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UIT DE RAAD
KERKDIENSTEN zondag; 19 oktober.
BIOSCOOP
BLOEMBOLLEN IN POT EN TUIN
Voor Nutsfloria hield de heer Stein uit ApelEindelijk
kan
men
nu ook hier de lang verHet
belangrijkste
agendapunt
van
de
vrijdagHervormde kerk.
doorn een lezing met lichtbeelden over de
wachte
derde
Sissi
film:
Sissi, keizerin en moeavond
gehouden
raadsvergadering
was
de
8.30 uur Ds. M. G. Sterringa, van Zutphen.
kweek van bloembollen in pot en tuin.
elektrificatie van de z.g.n. onrendabele ge- dor, gaan zien.
10
uur
Ds.
J.
H.
Jansen.
Bed.
Hl.
Doop.
Om de bollen met Kerstmis en het vroege
bieden. De raad hechtte zijn goedkeuring aan Men verwacht zo'n grote toeloop, dat zowel
voorjaar in bloei te hebben, dienen de bollen
Kapel Wildenborch.
het voorstel van B. & W. om 62 percelen, ge- zaterdag- als zondagavond deze film hier
in de maand september in potjes geplant te
legen in het onrendabele gebied op het elek- wordt gedraaid. Het zal ook wel nodig zijn,
9
uur
de
Heer
J.
Lubbers,
van
Lochem.
worden.
trisch net aan te sluiten. Deze groep is de aangezien bij de twee vorige films van Sissi
Spreker gaf veel nuttige wenken.
Geref. Kerk
eerste van de totaal 165 percelen en omvat velen moesten worden teleurgesteld.
Bij de behandeling van de bollencultuur bleek 9.30 uur Ds. Blijdorp, Aalten.
't Jebbink, Den Bramel, Werkse Veld, Delden Ook deze film is dramatisch en spannend, vol
wel dat deze cultuur een belangrijk aandeel 3 uur Ds. Scholten, Zutphen.
humor en romantiek, aangrijpend en menselijk.
en Noordink.
van het tuinbouwareaal vormt. Alhoewel de
De P.G.E.M. draagt in het gekapitaliseerde teR.K. Kerk
bollenteelt slechts 7.000 ha beslaat, bedraagt
UITVOERING DAMESKOOR
kort ƒ 88.146,— bij; de belanghebbenden
de jaarlijkse opbrengst 150 miljoen gulden. 7 uur Mis, 9 30 uur Hoogmis, 4 uur Lof. ƒ 43.960,—. Van deze laatste kosten zal een
Op
l
oktober
1948 werd het Vordens DamesEvenveel als de opbrengst van de fruitteelt, R. K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis. gedeelte, vermoedelijk 25 l0 /o, ten laste van de
koor
opgericht,
zodat het nu reeds 10 jaar bemet een oppervlakte van 65.000 ha.
gemeente komen, die hiervoor een reserve- staat. In deze 10 jaren heeft het koor steeds
Aan de hand van de lichtbeelden toonde de
Zondagsdienst Doktoren
potje van ƒ 71.653,— reeds had gevormd.
goede uitvoeringen gegeven, waarvoor grote
heer Stein diverse variëteiten van tulpen. Ook
De rest zal middels een baatbelasting door de belangstelling bestond.
(alleen
voor
spoedgevallen)
werd gewezen op de diverse schimmel- en
belanghebbende moeten worden betaald. Voor
virusziekten die de bollen bedreigen en de be- Van zaterdag 18 okt. van 5 uur tot en met do/e belasting zal B. W. een zo billijk moge- Daar het Nutsgebouw vaak uitpuilde van de
talrijke bezoekers, heeft men nu besloten, ter
strijdingsmiddelen daartegen.
zondag 19 okt. Dr Lulofs, telef. 1255.
lijke toepassing trachten te vinden.
van het 10-jarig bestaan, twee avonden
Namens de aanwezigen dankte de heer WesseBij geen gehoor dokterstelefoon 1236 Dit voorstel werd niet door alle fracties met ere
te geven en wel donderdag 6 en zaterdag 8
link de heer Stein voor zijn leerzame causerie
gejuich begroet. In 't bijzonder de V.V.D.- november a.s.
Zondagsdienst dierenartsen.
en bood hem een kleine blijk van waardering
fractie had nogal opmerkingen. Zo had Baron Donderdagavond wordt eerst een zangproaan.
Zondag 19 okt. Reichman, tel. 06755-266van Westerholt het over de monopolie-posi- gramma afgewerkt van de 10 verplichte conSURINAME ZENDINGSAVOND
en Van Soest, tel. 06753-420.
tie van de P.G.E.M., die geen last heeft van courswerken, waarmee het koor in deze jaren,
Op uitnodiging van de Jonge Kerkcommissie
concurrentie.
beginnend in de vierde afdeling en nu al enige
te Vorden sprak donderdagavond in het geWeekmarkt.
De heer Klein Brinke (P. v. d. A.) vond dat er jaren zich handhavend in de superieure afdebouw ,,Irene" Ds. G. J. Graafland uit Zeist Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren al zoveel over gesproken is in het verleden ling, steeds een eerste prijs heeft behaald. Het
over het zendingswerk van de Evangelische
aangevoerd 83 biggen, waarvan de prijzen dat de raad nu blij moet zijn dat er met publiek krijgt dan een goed overzicht van het
Broedergemeente in Suriname.
de elektrificatie dezer gebieden een begin eenvoudige begin op de concoursladder tot
Na eerst een beeld te hebben gegeven van varieerden van f 4 7 . — tot f 5 4 — per stuk. wordt gemaakt. Hij adviseerde daarom de het moeilijke Italiaanse stuk wat dit jaar vergrootte, klimaat en bevolking van Suriname, Handel was redelijk.
knoop nu maar door te hakken en het voor- plicht was. Als slotnummer voor de pauze
zei spreker, dat hij aldaar vanaf 1952 heeft
wordt het Bruidskoor gezongen, het lied dat
stel te accepteren.
Brand
melden:
no.
1
5
4
1
.
mogen arbeiden, vaak onder moeilijke omstande dames in deze jaren al zo dikwijls op de
Ook
de
beide
wethouders
toonden
hun
verGemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
digheden, doch thans wegens gezondheidshuwelijksdag van een harer leden heeft doen
bazing,
dat
er
nog
zoveel
open
aanmerkingen
redenen dit werk moest vaarwel zeggen. Spr.
klinken.
mocht vervolgens gewagen van het zegenrijke Burgelijke stand v. 10 t.m. 16 oktober. naar voren werden gebracht. Wethouder Na de pauze komt weer een bont programma
Weustenenk
vroeg
zich
af
of
er
een
andere
werk onder de zwarte bevolking van genoemd Geboren: d. van C. B. J. van Haarlem en Th.
te vinden zou zijn, die het tekort van het bekende, en bij het Vordense publiek
land.
M Tullemans; d. van A. F. J. Waarle en maatschappij
van
ƒ
88.146,—
zou nemen. Voor de resteren- zo geliefde recept. Een drietal balletten (ditNa de pauze kregen de aanwezigen een film J. A. Jansen.
de
100
woningen
zal de P.G.E.M. een nieuwe maal ingestudeerd door onze plaatsgenote,
te zien van het werk op medisch gebied, n.l. Ondertrouwd: M. J. Bouwmeester en G. J.
mej. Ans Pardijs), verder enkele mooie showhet nog maar voor kort geopende hospitaal op Nijhuis; L. E. Steeman en S. A. te Kamp; becijfering makon. Het streven is dat voor nummers, o.a. het bekende Slavenkoor, terwijl
1962
alle
percelen
zullen
zijn
aangesloten.
Met
het Stoelmanseiland midden in het oerwoud.
de eerste groep van 6^Bircelen zal in novem- ook voor de humor de nodige plaats is ingeHierna wekte spreker de aanwezigen op om A. Bruggink en C^^Stappcr.
ruimd.
ber
a.s. een begin gemeuikt worden.
Gehuwd:
G.
A.
Sl^rag
en
G.
H.
Huinink.
propagandist(e) te zijn voor dit zo belangrijke
Op deze donderdagavond is er geen bal na
Men
d
e
r
l
d
o
nog
mode
dat
de
baatbelasting
werk dat door de Evangelische Broederge- Overleden: M. Vogel, vr., oud 72 jaar.
afloop. De vereniging hoopt dan ook dat op
ook ineens af te kopen is.
meente aldaar wordt verricht.
>nd de andere bezoekers in hoofdzaak
Ds. Jansen deelde aan het slot nog mede, dat
zullen komen.
Ide (lo voorzitter modo dat de bedrijven De jongelui, die graag een „dansje" maken,
op dinsdag 28 oktober a.s. de oud Ned. Herv.
ook op krachtstroom aangesloten zullen wor- worden 's zaterdags hiertoe in de gelegenheid
predikant alhier n.l. Ds. Reinders van Amsterweg m*-* DAMPO
den, waarvoor andere^Étoomverbruïktarieven gesteld.
dam, een lezing met lichtbeelden hoopt te
gelden.
^P
houden over zijn reis door Amerika.
Terwille van de tijd vervalt op zaterdag het
TB AL
Verder
werd
er
nogal
gedebateerd over de zangprogramma voor de pauze, zodat dan alPRACHTIGE OPENINGSAVOND VAN HET Daar de scheidsrechter verstek liet gaan,
nieuwe methode van loonberekening voor geNUTSSEIZOEN
moest de wedstrijd Lochhuizen I—Vorden I af- moontewerklieden. Vroeger gold het systeem leen het bonte programma wordt gegeven, met
bal na afloop.
Wanneer de ons nog te wachten staande Nuts- gelast worden.
avonden in dit seizoen van het gehalte zijn, Vorden II speelde thuis tegen Steenderen II, van beloning naar aantal dienstjaren, thans Volgende week worden nadere bijzonderheden
zoals dinsdagavond door de toneelgroep ,,De waarvan de uitslag 4—4 was. Ook nu weer worden van de / i j d o der overheid beloningen per advertentie bekend gemaakt. Houdt u in
Jonge Maskers" uit Zwolle is gebracht, dan hadden de reserves de volle winst kunnen op basis van werkclassificatie, alsmede presta- ieder geval een van deze avonden vrij!
kan het Nutsbestuur trots zijn op haar pro- boeken, doch door ettelijke blunders van de tie-beloning geadviseerd.
grammakeuze.
doelman ging deze kans verloren. Wel jam- Over 't algemeen vond de raad deze nieuwe
Voor een uitstekend bezette zaal bracht De mer, want op deze manier raken de reserves regeling een onding en niet uitvoerbaar. Men
Jonge Maskers" het bekende toneelspel ,,Het te veel punten kwijt om nog een woordje mee wenste zich er nog niet direct akkoord mee te
Tube 95 et
Hamea-Gelei
verklaren en zo werd dit voorstel aangehouChinese Landhuis" van Mar ion Osman en te spreken voor de bovenste plaats.
Het is de Hamamelis die 't 'm doet
James Corbet. Wat dit jonge gezelschap liet A.s. zondag speelt Vorden I thuis tegen D.E.O. den tot de volgende vergadering. Verder bezien, was toneelspel van de bovenste plank. I (Borculo). Vorden heeft nog revanche te vatte de agenda nog de verkiezing van enkele
Het is een mysteriespel met de spanning van nemen op de vorig jaar geleden nederlaag in raadscommissies.
RATTI-NIEUWS
een detective-story, waarbij vooral van de Borculo en bovendien kunnen de punten niet Bij de Rondvraag vroeg de heer Klein Brinke
In
verband
met
het overlijden van de Paus
vertolkers der oosterse rollen veel gevergd gemist worden. Er zal daarom weer flink aan- of de beide kastanjebomen in het plantsoen
werden voor Ratti zondag alle wedstrijden afvoor
do
kerk
ook
omgehakt
zullen
worden,
werd.
gepakt moeten worden.
Henkeé Voges was de rijke Chinees Yuan Vorden II speelt een uitwedstrijd tegen Socii I
;een volgens d<> voorzitter inderdaad bin- gelast.
Sing. Hij maakte van deze figuur een uitste- in Wichmond, wat ongetwijfeld een zware ontjaren het geval zal zijn. De heer Deze week gaat het eerste naar Diepenheim I
kende creatie, hetgeen trouwens ook gezegd moeting wordt.
Aaten vroeg om do zinkputten aan de Dr. Lu- (••n zal hier oen ploeg tegenover zich krijgen,
mag worden van Janie Blaauw als de vrouw- Vorden A speelt thuis tegen Pax A en zal moe- lofsweg v n k er 1o ledigen, daar deze putten nu die van begin tot eind blijft vechten voor de
lijke Chinese bediende. Tine Berends en Anne- ten trachten de beide puntjes in Vorden te
: lopend overlopen en verder kreeg hij op overwinning.
Ratti II blijft thuis en zal moeten proberen om
ke Koek, de beide Engelse vrouwen, die in dit houden, wat wel niet mee zal vallen.
een desbetreffende vraag ten antwoord dat de
eenzame Chinese landhuis de meest spannen- Zaterdagmiddag speelt Vorden C thuis tegen huur van de gemeentewoningen is vastgesteld tegen Keyenborgse Boys III de puntjes in
de avonturen beleefden, verdienen eveneens St. Walburgis A uit Zutphen.
zonder de kosten van het water, zodat de huur eigen home te houden, wat hen wel zal lukken.
Ratti B speelt zaterdagmiddag tegen het beeen compliment voor hun boeiend spel, hetstraks wel omhoog zal gaan.
zoekende Be Quick E, waar wel een gelijkspel
geen trouwens ook van Han Ockeloen als de
AVONDDROPPING ZUIVELFABRIEK
in zit, terwijl Ratti A, dat zondag Pax B ontman, die de vrouwen te hulp snelt, gezegd kan
VORDEN
vangt ook een mogelijkheid heeft om de puntworden.
INTERNATIONALE VERLICHTINGSACTIE
jes te delen.
De vrij povere Chinese decors pasten blijk- Uitgaande van de personeelsvereniging van
(22—28 oktober)
de
Coöp.
Zuivelfabriek
alhier,
werd
zaterdagbaar niet op het Vordense Nutstoneel, waar
MOEDERAVOND R.K. BOERINNENBOND
teveel vrije ruimte overbleef. Zij vermochten avond j.l. voor het personeel en hun dames In de eerste plaats zal er bijzondere aandacht
ons niet de indruk te geven van een apparte- een avonddropping met kaartleesrit georgani- worden besteed aan de verblinding van het Door de r.k. Boerinnenbond ,,St. Martha" alnachtelijk wegverkeer. Helaas zijn er nog al- hier, werd woensdagavond de jaarlijkse Moement uit een Chinees landhuis, hetgeen de seerd, welke zeer goed geslaagd is.
Er waren ruim 54 deelnemers die gedropt wer- t i j d automobilisten, die onvoldoende aandacht deravond gehouden in zaal Schoenaker, waar
sfeer niet ten goede kwam.
schenken aan mogelijke verblinding van een de presidente, mevrouw. Tr. Schoenaker-Smit,
Het gezelschap had aan het slot een langdurig den op de Holterberg.
en zeker verdiend applaus in ontvangst te ne- Met slechts tien lucifers togen allen hierna weggebruiker.
een hartelijk welkomstwoord sprak tot allen.
men voor deze waarlijk uitstekende vertol- op weg om aan de hand van een kaart het Door niet of onvoldoende te dimmen geven zij Hierin betrok zij speciaal Pastoor H. Pensioen,
verdere gedeelte van deze puzzletocht op te blijk van een groot gebrek aan wellevendheid, de Geestelijk Adviseur, die voor het eerst na
king.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesse- lossen.
maar ook van onverschilligheid ten aanzien zijn ziekte weer aanwezig was.
link, heette in het begin van de avond in het Tegen 11 uur vond in het stations-koffiehuis van de gevaren voor zichzelf en anderen.
Kapelaan Ruigt O.F.M, hield hierna een inleibijzonder de nieuwe leden welkom. Hij memo- te Holten de prijsuitreiking plaats door de Het verbond voor Veilig Verkeer gaat nu, ding over Maria, de hemelse Moeder en over
reerde met enkele waarderende woorden voorzitter, de heer J. Koster. De prijzen vielen tesamen met de bond van Automobielbedrij- de wereldse moeder.
wijlen de heer Bergsma, die zich altijd een ten deel aan:
ven, de strijd aanbinden tegen dit verkeers- Vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan
trouw Nutslid getoond had. Te zijner gedach- 1. J. Welsink en G. J. Martinus, 30 p.; 2. dr euvel en daarbij de z.g.n. Dim-tester introdu- de orde. In de vacature van penningmeesteresheer en mevr. Bargeman, 29 p.; 3. J. H. Eilan- ceren. Met dit eenvoudige hulpmiddel kan se, ontstaan wegens het vertrek van mej. W.
tenis werd een ogenblik stilte betracht.
De kleuterschool hoopt men volgend jaar te der en H. W. F. Veenhof, 27 p. ; 4. de heer en iedere automobilist nagaan of zijn dimlicht Lichtenberg, werd voorzien door verkiezing
verbouwen, waarvoor het Departement Vor- mevr. van Olst, 22 p.; 5. do heren Esselink en juist is afgesteld. De Vordense afdeling van van mej. W. Eykelkamp „Weert".
den 20'°/o van de kosten als waarborgsom de Vries, 19 p. (na loting); C. Otto Eggink en Veilig Vorkeer verstrekt zo'n dimtester gratis In het tweede gedeelte van de avond traden
moet storten, hetgeen neerkomt op 8 a 9000 echtgenote, 19 p.; 7. de heer en mevr. Oukes, aan haar leden.
de Jongeren voor het voetlicht met door hen
gulden. Het bestuur hoopt dat hiervan een 18 punten.
Ook de verlichting van motoren, bromfietsen zelf verzorgde schetsjes, declamaties, zangflink bedrag door de leden bijeengebracht kan Na afloop was er nog een gezellige bijeen- en rijwielen is van grote waarde voor de ver- nummers etc., welke in goede aarde vielen.
komst.
worden.
keersveiligheid. Wielrijders, zorgt dat uw kop- Onder grote hilariteit vond nog het koekhaplamp goed gericht staat en let op uw achter- pen plaats. Meegedeeld werd hierna, dat een
COLLECTE NAT. KATH. THUISFRONT
EERSTE PRIJS
licht
en wit spatbord. Bromfietsers, rijdt cursus „Fijne Keuken" zou worden gehouden,
Alhier werd een collecte gehouden ten bate
van het Nationaal Katholiek Thuisfront voor Op een te Enschede gehouden concours be- 's avonds niet sneller dan 25 km per uur. Denk nog voor nieuwjaar. Na nieuwjaar zal een
de militairen. Er werd een bedrag van ruim haalde de heer H. Wiekart een eerste prijs als er om: Een verblinde bestuurder is stekeblind. cursus in Ziekenverpleging en E.H.B.O. worden gehouden.
Goed licht — goed zicht.
dameskapper.
ƒ 60,— opgehaald.

Wrijf Kou en Pijn

Pracht handen

Noar de Expo.

25-JARIG KLOOSTERFEEST
BROEDER CANUTUS O.F.M.

En door achter de kerke maakten wie veu Zondag heeft de Eerw. Broeder Canutus Schilet eerste kennis met een Belgischen café der O.F.M, uit het Minderbroedersklooster op
holder. An zien umvang en zien gezichte de Kranenburg, alhier, onder grote belangstelkoj wel zeen dat e zelf ok geerne bier lus ling zijn 25-jarig Kloosterfeest herdacht.
ten. Heel eigenaardig was, dat ze door o! 's Morgens was er in de Parochiekerk op de
Kranenburg een Plechtige Hoogmis, welke
bloemen verkochten. Een rare combinatie.
Moor um kot te goan, door krege wie dan werd opgedragen door een heerbroer van de
ons eerste köpken Belgische koffie. En oave jubilaris.
één ding was de hele club et met mekan Vooraf werd Broeder Canutus door de Geesteafgehaald van de kloosterpoort en
ens: de koffie was zo bitter as galle. Moo lijkheid
via een haag van ,,Ratti"-junioren in hun
volgens Herman was dit et beste cafë wa groen-witte tenue's naar de kerk geleid.
koffie betreft. Wie hebt er de boterham dan In de prachtig versierde kerk werd hierna het
ok bes bie op ekregen. Allene, der waren Misoffer opgedragen, terwijl het r.k. zangkoor
der een paar die ter neet an edacht hadden op uitstekende wijze o.l.v. de heer H. F. Helum een stuksken met te nemmen. Noew i mink de 3-stemmige Mis van Don Lorenzo
dat met zo'n trop annemmers gin bezwoor Perosi vertolkte.
want der waren der ok wat die hadden we In de smaakvol versierde gastenkamer sprak
veur twee dagen bie zich. Zo ok Vade de voorzitter van Ratti, de heer A. J. Wopeeen huldigingswoord tot de jubilaris. Spr.
Steentjes. Mooder Dientjen had um een goeie reis,
wees er op, dat Broeder Canutus steeds een
fosse in 't papier epakt. En toe een paar steunpilaar was geweest voor de vereniging,
van de vrouwluu dan ok een gil gaven da die de jeugd op uitstekende wijze heeft geleid.
ze nog wel een stuksken brood lusten, gooien Er werden enkele geschenken aangeboden.
hè dadelijk zien tuutjen met brood, woor Broeder Canutus dankte voor de hartelijke
nog een paar sneetjes in zatten, noar de woorden en de prachtige cadeaus en zeide, dat
vrouwluu toe. Moor die dachten dat ze bie het hem goed had gedaan dat zovelen vanmorgen van hun belangstelling hadden doen
de neuze enommen wodden en met een le
tuutjen te doon hadden. Doorum gooiden ze blijken.
et metene weerumme. Wie of et noe precies
Huidgenezing
dee, wet ik neet zeker, moor ik denke da
Huidzuiverheid-Huidgezondheid
et weer Betta van Derk Fineer was, die e
um lappen. En loat dat tuutjen met brooc
noe precies in et koffieköpken van Vader
Steentjes terechte kommen!
Houdt de winter uit handen en voeten
De koffie, zo bitter as ze was, spuitten alle
kanten uut en wel et meeste oaver de jas
NA 20 JAAR GEVONDEN
en de bokse van Vader Steentjes. Noe, dat Dezer dagen ontdekte mevr. S. aan de Ruurgaf effen een hele herrie, moor dat mo'k loseweg tijdens werkzaamheden in de tuin
eerlijk zeggen: of et Betta eur schuld was een gouden ring tussen het zand. Het bleek
of neet, ze hef in ieder geval jas en bokse dat hij toebehoorde aan een zekere H. van
hier, die voorheen daar woonde. H. had deze
weer zo goed meugelijk koffievrie emaakt.
trouwring plm. 20 jaar geleden verloren. Daar
Noa de koffie ko'w Belgisch geld beuren de heer H. inmiddels is overleden, werd het
Herman Meubelplate had ondertussen gele waardevolle voorwerp overhandigd aan een
ewisseld en et was net minister Lieftink in zoon van H., die het natuurlijk dankbaar aantegenoavergestelden zin: den eent noa den vaardde.
ander kon bie um de briefkes van honderc EEN OUD-RECHERCHEUR AAN 'T WOORD
francs in ontvangst nemmen. En a'j proatten In een bijeenkomst van de Bond van Plattevan wisselen dan zei e: door heb ik noe gin landsvrouwen, B.O.L.Hj^n B.O.G., welke
tied veur, dat kump later wel in odder.
woensdagavond in het •Psgebouw werd geMoor Willem Tegel, de 2e penningmeister houden, heeft de oud-rechercheur, de heer H.
van de Bond, noteerden alles netjes in zien Kraan, uit Almelo, een causerie gehouden
buuksken. En et kwam ok wel uut: wie over het onderwerp ,,Penoze en Prinsemarij"
Met ,,Penoze" worden mensen uit de onderhebt er later wel meer van eheurd.
Een volgende keer geet et mieter. wereld aangeduid en met „Prinsemarij" de
politiek.
Uit zijn 40-jarige loopban wist spr. met tal
Altijd gaaf huldje
van voorbeelden duidei^P te maken hoe het
loven van een misdadiger is en op welke wijze
deze tot misdaad komt. Ook over het werk
van de politie stond hij uitvoerig stil. De geboorteplaats en de jeugdomgeving spelen bij
POEDER -ZALF-OL1E-ZEEP
de toekomstige misdadiger een grote rol.
De
heler is vaak nog geraffineerder dan de
IN MEMORIAM
misdadigers. Ook kunnen verwennerij en giePATER VAN DER STOK O.F.M.
zijn tot het kweken van
Zaterdagmorgen j.l. is in het St. Walburgis righeid aanleiding
Het is voor een misdadiger vaak
Ziekenhuis te Zutphen overleden, na voorzien misdadigers.
hele opluchting als hij zijn misdaden
te zijn van de laatste H.H. Sacramenten der een
tegenover
Stervenden, Pater Crispinianus van der Stok uitspreken. anderen met name de politie kan
O.F.M, uit het Minderbroedersklooster op de Mevr.
Pelgrum-Rietman dankte de spr. voor
Kranenburg.
onderhoudende causerie. Zij spoorde verPater v. d. Stok werd op 6 september 1888 te zijn
de leden van de Plattelandsvrouwen
Leiden geboren en trad in 1911 in de Orde volgens
aan
om
de
bijeenkomst op 19 november te beder Nederlandse Minderbroeders-Francisca- zoeken, waar
onder deskundige leiding een
nen. Na zijn Priesterwijding in 1918 was hij
rijsttafel
bereid
zal worden.
enige jaren assistent te Nieuwe-Niedorp, De heer Klinkhamer
uit Arnhem deed daarna
waarna hij omstreeks 1920 naar de Missie van nog enkele mededelingen
over de door de
Zuid-Shansi te China vertrok. Hier heeft hij \. O.L.H, en B.O.G. georganiseerde
cursus
bijna 30 jaar onafgebroken gewerkt.
De laatste jaren werd hij verbannen en was ,.Vlot en angstvrij spreken in het openbaar",
lange tijd geïnterneerd in een Japans concen- welke uit 12 lessen bestaat. De eerste proefles
tratiekamp. In december 1948 arriveerde hij, vindt plaats over plm. 3 weken.
BENOEMD
na veel leed en ontbering te hebben meegeMej. Rosendaal uit Apeldoorn, tot nu toe onmaakt weer in Nederland.
Hij kwam begin 1957 naar Vorden—Kranen- derwijzeres aan de r.k. lagere school alhier, is
burg, waar hij in het klooster alhier rustend in gelijke functie benoemd aan de r.k. school
verbleef. Wijlen Pater v. d. Stok was een zeer te Ens (N.O. Polder).
begaafd en belezen priester en een zeer pret- De heer H. Lichtenberg, werkzaam als klerk
Ier gemeente-secretarie te Lichtenvoorde,
tig medebroeder in de omgang.
Dinsdagmorgen vond onder grote belangstel- werd met ingang van l november a.s. benoemd
ling de plechtige uitvaart en begrafenis op het als adjunct-commies ter gemeente-secretarie
te Millingen aan de Rijn.
kloosterkerkhof, alhier plaats.

RUROL.

Jacket in de stijl van nu voor
jongens van nu!
Even kort als het woord is de jacketmode van nu, want de jongens van
deze tijd hebben een heel eigen stijl.
Vorzorgd-sportief zouden we die stijl
willen noemen. Het ovcrdreven-stoere
is er wat af: de mode spreekt een
woordje mee. Vandaar de bijzondere
materiaalkeuze voor dit jacket: Suèdex,

NICO KEUNE

met een warme capiton voering

BIGGEN te koop.
G. Wuestenenk,
„Weideman"
BIGGEN te koop.
G. W. Winkel,
„Gazoor"
BIGGEN te koop.
J. G. Wassink, bij den
Bramel, Vorden
Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. F. Schleedoorn,
Okhorstweg 8, Wichmond.
BIGGEN te koop bij
H. L. Memelink,
Hengelosew., Vorden
BIGGEN te koop.
J. Arfman, den Bramel
Vorden.

„Monty" - een begrip
bij stoere knapen van
10-20 jaar!

Speciale aanbieding

Daar hoeven -wij niets over te
is „de" „coat" van jongens op
bare scholen, in Nederland, in
reld bijna.
De kwaliteit is fantastisch, de
enorm: zware zeeduffel

Prachtige
NYLONS

9> 95

Telefoon 1381

2.75
per 2 paar voor

4.50

H. LUTH
VORDEN

Bestellingen voor
Rode-, Witte-, Sa voyeKOOL en WINTERWORTELEN
worden weer aangenomen.

Hardboard

Gebr» Kettelerij

platen, plaatjes en
stroken,
figuurzaagtriplex en spaandetplaat enz.
Fa. Meulenbrugge

fm van Goedkope.-pwna xho&m

WÜLLIHK'S Schoenhandel, „Onbetwist de Schoenenspecialist"

Wij betalen

voor mannen
tot f 9.- en
popjes f 4,per stuk.
/end briefkaart aan

Koop ze bij de man, die
ze ook repareren kan.

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

Firma Lenting
v.d. Wateringelaan 154,
Voorburg-Z.H., Tel. 725793

Worden afgehaald.

A.s.

vrijdag 24 oktober

Brengt een bezoek aan deze markt
en
NICO KEUNE

Slaapkamers forceren
in de Burg. Galléestr.
kan U vakkundig.
Kan U ook vakkundig
in onze straat GRASMAAIEN?
Wat kcst dat?
Groetend Gait

koopt loten van de marktverloting
Hoofdprijs EEN RUND, ter waarde van
ff 600.-; 2e prijs een BROMFIETS, verder
zoals van ouds tal van waardevolle
prijzen. Prijs per lot f 1.—.

Trekking van de verloting vrijdagmiddag om 3 uur.
Verloting goedgekeurd d.d. Min. v. Jus. bij

beschik-

king van 22 sept. 1958 no. L.o. 560126 136.
Uitgifte 7500 stuks.

NICO KEUNE

10.

13.95

Telefoon 1508
Zutphenseweg 58

Kanariekwekers.
Leren lange jassen,
rund £115,—
Leren lange jassen,
veulen f

Grote Najaars- tevens
Verlotingsmarkt te Vorden.

95

11.95

£26.90

VOOR MEER KEUS

Fa* Visser ~ Vorden

alle maten, moderne
kleuren, met naad en
mindering, per paar

Gegarandeerde contrefort.
Prima lederen voering.
'Vol rubber hak.
5 mm profiel loopzooi.
4 mm lederen zool.
Voorblad uit één stuk,
met koord en sierstiksel.

8.95

degelijkheid

10 jaar.

HALLO Jan,

maat 27. . .
maat 28-31.
maat 32-35.
maat 36-40.
Korenmaten.

zeggen - het
alle middelde hele we-

Pracht KINDERWAGENS, al vanaf
f 129,50
fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 1421.

Harmsen

Ingezetenen van Vorden, werpt één der nummers uan de
U toegezonden folder in de daarvoor bestemde bus op de
markt, en dingt mede naar een prijs, door de. Marktuereniging voor de ingezetenen beschikbaar gesteld.

Schoolstraat 6
Vorden

Speciale aanvoerpremie voor rundvee, biggen en schapen

HARDBOARD nodig?
Vraagt prijs bij:

Net meisje, 20 jaar,
ZOEKT werk als hulp
in de huishouding of
als werkster.
Ruurlosew.39 Vorden
Biedt zich aan nette
WERKSTER ,voor 4
morgens p. w. Adres
te bevr. bur. Contact
B.Z.A. MEISJE voor
de huish., liefst enkele
morgens vrij. Inlichtingen Bur. Contact.
Te koop kinderledikant, kinderwagen,
wieg en wandelwagentje. Julianalaan 7.
KACHEL te koop.
Stationsweg 5, Vorden

Wegens plaatsgebr.
te koop 3-spels Aeolus
ORGEL, doorlopende
harp. Geen houtworm,
vrij van gebreken.
H. Luth, Vorden.
Te koop i.g.s.z.
SWAGGER, maat 42
f 20,—', en lange bruine
DAMESLAARZEN
m. 39, Zutphensew. 58
Gevraagd handige
JONGEN van plm.
13 a 15 jaar, voor
alle werkzaamheden.
Fa. Meulenbrugge.
Te koop z.g.a.n.
JONGENSJAS, voor
leeft. plm. 12 jr.
Enkweg 14, Vorden.
Te koop prima spelend Philips AUTORADIO m. ant.
J. Reintjes, Mossel

Vorden, oktober 1958.

Aan onze klanten,
Aan verschillende Uwer zal het al wel
bekend zijn, dat de Heer Bonke niet
meer in onze dienst is: wij menen tenminste aan te mogen nemen, dat hij
dit wel op zijn reis zal hebben verteld.
Ondergetekende is voor zijn leven invalide verklaard, waardoor het noodzakelijk werd om alle kosten zo laag
mogelijk te houden. Wij zouden een
aanzienlijk bedrag besparen, wanneer
onze reis per rijwiel of bromfiets werd
gedaan. Wij boden daarom aan een
bromfiets en lerenjas enz,, hiervoor
ter beschikking te stellen. Dit werd
echter door B. geweigerd hoewel zijn
inkomen op geen enkele wijze werd
aangetast. Een en ander is door B.
erkend toen hij door ons werd ontslagen. Hierbij hebben wij de hulp
van de politie moeten inroepen,
omdat B. ondanks ons verbod in
de zaak bleef komen. Wij menen,
in eigen zaak toch ook baas te mogen
zijn.
B. is thans voor eigen rekening gaan
reizen, wat zijn goed recht is, daar
wij gelukkig in een vrij land leven.
Met ons bedrijf heeft hij echter niets
meer uit te staan.
Door deze gang van zaken is het ons
niet mogelijk onze klanten op de najaarsreis te bezoeken. Wij vestigen
Uw aandacht op onze komende folder,
die als september-aanbieding was bedoeld, dit geldt nu echter voor de
maand oktober.

Te koop SUIKERBIETENKOPPEN.
B. Klumpenhouwer,
Wildenborch
3-jarige HERDER te
koop, zeer scherp.
M. G. Lijftogt. Veldwijk, C 157.
Te koop best 3-jarig
MERRIEPAARD,
Belg. type, goed betuigd.
B. Zents Sr.,
Medler.
Te koop 'n STIERKALF, 8 dagen oud
en VALAPPELS.fi.per mand, zelf op rapen. M. Ruesink, Leuke
Te koop een nieuwm.
VAARS, M.R IJ., vierkant stempel.
G. J.
Wunderink, Tel. 6735
Te koop van vrij bedrijf een neurende
VAARS, 19 oktober
a.d. teil., met zeer goede lijsten. M. H. Gotink, B 42.

H. J. STOFFELS - Tel. 06752-123

- D.E.O. l

Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
ploitatie Jac. Miedema - Deventer
iterdag 25 oktober, S uur
de spannende en gedurfde film

GEEF ME EEN KANS

met: Danick Patisson, Michele Mercier - Ivan Desny.
Zal de mooie, jonge vrouw ondergaan
in de lichtstad Parijs . . .
Een waarschuwing voor alle meisjes
. en voor alle ouders.

Toegang 18 jaar

LET OP!

BIJ

58 et
30 et
10 et

Heerlijke ham, 150 gram
79
Margarine, 3 pakjes
89
Grote pot pindakaas, slechts
69
Grote ontbijtkoek Pier ik
39
Slaolie, grote fles
119
Nieuwe vijgen, 500 gram
59
It* tomatenpuree, 3 blikjes
50
Eierbiscuits, licht in gewicht, 200 gr* 59
Chocoladetruffels, 100 gram
55

et
et
et
et
et
et
et
et
et

LET OP!

Alleen deze week.

,.

Zutfenseweg-VORDEN
De oplossing van het tochtvraagstuk, ook bij stalen ramen.

J^ressostrip
zelfklevend tochtband.
Geen spijkers of punaises, dus geen beschadiging.
Verkrijgbaar bij

Bij 250 gr* koffie vanaf f 1.53, alle merken,
250 gr* heerlijke gekruide speculaas voor
slechts f O.25*

Fa. J. W. Albers
Uw achterspatbord niet wit?

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Voor een dutje is alles goed,,

Jaarvergadering Veilig Verkeer op
dinsdag 28 oktober 's avonds 8 uur
in Hotel Bakker.

Weer VOLOP
Amerikaanse

Zie Contact van a.s. zaterdag.

Erfhuis.

Guste koe, vaarskalf (T.B.-vrij), 2 Shetl.
pony's, luchtbandenwagen, boerenwagen,
wentelploeg, bieten- en strosnijders, hakselen schoffelmachines, paardetuig, zeefmolen,
slachtkuip, (drink)emmers, koehalsriemen,
kunstmoeder, bouwtuig, i 10 m. drijfriem,
Zware BIGGEN te gierpomp, enz., kabinet, kolenfornuis, bureau,
koop. G. J. KI. Ikkink, motorrijwiel 98 cc., kasten, fornuispot, enz.
D 80, Wildenborch, Te zien 23 okt., na 12 uur.
Kosten t.l. kopers, vee 10%, overig 15%,
N.O.Z.

rooktabak

voorradig! f 1,50 per
250 gram.

l fl. Noorse levertraan f 1.45 met 25 zegels Regenkleding
l fl. Witte landwijn f 2.35 met 25 zegels
korte jas en broek
l heerlijke buskoek f 0.58 met 10 zegels
Mocca Sprits, iets fijns, 250 gr.
f 24,75
f 0.72 met 10 zegels
fa» G» W* Luimes
l fles slaolie f 1.19
Vorden, Telef. 1421
l blik appelmoes f 0.69
Het tweede blik appelmoes f 0.59
l liter zoet-zure schijven f 0.49
4 fruitrollen f 0.25

Telefoon 1501

Zaterdag 25 oktober

in zaal Winkelman
Keyenburg.

Vorden, Telefoon H21

Sigarenmag. Olthuys
Naar Goede Voeding (D.Boersma),
tel. 1553

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

DANSEN

fietscape's
zeer geschikt voor
schoolkinderen.

fa. G. W. Luimes

Leuensmiddelenbedrijf

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Zo juist ontvangen:

Vergeet de aktie van
Veilig Verkeer van hedenmiddag dan niet!

6.
H.
HILFERINK
D

Te koop een zwaar Notaris Rombach zal op donderdag
nuchter STIERKALF. 23 oktober nam. 2 uur ten verz. van
H. Groot Roessink,
J. A. H. Waarle, D 153 te Vorden, aldaar
E 7.
publiek a contant verkopen
Te koop 2 tomen zware
BIGGEN en
VOEDERBIETEN.
A. J. Vruggink, „Riethuis" Delden.

l doos wrijf was
l doos schoencreme
hierbij een stofdoek voor

Coupons

Nieuwstad 5, Vorden

Fa. LOOMAN

E

voordelige

VOORDELEN VOOR Uu

Namens de

Te koop prima hand- A.s. zondag 2 uur
en moesAPPELS.
H. G. Breuker,
VORDEN l
't Enzerinck
Te koop 10 are
MANGELWORTELEN, ook bij gedeelten. D. M. Gerritsen,
C 91.

Elke week

Een week

R. J. KOERSELMAN
Alleen zaterdag:
500 gr. rookworst 180 et
500 gr. gesmolten vet 45 et
500 gr. spek 100 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gr. plokworst 100 et
Vierels rundvlees 1.45 per 500 gr.
Export vierels belangrijk lager.
Diepvriescellen voor de slachttijd
vanaf f 30.—.
Teven gelegenheid voor huisslachting

M. Krijt, Dorpsstraat

maar wie
slapen wil
heeft Epeda
nodig!
50
Elke morgen reeds v.a. 74.
méér kracht
door de
veerkracht

van
„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN, VORDEN

Adverteert in
Contact

Telefoon 1314

Huismoeders in Vorden
spaart U ook zegels!
LET DAN EENS OP!!
1 fles Bloedwijn 4.50 en 180 zegels
1 blik soepballetjes 95 et. en 38 zegels
1 grote Kandijkoek 64 et. en 26 zegels
1 pakje cacao 60 et. en 24 zegels
200 gram hopjes 59 et. en 10 zegels
1 ponds pak Speculaas 100 et. en 20 zegels
200 gr. Boterhamworst 55 et. en 10 zegels
Elke 200 zegels is 1 gulden.
Ontvangen prachtige blanke Hart's Zuurkool
en Anton Hunink's Rookworst.

PARDIJS

heeft het voor U!

R

NU

in de maand dus weer
aan de levertraan.

Geef uw kinderen het beste van het
beste, de echte

Lofodinsche levertraan •o%
„Goudzegel".
DESPAR

Scheikundig onderzocht en
door Doctoren aanbevolen.
i"

geldig van 16 - 23 oktober

l

i

38

bij l fles v r u c h t e n w i j n van 155 cent
i

i BON

deze week met toch 10% korting:
l pakje CHOCOLAADJ ES
(naar keuze) van 75 voor

:

:

Tegen inlevering van
deze BON gedurende 14
dagen, dus tot l nov. '58,
2 flessen van 400 cc.
voor f 1.10 per fles.
i

DUBBEL Sparzegels bij:
LUXE MELANGE
DROPROLLEN

150 «ram

5 4 - 2 2 zegels

3 stuks

30-12 zegels

l

!

CHOCOLADEPASTA pot 104 - 42 zegels
APPELMOES
1/1 buk 8 0 - 3 2 zegels
GR. ERWTEN m. WORTELEN
l / l blik 6 5 - 2 6 zegels

'•!•
''••!•••

RUNDVLEES
blik 350 gram 130 - 52 zegels
BOERENMETW. lOOgram 53-22zegels
GEZ.

VARKENSP.

:

Verder: Sanostol, Sinitran
(Sinaasappelsmaak),
Davitamon A.D.) Druppels en
Halitran
) Capsules
Davitamon 10, Vitamine C.
Chinaspin, Chinalecit, Aflukin,
vroegtijdig ingenomen coupeert
griep.

2;0 gram

l

64-10%

Wijnen die u graag presenteert!
Landwijn rood/wit

per fles

Mistella rood/wit
Zoete Spaanse
Samos

per fles
per fles
per fles
per fles
per fles
per fles

Port rood/wit

Sherry
Vormouth

215- 10%
285- 10%
326 - 10 %
3 2 5 - 10%
55O - 10 %
550 - 58O - 10 %

410 - 10%

Luister elke morgen om hall olf
naar het programma van De Spar
over radio Luxemburg, 208 m.

J. M. v.d. Wal
DROPPING
Sparkruideniefs
ESKES - REMMERS

Als extra reklame ontvangt u vanaf donderdag 23 okt.
t.m. zaterdag 25 okt.
bij aankoop voor f 2.50 100 gram kookworst
„
„
„ f 5. — 100 gram ham
„
„
„ f 7.50 100 gram ham en
100 gr. kookworst
,, f 10. — 200 gram ham

Als bijzondere attraktie onderstaand letterraadsel.
Onder de goede oplossers worden 10 prijzen verloot t. w.
Ie prijs \Vz kg. rollade; 2e prijs l kg, rollade; 3e, 4e en
5e prijs elk l k^feerse worst: 6e, 7e, 8e, 9e en 10e prijs
elk yz kg. verse^^rst of Yz kg. kookworst naar keuze.

Ja, de kwaliteiten en kleuren doen het.

•0 draagt dmarom mlUém

SCJPIO

PYA!HA*S

Ook brengen wij de beste
soorten wol uan:

Schrijf de 8 gevonden woorden en de slagzin op een vel
papier of briefkaart, schrijf er vooral duidelijk uw naam en
adres op en deponeer de oplossing van donderdag 23 okt.
t.m. zaterdag 25 okt in een daarvoor bestemde bus, geplaatst
in onze winkel.

Neveda, Leilhen en
«*» bfmlt IICM rvor krt

GRATIS PATRONEN.

H. LUTH

«M-ir gnlm!

SCMl'IO PYAMA'S

VOOR

dame*, keren. m»imjt* c» jongen*

Visser, Vorden - Tel. 1381

Onderwerp:

Arbeidstijdverkorting.

R. J. Koerselman

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

Burg. Galléestraat - Telefoon 1451

ïL iet veel tijd

G. H. Schollen
Tinimcrnidn, Hcngelo-G
Telefoon 561
Homoeopatische
Aaxnbeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

AUTOVERHUUR
(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staringstraat 9.
Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen
f 1,85 per kg.
en voor zwarten

f 1,80 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 1283

Neem een
VOOR AANLEG

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,
Radio en Televisie,
vol-automatische
pompinstallaties enz.
J

voor autorijlessen.
H. Diesvelt
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.
A.B.A.N.
erkend instructeur.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Het (/a s voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

en in één auond heeft u op de machine klaar,
waar u anders een week over doet.

Weulen Kranenbarg

Vraagt
Knittax-dealer:

en Zn. c.v.

„De Reiger"

Knittax
breimachine
*
demonstratie,

G. EMSBROEK

Nico Keune

voor net breien . . .

en toch moet er wat gebreid worden.

N.V.V. Ontwikkelingsavond
Spreker t H. Volbeda, te Doetinchem.

SLAGERIJ M. G. JANSEH

Voor meer keus

Nieuwstad 4, Vorden

op vrijdag 24 oktober, 8 uur
in zaal Bloemendaal.

Voor houten kippenhokken, liggende rabatplanken en glas-inschuifbare valramen.

34, 28, 3, 22, 39, 6, 13, 24, 16 is een warm kledingstuk
35, 2, 18, 23, 31, 27, 25, 9, 6 is een kaarsenhouder
13, 2, 10, 17, 12 is een schutter
15, 4, 13, 20, 36, 26 is de herfst
19, 4, 22, 11, 12, l, 6, 33, 19, 17, 27 is een soort brij
7, 8, 5, 21, 30 is een kruipend dier
34, 14, 40, 29, 11, 32 zijn een deel van het gezicht
37, 4, 10, 39, 8, 38 zitten aan de vingers

Spoeltjeswol

Ons vakkundig aduies, is
Uw breigenotl

Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 5435-279.

Het geheel wordt een slagzin uan 40 letters.

Komt U eens zien naar
onze sortering.

ze blijft zo mooi, ook in 't
wassen, en ...
voordelig
in 't breien.

A.s. woensdag 22 oktober, nam. drie uur, heropenen wij onze winkel, welke geheel aan de
eisen van deze tijd zal beantwoorden door 't
plaatsen van een opengekoelde toonbank
en het invoeren van zelfbediening.

Donderdagmorgen begint de verkoop!

Beslist uw Drogist

WOL . . .

HEROPENING

Woensdagmiddag wordt er niet verkocht, doch uw bezoek
zullen wij zeer op prijs stellen, terwijl wij voor de kinderen
een feestelijke attraktie bedacht hebben, welke na de opening verstrekt wordt.

Drogisterij „De Olde Meulle"

voor leden van de buurtver. Delden op
zaterdag 25 okt, a.s. 's avonds 7 uur bij
M. H. Gotink. Fiets mede brengen.

VISSER - VORDEN

per kg. 66 - 26 zegels

Uw koekje met J
ChOGO-SpritS

Voor meer
keus

Winlermantels
7 8 lassen
3 4 jassen
Tweed-mantels
Echt Suède-jasjes
Loden mantels

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst afbetaling.

Bupro-yas
Stookt

ook aan huis, bij de

H. LUTH, Nieuwstad 4, Vorden

ESSO Petroleum
extra warmextra voordelig
A. de Jonge
Ruurloseweg 37.

