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BETALING ABONNEMENTSGELD Kerkdiensten Zondag 26 Sept.
Met October moet het abonnementsgeld van Gebouw Irene
„Contact" weer betaald worden. Zij, die zich 9 uur rjs T j-j Tansen

de incassokosten willen besparen, kunnen \r\ir\ r\ T u
deze week een bedrag van ƒ 1,25 overmaken iU>:JU uur Us J - rt- Jansen
op onze girorekening 190325. Vooral die- Medlerschool
genen, die anders een postkwitantie van ons in m r n T T
ontvangen, willen we aanraden het bedrag te
gireren, daar de extra kosten 25 cent be-'

FLORALIA - BLOEMENPARADIJS

dragen. Doet u het meteen even?

WONINGBOUW EN WONINGNOOD

Volgens de jongste gegevens van de woning-
commissie telt de gemeente Vorden momen-
teel een 110-tal woningzoekenden. Het is nog
niet zo heel lang geleden dat dit aantal 77
bedroeg.
Voor een groot deel is dit te verklaren, door-
dat de Vordense fabrieken steeds meer per-
soneel uit andere plaatsen aantrekken, het-
geen op zichzelf een verheugend verschijnsel
is. Wanneer er meer woningen beschikbaar
zouden zijn, konden er bovendien nog tien-
tallen werknemers van buiten de gemeente op
de Vordense fabrieken geplaatst worden, wat
Vorden en in 't bijzonder de neringdoenden
zeker ten goede zou komen.
Helaas houdt, de woningbouw hiermede lang
geen gelijke tred. Dit is met een dergelijke
vlucht practisch ook niet mogelijk, want dan
zou het bouwvolume zeker een 50-tal wonin-
gen moeten omvatten per jaar. Eerst dan zou
het aantal woningzoekenden kunnen dalen.
Nu de situatie andersom is, staat de gemeente
voor een moeilijk probleem. Er is voor 1954
een bouwvolume toegestaan van 34 wonin-
gen. Het aantal woningen, dat in 1954 ge-
bouwd is of waarvan de bouw vaststaat, be-
draagt momenteel ongeveer de helft.
Wil Vorden het gehele kwantum afnemen,
dan dient er schot in deze zaak te komen,
want het zou jammer zijn, indien de rest van
dit bouwvolume dit jaar verloren zou gaan,
temeer daar er in Vorden op woninggebied

toestanden bestaan, die dringend om ver-
betering vragen.
Hot schijnt dat men in onze gemeente moeilijk
a<:m bouwgrond kan komen, want — ondanks
de moeite, die zich het gemeentebestuur ge-
troost blijft hierin een nijpend tekort
heersen.
Het ware te wensen dat eigenaren van bouw-
gronden zich meer genegen toonden, deze te
verkopen, want zij zouden hiermede een groot
sociaal probleem helpen oplossen.
Men kan zich bovendien spiegelen aan andere
plaatsen, waar vaak zonder pardon OP grote
schaal bouwgronden worden onteigend, wan-
neer geweigerd wordt bouwgrond te ver-
kopen.
Het niet kunnen opnemen van het toegestane
bouwvolume zou Vorden nog meer achterop
brengen en moet tegen elke prijs voorkomert
worden. Ongetwijfeld zal het gemeentebestuur
hiervoor een weg weten te vinden.
Overigens zit er veel vast op het uit
breidingsplan, dat thans in gewijzigde vorm
in Arnhem op goedkeuring wacht. Waiv
er met alle middelen op spoedige afdoening
wordt aangedrongen, behoeft het afkomen
van deze goedkeuring geen maanden te duren.
In ieder geval vraagt, neen e i s t de grote
woningnood, dat er met alle beschikbare mid-

n gevochten wordt om méér woningbouw.
Ook het gemeentebestuur ziet dit in en zal
ongetwijfeld maatregelen treffen voor het te
l i i è i t i s .

NIEUWE TONEELCLUB

Onlangs is hier een nieuwe toneelclub opge-
richt onder de naam: Vordens Toneel. Ver-
schillende leden hebben bij andere clubs

-; getoond dat ze over een goed spelers-
t a l e n t beschikken.
Woodpecker, die eertijds wekelijks een ge-
dichtje voor ons blad schreef, maakte voor
de/e club een toneelstuk, getiteld Miop. Het
stuk speelt in een dorpje; de hoofdpersoon is
het weeskind Miep. De regie is in handen van
de heer Sakkers.
De juiste datum van opvoering is nog niet
bekend, doch zal vermoedelijk in de maand
Januari vallen.

PREMIEREGELING HOUTDUIVEN
De Provinciale Voedselcommissaris voor Gel-
derland deelt mede dat de premicrege
voor het afschieten van houtduiven inga<i
16 October a.s. wordt beëindigd. Derhalve zal
de premie van ./' 0,75 per stel ingeleverde
rechtervleugels en rechterpootjes alleen nog
worden toegekend voorzover deze uiterlijk 15
October 1954 des namiddags half zes op het
Bureau Velperweg 55 te Arnhem zijn in-
geleverd, respectievelijk met de ochtendpost
van 16 October 1954 worden ontvangen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds D. Krijger, van Lochem

R.K. Kerk
7 u. Vr. Mis, 8.30 u. Stille mis, l O u. Hoogmis

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 25 Sept. van 5 uur t.e.m
Zondag 26 Sept. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 78 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 51.— -tot f 57.—

Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van 17 t.m. 23 Sept.
Geboren: d.v. J. Kettelerij en H. G. Kette-
lerij-Visschers.
Gehuwd : H. Weenk en A. Klein Lebbink,
H. van den Berg en D. H. Stegeman.
Overleden: Derk Geertman, oud 62 jaar.

Snuffen wrijf1
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst met

ONDERLIN< 1SWEDSTRIJD

Zondagmiddag werd er door de Hengelaars-
vereniging ,,De Snoekbaars" bij de ,,De Groene
Ja^>.<
waaraan 33 leden deelnamen.
Er werd 3 uur gevist, waarna in café ,,De
Groene Jager" de priisuitdeling plaats vond.
De heien D. Roui^khorst en E. Wentink
bleken elk een vis^Tan 650 gram gevangen
te hebben, zodat om de eerste prijs geloot
moest worden. E. Wentink was hierbij de ge-
lukkige winnaar. De overige prijswinnaars
waren: 2. B. Rouwenhorst, 3. J. Krauts, 4. H.
Mulder, 5. H. Visser en 6. H. Bruggink.
Er werd ditmaal vrij veel vis gevangen. De
voorzitter, de heer A. Bello, deelde aan het
slot nog mede dat er op Zondag 3 Oct. van
2.30—5 uur wederom een onderlinge wed-
strijd gehouden zal worden in de IJssel.

VOETBAL
De inzet van de competitie is voor alle elf-
tallen van Vorden nu niet bepaald succesvol
te noemen. Alle vier gespeelde wedstrijden
gingen verloren.
Dat Vorden I tegen Ruurlo een zware dobber
zou hebben, was te voorzien, doch de neder-
laag 8—3 valt toch wel erg uit de toon. De
wedstrijd begon aanvankelijk zo goed. De
geel-zwarten waren in de eerste helft zeker
niet de mindere, integendeel, Vorden had

l ' i n g e tijd de leiding met 2—l en Ruurlo
' h t zich gelukkig prijzen dat zij voor rust

nog de partijen op gelijke voet (2—2) wist te
brengen.
In de tweede helft beging de achterhoede de
fout om zich te ver van het doel te verwijde-
ren, waardoor de vlugge Weenink van Ruurlo
herhaaldelijk kans kreeg om door te breken
wat meestal met een doelpunt bekroond werd.
Bij een goede taak-verdeling was dit niet
nodig geweest. Ook speelde de ongetraind-
heid en daardoor de vermoeidheid van enkele
Vorclenspelers een belangrijke rol.
Vorden II kreeg van Warnsveldse Boys II een
onverwachte 4—3 nederlaag te slikken. Ook
hier was de achterhoede verreweg het zwak-
ste deel.
De beide junioren-elftallen kwamen onvol-
ledig aan de start en zodoende gingen de
punten aan de Baakse Boys en Warnsveldse
Boys A verloren.
A.s. Zondag gaat Vorden I bij S.V.D.E.S. I in
Eibergen op bezoek. Deze nieuweling in de
afdeling behoort zeker niet tot de zwakste
ploegen en het zal de geel-zwarten dan ook

gemakkelijk lukken om met winst uit
Eibergen terug te keren. Wanneer er door
elke speler hard gewerkt wordt, is er mis-
schien nog een kans.
Vorden II heeft vrijaf.
Vorden B trekt naar Baakse Boys B en
Vorden A speelt Zaterdagmiddag tegen
Zutphen A.

De bloemententoonstelling van Floralia, des-
tijds zo eenvoudig begonnen met het inzen-
den van bloemplantjes aan de jeugd uitge-
reikt om op te kweken, is in de loop der jaren
dermate uitgegroeid dat men thans kan spre-
ken van een bloemenparadijs.
De talrijke inzendingen van opgekweekte
bloemplanten vallen tegenwoordig in het niet
bij de zeer fraaie stukken, die er binnenkomen
van de ouderen.
Ook deze expositie, welke Vrijdag en Zater-
dag in het Nutsgebouw werd gehouden, over-
trof weer in kwantiteit en kwaliteit alle voor-
gaande. Er waren honderden inzendingen,
hetgeen de Floralia-commissie ongetwijfeld
veel genoegen heeft gedaan. De expositie was
verdeeld in 15 afdelingen benevens nog .een
aantal inzendingen ter opluistering, waarvan
die van het bestuur van Floralia met bijzon-
der mooie artistieke bloemen- en fruitmanden
wel zeer opviel en verder de jaarlijkse inzen-
dingen van de heer A. Brandenbarg, die ook
altijd de moeite waard zijn om te gaan zien.
Voorts was de Imkersvereniging, vertegen-
woordigd door een inzending van de heer
Kamperman met bijen, honingraten e.d.
De jury, bestaande uit de dames: mevrouw de
Waal uit Zutphen en mevrouw Stam uit
Warnsveld en de heren van Kesteren, Derk-
sen, de Rijk en Vruggink voor de afdeling
bloemen en planten, had een moeilijke taak.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesse-
link, deelde aan het slot de prijzen uit en
dankte daarbij in het bijzonder bovengenoem-
de dames en heren van de jury en verder het
Floraliabestuur, bestaande uit de dames me-
.vrouw N. Albers, mevr. D. Groot Bramel, me-
vrouw van Mourik, mevr. Staring (Hogezand)
en mej. Steeman en de heren J. Haverkamp,
Hackfort en J. Kost, terwijl bovendien ook de
Nutsconcierge, de heer Koop, een compliment
kreeg voor zijn zeer gewaardeerde hulp, als-
mede de fa Dekker \ < j^V geluidsinstallatie.
In verband met hel. e-^^ .iantal bekroonde
inzendingen, kunnen we alleen d< >am-

i r i jswinnaars vermeiden,
f n de rubriek wedstrijd stekplanten w.

Geraniums, ingezonden door kinderen: 1.
Rinus Pelgrum, 2. Mattx^ourgonjen, 3. Johan
Norde, 4. Dinie LigtenMBfc en 5. Engbert Har-
melink
Ingezonden Agaratum: 1. Benny Harmsen, 2
Frits Emsbroek, 3. Engbert Harmelink, 4. Ger-
rit Hiddink, 5. Rinus Pelgrum (totaal 30
prijzen).
Stekplanten groteren. Fuchsia: 1. mevr. Olt-
huys, 2. mevr. Elbrink.
Begonia's: 1. mevr. Olthuys, 2. mevr. Eijer-
kamp.
Eigen gekweekte planten: 1. mevr. Haver-
kamp, 2. Jantje Velhorst.
Eigen gekweekte bloemen: 1. mevr. Spiegelen-
berg.
Cursisten. Vazen: 1. Gerda Gerritsen, 2. me-
vrouw Plas.
Bakjes: 1. mevr. Pos, 2. mevr. Hulsteijn.

Drijfschalen: 1. mevr. Plas, 2. Kitty Plas.
Tafelstukjes: 1. Kitty Plas, 2. Toos Vreeman
Niet-cursisten. Vazen: 1. mej. T. Zwart, 2. me-
vrouw Luichies.
Mandjes: 1. mevr. Haverkamp.
Drijfschalen: 1. mevr. Emsbroek—Klinken-
berg, 2. mevr. Elbrink-Weijers.
Bakjes: 1. mevr. Kost-Brandenbarg, 2. mevr.
L. de Vries.
Bloemstukken vaklieden: 1. fa J. Derksen en
Zoon.
Bloemtekeningen naar de natuur, voor kinde-
ren tot 15 jaar: la Truus Muis, Ib Jan Hilfe-
rink, 2. Yvonne Vel.
Bloemtekeningen naar tekenvoorbeeld: 1.
Geert Potman, 2. M. Bourgonjen.
Fantasiestukjes, Groteren: 1. mevr. Romville.
Kinderen: 1. Joke Kroese en Henk van Ark.
Afd. Scholen: 1. Openbare Lagere School
dorp.
Tuintjes in miniatuurvorm, Kinderen: 1. Carla
de Vries en Hanny Wolters, 2. Doortje, Greet-^
je en Marjan Uenk.
Bloemschikken kinderen, zonder hulp van
ouders: 1. Joke Brandenbarg, 2. Willy Kost.
Veldbouquetten, groteren: 1. mej. Scholten, 2.
mevr. Eskes-Lenselink.
Bakjes: l mevr. van Dorth-Valck Lucassen.
Veldbouquetten kinderen. Vazen: 1. Joke
Brandenbarg, 2. D. Vister.
Mandjes: mevr. Aalderink, Nieuwstad.
Paddestoelen, kinderen: 1. Berend Hendrik
Groot Bramel, 2. Joke Kroese en Hanny van
Ark.
Groteren: 1. mevr. Wegchelaar.
Eigen gekweekte vruchten. Hierbij behan!
de dames W. Wunderink en Haverkamp-Olt-
huys evenveel punten. Bij loting Ie prijs mevr.
Haverkamp.
Tafelversiering: l mevr. Garsen-Emsbroek.
Opmerkelijk veel werk was er gemaakt van
de fantasiestukken, waarbij o.a. te zien waren
het sprookje Hans en Grietje, compleet mei
heks en huisje van snoepgoed en

\ n n a , die uit de sijgh ' •.'" i»
zng komen. Van^w tekeningerr

onmiskenbaar talent op van de 15-jarige Trnus '
Muis, die met haar schilderstukjes een aparte
klasse vormde.
Ook de ter opluistering ingezonden collectie
van Huize de Wiersse mocht er zijn.
Ter stijving van de kas en ter bestrijding van
de vele uitgaven in verband met de tientallen
prijzen was in het restaurant van het Nut een
theeschenkerij ingericht en kon men zijn ge-
luk beproeven met het Rad van Avontuur.
Bovendien was er een loterij met tal van
mooie prijzen aan verbonden, waarvan de
loten uitverkocht waren en de trekking Maan-
dagavond plaats had.

Deze zeer artistiek ingerichte en bijzonder
mooie tentoonstelling heeft op beide avonden
honderden bezoekers getrokken en zal aan
het ijverige bestuur ongetwijfeld grote vol-
doening hebben geschonken.

BIJEENKOMST JONGE KERK
Dinsdagavond werd een bijeenkomst van de
Jonge Kerk gehouden. Ds. Jansen gaf een uit-
eenzetting over de stand van zaken van het
jeugdwerk en wees op het nijpend tekort aan
jeugdleiders, waarbij hij een dringend beroep
deed op de aanwezigen het jeugdwerk met-
terdaad te steunen.
Hierna hield Ds. Langstraat een korte be-
schouwing over de landelijke Najaars-actie
der Hervormde Kerk ,,De Grote Trek", welke
ten doel heeft het bijbelgebruik meer ingang
te doen vinden.
Na de pauze werd een discussie gehouden
aan de hand van vragen, door de predikanten
opgesteld, betreffende het bijbelgebruik en de
moeilijkheden welke zich hierbij voordoen.
Na de samenvatting der resultaten van de
discussie, welke een geanimeerd verloop had,
sloot Ds. Langstraat de bijeenkomst. De op-
komst was bevredigend.

VEEKEURING MOSSEL
Uitgaande van de Fok- en Contrölevereni-
ging Mossels Belang en de Wildenborch en
Omstreken was er op het bedrijf van de heer
G. J. van Ark een onderlinge rundveekeu-
ring georganiseerd.
Prijzen werden behaald door dieren van de
volgende eigenaren:
G. J. van Ark; W. G. Ruiterkamp; G. Beren-
pas; G. Arfman; A. J. Oltvoort; G. Dijkman;
W. Bouwmeester; Chr. Jansen; Wed. Wissink;
A. H. J. Zents; G. J. Arfman; G. Klein Ikkink;
T. Mennink; G. Nijenhuis; W. Bijenhof; H.
Lindenschot; W. Regelink; T. Leunk; G. J.
Zweverink, Wed. Bennink en H. te Veldhuis.
Voor deze veekeuring bestond een grote be-
langstelling waarbij als juryleden fungeerden

de heren Haijtink uit Zwiep by Lochem en
Lubberdink uit Nettelhorst bij Lochem. Het
oordeel der jury was dat er zeer goed vee
was aangevoerd. .

Elke tand
een hrillaiif

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagmiddag hield de afd. Vorden van
de Bond van Plattelandsvrouwen in het Nuts-
gebouw haar eerste vergadering in dit
seizoen. De presidente, mej. Steenman, open-
de deze vergadering met een hartelijk wel-
kom en het gezamenlijk laten zingen van het
Bondslied.
Bij de behandeling van de huishoudelijke
zaken werd de najaarsvergadering te Arnhem
besproken, waarvoor zich enkele dames op-
gaven, evenals voor de deze winter te houden
handwerkcursus.
Hierna werd het woord gegeven aan mevr.
de Haan—van Drooge uit Geesteren, welke
aan de hand van de woningkoffer met stalen,
foto's, e.d., de woninginrichting besprak. Ook
werden lichtbeelden vertoond.
Aan het slot dankte mej. Steenman de spreek-
ster voor haar zeer interessante en leerzame
causerie.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!



AANBESTEDING
9 WONINGWETWONINGEN

^ rmr rn lphn i ze is flanbrslerd do bouw
;) woningwetwoningen (.'i Almensewrg en

i , n i n s Bernhardweg) voor rekening van de
gemeenie V o r d e n , onder a r c h i t e r l i m r v<m de
heer J. L. van Houte.
Laagste inschrijvingen waren:
Perceel l, H en ITT (melse l - , timmer- en smids-
w c i k ) : Fa Uenk & v. d. Berg, Vorden ƒ 72.890.
Perceel I I en 11 1' ( t immer- en smidswerk): H.
N. A. Bijenhof & Zoon, Vorden, ƒ Ü7.416.
Perrorl IV (Toodgieterswerk): J. G. van Hulst,
Zutphen ƒ 4,732.
Perceel V (electriciteitswerk): fa. Pongers,
Vordeïi ./' 2.070.

VI (schilderwerk): fa. gebr. Kramer,
Z u l p h e n ƒ 4.559.

in beraad.

D A M R U B R I E K
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan J. LamVners
Zutphenseweg 48 Vorden.

E I N D S P E L
Auteur : E. van Embden

Zwart
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Wit

Wit l schijf op U en 2 dammen op 12 en 19-
Zwart l dam op 49. Wit speelt en wint!
l < n prachtig en leerzaam eindspel. Oorspronkelijk sa-
mengesteld tloor de Heer van Emben met 3 dammen
doch door de Heer Blankenhaar verbeterd, door de dam
op H te veranderen in een schijf.
IT x i j i i ni t - t /oveel eindspelen van 3 tegen l, waarin
gewonnen kan worden en daarom i s het nuttig die standen
te kennen. Tracht de oplossing eerst zelf te vinden.

I —9 €
9 -11 l

•11-9

j,—frV dQ)
9 —l

(•JSUI/W J31U /.— \ U3 S — L\ JIM.

\Z-~Z\ iSjoA 6fr— £€ do JUEA\ 'JUIM.
(LI — 81 i" H"- 9 '81— Zl MM 1SI

— 1 Ulij UBA

C.S
ap) ót'

}30UI)

ONISSOldO

I —9 V
9I-Z €
9 —U l
Z — 6t T

RATTI-NIEUWS

Ook i l f tweede competitiewedstrijd word door
[ewonnen w.ml op oigen

rden / i j over de Witkampers
I mol di ' koi l l x i l u i l s l a g van 7—1. In deze ont-

eting l . d o n d f - n do ^ r o e n w i l U - i i / ich zeker
i dan de bezoekers.

In do f)c m i n u u t , kon Rat t i de leiding nemen,
imenspel via do rochtervleu-

dc middenvoor onhoudbaar inkogelde
(l—0). Na ca«25 m i n u t e n kroeg Ratti's links-
binnon d(! ])ol goed toegespeeld, passeerde de
Larense achterhoede en scoorde via de paal

l \ v < e d o doelpunt (2—0). Tien minuten
si kon do rechtsbinnen der gasten 'n

verd iend logonpunt scoren 2—1. De gn
nmrslen hi(>rna met tien man verder spelen,
d ; i , t r een van hun spelers naar de kleedka-

v v e i d verwezen. Vlak voor halftime ge-
hikte l ie t Ra tl i's middenvoor met een onhoud-

sehot de s l . i n d op 3—l te brengen.
N . i u w e l i j k s was de tweede helft begonnen of
de middenvoor der thuisclub, die uitstekend
op dreef was, zond nummer vier in de touwen
4—1.
De bezoekers kwamen er nu practisch niet
meer aan te pas en werden op hun eigen

l hel 1 1 terug gedrongen. De linksbuiten,
middenvoor en rechtsbuitep zorgden er resp.
voor, dat do stand tot 7—-l werd opgevoerd.
De reserves gingen op de ingeslagen weg

M en boekten een fraaie 11—O overwin-
ning op het bezoekende Steenderen III.
Voor a.s. Zondag is er voor het eerste elftal
' • en u i t w e d s t r i j d vastgesteld en wel de be-
l < m g r i | k e ' m a l.rh tegen Diepenheim I. Dit zal

: R d t l i een /eer / w a r e opgave zijn, temeer
dd , i r do ploeg waarschijnlijk enkele invallers
/.d l e l l en . Ook in 't vorig seizoen was Die-
penheim de ;.;rolo rivaal van Ratti en ook nu

ize < ) v < i i j se lse ploeg heel wat mans.
i w.'ede e l l t . t l k r i j g t thuis bezoek van Pax
i / . ' i l ook terdege op moeten passen.

Contact is in Vorden onmisbaar geworden

HULDIGING PATER FRANKHUYZEN
Op waardige en feestelijke wijze heeft de ge-
hele parochie Vorden-Kranenburg het feit
herdacht dat hun kapelaan, de Z.E. Pater
Zozimus Frankhuyzen O.F.M, voor 25 jaar ge-
leden zijn intrede deed by de Nederlandse
Minderbroeders. De contactcommissie beleg-
de Dinsdagavond een feestelijke bijeenkomst
in een overbezette zaal Schoenaker. De heer
Folmer opende de bijeenkomst, waarna de
heer Wissink een paar accordeonsolo's gaf
en het R.K. zangkoor enige liederen zong.
De Z.E. Pastoor Pensioen hield hierna de
feestpredicatie. Namens de parochie bood de
hoor Folmer een scheerapparaat en een vul-
pen aan. Daarna brachten de verschillende
verenigingen hun gelukwensen over onder
aanbieding van geschenken.
Ontroerd dankte pater Frankhuyzen aan het
slot van de avond voor de grootse huldiging
en de vele blijken van sympathie.

in de maand . . .

dus

LEVERTRAAN
maar dan de echte Lofodinsche

G O U D Z E G E L

van

Drogisterij „De Olde Meulle

BON
Tot 1 October a.s. ontvangt
u tegen inlevering v. deze bon
2 flessen van 400 c.c. a f 1.15

VERDER

Sanostol )
Sinatran ) Sinaasappel smaak

Davitamon A D ) Drupp. en
t. ) Capsules

J* M. V. d. Wal Gedipl. drogist

l De naam zegt het al,
't is van Van der Wal

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

29 SEPT.

(St Michielsmarkt)

te Hengelo (Gld.)
Tijdens de markt keuring van
Warm- en Koudbloed enters.

De Marktvereniging

Officieel erkende

LM.O. cursus Vorden

Midden standsdiploma
Éénjarige opleiding, Dit jaar slaagden
al onze éénjarige cursisten.
Opgave zo spoedig mogelijk bij de he-
ren J. W. Klein Lebbink en Joh. J. v. Dijk
Dit is de officiële cursus, ingesteld door
de Middenstandsbonden.

U ontvangt reductie op het examengeld.

Bij aankoop van
250 gram koffie a f 2.28

250 gr. Speculaas voor 25 et.

Nog thee voor oude prijs
vanaf 78 et. per 100 gram
Boerenmetworst, 150 gram 69 Ct.

SMIT Zutphenseweg
Elke weck iets nieuws •• altijd wat goeds

in zaal Bakker te Vorden
op Woensdag 6 en Donderdag 7 Oct, 's av, 8 uur

Entree f 1.— (gratis thee-complet)

Kaarten vanaf heden aan de zaak verkrijgbaar

VISSERTEL. 381

VOLKSFEEST LINDE - CABARET - VOLKSFEEST LINDE

Bezoekt allen op
a*s» Donderdag 30 September
het traditionele

VOLKSFEEST TE LINDE
^ bij café van Asselt

v.m. 9.30 uur Vogel- en Belschieten
n.m. l uur Aanvang der Kinder- en Volksspelen

Woensdag 29 Sept. 's avonds 7 uur
in de feesttent

Cabaret-Varieté van de Berg
Programma: „Dat zit wel snor'

Dit gezelschap van Ie klas artisten geeft slechts één
voorstelling te Ijpjde, dus haast u! Er zijn een aantal
plaatskaarten in ^forverkoop. Deze zijn verkrijgbaar
aan de zaal van nam. 2 — 2.30 uur (tevens op dezelfde
tijd plaatsbespreken a 10 et. per persoon.)

Entree: met vrijkaart f 0.50;
zonder vrijkaart f 1.25 (bel. inbegrepen)

Donderdagavond dansen
in de^pote danssalon (600 m1).
Muziek „The Moodchers"

VOLKSFEEST LINDE - CABARET - VOLKSFEEST LINDE

De herfst is er
MAAR DE ROOKWORSt OOK
2 stuks voor 1.19

150 gr. hamworst 45 et
150 gr. leverworst 27 et
150 gr. tongworst 38 et
150 gr. gek. lever 60 et

150 gr. bloedw. 27 et
150 gr. prd. rookvl. 65 et
150 gr. gebr. gehakt 53 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstreat 32

De hoeveelheid reparatiewerk
welke we mochten ontvangen, wordt wekelijks

groter. Daarvoor zijn we U erg dankbaar.

Mogen wij U echter verzoeken, Uw schoenrepa-
ratie zoveel mogelijk 's Maandags of 's Dinsdags
te brengen?

U krijgt ze dan normaal nog dezelfde week terug

„Onbetwist
de schoenenspecialist"WULLINK

HERFST- EN WINTERTIJD IS

* RADIOTIJD
Wij hebben de nieuwste toestellen voorradig in

Philips, Erres, Blaupunkt

PRIMA

Televisie en Recorders

Techn. Bun R DEKKER, TeL 253

BESTELLINGEN
voor

inmaakkool
en rode en savoye
bewaarkool worden
vanaf heden weer aan-
genomen.

WED. HEUVELINK
Kranenburg

Voor direct gevr.
leerling of aankomende

E L E C T R I C I Ë N

GEMS Metaalwerken
Vorden

Net persoon zoekt een
kosthuis in Vorden of
omgeving, geen be-
roeps, eventueel des
avonds werk te ver-
richten geen bezwaar.
Br. letter A bureau
van dit blad.

VERLOREN
een capuchon van een
regenmantel.

D. Hissink, E 51
Hengelo-G.

Te koop dr. varken
a.d. teil., keuze uit 4.
D. Nijenhuis,

b/h Zwembad

Te koop gevraagd
meisjesfiets maat 24
X l yz of 26 X l V. door
H. J. Heuvelink,

B 61 Warken

Te koop eetaardappe-
len, IJselster bij
H. Bogchelman

't Medler

G.o.h. kinderwagen
te koop, zeer billi jk.

Bevr. bur. Contact

Te koop B.S.A. 500 cc
Zutphenseweg 76

Vorden

Aangeboden: gemeub.
zit-slaapkamer, met of
zonder pension.
Br. onder no 40

bureau Contact

Te koop toom zware
biggen. B. G. Lichten-
berg, 't Waarle

Te koop geplukte
appels, alle soorten.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg

Biggen te koop.
D. Pardijs, Kranen-
burg

Te koop 2 kinder-
rijwielen v. leeftijd 6
tot 8 jaar en 9 a 10 jr.
Barink's Rijwielhandel

U kunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN

's Zaterdags terug

Wasseri j „Stijgoon!"

Vraagt i n l i c h t i n g . - n .

U denkt toch ook aan

uw stnonigoed ? ?

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters
Nieuwstad 12



Op Zondag 19 Sept.
werden wij verblijd met
de geboorte van onze
zoon

MAARTEN

M. Slotemaker
Th. Slotemaker-

Diesfeldt

Vorden,
Hotel De Konijnenbult

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling tij-
dens de ziekte en over-
lijden van onze gelief-
de Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder

B. Zweverink
geb. Bosman

Uit aller naam
fam. H. J. Ruesink

Vorden, Sept. '54

Woensdag 29 Sept.
wegens huwelijk
de gehele dag

gesloten
A. POLMAN

M. KIP

Gediplomeerd
Coupeuse

Beveelt zich
beleefd aan.

Insulindelaan 28

V MM HET MER

****

FA. M ARTE N S
Vorden

IJsvereniging
WILDENBORCH
opgeven leden, leden-
geld f 1.50. Na 15 Oct.

f 2. — , bij Bargeman.

D 59

BESTELLINGEN
op rode, witte, en
savoyekool worden
weer aangenomen

Beleefd aanbevelend,

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 49

Cursus
Ned. Handelscorresp.
begint

Woensdag 29 Sept.
a.S. Deelname is nog
mogelijk.

T/pen dagelijks

Instituut DE WIT
Oudewand 55 — 57
Zutphen

Handschoenen
Regenbroeken
Leren jassen

A. G. TRAGTER

AB BELLOn
X
y TONNY POLMAN

=K

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op Woensdag 29 , =
Sept. om 11 uur ten Gemeente- n
huize.
Wegens restauratie van de Herv.
Kerk zal de inzegening plaats vin-
den in de Geref. Kerk te Vorden
om 11.30 uur door de Weleerw.
Heer Ds. J. H. Jansen.

u
'

Vorden, Almenseweg C 151 a
Sept. '54

W Vorden, Dorpsstraat 22

X Toekomstig adres: Ruurloseweg D 18b

* Receptie van 3— 4.30 uur in Hotel „Het Wa- .
^ pen van Vorden".

Jf*-J^*.^&*.^^^*J&+.J£±-^£i^^fc^^^\*.~^^^.-^^^.^^^~^^^*~.^&*^.^&*..^&*j

- . _ _ . _ _ - . _ _ _ _ . ^ -^^s/

Maandag 27 September a. s. hopen onze ^
geliefde ouders W

G. van VeldhuizenW

X
W

en X
H. E. van Veldhuizen-Wenneker u

^ hun 25-jarige echtvereniging te her- ̂
W denken. W

) Dat ze nog lang voor elkaar en voor y
Q ons gespaard mogen blijven is de wens Q

van hun dankbare kinderen
DIRK en RIEK
ANNIE en JAN

VORDEN, September 1954
B 104

Gelegenheid tot feliciteren van 4—5 uur in
/S café „'t Zwaantje"

^^^••^

Q

-^^^

Dames!
Levering van alle

stofknopen, gespen
en ceintuurs

binnen enkele dagen, roestvrij en wasbaar.
Staalkaarten aanwezig.

Wej. VL
Gediplomeerd Coupeuse
Molenweg 6 Vorden

HEDEN

verse speculaas
Wees wakker t
koop het bij de bakker l

BAKKER SCHURINK
Nieuwstad — Telef. 384

'n s p e c i a l i t e i t van
de I N C O N É - Z AKE N.

Bon 4 van Uw Spaar
Cadeaubewijs geeft
U deze flatteuze
jasschort voor de
lage prijs van mr J)5

slechte

(tot maat 48, gro-
tere maten kleine
verhoging. )

Het flatteuze model
is 'n speciaal ont-
werp voor de Inconé-
zaken. Voor t re f fe l i j -
ke pasvorm en dege-
lijk gemaakt,
'n Goede kwaliteit
stof met fleurig
bloemdessin.

TEL 381VISSER

\ Mantels . . . ?
*

Overtuigt U van onze prachtige
collectie.
't Is de moeite waard

Ziet etalage.

G. H. STRUIK

EMPO Rijwielfabriek
biedt werkgelegenheid aan

flinke
werkkrachten
tot 35 jaar

en leerjongens
Inlichtingen bij de fabrieksportier,
zowel 's avonds als in de werkuren.

Eigen pensioenfonds aan het bedrijf
verbonden.

En toch... er is maar één Contact!

Pas als U in bed ligt...
dan voelt U hoe lekker warm
die zuiver WOLLEN DEKENS
van Luth zijn

2 pers. zuiver wollen dekens vanaf f 46.5O
2 pers. gestikte dekens vanaf f 17.90

l * LUTH HEEFT ZE VOOR U IN VOORRAAD *

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

RUITEN

Weer de nieuwste
kleurencombinaties
te RUITSTOFFEN

fris keurig gekleed

Daar is vast iets voor U bij, voor het maken van een
vlotte japon of jurkje.

TEL. 381VISSER

Vrijdag 1 October
Grote Verlotingsmarkt
Vereniging tot bevordering van het Marktwezen
te Vorden.

Grijpt Uw kans
Koopt een lot van de
Vordense marktvereniging
en U dingt mee naar één der vele prijzen.

Hoofdprijs EEN RUND
t.w. van ongeveer f 600.—

Tweede prijs EEN BROMFIETS
t.w. van ongeveer f 400.—

Prijs per lot f 1.— Uitgifte 7500 stuks

Vcrl. t.b.v. het Vordcns marktwezen, goedgek. d.d. Min. v. Justitie
d.d. 29 Juli 1954 nr. LO 520-025.

LOTEN VERKRIJGBAAR bij de wederverkopers
en de penningmeester, Stationsweg 18 Vorden.

flanvoerpremie's voor rundvee en biggen

Bakker Schmink
Te koop een r.b. maal
a.d.telling 5 Oct. t.b.c.-
vrij. H. Besselink,

D 112 Mossel

Te koop kinderstoeltje
met w.c. en speeltafeltje
Te bevr. Bur. Contact

Te koop nog een klein
partijtje Rode Ster en
Noordelingen eetaard-
appelen en bestellin-
gen gevraagd op Goud -
reinet appelen bij
G. Broekgaarden,

Boonk

Te koop jonge hennen
B. Antink E 18 Linde

Eetaardappelen te koop
(IJsselstar) en een hak-
selmolen. A. L. Groten-
huis B 7

Te koop eetaardappe-
len IJselster.
D. M. Gerritsen,

Veldwijk C 91

Bestellingen op win-
terappels, Goudreinet
Bellefleur, Jonnathan,
Landsbergerreinet.
Stoofperen St. Remie,
goed verzorgd frui t ,
worden aangenomen
door R. Mennink,

Wildenborch

Te koop 2 toom big-
gen. H. Waenink,

bij 't zwembad

Te koop 2 tomen
biggen en kolenfornuis
bij G. Rossel,

„Vroessink"

Te koop biggen bij
E. J. Wenneker

Veldwijk Vorden

Te koop toom beste
biggen bij
G. J. Wuestenenk
Koekkoekstraat 25,

Vierakker

Te koop volbloed dr.
vaars, M.R.IJ., kalfda-
tum 2 Oct.
G. Oortgiesen D 157

Te koop l groot wit
kolenfornuis en l elec-
tromotor l Y> pk (v.
lichtnet). A. J. Florijn
en Zn. smederij,

Nieuwstad 16



H.H. Veehouders
De nachten worden
kouder. Denkt U aan
Uw koebeesten? Geeft
ze een lekker warm

dek
We hebben er zat . .
en prima!

Ook paardedekken

Aanbevelend
G. W. Luimes

Rijwiellampen

Zaklantaarns
Batterijen

A. G. T R A G I E K

1 OCTOBER

komen wij op de markt
met een

restant partij

aardewerk
Nico Keune

Fa* Martens
VORDEN

Uw adres voor

Pluimvee
is:
W. ROSSEL

Telefoon 283 Vorden

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Dubbe!-g«patente«rde hetrlccM kcpcirculetla ,
Btspaart ';, op Uw Volenrekenlng t

INDIEN U DE

Brandaris
ziet branden
verlangt u geen
andere HAARD
meer.

Komt zien bij

Henk van Ark
Telefoon 554

Buiten- en

Binnenbanden
voor rijwielen
en bromfietsen

A. G. TRAGTER

Velen breien met nijvere vlijt /
mee in onze SPOELTJES BREI WEDSTRIJD.

Doe ook mee aan
deze leuke en nuttige
bezigheid!

Grote sortering WOL
in vele kleuren.

Begin vandaag nog!

Tot 6 Nov. kunnen de werk-
stukken worden ingeleverd.

HOOFDPRIJS f 50.—, en vele
andere prijzen.

van Wijk's Spoeltjeswol speelt de hoofdrol

H* LUTH - Nieuwstad - VORDEN

WORDT Ólanfc
met de ANGELIN diëetmethode

* Onschadelijk

4 Doeltreffend
* Zonder laxeermiddelen

* Zonder oefeningen
^ Gebaseerd op medische grond-

slagen

Verkrijgbaar bij ^fc

Drogisterij De Olde Meulle
J. JVl. van der Wal

Beslist uw DrogistJ

Heden Zaterdag av.
Dansmuziek

te
Hengelo-GId.

DEZE WEEK:
bij aankoop van f 4.—
of meer aan boodschappen

-k 15 ringzegels extra

G. H. Hilferink
Levensmiddelenbedrijf - Het Hoge 3

Orcon's KledingindiRtrie
AFD. HENGELO-GLD.

heeft momenteel plaats voor

enkele

nette meisjes als nacSters
en

leerling-naaisters
Aanmelden Wichmondseweg 2,

Hengelo-Gld. van 9—12 en 2—5 uur.
's Zaterdags van 9—12 uur.

Prijzenrevolutie
OP BROMFIETSGEBIED

Tegelijk met het in gebruik ne-
men van de grote, hypermodern
geoutilleerde Mobylettefabriek te
Arnhem kondigt Kaptein Moby-
lette een sensationele prijsverla-
ging aan.

De Mobylette-1955 is dank zij
de nieuwe fabriek zó aanzienlijk
in prijs verlaagd, dat thans

iedere fietser bromfietser
kan worden!

MOBYLETTE is hiermede de baanbreker van een geheel
nieuw bromfietstijdperk.

Type S l f 325.— ZIE ETALAGE

De Mobylette-1955 komt op de markt in
verschillende typen, — alle in de bekende
luxe uitvoering en oer-solide kwaliteit, die

^ U van Mobylette gewend bent.

AGENT VOOR VORDEN EN OMGEVING:

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 — Telefoon 254

l^oor de schoolgaande jeugd:

mooie stevige jongens^ en
meisjes schoenen
die tegen een stootje kunnen

Natuurlijk beter bij

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

lAllernieuwste Neveda Sportwol

ontvangen

voor truien, pullouers en vesten, enz.

,,DouoleUa
f 2.65 per 100 gram.

Verder onze gehele wintercollectie
prachtige wol ontvangen.

ZIET ETALAGE

G. H. STRUIK

»- Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedetna - Deventer

Zaterdag: 2 Oct 8 uur

het machtige en ontroerende

filmwerk

(in schitterende kleuren)

JODY
EN HET HERTENJONG

(The Yearling)
Met Gregory Peck - Jane Wyman

Claude Jarman
vervaardigd naar de bekende roman

van Marjorie Rawlings

*Zelden zult u een schoner en boeien-
der film zien.

T O E G A N G 14 J A A R

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

n spons of doek erbij
'en 't leed is weer ge-

leden.

P l a s t i c tafellakens
b e h o e v e n niet in de
was en met Bon 4 van
de *KETTINGACTIE*
is ook de prijs geen
bezwaar meer.

Plastic tafellakens in een soepele,
d e g e l i j k e kwaliteit, cr6me fond
met f r i s u e groene of rode bloem-
motieven, (110 x 140 cm) «| 95

f. l.
Idem, in LUXE UITVOERING, 'n
pracht kwaliteit gematteerd plas-
tic in fleurig vierkleurig bloem-
dessin. (l 1 0 x 1 4 0 cm) O 95

TEL. 381VISSER


