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LEGKIPPEN
De Prov. Voedselcommissaris voor Gelderland
maakt belanghebbenden er nogmaals op
attent, dat het aanvragen van een vergunning
om een hoger aantal legkippen aan te houden
dan hetwelk volgens der per l October j.l.
van kracht geworden bepalingen is toege-
staan, vóór l December a.s. dient te ge-
schieden.
Aanvraagformulieren en inlichtingen zijn bij
de Plaatselijke Bureauhouders verkrijgbaar.
De aantallen waarvoor geen speciale vergun-
ning nodig is bedragen 50 stuks voor bedrijven
van O t/m 25 are cultuurgrond, 2 stuks per ha
cultuurgrond voor bedrijven van 26 are tot
2.99 ha, 600 stuks voor bedrijven van 3 t/m
20 ha en 100 stuks voor bedrijven groter dan
20 ha.

Ir. W. Kooy.

KANTOOR P.B.H. OPGEHEVEN
Ondergetekende maakt aan alle Geregistreer-
den in District 18 bekend, dat met ingang van
l Dec. het kantoor van de P.B.H, te Vorden
wordt opgeheven.
Alleen de Landbouwtelling in Dec., zal voor

•een gedeelte nog op het kantoor worden ge-
houden.
District 18 te Vorden wordt samengevoegd met
Warnsveld waar dan als P.B.H, optreedt J. W.
Addink, Warnsveld.
Nu wij heengaan als P.B.H, willen wij alle
Geregistreerden, met wie wij zo vele jaren
mochten samenwerken hartelijk danken voor
hun vertrouwen ons geschonken en ook voor
hun medewerking al die jaren ondervonden,
vooral in de oorlog en bezettingsjaren.

A. J. Lenselink

SINT NICOLAASWEEK
We herinneren onze lezers nog even aan de
intocht van Sinterklaas, die hedenmiddag met
de trein van 14.20 uur uit de richting Zutphen
zal aankomen. De Sint zal zijn rijtoer door
het dorp maken, gezeten in een open landauer,
welke bestuurd wordt door een koetsier in
livrei. Er wordt hem dus wel een vorstelijke
o.tL.' • iel.

verhoging van de feestelijke stemming
zal Concordia Woensdagavond een muzikale
rondgang door het dorp maken en Sursum
Corda Vrijdagavond. Hedenavond is het
openingsbal van de Sint Nicolaasweek in het
Nutsgebouw en Woensdagavond is er weer
gelegenheid tot het maken van een dansje.
Verder wordt vanaf Dinsdag l Dec. t/m Maan-
dag 7 Dec. het Vorwi behendigheidsspel be-
oefend. Men verzoekt ons er nog eens nadruk-
kelijk op te wijzen, dat 7 Dec. absoluut de
laatste gelegenheid hiervoor is.
Voor het volledige programma verwijzen we
u naar de speciale Sint Nicolaascourant.

Ook Spierpijn
en rheumatische pjjnen

wrijft U weg met

NOGMAALS SINT NICOLAAS
Naar we vernemen zal de Sint a.s. Vrijdag
4 Dec. onder meer een bezoek brengen aan
de leerlingen van de kleuterschool, de dorps-
school en de school te Linde, 's Morgens om
half tien hoopt hij, gezeten op z'n schimmel,
vanaf Hengelo ons dorp te bezoeken. Als het
weer nu maar meewerkt zal een juichende
kinderschaar wel voor een goede stemming
zorgen.
Zie advertentie in dit blad.

„DE SNOEKBAARS"
HIELD EEN FEESTAVOND

De leden van de hengelaarsvereniging ,,De
Snoekbaars" hebben met hun dames in café
De Zon weer echt gezellig de jaarlijkse feest-
avond gevierd. Voorzitter, de heer A. Bello,
heette de aanwezigen en in 't bijzonder het
cabaret-gezelschap uit Dieren, van harte wel-
kom. Dit gezelschap zorgde niet alleen voor
het cabaret, doch nam ook de dansmuziek
voor zijn rekening. Zowel het een als het
ander was van prima gehalte en de stemming
liet dan ook niets te wensen over. Enkele
leden gaven nog een paar voordrachten ten
beste, die eveneens in de smaak vielen. Er
was een verlotinkje en er werd ruim getrac-
teerd, waardoor het geheel weer een zeer ge-
slaagde avond werd.

KONIJNEN DOODGEBETEN
Wederom zijn in de buurtschap Wildenborch
een aantal tamme konijnen door een hond
doodgebeten, thans van de heer B. Een maand
geleden werden 12 konijnen van de heer Br.
op dezelfde wijze het slachtoffer.

Kerkdiensten Zondag 29 November.
Hervormde Kerk

10 uur de heer H. W. Obbink
7.15 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.

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 28 Nov. t. e. m. Zondag 29
Nov. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt

Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 84 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38. — tot f 44. —
per stuk. Handel was redelijk.

Burg. stand van 20 t.m. 26 Nov. '53
Geboren: d. v. A. G. Tragter en H. Tragter-
Meijerink, d. v. J. Kettelerij en H. H. Kette-
lerij-Wolsink.
Gehuwd: F. Steenblik en G. H. Beuzel.

Opbrengst collecte
De collecte op klaprozendag heeft hier op-
gebracht f 129.61.

Verstopping
Vlug, z a c h t en pi jn loos werken
Mijnhardt's Laxeertabletten 65ct.

„ONS B E L A N G L I N D E

Op de gehouden jaarvergadering van de leden
der Coöp. Landbouwvereniging „Qns Belang"
in Linde, kon de directeur, de heer D. K l e i n
Bleumink, de verheugende mededeling doen
dat de omzet in het afgelopen jaar met 13%)
was gestegen. Het ledenMl was gelyk ge-
bleven nml. 246. De meng^^der-fabricage op
eigen bedrijf was met 19 °/o gestegen. In het
totaal werd omgezet aan mengvoeders
3.108.134 kg, aan ruwvoeders 47.438 kg, aan
brandstoffen 583.396 kg, aan enkelvoudige
voeders 323.881 kg en aan poot- en zaaigoed
70.144 kg, diversen 322.994 kg, in het totaal
6.193.485 kg of wel 619 wagonladingen,
tegen een gezamenlijke geldswaarde van
ƒ 2.953.604,31. Met de reinigingsmachine werd
22.009 kg zaad gereinigd en er werden
1.683.091 kg aardappelen voor veevoeder ge-
stoomd. Het winstsaldo ad ƒ 1.097,79 zal aan
het reserve-fonds worden toegevoegd. Er is
voorts ruim afgeschreven. De woningen, wel-
ke in aanbouw zijn, komen spoedig gereed,
zodat deze dan door de personeelsleden be-
trokken kunnen worden.
De heer Bats, welke belast was geweest met
de fabricage van mengvoeders, heeft ontslag
genomen wegens verandering van werkkring.
Hem werd dank gebracht voor zijn gewaar-
deerde arbeid in dienst der vereniging ver-
richt. De heer H. Haneveld is thans belast met
de fabricage van mengvoeders. Verder werden
nog aangenomen als los-werknemers de heren
M. Langwerden en H. Wiggers. Bij de ge-
houden bestuursverkiezing werden de aftre-
dende heren J. W. R. Tiesink en H. J.
Kaemingh herkozen, de heren B. J. Bannink,
H. J. Eggink en G. J. Lindenschot. Het be-
stuur zal nog in beraad houden de aankoop
van een Kainiet-breker, evenals een voorstel
om bij contante betaling l °/o korting te geven.
De voorzitter, de heer G. J. Kok, dankte ten-
slotte de directeur voor het uitstekend beheer
en het personeel voor het vele werk dat zij
voor de coöperatie gedaan hadden.

JONGE KERK-AVOND
De Jonge Kerk-avond van j.l. Dinsdag werd
door Ds. Jansen geopend. Het onderwerp voor
deze avond was: ,,De hoop van de Christen".
Ds. Jansen zei dat dit onderwerp gekozen
was in verband met de komende bijeenkomst
van de Wereld-Raad der kerken.
Het hoofdthema van deze bijeenkomst is
,,Jezus Christus onze Heer, de enige hoop
voor kerk en wereld".
In kleine kringen werd onderling gesproken
over de zekerheid en inhoud van de hoop en
de betekenis van de hoop in het heden.
Ds. Langstraat leidde de discussie.
Na de pauze hielden de jonge mensen zich
bezig met een gezellig spel, waarna de avond
door Ds. Langstraat werd gesloten.

DRIE HONDERD DUIZENDSTE EMPO-FIETS
Wij hoorden, dat Zaterdag 21 November de
300.000ste Empo-fiets van „stapel zou lopen",
vandaar dat wij even een kijkje namen. In
de verte zagen wij reeds de vlaggen van het
fabrieksgebouw wapperen en toen wij binnen-
kwamen schalde ons de muziek reeds tege-
moet.
De feestelijke bijeenkomst werd geopend door
de Heer H. B. Emsbroek met een toespraak,
waarbij hij het gehele personeel dank bracht
voor zijn medewerking en toewijding en
mededeelde dat hij hoopte, als gevolg van de
bloei van het bedrijf, komend jaar het per-
soneel een nieuwe moderne cantine aan te
kunnen gebieden. Het bestaande schaftlokaal
en wasgelegenheid in de, in 1935 gebouwde
nieuwe fabriek, is al weer te klein.
Hierna perste de Heer Emsbroek het nummer
in het 300.000ste Empo-rijwiel.
Tenslotte werd dit 300.000ste rijwiel onder
het personeel verloot dat eerst een rebus met
als uitkomst „De Empo Rijwielen munten uit
door kwaliteit en degelijkheid" had moeten
oplossen. Mevrouw Emsbroek-Steenman trok
het nummer uit de bus met lootjes. De geluk-
kige winnaar was de Heer Hogendoorn.
Het gelegenheids muziekcorps dat alle musi-
cerende Empo-mannen verenigde was in het
bezit van een vaandel, versierd met het Empo-
mannetje en er rinkelden inplaats van medail-
les vele verchroomde rijwielonderdeeltjes aan.
Met een pittige mars werd deze feestelijke
bijeenkomst besloten.

FEESTAVOND
AGRARISCHE BEDRIJFSBOND

De afd. Vorden van de Alg. Ned. Agrarische
Bedrijfsbond heeft in zaal Bakker haar jaar-
lijkse feestavond gehouden. De voorzitter, de
heer Welsink, heette in 't byzonder de nieuwe
leden en de spreekster van deze avond, mevr.
Huitink—Ovelink, uit Winterswijk welkom.
Laatstgenoemde hield een tq^^raak over het
onderwerp ,,De vakbewegir^r voorheen en
thans". Spr. somde een aantal voorbeelden op
hoe het een honderd jaar geleden in de ar-
hvei' Ir 1870
gemiddelde loon der arbeiders ./' 6.— per
week, terwijl men - - om rond te kunnen
komen -- tenminste ƒ 9— moest verdienen.
Deze ellendige toestand we^Baog verergerd
doordat men zich dikwijls te^uiten ging aan
sterke drank.
Op l Jan. 1906 werd onder leiding van de
heren Polak en Troelstra het Ned. Vakver-
bond opgericht en in 1909 startte het Nat.
Chr. Vakverbond. Als een goed lid moeten
wij onze eenheid naar buiten uitdragen, aldus
spr. Op de gehouden vergaderingen kan men
zijn wensen kenbaar maken en bepleiten, doch
men moet zich steeds bij het meerderheids-
besluit neerleggen. Het N.V.V. hoopt op l
Jan. 1956 ter gelegenheid van zijn 50-jarig
bestaan de half millioen leden bereikt te heb-
ben. De kracht der organisatie ligt in de
sterkte van het l,edental. Ook bepleitte spreek-
ster de toetreding1 van de vrouw tot lid van
de plaatselijke Vrouwenbond. Na deze boeien-
de en vlotte toespraak werd de avond verder
doorgebracht met voordrachten, muziek en
het maken van een dansje, terwijl er boven-
dien rijkelijk getracteerd werd.

Sanapirin: elk tablet
beval een veelvoud van de beste ge-
neesmiddelen, daardoor werkzamer dan
andere bij kou - griep - koorts en pijn.

DIERENBESCHERMING
Woensdag werd door de Zutphense afdeling
een filmvoorstelling gegeven in het Nutsge-
bouw, w^lke zeer druk bezocht was,- 's mid-
dags door schoolkinderen en 's avonds voor
ouderen. Er waren prachtige natuuropnamen
uit Amerika te zien, ontginning van bossen,
bergbeklimming, sneeuwvelden en dierentuin.
Inspecteur Brummelman hield een propaganda-
rede en vertelde, hoe sommige dieren node-
loos op pijnlijke wijze werden behandeld. Hij
noemde o.a. de kettinghond en het veever-
voer in veewagens of wagons. Met wat begrip
en liefde voor het dier is hier veel ten goede
te veranderen.
Hij spoorde de aanwezigen aan lid te worden
van „Dierenbescherming".

DAMMEN
Maandag speelde de Vordense Damclub haar
3e comp. wedstrijd in Dieren. Het 2e tiental
van deze club komt in de eerste klasse met
slechts 8 spelers uit. De wedstrijd werd in de
stand 6—8 in het voordeel voor Vorden ge-
ëindigd en één afgebroken partij, die vrij
zeker remise is, waardoor Vorden met 9—7
zou winnen.

KERKERAADSVERKIEZINGEN
HERVORMDE GEMEENTE

Na kennisneming van de aanbevelingen welke
door de lidmaten waren ingediend, heeft de
kerkeraad in haar vergadering van Maandag
23 November j.l. in de vacatures wegens
periodieke aftreding de volgende dubbeltallen
in aphabetische vorgorde vastgesteld:
Vacature H. S. J. Albers (ouderling)

H. S. J. Albers — H. Wesselink C 49
Vacature M. Eskes (ouderling)
Vacature H. J. Bosch (ouderling)

H. J. Bosch — E. J. Knoef E 22
Vacature G. W. Winkel (diaken)

J. Oosterink — G. W. Winkel
Vacature D. Norde, Raadhuisstraat (diaken)

T. Harmsen, Enkweg -
D. Norde Raadhuisstraat

Vacature D. Norde „Wenneker"
M. Eggink D 164 -

D. Norde „Wenneker"
Verder is besloten de kerkeraad uit te breiden
met twee ouderlingen en twee diakenen.
Hiervoor zijn de volgende alphabetische dub-
beltallen gesteld.
Ouderlingen:

H. J. Reerink B 72 -- W. Steenblik B 59
E. Pardijs D 40a — L. Wesselink D 43

Diakenen:
J. W. Bijenhof, Burg. Galléestraat -- G.<
H. Maatkamp, Julianalaan — H. Hoel ink

C 37 — W. H. J. Kornegoor C 39.
De verkiezingen zullen plaats hebben in de
gemeentevergadering van Dinsdag 8 Decem-
ber a.s.

BIJEENKOMST PLATTELANDSVROUWEN
Onder leiding van mej. Steenman hebben de
Plattelandsvrouwen Donderdagmiddag een
bijeenkomst gehouden, waarop de heer Fon-
tein, directeur van de Vereniging Rekkense
Inrichting een causerie hield o'ver het werk
dier inrichting. Vooraf werd nog door mej.
Steenman medegedeeld dat zich voor de hand-
werkcursus een 8-tal dames opgegeven had-
den. De heer Fontein vertelde op boei'
wijze het een en ander van zijn Inrichi
welke in 191Ü haar m o e i l i j k \y<."

•slelijke volksgezondheid wd
gonnen. Aanvankelijk lag het in de bedo<
om de verpleging ter handx te nemen v<m
zwakzinnigen, waaraan toen nog weinig werd
gedaan, doch later ging men er toe over om
ook personen, die met ernstige aanpassings-
moeilijkheden aan het gewone maatschappe-
lijke leven te kampen hadden als gevolg van
afwijkingen in hun wils- en gevoelsleven, op
te nemen.
De moeilijkheden en de teleurstellingen, waar-
mede de heropvoeding van deze personen ge-
paard ging, waren aanleiding om de opnamr-
leeftijd lager te stellen, zodat tegenwoordig
zeer moeilijk opvoedbare jongens vanaf 8 jaar
en meisjes vanaf 13 jaar kunnen worden op-
genomen. Er zijn thans meer dan 200 minder-
jarigen hier ondergebracht.
Om het bezwaar op te heffen dat deze moeilijk
opvoedbare minderjarigen met de volwassen
zwakzinnigen op één terrein wonen, werden
in 1949 in Eefde twee grote huizen gekocht,
waarin de zwakzinnigen een duurzame ver-
zorging kan worden gegeven. In 1950 werd in
Warnsveld „Huize Baank" geopend, welke
bewoond wordt door meisjes en vrouwen. De
ongehuwde moeders onder hen worden hier
in de gelegenheid gesteld met hun baby's of
kleuters te worden opgenomen. Mej. Steen-
man dankte tenslotte de spreker voor zijn
boeiende en interessante causerie.

PUROL GENEEST
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen

BAZAR „DIO"
De tafeltennisvereniging „Dio" organiseerde
Zaterdag en Zondag een fancy-fair ten bate
van het Parochie-Jeugdwerk op de Kranen-
burg. Beide dagen bestond hiervoor een be-
hoorlijke belangstelling. Er viel dan ook van
alles te beleven tot het bezoek aan een „duis-
tere kamer" toe, waar 'n waarzegger dingen
uit het heden en verleden vertelde en de toe-
komst voorspelde. Wie trek had in een lekker
hapje kon terecht in de goede gaarkeuken.
Voorts werd druk gebruik gemaakt van de
diverse attracties als grabbelton, prijsschieten,
spijkerslaan, sjoelen, balgooien etc., waarvoor
prachtige prijzen beschikbaar waren gesteld.
De heer J. Garritsen won de taart, beschik-
baar gesteld voor de persoon, die het juiste
aantal erwten raadde. Hij was er maar 7
naast, want er waren er 1607. Ook M>
Wellink—Lieshout raadde hetzelfde getal
nml. 1600 en zij ontving eveneens een taart.
Voor de organisatoren is het een succes ge-
worden en hun werk is wel een applaus je
waard.



AANBESTEDING
Voor rekening van de heer G. W. Winkel
werd aanbesteed de herbouwing van het
woonhuis aan de boerderij „Het Gazoor".
Laagste inschrijvers waren: Metselen, fa. Bar-
geman f 5847.—; Timmeren, fa. Weenink
f 9813.—; Metselen en timmeren, fa. Groot
Roessink te Hengelo (G.) f 16.777.—; Lood-
gieterswerk, fa. Pongers f 1370.— en Schilde-
ren, fa. Jörissen en van Bodegom f 1546.—.
Architect is de heer P. Bakker, alhier.

VOETBAL
Jammer genoeg heeft Vorden I Zondag in
Brummen tegen de Brummense Boys weer met
een onevengoal verloren. De einduitslag werd
2—3 in 't voordeel van de Br. Boys. Een gelijk
spel zou beter de verhouding hebben weer-
gegeven. Vorden wist zich voor rust een 2—l
voorsprong te verwerven, dank zij doelpunten
van de midvoor en linksbinnen.
Na de rust wilde het in de Vordense voor-
hoede, die trouwens ook niet voldoende door
hard geschoten ballen van de halflinie op de
vleugels gesteund werd, niet meer zo best
vlotten. Het spel werd te kort gehouden en
het duurde allemaal te lang voordat er een
schot kwam. Aan de drie doelpunten welke de
Boys maakten ging het Vordense achtertrio
niet geheel vrijuit. Tot vlak voor het einde
was de stand nog 2—2. Toen maakten de
Boys in de laatste minuut het winnende doel-
punt. Dank zij twee geblesseerde spelers moest
Vorden deze wedstrijd met 2 invallers spelen.
Een gehavend Vorden II trok naar Ruurlo III
en wist niettemin aldaar een verdiende 5—l
overwinning te behalen.
Vorden a won met 4—l van SSSa.
Vorden I krijkt Zondag de lastige uitwedstrijd
tegen Zelhem I te spelen. Het terrein van
Zelhem is allesbehalve fraai en dat heeft reeds
vele tegenstanders aldaar aan een nederlaag
geholpen. Het is dus voor de Vordenaren
zaak zich zo goed mogelijk aan deze omstan-
digheden aan te passen. In Vorden werd het
destijds een gelijk spel. Vorden kan tevreden
zijn als het deze uitslag opnieuw kan be-
reiken. Onmogelijk is het niet.
Vorden II speelt thuis tegen S.V.B.V. I en
kan de beide punten thuis houden, terwijl
Vorden III bezoek ontvangt van Warnsveldse
Boys IV.

Verkouden en hoestende kinderen
Mijnhardt's Kinder Hoestsiroop
Verzachtend, Losmakend, Hoeststillend

BOERINNENBOND
_QU<t-1.\7'kkelingsavond( welke de R.K. Boerin-

nenbond ,,St. Martha" dezer dagen organi-
seerden mocht zich in een grote belangstelling
verheugen. De voorzitster Mej. Gr. Mokkink—
Seesing heette allen welkom, in ' bijzonder de
spreekster Mej. Willemsen uit Arnhem.
De spreekster behandelde op duidelijke wijze
het vervaardigen van fraaie handwerken,
Smyrna-tapijten, kelum e.a. soorten handwer-
ken. Het geheel had de zeer bijzondere aan-
dacht van alle dames, die na afloop gul ap-
plaudiseerden. Er werden nog diverse mede-
delingen gedaan, o.a. zal op het R.K. Boeren-
centrum „Ons Erf" te Berg en Dal een cursus
„verfijning en verdieping" voor jonge meisjes
worden gegeven van 30 Nov. tot 5 Dec., welke
aldus de voorzitster zeker de moeite waard
zou zijn om te volgen.
De jaarlijkse St. Nicolaasavond vindt plaats
op Dinsdag 8 Dec. a.s. in combinatie met de
afd. der J.B.T.B. Voor de cursus „fijne keuken"
welke binnenkort zal beginnen, kunnen zich
nog enkele leden opgeven.
Tot slot dankte de voorzitster Mej. Willemsen
voor haar prachtige uiteenzettingen.

E n toch.. . er is maar één CONTACT

K.A.B.-ONTWIKKELINGSAVOND
Dinsdagavond hield de K.A.B, in café

Schoenaker haar 2de ontwikkelingsavond on-
der presidium van de heer J. C. van Langen.
Na 'n openings- en welkomstwoord van de
voorzitter vertoonde de heer B. R. Eijkelkamp
lichtbeelden over Lourdes. De spreker, die
zelf voor enige jaren een reis naar dit genade-
oord maakte, gaf op uitvoerige en duidelijke
wijze een toelichting bij de vertoonde filmpjes.
Er werden, behalve over Lourdes ook verschil-
lende andere foto's uit Frankrijk vertoond o.a.
van de machtige berggroepen der Pyreneën.
Het applaus aan het einde was een duidelijk
bewijs, dat een en ander zeer in de smaak was
gevallen.
De secretaris, de heer A. Boerkamp deelde
mede, dat er op 15 Dec. a.s. door de districts-
bestuurder, de heer A. Verbaal te Zutphen,
een spreekbeurt zou worden gehouden over
de Werkclassificatie.
Aan het slot van de avond sprak de voorz. de
verwachting uit, dat men ook de verdere ont-
wikkelingsavonden trouw zou bezoeken.

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

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft Zondag de kans, om Noordijk I van
de bovenste plaats te verdringen, grandioos
voorbij laten gaan. Het werd voor de thuis-
club een l—O nederlaag. Ratti had, vooral
voor de rust een grote veldmeerderheid, doch
de voorhoede was het zwakste deel van de
ploeg en was niet in staat doelpunten te
scoren.
Aan de andere kant strandde de Noordijkse
voorhoede op de Ratti-backs, die van geen
wijken wisten. Met dubbelblanke stand kwam
het einde van de eerste helft. De gasten
kwamen na de rust iets meer in actie, doch
konden aanvankelijk weinig uitrichten tegen
de Ratti-verdedigers. Na een kwartier had
Noordijks middenvoor het leder te pakken
gekregen. Hij passeerde de Ratti-verdediging.
zwenkte naar links en wist in moeilijke positie
met een prachtige omhaal te scoren. Ratti
antwoordde met een fel offensief, doch wat
zij ook probeerden het wilde niet lukken om
de gelijkmaker te scoren. Qua veldmeerder-
heid had Ratti zeker een gelijkspel kunnen
behalen.
De Ratti-reserves gingen naar Pax III en ver-
loren met het kleinst mogelijke verschil l—0.
Tegen deze ^Uag werd door Ratti protest
aangetekend,^Rdat het enige en beslissende
doelpunt werd gescoord uit 'n hoekschop, wel-
ke niet juist zou zijn toegekend. Ratti A be-
haalde te Barchem op. S.V.B.V. a weer een,
12—l monster-overwinning. Ratti b won thuis
van Vorden b met 5—1.
A s. Zondag gaat het eerste elftal naar Laren
voor een orM^eting tegen de Witkampers.
De reserves hoPoen vrijaf en Ratti a gaat naar
Fax a, waar het ongetwijfeld zal gaan span-
nen.

FEESTAVOND R.K. ZANGKOOR
üp feestelijke wijze hebben de leden van het
R K. Parochieel Zangkoor „Cantemus Domino"
weer hun jaarlijkse feestavond gevierd, ter
gelegenheid van de naamdag van hun patro-
nes St. Caecilia. .
Zondagmorgen werd de dag ingezet met een
Gezongen H. Mis tot intentie van de heren
zangers en Maandagavond werden de bloeme-
i j c s op ouderwetse manier weer eens buiten
gezet. Er heerste in café Schoenaker weldra
een gezellige stemming, dank zij enkele humo-
lislische voordrachtjes en diverse zangnum-
mers. De stemming steeg met het uur en be-
reikte haar hoogtepunt, toen allen zich om de
taiel schaarden en het vorstelijke diner alle
eer aandeden. Vroeg in de morgen keerden
allen voldaan huiswaarts en zal bij velen deze
dag nog lang in herinnering blijven.

BUTA-GAS
Het hoogtepunt v. Sinterklaasavond
wordt, wanneer u Moeder verrast met
Butagas.

Fornuizen
Comforen
Lampen
Strijkijzers

Industrie-branders
enz.

Geen koude voeten meer!
Koopt u dan een nieuw cocostapijt

Wi'j hebben een pracht sortering, tegen lage
prijzen. Vraagt stalen.

Beleefd aanbevelend:

Woninginr* Joh. Heerink
Zurphenseweg, Vorden Telef 383.

Onze etalages leveren u het bewijs,
dat u voor uw

Sint Nicolaas geschenken
steeds het beste bij ons slaagt.

Heren armband horloges, voll. gar. v.a. f 19.75
Pendules met bim-bam slag „ f 48.75
Dames armband horloges „ f 29.75
Ringen - Broches - Armbanden - Corsages
Sigarettenkokers en Manchetknopen

in een grote verscheidenheid
tegen abnormaal lage prijzen!

Fa MARTENS uw adres

Het traditionele

Nicolaas Bal
BfhetNutsgebouw is alleen
Woensdag 2 December

met muziek van

„The Moodchers"
De avond van JÉ^elligheid Aanv. 7.30 uur

Wie niet adverteert wordt vergeten

Verbazend, zo veel,
voor zo weinig geld!!

Wij zijn ruim gesorteerd in

Speelgoed. Luxe- en

Huishoudelijke artikelen.

KOMT U EENS KIJKEN BIJ

NICO KEUNE QÜ
* BETER - GOEDKOPER

Donderdag 3 Dec., 's avonds 7 uur

• Schieten en
• Balgooien

om Krentenbrood en
Sint Nicolaasgebak

.Café DEBOGGELf lAR
KOMT ALLEN - KOMT ALLEN

Voor een

NUTTIG en PRACTISCH

Sint Nicolaas geschenk
naar

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

ZIE ETALAGE

Voor het a.s.

Sint Nicolaasfeest -
hebben we ruime keuze in chocolade- en
suikerwerken, speculaas, banketletters,
snoep- en strooigoed.

Als zeer bijzondere attractie in dr St
Nicolaasweek ontvangt ieder bij aan-
koop uan f 10.- in de winkel

gratis 'n banketletter of 500 gr. speculaas
(naar keuze)

Beleefd aanbevelend,

J. H. M, KOERS
Bakkerij Levensmiddelen

VOORRADIG
alle soorten brandstoffen- 4.
houtskool, de echte Friese
harde turven en prima droge
haverstro aanmaakturf.

Beleefd aanbevelend,

G. Weulen Kranenbarg
Brandstoffenhandel, Telef. 217

RADIO

Nieuwste
uitvoering en typen

Ook met F.M. band

It winkelt iveer gezellig

IN HET

WINKEL-CENTRUM
Burgem. Galléestraat

Ce/t keur van prachtige cadeaux voor iedere beurs!

Fa. VISSER KOERSELMAN



In plaats van kaartjes
Met grote blijdschap
en dankbaarheid ge-
ven wij kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje

Gerritje Hendrika
(Rietje)
J. Kettelerij
H. Kettelerij-

Wolsink

Vorden, 22 Nov. '53
't Hoge 35

Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij U
kennis van de geboore
van ons dochtertje

Johanna Adriana
(Joke)

A. G. Tragter
H. Tragter-

Meijerink

Vorden, 21 Nov. '53
Zutphenseweg 95

ELECTRA
Wasmachines
Strijkijzers
Straalkachels
Infrarood lampen
Philips hoogtezon
Philips radio
Scheerapparaten
Snelkokers
Broodroosters

Voor uw

Si Hicolaas-cadeaux
Knollenplukkers
gevraagd door Joh.
Weenk Brandenborch
E 92

Fransje Hesselink ver-
zoekt opsporing en
terugbrenging van
zijn zwart-wit POES-
JE, dat op 17 Nov. j.l.
de woning Insulindel.
22, heeft verlaten.

Gaarne bericht.

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters, Nieuwstad

Niet alleen met St Nicolaas
maar het gehele jaar door slaagt u beter,
vlugger en voordeliger bij:

Garage en Rijwielh, A. G* Tragter
Wij houden ons beleefd aanbevolen voor
reparatie, onderhoud en levering van alle
soorten automobielen, motorrijwielen, brom-
fietsen enz. Wij hebben op dit gebied

met Sint Nicolaas voor elk wat wils

Uit de zak van Sinterklaas
Aparte en moderne damesschoenen

L/aarzen voor groot en klein

l egen de kou een pracht collectie bontlaarzen

Ijzersterke voetbalschoenen

Dames pantoffels in versch. modellen en prijzen

ISromfietslaarzen voor dames en heren

lichte vachtgevoerde laarsjes

l asjes voor dames, meisjes en kinderen

Jinorme sortering portemonnaies

Iviemen en portefeuilles

Ziet onze etalage

A. Jansen, Schoenhandel

VERLOVIHGS
RINGEN

HORLOGES

WEKKERS

KLOKKEN

.Pracht keuze
St Nicolaas-geschenken

Enorme keuze dames- en heren
polshorloges. ^^
Pendules met blR)am slag.
Gouden en fantasie ringen, enz.

Alles tegen zeer voordel i (je prijzen.

Beleefd aanbevelend,

Fa B. Wentuk & Zn.
Horlogerie Vorden

iLicolaas cadeaux
in een ruime sortering

o.a. Beenpijpen, Handschoenen en Wanten, Rijwiellampen
en Zaklantaarns, Kinderdriewielers, Autopeds, Kinderfietsjes,
Dames- en Herenrijwielen, alle soorten fietstassen, Snelheids-
meters voor bromfietsen, Banden, Windschermen, Duo's,
Poetsmiddelen, Fietspompen, Looplampen, Spiegels, Berm-
lampen, Schijnwerpers, enz. enz.

WIJ GEVEN VORWi-BONNJN

Beleefd aanbevelend,
A» G, TRAGTER, Zutphenseweg

E M PO Rijwielfabriek
vraagt

flinke leerjongens
voor opleiding in het rijwielvak

Aanmelding bij de fabrieksportier

Balgooien, Schieten
en Biljarten •

op a.s. Woensdag 2 December,
in Café KRIJT, Wichmond.

Aanvang 7 uur

De Vordense Smeden
maken bekend, dat de landel. Bond verboden
heeft bij aankoop van haarden en kachels,
bonnen, in welke vorm ook, cadeau te geven.

Huishoudelijk
Keuken-uitzetten Edy vanaf f 56,15

Aluminium fluitketels
Volledige „Tornado" collectie

Broodtrommels
Ruime sortering messen enz.

GERO
artikelen

St Nicolaasfeest 0.L.S.-Dorp en Linde
Alle leerlingen v.h. Ie t/m 3e leerjaar
der Dorpsschool en de kinderen, die het
volgende jaar op school hopen te komen
worden Vrijdag 4 Dec. nam. 12.45 uur
bij de school verwacht.
Tegen plm. 2.30 uur komt St Nicolaas
aan de school te Linde.

Speelgoederen

Onze collectie
Speelgoederen
is geheel nieuw
ruim gesorteerd
en dikwijls

heel leerzaam

Hervormde Gemeente

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

Ds Jansen
Maandag 30 Nov. fam. Wonnink „De

Poeiert" C 113
Dinsdag l Dec. fam. KI. Brinke Stationsw.
Donderdag 3 Dec. Wildenborchse Kapel.
Ds Langstraat
Maandag 30 Nov. fam. Groot Tebbink,

„Jimmimk" E 6

van Lab. Dr de Zeeuw
met vitamine A en D
waaraan kalveren, in deze tijd van het
jaar geboren, grote behoefte hebben.

Het kan in l keer, als z.g. stootdosis
gemakkelijk worden verstrekt

door biest of melk
Vicasol A + Dn bevat: ^^

25000 I.E. vitamineW
12500 I.E. vitamine D:* per c.c.

Vraagt inlichtingen!

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. V. U. Wfll Ged A drogist

Stook-olie nodig?
Levering per vat, bus of tankwagen

Vraagt prijs bij

G. Weulen Kranenbarg
Brandstoffenhandel Telef. 217

De Sint
vindt een ruime keuze

Kinderboeken, Romans, Vulpennen,
Kleur- en Prentenboeken, Tafelspelen,

Kalenders en Agenda's
Dozen Postpapier, enz.

bij

Fa Hietbrink Tei. 253

NUTSGEBOUW
V O R D E N

Heden Zaterdagavond
*

Openingsbal
St Nicolaasweek

GEEF EEN

electrisch geschenk
Philips en Erres Radio en
Televisie
Philips en Braun Scheer-

apparaten
Schemerlampen
Zaklantaarns
Theelichten
Strijkijzers
Wasmachines
Stofzuigers
Boenmachines
Veereinigers
Enz. enz.

Alleen Ie klas apparaten!

Tech. Bureau P* Dekker
Speciaalzaak in electra

Kom voor St Nicolaas
ook eens bij ons op de Kranenburg kijken.

U zult zeker slagen!
Suikerwerken, Speculaas, Banket
en Chocolade letters.

Beleefd aanbevelend,

P. B. H. Schoenaker, Kranenburg

Wilt a

een goede wasmachine?
Neem een „Miele"
van HENK VAN ARK

't Is een pracht St N i c. ca d ca n!

Alle modellen, rond en vierkant

Voor de a.s.

St Nicolaas
zijn wij ruim gesorteerd in:

kinderspeelgoed, mechaniek-spelen,
serviesjes, enz.

Voorts vele luxe en huishoudelijke artikelen
Wij geven ook Vorwi bonnen.

Aanbevelend,

Ph. J. Sessink, Kranenburg
Telef. 348

JNlCOlclciS gaat bij ons altijd als een tevreden klant de deur uit.

^Doe als hij . . . en u slaagt zeker

Wij hebben 'n grote keuze sigaren en sigaretten in luxe verpakking

Verder tabaksdozen, kokers, pijpen, enz. enz.

G. W. EIJERKAMP
Sigarenmag. 't Centrum Telef. 386 Vorden

Leren jassen een pracht St Nicolaas cadeau!
En natuurlijk een paar handschoenen gratis! G. W. Luimes



O, kom er eens kijken . . .
bij

A. WOLSING te VORDEN
Raadhuisstraat 26

Handschoenen

Zakdoeken

Vesten

Zelfbinders

Overhemden

Tafelkleden

Sjaals

Hoofddoeken

Kousen

Kleedjes

Pullovers

Sokken

Wanten

Schorten

Te veel om op te noemen!

Het Groene Kruis Wijkgebouw
is voor het halen en brengen van ver-
pleegartikelen geopend op werkdagen
(behalve Zaterdags) van 1—1.30 uur.

Verzoeke lidmaatschapskaart mee te brengen.

Me}. Steenman verzocht bij aanvraag voor
een kraamverzorgster het inschrijfgeld di-
rect mede te brengen.

Het bestuur

Verstandige mensen
kopen altijd het beste tafelgerei,
van de Kon. Zilverfabriek

„Voorschoten"
Komt u vrijblijvend onze keuze
eens bewonderen. Het is een lust
voor uw ogen en een sieraad op
uw tafel.
De prijzen vallen u beslist mee.

MARTENS heeft het voor u.

^December
is de meest gezellige maand van het jaar

Met huiselijke feestjes, een extra verzorgd
etentje. Voor de dames een flesje parfum,

en een sigaar voor de Heren!
Als al deze geuren de kans krijgen zich in
uw woonkamer te vermengen, zou het dan
niet goed zijn een flacon

in huis te nemen? Air-wiek vernietigt alle
nare luchtjes en maakt de atmosfeer op elk
moment van de dag frisTen gastvrij.

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. v. d. WAL * Gediplomeerd Drogist

„HET BINNENHUIS"
Meubileer- inr icht ing

Vorden Tel.314
A. POLMAN

Het a
sen te

Zo

Ook
Kurkv

idres om uw oude kapokmatras-
s laten overtrekken en bijvullen.

nodig in één dag terug

EIGEN WERK

pondszakken Kapok, Wolvlok,
vol en Alpengras verkrijgbaar.

Gevraagd in klein ge-
zin meisje voor hele
dagen. Zelfstandig

kunnende werken.
Mevr. Weve, Van der
Capellelaan 18

Zutphen

Biedt zich aan een net
meisje voor halve da-
gen. Inlichtingen bur.
Contact.

Wegens verhindering
der tegenw. vraagt
Mevr. Rombach, Zut-
phenseweg 22, voor sp.
indiensttreding,

een WERKSTER
v. 's ochtends of een
meisje v.d. of d. en n.

Te koop 1-2 porcelein-
sabelpootkrielenf 10*—
Zangkanaries f 10.—
Nico Keune

Te koop 4 zware big-
gen. G. A. Wesselink,

Noordink E 59

Gevonden een fret.
Terug te halen bij

D. Klein Bramel,
Galgengoor.

Te koop z.g.a.n. jon-
gens-winterjas (grijs), v
leeftijd pi m. 17 jaar.
Wed. Marsman,

Zutphenseweg C 67

Te koop z.g.a.n. meis-
jesmantel donkerrood,
leeftijd 12—13 jaar.
Te bevr. bur. dezes.

Zware biggen te koop,
G. Rossel, 't Vroessink

Te koop 2 r. b. neu-
rende vaarzen, wit bedr.
ingeënt tegen m. en klz.
melkl. ter jtffcge.
R. Rouwen^Rst,

C 120 Veldwijk

Te koop biggen bij
D. Nijenhuis, bij het
Zwembad.

Toom bigg^Ple koop.
D. Pardijs Kranenburg
D 129a

Toom biggen te koop.
W. Rietman, Hackfort

Te koop een g. o. h.
huish.- kachel bij B. H.
Breuker Nieuwstad

Contact., pakt

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
P l n i i n v e c h a n d e l

Telef 283 Vorden

Voor St Nicolaas
hebben wij een ruime
sortering
huishoudelijke

artikelen
HET adres voor
haarden en kachels is

A*F+Wiggers
L I N D E — TEL. 430

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisten] en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen

DE GOEDE SINT
kijkt natuurlijk eerst wat hij

bij WULLINK vindt!

Wij hebben voor de a.s. Sint Nicolaas

een collectie Pantoffels
waar vast ieder zijn keus uit zal kunnen
maken, zowel in wollen als luxe pantoffels,
in alle mogelijke kleuren en modellen.

Ook in Bontlaarsjes zijn we ruim voorzien
voor kinderen, meisjes en dames.

Voor de Heren zijn een paar

Solex laarzen
altijd een geschenk met practische waarde.
Wij hebben ze voor u met sterke wol voering.
De prijs valt u beslist mee.

WULLINK's Schoenhandel
Telef. 342 „Onbetwist de scnoenenspecialist

Wij staan alleen,
ri/ij geven voor tweel

*Koop daar, waar de zeven enveloppen hangen
Wij geven geen bonnen, maar 7 dagen (28 Nov. t.m. 5 Dec.)
elke dag 45 minuten GRATIS ^PEN tussen 8 en 18 uur

Voor het raam hange^Z gesloten enveloppen,
waarin het aangegeven tijdstip. Wie in dat tijdstip
gekocht heeft ontvangt de volle waarde terug.
Dit geldt alleen voor contante betaling.

Onze vleeswaren tegen de bekenck prijzen.

Weer 2 rookworsten voor f 1.19 l
Extra reclame alleen Zaterdag:

200 gr. hamworst 60 et 200 gr. ham 90 et

Elke avond radiotijd 18 uur: opening d. enveloppen

Beleefd aanbev. KRIJT Dorpsstraat 32

} t na rom koopt hiervan de Óint,

Omdat hij het voordelig vindt!

3 Kinderzakdoeken, leuke verpakking, 0.60
Kinderzakdoeken per stuk 0.17
Keper flanellen nachthemden

in de modetinten geel, groen en old rose 5.90
Keper flanellen pyama's, in luxe uitvoering 10.80
Zeer fijne poplin overhemben

met trubenys boord 9.75
Poplin Khaki hemden 5.50
Pracht enkalon dameskousen

met gewone en zwarte naad 2.49
Blok Sportkousen, maat 3 1.55

met kleine stijging p. maat
Pluche tafelkleden, Perzische dessins, vanaf 17.50

Mooie sortering Shawls, Handschoenen, Wanten

Zie onze speciale Sint Nicolaas etalage

RAADHUISSTR., VORDEN

Een heerlijk warme

wollen of gestikte deken?
Komt u dan onze mooie collectie
eens bezichtigen.

Beleefd aanbevelend:

Woninginrichting Joh. Heerink
Zutphenseweg, Telef. 383

(Len kinderhand l
is gauw gevuld *

200 gr.
200 gr.
200 gr.
200 gr.
200 gr.
200 gr.

Tracteer

strooigoed 39 et

borstplaat 39 et
speelgoedsnoep 39 et
snoepsigaartjes 39 et

suikerbeestjes 39 et

pepernoten 39 et

*

uw gezin op stamppot met

ANTOH HUNINK's Rookworst
2 voor f 1.29

Ook St Nicolaas en de zwarte Pieten
zijn er wég van!!

PARDIJS
heeft het voor

Ijsbaan „Kranenburg"
Op verzoek is de sluitingsdatum van
de voorverkoop van

SEIZOENKAARTEN
tegen verminderde prijs

met enkele dagen verlengd en duurt
nu tot 5 Dec. (beslist niet later!)

Volwassenen f 2.75 (nadien f 4.—)
Kinderen t/m. 14 jaar f 1.25 (nadien f 2.—)

bij Sigarenmag. Eijerkamp en
P. B. H. Schoenaker, Kranenburg

Koning Winter nadert.

Benut deze laatste kans!

Ót iLicolaas:

Roomborstplaat
Heerlijke speculaas
Gevulde speculaas
Banketstaven
Banketletters
Boter- amandelstaven
Verkade's borstplaat
Suiker figuren
Chocolade figuren
Chocolade letters

Marsepain boekwerken
Hoe blijf ik jong? Hoe kom ik aan een vrouw?
Verder ieder gewenst opschrift.

Koopt reeds nu van onze St Nic.tafcl,
U hebt dan de beste keus!

Bakker SCHURINK
Telef. 384

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
2 December

St Nicolaasmarkt

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging


