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BERICHT

Belangrijk nieuws voor onze adverteerders
Heeds herhaaldelijk hebben we er op aan-
gedrongen om de advertenties vroeg op te
geven. Hoewel velen aan dit verzoek vol-
deden, gaf het ons toch niet het gewenste
resultaat. Nog te vaak gebeurde het dat
Vrljdagsmorgens advertenties binnenkwa-
men. Vanaf l November gaan we nu een
andere regeling treffen en worden de vlug-
gen beloond. Op advertenties, welke op
Woensdag of eerder gebracht worden, krijgt
u voortaan 10 procent korting. Voor ad-
vertenties, gebracht tot Donderdagavond-
avond 6 uur geldt het gewone tarief en
daarna worden de laatkomers beboet met
een toeslag van 10 procent.
Om een voorbeeld te noemen: De kleinste
advertenties, welke voorheen 60 cent kost-
ten, worden nu tot Woensdagavond aan-
genomen voor 54 cent, Donderdags tot 6
uur voor 60 cent en daarna 66 cent. U ziet
dus wel hoe belangrijk het is voortaan tot
de vlugsten te behoren. We hopen dat
velen van deze regeling voordeel «uilen
hebben; voor ons betekenen vroeggebrachte
advertenties een groot gemak!
Let dus voortaan op de kalender l

De inzet van het Nutsseizoen is bijzonder
goed geslaagd. Men had hiervoor de be-
kende zangeres en declamatrice mevrouw
Georgette Hagedoorn geëngageerd, die door
Pierre Verdonck aan de piano begeleid
werd. Georgette Hagedoorn beschikt over
een internationaal repertoire. Liederen en
declamaties in het Frans, Engels en Neder-
lands wisselden elkaar veelvuldig af en hoe-
wel er ongetwijfeld velen in de zaal zalm
die de buitenlandse liederen niet konden
verstaan, begrijpen deden z i j he t in ^(In-
geval wel. De declamatrice luisterde haar
repertoire zo 'meesterlijk op met gebaren
en een kostelijke mimiek, dat men haar in
elk buitenlands nummer, dat zij ten beste
gaf, uitstekend kon volgen. Voor de pauze
bracht zij voornamelijk liederen van stad
en land, oude volksliedjes, uit tal van lan-
den, waarvan de meeste in het Nederlands.
Alleraardigst was het liedje „Boer Nelis
had een boerenplaats" en het Schotse volks-
liedje van het stijfkoppig echtpaar dat 50
jaar getrouwd was en dat, de deur niö1{
wilde sluiten, of het Fransje liedje „Le roi
a fait battre tambour". Kostelijk bootste
zij Katrijn uit het poppenkastspel na in
haar gesprek met de buurvrouw over Jan
Klaassen.
Na de pauze waren het meer internationale
cabaretliederen, w.o. enkele van Pisuisse
en Louis Davids, zoals het lied van de
Franse Gouvernante, ^,Kisses ten" en „Klap
eens in je handjes". O.i. was zij in haar
ondeugende Franse liedjes nog het best. Na
het slotnuinmer van een Amsterdams meis-
je dat in haar fantasie verre reizen gaat
maken en dat Georgette Hagedoorn in pas-
sende kledij voordroeg, kreeg zij een ware
ovatie van het opgetogen publiek, die haar
nog tot een toegift dwong.
In zijn dankwoord tot deze begaafde decla-
matrice, vergeleek de voorzitter van het
Nut, de heer Wesselink, haar met een zin-
gende Gharlotte Kohier. Hij hoopte haar
het volgend seizoen nogmaals in Vorden te
zien optreden, hetgeen door een daverend
applaus onderstreept werd. lii zijn ope-
ningswoord deelde de voorzitter nog mede;
dat het bestuur gaarne wat meer suggesties
van de leden ontving bij de samenstelling
van het programma, zodat men met hun
wensen rekening kan houden. De Nuts-
bibliotheek zal tegen Kerstmis uitgebreid
worden met een groot aantal nieuwe boeken.

40-JARIG HUWELIJK
Onder grote belangstelling van f ami l i e j
buren en vrienden heeft het echtpaar W.
Rouwen-Lukassen, bij de Viersprong, hun
40-jarig huwelijksfeest herdacht.
Vele cadeaux en bloemen werden het krasse-
paar aangeboden.

Kerkdiensten Zondag l November.
Hervormde Kerk

9.45 uur Ds E. B. Rijnders van Amsterdam.
Jeugddienst, onderw. „Jij bent het zelf".
7.15 uur Ds J. H. Jansen en Ds J. Langstraat.
Herdenking Kerkhervorming.

Woensdag 4 November
7.15 uur Ds J. Langstraat.
Dankuur voor het gewas.

Kapel Den Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

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

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 31 Oct. t. e. m. Zondag l
Nov. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 107 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 34.— tot f 40.00
per stuk. Trage handel.

f kom' allenr lof mg

JEUGD.
DIENST

>.V. Zondag l Nov. a.s., waarin
ts E. B. Rijnders spreekt over het onderwerp

„Jij bent het zelf".

VOETBAL
A.s. Zondag wacht Vorden in Hengelo de
grote strijd tegen Pax. Zoals gewoonlijk
valt er van d.' uitslag vooraf weinig U'.
zeggen, temeer omdat de wedstrijd vaak
in een derbyachtige s feer gespeeld wordt.
Hoewel Pax op papier geacht moet worden
sterker te zijn, staat nog geenszins een Pa\-
zege vast. Men heeft Zondag een soort-
gelijke overwinning gezien van het zwak
geachte Nederlandse elf tal . Ook Vorcbn
kan best voor een verrassing zorgen, doch
dan dient vooral de voorhoede de bal snel
te spelen en veelvuldig te schieten. Zonder
doelpunten wordt nu eenmaal geen wed-
stri jd gewonnen. Vorden heeft bovendien
de punten hard nodig. Het kan dan ook
een spannende wedstrijd worden, waarbij
we vooral hopen op een sportief verloop.
Vorden2 speelt om twee uur op eigen veld
tegen Markelo3. Deze wedstrijd kan voor
de reserves een ove rwinn ing betekenen, mits
er met enthousiasme gestreden word t .
Vorden 3 is vrij.
Wij verwijzen verder nog naar achterslaan-
de advertentie, waar in aangekondigd wordt
dat er volgende week Zaterdag 7 Nov. in
zaal Lettink gelegenheid wordt gegeven tot
balgooien, sjoelen en schieten om krenten-
brood, waaraan iedereen kan deelnemen.
Het batig saldo is bestemd voor het kleed-
kamerl 'onds, w a a r u i t men t.z.t. een n ieuwe
kleedgelegenheid op het te r re in wil bekos-
tigen, wat overigens geen luxe is, daar de
bestaand:1 gelegenheid ten enenmale onvol-
doende is. Iedereen, die de sport een goed
hart toedraagt, clrage dan ook zijn steent \r
bij.

OPBRENGST COLLECTE
De collecte ten bate van de Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, gehouden op
Zaterdag 24 Oct., heef t in Vorden f 1 I7,">0
opgebracht.

UIT DE RAAD

In de raadsvergadering werd besloten door
bemiddeling van het bankierskantoor Staas
en Go. ter financiering van de bouw van elf
woning-wetwoningeri nabij het Hoge een
geldlening op onderhandse schuldbekentenis
gesloten van f 110.000 tegen een rente van
o*/8 °/o, looptijd 40 jaar.

Onder directie van de Ned. Heidemaat»
schappij werd door het Gemeentebestuur
aanbesteed de bouw van een betonnen brug
over de veengoot, in het kader van de
verharding van de zandwegen. Het hoogste
werd ingeschreven door fa A. te Siepe,1

^Winterswijk voor f 9400.— en het laagst
door fa G. Keijzer, Zutphen voor f4950.—•
Er waren 8 biljetten ingeleverd. Gunning
in beraad.

In een gehouden raadsvergadering werd
eervol ontslag verleend aan mej. t. Deel-
stra, onderwijzeres aan de O.L. Dorps-
school alhier, wegens haar benoeming tot
;ojiderwijzeres aan de Rijksleerschool te
Apeldoorn. In haar plaats werd benoemd
de enige sollicitante, mej. K. J. W. Albers
uit Vorden, thans onderwijzeres aan de
School voor g.l.o. te Heerewaarden.

DE C.B.T.B. VERGADERDE
De afdeling Vorden van de G.B.T.B. heeft
in Irene een matig bezochte ledenvergade-
ring gehouden onder voorzitterschap van
de heer A. J. Lenselink.
In plaats van de heren J. Rouwenhorst en
Th. Nijenhuis, die reglementair niet meer
herkiesbaar waren, werden in het bestuur
gekozen de heren Z. Regelink en J. A.«jrde. De voorzitter dankte de aftredende

stuursleden voor hetgeen zij in het be-
lang van de vereniging hadden gedaan, in
het bijzonder de heer Nijenhuis, die 15 jaar
• T I I bes tuurs func t i e ha<! vervuld .
De voorzitter maakte enkele opmerkingen
over het nieuwe uitbreidingsplan der ge-

teente Vorden. Hij wees op de noodzaak
m bestudering van dit plan. Er zal in

samenwerking met de andere twee stands-
organisaties t.w. de G.M.v.L. en de A.B.T.B.
getracht worden hierover een gezamenlijke
vergadering te beleggen. Tot afgevaardi-
Hen naar de kringvergadering op 28 Oct.
a.s. werden aangewezen de heren Th. Nijen-
huis, D. Rrummclrnan en H. Ëllenkamp.
Het voorlopig winterprogramma werd als
volgt vastgesteld: 20 Nov. een lezing dooi-
de P.D. uit Wageningen over het leven en
bestrijding van ratten, verduidelijkt met
lichtbeelden; 19 December een causerie
te houden door de heer van Roekei over
zijn reis en verblijf in en naar Duitsland.
In de. tweede helft van Januari zal de heer
Lenselink een economisch onderwerp be-
handelen, terwijl er in Februari een onder-
linge praatavond gehouden zal worden.
Hierna hielden de heren van Roekei en
Robbertflen een causerie over de teelt, de
herkomst van de aardappelen en de be-
s t r i j d ing van aardappelziekten, een en ander
verduidelijkt met lichtbeelden. Aan het slot
wees de voorzitter er op dat besloten was
samenwerking te zoeken met de Ghr. Land-
arbeidersbond afd. Vorden en nadat hij de
hiervan aanwezig zijnde leden voor hun
tegenwoordigheid had dank gebracht, sloot
de heer van Roekei op gebruikelijke wijze
deze vergadering.

VAKONDERWIJS
Door het Werkcomité Vakonderwijs alhier
wordt deze winter weer een cursus gegeven

,in autogeen lassen. Voorgaande jaren heeft
deze cursus steeds veel leerlingen getrokken
en menigeen heeft zijn studie reeds met
een diploma beloond gezien.
We raden belanghebbenden dan ook aan
a.s. Woensdag nadere inlichtingen te vragen.
Zie advertentie.

HACKFORTFEEST
Op verzoek verwijzen we naar de in dit
nummer voorkomende advertentie betref-
fende het traditionele Hackfortfeest op de
O.L. Dorpsschool alhier.



JONGE KERK-AVOND
De Jonge Kerk-avond gehouden op Don-
derdag 22 November in Irene, werd door
Ds Langstraat geopend. Hierna verdeelden
de jonge mensen zich in praatkringeny
waarin zij over de volgende vragen onder-
ling discussieerden.
1 Welke bezwaren hebben jullie tegen de

Gereformeerde Kerken en leer V
2 Welk bezwaar vind je het belangrijkst

en waarom?
3 Welke bezwaren die de Gereformeerden

tegen ons hebben zijn naar jullie mening
juist en waarom?

Er was een levendig onderling gesprek.
Ds Jansen en Ds Langstraat gingen op de
volgende punten in: Op het uiteengaan der
kerken; op de betekenis en gevaren van
de ieertucht; op de vraag of wij in kerk en
wereld kunnen uitgaan van wedergeboren
en niet wedergeboren mensen.
Het was ongemerkt laat geworden toen Ds
Jansen de avond sloot.

DAMMEN
De Damclub Vorden behaalde in haar eerste
k'Oinpetitiewedstrijd in Laren op Maandag
26 dezer een mooi succes door van D.E.Z.
Laren met 11—9 te winnen.
Een zeer spannende wedstrijd waarvan de
uitslag tot op het laatst nog onzeker was.

VORDENS DAMESKOOR
Het Dameskoor hoopt op Donderdag 12
November weer haar jaarlijkse uitvoering
te geven in het Nutsgebouw. Ter ere van
het eerste lustrum zal er extra zorg aan
besteed worden. Het orkestje, dat vorig
jaar zoveel succes oogstte, verleent ook nu
weer medewerking en zal „Aan den schone
blauwen Donau", dat door het koor ge-
zongen wordt, begeleiden.
Na de pauze volgt er een bont programma
met voor elk wat wils. Een der vrolijkste
nummers lijkt om te worden de oude schla-
gers, liedjes die voor 25 a 30 jaar populair
waren en die in ouderwetse klederdracht
vertoond zullen worden. De ouderen onde^^
de luisteraars kunnen hier hun jeugdhei^H
inneringen nog eens ophalen. De uitvoe-
ringen van het koor trekken ieder jaar
meer bezoekers, dus raden we u aan vroeg-
tijdig uw kaarten te bestellen. Na afloop
bal, waarschijnlijk gezellig als altijd. Zie
advertentie.

VERKEERSDAG TE VORDEN
Zoals wellicht bekend organiseert het ver-
bond voor veilig verkeer dit jaar een lande-
lijke veiligverkeersactie. In het kader van
deze grote propaganda-actie wordt in elke
gemeente een z.g.n. „verkeersdag" ge-
houden. Voor Vorden is deze dag vastge-
steld oo Dinsdag 3 November a.s. Bij deze
actie wordt gebruik gemaakt van een
moderne propagandawagen voorzien van
de allernieuwste geluidsinstallatie en film-
apparatuur. Deze wagen komt a.s. Dinsdag
de gehele dag naar Vorden teneinde het
programma voor deze dag te verzorgen,
's Morgens om tien uur staat deze wagen
voor een tocht door de gemeente, 's Mid-
dags vindt in de zaal van hotel Bakker
een filmvoorstelling plaats voor de kinde-
ren van de hoogste klassen der diverse
scholen. Met medewerking van de muziek-
vereniging „Concordia" wordt er 's avonds
een muzikale rondgang door het dorp ge-
houden, waarna eveneens in zaal Bakker
voor de ouderen een filmvoorstelling wordt
gegeven. Nadere mededelingen omtrent
deze filmvoorstelling zijn vermeld op de
aanplakbiljetten. Wel kunnen wij reeds
zeggen dat de entree gratis is.
Naast de spontaan aangeboden medewer-
king van „Concordia'' zal ook de Vordense
jeugdverkeersbrigade aan deze dag haar
medewerking verlenen door het uitgeven
van propagandamateriaal.
Wij twijfelen er niet aan of deze actie zal
in Vorden, dat op het gebied van „veilig
verkeer" reeds zijn sporen heeft verdiend,
veel belangstelling trekken.

JUBILEUM IN ZICHT
De Chr. School aan de Baakseweg hoopt
^omstreeks half Mei 1954 haar 75-jarig
bestaan te herdenken. Het bestuur meent
dit feit niet onopgemerkt te moeten laten
voorbijgaan. De voorlopige plannen zijn om
naast een officiële- een tweetal feest-
avonden te organiseren, waarbij de mede-
werking yari oud-leerlingen wordt inge-
roepen. Hiertoe is een vergadering belegd
op Dinsdag 3 November a.s.
Zie verder advertentie in dit nummer.

BILJARTEN
De competities van de Zutphense Biljart-
bond hebben weder een aanvang genomen.
De Vordense kleuren zullen daarin alleen
door K.O.T., de club van Pardijs worden
hooggehouden. Zij hebben het seizoen niet
slecht ingezet. Het eerste vijftal stuurde
Berkelbrug met een 8—2 nederlaag naar
Zutphen terug terwijl De Boer 111 even-
eens met lege handen huiswaarts moest
keren, zij kregen van K.O.T. II met 6—4
klop. Het derde vijftal kon het evenwel!
niet tot een overwinning brengen, zij ver-
loren n.l. met 6—4 in Zutphen van Caram-
bole II.
Al met al mogen wij verwachten dat K.O.T.
weder een behoorlijk deuntje zal meei'lui-
ten naar het binnenhalen van de hoogste
titels en dat er weder een aantal aantrek-
kelijke wedstrijden in het verschiet liggen.

GESLAAGD
Op het te Zwolle gehouden examen slaagde
voor de acte U (vrouwelijke handwerken)
onze plaatsgenote, me j. M. Hoebink.

AANGEHOUDEN
Door de Rijkspolitie zijn gisterenavond
twee ontvluchten van de jeugdgevangenis
te Zutphen aangehouden, die voor het café
Pardijs een fiets hadden gestolen

RATTI-NIEUWS
Daar Ratti I Zondag geen competitiewed-
strijd behoefde te spelen, werd, om in con-
ditie te blijven, een vriendschappelijke ont-
moeting gespeeld tegen St. Walburgis uit
Zutphen.
Zowel Ratti als de gastheren hadden een
aantal invallers opgesteld. Ratti opende na
circa 10 minuten de score en werd aan
weerszijden hierna regelmatig de stand op-
gevoerd, waardoor de rust met 3—2 voor
de gasten inging. Ook in de tweede helf t
bleef het een op en neergaande strijd met
wisselende kansen. De Ratti-ploeg won uit-
eindelijk met 6—5. Het was een zeer spor-
tieve strijd.
Het junioren B-team speelde op eigen ter-
rein een oefenwedstrijd tegen het sch
elftal van de O.L. Dorpsschool. De jongste
Ratti-uitgave blijkt er steeds beter in te
komen en het word dan ook een verdiende
3—O zege:
Voor a.s. Zondag zijn er in verband met
het feest van Allerheiligen geen wedstrijden
[vastgesteld. m*

CONTACT-COMMISSIE
De parochiële Contact-Commissie hield haar
jaarlijkse bijeenkomst onder voorzitter-
schap van de heer H. Folmer, die aller-
eerst een kort overzicht gaf over het af-
gelopen jaar. Spreker memoreerde o.m. de
georganiseerde ontwikkelingsavonden, de
zeer geslaagde bedevaart annex uitstapje
naar Kevelaer, de actie „100 Jaar Krom-
staf'' en de actie t.b.v. Gezinszorg en de
Kleuterschool.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd
de heer A. Mombarg als secretaris herkozen
iterwijl werden gekozen de heren A. Eg-
gink (dorp) en A. Lichtenberg ('t Waarle).
Vervolgens kwam de verdeling der avonden
voor zaal Schoenaker ter sprake.
Ook werd het a.s. winterprograinina be-
pproken. In de Adventstijd zal er een zgn.
Adventsavond worden gegeven. Voorts zal
een bekende redenaar worden aangezocht
een avond te komen spreken over het
„Communisme". De cursus E.H.B.O. zal
voorlopig worden uitgesteld. Wel zal ge-
tracht worden een cursus „Hoe leer ik
spreken in het openbaar" te organiseren,
mits hiervoor voldoende animo bestaat.
Gezien het succes van de gehouden bede-
vaart naar Kevelaer zal ook het volgend
jaar wederom een reis naar dit genade-
oord plaats hebben.
Na enig overleg werd nog besloten om aan
parochiële verenigingen, welke een zilve-
ren of gouden jubileum vieren, hierbij na-
mens de Contact-Commissie een passend
cadeau aan te bieden.

Ons
/taadselhoekje

TAFELTENNIS
De Tafeltennisverenigiiig „Dio" zal dit jaav
met twee 3-tallen aan de Bondscompetitie
deelnemen. Beide teams spelen in de af d:
Oost-Gelderland van de N.T.T.B.
Dio I komt uit in de 4e klas B en krijgt
o.m. als tegenstanders: Viod3 (Doetinchem)
Internos 2, Sorry I, Golto 3, Keyles 2 en
Zelhem 4. De eerste competitiewedstrijd is
inmiddels gespeeld te Zelhem. Dio I wist
hier Zelhem 4 liefst met 9—l te kloppen.
T. Jansen en P. Welling blonken uit door
alle partijen te winnen.
De eerstvolgende competitiewedstrijd zal
de volgende week plaats vinden tegen
Keyles 2 uit Keyenborg, dat hier op bezoek
komt.
Van de sterkte der gasten is weinig be-
kend en zal dan ook met belangstelling
naar het resultaat van deze ontmoeting
worden uitgezien.

JUBILEUMUITVOERINGEN
De R.K. Toneelvereniging „Internos", welke
onlangs haar zilveren jubileum vierde, heeft
ter gelegenheid hiervan een tweetal jubi-
leumuitvoeringen gegeven, waarmee tevens
het toneelseizoen werd geopend.
Zaterdag- en Zondagavond werd in zaal
Schoenaker voor het voetlicht gebracht, het
(toneelstuk in drie bedrijven „Zij, die ge-
stuurd was " door Wim Dumont.
Als toneelspel is het stuk zeer goed ge»
slaagd te noemen, wat ook wel bleek uit
de reacties in de zaal, een bewijs, dat
„Internos" al het mogelijke wil doen om
goede uitvoeringen te brengen.
De regisseur, de heer Bouwmeester, wist
met het beschikbare spelersmateriaal het
beste te bereiken wat mogelijk is, zodat de
uitvoering een zeer bevredigende indruk
maakte. Om enkele spelers bijzonder te
vermelden, vonden wij vooral het vlotte
spel van de „Zuster" zeer goed, Haar
prachtig beheerst spel met de vele nuances
in stem en gebaar was voortreffelijk. Ver-
der boeide ook het levensechte spel van de
hoofdrolvertolker Boer van Noort, die zijn
zware rol zeer goed vertokte. Ook Porringa
werd aardig getypeerd, terwijl moeder van
Noort zich ontpopte als een zeer goede
actrice, die gevoelig doch eveneens met
grote beheersing speelde in de soms zeer
bewogen scènes. De costumcriiig was goed
gekozen, terwijl ook decor, grime en ver-
lichting goed verzorgd waren.

ZATERDAG 7 NOVEMBER, 7 uur

Balgooien,
schieten
en sjoelen
om
krentebrood, speculaas en gebak
in Zaal Lettink.

•
De gewonnen prijzen kunnen direct mee-
genomen worden.

Karel van Voskamp.

Biedt zich aan:
f l ink Meisje

voor enige hele of hal-
ve dagen per week.
M. Weenk B. 47

Gevraagd een
R.K. Meisje

voor paar dagen in de
week. B 105a Vorden.

Te koop nuchter r.b.
vaarskalf. melklijst M.
4% vet. Te bevr. bij
G. Broekgaarden,
„Boonk" A 158.

Te koop r.b. maalkalf,
7 mnd. G. v. Veldhui-
zen, B 104.

Consumptiewortelen
te koop.G. H. Wassink

Delden, B 29.

De oplossing van het letterraadsel van de
vorige week lu id t : Contact is het meest
gelezen blad in Vorden.
De gevraagde woorden zijn: Contact, Vor-
den, meel, staar{, meester, bloemen, hagel,
reinard, zeis en niemand.

Te koop 2e hands
kinderfiets voor jongen
of meisje plm. 10 jr.
Prima in orde a f 62.-
Tevens een weinig ge-
bruikte herenfiets als
nieuw, f 121.-.
Barink's Rijwielhandel

Te koop z.g.a.n. accor-
deon pianoklav. 80
bassen, 6 registers.
S. Siemens,

Ruurloseweg D 13

Wie kan me helpen
aan de woorden of
een gramofoonplaat v.
de oude schlager:
,,Hit tepetit , die is van
alle meisjes, enz. ?
Gaarne spoedig bericht

D. Wolters.

Haverstro te koop.
P. de Rijk, „'t Kiefs-
kamp".

Te koop een toom
biggen. G. KI. Hane-
veld, Warken.

Te koop plm. 750 ce-
mentpannen. Fa B. H.
Groot Bramel. Ruur-
loseweg.

Bij inschr. te koop:

Plm. 43 a. knollen
Br. inleveren t.e.m.
Woensdagav. 4 Nov.
8 uur bij
G. H. Visschers,

Veldwijk C 118

Te koop een z.g.a.n.
vulkachel met plaat en
pijp, f 55.-.
G. Dijkman.

den Bramel C 129

Te koop toom biggen
bij J. Hendriksen,

Mossel D 96.



Getrouwd:

J. G. Wycherson
en

J. B. H. Meyjes

Deventer, 29 Oct. '53.

De Heer en Mevrouw
Meyjes-Wycherson

betuigen, mede namens
de ouders, hun harte-
lijke dank voor de vele
blijken van belangstel-
ling, vóór en bij het
sluiten van hun huwelijk
ondervonden.

Namens wederzijdse
ouders hartelijk dank
voor de belangstelling
bij ons huwelijk onder-
vonden.

J. DICKMANN
A. DICKMANN-

HARTMAN
Hengelo-G., Oct. '53.

„'t Lenselink"

J. BOMER en

C. TH. BÖMER-
GARRETSEN

danken allen hartelijk
voor de belangstelling,
bij hun 25-jarig hu-
welijk ondervonden.

Stationsweg 21

" LEVEKftHCIKR
VOOR. »LL£ ZIEKENFONDSEN

VO&DEH TEL: 17*2

Wegens huwelijk

a.s. Woensdag 4 Nov.

GESLOTEN
A. WOLSING

Raadhuisstraat 26

S taarten touw,
Staartrubber,

Wartels, raffia, koe-
touwen, koeriemen enz.

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden
Uw roestige teil kan
weer nieuw worden.
Breng hem zo vlug
mogelijk bij

NICO KEUNE

Leden van
„Sursum Corda"

A.s. DINSDAG
G E E N repetitie.

Te koop 4 b.b. zeug-
jes, plm. 60 kg. en par-
tijtje walnoten.
Joh. Wesselink,

Kranenburg

Te koop 1500 kg rode
wortelen. A. Meenink
C 116, 't Enzerink.

Te koop toom beste
biggen. H. J. Korenblik
Linde E 24

Te koop toom biggen.
A WassinkNieuwstad
19.

Weder voorradig:
Zure haning in potten van 4 en 8 stuks
Blikjes haring in tomatensaus 39 et
Hoestmelange, 150 gr. voor 25 et
200 gr. fondant borstplaat 39 et
Gedroogde pruimen, 200 gr. 45 et

Deze week:

heerlijke speciilaas, 250 gr. 35 et
Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

eursus
Autogeen-lassen

*
Plm. 12 lessen praktijk en
plm. 12 lessen theorie

Lesgeld f 20.— p. pers. (5.— terug
bij uitreiking v. het diploma)

Cursusleider de heer W. H. Sessink

Adspirant leerlingen worden voor nader
overleg verzocht om op WOENSDAG
4 Nov. a.s. om 19.30 uur precies aan-
wezig te zijn in het schaftlokaal van
de Empo-rijwielen-fabriek.

Zegt het voort!

Werkcomité Vakonderwijs, Vorden

Op a.s. Maandag 2 Nov. v.m. 9 uur
geven wij een

DEMONSTRATIE

ntorch

met een

Hol land-E lect ra Veereiniger
op de boerderij van

Joh. Brinkerhof, Wilden]

*Zij, die zich hiervoor interesseren,
nodigen wij vriendelijk uit deze de-

monstratie te komen bijwonen.

*
Techn* Bun P* Dekker

Telef. 2 5 3

Ven v* Vrijz* Hervormden

op Donderdag 5 November
's av. 8 uur in Hotel Brandenbarg

Spreker: Ds R. Riphaagen, uit Zutphen
Onderwerp: „JEREMIA"

Toegang vrij Het Bestuur

De slachttijd nadert!
INMAAKFLESSEN
in alle maten!

A.s. DONDERDAG 5 Nov. wegens
familieomstandigheden des m i d d a g s
gesloten.

R. J. KOERSELMAN, Tel. 364

Voor
kippenhokverlichting

„Optimus"
Petroleumvergassers

Ook v« electr. verlichting het adres

Fa PONGERS, Nieuwstad, Vorden

f/Loeders f

Vergeet toch niet uw kinderen
die echte Lofod. levertraan

GOUDZEGEL te geven

a f 1.25 per fles van 400 cc.

van Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. v. d. Wal, gedipl. drogist

Verder:
Millioenen Levertraan
Jecovitol
SanostoL l
~ . t

Halitran (druppels en capsules)
Davitamon A-D enz.

De naam zegt 't al:
't is van VAN DER WAL!

met sinaasappelsmaak

HervorrUde Gemeente

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

Ds Jansen
Donderdag 5 Nov. fam. R. Fokkink, E 120
Ds Langstraat
Dinsd. 3 Nov. fam. Burkink „Hammink" B 95

Te koop:
2de hands lits-jumeaux
notenhout, (als nieuw)
Namaak antiek
Dekenkist met 2 laden
en 2 deuren (oud hout).
Antiek
Kabinet, eikenhout,
recht model. Console
tafel, mahonie met lade
en spiegel. Speeltafel-
tje, mahonie hout.

Meubelmakerij
Fa H. N. A. Bijenhof
en Zoon, Zutph.weg
42, Tel. 216.
Te koop r.b. maalkalf
D. Hietveld, Hackfort
Te koop dr. ingeschr.
b.b. zeugen, werptijd
half Nov. Moeder in-
geschr. met B-f-.
B. Wagenvoort,

Delden
Te koop motorrijwiel
D.K.W., 98 cc en l
accordeon, pianoklav.
32 bassen.
G. M. Jansen. Delden
B 94.
3 biggen te koop.

G. Lenselink
C 145, Veldwijk.

r i

X

Wij leveren in alle prijzen en modellen

Oliestookhaarden en -kachels van klasse
^ WIJ staan u met deskundige voorlichting steeds ten dienste

9 WIJ komen de schoorsteentrek controleren en opnemen

^ U kunt er van verzekerd zijn steeds het beste op het
gebied van haarden en kachels bij ons te krijgen

HENK VAN ARK^Burg Galléestr.

A

1928 2 November 1953
25-jarig Jubileum

De tijd gaat zéér snel!
Wij danken onze geachte clientèle voor het
grote vertrouwen dat wij in de loop der
jaren mochten genieten. Daardoor was het
mogelijk dat ons bedrijf zo'n enorme vlucht

heeft genomen.

Om uiting te geven aan onze dank houden wij een

Grote Jubileum-verkoop
tegen zeer speciale prijzen en als extra attractie krijgt

u bij iedere f 10.— aankoop
een waardebon van 1 gulden cadeau

ter vrije besteding in onze zaak.
Aanvang van deze speciale verkoop in meubelen,
bedden, dekens, karpetten, cocos, lopers en verdere

woningtextiel heden Zaterdag om 3 uur.

Meubelhuis ,/t Centrum11

Beukerstraat 26 Telef. 2869 Zutphen

Levering franco huis met eigen expeditie

Wij blijven hoog in kwaliteit
en laag in prijs!

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

Extra reclame

100 gr. lunchworst
100 gr. leverworst
100 gr. bloedworst

gr. tongeworst
gr. hoofdkaas

100
100

200 gr.
200 gr.

lunchworst
pekelvlees

50 et
75 et

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

Voor al uw
autoritten

een
verwarmde
TAX l

van

A. G. TRAGTER
Telefoon 256

- LEVERANCIER
VOOR. ALLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEH TEI.272

Magnetiseur 6.E.
Elke Zaterdag van
5—6 uur aanwezig
bij Zutphenseweg 58
Vorden.

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 gevraagd, hoge
prijzen!!

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Oude gestikte dekens,
door ons overtrokken,
worden als nieuw ! !

Aanbevelend
G. W. Luimes

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billi jke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen
GROTE voorraad

klompsokken
Aanbevelend,
G. W. Luimes

m. diverse vitaminen
Raadpleeg

Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd drogist
De naam zegt 't al:
't is van Van der Wal!

Te koop een toom big-
gen, (l l stuks).

Pelgrum, Delden.



Zutphens Toneelgroep 1948
geeft op 5 November 1953 te
8 u. in de Schouwburg te Zutphen

„ÏTXe Gdiltren (JCundreds'
ten bate van een liefdadig doel.

Prijzen der plaatsen f 4,—, f 3,50, f 3,~
f 2,— en f 1. —. Kaarten te verkrijgen
bij boekhandel Nijkamp te Zutphen.
Plaatsbespreking op 5 November 1953
tussen 10 en 12 uur aan de zaal.

Hackfortfeest O.L.S. Dorp

Alle leerlingen, ook zij die het vol-
gende jaar op school hopen te komen
worden a.s. Vrijdag 6 November om

1.15 uur bij de school verwacht.

De Oudercommissie

Voor

Dameshoeden

Bruidssluiers en

Bruidskapjes

Kroneman-Jörissen
De keuze die een Speciaalzaak u biedt

vindt u elders niet!

H E D E N A V O N D

DANSEN
in het Nutsgebouw

Muziek:

,THE MOODCHERS"
Aanvang 7 .30 uur

>GEHA N.V/' VORDEN

Wij berichten u de inbedrijfstelling van
een geheel nieuwe

Supermodern ingerichte Vertin-installatie
aan de fabriek Enkweg 5 Vorden,

voorzien van 3 speciale dompelbaden.
In bad I wordt GEALLIEERD STERKE
metaalverbinding bekomen en baden II en III
bevatten 99,9 pet REIN BANKA-TIN, die
een verdere vervolmaking in GLANZEND
HYGIËNISCH VUUR VET VERTINNING
zijn,
Zend nu daarheen n w roestige Dat of kan
We trekken (lic 't blinkend kleed ra n

B ANK A nn!
BELANGRIJK! Door meer specialisatie in

NAADL. MELKGEREEDSCHAPPEN

spoedverkoop tot halve normaalprijzen j
im n rl ! \r .>rt i» ü ft i \zt> \t>n nto U7C» flllt nn<B *"van diverse artikelen die wc uit ons
verkoopprogram laten vervallen, in a.s.
week, vanaf MAANDAG 2 Nov. v.m.
8 uur.

Hierbij zijn aardappel- en veevoermolens,
handzaaimachines enz. en ook vele huish. art.
b.v. staalpl. koekepannen van 20-32 cm doorsn.
vanaf f 0.60 rot f 1.18, beddruiken met koperen
schroef f 1.45.

Alzo a.s. seizoen ivarme pannelcoeken
en voeten toegewenst!
Zie etalage Hoek Insulindelaan.

In de etalage kantoorzijde stellen we de art,
die nog niet uit onze sortering gaan, tegen
0,6 tot 0,7 der normale pri js . Voor reclame en
als proef de „GEMS" GLOEILAMPEN in 8
soorten, onder garantie. Voorts melkwatten
in dozen van 200 stuks f 1.12. Soliede z.g.
naadl. verzinkte wateremmers in 2 soorten en
vert. melkemmers van 12, 15 en 17 L.
Deze laatstgen. om uit te zoeken, enige zijn met
kleine schoonheidsfoutjes en ook wat over-
gebleven monsters, alsmede enige teemsen.

TEN SLOTTE ontvangt iedere koper bij
een koopbedrag van f 7.- nog een
„CïEMS" (iLOE/LAMP (normaalprijs)
Ier ivaarde van 10 pet 'der koojisom
CADEAU!

Voor Vorden: ZIE ETALAGE'S ! Voor elders
zenden wij op aanvraag de artikelenlijst.
Geopend van 8 tot 16 uur, behalve Woensdags
en Zaterdags.

Enkele leerjongens beneden 17 jaar kunnen ge-
plaatst worden ter opleiding. Schr. a. inm. a.u.b.
adres G. EMSBROEK,Burg.Galléestr. 48, Vorden

r
MODERNE VERWARMING

,HETELUCHT
OLIEHAARD f 250.- |

CAPACITEIT 8000 CAL.

STOFVRIJ - ABSOLUUT REUKLOOS

VEILIG - VOORDELIG IN GEBRUIK

Doorlopend demonstratie aan de zaak
Komt u geheel vrijblijvend eens bij ons kijken

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg VORDEN Telefoon 261

Waar voor uw geld Hoogste kwaliteit

Geldig tot en met 6 November:
A 500 gr. mooie vijgen 49

Heel blik doperwten m. wortelen 69
1 pot pindakaas
l pot jam
1 liter schilletje

A 6 st. Castella

79
43

169
Bloemenzeep

plus 1 gratis 12O
3 st. Palmolive of Cadumzeep 75

r
Ons grote succes!

2 rookworsten Anton Hunink
Prima margarine
Heerlijk gekruide brosse speculaas
Prachtige blanke zuurkool

^
200 gr. snoepsigaartjes
200 gr. speelgoedsnoep

39
39

200 gr. vanille- of droptoffee's 39
200 gr. hoestmelange
250 gr. bitterkoekjes

49
55

100 gr. COCOSbrOOd (wit, rose, choc.) 25

200 gr. boterhamworst 59

%ct^
et
et
et

cJ>
et

S

129 et
40 et
39 et
17 et

et
et
et
et
et
et
et

P ARJDlj S Heeft fiet voor n!

Prettige bediening Lage prijzen

Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de Jong

te Hengelo-Gld zal op DONDERDAG 5
November 1953 om 10 uur in Hotel Langeler
aan de Spalstraat te Hengelo-Gld. publiek
verkopen

plm. 200 perc. dennen
(boerengeriefhout) liggende in het bos van
„Het Klooster" te Hengelo-Gld., tegenover
Garritsen.
Te bezichtigen vanaf heden Zaterdag 31 Oct.
Kosten 10%. Betaling vóór of op l Decem-
ber 1953.

Het wordt koud!
Leren wanten
voldoende

A;: n bevelend,
G. W. Luimes

Contact., pakt

6 zware kleerhangers
voor

één gulden
•

NICO KEUNE

JUBILEUM
Chr. Nat. School, Baakseweg

Alle oud-leerlingen worden opgeroepen tot
een vergadering op Dinsdag 3 Nov. a.s.
te half acht uur in de school.

Bespreking herdenking 75-jarig
bestaan der school.

Trouwe opkomst wordt zeer op prijs gesteld
Het Bestuur

VORDENS DAMESKOOR

ter gelegenheid v. het Ie lustrum
op Donderdag 12 November
's avonds half acht in 't Nutsgeb.
Entree f 1. — (bel. inbegr.)

Voor de pauze zang en orkest
o. a. „Aan de schone blauwe Donau"

Na de pauze bont programma
Eveiuds vorige, jaren „voor elk ivat ivils" !

NA AFLOOP BAL a 50 et p. p.
(op vertoon van entreekaart uitv.)

Toegangskaarten bij de leden verkrijgb.

Plaatsbespr. a 10 et p. pi. van 12 — l u.
in de koffiekamer. Loting 12.30 uur

u er aan f
A.s. Maandag v.m. 10 uur

Demonstratie m.deH.E. veereiniger
op het landbouwbedrijf van de heer
GROOT JEBBINK „Nieuwenhuis" bij
't Kiefskamp.

FA PONGERS, Nieuwstad, VORDEN

Nuts-spaarbank

Dorpsstraat 40 -
Opgericht 1819

Vorden

De Bank stelt

gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.
Vraagt inlichtingen.


