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AGENDACOMMISSIE
Donderdagavond werd er een vergadering;
gehouden om te geraken tot een agenda-
commissie, inzake uitvoeringen, lezingen,
vergaderingen e.d. welke deze winter ge-
houden, zullen worden. Er werd besloten om
hiervan geheel kosteloos met medewerking
van de uitgever van „Contact", elke week
een agenda in dit blad te plaatsen.
Besturen van de verschillende verenigingen
die hun uitvoeringen e.d. op deze agenda
willen plaatsen gelieven dit op te geven bij
het bureau van dit blad of bij de hereinj
Chr. Everhard, Kerkstraat l en G. Koersel-
man, Julianalaan 8.
De volgende verenigingen hebben reeds hun
medewerking toegezegd: Gymnastiekver.
„Sparta"; Toneelver. D.E.V.; Dames- en
mannenkoor; Muziekver. „Concordia"; Bond
van Plattelandsvrouwen; Schietver.; Vrou-
wenbond; N.V.V. Bestuurdersbond;Metaal-
bewerkersbond; N.N.B.; Bouwvakken; A.
B.C. Algemene Bedrijfsgroepen Centralen;
de Landelijke Rijver. „De Graafschap'.' en
de Vara.
Wil de agendacommissie echter aan haar
doel beantwoorden, dan is het noodzakelijk
dat ALLE verenigingen, van welke richting
ook, meewerken. Het bestuur hoopt dan
ook dat meerdere ver. zullen volgen.

VOETBAL
Daar het eerste elftal der Vordenaren vrijaf
had, speelde Zondagmiddag een sterk
tweede tegen Witkampers II, waarbij de
Larense voetballers maar weinig in de melk
te brokkelen had. Met 5—O gingen de Wit-
kampers huiswaarts.
Vorden 3 deed het Zaterdagmiddag tegen
S.S.S. 3 ook al lang niet slecht en won met
4-0. Vorden a verloor van A.Z.G. c met 3-0.
A.s. Zondag trekt Vorden I in haar nieuwe
opstelling naar de Warnsveldse Boys. De
Boys, die Zondag tegen Halle een verdicMi-
stelijk gelijkspel wisten te behalen, zullen
er natuurlijk alles op zetten om de beide,
punten thuis te houden. Wanneer de Vor-
dense voorhoede over de nodige schotvaar-
digheid beschikt, behoeft het geenszins een
nederlaag te worden, temeer daar de achter-
hoede van Vorden op haar oude sterkte
uitkomt.
Vorden II gaat op bezoek bij Reuni 4 en
zal het hier niet gemakkelijk krijgen. Vor-
den 3 ontvangt A.Z.G. 6, terwijl Vorden a
Zaterdagmiddag bij Almen a op bezoek gaat.

WINKELIERSVER. VORDEN
De Vordense Winkeliersvereniging hield in
café Uenk onder voorzitterschap van de
heer Schurink een vergadering, welke druk
bezocht was.
De achterliggende zomcractie werd bespro-
ken, waar onder anderen werd opgemerkt,
dat de actie wel geslaagd was echter nog
niet tot volle tevredenheid van de ver.
Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats
van het aftredende lid de heer W. Pardijs
gekozen de heer H. Wüllink, Dorpstraat.
De voorzitter bedankte de heer Pardijs voor
het vele werk, dat hij in de loop der jaren
als bestuurslid voor de vereniging gedaan
had en heette het nieuwe bestuurslid, de
heer H. Wüllink, hartelijk welkom.
Hierna werd de St. Nicoïaas-actie bespro-
ken. Het zal dit jaar een bijzondere act ie
worden wat de prijzen betreft. Het is nl.
de bedoeling, dat dit jaar prijzen worden
beschikbaar gesteld, waar iedereen wat aan
heeft. Het bestuur zal de actie nog verder
uitwerken en nog een vergadering uitschrij-
ven om een en ander nog nader toe te
lichten en te bespreken. De Vordense Win-
keliersvereniging zal ook dit jaar weer haar
beste beentje voor zetten.

CANADA
Op uitnodiging van de Bond van Platte-
landsvrouwen en de Geld. Mij van Land-
bouw zal de heer Vink uit Arnhem a.s.
Woensdag in het Nutsgcbouw spreken over:
„Het leven van de Ned. emigranten in
Canada". Een en ander wordt verduidelijkt
door een film. Dit onderwerp zal zeker de
belangstelling van velen trekken. Zie adv.

Kerkdiensten Zondag 11 October.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat
7.15 uur Ds J. H. Jansen

Medler
10 uur Ds J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

R.K. Kerk
7 uur H. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 10 Oct. van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 11 Oct. Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 126 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37. — tot f 43.—
per stuk.
De handel was redelijk

Burgelijke stand van 2 — 8 October 1953

Geboren: d. v. H. L. Memelink en G.
Memelink- Voskamp.
^Ondertrouwd: A. E. J. Hartelman en E.
A. W. Schuurman.

AARDAPPELTEELT
Voor de Geld. Mij van Landbouw hielden
de heren Van Roekei en Robbertsen een
lezing over: „Teelt, selectie en ziekte van

«irdappelen."
e voorzitter der G.M.v.L., de heer H. J.

Gotink opende de bijeenkomst en memo-
reerde dat het afgelopen jaar voor de boe-
ren gunstig was geweest; vooral hel wei-
land was best, maar de boer moet all r.
zeilen bijzetten om van het land te maken

er van te maken is. Hij was dankbaar
de verharding der wegen in de buurt-

schappen en hoopte dat ook de electrificatie
van alle boerderijen eens een feit mag wor-
den. Het uitbreidingsplan der gemeente
komt ter inzage te liggen. Daar hier plan-
nen in voorkomen die z.i. onaanneembaar
zijn, is het zeer wenselijk dat een ieder deze
plannen gaat bestuderen.
Daarna liet de heer Van Roekei lantaarn-
plaatjes zien over aardappelgewassen en
vertelde van zijn oorsprong. De zetmeel-
waarde van de aardappel overtreft die van
alle andere gewassen. De heer Robbertsen
besprak de ziekten van verschillendev aard-
appelsoorten. Het was een zeer leerzame
avond.

Dames! Vooral I B I I
Hamea-Gelei voor Uw banden

GESPREKSFORUM
over de restauratie van de Herv. Kerk

Aanstaande Dinsdagavond 13 October zal
er om half acht in gebouw Irene een bij-
zondere samenkomst gehouden worden. De
bedoeling is aan de gemeenteleden uit te
leggen hoc de financiën beheerd worden en
wat er straks met de komende restauratie
van de kerk gaat gebeuren. Ja, zelfs komen
er vragen op, betreffende het inwendige
van de kerk. Moet daar ook iets aan ge-
beuren? En het orgel V blijft dat zo V
Hiertoe zullen leden van de Kerkvoogdij
en van de Restauraticcommissie op het
podium plaatsnemen en eerst onderling en
daarna met de aanwezigen in de zaal een
gesprek over de zaken betreffende de kerk
voeren.
Het belooft wel een interessante avond te
worden!

HERVORMDE GEMEENTE
A.s. week wordt door de Herv. Gemeente
begonnen met de huissamenkoinsten, waar-
over in het Kerkblaadje reeds mededelingen
zijn gedaan. De predikanten hopen dat veel
gemeenteleden van hun belangstelling doen
blijken. Voor bijzonderheden zie adv.

WIE IS DE GELUKKIGE?
De hoofdprijs van de vorige week gehouden
marktverloting is gevallen op no 2186. Het
rund, ter waarde van f 600.— is nog niet
afgehaald en staat nog op zijn eigenaar te
wachten. De tweede prijs, een bromfiets,
werd gewonnen door mej. A. Bollen.

BIOSCOOP
Hedenavond draait de film ;,De grootste
show op aarde." Hierin wordt het gehele
circusleveii uitgebeeld, bonte pracht en
praal, liefde en jalouzie, roem en teleur-
stelling. Een film met de grootste trein-
ramp, ooit op het witte doek gebracht. Al
de adembenemende spanning die u in het
gewone circus vindt, ondergaat u ook bij
deze voorstelling. Daarom zullen de vele
circusenthousiasten vanavond deze kans
zeker niet voorbij laten gaan.

REDEKUNST
Door het Jonkers Instituut worden pogin-
gen in het werk gesteld een cursus te or-
ganiseren in redekunst en persoonlijkheids-
vorming. Een ieder die wel eens een ver-
gadering moet leiden, weet hoe moeilijk het
vooral de eerste keer is om de juiste
woorden te vinden. Ook de angst om in
het openbaar te spreken speelt menigeen
parten. Daarom juichen we het initiatief
van het Jonkers Instituut toe en hopen dat
velen deze kans om een vlot spreker te
worden, zullen aangrijpen.

„THUIS BEST?, ZOEKT JONGE LEDEN
Onder voorzitterschap van burgemeester Ai
E. v. Arkel hield de woningbouwvereniging

•
Thuis Best" haar jaarlijkse ledenvergade-
ng ,op het gemeentehuis. Er waren enkele

bestuursleden aanwezig. In verband met de
geringe belangstelling, wees de voorzitter
op clt u•'.•nselijkheid spoedig het b/*?tipur aan
te vullen. Nieuwe leden, vooral jongere,

, zijn welkom. Mocht in de nabije toekomst
^pt verdere woningbouw worden overgegaan
JPran zou daarbij kunnen worden overwogen

adspirant-huurders bij voorkeur uit de
ledenlijst aan te wijzen (voor zoverre deze
voor woningtoew. in aanmerking komen).
Uit de cijfers bleek, dat de exploitatie in
het afgelopen jaar gunstig was, al onder-
gingen de posten reserve onderhoud een ge-
voelige aderlating, aangezien in 1952 het
binnenschilderwerk moest worden betaald,
terwijl twee zinkputten werden vernieuwd.
De toevoeging van f 48.— per woning per
jaar aan het onderhoudsfonds waarborgt
een afdoende normaal onderhoud van de
19 woningen.
Op verzoek van de daarbij betrokken huur-
ders werd besloten de zes bomen, staande
voor de drie dubbele woningen aan de kant
van de Baakseweg te laten vellen.

COÖPERATIEVE INSTUI1?
Het gebouw der Goöp. Ljandbouwver. „Do
Eendracht" heeft weer een belangrijke uit-
ih rei ding ondergaan, door de bouw van
graansilo's, kunstmestloodsen en een win-
kel. De leden der vereniging krijgen van
Maandag t.e.m. Donderdag gelegenheid het
bedrijf te bezichtigen. Daar ook van andere
zijde belangstelling getoond wordt heeft het
bestuur besloten ook niet-leden het bedrijf
rond te leiden en wel Vrijdag- en Zaterdag-
middag. Zie advertentie.

VROUWENBOND N.V.V.
Voor de dames van het N.V.V., afd Vorden,
heeft de heer J. van der Meer, oud keur-
meester te Zutphen, in de koffiekamer van
het Nutsgebouw een lezing gehouden, welke
druk was bezocht. Spreker behandelde „Het
toezicht op de levensmiddelen voorheen en
thans, welke een zeer aandachtig gehoor
vond. Hierbij liet de spreker verschillende
voorwerpen en bedorven waren zien, welke
door lichtbeelden werden verduidelijkt. Het
bleek hierdoor hoe nuttig het was dat er
een warenwet bestond.
In principe werd besloten om een excursie
te maken naar het laboratorium te Zutphen.



MODESHOW
A.s. Dinsdag en Woensdag zal in de zaal
Bakker 's avonds 7.30 uur onder auspiciën
van het modem agazijn firma H. W. Visser
alhier de najaarsniodeshow worden gehou-
den. De firma Visser heeft op het gebied
van modeshow haar sporen al wel verdiend
en we twijfelen er dan ook niet aan of a.s.
week zullen de dames weer met genoegen
kijken naar de nieuwste snufjes op mode-
gebied, die hierdoor een aantal charmante
mannequins worden vertoond.

MEN ZIJ GEWAARSCHUWD
Naar ons ter oren kwam zijn in deze ge-
meente enkele personen bekeurd wegens
het houden van een zgn. kettinghond.
Naar wij menen te weten is sinds Januari
volgens gemeenteverordening verboden om
honden aan een ketting te houden. Zij moe-
ten vrij in een kennel kunnen rondlopen.
Men zij dus gewaarschuwd.

B.K. TONEELVERENIGING „INTERNOS'2
IN HET ZILVER

Dit weekend hoopt de R.K. Toneelvereni-=
ging „Internos", haar 25-jarig bestaan te
herdenken, een opmerkelijk jubileum, te-
meer daar toneelverenigingen in de regel
geen lang leven beschoren is. Tevens jubi-
leren met de vereniging de hereni G. Bouw-
meester (regisseur), A. Mombarg (voorz.),
J. Mokkink en J. Vreeman, die ieder op
zijn wijze het hunne hebben bijgedragen om |
„Internes" de reputatie te bezorgen, welke
de club sinds jaren geniet. In de nazomer
van 1928 werd de vereniging opgericht.
Er werden in de loop der jaren veel tien-
tallen stukken opgevoerd, waarvan velen
groot succes oogstten. We willen noemen:
„Bij Hernonkei',', Zuster Annuntiata" „Ver-
schroeide aarde',', „De weg tot elkander",
„En de bossen zingen hun lied", dat drie
maal achtereen werd opgevoerd. Gezegd
mag worden, dat „ïnternos" op 9 en 10
Februari 1948 met het prachtige stuk van
Antoon Gooien „de Vier Jaargetijden" haar
hoogtepunt bereikte. „Als de kinderen maar
eens groot zijn" werd zelfs vijf maal ten
tonele gebracht.
De vereniging gaf ook steeds haar volle
medewerking aan verschillende instellingen
als Gezinszorg, Kleuterschool e.d.
Hoewel de officiële oprichtingsdatum 8 Oct.
is, zal er op Zondag 11 Oct. a.s. het zil-
veren jubileum feestelijk worden herdacht.
Op die dag. zal er 's morgens om 7 uur een
H. Mis worden opgedragen voor de over-
leden leden, waarna om half tien een
Plechtige Hoogmis tot intentie en voor het
welzijn van de jjereniging.
's Avonds zal er een gezellige bijeenkomst
worden gehouden voor leden, oud-leden
en genodigden. Bij dit zilveren jubileum
van „ïnternos" past een woord van ge-
lukwens aan hen, die gedurende 25 jaren
hun beste krachten aan de vereniging heb-
ben gegeven en haar tot grote bloei brach-
ten. In dit woord van dank mogen ook de
spelers worden betrokken, die niet alleen
een „ïnternos" hadden voor liefhebberij
en lering, doch ook geheel Vorden-Kraiien-
burg lieten profiteren van hun talentvol
spel, dat vaak van bijzonder groot gehalte
•was.
Moge ,;Internos" via vele succesvolle toneel-
avonden opgaan naar haar gouden jubileum
Ad Multos Annosl
Op Zondag 25 October a.s. zal een jubi-
leumstuk worden opgevoerd, een toneel-
spel in drie bedrijven „Zij, die gestuurd
was . . . ." door Wim Dumont.

OPBRENGST SPORTEVENEMENTEN
Naar wij vernemen bedraagt de bruto-op-
brengst van de onlangs gehouden twee-
daagse sportevenementen op de Kranenburg
f 851,55. Na aftrek van de gemaakte on-
kosten was de uiteindelijke netto-opbrengst
ten, bate van Gezinszorg en Kleuterschool
f 520.—.

Verkoudheid
van neus, keel of borst,
snuift en wrijft U weg met

OUD PASTOOR S. HAANEN
Te Venlo is van de laatste H.H. Sacramen-
ten der Stervenden voorzien de Z.E. Patri
Sebastianus Haanen O.F.M.
Pater Haanen was van 1934—1940 pastoor
van de parochie Vorden-Kranenburg.

RATTI-NIEUWS
Ratti had Zondag tegen het bezoekende
Lochuizen geen al te zware opgave, daar de
gasten over alle linies zwakker waren en
de thuisclub dan ook een verdiende 5—l
overwinning kon behalen. De Lochuizen-
ploepr begon de wedstrijd met 10 spelers,
terwijl Ratti een invaller had. In de eerste
helft werd aardig en vlot spel te zien ge-
geven. Na ca. 10 minuten gal' Ratti's links-
buiten zijn club de leiding met een harde
schuiver l—0. De thuisclub bleef in de
meerderheid en wist door goed samenspel
de Lochuizer-defensie uit haar verband te
spelen. Een aanval over rechts leverde Ratti
het tweede doelpunt op 2—O, terwijl enige
minuten later de score tot 3—O werd op-
gevoerd. Ratti bleef over alle linies sterker
en uit een schermutseling voor het doel
stelde de thuisclub nog voor de rust de
zege veilig. In de tweede helft deed Ratti
het kalmer aan, waardoor de gasten ge-
legenheid kregen om hun spel beter te ont-
plooien. Ondanks goed opgebouwde aan-
vallen over beide vleugels slaagden de be-

SANAPIRIN jaagt kou
en pijn uit Uw body

zoekers er aanvankelijk niet in hun achter-
stand te verkleinen. De groen-witten ver-
grootten n,a een half uur hun voorsprong
door de linksbinnen. Nauwelijks een minuut
hierna kon Lochuizen een verdiend tegen-
puntje scoren. Hierdoor gestimuleerd kwam
er meer vuur in de rood-witte ploeg, maar
zij vond steeds de hechte Ratti-verdediging
op haar weg, waardoor de stand 5—l bleef.
Het reserve-taem kon óók Zondag haar
goede vorm nog niet te pakken krijgen
en verloor de uitwedstrijd tegen Baakse
Boys II met 4—0.
De A-junioren haalden het volle pond bin-
nen door Lochemb op haar eigen terrein
met 8—O te slaan, terwijl de Ratti-B jeugd
en het elftal der O.L. Dorpsschool aan el-
kaar gewaagd waren, want het werd 3—3.
A.s. Zondag gaat het eerste elftal naar
Rietmolen en ontvangt Ratti II de Baakse
Boys I.
Ratti a gaat naar de Keyenborgse Boys a.

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

UIT DE DAMSCHOOL
Auteur Joh. ten Hove, Vlissingen.
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Zwart 8 schijven op 10, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 28.
Wit 7 schijven op 25, 33, 38, 39, 41, 48, 49.
Zwart heeft als laatste zet gespeeld 23—28 met de drei-
ging 22 — 27! Wit speelde als lok-zet 33 — 29. Hoe liep
zwart er in?

Tracht alvorens oplossing na te gaan, eerst zelf deze
te vinden; het loont de moeite en is tevens zeer leer-
zaam.
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Wederom ontvangen:

een partij emmers a f 2.92
„DE GEMS"

Voor schoenreparatie
is HET adres nog steeds

W U L L I N K
,,Onbetwist de Schoenenspecialist

SPREKEN IN HET O P E N B A A R
Op DINSDAG 13 OCTOBER a.s., des avonds
om 7.30 uur zal in hetNUTSGEBOUW te Vor-
den de eerste les plaatsvinden van onze cursus
in de

Redekunst en persoonlijkheidsvorming.
Wij nodigen allen, die zich voor deze cursus
interesseren, uit, aan deze les deel te nemen op
conditie, dat indien, de les niet aan de gestelde
verwachtingen voldoet, men vrij is om van deelna-
me aan de cursus af te zien, in welk geval door
ons GEEN kosten in rekening worden gebracht.

Wij garanderen onze cursisten niet alleen dat
zij door onze cursus een PERSOONLIJKHEID
worden, die zich overal en onder alle omstan-
digheden weet te doen gelden, doch óók, dat zij
vlot, boeiend, angstvrij en voor-de-vuist-weg
leren SPREKEN IN HET OPENBAAR !

Maak dus van deze unieke gelegenheid, om /ón-
der kosten of verplichtingen met onze wijze van
lesgeven kennis te maken, GEBRUIK! U zult
er géén spijt van hebben!

JONKERS'
P. Ht'di'kiiiiNf en

Persoonlijkheidsvorming
(UtONINVEN.

DANSMUZIEK
te Hengelo-G.

Zaterdag 17 October a.s.

Aanvang half zeven

Ruime keuze in:
RIJWIELLAMPEN
ENKELE EN DUBBELE
DRAGERTASSEN
ZAKLANTAARNS
FIETSPOMPEN
LEDEREN JASSEN
HANDSCHOENEN EN
RENKAPPEN
MOTORBRILLEN
BEENPIJPEN ENZ.

BIJ

R. G. J. KUYPERS

Onze Pinda's
Vers uit de branderij
Vers en nog warm uit de winkel.

*~

Ie soort, 250 gram 68 et m. 10 w.
Liters blik spinazie 76 et m. 5 w.

Altijd bij Locarno margarine
250 gram 45 et m. 5 w.

Grote ontbijtkoek 49 et m. 10 w.
Pot augurken 90 et m. 5 w.
V2 1. pot abrikozen op sap 135 et

Spaar de VIVO wapens
geldig voor pracht lakens en slopen

Uw boekje is zó vol

Zutphenseweg
Tel. 281

Elke week iets nieuws, Altijd wat goeds.

Wederom ontvangen:

Mooie wollen stoffen
Wollen dames- en meisjes-
blouses, pullovers, rokken
en japonnen

Ook voor heren en jongens een ruime
sortering in

vesten, truien en pullovers
Alles in de bekende P.H. V. kiutiUteiieu

G. H. S T R U I K
v.h. Fa Wed. H. H. Looman



Ondertrouwd:

J. G. Wycherson
en

J. B. H. Méyjes

October 1953.
Deventer
Amstelveen

L R» Vorstman
Spraakleraresse

Groene Kruis, Vorden

Voortaan te spreken
Dinsdags om 11 uur

Bestellingen voor het
leggen van

lijmbanden
worden gaarne voor
18 Oct. aangenomen.
Beleefd aanbev.

Gebr. Kettelerij

Koetouwen
30 cent

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden
Heden vers voorradig

SLAGROOMGEBAK

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

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

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Maar 75 cent
voor l zak met 10

stukken zeep met 72%
vet.

Nico Keune

Zaterdag 31 Oct. a.s.
komen de

„THE MOODCHERS"
in het

NUTSGEBOUW

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

Gevraagd een meisje
voor dag of d.e.n. voor
Mevr. Botje, Zutphen.
Aanm. Mevr. Hylkema
Vorden.
Mevr. van der Meulen
Bonendaalseweg 47,
Warnsveld, vraagt een
meisje voor dag of d.
en n. Inl. bij Trees
Weenink, „Kamphui-
zen" Vorden.

A n
^ Woensdag H October a.s. hopen onze W
^ geliefde ouders X

X H. M. HARTMAN X
en Q

J. M. A. HARTMAN-WEG X
vv

hun 25-jarig huwelijk te vieren. w
Hun dankbare kinderen

en verloofden

Gelegenheid tot feliciteren van 4—5.30
Ü uur in café „De Zon" te Vorden.

x p.s. H
X A.s. Woensdag na 12 uur is onze zaak X
X gesloten. X
U V;

n
X De Heer en Mevr. HUURNEMAN- X
X HIETBRINK X

X^ hopen op 19 October a.s. hun 25-jarig
huwelijk te herdenken.

op

Receptie van 3.30—5 uur in hotel „Het
Wapen van Gelderland" te Vorden. W

Coup. Landbouwver. „De Eendracht"
Gelegenheid voor NIET-LEDEN om
de vernieuwde gebouwen te bezichtigen

a.s. Vrijdag- en Zaterdagmiddag
om 1.30 en 3 uur.

Het Bestuur

De tijd voor huisslachtingen
staat weer voor de deur.

Het Centraal Bureau voor slachtvee-
verzekeringen verzekert uw huisslacht.
varkens en -runderen tegen slachtrisico.

Premi^p>or varkens f 0.75
Runderen diverse premies

Agentschap voor Vorden e.o.
Molenweg 35 Vorden, Tel. 238

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

14 October

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Nuts-spaarbank
Opgericht 1819

Dorpsstraat 40 - Vorden

De Bank stelt

gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.
Vraagt inlichtingen.

Wij blijven hoog in kwaliteit
en laag in prijs!

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
200 gr.
200 gr.

lunchworst
pekelvlees

50 et
75 et

«v •

100 gr. lunchworst
100 gr. leverworst
100 gr. bloedworst
100 gr. tongeworst
100 gr. hoofdkaas
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

Café Uenk - Nieuwstad
Aan de geachte clientèle wordt hierdoor
medegedeeld dat het cafébedrijf op de-
zelfde voet wordt voortgezet door

Wed. H. KLEIN HEKKELDER & Zoon
Beleefd aanbevelend.

Geheel nieuwe sortering

moderne Tassen
en Byouterieën

Portemonnaies, Nagelgarnituren,

Handschoen klemmen.

Komt u eens vrijblijvend kijken?

R. J. KOERSELMAN
Telef. 364

r

1 uur — / kwartier!
als u onder zo'n heer-
lijke warme wollen deken

van Luth slaapt

Komt u onze zuivere wollen en
gestikte dekens eens zien. Een
lust voor het oog en zo lekker
warm en zacht. De prijzen val-
len mee, komt u maar gerust
eens vrij blij vemL kijken bij de

TEXTIEL ^ECIALIST

H. Luth-Vorden
NIEUWSTAD - TELEFOON 396

De drukke tijd
breekt voor ons weer aan

Wacht daarom niet tot het laatste
ogenblik met het bestellen van uw be-
nodigde drukwerk.

Wij leveren alle familie- en handels-
drukwerk tegen billijke prijzen.

Drukkerij WOLTERS, Vorden
Nieuwstad 12 - Telef. 404

Voor
Haarden

Kachels
Petroleum kachels

Oliehaardkachels
Bedkruiken

(met en zonder nylon)
Warm waterzakken

Thermosflessen enz.
naar

GEBR. BARENDSEN
Het adres waar a slaagt.

Prima

geëm. kookketels
met roosters (in 3 maten)

DE GEMS"

Wij vulcaniseren al uw
kapotte laarzen

vlug en billijk.

A. G. T R A G T E R

KOETOUWEN
•.

3 voor 100 centen.

•Nico Keune
Heerlijke eigengebak-
ken koekjes,

in een pracht sortering

Steeds VERS bij

Bakker Schurink
Telefoon 384

Wees wakker,
Haai ze bij de bakker!

Koetouwen
Koeriemen
Koedekken
Paardelanddekken
Staartentouw
Leertjes
Wartels
Knippen

enz. enz.

Aanbevelend

G. W. Luimes

Voor slechts 99 cent.

3 pakken
zelfwerkend

wasmiddel

Nico Keune

TELEF:204 VORDEN

Vraag niet hoe het kan,
Maar profiteert er van!

KEUNE
Beter — Goedkoper

Amandel speculaas
65 et per 250 gr.

Boterham speculaas
39 et per 250 gr.

Prima borstplaat
39 et per 250 gr.

Bakker Schmink
Telefoon 384

Te koop 3 schottelin-
gen, l guste koe met
16 liter. Raadhuisstr.
26 Vorden.

Brengt Uw adver-
tenties VROEG. Wij
kunnen er dan meer
zorg aan besteden.

Uiterlijk Donderdags

Best brood,

dat brood van

SCHURINK



GROTE voorraad

klompsokken
Aanbevelend,

G. W. Luimes

" LEVERPNCIEK
VOOR, ftlLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL: w

Te koop meisjes man-
tel. 14—15 jaar z.g.a.n.
R. Hissink. Wilden-
borch D 52a.

Te koop herenrijwiel.
Wilhelminalaan H.

Te koop g.o.h. kolen-
fornuis. Ruurloseweg
D 23.

Te koop zoete appels
(pluk.) Zeer lang houd-
baar, 20 et per kg.
G. Broekgaarden,
„Boonk".

Te koop 15000 kg.
voederbieten. D. Eskes
Zutphenseweg C 71

Te koop dr. varken, b.b.
a.d. teil. 19 Oct. en
vierduims onderstel v.
stortkar in goede staat.
A. J. Vruggink, „Riet-
huis'' Delden.

Te koop in goede staat
zijnde meisjesmantel,
lang 110 cm. B. Nij-
huis Zutph.weg 70.

Te koop solide linnen-
kast, half hang, half
liggend. Wed. Ende-
rink, b.d. Bramel.

Te koop klein kamer-
kachel t je m. plaat, klein
kippenhok m. ren, en 2
konijnenhokken. Burg.
Galléestraat 34.

Te koop jonge hennen
Sussex x Reds 13 we-
ken oud. D. G. Lich-
tenberg, het Waarle.

Haverstro te koop,
vers gedorst. H. J. Ba-
rink, C 34

VERLOREN:
op dinsdagavond
weg Lochem-Vorden,
uitlaat van een Mos-
quito bromfiets. Tegen
beloning terug te bez.
Hotel Bakker.

GEVONDEN:
donkere glacé hand-
schoen. Terug te be-
komen W. Warnshuis,
Nieuwstad 53

Tuin of tuingrond te
huur gevraagd,
Aanb. J. v. d. Zande,
Julianalaan 9.

Te koop pluk- en val-
appels. G. H. v.d. Peijl,
Zutph.weg 83, tel. 477.

Te koop wegens over-
compl. z.g.a.n. huis-
houdkachel. Te bevr.
bij G. J. Hilferink, het
Hoge 46, Vorden.

Te koop g.o.h. kolen-
fornuis of te ruil voor
huishoudkacheltje.
J. v. Hamond, achter
Zwembad.

•

•
•

•

Gemeenteavond van de Ned. Herv. Gemeente

Dinsdag 13 October 7.30 uur in Irene.
Leden van de Kerkvoogdij en de Restauratie-
commissie vormen een gespreksforum. Het
onderwerp van de avond is:

De taak en de zorg van de Kerkvoogdij
Daarbij zullen de volgende vragen behandeld worden:

* Wat doet de Kerk met uw geld?
* Wat leeft er aan kritiek in de gemeente

ten opzichte van het beleid?
* Wat zijn de plannen van de uitwendige en

de inwendige restauratie van de kerk?
* Moet het inwendige van de kerk ook ver-

nieuwd worden?

Van uw kant kunt u alle vragen aan de orde stellen,
die u van belang acht.

Blijft als lid of als belangstellende van
onze gemeente niet thuis. Het is een
zaak, die u allen aangaat en waar u
verantwoordelijk voor bent.

•
•
•
•
••
•
•
•
•

in zaal Bakker te Vorden

op Dinsdag 13 en Woensdag 14 Oct. 's av. 7.30 uur

Entree f 1..— (gratis thee-complet)

Kaarten voor^^ze show aan de zaak verkrijgbaar

TEL 381VISSER

NEDERLANDSE DOEKENCLUB, DEN HAAG
De N.B.C, bezorgde u een prospectus, waarin af-
gebeeld de vier mooiste romans van dit jaar. Als u
naar onze vertegenwoordiger, dhr Th. Wcngclaar,
Waterstraat 6, Zutphen, Tel. 4301, schrijft of belt,
kunt u deze prachtige selectie vrijblijvend bezichtigen.
Het verplicht u dus tot niets.
Hij staat eveneens gaarne tot uw dienst met het
geven van inlichtingen over de

* UNIVERSITEIT VOOR ZELFSTUDIE
* BAEDEKER VOOR DE HUISVROUW
* SUCCES EFFICIENCY BIBLIOTHEEK

Met vriendelijke groeten van de Nederlandse Boekenclub

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindeli jk veel meer I!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. treïkans.

Afd. Vorden Geld* Mij v* Landbouw
De afd. Vorden v. d. Ned. Bond. v. Plattelandsvrouwen
nodigt de leden van onze maatschappij en hunne
huisgenoten uit, tot bijwoning van een

EMIGRATIE-AVOND
welke verzorgd wordt door de heer J. VINK te Arnhem op
Woensdag 14 Oct.'s avonds 7.30 u. in het Nutsgebouw.

Spreker zal behandelen:
Het leven van de Ned. emigranten in Canada
(met film)

Voor Je slacht:

de originele Weckflessen
2 L - 3V2 L - 5 L
ook met kleinere inhoud

Alleenverkoop: „De

250 gr. Choc. hagel
250 gr. Choc. vlokken
250 gr. Yruchtenhagel
Levertraan
Zuivere heide honing
150 gr. Borstplaat
100 gr. Caramels
250 gr. Kleutertaai
500 gr. Vermicelli

49 et 5 zg.
49 et 5 zg.
39 et 5 zg.

140 et 28 zg.
110 et 10 zg.
39 et 10 zg.
32 et 6 zg.
39 et 5 zg.
39 et

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

*
Dit voordeel

neemt natuurlijk
iedereen van

REMMERS
Hervormde Gemeente

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

Ds Jansen
Maandag 12 Oct. fam. M. Eskes, Voskamp
Woendag 14 Oct. fam. ter Maten, Jebbink
Ds Langstraat
Maandag 12 Oct. fam. Klein Geltink, Ê 73
Vrijdag 16 Oct. fam. Gosselink, Raadhuisstr.

I Bond v. Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden

Vergadering op a.s. Woensdag 14 Oct.
's avonds 7.30 uur in het Nutsgebouw

Spreker:
De heer Vink uit Arnhem

Onderwerp:

Het leven van de Ned. Emigranten
in Canada (met film)

Komt allen en brengt huisgenoten mee.

ATTENTIE!
Zoals reeds eerder is meegedeeld zal
Zuster Gemmink wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd haar
werk als Groene Kruis wijkzuster 31
Oct- a.s. beëindigen. Zij die bij willen
dragen aan een afscheidscadeau kun-
nen hun bijdrage geven aan collectanten
die dezer dagen langs zullen komen.
Mocht iemand onverhoopt niet door
een collectant bezocht worden dan blijft
het altijd mogelijk de bijdrage bij de
penningmeester, de heer Koerselman,
„'t Hoekje" af te geven.

Het Groene Kruis Bestuur.

J r o f lieer nier van:
een serviescombinatie (porcelein)
voor 12 personen, 83-delig

voor slechts T • /V.ö!>

Porceleinen kop en schotel vanaf 98 et

eins
99

Steeds meer mensen
kopen hun schoenen bij

Wullink's schoenhandel
«Onbetwist de schoenenspecialist*


