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ST.-NICOLAASACTIE
De Vordense winkeliers hebben ook dit jaar
weer een grote St.-Nicolaasactie op touw gezet.
De actie begint hedenmiddag met de intocht van
St.-Nicolaas. De juiste route wordt per adverten-
tie in dit blad bekend gemaakt; in de speciale
Sint-Nicolaas courant is de route niet geheel
juist vermeld. Verder willen wij er nog met na-
druk op wijzen, dat ouders met kleine kinderen
in het Nutsgebouw boven op het balcon moeten
plaats nemen. De grote zaal blijft dan beschik-
baar voor kinderen zonder geleide en deze kurv-
nen Sinterklaas dan ongehinderd gadeslaan.
De winkeliers geven weer bonnen cadeau, waar-
onder een groot aantal waardebonnen. Er is een
etalage-wedstrijd in samenwerking met Veilig
Verkeer.
Er is een slagzin-wedstrijd, waarvan de oplossin-
gen in een bus gedeponeerd moeten worden op
bepaalde dagen tijdens deze actie en waarvoor
eveneens mooie prijzen beschikbaar gesteld zijn.
Er is vergunning aangevraagd om de winkels
vanaf vrijdag 28 november tot 9 uur 's avonds
geopend te mogen hebben. Hopelijk zorgen de
beide muziekverenigingen 's avonds weer door
muzikale rondwandelingen voor een prettige St.-
Nicolaassfeer?

Moeder-Geschenk
B a b y d e r m - w i e g j e gevu ld m e t
artikelen voor Baby's huidje f 3.95

DE TOESTAND IN DE WERELD
Dat Mr. G. B. J. Hilterman een veelbeluisterde
radio-spreker is, kon men vorige week vrijdag-
avond wel zien aan de goede opkomst van de
Nutsleden, toen deze spreker hier een causerie
hield over de toestand in de wereld.
Na een korte inleiding door de Nutsvoorzitter,
waarin deze de bekende Prinsessen-kalender ten
bate van „Pro Juventute" aanbeveelde, begon
de heer Hilterman zijn causerie met de opmer-
king dat het momenteel in de wereld gelukkig
vrij rustig is. De onrust in het Nabije Oosten is
wat geluwd en ook de strijd tussen Formosa en
Peking schijnt in rustiger banen te komen.
Het oude Europa is sedert de laatste wereldoor-
log op de terugtocht. Belangrijke posities, vesti-
gingen en kolonies moesten worden prijs ge-
geven en de invloedsfeer is danig ingekrompen.
Staten als Engeland en Frankrijk zijn echter
weer bezig de verloren gegane contacten op te
nemen. Alleen Nederland schijnt geen interesse
meer voor kolonisatie te hebben. De belangstel-
ling van de gemiddelde Nederlander gaat meer
uit naar industrialisatie van eigen land dan naar
ontwikkeling van Nieuw Guinea.
Vrijwilligers voor dit laatste land zijn dan ook
moeilijk te krijgen. De Verenigde Staten komen
blijkbaar alleen maar in actie als er sprake is
van een communistische overheersing. Daarom
was Amerika dan ook tegen de verovering van
het Suez-kanaal door Engeland en Frankrijk in
1956, daar Nasser geen uitgesproken sympathie
koestert voor de Sowjets.
De spoetniks hebben, nogal opschudding in de
Ver. Staten teweeg gebracht. Hierdoor werd
Amerika immers rechtstreeks bedreigd. In geval
van oorlog. Daar Amerika geen lange afstands-
raketten bezat, die over de Oceaan tot in Rus-
land reikten, werden in alerrjl in Europa voor
de kortere afstands-raketten bases aangelegd om
in geval van oorlog te kunnen terugslaan.
Na de pauze behandelde spreker een groot aan-
tal vragen, welke voornamelijk handelden over
het vraagstuk Nederland—Indonesië en waarin
spr. geen hoopgevende prespectieven zag, zolang
Soekarno hier nog de scepter zwaait.
De heer Wesselink was de tolk der aanwezigen
toen hij spreker dank bracht voor zijn vlotte en
interessante causerie.

EEN STUKJE OUD-VORDEN VERDWIJNT
De oude en onbewoonbaar verklaarde woning
aan het Dorpsplein is verkocht en zal binnen-
kort afgebroken worden. Er zal op dit fraai ge-
legen punt een winkelpand verrijzen, hetgeen
ons dorp weer een stapje nader brengt tot de
modernisering.
Toch zal het nog velen spijten dat de laatste
van de oude boerenwoningen, die vroeger op en
om het Dorpsplein gestaan hebben, gaat ver-
dwijnen, vooral uit het oogpunt van vreemde--
lingenverkeer. Dit oude huis met zijn kleine
ruitjes, staande in de schaduw van de eeuwen-
oude Dorpstoren, vormde een karakteristiek en
schilderachtig punt. Vele kunstschilders hebben
dit punt in de loop der jaren reeds vereeuwigd.
Het huis vormde vroeger tesamen met de kapi-
tale boerderij van Wijers-Elshof, welke op de
plaats heeft gestaan waar nu het plantsoen is,
een stukje oud-Vorden dat aan de moderne tijd
opgeofferd moest worden.
Het oude huis is zeker al ruim een paar honderd
jaar oud. Het behoorde eens toe aan notaris
Meyland en daarna aan Wijers-Elshof. Heel vroe-
ger werd dit toch al niet grote huis bewoond
door liefst 4 gezinnen. Het is, evenals de voor-
malige boerderij van Wijers-Elshof, gebouwd op
een gedeelte van het kerkhof, dat in de middel-
eeuwen om de kerk gelegen was.
Het was echter, sinds de nieuwe weg naar het
G.T.W.-station er is, een sta-in-de-weg geworden,
zodat de verdwijning gezien uit het Veilig Ver-
keersroogpunt niet betreurd zal worden.
Bij de bouw van het nieuwe pand zal hiermede
wel rekening gehouden worden. Men hoopt hier-
mede in het komende voorjaar gereed te zijn.

BIOSCOOP
Vanavond draait er een film die de harten van
de bewonderaars van de vliegsport sneller zal
doen kloppen. Het is een echte avonturenfilm
die handelt over de Marine en de Marine lucht-
vaart. De vertolker der hoofdrol is een roeke-
loze kerel, die het leven tartte en terwille van
de vliegerij zijn vrouw en kinderen van zich J
laat vervreemden.

KERKDIENSTEN zondag 23 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. F. Roosjen van Zutphen.
7.15 uur Ds. J. H.Jansen.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk
7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 22 nov. van 5 uur tot en met
zondag 23 nov. Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 23 nov. Reichman, tel.06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 123 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 53.— per stuk.
Schottelingen tot f 60,—.
Handel was redelijk.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .

Burgelijke stand van 14 t.m. 20 nov.
Geboren: d. v. D. J.Stapper en H.Pelgrum;
z. van R. Aaten en A. van der Veen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: C. S. Bütrüber, vr., wed. van
Wierbosch, 84 jaar; J. G. Huls, m., echtgen.
van A. Th. Beyer, 68 jaar.

TAXI?
Belt George - 1414

VOETBAL
Vorden I heeft van de bekkesluiters Diepenheim
I zondag maar op he^Bfopertje met 2—l kun-
nen winnen. Met een ^Hjk spel hadden de geel-
zwarten ook tevreden mogen zijn. Beide elftal-
len mankeerde het aan schutters, zodat de beide
doelverdedigers maar weinig moeilijke schoten
te verwerken kregen.
Vorden maakte alle dfl^>unten; ook het tegen-
punt voor Diepenheii^Htant toen de linksback
van Vorden op de ^Sper terugspeelde, ver-
dween de gladde bal tussen de benen van de
keeper door in het Vordense net. Even tevoor
had Nijenhuis met een goed schot van dichtbij
het eerste Vordense doelpunt gemaakt.
In de tweede helft kreeg de Vordense voorhoede
nog wel een aantal kansen, doch de meeste gin-
gen door treuzelen weer verloren. Dank zij een
snelle rush van H. Bosch kon Nijenhuis de bal
na diens voorzet onhoudbaar inschieten, hetgeen
tevens de overwinning betekende. Het was een
fair en prettig gespeelde wedstrijd.
Vorden II deed wat van haar verwacht werd
en won met 5—l van Baakse Boys II.
Vorden A wist in de hoofdklasse opnieuw een
overwinning te boeken. Zaterdagmiddag won zij
met'3—l in Eibergen van S.S.S. A. Vorden C
liet B.I.C. D liefst met 8—O huiswaarts keren.
De wedstrijd Vorden B—Ratti A eindigde in een
9—O overwinning van Ratti.
A.s. zondag speelt Vorden thuis tegen Noorddijk
I, welke tot een van de sterkere elftallen der af-
deling behoort. Het zal de geel-zwarten dan ook
niet gemakkelijk vallen hiervan te winnen.
Alle andere elftallen van Vorden zijn vrij.

en p ij n weg-
w r i j v e n m e t
D AM PO

BIJEENKOMST VAN DE G.M. v. LANDBOUW
Onder leiding van de heer H. J. Gotink hielden
de leden van de G.M. v. L. de eerste bijeenkomst
in dit seizoen, waarvoor vrij veel belangstelling
bestond.
De secretaris, de heer G. J. Wuestenenk, deelde
mede, dat de G.M. v. L.-zakagenda's weer bij
hem verkrijgbaar waren voor de leden. Hij wees
voorts op de mogelijkheid om tewerk gesteld te
worden in de landbouw op Oost-Flevoland. Ge-
gadigden kunnen zich daartoe in verbinding stel-
len met het bureau Oostelijk Flevoland. Het loon
bedraagt ƒ 80,— per week. De gehuwden betalen
geen kostgeld en de ongehuwden ƒ 10.50 per
week voor de huisvesting. De leden van de land-
bouworganisaties hebben hierbij de voorkeur.
Op 11 en 12 december zal de jaarlijkse propar
ganda-feestavond, gehouden worden met de ge-
zamenlijke jongerenorganisaties en de Bond van
Plattelandsvrouwen.
De eerste avond zal vooral in het teken staan
van het 75-jarig bestaan van de G.M. v. L., afd.
Vorden, waarbij de heer v. d. Ley (voorzitter)
een korte toespraak zal houden. De verschillen-
de zusterorganisaties zullen deze avond eveneens
uitgenodigd worden, waarbij de wens werd uit-
gesproken dat — in verband met de tijd — de
eventuele gelukwensen zoveel mogelijk in ge-
zamenlijk verband geschieden zullen.
Tot slot van deze bijeenkomst hield de heer G.
van Roekei uit Doetinchem een causerie over
„De Maatschappij der toekomst", welke met veel
aandacht werd gevolgd, waarbij gelegenheid be-
stond om vragen te stellen, waarvan nogal ge-
bruik werd gemaakt.

VOLKSONDERWIJS OVER NIEUW TE
STICHTEN ULOSCHOOL

In de goed bezochte vergadering van Volkson-
derwijs kwam als belangrijkste onderwerp de
mogelijkheid tot het stichten van een nieuwe
Uloschool in Vorden ter sprake.
In het jaarverslag, uitgebracht door de secreta-
ris, de heer J. van Dijk, was -een uitvoerig ver-
slag gewijd aan de besprekingen, die het be-
stuur van de afd. Vorden^Linde met tal van on-
derwijsdeskundigen en 't hoofdbestuur over deze
materie in de laatste weken gevoerd heeft en
waarvan we de kern als volgt kunnen samen-
vatten.
Wil een nieuw te stichten Ulo kans van slagen
hebben, dan zal zij minstens een bezetting van
4 alleszins bevoegde leerkrachten moeten tellen,
hetgeen neerkomt op een leerlingental van min-
stens 91. Haar doel zal zij slechts kunnen be-
reiken, indien de school bezocht wordt door leer-

• lingen, van wie men redelijk mag verwachten,
j dat zij het Ulo-diploma zullen verwerven.

De stichting van een Ulo is een te ernstige zaak
om deze op grond van de toevallige goede jaren
van thans te laten geschieden. Er is al eerder
in Vorden een Ulo geweest, die zich niet kon
handhaven.
Op grond van de statistische cijfers uit het ver-
leden, heden en toekomst en in aanmerking ge-
nomen de verdeling naar godsdienst en politieke
geaardheid der inwoners en gehoord de menin-
gen van onderwijsdeskundigen, zal in Vorden
slechts een waarschijnlijk bestaansrecht in de
toekomst te vinden zijn voor een neutrale Ulo,
indien zij dan ook bezocht zal worden door alle
daarvoor in aanmerking komende leerlingen
van de bijz. chr., r.k. en openbare scholen uit
Vorden en Hengelo (G.).
Noch een openbare Ulo, noch een bijz. chr. Ulo
zal voor de toekomst bestaanrecht bezitten, zo-
dat het niet alleen vanwege de hoge kosten aan
de stichting verbonden, een onverantwoorde
daad zou blijken, doch bovenal voor de jeugd, die
er aan opgeofferd zou worden.
Mocht gemeenschappelijk, d.w.z. in overleg met
de bijz. chr. en r.k. groeperingen in onze ge-
meente en in Hengelo (G.) gestreefd kunnen
worden naar een gemeenschappelijk Ulo met
werkelijke levensvatbaarheid, dan zal Volkson-
derwijs altijd bereid gevonden worden, over zulk
een plan in overleg te treden.
Tenzij zij er toe gedrongen wordt, wenst zij geen
jstappen te ondernemen om tot een openbare
Ulo in Vorden te komen. Een school, die bij haar
stichting reeds tot ondergang gedoemd is, wenst
zij niet te propageren. ^^
Naar aanleiding van dij^P?rslag ontspon zich
een discussie, waaruit irair voren kwam dat
ook in dit opzicht de leden van Volksonderwijs
afd . Vorden hun principe moeten blijven hand-
haven.

Aantal leerlingen.
Uit het verdere deel deza^vergadering kunnen
wij nog mededelen, dat ^^>.L. Dorpsschool af-
gelopen schooljaar door gemiddeld 260 leerlingen
bezocht was. Op 16 september j.l. bedroeg het
aantal leerlingen op deze school 253.
Het aantal leerlingen van de school in Linde
bedraagt 44.
Volksonderwijs telde op l januari 1958 170 leden.
Het financieel overzicht van de penningmeester,
de heer G. Vogtlander, wees een klein batig sal-
do aan.

Bestuur.
Bij de bestuursverkiezing waren de heren J. G.
Vedders en H. Wesselink niet herkiesbaar. De
vergadering betreurde het zeer dat de heer Ved-
ders (voorzitter), zich niet meer herkiesbaar
stelde, temeer daar deze, juist nu hij door zijn
pensionering vrij man is, zonder enige terug-
houdendheid veel voor Volksonderwijs zou kun-
nen doen. In de plaats van de heer Vedders werd
tot voorzitter gekozen het nieuwe hoofd der
Dorpsschool, de heer Brinkman en in de vaca-
ture Wesselink, mevrouw Turfboer.
De aftredende bestuursleden Kamperman en
Van Dijk werden herkozen.
In de vacature Kuyper zal voorzien worden zo-
dra er een voorzitter van de Oudercommissie be-
noemd is.
De waarnemend voorzitter, de heer Vogtlander,
dankte de heer Wesselink voor het vele werk
dat hij in het belang van de school vanaf 1929
tot 1958 gedaan heeft.
Bij de bespreking van het winterseizoen werd
medegedeeld dat op 27 en 28 februari de operette
„De Toverdoos" door de leerlingen opgevoerd
zal worden. Op de tweede ouderavond zal men
een spreker laten komen. Deze avond zal in
maart gehouden worden.
Tot slot was er een geanimeerde rondvraag.

FEESTELIJKE OUDERAVOND
CHR. SCHOOL DORP

De feestelijke ouderavonden van de Bijz. Lagere
School op 't Hoge trekken steeds zeer grote be-
langstelling. Ook donderdagavond was dat weer
het geval.
De heer A. J. Lenselink, die Ds. Jansen, welke
verhinderd was, verving, noemde deze grote op-
komst een bewijs van medeleven in het christe-
lijk onderwijs, wat weer hoop voor de toekomst
geeft.
Het blijft altijd een grote taak voor het onder-
wijzend personeel onderwijs aan kinderen te
geven. Laten wij ook hen niet in ons gebed ver-
geten.
Onder leiding van de onderwijzers, de heren
Radstake en Berenpas, zongen de kinderen van
de hoogste klassen op verdienstelijke wijze enige
zangnummers. Tussen de diverse stukjes door
gaf een aantal leerlingen goed uit het hoofd
geleerde voordrachten ten beste.
De volksdansjes, onder leiding van de onder-
wijzeressen werden mooi uitgevoerd.
Het lintenspel dat door mej. v. d. Hel was in-
gestudeerd, genoot aller bijval.
Komisch was de opvoering van het stukje: „Hoe
een huisvader het schilderij ophangt".
In de pauze werd de nodige traktatie niet ver-
geten. Vervolgens werden allerlei kleine toneel-
stukjes voor het voetlicht gebracht die zeer in
de smaak vielen.
De heer Zeevalkink ging tenslotte voor in dank
gebed.

dis briljanten
ivo ROL

HERVORMDE GEMEENTE
Ds. W. Bloemendaal van Zevenhuizen (Z.H.),
heeft bedankt voor het beroep naar de gemeente
Vorden. Thans heeft de kerkeraad in de vaca-
ture van Ds. Langstraat een beroep uitgebracht
op Ds. J. J. van Zorge van Uithuizermeeden
(Groningen).

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden hield woensdagmiddag een
rijsttafel-kookdemonstratie in het Nutsgebouw.
Hiervoor bestond grote belangstelling, want niet
minder dan 90 dames namen hier aan deel.
De middag werd geopend door de presidente,
mevrouw Pelgrum—Rietman, die de aanwezigen
welkom heette en in het bijzonder mevrouw
Brükel—Beiten uit Den Haag, die gekomen was
om een Hollandse rijsttafel te demonstreren. De
verschillende recepten die ze gebruikte, waren
speciaal samengesteld voor de Hollandse huis-
vrouw.
Na de demonstratie en de lezing hebben alle
dames deelgenomen aan de gezamenlijke rijst-
tafel en de mees ten van hen vonden het heerlijk.
Tenslotte bedankte de presidente mevr. Brükel-
Beiten voor de leerzame middag en de aanwezi-
gen voor hun grote opkomst.

VLOT EN ANGSTVRIJ SPREKEN
Door de afdeling Vorden van de B.O.G. en de
B.O.L.H. zal dit winter* een cursus in vlot en
angstvrij spreken worden gehouden. O,p de
maandagavond in hotel Brandenbarg gehouden
bijeenkomst van de leden werd door de directie
van het Arnhems Spreekcentrum, onder wiens
auspiciën de cursus wordt gehouden een proef-
les gegeven.
Alvorens deze proefles werd gehouden, werd
door de voorzitter van de B.O.G. de winnaar van
de wisselbeker van de zomerwedstrijden bekend
gemaakt. Aan de heer Joh. Pardijs, die in de
diverse wedstrijden de meeste punten had ver-
zameld, werd met een toepasselijk woord de
beker uitgereikt.

ORIENTERINGSRIT
Tot besluit van het seizoen 1958 hield de Vor-
dense Auto- en Motorclub „de Graafschaprij-
ders" j.l. zaterdagavond de z.g.n. „Wildrit", een
oriënteringsrit over een afstand van 35 km met
tal van opgaven. De rit werd uitsluitend in de
gemeente Vorden gehouden. De diverse opdrach-
ten leverden de rijders nogal moeilijkheden op.
De heer van Dijk reikte na afloop in hotel Bak-
ker de prijzen uit, hiebij dank brengend aan de
controleurs voor hun medewerking.
De winnaars waren:
Auto's: 1. H. W. . Haverkamp Vorden, 312 winst-
punten; 2. G. C. Rexwinkel, Almen, 297; 3. H. C.
Meulenbrugge, 294; 4. J. Plagman, Zutphen, 286;
5. G. J. Kamperman, Vorden, 273; 6. W. H. van
Striep, Zutphen, 263 winstpunten.
Motoren: 1. J. H. Bakker, Zutphen 298; 2. J. F.
Hartman, Zutphen, 291; 3. H. J. Bergsma, Almen
284; 4. D. J. Rouwenhorst, Vorden, 284; 5. W.
Geertman, Lochem, 278; 6. J. Top Deventer, 265
winstpunten.
In afwijking met voorgaande ritten werden dit-
maal geen strafpunten maar winstpunten toe-
gekend. Des te beter de opdrachten uitgevoerd
werden, des te groter werd het aantal winst-
punten.

RUITERWEDSTRIJDEN
De landelijke rijvereniging „de Graafschap"

houdt vandaag de jaarlijkse samengestelde wed-
strijd voor ruiters uit „de Berkelstreek".
Voor deze wedstrijden, die omvatten dressuur,
springen en een cross-country, hebben 55 ruiters
van de rij verenigingen uit Zutphen, Gorssel,
Laren (G.), Geesteren, Barchem, Ruurlo en
Vorden ingeschreven.
De wedstrijden beginnen des morgens met de
dressuurproeven nabij café „het Zwaantje". In
de morgenuren wordt tevens het springen af-
gewerkt, nabij de boerderij „het Waggelink", ter-
wijl de eerste ruiter voor de cross op het landr
goed „de Kiefskamp", des middags om half twee
moet starten.

MEDALTEST DANSSCHOOL HOUTMAN
Door Dansschool Houtman, alhier, werd onlangs
een z.g.n. medaltest gehouden. Voor deze bron-
zen-test slaagden alle leerlingen, waarvan de
dames L. te Pas, M. Berendsen, en de heren B.
Hoebink en Th. Berendsen met de hoogste lof.
IN MEMORIAM OUD-PASTOOR W. SPRUYT
Naar we vernemen is j.l. dinsdag, 17 november,
in het Minderbroedersklooster te Alverna bij
Wijchen overleden in de ouderdom van 73 jaar
de Z.E. Pater Wiro Spruyt o.f.m.
Hij was van 1942 tot augustus 1949 pastoor van
het St. Antonius van Padua-parochie alhier.
Tijdens zijn pastoraat te Vorden heeft hij zich
vooral in de moeilijke oorlogsjaren onderschei-
den door zijn grote liefde en werken, vooral voor
de zieken en voor hen, die in moeilijkheden za-
ten. Ook werd ten behoeve van de parochianen
te Vorden een kapel gesticht, waarvan wijlen
pater Wiro de grote propagandist en bevorde-
raar was.

VEILIG VERKEER
Voor de grote propaganda-avond van Veilig Ver-
keer op a.s. dinsdag, zijn nog enkele toegangs-
kaarten verkrijgbaar. Om teleurstelling te voor-
komen raden wij belangstellenden, die nog verr
geten hebben een kaart te halen, aan, zich te
haasten. Zie de betreffende advertentie.



BEDRIJFSDAMCOMPETITIE
De uitslag van de vorige week gespeelde be-
drijf sdamcompetitie is als volgt:
Empo I—P.T.T. 5—3; Empo II—Gemeente 5—3;
Gems I—Zuivel I 2—2 (met 2 afgebroken parr
tijen, welke vermoedelijk wel in remise zullen
eindigen); Gems II—O.L. School O—8; Looier—
Zuivel II 3—5; Empo I—O.L. School 3—5; Empo
II—Gems I 4—4; Gemeente—Looier 4—4; Gems
II—Zuivel I 0—8 en P.T.T.—Zuivel II 6—2.
Vermoedelijk zullen Gems I en Zuivel I beide
met een gelijk aantal punten eindigen, zodat een
beslissingswedstrijd nodig zal zijn.

DE VORDENSE DAMMERS WONNEN VAN
HENGELO (G.)

De competitiewedstrijd V.D.C.—Hengelo (G.) is
in een 12—8 overwinning voor de Vordenaren
geëindigd. De gedetailleerde uitslagen zijn als
volgt:
J. Oukes—J. W. Heyink l—1; J. Lammers—B.
Mombarg l—1; D. Klein Bramel—Joh. Luimes
l—1; B. Breuker—W. Heyink 2—0; H. Wansink
—A. Onstein O—2; J. Geerken—A. v. d. Barg
2—0; M. Wijen—W. Burghout 2—0; P. Rozen-
daal—T. Hoebink 0—2; B. Wentink—B. ten Bar-
ge l—l en P. van Ooyen Jr.—T. Onstenk 2—0.

DE VORDENSE DAMCLUB ZET HAAR OVER-
WINNINGSREEKS VOORT

Zo langzamerhand komt er meer tekening in de
strijd om het damkampioenschap der Ie klasse.
Tot nu toe heeft Vorden slechts l wedstrijd ver-
loren en de rest met goede cijfers gewonnen. Zij
zal dan ook ongetwijfeld weer een flink woordje
meespreken in de strijd om de bovenste plaats.
De moeilijke uitwedstrijd tegen Almen I leverde
voor de Vordenaren een 9—11 zege op. Door
deze wedstrijd te winnen heeft Vorden 'n lastige
klip weten te omzeilen.
De gedetailleerde uitslag is als volgt:
A. W. Loman (Almen)—J. Oukes (Vorden) 1-1;
H. Berkenbos—F. Geerkes 0-2; H. Stoelhorst—
D. Klein Bramel 1-1; B. J. Schoneveld—B. Breu-
ker 0-2; G. Kruissink—H. Wansink 1-1; J. D.
Koetsier—P. Rozendaal 2-0; A. Berkenbos—M.
Wijen 0-2; D. J. Boltjes—P. Hoevers 0-2; Chr.
Broer—B. Wentink 2-0; G. J. Klein Wassink—J.
Uenk 2-0.
A.s. dinsdag speelt Vorden uit tegen Hummelo.

RATTI^NIEUWS
Ratti herstelde zich op uitstekende wijze van
haar inzinking en behaalde verleden week in
eigen home een overtuigende 5—O zege op
D.E.O. I uit Borculo. Het peil der Rattianen ver-
schilde zeker een klasse in vergelijking met de
voorgaande ontmoetingen en ook de kleine wij-
ziging in de opstelling bleek een verbetering te
zijn. Nadat Lichtenberg de score had geopend,
kon middenvoor Dostal de voorsprong vergroten
(2—0), terwijl Wentink vlak voor rust nummer
drie scoorde.
Ook in de tweede helft toonde Ratti haar supe-
rioriteit met enkele doelpunten. Rouwen bracht
met een sublieme kopbal de stand op 4—O en
Bos kon uit een pass van Wentink met een dia-
gonaal schot de zege veilig stellen, waardoor de
eindstand 5—O werd.
De reserves waren vrij. De A-junioren klommen
weer een trede hoger op de competitieladder
door Vorden B met een 9—O zege de puntjes af-
handig te maken.
Ratti B deed het heel anders en verloor met
liefst 10—0 in Zutphen van A.Z.C. D.
Voor de komende zondag staat de belangrijke
uitwedstrijd tegen K.S.H. I te Harreveld op het
programma.
Ratti II speelt thuis tegen Soccii II uit Vier-
akker met een kleine kans op de volle winst.
Ratti A is vrij en Ratti B ontvangt bezoek van
Voorst B.

A.B.T.B. VORDEN—KRANENBURG
Door de A.B.T.B. werd onder voorzitterschap
van de heer A. F. J. Waarle een bijeenkomst be-
legd zowel voor A.B.T.B. als J.B.T.B.
Nadat de voorzitter 'n hartelijk welkomstwoord
tot allen had gericht, speciaal tot de spreker
van de avond, de heer Roeterdink, hoofd der r.k.
lagere landbouwschool der A.B.T.B. te Baak,
werd aan deze het woord verleend.
Hij hield een inleiding over „Doelmatige voeding
van vee". Spr. bracht hierin naar voren, welke
methoden er dienen te worden gevolgd om het
rundvee, het jongvee, kalveren, varkens etc. op
de meest doelmatige wijze te voederen. Hij be-
handelde voorts het inkuilen van groenvoer. Ook
besprak hij de diverse voedersoorten, de bestand-
delen, die hierin moeten voorkomen en nam
voorts nog verschillende onderwerpen onder de
loupe die in het dagelijkse leven voorkomen.
Nadat nog vele vragen waren beantwoord werd
een en ander toegelicht met een aantal licht-
beelden.

Noar de Expo.
In de Rue de Beekman-stroate, veur nr. 26,
door was et halt. Wie wadden toe gewaar
da'w bie „de Resedence Susanne Wesley"
waren an'eland. En door moste wie de nacht
deurbrengen. Noe, leazers, mocht ieleu ooit
in Brussel kommen en door een nacht oaver-
blieven, goat dan gerust door hen, want
door was alles netjes in odder. In de eerste
plaatse prima ontvangst deur één van de
dochters van medam Wesley. Die heelp ons
ok met et invullen van de pepieren. Betta
en Willem kregen de boel ok veur mekare,
al was et dan met een zelf geprakkezeerd
nummer van de toeristenkaarte. En de bedden
waren lekker fris en schone, da's een veur-
naam dink aj op reize bunt. Herman Meubel-
plate deelden de bedden in en achter mekare
kow onze kamer opzuken um de begage
weg te brengen.
Chauffeur Herman gaf ons een half uur um
de zaak een betjen te verkennen, want wie
waren noe an een rondrit deur Brussel toe
um de verlichting te zeen. Met een half uur
waren wie dan ok weer present, moor toe
wie weg gingen krege wie de boodschap
met daw um één uur allemoale weer in huus
mosten weazen, want die medam Wesley
is ok neet zo min, die holt ter van dat eur
klanten op tied binnen bunt; van dat nacht-
braken mot ze niks hebben.
Die rondreize bie oavend was een sensatie
op zichzelf. Wat hadden ze door in Brussel
een werk van die verlichting emaakt. Al de
grote lanen, woor der in Brussel zovölle van
bunt, hadden ze met lampen in allerhande
kleuren vol ehangen. Ok de zakenluu hadden
eur winkels verlicht met alle kleuren van
de reagenboage, zodat et ene met et andere
van Brussel een sprookjesstad maakten.
De chauffeur bracht ons ok nog weer effen
bie et Expo-terrein, woor et Atomium as
een uut den hemel evallen sterrenbeeld stond
te schitteren. Toe wie der langs hen reen
was et net of ter duzenden sterretjes an et
kriegertjenspöllen waren.
Het was zo tegen een uur of elf toe Her-
man de busse tot stilstand brach, ergens in
et oaverdekte gedeelte van de Kluikoper-
stroate en door zatte wie dan ok metene
weer midden in Brussel. En muu van et
gegengel den helen dag en dorstig van et
roken (en de vrouwluu misschien van et
snuupkes slikkeren) ware wie blie daw es
effen weer uut de busse kwammen.
Jammer genog was et begonnen te reagenen;
et was gin weer um de umgeving te goan'
verkennen. Herman gaf ons nog de road
um te zorgen zo tej^n half ene weer bie de
busse te weazen, ^^ gin ruzie te kriegen
met medam Wesley.

Een volgende keer geet et wieter

Tip van Sint

Laat

december

U

Zutfenseweg- VORDEN

helpen adviseren voor
praktische cadeaux.

J.B.T.B. VORDEN—KRANENBURG
In café Schoenaker hield de Jonge Boeren- en
Tuindersbond der A.B.T.B. haar eerste seizoen-
vergadering. Wegens verhindering van de voor-
zitter stond deze bijeenkomst onder leiding van
de heer H. Besselink, secretaris.
De Geestelijk Adviseur, Kapelaan Ruigt o.f.m.,
hield een inleiding over „De Sacramenten in het
algemeen" en het „Sacrament van boetvaardig-
heid".
Spr. gaf een duidelijke uiteenzetting over dit on-
derwerp en beantwoordde daarna nog verschil-
lende vragen. Ook ontspon zich nog een vrucht-
bare discussie, waarbij diverse problemen onder
de loupe werden genomen.
Nadat in de pauze was bekend gemaakt, dat
binnenkort een verloting zal worden gehouden
voor een liefdadig doel in de vereniging maakte
de waarnemend voorzitter het winterprogramma
bekend. ledere maand zal weer een ontwikke-
lingsavond worden gegeven, o.a. zeer actuele
onderwerpen als lezingen over „Ruilverkave-
ling", „Agrariërs en Overheid", een verkeers-
avond en een lezing over de opfok van varkens.

R. J. KOERSELMAN

Laatste bericht van
Sint Nicolaas.
In de door u ontvangen Sint Nicolaas-cou-
rant is een fout geslopen betreffende de route
die wordt gevolgd na de aankomst van St.
Nicolaas.
De werkelijke route is als volgt:
Station, Enk weg, Julianalaan, Wilhelminalaan,
Molenweg, Prins Bernhardweg, Burg Gal-
léestraat, Gemeentehuis.
Na de officiële ontvangst verder Raadhuis'
straat, Nieuwstad, 't Hoge, Schoolstraat
Zutphenseweg, Nutsgebouw.

Bestuur Vordense Winkeliersver.

• Portefeuïlle's
• Portemonnaie's
% Weekendtassen
O Aktemappen
• Damestassen
% Fietstassen
• Broekriemen

Nuttige en praktische cadeaux.

faG. W. Luimes,Vorden

f Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 30 november, 8 uur

de prachtige kleurenfilm

Liebe, jasz und übermut
met: Peter Alexander en Biki Johnes.

Een hartveroverende muziekfilm waar-
in de vrolijke noot niet ontbreekt.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Nuttige St. Nicolaas-geschenken
Empo, Union en R.S. Rijwielen

Autopeds, Kinderfietsen en
Driewielertjes

Elektrische Rijwiellampen

Zaklantaarns

Enkele en dubbele tassen

Leren wanten, windschermen

Valhelmen, Brillen enz. enz.

Beleefd aanbelevend,

A. G. Tragter, Telefoon 1256

Natuurlijk
gaat U naar Keune voor
Uw St. Nicolaascadeaux.

Grote keuze en beslist

lagere prijzen.

NICO KEUNE

Een
goede
raad:
•Is U werkkleding

nodig heb».... Eis met klem merk KLM

VOLLE GARANTIE
• oersUik* itol

• Ungert Itvtnduui

• b«ltf wasbaar

• wtinig verilelwtrk

• alle nadan 3x geiiikl

• maximale bewegingiviijH*ld

• extra versterkte zakken

r
VOOR AANLEG

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,

Radio en Televisie,
vol-automatische

pompinstallaties enz.
G. EMSBROEK

en Zn. c.v.

CENTRA -AItijd voordelig !

Bij aankoop van 250 gr.
de Beste Koffie è 1.88,
1 grote OnlMjtkoek van
49 et voor^S et.
250 gr. fijn gekruide speculaas 45 et
l pak speculaas 98 et
200 gr. borstplaat 39 et
250 gr. taai popjes 39 et
250 gr. heerlijke snoepjes 45 et

In Sint Nicolaas artikelen zijn wij
ruim gesorteerd.

Luxe dozen chocolade bonbons, siga-
ren en sigaretten.

H. G. ten Brinke, Zutph.weg C 63a
T. van der Lee, 't Hoge 56

IC L M WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

Fa*Visser - Vorden

Burg. Galléestraat 5

ILMVOORSTELLING
op donderdag 27 november '58
's avonds 8 uur in zaal Bakker,
voor leden der Controlever., over

M.R.U.- en F.H.-veeslag
welke verzorgd wordt door het Rijks-
veeteeltconsulentschap.

l Onze winkel is klein

maar de keuze
groot,
daarom koopt de Sint
voor klein en groot bij

SESSINK, Kranenburg
Beleefd aanbevelend.

Wij verstrekken ook Vorwi-bonnen.

18

BILLIJK TE KOOP:
Compleet 2-pers. ledi-
kant, grote waskast m.
marmeren plaat en op-
zetspiegel, nachtkastje
met marmeren plaat,
2 fauteuils, mooie
haardkachel (kl. model)
met plaat, 4 keuken-
stoelen, kinderledi-
kantje compl. (crème),
l stel prima grote le-
deren motortassen, 2
paar lederen laarzen
maat 41 en 42. 2 paar
beenstukken, l prima
bruine lederen dames
motorjas maat 42.
Te bevr. Wilhelmina-
laan 8, Vorden. N.o.z.

Voordeliger stookt U
met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge, Tel. 1346

Te koop een nuchter
STIERKALF en ge-
vraagd KNOLLEN bij
G. Koning, Wilden-
borch.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

T
Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

Automobilisten
opgelet!!

St. Nicolaas heeft bij ons ruime
keuze in auto-asseciores en toe-
behoren, o.a.

vanaf f 16,50
„ f 12,50
* f 2,75
* « 2-
« f 1,25

f 180,-
f 125,—
f 13,50

wasborstels
looplampen
poetsartikelen „
bloemvaasjes „
sponzen „
Radio's excl. toeb. „
Kachels „
Buitenspiegels „
Mist-, berm- en achteruitrij-
lampen
Uitlaatsierstukken „ f 4,50
Doeken voor beslagen ruiten
Sigaren-aanstekers
Bandspanningmeters
Verbanddozen
Reserve benzineblikken
Rood knipperende waar-
schuw ingslampen

Beleefd aanbevelend,

A* G+ Tragter
Telefoon 1256, Vorden



GEBOREN:
Jacob Rouwke

(Jaro)

zoon van
A. Aaten-

van der Veen
R. Aaten

Vorden, 18 nov. 1958.
De Wiersse E 131

Langs deze weg be-
tuigen wij onze har-
telijke dank voor de
vele blijken van be-
langstelling, bij ons
50-jarig huwelijksfeest
ondervonden.

B. Rossel
H. M. Rossel-

Regelink

Vorden, nov. 1958.
„Groot Obbink",

Hiermede betuigen wij
onze oprechte dank aan
allen voor de vele blij-
ken van deelneming,
ondervondentijdens de
ziekte en het overlijden
van onze lieve man en
vader.

Fam. Huls'

Vorden, nov. 1958.
„de Dennenkamp".

Gevraagd: flink zelfst.
MEISJE, in gezin m. 3
schoolg. kinderen, v.d.
of d.e.n. Mevr. Groen,
Coehoornsingel 58

Zutphen.

Verpleeginr. Huize „'t
Enzerinck* vraagt net
flink meisje v.d. huish.
n.ben. 20 jr., v.d. of d.
e.n. Zelfst. k. werken.

Te koop toom zware
BIGGEN (12 stuks).
W. Regelink, Wilden-
borch D 73.

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp,
B 35.
Te koop 5 BIGGEN
bij J. A. Berenpas,

Mossel D 111.
Alleen bij ons, de echte
Hotel Goud koffie,
Fa. Albers, Nieuwstad

Te koop 3 drag. B.B.
zeugjes, keuze uit 5,
l tot 5 dec. a.d, telling.
G.J.Wuestenenk, Koe-
koekstr. 25, Vierakker

Inplaats van kaarten

Herman Arie Lubbers

en
Hendrika Johanna Teerink

hebben de eer, namens wederzijdse
ouders, U^kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
woensdag 26 nov. a.s. des n.m. 2 uur
ten gemeentehuize te Hengelo-Gld.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Hengelo-Gld. om 2.30 uur, door de
Weleerw. Heer Ds. K. G. Kwint.

November 1958
Hengelo-Gld., Vordenseweg 17
Vorden, Nieuwstad 55

Toekomstig adres: Vordenseweg 17,
Hengelo-Gld.

Receptie van 4 5 uur in Feestgebouwj j Keceptie van i — D uur in ree;
Q „Concordia" te Hengelo-Gld.
n

Zondag 16 nov. is van ons heenge-
gaan onze lieve, zorgzame Moeder

Anna Catharina van Brandwijk
echtg. van H. H. Steenberg

in de ouderdom van 72 jaar.

Vorden, N. H. Kost-Steenberg
J. L. A. Kost

De Crematie heeft plaats gehad woens-
dag 19 november 1958 in het Crema-
torium te Dieren.

Heden overleed zacht en kalm onze
lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder

Grada W. J. Denkers
weduwe van H. Harmsen

in de leeftijd van 79 jaar.

Uit aller naam:
J. C. TEN PAS

Vorden, 20 november 1958.
Het Hoge 32.

De teraardebestelling zal plaats vinden
maandag 24 november om kwart voor
twee op de Algemene Begraafplaats
te Vorden. Vertrek van het sterfhuis
om l uur.

Bejaarden Sociëteit
op woensdag 26 november a*s«
om half 3 in het Nutsgebouw*

Steeds meer huisvrouwen
gaan profiteren

van onze weekreklame's!
Ter meerdere kennismaking van onze
echte HOTEL GOUD KOFFIE geven wij-
deze week bij elk pak een groot pak
spritskoeken (10 stuks) van 50 voor 25 et

Alleen hij ons Je echte Hotel Goud Koffie
Grote Pierik's ontbijtkoek* klasse A,

deze week 39 et
Engelse pepermunt» deze moet U eens

proberen, 250 gram 59 et
Rijk gesorteerde koekjes, 250 gr» 59 et
Prima cacao, pak van 500 gr»

van 250 et nu voor 175 et
Sterke dweilen, 't is geen geld,

per stuk 59 et
Margarine, altijd kersvers, 3 pakjes 89 et
Heerlijke ham, 150 gram 79 et
Abrikozen, 200 gram 59 et
Strooigoed 1958, pracht melange,

250 gr* 55 et
Grote sortering Verkade letters 75 et
Bensdorp letters 36 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Nuttige surprises.
Luchtbuksen

Luchtpistolen
Verrekijkers

Prismakijkers
Noorse wanten

Noorse sokken
Noorse truien

Regenkleding
Thermosflessen

Bowiemessen
Rolschaatsen

Werppijlen
Tafeltennis

Pokerspelen

Dam* en schaakborden
Voetballen

Voetbalschoenen
Trainingspakken

Gymschoenen
Rubberlaarzen

Zakmessen

Luchtbedden
Zaklantaarns

Pad vindersmessen
Slaapzakken

Rugzakken
Kamperpannen

Kompassen

Voor betere kwaliteit

Firma Hartens
Wapen- en Sporthandel

Propaganda-avond
Veilig Verkeer.

Dwerse sprekers en filmvoor-
stelling
A.s. dinsdag 25 nov. in zaal Bakker.

Zolang de voorraad strekt nog entreekaar-
ten a 25 et. p.p. bij Bureau Rijkspolitie,
H. Folmer, Zutphenseweg, W. de Rijk,
Staringstraat 13, Joh. J. v. Dijk, Julianalaan 2.

HAAST U!

£en cadeau waar hij
plezier van heeft

In Bruin mei Sware O O R
flanel voering O e 7*1

*1* 11.90

Voorradig in heren- en
jongensmaten.

Wullink's
Schoenhandel

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

ADRESWIJZIGING
Dansschool Houtman
na 23 november '58, Lichtenvoortseweg 91
te Groenlo, Tel. K 5440-678.
Cursussen en praktijkoefenlessen worden
normaal in ons lesrayon voortgezet. Clubs
en snelprivé, zaal Schoenaker of waar men
dit graag wenst te houden.

DOÓB EN DOOP
w VLEKVRIJ

. KEUKENGARNITUUR Fl. 17.41

R. J. KOERSELMAN

A.s. zondag 2 uur

VORDEN l -
NOORDIJK l

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

D.E.V.
Bezoekt a.s. woensdag 26 nov. de

Toneeluitvoering
in het Nutsgebouw,

te geven door de Toneelver. D.E.V.

Wij brengen u 't prachtige toneelstuk

„Hard tegen Hard"
van René Bosch.

Entree f l.~- per persoon (bel. inbegr.)
Bejaarden half geld. Aanvang 8 uur.
Zaal open half 8. Plaatsbespreken op
dinsdagavond van 7-8 uur a 10 et. p.p.
aan de zaal.

Voorverkoop kaarten bij Hassink,
Olthuys (Boersma), Eijerkamp en le-
den. Voor bejaarden alleen bij G.
Stapper, Smidsstraat 10.

Herv. Gemeenteavond
op donderdag 27 nov. is uitge-
steld tot donderdag 11 dec.

Weet U dat de

een leg van gemiddeld 250 eieren tot
een leeftijd van 18% maand garandeert?
Dus: meer eieren bij minder voer!
Prijs per henkuiken f 2.25 per stuk.

Verkrijgbaar bij

Kuikenbroederij W. Jansen
Vorden, Burg. Galléestraat 59
Telef. 1337 - K.B. 9620.

Tevens de volgende kruisingen:

*

L.xRI.Reds; New. HampsxR.I.R.;
L x New. Hamps.

Tijdig bestellen s.v.p.

Mededeling!!
Wij verstrekken gratis
Vorwi-bonnen op alle

artikelen, behalve

Suiker, Boter en Olie.
Gezamenlijke

Kruideniers

Een aardig St. Nicolaas-cadeau,
voor de jeugd is

een paar schaatsen
in alle modellen en prijzen.

Henk van Ark
Insulindelaan 8, Vorden.

Dokter H. J. Waller,
Nieuweweg l,
te Warnsveld vraagt
per l jan. een net
dienstmeisje liefst
v.d.e.n. Praktijk^assis-
tente aanwezig.

Heerlijke speculaas.
Bakker Schurink,

Tel. 1384

Weggelopen een
PAUWHAAN.
Tegen beloning terug
bezorgen bij W. Aal-
derink, C 85, Kleine
Veld, Vorden.

Te koop een KEU-
KENKAST met twee
schuifdeuren en drie
laden. J. B. Scholten,
Schoolstr. 13, Vorden

Te koop l paar goe-
de gevoerde brom-
fietslaarzen, maat 40
en 2 paar lage bruine
jongensschoenen maat
38 en 39.
H. J. Ruiterkamp,

Linde.

Banketstaven, 75 et.
Bakker Schurink,

Tel. 1384

Te koop een zware
drag. VAARS, r.b.a.d.
telling 22 nov., vier-
kant stempel,
J. Brummelman, B 61,
Alderkamp, Vorden.
Te koop 2 prima FOK-
GELTEN. H. Uenk,
Nieuwstad 67, Vorden
Te koop KNOLLEN.
H. Bargeman, C 93,
Vorden.

Zware biggen hebben
wij niet, maar wel
dikke en gevulde
Speculaas.
Bakker Schurink,

Tel. 1384

Huishoudkachel te
koop, model klaver-
blad. H. v. Ark,

Insulindelaan 8.

Huishoudkachel te
koop. Bevr. 't Hoge 7

Dames- en
glacé's

Heren-

een pracht Sint
Nicolaas - cadeau.

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

NICO KEUNE

WIJ LEVEREN U
alles op het gebied van

Kinder*, Dames- en Herenonder-
goederen, Werkmansgoederen,
Wollen, Gestikte en Molton dekens,
Matrassen,
Kinder-, Dames- en Herenconf ectie
Bruidsjaponnen, Trouwcostuums.
Huwelijks* en Kinderuitzetten en
Woninginrichting (spec, kortingen)
Een pracht kollektie Japonstoffen
ter inzage.

Overal aan huis te ontbieden.

Beleefd aanbevelend.

G. H. J. Bonke, Insulindelaan 12
Tijdens de St. Nicolaas-aktie 5 pet.
korting.



Hl Pluim veehouders!
De ontwikkeling in de pluimveehou-
derij gaat de laatste jaren steeds ver-
der vooruit.
Wij hebben onze taak als kuikenbroe-
der reeds jaren geleden begrepen en
hebben als eerste kuikenbroeders in
Nederland het gezamenlijk proefbedrijf
voor combinatie-onderzoek opgericht.
Daar wij als kuikenbroeders geheel
onafhankelijk zijn van verschillende
fokkers betrekken wij het proefmate-
riaal van die fokkers die, wat kwali-
teit betreft, het beste afleveren.
Hiervan nemen wij dan verschillende
stamkruisingen die in dezelfde broed-
kast worden uitgebroed. Zij worden
na uitkomst gemerkt en in hetzelfde
hok opgefokt en later door elkaar in
de koloniehokjes geplaatst.
Op een leeftijd van 5 maand worden
zij in een groot leghok geplaatst met
16 verschillende afdelingen. Hier wor-
den zij strikt onafhankelijk van elkaar
gehouden en iedere combinatie onder-
zocht op:

legrijpheid - produktie
eigewicht - uitval

voerverbruik - slachtgewicht

Dit onderzoek is nu voor het 4e jaar
gaande, dus zijn de resultaten van 3
combinatieproeven bekend. Het ver-
schil in winst van onze beste en
slechtste kruisingen was respectieve-
lijk over 1956 f 7.50

1957 f 6.04
1958 f 6.04

In 1958 gaf onze beste combinatie een
zuivere arbeidswinst van f 13.70. De
slechtste combinatie gaf een winst van
f 7.66.

Wij leveren de beste combinaties af
onder de naam:

Testcross Combi
met certificaat van de Stichting Waar-
borg Herkomst Kuikens.

Ook worden 8-weekse jonge hennen
afgeleverd.
Gratis uitvoerige folders op aanvraag.

Beleefd aanbevelend:

Eerste broederijen met onderzoek op
combinatiegeschiktheid in Nederland

JOH. LUIMES
Lankhorsterstraat D 122, Hengelo-G.
Dennendijk 7, Warnsveld

Een Solex of Rap

Bromfiets
is ook een prachtig St. Nicolaas-
geschenk.

Solex reeds vanaf f 349.50.

Beleefd aanbevelend,

fl. G. Tragter, Telefoon 1256

Het Binnenhuis
Meubileer inricht ing
Vorden - Tel. 1314

fa. A. POLMAN

De meest geschikte
Sint Nicolaas-cadeaux

Ook het adres voor
het betere werk

Koopt bij vakmensen: u
wordt dan met kennis

van zaken bediend

En toch niet duurder

J

Een praktisch St. Nicolaas-cadeau!

Slaapzak gevuld
met Terlenka rondom rits.
Zelf te wassen.

Nu als deken op uw bed, van de zomer
als slaapzak.

Voor betere kwaliteit
Wapen- en Sporthandel

Firma MARTENS

Een grote sortering

Herenjassen
in verschillende dessins en aantrekkelijke
prijzen, knnnen wij u in onze zaak tonen.

En kijkt u dan ook eens even naar onze
kollektie

Kerko
overhemden
die weer is uitgebreid met een groot aantal
nieuwe dessins.

En om nu vast te onthouden, voor de
St. Nicolaas een zeer grote keuze in
sokken, shawls, zelfbinders, drukknoop-
dassen, manchetknopen en handschoenen

En denkt U ook aan onze aantrekkelijke
folder, met voordelige aanbiedingen in
werkkleding en Aa-Be dekens!!

Fa. Looman
VORDEN, TELEFOON 1231

HEDEN ZATERDAGMIDDAG
van 2-4 uur geven wij een Demonstratie
met de

Hola Knollenrooimachine
op een terrein van de heer D. J. Groot Jebbink, „'t Schimmel".
Zeer interessant.
Beleefd aanbevelend,

Henk van Ark, Telefoon 1554

St* Nicolaas-aktie Vordense Winkeliersver»

^ATTENTIE!
Vanaf vrijdag 28 nov. tot en met donderdag
4 dec. a.s.̂ MJn alle deelnemende zaken geopend
tot 's avorras 9 uur.
De sluitingsmiddagen vervallen in de week van
1 tot 6 december a.s.

Met dit bericht vervalt de kennisgeving
in de St. Nicolaas-courant.

P.S. Door een abuis is de advertentie van de Fa. A. Polman
niet in de St. Nicolaas-courant verschenen; deze adver-
tentie vindt u heden in contact.

Bestuur Winkeliersver.

Alleen zaterdag:
500 gr. rookworst 180 et

500 gr. vet spek 110 et
500 gram gesm. vet 60 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et

200 gram tongenworst 60 et
Ie kwal. Vierels 1.50 per 500 gr.

Tevens gelegenheid voor huisslachting
Diepvriescellen vanaf f 30.—-.

M. Krijt, Dorpsstraat
Neemt proef!
Bij verschillende mensen die proef hebben
genomen met ons

Volkorenbrood
goed in deis deze broodsoort

smaak gevallen.
Probeert u het ook eens, het is werkelijk
lekker. U proeft de zuivere tarwesmuak.
Voor degene die Volkorenbrood misschien
wat zwaar vinden kunnen wij ons

Tarvobrood
zeer aanbevelen.

Schurink's brood, gezondheids-
brood.

Telefoon 1384.

lolita
De oersolide wasmachine compleet met
tijdschakelaar en volledige garantie
slechts f 165.— bij

NICO KEUNE

öniivinkelingsavond
voor alle N.V.V.-leden

op donderdag 27 nov. in zaal Bloe-
mendaal, aanvang 7.30 uur.

Spreker: H. Volbeda.
Onderwerp: Arbeidstijdverkorting.

Onze St. Nicolaas-kollektie is
dit jaar weer enorm uitgebreid

Horloges
Klokken

Wekkers
Luxe wekkertjes - Reis- en Bureau-

klokjes-Gouden en Zilveren sieraden
Moderne byoux.

JLorlogerie Óiemerink
(v.h. Martens)

Zutphenseweg - Telefoon 1505

Een cadeau waar hij
plezier van heeft!

Voorradig in heren- en

jongensmaten.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspeciaüst"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

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

Speciale St. Nicolaas
aanbieding!
Partij zeer fijne geminderde Nylons, slechts 1.95
Dames Zakdoeken, 3 stuks in doosje O.95
Kinder Zakdoeken, in 3 stuks verpakking 0.69
Heren „ „ „ „ „ „ 1.15
Crêpe Nylons 3.95
Zuiver wollen Heren Shawls 3,95
Wol met nylon Dames Shawls 3.95
Dames Nachthemden, ruime maten 6.75
Dames Pyama's, vlotte dessins, vanaf 1O.45

Merken die door St. Nicolaas niet onopgemerkt
zijn gebleven.

Ruime sorteringen in:

Hollandia Ondergoederen
Jago Shawls
Deno Overhemden
Setter Set Nylons
Setterlaine tricot gebreide
bovenkleding.

l fa.TSchooltierman
" '

Nico Keune

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Dies velt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instruct eur.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per Hes.

Weulen Kranenbarg
Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)

f 1,95 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

NICO KEUNE

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

KUIKENS
alle rassen en kruisin-
gen. Gebruikshybriden
met stamb.

H. BURKINK
Tel. 06754-324

Wichmond

glorie

sigaretten-
aanstekers.
Iets nieuws!

Geen geknoei meer
met katoentjes en wat-
ten.
In sierlijke modellen.
Het ideale St. Nico-
laas-geschenk.

sig.mag. Olthuys
(D. Boersma) tel. 1553

^PELENJ.

NICO KEUNE

Alleen bij ons, de echte
Hotel Goud koffie.
Fa. Albers, Nieuwstad

Ook met St. Nicolaas:
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI


