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RAADSVERGADERING
De Raad dezer gemeente zal een openbare
vergadering houden op Dinsdag 27 Oct.
a.s., des namiddags 8 uur ten gemeente-
huize. Aan de orde is:
l Opening; 2 Notulen; 3 Ingekomen stuk-
ken; 4 Benoeming agrarische raadscommis-
sie voor het uitbreidingsplan in hoofdzaak;
5 Benoeming raadscommissie voor het uit-
breidingsplan in onderdelen; 6 Benoeming
raadscommissie voor gemeentewerken; 7
Benoeming begrotingscommissie 1954; 8 Be-
noeming rekeningscommissie 1952; 9 Eer-
vol ontslag aan mej. F. Deelstra als Onder-
wijzeres aan de O.L. Dorpsschool; 10 Be
noeming onderwijzeres aan de O.L. Dorps-
school; 11 Aangaan geldlening ad f 110.000
t.b.v. woningbouw; 12 Wijziging van de
Verordening op de Vermakelijkheidsbel.;
13 Premieregeling Woningverbetering en
-splitsing 1953; 14 Onderhandse verhuring
van gemeentewoningen; 15 Vaststelling pen-
sioengrondslagen; 16 Rondvraag; 17 Slui-
ting.

VORDEN I—S.H.E. I
Vorden liep direct hard van stapel en de
eerste de beste aanval leverde al een doel-
punt op van de midvoor, die met een be-
heerst en onhoudbaar schot van Galen in
het SHE-doel het nakijken gaf. Dit werkte
geenszins deprimerend op de gasten, die
over een hardwerkende ploeg beschikten
en felle aanvallen waren het gevolg. Niet-
temin bleek, evenals bij Vorden, de voor-
hoede niet van de kansen te kunnen profi-
teren. Tweemaal belandde de bal tegen de
paal en er werd bovendien de nodige keren
rakelings over of naast geschoten. De Vor-
dense voorhoede speelde in deze periode
te onsamenhangend om succes te nebben.
Even voor rust maakte SHE gelijk door
langs de uitgelopen keper te schieten. In de
tweede helft waren de bordjes verhangen.
Nu was alles Vorden wat de klok sloeg en
moest keper van Galen dikwijls met kunst
en vliegwerk zijn doel schoonhouden. Dit
kwam voornamelijk doordat Vorden haar
elftal gewijzigd had, zodat er nu meer
stootkracht van de voorhoede uitging, die
daarbij goed gesteund werd door de mid-
denlinie. Meermalen kroop het SHE-doel
door het oog van de naald,' waarbij zeker
schijnende doelpunten toch nog weer op
wonderlijke wijze uit het doel gewerkt wer-
den. Ook de sporadische aanvallen van SHE
waren niet van gevaar ontbloot, zodat de
spanning er tot het einde volop in bleef.
In de stand kwam echter geen verandering
meer.
De verdere uitslagen luidden: Vorden3—
Zutphen 4 l—4; Lochem 4—Vorden 2 l—5;
Vorden a—Bic b 3—0.
A.s. Zaterdag speelt Vorden a tegen Be
Quick c. De rest is wegens de Interland-
wedstrijd Nederland—België vrij.

Kindje verkouden?
Dan rug-, k e e l en b o r s t j e

B.O.L.H.
Onder leiding van mej. H. Bouwmeester
hield de afdeling Vorden van de B.O.L.H,
haar eerste ledenvergadering in het nieuwe
winterseizoen. Op de vergadering werden
zeven nieuwe leden welkom geheten. Van
twee bestuursleden, de dames Tjoonk en
Weenk, die vanaf de oprichting der afd.
in het bestuur zijn geweest,' werd afscheid
genomen. Voor een bezoek aan de najaars-
vergadering te Varsseveld gaven zich enkele
leden op. Het verdere gedeelte vari de
avond werd gevuld met zang en spel.

Kerkdiensten Zondag 25 October.
Hervormde Kerk

10 uur Ds }. H. Jansen
7.15 uur Ds J. Langstraat.
In beide diensten bediening H. Avondmaal.

Medler
10 uur Ds J. Langstraat.

öeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 24 Oct. van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 25 Oct. Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 95 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 42.50
per stuk.
Zeer levendige handel

Burgelijke stand van 16—22 Sept. 1953

»oren: d. v. G. W. Wahl en W. Wahl-
rman; z. v. B. Wunderink en J. B.

Wunderink-liossel; z. v. B. Korenblek en
G. H. Korenblek-Wonnink.

'Overleden: J. Zweverink,' vr. oud 69 jaar,
overleden te Warnsveld; G. J. Lichtenbarg,
m. oud 51 jaar,1 overleden te Zutphen.

^ERKT.VER. „ONS ALLER BELANG"
De Coöp. Werktuigeiwivniging ,,Ons Aller
Belang'.', hield haar jaarvergadering onder
leiding van de heer H. W. Ruiterkamp.
Besloten werd de vaste lasten der werk-
tuigen per H.A: te berekenen en het huur-
loori der werktuigen bij het beëindigen van
het boekjaar vast te stellen.
De penningmeester zal een jaarlijkse ver-
goeding van f 100.— worden toegekend.
Bij de bestuursverkiezing werd het be-
stuurslid G. H. Groot Bramel herkozen. In
de kascommissie werden benoemd de heren
T. Ruiterkamp en J. Nijenhuis. De vereni-
ging telt thans 35 leden met een machine-
park als volgt: 2 mestvcrspreiders, 2 aard-
appelrooiers, l geulentrekker; een vatspuit,
een landrol, een veestofzuiger, 4 weide-
slepen, een schotelkunstmeststrooier, 2 aard-
appelpoptmachines, w.o. een geheel en een
half-automatische en een aardappelsortecr-
machine.

GESLAAGD
De heer A. Dieks Jr op de Kranenburg en
de heer J. Langwerden, slaagden voor het
vakdiploma „Brandstoffenkennis". Beiden
zijn werkzaam aan „Ons Belang".

JONGVEEKEURING IN IIACKFORT
Uitgaande van de fokvereniging „De Samen-
werking" Delden-Wichmond werd op het
bedrijf van de heer G. J. Pardijs in Hack-
fort een goed geslaagde jongveekeuring
gehouden. Voor deze keuring had Baron
van Westerholt van Hackfort enige prijzen
beschikbaar gesteld. De jury bestond uit
de heren A. Tjoonk 't Garinel en G. Par-
dijs uit Eefde. De dieren van de volgende
eigenaren werden bekroond.
H. Gosselink, H. J. Jansen, B. H. Sleedoorn,
E. Reusink, R. Wesselink, G. J. Pardijs,
J. R. Maaldcrink, H. Rictman, M. A. Hêl-
mink, G. Harmsen, D. J. Broekgaarden en
A. H. Bruil.

AFSCHEID WIJKVERPLEEGSTER
Het officiële afscheid van Zuster Gemmink,'
als wijkverpleegster van het Groene Kruis
alhier zal gehouden worden op Zaterdag
31 October 1953. Zie advertentie.
Zuster Gemmink heeft ruim 28 jaar rond-
gezworven door de gemeente om haar hulp
en bijstand te verlenen aan de zieken en
het zal haar dan ook zeker niet aan be-
langstelling op deze dag ontbreken.

COLLECTE MILITAIRE FONDSEN
De jaarlijkse huis-aan-huis collecte voor
het Comité der Gezamenlijke militaire
fondsen zal in deze gemeente worden ge-
houden gedurende het tijdvak van 26 t.e.m.
31 October 1953.
De heer F. J. Dekker zal zich daartoe bij
de ingezetenen vervoegen.
De collecte wordt in de belangstelling van
de ingezetenen aanbevolen:

Sa na p/r In o. o. o.
o p w e k k e n d • p ij o v e r d r i j v e n d

Hedenavond wordt in het Nutsgebouw de
film £De verboden vrucht" vertoond.'
met in de hoofdrol Fernandel, de man die
Don Camillo tot een, onvergetelijk f i l i n -
werk wist te maken. Ook de inhoud vaii

verboden vrucht geeft Fernandel de
zijn groot talent ten volle te ont-

oen.
Het is het verhaal van een eenvoudige
arts, Charles Pellegrin, die zich door zijn
tweede vrouw Armande, een intelligente
doch koele vrouw, laat leiden waarheen zij» hebben wil. Hij wordt een geacht

er en een gezeten burger van de stad.
rïïj snakt echter naar meer liefde en denkt
die te vinden bij de ruim 20 jaar jongere
Martine, die hij als zijn assistente aan-
neemt. Dit brengt natuurlijk de nodige ver-
wikkelingen met zich mee, doch het g?luk
dat hij dacht te vinden, krijgt hij ook nu
niet. Op de avond van zijn verjaardag keert
Charles naar huis terug. Armande wacht.
Zij heeft door een gesprek met de oude
moeder van Charles veel begrepen. Zij zal
in de toekomst in de eerste plaats vrouw
voor Charles zijn.
Alg extra nummer ziet u de voetbalwed-
strijd Continent—Barcelona, welke te Am-
sterdam gespeeld is.

LANDELIJKE RIJVERENIGING
Na de geslaagde avondrit van de mu;mcl
September, startten Woensdagavond der-
tien amazones en ruiters van de landelijke
rijvereniging ,%de Graafschap',' voor de 2dc
rit in de duisternis. Werd de vorige rit een
stuk vergemakkelijkt, doordat de maan
volop scheen, ditmaal liet deze verstek
gaan, zodat het voor paard en ruiter een
stuk moeilijker was de weg te vinden. IVan-
af de start bij café ,%Het Zwaantje'' werden
de ruiters kris en kras door de buurtschap
Delden geleid, waarbij vooral de wegeu
nabij „de Stroet" voor velen een struikel-
blok vormden. Maar ondanks tegenslagen
en soms vrij laat kwamen toch allen weer
terug bij café j,Het Zwaantje", waar nog
enige tijd over deze niet gemakkelijke,
maar interessante rit werd nageboomd en
de secretaris der vereniging, de heer v. d.
Peijl, de prijzen uitreikte.
Bij de alleenrijdende ruiters werden deze
gewonnen door l H. Gossclink (Dorp) met
96 strafpnt.; 2 B. Wunderink, 126 straf-
pnt. De eerste prijs voor de equipes werd
gewonnen door M. Eggink en W. Nijen-
huis met 93 strafpnt. en de tweede prijs
door D. Pardijs en L. Rietman met 116
strafpnt.



STIERENKEURING
De najaarsstierenkeuring zal als volgt wor-
den gehouden: Zaterdag 14 November n.m.
l uur te Lochem; 2 uur te Laren; 3 uur te
Vorden en 4 uur te Hengelo (Gld.).
Maandag 16 November v.m. om 8 uur te
Warnsveld en &.30 uur te Baak.
Bii de voorgeleiding van een stier, geregi-
streerd bij „Het Nederlandse Rundveestam-
boekV, moet worden getoond een zwarte,
schets, afgegeven door de vereniging „Het
Nederlandse Rundveestamboek". Bij voor-
geleiding van een stier, geregistreerd bij
een fokvereniging, moet worden getoond
een uittreksel uit het register van jongvee
van een erkende fokvereniging, gewaar-
merkt door de Provinciale Melkcontrole
Dienst te Arnhem.
Gewezen wordt op de bij artikel 15 van het
Gelders Stierenreglement 1952 (Prov. blad
nr 79 van 1953) geopende mogelijkheid
om tegen de beslissingen van de keurings-
commissie in beroep te gaan.

PUROLi doet wonderen!
Puur geneeskracht, gezondheid
en zuiverheid voor Uw huid

NED. METAAL-BEDRIJFSBOND
Donderdag vergaderde de Alg. Ned. Metaal-
Bedrijfsbond afd. Vorden in café „De Zon".
Het winterprogramma werd besproken.
Daarna hield de districtsbestuurder, de heer
Tj. Z. de Vries een inleiding over „De
invoering van de werkclassificatie'', welke
een zeer aandachtig gehoor vond. Spreker
zette een en ander dan ook breedvoerig
uiteen. Het was een nuttige avond voor de
vele aanwezige leden.
Een opwekkend woord werd nog gedaan
aangaande de cursusavonden die in het
seizoen gehouden worden.

KEURING DIENSTHONDEN
Op het landgoed Het Zelle te Hengelo (G.)
had vorige week een diensthondenkeuring
plaats, uitgaande van de Bond van de Ned.
Dieiisthpnd, afd. Hengelo, Zelhem en Lagfe.
Vier van de negen honden verdienden ^ft
certificaat. De heer J. van Zeeburg alhier,
behaalde met zijn hond het hoogste aantal
punten n.l. 419.

BENOEMD
Onze vroegere plaatsgenoot, de heer A. J.
Lenselink Jr,' candidaat der Landbouwhoge-
school te Wageningen, is als leraar in vaste
dienst benoemd aan de Chr. Landbouw-
winterschool in de Noord-Oostpolder.

GYMNASTIEKVERENIGING
Door de gymnastiekvereniging ,',Sparta" is
een seniorenafdeling opgericht voor dames
met aanvankelijk 20 leden. 's Maandags-
avonds zal in de voormalige Uloschool
worden geoefend. De lessen staan onder lei-
ding van de gediplomeerde leidster m 5 j.
H. v. d. Kamp.

DE K.A.B. OP EXCURSIE
In combinatie met de Boerinnenbond maakte
de K.A.B, een excursie naar de G.L.V. „De
Eendracht", welk bedrijf geheel gemoderni-
seerd en gereorganiseerd is. Er bleek hier-
voor veel animo te zijn. Er werd een rond-
gang gemaakt van pl.m. 2 uur door het ge-
hele gebouw en de bijgebouwen, waarbij
ecu en ander op deskundige wijze werd toe-
gelicht.
Tot slot bracht de K.A.B, voorzitter, de
heer J. G. van Langen namens allen een
woord van dank aan de heer Koning, die
het gezelschap had rondgeleid, terwijl de
heer B. Bosscling een dankwoord richtte tot
de directeur, de heer H. Klein Brinke.
Hierna keerden allen voldaan huiswaarts.

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

K.A.B. STELDE WINTERPR. VAST
Onder voorzitterschap van de heer J. Over-
beek hield de Kath. Arb. Beweging een
goed bezochte ledenvergadering. Na een
ppenings- en welkomstwoord van de voor-
zitter kwam de bestuursverkiezing aan de
orde. Wegens div. omstandigheden wensten
de voorzitter, de heer Overbeek en secre-
taris, de heer L. G. Bekker, niet meer voor
'n bestuursfunctie in aanmerking te komen.
Na gehouden stemming werd tot voorzitter
gekozen, de heer J. G. van Langen, Prins
Bernardweg en tot secretaris de heer A. A.
A. Boerkamp, Kranenburg.
Punt drie van de agenda vermeldde de
vaststelling van het winterprogramma.
Het werd als volgt vastgesteld:
October: Propaganda-avond.
November: Filmavond.
Tweede Kerstdag: Feestavond met Kin-
dermiddag.
Januari: Culturele avond.
ÏFebruari: Filmavond.
In Maart zal getracht worden een Veilig-
Verkeersavond te organiseren.
In April zal de laatste ontwikkelingsavond
worden gegeven.
De voorzitter feliciteerde de nieuwe be-
stuursleden en hoopte, dat ze hun functies
tot tevredenheid van de leden zouden uit-
voeren.
De rondvraag leverde geen verdere ge-
zichtspunten meer op.

R.K. METAALBEWERKERSBOND
Wegens ziekte van voorzitter G. Huiskes
werd de jaarvergadering van de R.K. Me-
taalbewerkersbond j,St. Eloy'« gepresideerd
door de heer B. R. Eijkelkamp. In zijn
[Openingswoord memoreerde deze, dat de
voorzitter voor een operatie in het zieken-
huis te Zutphen is opgenomen en
hij hem namens allen een spoedig al
herstel toe. Het ledental van de afdeling
bedraagt thans 27. Het hoofdbestuur heeft
een grote propagauda-actie op touw gezet;'
een ieder, die een nieuw lid aanbrengt, zal
een gratis lot ontvangen voor een Lourdes-

mn

iicrcr

reis. De voorzitter spoorde allen aan
thans intensief hiervoor te gaan werkei
te trachten vele ongeorganiseerden oiiöer
de vanen van St. Eloy te scharen.
Uitvoerig werd er gesproken over de Reis-
kas van de afdeling en zal getracht worden
het volgende jaar een reis te organiseren,!
waarvoor een eventuele commissie zorg zal
dragen.
Vervolgens werd het winterprogramma be-
sproken. Tot slot sprak de Geestelijk Adv.
Pater Frankhuijzen,- nog een kort, opwek-
kend woord.

WELVERZORGDE HANDEN
in elk jaargetij Hamea Gelei

J.B.T.B.
Onder leiding van de heer A. Lichtenberg,
't Waarle, hield de Jonge Boeren- en Tuïn-
dersbond van de A.B.T.B. bij Schoenaker
een ledenvergadering. Allereerst werd het
winterprogramma onder de loupe genomen.
Er zullen een 6-tal ontwikkelingsavondon
worden gegeven, waarvoor de data nog
nader zullen worden vastgesteld.
Het ligt in de bedoeling om deze winter
ook een cursus motorkennis te organiseren.
Hiervoor gaven zich reeds een 10-tal deel-
nemers op en zal hier binnenkort een aan-
vang mee worden gemaakt. Voorts is er
een cursus rundveekennis georganiseerd,
•waarmee o.l.v. Dr Wegchelaer reeds een
begin is gemaakt. Hierop worden o.m. de
veevoeding en veeverbetering behandeld.
De voorzitter hield nog een langdurige na-
beschouwing over de gehouden ploegwed-
strijden, welke vooral in Vorden een groot
succes waren geweest.
Besloten werd om de bestuursverkiezing uit
te stellen tot een eerstvolgende bijeenkomst
welke zal worden gehouden in de week van
van 8 t.e.m. 14 November a.s.
Na de pauze werd het ontspanningsgedeclte
gehouden. Een hersengymnastiekwedstrijd
•tussen groep A en B werd door groep B
met ruim 2 punten voorsprong gewonnen.

JUBILEUMUITVOERINGEN l NTERNOS
De Il.K. Toneelvereniging ;,Interiios", wrikt*
onlangs haar zilveren jubi leum vierde, zal
Ier gelegenheid hiervan een jubi lcuinui t -
voerincr geven in zaal Schoenaker <*n \ \ e l
op heden Zaterdag 24 en morgen Zondag
25 October.
Opgevoerd zal worden het toneelstuk in
drie bedrijven „Zij. die gestuurd was . . .'"
Voor nadere bijzonderheden zie advertentie.

VOOR DE HUISVROUW
Door het Voorlichtingsbureau van de Voe-
dingsraad worden voor slechts enkele cen-
ten vouwblaadjes uitgegeven met een keur
van recepten voor elk seizoen. Heel handig
is ook de groentenkalender, waarin u kunt
zien welke groenten op een zeker ogenblik
van het jaar volop aanwezig zijn en dus
het goedkoopst zijn. Tevens geeft deze ka-
lender 10 nuttige wenken voor het koken
der groente. Voor slechts 5 cent kunt u
VOUH blaadjes krijgen voor wintergroenten.'
Het adres van genoemd bureau is:
Koninginnegracht 42, Den Haag.

Ons
naadselhoekje

Nu de avonden langer worden willen \ve
ter afwisseling zo nu en dan een puzzle
plaatsen. Het is zuiver als ontspanning be-
doeld, dus de oplossing behoeft NIKT te
worden opgezonden. Een week na plaatsing
zal telkQns de oplossing bekend gemaakt
worden.
We zullen eerst met een eenvoudig letter-
raadsel beginnen. Schrijf de getallen van
l t.e.m. 36 achter elkaar. Probeer nu onder-
staande woorden te vinden e nvul de 1 < - I -
ters onder de betreffende getallen in. Bij
goede invulling ontstaat dan een zin van
acht woorden.

6, 32, 24, 17, 27, l, 12, is het populairste
nieuwsblad van Vorden.

31, 2, 33, 34, 11, 30, Achterhoeks dorp.
13, 19, 23, 26, gebruikt de bakker.
10, 7, 27, 5, 33, 7, deel van een dier.
13; 21, 15, 9, 4, 14, 33, onderwijzer.
25, 20, 2, 35, 13, 21, 3, bloeien 's zomers

in de tuin.
10, 27, 18, 14, 26, valt er's winters wel eens
33, 11, 8, 3, 5. 33, 28, is een jongensnaam.
22, 16, 8, 9, gebruikt de boer om te maaien.
36, 29, 23, 13, 27, 36, 28, geen één.

Is de bomen hun bladeren
verliezen, dan wordt het tijd
dat u eens gaat denken over
een paar Herfst- of Winter-
schoenen. In onze nieuw ge-
moderniseerde etalage uindt
u een pracht collectie in de
nieuwste kleuren.

A. JANSEN
SCHOENHANDEL

Nuts-spaarbank
Opgericht 1819

Dorpsstraat 40 - Vorden

De Bank stelt

gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.
Vraagt inlichtingen.



Een taxijvan Tragter
betekent

U rijdt uitstekend.

WANT... nu het
kouder wordt, hebben
wij onze wagens heer-
lijk verwarmd.

Flinke bijverdien-
ste aangeboden.
Inl. Postbus 60,

Dordrecht.

Kookkachels
vanaf f 63.-

Natuurlijk bij

Henk van Ark

VERLOREN:
een zwarte glacé hand-
schoen. Gaarne terug
bezorgen bij Eulink,
Delden, B 60 Vorden

Gevonden: een por-
temonnaie met inhoud.
Terug te bekomen bij
G. Kreunen, Wientjes-
voort, Vorden.

Gevraagd:
een net meisje

v.d. of d.e.rf., wegens
huiselijke omstandigh.
d. tegenw. bij H. L.
Memelink, Hengelose-
weg B 23.

Gevraagd 15 Nov.
een Kamermeisje

ook voor andere werk-
zaamheden, veel ver-
val.
Tevens gevraagd:
een flinke huisnaai-
ster voor één dag in
de week. Hotel Bakker

Gevraagd: i
Boerenknecht.

bij W. L. Winkel,
Almenseweg.

Te koop 11 mooie zw.
biggen bij Hiddink.
b. h. Veerendaal.

Te koop 5000 kg man-
gelwortels en een
jonge vette koe bij
A. J. Vruggink, „Riet-
huis" Delden.

Goed tehuis gezocht v.
een lief klein hondje.
Stationsweg 2,

Te koop een toom big-
gen. H. Flamma, B 56.

Te koop voederbieten
H. Ruumpol, Zutph.-
weg, C 62.

Te koop groen fluw.
windjack m. capuchon.
Nieuw. Wilh.laan 20.

Toom zware biggen te
koop. H. Waenink

bij 't Zwembad.

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters, Nieuwstad

Heden overleed, nog geheel onverwachts
onze inniggeliefde Man en zorgzame
Vader en Schoonzoon

GARRIT JAN LIGTENBARG

in de ouderdom van ruim 51 jaren.

E. H. Ligtenbarg-Bargeman
Grietje
G. Bargeman-Woessink

VORDEN, 20 Oct. '53
Zutphenseweg C 72

De teraardebestelling zal plaats hebben op Zater-
dag 24 October, nam. 1.30 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Het Bestuur van het Groene Kruis, afd.
Vorden, geeft ter gelegenheid van het
afscheid van Zuster Gemmink als Wijk-
verpleegster,

EEN RECEPTIE
op Zaterdag 31 Oct. 1953 van 15.30
tot 17.00 uur, in de zaal van de Heer
Bakker. Alle leden van het Groene Kruis
zijn hierbij hartelijk welkom.

bijzond ere aanbieding !

Heren Tweedjas^n f 45.
Heren WinterjaflRi f 85.- f 78.

A* Wolsing, Raadhuisstr. 26

Bij deze aanbieding
105 Vivo-wapentjes extra

*
Uw boekje is zo vol!

l pot pindakaas . . . 95 et 10 w.
200 gr. zw. ballen . . 39 et 10 w.
250 gr. banketb.koekjes 65 et 10 w.
1 gr. blik sperciebonen 89 et 10 w.
100 gr. dierendrop . . 32 et 10 w.
250 gr. amandelspeculaas 65 et 15 w.
2 gr. stukk. bloemenzeep 40 et 10 w.
2 kokertjes anijstabletten 44 et 10 w.
l potje mosterd . . . 25 et 10 w.
150 gr. lange vingers 61 Ct 10 w.

Bij l pakje „Locarno" margarine a 45 Ct
altijd 5 punten.

S MIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

iVeulienuitzetien

D. R. U.
B. K. . .
Edy . . .

Aluminium

f 125,55
f 89,50
f 97,50
f 87,50

DE GEMS

Hervormde Gemeente

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

Ds Jansen
Maandag 26 Oct. Wed. Klein Bleumink C 101
Donderd. 29 Oct. fam. L. Winkel „'t Gruwel".

Ds Langstraat
Maandag 26 Oct. H. Uenk, Nieuwstad 67.
Dinsd. 27 Oct. H. Lindenschot, „Rikkenberg"
Vrijdag 30 Oct. A. Tjoonk, 't Garmel.

1928 1953 jj
R.K. Toneelver. „Memos" jj

^lubileutn~uiiuoering X
op heden Zaterdag 24

en Zondag 25 October, zaal Schoenaker Q
mm

Op v. van het toneelstuk in 3 bedrijven j

c£ijf die gestuurd was . . .

Aanvang beide avonden om 7.30 uur
Entree f 1.— (plus belasting)

Plaatsbespreken beide dagen 's middags
om l uur aan de zaal a 10 et

Sport- en Veldkijkers
Braun Imperial, 2 x 30 f 8,50
Braun Imperial, 2^2X38 „ 11,75
Braun Homburg^/sx40 „ 24,50
Prisma Clarlux, ̂ 30 „ 105,—
Rubber staaflamp, waterd. 6,75
Thermosfles, Supra „ 2,80
Stabilotherm (hardglas) „ 6.75

Ruime keus
in Ie kwal. messen

Org. Fr. Herder"
vanaf f 2,90

Jongens zakmes, Fr. Herder l ,95
Roestvrij zakmes
Snoeimes, Fr. Herder
Huishoudscharen, vanaf
Borduurscharen „
Nagelscharen „
Knoopsgatenschaar „

2,95
3,95
2,45
2,95
2,25
4,75

Fa Wed. A. B. Martens
Jacht- en Sportartikelen

Heden Zaterdag 24 Oct.
BAL

in zaal Concordia
te Hengelo-G. Aanv. 7 uur

PRIMA DANSMUZIEK

Entree 75 et

CHARME
met een qlasbril van

\S LEVERANCIER
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL: t? 2

Te koop r. b. dr. maal,
a. d. teil. 4 Dec., wit
bedr. ingeënt t. m. en
kl.z. G. J. Aalderink,
E 13 Linde Vorden.

Te koop een r. b., pink
l Va jaar oud.
J. H. Bos, Kranenburg,
D 143

Te koop z.g.a.n. ko-
lenfornuis.D. J. Janssen
Hengeloseweg.

Te koop 30 jonge
kippen. E. Brummel-
man, „Kruisweg".

Te koop z.g.a.n. don-
kerbr. deux pièce m.
40. Bevr. Nieuwstad 57

Te koop een toom bes-
te biggen en winter-
appels (goudreinet en
groningerkroon).
J. Brummelman, B 61
't Alderkamp.

Best brood,

dat brood van
SCHURINK

U slaagt beter en
goedkoper in

•
DE KLEINE BAZAR
Nico Keune

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

Uiterlijk Donderdags

Woningzoekenden!
U kunt nu ook op uw eigen naam een huis
bouwen en binnen ZEER korte tijd bewonen.

Het Adviesbureau voor de particuliere woningbouw
„HET ZUIDEN" kant. Nijmegen, Vermeerstr. 2

Ontwerpt UOOr II (dus geen extra kosten, eigen architecten)

Vrüügt UOOï' U de benodigde bouwvergunningen en premies
aan.

Financiert VOOr U de benodigde bedragen; eigen geld be-
draagt slechts f 350.~ tot f 500.—

Vraagt geheel vrijblijvend nadere inlichtingen aan ons
kantoor te Nijmegen of aan de agent: Beltman, Warnsveld.



Weer een partij

THEESERVIEZEN
(porcelein) vanaf 19,75

Degene, die een Gero-cassette voor
de a.s. Sint Nicolaas wenst, wordt ver-
zocht deze dan zo vlug mogelijk op te
geven om event. teleurstelling te voor-
komen.

..DE GEMS"

Wij betalen voor

gezonde, gave Beukenootjes
40 et per kilogram
Elke dag te leveren

Smit - Zutphenseweg

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

W O E N S D A G

28 October

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Voor een collier
. bruin natuurhars

en verdere byouteriën

„DE GEMS"

/Eer, •.

: / J i
lonnek&t •

overall

het merk van klasse bfj
een. zaak van reputatie:

A. WOLSING
Raadhuisstr. 26 - Vorden

H O U T S K O O L
voor het aanmaken

van uw haard.
•

Henk van Ark

H.H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.
En tevens alle soorten
wild igevraagd, hoge
prijzen!!

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Rijwiel en bromfiets-
• verlichting

Losse dynamo's en
koppen. Zaklantaarns,
batterijen.
Beleefd aanbevelend

A. G. TRAGTER

Adverteer in Contact
het blad voor Vorden

vliegen de winkel uit...
die Rookworsten van Anton Hunink
voor 69 et per stuk (2 voor f 1.29)

Deze week nog meer verrassingen:
1 fles prima slaolie
1 fles prima boterolie
500 gram mooie vijgen
250 gram moccasprits
250 gram theekransjes
250 gram heerlijke speculaas
200 gram droptoffee's

Wees ef^lug bij!

149 et
129 et
49 et
65 et
45 et
39 et
39 et

P ARDIJS heeft det voor u

Op Maandag 2 November
geven wij

EEN
met de

Mocht u belangstelling hebben voor deze demonstratie
dan verzoeken wij u om 's morgens 10 uur precies
aanwezig te zijn op het landbouwbedrijf van de heer
GROOT JEBBINK, „Nieuwenhuis" bij 't Kiefskamp.

FA PONGERS, VORDEN

Wij blijven hoog in kwaliteit
en laag in prijs!

100 gr. runderrookvl. 50 et
100 gr. paarden „ 50 et
100 gr. ham 50 et
100 gr. plockworst 50 et
100 gr. dr. metworst 50 et
100 gr. boterhamw. 34 et
100 gr. pekel vlees 38 et
100 gr. gebr. gehakt 38 et

Extra reclame
200 gr. lunchworst 50 et
200 gr. pekelvlees 75 et

100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
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

HET BESTE

adres voor

stomen en verven
is nog altijd

PALTHE

Agentschap G. STEENMAN
voor Vorden Ruurloseweg 17

Voor

kwaliteits-reparatie
gaat u natuurlijk naar

WULLINK
,,Onbetwist de Schoenenspecialist'

Butagaskappen
vanaf f 12,45

cOok voor ELECTRA het adres. J

DE GEMS'

Zaterdag 31 October

DANSEN
in het Nutsgebouw

Muziek:
„THE MOODCHERS"

Om goede melk te winnen
Moet u met „Gems" fwas-emmer beginnen
Vanzelf dat de melkkoe vooraf fijn is
En munter, daar zij door onze zuigkamm'n is

Ruime volledige keus van prima doelmatige
emmers, R.P. melkbussen, ventcrskannen
en tanks. Soliede, lichtlopende eenwieligc
aanhangers, past achter elk rijwiel.
In volbaden 993A% „Banka" ver-
tind melkgerei, om klasse I melk
af te leveren, maar:

Goed koelen daarvan blijft eerste eis,
Die 't terstond doet met onze koelring is wijs.
't Is voor 't zoet houden vun de mr!k der koo
Dat is een goede raad voor Dirk en Jol
Nog wat: 'k weet niet of u 't al iveet,
Aan d'Enkweg 5 kwam een moderne

vertinnerij gereed.
Zend nu daarheen nn> roestige vat of kan
Wij trekken die liet blinkend kleed van

„Hanka" an.

Voor alle inlichtingen op zuivelgebied
en aantoning van het nieuwste type '53
der gereedkomende teems „Perfect" en
„Hygiënisch".
Onze Toonkamer, Burg. Galléestr. 48
open v. 8-16 uur, behalve Woensdags

en Zaterdags.
Gelegenheidsverkoop van 2—7 Nov.

Zie hiervoor vanaf 28 October
onze speciale etalage

G. EMSBROEK
P.S. Enkele leerjongens tot 17 jaar
kunnen ter opleiding geplaatst worden.

Schriftelijke sollicitaties a.u.b.

En toch ...er is maar één CONTACT


