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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN VAN DE
POST

Bijzondere regeling huis aan huis bestelling.
In verband met de te verwachten bijzonder
grote toevloed van poststukken in het tijdvak
van 27 December t/m 8 Januari a.s., zal in dat
tijdvak in het algemeen geen gelegenheid wor-
den gegeven tot het doen verspreiden van on-
geadresseerde stukken door de postdienst.
De aanneming van ongeadresseerde stukken,
die in het tijdvak van 15 November t/m24Dec.
a.s. moeten worden besteld, zal slechts ge-
schieden voor zover daartegen op de kan-
toren der posterijen in welker bestelkring de
stukken moeten worden uitgereikt geen be-
zwaar bestaat.
In verband hiermede behoren zij, die in laatst-
genoemd tijdvak ongeadresseerde stukken
willen laten verspreiden zich tenminste 3 we-
ken voor het tijdvak, waarin de verspreiding
wordt gewenst te wenden tot de postinrich-
ting, waar de stukken zullen worden ter post
bezorgd, teneinde omtrent alle bijzonderheden
verband houdende met de bijzondere regeling
te kunnen worden ingelicht.

GAARNE TERUGBEZORGEN
Het Groene Kruis heeft op het ogenblik te
kampen met een dreigend tekort aan uitleen-
artikelen, niet doordat er te weinig van deze
artikelen zijn, maar doordat verschillende
leden helaas veel te traag zijn in het terug-
bezorgen. Bedenkt, dat u hiermede de vereni-
ging op kosten jaagt en uw medeleden on-
nodig dupeert.
Om de goedwillenden niet door de tragen te
laten benadelen, zal voortaan boete moete
worden betaald voor elke week onnodig
terhouden van een verpleegartikel. Het be
stuur hoopt van harte dat iedereen nu zal mee-
werken.

VZV KIEST DEFINITIEF BESTUUR
Onder voorzitterschap van de heer J. V. Plas
hield de Vordense zwem- en poloclub haar
eerste ledenvergadering in hotel Bakker.
een korte inleiding zette de voorzitter de plan
nen van de VZV uiteen. Er zal dit winter ter-
dege geoefend moeten worden, wil de vereni-
ging in de toekomst vooruitkomen. Er zal een
soort indoortraining gehouden worden, waar-
bij tevens de spelregels en de techniek van het
waterpolo en de zwemsport in het algemeen
besproken zullen worden. De vereniging hoopt
het volgende jaar met een dames- en een
herenpoloploeg in de KNZB competitie mee te
kunnen doen, waarvoor nog meer gegadigden
hartelijk welkom zijn teneinde zo sterk moge-
lijke teams samen te kunnen stellen. Hiertoe
zal de vereniging een complete uitrusting voor
een poloveld behoeven met doelen en lijnen.
Dit zal de vereniging veel geld kosten.
De voorzitter hoopte dan ook dat een ieder
die het wel meent met de VZV zich op zal
geven als lid of donateur.
Ook hoopt de vereniging volgend jaar reeds
met enige leden aan zwemwedstrijden te kun-
nen deelnemen. Daartoe zal er in het komende
winterseizoen met de daarvoor in aanmerking
komende zwemmers een paar maal naar het
sportfondsenbad in Apeldoorn gegaan worden.
Voor de zaaltraining zullen de uren nog nader
vastgesteld worden, daar nog geen definitieve
beschikking over zaalruimte verkregen kon
worden teneinde een regeling voor zwemtrai-
ning etc in het volgende seizoen te bespreken.
Het voorlopig bestuur dat meende te moeten
aftreden, doch zich herkiesbaar stelde, werd
bij acclamatie herkozen en zal dus bestaan uit
de heren J. V. Plas voorzitter, Oostindiën sec-
retaris-penningmeester, Joh. J. van Dijk, twee-
de secretaris, S. H. Aartsen, K. N. Jörissen en
de dames Kistemaker en Hylkema.

BIOSCOOP
Hedenavond wordt er in het Nutsgebouw
weer een lachfilm van formaat gedraaid:
George verovert de vloot, met George Form
by in de hoofdrol.
George beleeft heel wat avonturen en allerlei
verwikkelingen brengen hem in de dolste
situaties. Hij wil o zo graag bij de Marine,
doch hij wordt afgekeurd. Als hij eindelijk
helpt een groep spionnen te ontmaskeren,
wordt hij als een held gevierd en zal hij toch
in de marine worden opgenomen.
George, de verliefde dwaas van de marine
laat de bezoekers tranen lachen.

Kerkdiensten Zondag 17 October.
Gebouw Irene

9 uur Ds J. Langstraat, Gezinszondag
10.30 uur in Irene Ds J. Langstraat,
Bed. Hl. Doop. GEZINSDIENST.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur Vroegmis, 10 uur Hoogmis.

R. K, Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren

Van Zaterdag 16 Oct. van 5 uur t.e.m.
Zondag 17 Oct. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 102 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 42.— tot f 48.—

Handel was redelijk

Burgelijke stand van 8 t.m. 14 October
Geboren: z.v. A. Dimmendaal en J. W. Dim-
mendaal-Wassink; d.v. G. J. Schurink en T.
Schurink-Groot Jebbink.
Gehuwd: G. Berendsen en H. Rouwenhorst
H. T. Wiggers en M. J. F. Roelvink:
G. Koop en A. J. }. Sessink.
Overleden: C. H. M. van Slooten, echt
van J. F. Harwig, overleden te Zutphen,
oud 78 jaar; G. Wesselink, echtgen. van
D. Ruesink, oud 56 jaar; G. Weulen Kra-
nenbarg, oud 77 jaar.

Huidgenezing
Huidzuiverheid -Huidgezondheid

F» U ROL.
GEZINSDIENST in gebouw IRENE

Ook dit jaar wordt in onze gemeente een
gezinsdienst van de Hervormde Kerk ge-
houden. In deze dienst is Ds Langstraat
voorganger in gebouw Irene en Ds Jansen
in de Wildenborch. Ter voorkoming van mis-
verstand wordt er opgewezen dat de dienst
in Vorden in gebouw Irene gehouden wordt
om 10.30 uur. Deze dienst zal dus niet in
de Geref. Kerk worden gehouden, zoals was
aangekondigd.

PRACHTIGE PRESTATIE
Onze plaatsgenoot de heer G. Smeenk slaag-
de te Utrecht cum laude voor het candi-
daatsexamen geneeskunde. Van de 76 can-
didaten was hij de enige die het praedicaat
„cum laude" verwierf.

KANARIETENTOONSTELLING
[n een gehouden vergadering van de Kanarie-
kwekersvereniging ,,De Vogelvriend" werd
medegedeeld dat 1954, wat de kleursoorten
betreft, ecu succesvol jaar voor de kwekers
is geweest. Aan de in dit winterseizoen te
houden Internationale tentoonstelling zal door
verschillende leden met enige inzendingen
worden deelgenomen.
Op 14 en 15 November zal er in de zaal van
hotel Bakker een onderlinge tentoonstelling
worden gehouden. Men zal er ook enige
tropische vogels kunnen zien, o.a. parkieten
van verschillende kleuren
Verschillende personen hebben voor deze ten-
toonstelling mooie prijzen toegezegd. De zaal
zal met bloemen en planten worden versierd,
/ c d d l hei een tentoonstelling van rijke scha-
keringen in kleur en zang belooft te worden.

HRfnER hond Gelei
Een vorstelijke handverzorging'

OBLIGATIELENING GEMEENTE VORDEN
Lening A

De Gemeenteontvanger van Vorden maakt
bekend dat per l November 1954 zijn uitge-
loot de obligatiën genummer: A 24 — A 27 -
A 43 - - A 49 - - A 59 -- A 93 — A 109 —
A 164.
De per l Nov. '54 betaalbaar gestelde coupons
dezer lening zijn inwisselbaar op de zitdagen:
Donderdags en Vrijdags van 9 tot 12.30 uur,
Zutphenseweg 46. Zij kunnen ook aan een
bankinstelling worden aangeboden.
Men wordt dringend verzocht de coupons aan
te bieden in de maand waarin zij betaalbaar
worden gesteld.

EXCURSIE EMPO
De leerlingen van de opleidingscursus voor
jongelui bij de Empo Rijwielfabriek, hebben
Woensdag 13 October een excursie gemaakt
naar Arnhem en omgeving.
Eerst werd Thomassen's Motorenfabriek in de
Steeg bezocht, waar aanstaande bankwerkers
hun hart konden ophalen aan alle Diesel-
motoren en pompinstallaties, die hier ge-
bouwd worden, voor de olievelden overal
ter wereld en voor ons land in Drente.
Daarna werd een bezoek gebracht aan het
Openluchtmuseum te Arnhem. Tijdens het
vertrek van de trein raakte nog één van de
jongelui zoek op het station Arnhem, maar
na de nodige consternatie werd deze met be-
hulp van de stationsomroeper weer opge-
spoord.
Na een prettige dag, waarin men veel geleerd
had, keerde men 's avonds weer voldaan naar
Vorden terug.

VEILIG VERKEER
De afd. Vorden van de Bond van Veilig Ver
keer houdt komende week haar ledenver-
gadering in hotel Bakker. Dit is tevens een
propaganda-feestavond. Naast het huishoude-
lijk gedeelte zal een causerie over verkeers-
problemen e.d. gehouden worden, terwijl de
avond verder gevuld wordt met hersengym-
nastiek, mastklimmen, enz.

VOETBALVERENIGING NAM AFSCHEID
VAN HAAR VOORZITTER

In een maar matig bezochte ledenvergadering
heeft de heer J. Lammers, na 23 jaar het
voorzitterschap bekleed te hebben, zijn func-
tie wegens gevorderde leeftijd neergelegd. In
diens plaats werd met algemene stemmen ge-
kozen de heer W. Knijper, die tot dusver de
functie van vice-voorzitter had.
Het deed de scheidende voorzitter genoegen
zijn functie in zulke bekwame handen te kun-
nen overdragen, want de heer Kuijper is de
juiste man op de juiste plaats. Hij dankte be-
stuur en leden voor het vertrouwen, dat zij
23 jaren lang in hem gesteld hadden.
De nieuw benoemde voorzitter, de heer Kuij-
per, wees er op dat het voor de jongeren
niet gemakkelijk is een taak als deze over te
nemen. De heer Lammers heeft enorm veel
voor de vereniging gedaan wat maar weini-
gen zullen kunnen nadoen, temeer daar nie-
mand kan bogen op een ervaring als hij.
Als herinnering aan de voetbalvereniging
overhandigde de heer Kuijper hem namens be-
stuur en leden een prachtige rookstandaard,
terwijl hem na afloop der vergadering in be-
sloten kring namens de bestuursleden noo
een vergroting van de bestuursfoto in lijst
werd aangeboden.
In de vergadering werd verder nog besloten
om de jeugdcommissie met één lid uit te
breiden. Verder kwam de training ter sprake.
De indoortraining zal dit seizoen geheel be
langeloos door het lid, de heer Oostindiën
verzorgd worden.

MUZIEK EN ZANGCONCOURS
De besturen van de afd. Gelderland van de
Bond van Chr. Harmonie en Fanfaregezel-
schappen en de Ring Gelderlands Achterhoek
van de Bond van Chr. Zang- en Oratorium-
verenigingen, zijn voornemens om in Juni
1955 een gecombineerd Muziek- en Zangcon-
cours te organiseren te Vorden, ter gelegen-
heid van het 75-jarig bestaan van de Chr
Zangvereniging en het 25-jarig bestaan van
de Chr. Muziekvereniging.
Binnenkort zullen de ledenvergaderingen van
de beide organisaties zich over deze plannen
uitspreken.



VOETBAL
Dank zij het feit dat de scheidsrechter Zon-

in de wedstrijd tegen Steenderen een gel-
dig doelpunt over het hoofd zag, is het Vor-
den gelukt om één punt mee naar huis te
nemen. Aan spanning heeft het in deze wed-
strijd niet ontbroken. Steenderen begint zich
al goed thuis te voelen in de eerste klasse
en vooral de voorhoede beschikt over enkele
goede schutters. Doordat de middenlinie en
achterhoede van Vorden een goed geheel
vormden, kreeg Steenderen niet zo heel veel
kansen om gevaarlijk te worden.
Voor de rust lukte het hun niettemin om en-
kele keren gevaarlijk door te breken en een
2—O voorsprong te behalen. Ja, zelfs werd
het 3—O toen een der Vordense backs de bal
vanaf de doellijn keihard omhoogtrapte, tegen
het bovennet, waarbij de bal weer in het veld
terecht kwam en de scheidsrechter geen doel-
punt constateerde.
Dank zij het harde werken, vooral van de mid-
denlinie, wist Vorden weer op gelijke voet te
komen en zelfs nog kansen te krijgen op een
overwinning, die overigens niet verdiend zou
zijn. Het 2—2 gelijke spel gaf de verhouding
goed weer.
Vorden II won op gemakkelijke wijze met
7—2 van Baakse Boys II, waarbij de score

kan worden verkregen, maar dat het bereken-
de uurloon vaak lager blijft dan van een ge-
huurde arbeider, omdat de ondernemer vaak
meer uren maakt dan de c.a.o. aangeeft voor
de arbeiders.
De voorzitter dankte de heer Visschers na-
mens de aanwezigen voor zijn duidelijk en
leerzaam betoog, waarmee ieder zijn nut kan
doen. Aan het slot van de vergadering werd
er nog op gewezen dat er buiten de RLVD om
mensen de boer op trekken om grondmomsters
te nemen. De voorlichtingsdienst zal de uit-
slagen van deze monsters evenwel niet van
advies voorzien.

BESTEDING GEZINSINKOMEN
Het Nutsgebouw was tamelijk goed bezet toen
mej. Steenman, voorzitster van de Bond van
Plattelandsvrouwen, de bijeenkomst opende,
waarin mej. Kroeze uit Rotterdam een lezing
hield over: ,,Een goed gebruik van het gezins-
inkomen". Zij verdeelde het inkomen in drie
groepen: huishoudgeld, vaste lasten en reser-
ve. Een film ,,Als de dochters trouwen", ver-
duidelijkte het gesprokene.
De heer Hogewey, directeur der P.T.T. alhier
slot deze avond en spoorde de aanwezigen
aan het niet direct benodigde geld op een
spaarbank te deponeren.

IVOROL: De Tandpasta van standing
nog wel hoger had kunnen zijn, indien meer
van de kansen geprofiteerd zou zijn.
A.s. Zondag wordt om half twee allereerst de
uitgestelde wedstrijd Vorden veteranen-N.S.U.
veteranen gespeeld. Doordat de Utrechtena-
ren in Augustus op tournee waren in Fran-
krijk, kon deze jubileum-wedstijd destijds niet
gespeeld worden.
Bij Vorden spelen veteranen mee, die op een
roemrijk voetbalverleden kunnen bogen en
het zal de Utrechtenaren niet meevallen om
de overwinning te behalen. Er is voor de win-
naar een mooie voetbalstandaard uitgeloofd.
De Utrechtenaren hopen om 10.23 aan het sta-
tion te arriveren, waarna gezamenlijk in Ho-
tel Bakker koffie gedronken zal worden.
Om drie uur speelt hierna Vorden I een com-
petitiewedstrijd tegen Keyenburgse Boys I.
Gezien het feit dat Vorden op gelijke spelen
o.'.ibonneerd blijkt te zijn, ligt een gelijk spel
hof . meest in de lijn der verwachtingen. Niet-
temin blijft het oppassen, temeer daar de
Boys met Veenendaal en Goossens een ge-
vaarlijke voorhoede hebben, die zeker goed
voor enkele doelpunten is. Aan spanning zal
het dus niet ontbreken.
Vorden II speelt een uitwedstijd tegen Keyen-
burgse Boys III.

HOOFD-en KIESPIJN
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

B.O.L.H.
Onder leiding van mej. A. Bouwmeester, hield
de afdeling Vorden van de B.O.L.H. in hotel
Brandenbarg een ledenvergadering. De presi-
dente hield een inleiding over ,,Valse schaam-

:i „Moeilijke problemen".
Na de pauze werden de inleidingen besproken
Het is zo vaak dat er op vergaderingen vragen
gesteld kunnen worden. Maar de leden den-
ken dan ,,laat ik mijn mond maar houden,
want de anderen mochten mij eens uitlachen".
Dit is niets anders dan valse schaamte. Wij
moeten trachten mensen te zijn die op tijd
voor hun mening durven uit te komen. In
„Moeilijke problemen" werd de verhouding
tussen ouders en kinderen besproken.
Er werd besloten een handwerkcursus te
houden. Na het zingen van enkele liederen
w!d de avond gesloten.

HET INKOMEN VAN DE BOER
Door de GMvL werd in hotel Brandenbarg een
goed bezochte ledenvergadering gehouden. In
/.i j n openingswoord wierp de voorzitter, de
heer H. J. Gotink, een terugblik op de afge-
lopen zomer, waarbij hij er op wees dat de
boer in vele opzichten sterk afhankelijk is van
de natuur. Het pas in functie gestelde land-
bouwschap werd besproken, waarbij er de na-
druk op werd gelegd, dat de leden van de
standorganisaties de contributie voor een
groot deel in mindering mogen brengen op de
heffing van het landbouwschap.
Vervolgens sprak de heer H. Visschers (welke
inmiddels is benoemd tot assistent secretaris
van de GMvL) over het inkomen van de boer,
en wat daarmee samenhangt.
Bij de geanimeerde bespreking die er volgde
en aan de hand van enkele grafieken bleek,
dat ook op kleine bedrijven een goed inkomen

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft Zondag een benauwde
3—2 overwinning behaald op Deo I (Dijkhoek
Borculo). Deze uitslag had niemand verwacht
temeer niet daar de Dijkhoekers nog steeds
onder aan de ranglijst staan.
Voor Ratti was het een wedstrijd met veel
pech. Ook het drassige terrein waren de spe-
lers niet gewend. Het was na een half uur
spelen, dat Ratti's rechtsbuiten eindelijk zijn
club de leiding kon geven met een mooi schot
O—1. Deo antwoordde met enkele felle tegen-
aanvallen die 5 minuten later succes oplever-
de 1—1.
Na de rust was Ratti overwegend sterker,

voorhoede had weinig geluk met haar
bpballen, terwijl ook vele schoten over en

naast gingen. Een penalty bezorgde Ratti een
2—l voorsprong, doch uit een scrinnage voor
het Ratti-doel scoorde Deo wederom gelijk
2—2. De Ratti-middenvoor zorgde uiteindelijk
voor 't beslissende doelpunt 2—3.

tweede en derde elftal bekampten elkaar
eigen terrein. De jongens van Ratti III, die

voor 't eerst in de competitie speelden, waren
aanvankelijk zeker niet de minsten, doch de
betere techniek van de reserves gaf tenslotte
de doorslag en won Ratti II met 8—1.
A.s. Zondag trekt Ratti I naar Diepenheim,
wat geen gemakkelijke opgave is. De wed-
strijden tegen Diepenheim kenmerkten zich
steeds als zeer interessante en boeiende ont
moetingen en naar de uitslag valt dan ook
moeilijk te raden.
Ratti II krijgt bezoek van Pax II, dat ook
bovenaan staat. De overwinnaar zal voorlopig
de leiding hebben.
Het derde elftal speelt eveneens thuis tegen
Warnsveldse Boys.

Maandagavond Ledenvergadering
IJsvereniging Wildenborch,

v.d.

in de kapel, om 8 uur.
Het Bestuur.

AANVANG
DANSCURSUS
GEVORDERDEN
Zaterdag 23 Oct.
9 uur in zaal Lettink

Speciaal HEREN willen wij nog gaar-
ne inschrijven.

Dansschool M. J. Kroneman

JONGE KERK Vorden
De bijeenkomst van 14 Oct. waar Dr Eerkens
zou spreken is door bijzondere omstandig-
heden

uitgesteld tot Donderdag
28 October, 7.30 uur in Irene

Wegens sterfgeval is onze zaak
heden Zaterdag 16 October

de gehele dag
GESLOTEN

Weulen Kranenbarg's Brandstoffenhandel

Voor
Dameshoeden en kapjes
Bruidssluiers en
bruidskapjes

Kroneman - Jörissen
Vervormen en moderniseren
van oude hoeden op eigen atelier

Voor de hoest
Drop. hoesttabletten, melange, ha-
verstropitten, bruine candij, borst-
honing, enz.
Zuivere bijenkoning f 1.20 per pot

l^oor de boterham
Groot blik haring in saus 76 cent
100 gram gekookt mager spek en
100 gram ontbijtworst samen 79 et
Dik vet spek 500 gram f 1.30

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

o
/C/eer// u goed

voor

REGEN en KOUDE

Wij hebben voor U in voorraad:

• Wollen gabardine mantels

• Kat. gabardine mantels

• Popeline mantels

• Loden mantels, in de

nieuwste uitvoering

DE PRIJZEN ZULLEN
U MEEVALLEN!

• KOMT U EENS KIJKEN!

H. LUTH Vorden
TRICOTAGES

Vanaf heden

dagelijks vers gebrande pinda's
•
Wij branden ze zelf,
dus verser kan het niet.

NEEMT U VANDAAG EENS PROEF!

Bakker Schurink

LEZERS, ATTENTIE!
Kanarie-tentoonstelling
op 13 en 14 November

*
Houdt een dezer datums vrij.
Nadere mededelingen volgen.



Dankbaar geven wij
kennis van de geboor-
te van ons dochtertje
en zusje

ELIZABETH
(ELSJE)

G. J. Schurink
T. Schurink-

Groot Jebbink
Reina, Tonny
en Greetje

Vorden, 10 Oct. '54.
Nieuwstad 9

Voor de vele blijken
van deelneming, bij
het overlijden van mijn
geliefde Man

DERK GEERTMAN
ondervonden, betuig ik
mijn hartelijke dank.

H. H. Geertman-
Vlogman

Vorden, Zutph.weg

Voor uw medeleven,
ons betoond tijdens de
ziekte en het over-
lijden van onze lieve
Vrouw, Moeder, Be-
huwd- en Grootmoe-
der
W. J. G. PRAASTINK
zeggen wij u hartelijk
dank.

Uit aller naam :
E. J. Garretsen

Vorden, October '54.

Gevraagd in Hotel
Brandenbarg een dag-
meisje, tegen l Nov.
Gevraagd een i.g.st.z.
Petromax-lamp. M. J.
Wuestenenk. Hackfort
C 11 Vorden.
Gevraagd een werk-
paard, v. mak en eer-
lijk moet worden in-
gestaan. Wed. G. J.
Ligtenbarg, Zutphen-
seweg C 72 Vorden
Herdershond te koop,
zeer geschikt v. waak-
hond. Te bevr. Bur.
Contact.
Te koop meisjesmantel
in pr. st., Ift, 9-10 jr.,
f 12.50 en l pr. br.
damesschoenen, m. 5,
z.g.a.n., f 12.50.
H. J. Kettelarij, Wil-
denborch, Barchem.
Te koop enkele kriel-
kippen en een paar
jonge konijnen. J. H.
Arendsen, „Vrede"
C 66 Vorden.
Te koop toom zware
biggen en petroleum-
vergasser bij H. Lijf-
togt, bij 't Kerkhof
Vorden
Te koop een dr. var-
ken, 9 Nov. a.d. teil.
D. A. Lenselink,

„Specop''
Te koop een toom
beste biggen bij Wed.
Wolsing,

Raadhuisstr. 26
Te koop goed onderh.
haard, v. billijke prijs
Wolf. Almenseweg
Te koop toom mooie
biggen. B. Klumpen-
houwer D 56

Wildenborch

Zo de Here wil, hopen onze geliefde
Ouders

G. J. BEGIENEMAN
en
H. A. BEGIENEMAN-BEEFTINK

Zondag 17 October hun 60-jarige echt-
vereniging te herdenken.

Hun dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen.

VORDEN, October 1954
Almenseweg C 138

Gelegenheid tot feliciteren, Maandag
18 October van 's avonds 7—9 uur
in zaal Lettink.

fi D. V. Maandag 18 October hopen onze n
A geliefde ouders

B. ANTINK

Q
O L. J. ANTINK-LENSELINK

V hun 25-jarige echtvereniging te herden- V
ken. W

4
K
X
X
X
X

W Dat ze nog lang voor elkaar en voor
V ons gespaard mogen blijven is de wens
W van hun dankbare kinderen.

j VORDEN, October 1954
Linde E 18

V Receptie van 3—4 uur.
r i

^

Heden overleed zacht en kalm, tot
onze diepe droefheid, na een langdu-
rig en geduldig gedragen lijden, in
volkomen overg^k in "haar Heer en
Heiland, mijn ^Pggeliefde Vrouw,
en der kinderen zorgzame Moeder

GRADA WESSELINK
echtgenote van D. Ruesink

in de leeftijd van 56 jaar.

Dat liaar heengaan vrede wan is ons tut
troost in dit zware verlies.

D. RUESINK
en kinderen

Vorden, 13 October 1954.
„Nieuw Abbink"

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op Maandag 18 October n.m 2
uur op de Algemene Begraafplaats te
Hengelo-Gld.

Heden behaagde het den Here tot
zich te nemen, onze geliefde Schoon-
zuster en Tante

GRADA WESSELINK
echtgenote van D. Ruesink

in de ouderdom van 56 jaar.

Hengelo-G. J. W. Ruesink
J. H. Ruesink-Memelink

Vorden Wed. G. A. Regelink-Ruesink
Wed. M. Regelink-Ruesink

Hengelo G. F. D. Bosman
D. Bosman-Ruesink

Vorden G. Wentink
Warnsveld E. J. Berenpas

G. Berenpas-Ruesink
Baak W. J. Spekkink

M. J. Spekkink-Ruesink
Warnsveld M. Ruesink

H. G. Ruesink-Bererrpas
en kinderen

Vorden, 13 October 1954.

Heden nam de Here tot zich, na een
kortstondige ziekte, onze inniggeliefde
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

GARRIT WEULEN KRANENBARG
Echtgenoot van T. J. Hammerman

in de ouderdom van 77 jaar.

De hoop op een zalig wederzien,
troost ons in dit smartelijk oerlies.

T. J. Weulen Kranenbarg-
Hammerman

Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen

Vorden, 13 October 1954.

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben heden Zaterdag 's namiddags l
uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Allen, die Groene Kruis-artikelen in huis
hebben welke niet meer gebruikt worden,
worden DRINGEND verzocht deze zo spoe-
dig mogelijk terug te bezorgen aan het Groene
Kruis gebouw,

's middags tussen 1 en 1.30 uur
Infraphil lampen bij de huisarts.
Na 1 November worden boetes geheven
a 50 cent per week,

direct te voldoen aan de wijkzuster.
Het Bestuur

rOctobermaand - Schoenenmaand

het belangrijkste geheim
Daarom hebben wij zo veel tevreden
klanten.
Wij verkopen U schoenen, die uw voe-
ten geen geweld aan doen.
En dat dit niet persé behoeft samen te
gaan met lompe modellen, zullen wij
U gaarne bewijzen.

GOED GESCHOEID - ONVERMOEID

WULLINK'S Sclioenliandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

FLINKE
timmermans-leerling
gevraagd voor de werkplaats.

Firma UENK & VAN DE BERG

METSELAAR
en

OPPERMAN
gevraagd

Fa H. J. Klein Haneveld & Zn.
Linde — Vorden

Het plattelands ontwikkelingsproces
Steeg door Shell Butagas, 't gas in de

blauwe fles

WATERDICHTE"
D E K K L E D E N

in verschillende
kwaliteiten en prijzen

Aanbevelend

G. W. Lui
Kleine Salamander-
kachel te koop, in pr.
staat. A. J. Florijn en
Zn., Nieuwstad.

Meisjesmantel te koop
voor leeft. 7—9 jr.
G. J. Eijerkamp, B 35
Delden.

Te koop donkerblauw
herencostuum, m. 46.
Molenweg 17

Te koop Friese neu-
rende koeien en vaar-
zen, hoge productie.
H- A. Cornegoor,
Lankhorsterstraat,
Hengelo-Gld.

Te koop een toom
beste biggen, appels
(goudreinetten) en
oranje peren, bij J.
Brummelman, „'t Al-
derkamp",
Delden B 61.

Te koop eetaardappe-
len (IJsselster). J. W.
Heijink, B 103

Te koop prima kinder-
fiets voor jongen of
meisje, i 6 jaar, met
garantie. Tevens ver-
huur van bromfietsen
en 6-pers. luxe auto.
Barink's Rijwielhandel
Nieuwstad.

Te koop wegens over-
compleet een z.g.a.n.
vulkachel, merk:

„Pelgrim"
H. Steeman
Almenseweg C 153d

Te koop jonge konij-
nen en tevens noten
Het Hoge 15

Te koop markies
(zonnescherm)

plm. 6 meter breed
H. Luth, Vorden

Contact... pakt!
Te koop een mooie
toom biggen, gekruist
Weenk op „Weenk",
Linde

Te koop toom zware
biggen, A. J. Langeler
Linde - Vorden

Brei- en verstelwerk
gevraagd door de
Wed. Nijenhuis,
„Vrede" Zutphensew.

Te koop 2 neurende
vaarzen, M.R.IJ. met
beste melklijsten, t.b.c.-
vrij. Wed. J. A. Be-
renpas, „de Koning"

Koetouwen
bij ons voor 30 et

Hoe bestaat het!

Aanbevelend

G. W. Luimes



TAXI?
Goede wagens,
snelle bediening.
Uw adres

Arie Tragter
Alle soorten

appels
te koop

zowel val- als pluk.
HET ADRES
H. Robbertsen Delden

Zaterdag 23 Oct.

GESLOTEN
wegens familiefeest

Smederij Huisman
Delden

Uw adres voor

Pluimvee
is:

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden

A.s. Zondag 1.30 uur

Vorden veteranen -
N.S.l). veteranen

Om 3 uur:

Vorden l -
Keyenburgse Boys l

OPTIEK
In brillen hebben wij een
enorme sortering. U kunt
te kust en te keur gaan in
alle prijsklassen. Ons de-
vies is elke klant een bril
te leveren, die past bij zijn
persoonlijkheid.
Neemt U eens de proef op
de som ? Uw kennissen zul-
len U verzekeren, dat ons
devies juist is geweest.

Fa. MARTENS
V VORDEN J

Leren jassen
gaan bij ons aan de
lopende band de deur
uit. De prijs is daar de
oorzaak wel van en
niet te vergeten

de kwaliteit.
Koopt bij vakmensen

Aanbevelend,

G. W. Luimes

RIJDT VEILIG.

Zorg voor goede
rijwielverlichting,
ruime keus bij

e jragler*

Ja, net kan nog I I
U kunt nog deelnemen aan onze

(Jpoelijesivol
* B R E I W E D S T R I J D

Tot 6 NOVEMBER heeft u nog
de tijd om uw breistuk in te
leveren. Koopt vandaag nog
Spoeltjeswol, en U dingt gratis
mee naar de prijzen.

Hoofdprijs f 50.—

H. LUTH VORDEN

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
ZU DOEN HET ZOgezellig

FA. MARTENS
Vorden

Van 16 tot 22 October
bij aankoop van f 5.~ aan
levensmiddelen leveren wij u

250 gram KOFFIE
50 et goedkoper dan voorheen
Bovendien nog RINGZEGELS voor prachtige
cadeaux.

Ook rookartikelen verkrijgbaar !

G. H. H I L F E R I N K
Levensmiddelenbedrijf — Het Hoge 3

Vereniging voor Veilig Verkeer Vorden
Vrijdag 22 Oct. a.s. 's avonds
7.30 uur in zaal van Hotel
BakkerA

feestelijke ledenvergadering
Nieuwe leden hartelijk welkom.

UIT DE BLAUWE FLES.

In elk gezin waar Shell Butagas
gebruikt wordt komt blijdschap.
De keuken blijft schoon, 't koken
gaat gemakkelijker en Shell Buta-
gas bespaart handen vol werk.

Kies voor uw gemak
dus ras:

Shell
Butagas

J

Hei Ver. tot bescherming van dieren
HUIS AAN HUIS COLLECTE

op Vrijdag 22 Oct. a.s.

U draagt toch ook uw steentje bij?

Ontvangen wij
weerWoensdag

2O Sept. | om

1.30 uur

Amerikaanse
en

Lange eikels
REMMERS

" Wacni niet
tot het laatst voor uw winter-aankopen.
Zo weten wij op het ogenblik, dat wij
naast onze grote sortering, U het allerbeste
kunnen aanbieden.

Een Damesmantel
voor iedereen
MAIDS MANTELS,

14—18 jaar
GETAILLEERDE

DAMESMANTELS
SWAGGERS

in prachtige stoffen
VROUWEN-lSlWTELS

in donkerblauw en
zwart, een prima pas-
vorm.

Een Herenjas
die U „aan"-trekt
TWEEDJASSEN

nieuwste stoffen
WINTERJASSEN

prachtige dessins
GABARDINE-JASSEN

De jas die altijd pret-
tig blijft

JEKKERS
een gemakkelijke
dracht.

TEL. 381

Dus eerst kijken bij:

VISSER

Deze week
EXTRA RECLAME

150
200
200
200

gr-
gr-
gr.
gr.

Beleefd

ham
pekelvlees
leverworst
tongworst

aanbev.

75
75
30
60

et
et
et
et

200
200
500
500

gr.
gr-
gr.
gr.

M. KRIJT

nierbrood
hamworst
rundvet
spek

60
60
55

115

Dorpsstraat

et
et
et
et

32

Deze week

Een keurige
H E R E N P Y A M A . royaal afgewerkt,
pantalon met elastische taille en mo-
derne sluiting. Prachtige kwaliteit
effen keperflanel. afgebiest in con-
trasterende kleur.

Alléén op bon 7 van
de KETTING ACTIE.

Het Kettingboekje wordt
U op verzoek gratis verstrekt.

VISSER


