
te vervangen door een grotere en econo-
mischer ketel.
De subsidie voor de melkcontröle werd even-
als vorig jaar bepaald op ƒ 2,—. Een voorstel

(van het bestuur om een stalbeoordeling te
houden voor alle leden van de fabriek werd
na toelichting yan de directeur en na een
korte discussie aangenomen. I.v.m. het groot
aantal leden werd besloten deze beoordeling

l steeksproefsgewijs per rayon te houden. Door
de Rijkszuivelconsulent zal alle medewerking
worden verleend terwijl het personeel van de
fabriek eveneens zal worden ingeschakeld.
Indien de landbouw jongerenorganisaties
eveneens worden ingeschakeld bestaat de mo-
gelijkheid dat van rijkswege in deze subsidie
wordt verleend. Een twintigtal percelen spoe-
ling werd verkocht voor prijzen variërende
van ƒ 5,75 tot ƒ 5,95 per perceel. De heer
Wolbers uit Coevorden gaf vervolgens een
korte beschouwing over de tot standkoming
en de werkwijze van het Onderlinge Boeren-
verzekeringsfonds.
Tot slot van zijn betoog gaf de heer Wolbers
nog een korte uiteenzetting van de per l ja-
nuari a.s. in werking tredende wettelijke
ouderdomsverzekering. Met een film over het
bezoek van Prins Bernard aan Uruquay, Ar-
gentinië en Chili, werd deze zeer druk bezoch-
te ledenvergadering besloten.

HACKFORTFEEST
Dinsdag werd op de Nutskleuterschool het
Hackfortfeest door de kleuters gevierd. De
kinderen werden volop getracteerd, deden
spelletjes en er werden wedstrijden gehouden
om prijsjes.
De leerlingen van de O.L. dorpsschool vierden
dit feest in het Nutsgebouw. Door de heer
Vogtlander werden enige films voor de kin-
deren gedraaid en ook zij werden op snoep
onthaald.

NUTSFLORALIA VORDEN
De prijzen van de verloting van Nutsfloralia
worden zeer slecht afgehaald. Ook voor de
hoofdprijs, lot No. 728, het schilderij van Jan
Kost, heeft zich nog niemand aangemeld.
Vriendelijk wordt verzocht aan degenen, die
nog loten in hun bezit hebben deze na te kij-
ken of er een prijs op gevallen is. De lijsten
hangen bij het Nutsgebouw en de Apotheek.
De prijzen zijn op te halen bij de heer W.
Koop, Zutphenseweg en dus niet aan het Nuts-
gebouw.



DESTRUCTOR
Gedurende de maand oktober j.l. werden door
het destructiebedrijf Winterswijk uit deze ge-
meente opgehaald de kadavers van 4 runde-
ren, l graskalf, 22 nuchtere kalveren, 19 var-
kens, 8 biggen en l schaap.

SCHIETWEDSTRIJDEN RESERVE
RIJKSPOLITIE

In hotel Bakker werden dinsdagavond schiet-
wedstrijden gehouden door de reservisten van
de groep der rijkspolitie. De wedstrijden be-
stonden uit personele baan, vrije baan en ge-
luksbaan. De prijzen werden gewonnen door:
Personele baan: 1. G. J. Kamperman, 45 pt;
2. H. J. Rothman, 42 pt; 3. H. J. Hilferink, 42
pt.
Vrije baan: 1. J. Aalderink, 95 pt; 2. G. J.
Kamperman, 91 pt; 3. H. J. Hilferink, 89 pt.
Geluksbaan: 1. G. Vosselman, 290 pt; 2. H.
Althof sr. 287 pt; 3. H. J. Hilferink, 263 pt.
De extra prijs voor de beste schutter op het
totaal van de drie banen werd gewonnen door
de heer G. Vosselman met 446 pt.

NAJAARSINSPECTIE N.R.S.

Bij de alhier gehouden inspectie van het N.R.S.
(Ned Rundvee-Stamboek) door de heer W. R.
Lucassen, inspecteur van het N.R.S. te Wehl,
werden dieren van de navolgende eigenaren
ingeschreven:
J. Gotink, E. 99 met b— 77, Wed. J. Nijendijk,
D. 54 met bc + 76 en b— 78, G. Dijkman, D.
82 met b— 78, G J. Ruiterkamp, Mossel D. 86
met b— 77, B. Voskamp, D. 166 met b—77,
b—77 en bc + 76, G. W. Mombarg, E 16 met
b— 78, G. Vliem, Linde met bc + 76, E. J.
Knoef, E. 22 met b— 77, Wed. D. Lettink, E. 15
met bc + 76 en b— 77, H. Kettelarij, B. 14 met
b— 78, G. J. Rossel, B. 34 met bc + 76, D. J.
Tiessink B. 32 met b. 80, M. A. Helmink, B.
105a met b— 78, B. Wagenvoort, B. 92 met
bc + 76, L. Gotink, C. 30 met bc + 76 en b—
77, B. H. Norde, C. 42 met bc + 76, H. Bar-
geman, C. 93 met b— 78, Alb. Wassink,
Nieuwstad 19 met b— 78 en b. 79 K.S.
Verder werden de stieren „Benno" b— 78 eig.
H. J. Pardijs, D. 113 en „Marnix" bc + 77 eig.
D. Wagenvoort, C. 14, definitief ingeschreven.

©L De Tand pa sta van standing'ube
95-70,*

UITVOERING SURSUM CORDA

A.s. donderdagavond geeft de Chr. muziekver.
Sursum Corda haar jaarlijkse uitvoering in
Irene. Voor de pauze worden onder leiding
van de heer A. M. Garritsen verschillende
muzieknummers uitgevoerd. Het gedeelte na
de pauze wordt verzorgd door een toneelge-
zelschaü uit Hengelo (G.). Dit gezelschap
heeft al vaker in Vorden gespeeld en steeds
een goede indruk achtergelaten.

STIERENVERENIGING DELDEN
De Stierenvereniging buurtschap Delden hield
vrijdagavond onder leiding van de heer J. Eg-
gink in café ,,'t Zwaantje" een ledenvergade-
ring. Bij de bestuursverkiezing werd het af-
tredende lid, de heer A. G. Vruggink, herko-
zen en tot leden van de kascommissie de he-
ren J. Brummelman en J. Besselink benoemd.
De stier wordt in 1957 gestationeerd bij de
heer M. H. Gotink tegen een vergoeding van
ƒ 1277,50. Het dekgeld voor koeien van niet-
leden werd voor 1957 vastgesteld op ƒ 10.—
per dekking.
Wegens verplichte herinenting van het jong-
vee tegen mond- en klauwzeer had de jong-
veekeuring geen doorgang kunnen vinden.
Het bestuur werd gemachtigd wegens dreigen-
de inteelt te trachten t.z.t. een nieuwe stier
aan te kopen.

TAFELTENNIS
In de damesklasse van de afd. IJsselstreek
blijkt N.T.T.C. I thans twee punten te heb-
ben verzameld uit drie wedstrijden. In de uit-
wedstrijd tegen Swift I te Deventer zullen de
Vordense dames moeten proberen beide pun-
tjes mee huiswaarts te nemen, daar deze hard
nodig zijn.
N.T.T.C. I (heren) bereikte in 3A een verras-
send resultaat door nog wel in Lochem, het
derde team van de Toekomst een 5—5 ge-
lijkspel af te dwingen, hetgeen een keurige
prestatie was. Ook in de komende ontmoeting
welke thuis wordt gespeeld tegen Blikboys II
(Deventer) liggen de kansen voor de Vorde-
naren gunstig en kan zeker een kleine zege
behaald worden. In de 3e klas C stelden de
reserves (N.T.T.C. II) enigszins teleur door in
eigen home te verliezen van P,V.V. I. Het
werd een spannende strijd waarbij de gasten
slechts met klein verschil wonnen (4—6).
N.T.T.C. III maakte in Lochem een goede
beurt en behaalde een 5—5 gelijkspel tegen de
Toekomst VI, doch in de uitwedstrijd tegen
Wijk 16, moest dit Vordense team met 4—6 de
eer aan de gasten laten.
N.T.T.C. IV wist nog geen succes te boeken
en sneuvelde met 10—-O tegen de Toekomst IV,
welke wedstrijd in Lochem plaats vond.

RATTI-NIEUWS
A.s. zondag hervat Ratti de competitie en gaat
het eerste haar krachten meten met DVOA I
ui Aalten. Deze ontmoeting wordt in Aalten
gespeeld en daar deze ploeg momenteel onge-
slagen aan de kop der afdeling staat, zal Ratti
heel wat mans moeten zijn om haar een eerste
nederlaag toe te brengen. Evenwel met een
gelijkspel kan men ook tevreden zijn.
De reserves gaan naar Steenderen II en ook
hier zal blijken, dat Steenderen heel wat in
haar mars heeft. Het wordt dus aanpakken
voor de Rattianen!
Ratti a kan haar kwaliteit tonen door thuis te
winnen van het bezoekende H. & K. uit Hum-
melo.

r
l/ordens Dameskamesteoor

Uitvoering
op woensdag 14 november
in het Nutsgebouw. Aanvang
half acht. Entree f 1.— (bel.
inbegr.)

Voor de pauze zang, afgewisseld
door pianospel en declamatie.
Na de pauze

6e Bonte avond
balletten, een komische opera
en verschillende shownummers

Na afloop BAL a 50 et per pers. (op
vertoon van entreekaart).

Ging u nog nooit naar een
uitvoering van het Dameskoor?
Kom dan nu eens en u zult
versteld staan van de prach-
tige avond die een plaatselijke
vereniging u voor zo weinig
geld kan bieden.

Kaarten verkrijgbaar bij de leden.
Plaatsbespreking 14 november van
12—1 uur in de koffiekamer a 10
cent p. plaats. Loting 12.30 uur.

f• Vorden groeit!
Inderdaad, het aantal woningen breidt
zich gestadig uit (al gaat het voor velen

lang niet vlug genoeg).
De oplage van Contact houdt gelijke
tred met de groei van Vorden. Nu zijn
reeds 1185 Vordense gezinnen op Con-
tact geabonneerd; de overige 65 lezen
samen met de buren, wat hun slechts
'n voordeel van 2 % et p. week oplevert.
Ook in de directe omgeving van Vor-
den zoals Wichmond, Vierakker, Lees-
ten, Warken, Barchem, Noordink enz.
gaan steeds meer gezinnen er toe over

zich op Contact te abonneren.

Een verstandig'besluit! Nooit immers
kreeg u zoveel profijt voor zo weinig

geld.

H.H. adverteerders f Benut uw kans.
Geen enkel blad heeft in Vorden zo n

grote lezerskring.

CONTACT, hét blad van Vorden!

Dinsdag 13 november a.s.
wordt er op het consultatie-
bureau voor zuigelingenzorg
weer

Pokken ingeënt
en injecties gegeven.

HET GROENE KRUIS

Nutsbibliotheek
VORDEN

De Nutsbibliotheek is geopend zater-
dags van 4.30—5.30 uur en dinsdags
van 4.30—5.30 uur, voor iedereen toe-
gangkelijk. 5 cent per boek per week,
Engelse boeken (65 stuks) 10 cent per
week. Alle studieboeken gratis op
aanvraag.

Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

Doelemaiïs Oliehandel
IJsselkade, ZUTPHEN
Telefoon 4314

*Petroleum en Huisbrandolie franco
thuis bezorgd» Ook in Vorden en
omstreken*

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

14 nov.

(Koldemarkt)

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Aankoop van prijzen voor
de Verloting*

Shetlandse pony-, Veulen-
en Enterkeuring*

Veiling te Hengelo-GId.
Notaris van Ballegoijen de Jong te Henge-
lo Gld. zal op zaterdag 17 november a.s.
's middags 2 uur, in de zaal van Hotel
Langeler, aldaar, publiek verkopen:

'n belangrijke partij gereedschappen
w.o. elektromotoren, slijpmachine op voet
met ingebouwde motor J,5 P.K., bankschroe-
ven, zware en lichte cirkelzaagassen, elek-
trische revolverboormachines, dop-, steek-
en ringsleutels, drukknopschakelaars, scha-
kelkasten, sets houtbeitels, drijfriemen, hand-,
trek- en cirkelzagen, infraroodverwarmings-
lampen, ijzeren rijschaven, booromslagen,
licht- en krachtkabel, bromfietsmotor met
wiel, diverse soorten tangen, borstboorma-
chines, handslijpmachine.0, handpersje, water-
passen, ijzerzaagbeugels met zaagjes, enz.

Bezichtiging een uur voor de verkoop. Be-
taling contant.



DESTRUCTOR
Gedurende de maand oktober j.l. werden door
het destructiebedrijf Winterswijk uit deze ge-
meente opgehaald de kadavers van 4 runde-
ren, l graskalf, 22 nuchtere kalveren, 19 var-
kens, 8 biggen en l schaap.

SCHIETWEDSTRIJDEN RESERVE
RIJKSPOLITIE

In hotel Bakker werden dinsdagavond schiet-
wedstrijden gehouden door de reservisten van
de groep der rijkspolitie. De wedstrijden be-
stonden uit personele baan, vrije baan en ge-
luksbaan. De prijzen werden gewonnen door:
Personele baan: 1. G. J. Kamperman, 45 pt;
2. H. J. Rothman, 42 pt; 3. H. J. Hilferink, 42
Pt.
Vrije baan: 1. J. Aalderink, 95 pt; 2. G. J.
Kamperman, 91 pt; 3. H. J. Hilferink, 89 pt.
Geluksbaan: 1. G. Vosselman, 290 pt; 2. H.
Althof sr. 287 pt; 3. H. J. Hilferink, 263 pt.
De extra prijs voor de beste schutter op het
totaal van de drie banen werd gewonnen door
de heer G. Vosselman met 446 pt.

NAJAARSINSPECTIE N.R.S.

Bij de alhier gehouden inspectie van het N.R.S.
(Ned Rundvee-Stamboek) door de heer W. R.
Lucassen, inspecteur van het N.R.S. te Wehl,
werden dieren van de navolgende eigenaren
ingeschreven:
J. Gotink, E. 99 met b— 77, Wed. J. Nijendijk,
D. 54 met bc + 76 en b— 78, G. Dijkman, D.
82 met b— 78, G J. Ruiterkamp, Mossel D. 86
met b— 77, B. Voskamp, D. 166 met b—77,
b—77 en bc + 76, G. W. Mombarg, E 16 met
b— 78, G. Vliem, Linde met bc + 76, E. J.
Knoef, E. 22 met b— 77, Wed. D. Lettink, E. 15
met bc + 76 en b— 77, H. Kettelarij, B. 14 met
b— 78, G. J. Rossel, B. 34 met bc + 76, D. J.
Tiessink B. 32 met b. 80, M. A. Helmink, B.
105a met b— 78, B. Wagenvoort, B. 92 met
bc + 76, L. Gotink, C. 30 met bc + 76 en b—
77, B. H. Norde, C. 42 met bc + 76, H. Bar-
geman, C. 93 met b— 78, Alb. Wassink,
Nieuwstad 19 met b— 78 en b. 79 K.S.
Verder werden de stieren „Benno" b— 78 eig.
H. J. Pardijs, D. 113 en „Marnix" bc + 77 eig.
D. Wagenvoort, C. 14, definitief ingeschreven.

©L De Tand pasta van standing Tube

UITVOERING SURSUM CORDA

A.s. donderdagavond geeft de Chr. muziekver.
Sursum Corda haar jaarlijkse uitvoering in
Irene. Voor de pauze worden onder leiding
van de heer A. M. Garritsen verschillende
muzieknummers uitgevoerd. Het gedeelte na
de pauze wordt verzorgd door een toneelge-
zelschap uit Hengelo (G.). Dit gezelschap
heeft al vaker in Vorden gespeeld en steeds
een goede indruk achtergelaten.

STIERENVERENIGING DELDEN
De Stierenvereniging buurtschap Delden hield
vrijdagavond onder leiding van de heer J. Eg-
gink in café ,,'t Zwaantje" een ledenvergade-
ring. Bij de bestuursverkiezing werd het af-
tredende lid, de heer A. G. Vruggink, herko-
zen en tot leden van de kascommissie de he-
ren J. Brummelman en J. Besselink benoemd.
De stier wordt in 1957 gestationeerd bij de
heer M. H. Gotink tegen een vergoeding van
ƒ 1277,50. Het dekgeld voor koeien van niet-^Ék
leden werd voor 1957 vastgesteld op ƒ 10.—^P
per dekking.
Wegens verplichte herinenting van het jong-
vee tegen mond- en klauwzeer had de jong-
veekeuring geen doorgang kunnen vinden.
Het bestuur werd gemachtigd wegens dreigen-
de inteelt te trachten t.z.t. een nieuwe stier
aan te kopen.

TAFELTENNIS
In de damesklasse van de afd. IJsselstreek
blijkt N.T.T.C. I thans twee punten te heb-
ben verzameld uit drie wedstrijden. In de uit-
wedstrijd tegen Swift I te Deventer zullen de
Vordense dames moeten proberen beide pun-
tjes mee huiswaarts te nemen, daar deze hard
nodig zijn.
N.T.T.C. I (heren) bereikte in 3A een verras-
send resultaat door nog wel in Lochem, het
derde team van de Toekomst een 5—5 ge-
lijkspel af te dwingen, hetgeen een keurige
prestatie was. Ook in de komende ontmoeting
welke thuis wordt gespeeld tegen Blikboys II
(Deventer) liggen de kansen voor de Vorde-
naren gunstig en kan zeker een kleine zege
behaald worden. In de 3e klas C stelden de
reserves (N.T.T.C. II) enigszins teleur door in
eigen home te verliezen van P.V.V. I. Het
werd een spannende strijd waarbij de gasten
slechts met klein verschil wonnen (4—6).
N.T.T.C. III maakte in Lochem een goede
beurt en behaalde een 5—5 gelijkspel tegen de
Toekomst VI, doch in de uitwedstrijd tegen
Wijk 16, moest dit Vordense team met 4—6 de
eer aan de gasten laten.
N.T.T.C. IV wist nog geen succes te boeken
en sneuvelde met 10-—O tegen de Toekomst IV,
welke wedstrijd in Lochem plaats vond.

RATTI-NIEUWS
A.s. zondag hervat Ratti de competitie en gaat
het eerste haar krachten meten met DVOA I
ui Aalten. Deze ontmoeting wordt in Aalten
gespeeld en daar deze ploeg momenteel onge-
slagen aan de kop der afdeling staat, zal Ratti
heel wat mans moeten zijn om haar een eerste
nederlaag toe te brengen. Evenwel met een
gelijkspel kan men ook tevreden zijn.
De reserves gaan naar Steenderen II en ook
hier zal blijken, dat Steenderen heel wat in
haar mars heeft. Het wordt dus aanpakken
voor de Rattianen!
Ratti a kan haar kwaliteit tonen door thuis te
winnen van het bezoekende H. & K. uit Hum-
melo.

l/ordorens oor

Uitvoering
op woensdag 14 november
in het Nutsgebouw. Aanvang
half acht. Entree f 1.— (bel.
inbegr.)

Voor de pauze zang, afgewisseld
door pianospel en declamatie.
Na de pauze

6e Bonte avond
balletten, een komische opera
en ver schillende shownummer s

Na afloop BAL a 50 et per pers. (op
vertoon van entreekaart).

Ging u nog nooit naar een
uitvoering van het Dameskoor?
Kom dan nu eens en u zult
versteld staan van de prach-
tige avond die een plaatselijke
vereniging u voor zo weinig
geld kan bieden.

Kaarten verkrijgbaar bij de leden.
Plaatsbespreking 14 november van
12—1 uur in de koffiekamer a 10
cent p. plaats. Loting 12.30 uur.

Vorden groeit!
Inderdaad, het aantal woningen breidt
zich gestadig uit (al gaat het voor velen

lang niet vlug genoeg).
De oplage van Contact houdt gelijke
tred met de groei van Vorden. Nu zijn
reeds 1185 Vordense gezinnen op Con-
tact geabonneerd; de overige 65 lezen
samen met de buren, wat hun slechts
'n voordeel van 2% et p. week oplevert.
Ook in de directe omgeving van Vor-
den zoals Wichmond, Vierakker, Lees-
ten, Warken, Barchem, Noordink enz.
gaan steeds meer gezinnen er toe over

zich op Contact te abonneren.

Een verstandig'besluit! Nooit immers
kreeg u zoveel profijt voor zo weinig

geld.

H.H. adverteerders! Benut uw kans.
Geen enkel blad heeft in Vorden zo'n

grote lezerskring.

CONTACT, het blad van Vorden!

Dinsdag 13 november a.s.
wordt er op het consultatie-
bureau voor zuigelingenzorg
weer

Pokken ingeënt
en injecties gegeven.

HET GROENE KRUIS

Nutsbibliotheek
VORDEN

De Nutsbibliotheek is geopend zater-
dags van 4.30—5.30 uur en dinsdags
van 4.30—5.30 uur, voor iedereen toe-
gangkelijk. 5 cent per boek per week,
Engelse boeken (65 stuks) 10 cent per
week. Alle studieboeken gratis op
aanvraag.

Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

Doeleman's Oliehandel
IJsselkade, ZUTPHEN
Telefoon 4314

Petroleum en Huisbrandolie franco
thuis bezorgd» Ook in Vorden en
omstreken*

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

14 nov.

(Koldemarkt)

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Aankoop van prijzen voor
de Verloting*

Shetlandse pony-. Veulen-
en Enterkeuring*

Veiling te Hengelo-GId.
Notaris van Ballegoijen de Jong te Henge-
lo Gld. zal op zaterdag 17 november a.s.
's middags 2 uur. in de zaal van Hotel
Langeler, aldaar, publiek verkopen:

'n belangrijke partij gereedschappen
w.o. elektromotoren, slijpmachine op voet
met ingebouwde motor J,5 P.K., bankschroe-
ven, zware en lichte cirkelzaagassen, elek-
trische revolverboormachines, dop-, steek-
en ringsleutels, drukknopschakelaars, scha-
kelkasten, sets houtbeitels, drijfriemen, hand-,
trek- en cirkelzagen, infraroodverwarmings-
lampen, ijzeren rijschaven, booromslagen,
licht- en krachtkabel, bromfietsmotor met
wiel, diverse soorten tangen, borstboorma-
chines, handslijpmachine.c, handpersje, water-
passen, ijzerzaagbeugels met zaagjes, enz.

Bezichtiging een uur voor de verkoop. Be-
taling contant.



Nu brengen wij nog een ruime keuze tegen lage prijzen in

Nieuwe modellen - Eerste kwaliteiten

Herenwinterjassen, Auto-coats, Ulsters en Tweedjassen

Voor een goede sortering
LOOMAN * VORDEN

Het hoogst in kwaliteit,
en het laagst in prijs*

250 gr. heerlijke moccasprits 59 et
250 gr. speculaas 39 et
250 gr. speculaas met noot 45 et
200 gr. borstplaat 39 et
500 gr. havermout 32 et
l grote fles bessensap 68 et
l pot appel-aardbeienjam 58 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 63 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Extra reclame voor zaterdag!
250 gr. fijne rookworst 95 et.

200 gram boterhamworst 60 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et.
200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Dansmuziek

Hengelo-GId.
Zaterdag 10 nov» Aanvang 7 uur,

Entree vrij*

Batterijen
Zaklantaarns

Rijwiellampen
Handschoenen

Leren kappen

Leren jassen

Beleefd aanbevelend,

fl. G. Tragter - Vorden

Prima MELTON
140 cm breed
in effen f 6.85
geruit f 8.85

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26, Vorden

Bromfietslaarzen
steeds in alle maten voor-
radig.

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

Heden zaterdagavond
om 8 uur

Schieten om hazen
en fazanten.

afé Bloem endaal

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

Dansstudio Th. A. Houtman
Inschrijving weer mogelijk. Leer het door
de dansleraren ingestelde Eenheidsprogram-
ma. Latin American Dansen, Stijl Swing
(Balroom Jive), Mambo (Cha Cha Cha),
Rumba (Cuban systeem).
Opgave t,m* 18 nov* 't Hoge 8 a,
Vorden»

Antwoord en advies aan de heer Luimes,
Zadelmaker te'Vorden.
In antwoord op de open brief van verleden
week, 't volgende.
De boer heeft nu, tengevolge van de Me-
chanisatie meer behoefte aan warmte, rust
en gezelligheid,
Uw zaak was tot heden meer gebaseerd
tot het achterhuis, paarden, koeien enz.
U moet zich met het voorhuis bemoeien,
verkoop de boeren, burgers en buitenlui
alles op 't gebied van woninginrichting,
stoelen, matrassen, ledikanten, kinderwagens,
enz. enz. De vergunning daarvoor heb je,
wat wil je nog meer.
Ik geef U evenwel deze raad, de zaak to-
taal 'verbouwen, de klanten willen wat
zien en mijns inziens redt U het dan vast.

Hoogachtend,
G. J. van Roekei,
Landbouwdeskundige
Doetinchem

Best brood
dat brood van

SCHURINK
Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~- Vorden

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

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

ALTIJD BEZOEK WAARD!
TEL 381

«
Eén van onze

MODE mantels

voor de regen!

De regenmantel eerst assepoester in
modcland, nu prinses. Modeontwer-
pers in alle landen beijveren zich
om U zo flatteus mogelijk te kleden
in de regen. Ziet U maar deze bij-
zonder elegante American gabardinc
regenmodcmantel met changeant voe-
ring. De mooie ronde kraag en de
zakken zijn bewerkt met sierlijk
stiksel wat een heel apart effect geeft.
U kunt deze mantel dragen mét. of
zonder ceintuur.

Kom deze (en nop veel andere!)
modemanteh -voor de regen

bewonderen oij:


