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BETALING ABONNEMENTSGELD

Nog een paar dagen en 'het is October, de
tijd dat het abonnementsgeld voor Contact
wcrr voor een halfjaar betaald moet wor-
den. Zij, die zich incassokosten willen be-
sparen, dienen te zorgen, dat het bedrag
va^ f 1)25 voor l October in ons bezit is.
Vociral abonné's buiten Vorden raden wij
aan, het bedrag te gireren, daar de post-
tarieven voor kwitanties verhoogd zijn tot
25 cent, zodat wij u bij niet-betaling voor
l Oct. een kwitantie van f 1,50 «moetjen
aanbieden. Voor de hele gemeente Vorden
en naaste omgeving blijft het f 1,35.

O n r u s t i g , gejaagd?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen

„HET NUTJ,^ IS ACTIEF

Het Nutsseizoen begint 23 October met het
optreden van Gcorgette Hagedoorn, de be-
kende cabaretiere, die beroemd is in Neder-
land om haar enorme uitbeeldingskunst.
Nieuwe leden kunnen zich nog opgeven.
Behalve de zeven Nutsavonden zullen er
deze winter verschillende cursussen worden
gegeven zowel voor volwassenen als voor
kinderen. Indien er voldoende deelname is,
zal mevr. Stam uit Warnsveld een cursus
geven voor kinderen van 6—16 jaar in de
imoderne volkskunst. Zij leren daar van
niets iets maken, behalve dat de kinderen
handigheid leren, wordt hun spelenderwijs
geleerd hoe zij met kleine, nietszeggende
middelen mooie artistieke dingen kunnen
maken. De kosten bedragen f 1,50 per les,
alle materiaal inbegrepen. De ouders wor-
den verzocht de kinderen zo spoedig moge-
lijk op te geven, daar de cursus begin Oct.
aanvangt en alleen bij voldoende deelname
door kan gaan.
De Nutszangschool vangt met October ook
weer aan.
De beide cursussen Engels gaan door, de
cursus kost f 4,75 per maand, anderhalf uur
per week. Er kunnen nog deelnemers ge-
plaatst worden.
De cursus Huidverzorging gaat ook door,
ook hiervoor kan men zich nog opgeven.
Prijs f 1,50 per cursus.
Bij voldoende deelname zal de beeldkunste-
naar Jan Miechels jlit Arnhem een cursus
geven over de schilderkunst in de 17e, 18e
en 19e eeuw in Nederland (van Rembrand
tot Breitner en Verster). Dit zullen drie
avonden worden. De prijs hangt af van het
aantal deelnemers. Verzoeke spoedig op-
gaaf daar er dan verder met de beeldkuri-
slenaar onderhandeld kan worden.
U ziet dus dat er heel wat op het pro-
gramma staat, maar helpt nu mee om dit
programma ook uit te kunnen voeren en
geeft u zich of uw kinderen zo spoedig
mogelijk op. De gelegenheid hiervoor blijft
open tot _en met volgende Zaterdag bij
mevr. van Mourik-Spoor.

VROUWENBOND N.V.V.

De heer v. d. Meer uit Zutphen, keurmees-
ter van de warendienst aldaar, zal volgende
week Vrijdag op uitnodiging van de Vrou-
wenbond zijn lezing: „Het toezicht op
levensmiddelen" houden in de koffiekamer
van het Nutsgebouw. Hetzelfde onderwerp
is deze week door de spreker met veel suc-
ces voor de afd. van Plattelandsvrouwen
gehouden. We verwachten, dat ook nu weer
veel dames zullen gaan luisteren. Ook niet-
leden zijn hartelijk welkom.

Kerkdiensten Zondag 27 September.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen.
7.15 uur Ds J. Langstraat.

Medler
10 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 26 Sept. t.e.m. Zondag 27
Sept. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 82 biggen, waarvan de

j prijzen varieerden van f 38.— tot f 42.—
per stuk.
De handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 18—24 Sept. 1953.
Geboren: d. v. H. Harmsen en G. B. Harm-
sen-Oonk; d. v. G. J. Golstein en L. H.
Golstein-Scholte; z. v. M. Pardijs bn M. M.
Pardijs-Hilferink.
Gehuwd: G. J. Brandenbarg en G. J. Groot
Roessink.
Overleden: N. P. J. M. van Snellenberg m.,
oud 80 jaar; H. Klein Hekkelder, m., oud
58 jaar, overleden te Zutphen.

11 WELVERZORGDE HANDEN
in elk jaargetij Hamea Gelei

N.V.V.-ers BESPRAKEN W INTERPROGR.

Onder voorzitterschap van de heer J. G.
Rengelink kwamen de afgevaardigden van
de diverse bij het N.V.V. aangesloten vak-
bonden bijeen. In zijn openingswoord heet te
de voorzitter in het bijzonder welkom de
afgevaardigden van de Vrouwenbond.
Na de notulen werd uitvoerig van gedachten
gewisseld over het a.s. winterprograinma.
Men was unaniem van oordeel, dat de
N.V.V.-cursusavonden weer gehouden moes-
ten worden, daar hieruit veel te leren valt.
Besloten werd de avonden te houden op 10
en 17 Nov., 15 Dec. en 12 Jan., met als
onderwerp: de sociale en economische as-
pecten der volkshuisvesting en woningbouw,
de groei naar de Europese eenheid en de
practijk van de W. en W.-wet.
Hierna werd nog eens gesproken over de
mogelijkheid om ook in Vorden, evenals
in vele andere gemeenten reeds het geval,
is, een agenda-commissie in het leven te
roepen, die de data en publiciteit regelt
van het winterprogramma der diverse ver-
enigingen en organisaties in de gemeente.
Nu zijn er veelal op dezelfde avond uit-
voeringen, vergaderingen, repetities enz.,
die schade ondervinden van de opeenhoping.
Uit de gedelegeerden werd een commissie
gevormd, bestaande uit de dames Jagt en
Kraaijkamp en de heren Koerselman en
Everhardt, die een en ander nader zal on-
derzoeken en met diverse verenigingen ter
plaatse contact zal opnemen.
Ook de mogelijkheid om de Vordense jeugd
een week vacantie in Vierhouten of elders
te doen doorbrengen werd onder (de loupe
genomen. Het a.s. St. Nicolaasfeest zal
weer op de bekende wijze met de jeugd
worden gevierd. Met een opwekking tot
het bijwonen van de cursusavonden sloot de
voorzitter deze drukbezochte vergadering'.

GOED GESLAAGDE FOKVEEDAG
Hier volgen de namen der prijswinnaars
van de fokveedag, welke vorige -week Vrij-
dag in Vorden is gehouden.

Voor M.R.IJ.-vee: H. J. Pardijs, D. Wagen-
yoort, H. J. Rietman, Stierenver. Delden,
F. Mullink, A. Wassink, Chr. D. Jansen,
J. W. Abbink, G. J. Arfman, G. Rossel,
Wed. D. Lettink, W. G. Ruiterkamp,' Wed,
J. A. Berenpas, H. J. Kornegoor, A. J:
Zweverink, G. J. Zweverink,' G. J. Wues-
tenenk, B. G. Lichtenberg, G. J. van Ark,
H. Rietman, G. J. Rietman, D. J. Tiessink,
W. Bouwmeester, G. J. Vruggink,' T. Roe-
iterdink, D. Pardijs, G. J. Regelink, A.
G. Nfjenhuis, G. J. Rossel, A. G. Gotink,
E. Pardijs, M. A. Memelink, H. B. .N,
Arends. H. J. Tiessink, H. Gosselink, H.
Hoetink, G. J. Mennink, J. Burkink, G.
Berenpas, H. Wesselink, H. J. Eggink, A.
J. Oltvoort, J. A. Steenblik.
Keurverzameling der fokverenigingen: la
Fokver. Veldwijk, 2 a Fokver. Mossels Be-
lang, 2 b Fokver. Vorden, 3 Fokver. Wil-
denborch.

Voor F.H.-Vee: Boerderij Groot Graf f el,
H. Tjoonk, G. Berenpas, Ghr. Jansen, E.
J. Hukker, A. J. Zweverink, M. H. Gotink,
H. W. Gal, W. Rietman, L. Wiltink, D.
J. Tiessink, G. W. Winkel, G. Nijenhuis,
Gebr. Meulenbrugge.

Afdeling schapen: D. Lettink, A: Tjoonk,1

D. Pardijs, G. J. Pelgrum, H. J. Berenpas,
M. H. Gotink, E. J. Peters, Huize Suideras*
Groot Graffel, H. G. Nijenhuis, J. J. Smit,
H. J. Rietman.

BIOSCOOP IN VORDEN
,üe film ,,AIs de dauw hangt, komt er
regen", welke vanavond in het Nutsgebouw
vertoond wordt, is gemaakt naar de /u eed-
se roman van Margit Söderholm, welke
roman bekroond is met de ereprijs van
dertigduizend Kronen.
Het gaat over een boerenmeisje, dat ver-
loofd is met een rijke boerenzoon, doch
dat haar hart verpand heeft aan Jon, een
zwervende speelman. Natuurlijk brengt
dit conflicten mee, maar uiteindelijk, na
veel spannende en grootse momenten, Volgt
toch de verbroedering. Het is een machtig
filmwerk, dat u meesleept van begin tot
eind.

BIJEENKOMST KANARIELIEFIIEBBERS
In zaal Bakker hield de heer G. Dorsch,
bondskeurmeester uit Amsterdam, voor de
leden van de kanarievereniging „De Vogel-
vriend Vorden e.o." een lezing met licht-
beelden over de herkomst van 'de kanaries
en hun J even in het wild. De kanaries,
zijn afkomstig van de Kanarische eilanden,
waar zij nogqin het wild leven. Zij werden
hier gevangen en in Europa verkocht, waar
men door kruising een 55-tal verschillende
soorten kanaries heeft verkregen. Verder
ging spreker uitvoerig in op de broed-
methode in Amerika en de verzorging en
opvoeding der jonge dieren. Een en ander
werd met lichtbeelden verduidelijkt. Vrij-
wel elke Achtcrhoekse kanarievereniging;
had vertegenwoordigers gestuurd naar deze
bijeenkomst, zodat de zaal flink bezet was.
De voorzitter, de heer J. te Loo, dankt,e
de spreker, waarna het houden van een
tentoonstelling besproken werd. Uiteinde-
lijk kwam men overeen om deze te houden
inl zaal Bakker en wel op 13 en 14 Nov. a.s.

H O O F D P U N T -
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijntabletten Koker 80 et



VERGADERING PLATTEL.VROUWEN
De afd. Vorden van de Bond van Platte-
landsvrouwen heeft Woensdag haar eerste
vergadering in dit seizoen gehouden. Me j.
Steenman, presidente, heette in het bijzon-
der de spreker, de heer Van der Meer, oud-
hoofdkeurmeester uit Zutphen welkom.
Na het openingswoord werden enkele brie-
ven behandeld en het winterprogramma
besproken, waarna de heer v.d. Meer een
lezing hield over het onderwerp: '„Toezicht
op de levensmiddelen vroeger en thans".
Op zeer interessante wijze vertelde spreker
hoe het vroeger ging, toen ter nog geen
toezicht was op de levensmiddelen.
Tijdens de pauze konden de dames ver-
schillende bedorven levensmiddelen en
voorwerpen zien, welke door de spreker
waren meegebracht. Mej. Steenman dankte
de heer v. d. Meer hartelijk voor zijn leer-
zame causerie en overhandigde hem een
doos sigaren als blijk van erkentelijkheid.

Snuffen wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weer met

VOETBAL
Vorden I heeft Zondag een verdiende 4—2
overwinning behaald in Zutphen op St.
Walburgis 1. Vorden had met rust reeds
een 4—O voorsprong dank zij enkele goede
schoten van de jeugdige voorhoede. Even-
als tegen Zelhem pakte Vorden de zaak na
rust niet meer stevig aan met als gevolg,
dat de Zutphenaren de achterstand kon-
den inlopen tot 4—2. Gelukkig bleek de
voorhoede van St. Walburgis niet bijzon-
der schotvaardig te zijn, anders had de
stand er wel eens anders kunnen uitzien.
Vorden 2 won met 5—O van RuurloS, dat
maar zeer zwakke tegenstand bood. Niet-
tegenstaande de vijf doelpunten was de
Vorden-voorhoedc wel zeer zwak. Gezien
het aantal kansen had de stand wel 10—O
moeten zijn. Vorden 3 verloor van 'Bic 4
met 4—2, terwijl Vorden a van Zutphania a
met l—O verloor.
A.s. Zondag komt Halle I bij Vorden op
bezoek. Halle I is nog ongeslagen en zal
ook in Vorden trachten dit record te hand-
haven. Gezien het uitstekende spel van de
gasten geloven we dat Vorden het zwaar
te verduren zal krijgen. Met een gelijkspel
mag Vorden tevreden zijn.
Het verdere programma is S.V.B.V. I—Vor-
den II, Vorden 3—St. Walburgis II.

BENOEMING
Tot loco-Burgemeester dezer gemeente is
aangewezen wethouder A. J. Lenselirik.

N.S.U; OP BEZOEK
De traditionele ontmoeting tussen de Vor-
den-veteranen en de NSU-veteranen is in 'n
gelijkspel 3—3 geëindigd, waarmee de ver-
houding goed wordt weergegeven. Bij Vor-
den speelde de voorhoede lang niet onver-
dienstelijk, waarbij Fr. Smit en tie altijd
nog snelle J. Uenk voor de doelpunten
zorgden. Piet Ultee zorgde bij Utrecht voor
de drie doelpunten. Er werd prettig ge-
speeld en de oudjes lieten vaak zien, dat
zij de technische kneepjes van net spel nog
lang niet vergeten waren. De vrolijke noot
ontbrak natuurlijk ook niet. De heer W^
Jansen leidde deze ontmoeting naar aller
genoegen.
Na afloop verzamelden zich de spelers in
Hotel Bakker, waar nog vele oude sport-
herinneringen werden opgehaald en waarbij
over en weer hartelijke woorden door de
voorzitters werden gesproken. Het ligt in
de bedoeling, dat de Utrechtenaren Volgend
jaar, wanneer Vorden haar 25-jarig 'be-
staan herdenkt, een tweedaags uitstapje
naar Vorden zullen maken en dan tevens
een jubileum-wedstrijd spelen.

OPBRENGST COLLECTE
De collecte, ten bate van het t.b.c.-fonds
„Draagt Elkanders Lasten'' heeft f 358,25
.opgebracht.

HOND DOODDE 16 KONIJNEN
Dinsdagnacht heeft een hond bij de land-
bouwer Bruinmelman in het Mossel kans
gezien om 16 volwassen konijnen dood te
bijten.

JUBILEUM
Onze plaatsgenoot, de heer R. Elbrink, her-
dacht Zaterdag j.l. de dag waarop hij 25
jaar vertegenwoordiger was voor de N.V.
Textielmaatschappü v.h. Gebr. Driessen te
Aalten. In de feestelijke bijeenkomst in de
cantine van de fabriek te Aalten werd de
jubilaris temidden van zijn kinderen toe-
gesproken door de directeur, de heer H.
Rierink en werd tevens de gebruikelijke
enveloppe overhandigd. Mevrouw Elbrink
ontving bloemen. Nadat nog enkele spre-
kers het woord hadden gevoerd wTerd een
foto gemaakt. De personeelsleden werden
nadien in de gelegenheid gesteld om hun
gelukwensen aan te bieden.
Vele dorpsgenoten, vrienden en medebe-
stuursleden van verenigingen maakten des
avonds hun opwachting ten huize van de
jubilaris, waar talrijke bloemstukken ge-
tuigden van het medeleven met 'de familie
Elbrink.

UITVOERING VAN WERKEN
De raad heeft destijds besloten, behoudens
goedkeuring van Ged. Staten, de hcrbe-
strating van het Kerkstraatje en de aanleg
van, een nieuwe weg bij de woningen op
Het Hoge, op te dragen aan de fa Kuipers
te Olst. Ged. Staten hebben hiervoor hun
goedkeuring verleend.
De raad besloot eveneens de 'bouw van een
tjiieuw locaal aan de O.L. School in het
dorp op te dragen aan de fa Bijenhof en
Zn alhier, hoofdaannemer; de aanleg van
de centrale verwarming aan fa Emsbroek
en Zn en het schilderwerk aan de fa Jöris-

ni en Bodegom. Ook in dit geval is de
goedkeuring van Ged. Staten ontvangen,
zodat met het werk een aanvang is gemaakt.

UITSTEL COLLECTE
De collecte van de Ned. Ver. tot bescher-
iming van Dieren, die heden Zaterdag ge-
houden zou worden, is tot nader aankondi-
ging uitgesteld.

bracht hierna een uitgebreid jaarverslag,
waaruit we vermelden, dat het ledental op
l Augustus 80 bedroeg. De vereniging or-
ganiseerde dit jaar weer de traditionele
fceriewedstrijden, welke een groot succes
werden, er werd door 19 elftallen aan
'deelgenomen. Met dankbaarheid werd in
het verslag melding gemaakt van de keu-
rige verzorging van de Ratti-flitsen in hel
parochieblaadje. De administrateur-kasbe-
heerder. de heer A. Boerkamp, bracht ver-
slag uit van de financiële toestand. Hij kon
een optimistisch geluid laten horen, daar
er een batig saldo was. De voorzitter dankte
hem voor zijn accurate belu-er 'en richtte
ren speciaal dankwoord tot de heren B.
Schoenaker (Dorp) en J. Gerritsen, die ge-
durende negen maanden resp. het werk
van secretaris en penningmeester hadden
waargenomen en zeer veel werk hadden
verricht.
In de kas-controle-commissie 1953 werden
benoemd de heren H. Hartman (Bakker),
Th. Lichtenberg en H. Wellink.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd
het gehele altredende bestuur bij acclamatie
<herkozen, zodat dit thans bestaat uit de
heren R. Schoenaker (voorzitter), H. Hart-
man (secretaris), Th. Zieverink (penning-
meester), C. de Wild en B. Schoenaker
(Kranenburg) bestuursleden. De heer A.
Boerkamp werd tot 2de penningmeester ge-
kozen en in de vacature. B. Bessefink werd
benoemd, de heer B. Borgonjen. Vervol-
gens deed de voorzitter enkele mededelin-
gen over het a.s. winterprogramma. Be-
sloten is om maandelijks een contactavond
te organiseren om hierdoor de onderlinge
vriendschapsbanden te verstevigen. In de
nawinter zal de jaarlijkse feestavond wor-
den gehouden. Er zal deze winter streng
worden getraind, want, aldus de voorzitter,
dit is absoluut noodzakelijk uil men tot
goede resultaten komen.
De reclame-commissie werd wegens ver-
trek van de heer B. Heuvelink aangevuld
met de heer G. Tolkamp. De el 11 al-
commissie zal voorlopig worden gevormd
door de heren C. de Wild en Th. Zieve-
rink, totdat hier een nadere regeling voor
getroffen is.
Pater Frankhuijzen sprak tenslotte als
Geest. Adv. een kort opwekkend woord,

tanden Wit, adem

RATTI-NIEUWS
De tweede competitiewedstrijd, welke Ratti
Zondag op eigen terrein speelde tegen de
Witkampers I uit Laren, is voor de thuis-
club in een verdiende 5—O zege geëindigd.
De thuisclub was bijna de gehele ontmoeting
sterker, doch de Larense ploeg had wel een,
tegenpunt verdiend.
Het tweede elftal trok naar Steenderen 3
en moest beide puntjes daar laten, doordat
zij met 3—l verloor. Ratti B speelde op
eigen terrein tegen het elftal van de O.L.
School Dorp, welke door de gasten met
6—2 werd gewonnen.
Voor a.s. Zondag staat er op het program-
ma : Grolse Boys I—Ratti I. Waarschijnlijk
zal Ratti dan weer met een volledig elftal
uitkomen. De reserves gaan naar Keyenb.
Boys 3 en de A-junioren spelen tegen S.
V.B.V. a en de B-junioren tegen de Medler-
school.

JAARVERGADERING RATTI
De R.K. Sportvereniging „Ratti',' hield haar
jaarvergadering onder voorzitterschap van
de heer R. Schoenaker. De Voorzitter wierp
een korte terugblik over het afgelopen jaar
en memoreerde, dat Ratti's positie er zeker
niet op was achteruitgegaan. De resultaten
van het 1ste en 2de elftal hadden bj ter
kunnen zijn, doch spr. vertrouwde er op.
dat beide elftallen thans hun beste beentje
zouden voorzetten in de nieuwe competitie.
De A-junioren hebben in het afgelopen
jaar een prachtige prestatie verricht door
in hun afdeling ongeslagen kaïnpioen te
worden. De secretaris, de heer H. Hartman,

waarin hij er zijn bijzondere vreugde over
uitsprak, dat er in het afgelopen jaar zo
veel goeds tot stand was gebracht. Hij ver-
trouwde op de sport ivi tei l van de leden en
>hoopte ook, dat zij het bestuur steeds hun
medewerking zouden verionen.
Hij deelde nog mede, dat op Zondag 4 Oct.
een H. Mis zal worden opgedragen voor
het welzijn der vereniging en alle leden.
Tot slot bleef men nog «enige tijd gezel l ip
bijeen.

GESLAAGD
Voor het examen van de Vakgroep Kleer-
makerij slaagde onze plaatsgenoot, de heer
J. A. Veldscholten, voor Meesier in het
Herenmaatkleermakersbcdrijf (Theor. ged.)

De advertenties moeten u i t e r l i j k des
Donderdags in ons bezit zijn. Tel. 404

N.V. Handelsmij.
Osmond & Zn

Dieren medicamenten
verkrijgb. bij A. Daal-
meijer, D 116.

De kerkeraad der Geref
Kerk wenst bij inschr.
te verkopen een goed
onderh. motorrijwiel.
Te zien bij de koster.
Biljetten worden inge-
wacht voor Zaterdag
3 Oct. bij J. W. Heij-
enk, B 103.

Voor slechts f 130.—
koopt u bij ons een ge-
garandeerd Ie klas rij-
wiel, compl. niet lamp,
slot, jasbeschermer en
spatlap. Ook voor kin-
derfietsen is het adres
Barink's Rijwielhandel

Te koop éénroedige
berg, fornuis, haard en
een lamp. J. B. Uenk,
b. d. Bramel, te zien
Zaterdagsmiddags na
2 uur.



Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje

ROELFIEN
(Roely)

G. J. Golstein
L. H. Golstein-

Scholte

Vorden, 24 Sept. '53.
^B -̂ £- .̂ ^^_ .̂ x .̂ .« ŝ̂  —^>——^^fc--«^^-^H

We houden bar veel
van honden,
maar niet op de weg.
Koopt een
halsband met lijn
bij Luimes' Zadelma-
kerij en houdt hem goed
vast. Is voor mens en
dier beter.

V OOK, ffLLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL-.272

A.s. Zondag, 2 uur:

Vorden l -

Halle l

VERLOREN:
Weg Delden-Hackfort
één zwarte glacé dames
handschoen. Terug te
bezorgenbij H. B. Ems-
broek, Insulindelaan 2.

Te koop 5 biggen bij
E. J. Wenneker,

Veld wij k, Vorden

Te koop 3 biggen bij
G. Lenselink, C 145.
Aangeboden een goed
onderhouden radio-
toestel. R. Elbrink,

Molenweg.

Te koop r.b. dr. maal,
a.d. teil. 6 Oct. wit bedr.
H. Weenk ..Muizerije"
Te koop 6 zware big-
gen bij M. Groot Was-
sink. Galgengoor.
Te koop Fiat-stations-
car-bestelauto. Zeer
geschikt voor bakker,
reizende winkel, enz.
G. H. Vreeman,
de Viersprong, Vorden
Te koop 6 zware biggen
en inmaak andijvie bij
G. W. Assink, Vor-
densebos.
Te koop 27 prima
witte Leghornhennen,
4' /a mnd oud en 3 inge-
schreven ooilammeren,
bekroond op de Prov.
Fokdag. F. Steenblik,
C 13, Hackfort.

HERMAN NIJENDIJK
P n

JO TJOONK
geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op Donderdag l Oct.

U om 11 uur ten Gemeentehuize te Warns-

X
veld. Kerkelijke inzegening om half

- twaalf door de Weleerw. Heer Ds
X H. Y. Talens in de Ned. Herv. Kerk
^ te Warnsveld.

Sept. 1953Warnsveld, Warken B 38

Vorden, Hackfort C 9

Toekomstig adres: Warken B 38

Receptie van 4-5 uur, Warken B 38

A
ft Maandag 28 September a.s. hopen \
^ onze geliefde ouders

H. BOUWMEESTER

en
G. BOUWMEESTER-PARDIJS

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen
en verloofden.

Hendrik - Elly
Anneke - Wim
Hentje - Derk

CcIcgcnlH'id tot feliciteren van 3-5 uur.

LINDE, September 1953
„Nieuw Rikkenberg"

Heden overleed in het Algemeen Zie-
kenhuis te Hengelo (O.) onze innigge-
liefde Zuster, Behuwdzuster en Tante

PAULINA OONK
wed. van^^J. Daniels

in de ouderdom vW 71 jaren.

Uit aller naam
H. J. OONK

VORDEN, 24 September 1953.
Hengeloseweg 23

De begrafenis zal plaats vinden op
Maandag 28 September om 13.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden
Vertrek van Hengeloseweg 23, om
12.45 uur.

Nuts-bibliotheek, Vorden
Zaterdagsmiddags geopend van 4—5.30 uur

Dinsdagsmiddags van 3.30—4.30 uur.
Slechts 5 et per boek per week

De nieuwe Engelse boeken zijn er weer!

AANBESTEDING
Door ondergetekende zal op Maandag 5
October 1953, nam. 4 uur in café „De Zon"
Wed. Hartman te Vorden, namens de heer
A. Beerning worden aanbesteed:

Het verbouwen van het Kappershuis
a.d. Raadhuisstraat te Vorden

De inschrijving kan geschieden in percelen
of onder massa (geen perceel ijzerwerk) en
is uitsluitend bedoeld voor aannemers uit
de gemeente Vorden en genodigden.
Bestek met tekening zijn vanaf Dinsdag
29 Sept. a.s. tegen betaling van f 10.—
(rest. l' 7,50) verkrijgbaar aan liet kantoor
van de architect.

P. BAKKER, Arch. B.N.A.
Vorden - ^utphenseweg1

^Ltteniie !
Uw wintergarderobe nog niet
in orde? Bel dan K 6750-3191 of
stuur even een kaartje 's Maandags
voor 9 uur 's morgens dan komen
we dezelfde dag het goed voor chem.
reinigen nog halen, en heeft u het 's
Zaterdags weer thuis.

Door 130-jarige ervaring op het gebied van
CHEM. REINIGEN, VERVEN, ONZICHT-
BARE STOP P AG E enz. is het oudste en
juiste adres:
Stoomververij en Chem. Wasserij

N.V. HOEKSEMA
Sprongstr. 10, Telef. K 6750-3191, Zutphen

Alles gratis halen en brengen

p.s. Heden 20 pet korting voor
het verven van mantels, japonnen en rokken

Fokbedrijf Buitenzorg
vraagt een nette, accurate

jongen of meisje
voor valnestcontröle der hennen
en eenvoudige administratie.

M. M. HARING

Dansstudio Houtman
Vervolg inschrijvingen voor
de clubs voor beginners en
gevorderden op heden-
avon^^van 6—10 uur en
ZondQP de gehele dag aan
de School, 't Hoge 8.
Aanvang der cursussen a.s.
Zaterdag in zaal Lettink.

Bezoekt vanda

Het Volksfeest
aan de Medlertol

Aanvang der wedstrijden 1.15 uur

GROTE DANSTENT

Schouw Waterleiding
Het gemeentebestuur van Vorden maakt
bekend dat de najaarsschouw over de water-
leidingen zal aanvangen op 12 October '53.
Onderhoudsplichtigen worden aangemaand
zorg te dragen, dat de waterleidingen vóór
die datum in een schouwbare toestand wor-
den gebracht.

rt/enst u
de oude matrassen weer als nieuw ?

Laat ze dan door ons
vakkundig overtrekken en bijvullen

Ze gaan dan weer jaren mee!

Vraagt stalen en prijzen S»

Johu Heerink - Vorden
COMPLETE MEUBILERING

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Deze week
verkochten we

karrevrachten
vol koedekken!

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden

AUTO-
Accu's
Banden
Lampen
Poetsmiddelen
Olie
Kachels
Spiegels
Stuurw. hoezen

en verder alle moge-
lijke onderdelen en
accesoires zijn ver-
krijgbaar bij

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

H.H. Landbouwers,
Indien u zelf straks in
de wintertijd klaver-
ruiters wilt maken, dan
kanikthansde stokken
daarvoor leveren te-
gen EXTRA L A G E
PRIJS.
J. Roelvink, bij 'tzwem-
bad, Vorden.

Te koop een 2e hands
meisjesfiets, leeft. plm.
7-8 jaar. Barink's

Rijwielhandel

Wie heeft mijn donker-
blauwe jekker gevon-
den? Berend Jan Gars-
sen, Enkweg 19.

Eetaardappelen te koop
(Noordeling) f 6.00 per
mud. J. G. Wassink,
b. d. Bramel.

Te koop 4 zware big-
gen. J. W. Wesselink
't Elshoff.

Toom biggen te koop.
H. L. Memelink,
Hengelosew. Vorden.

Contact., pakt

Te koop gevraagd:
een lichte wendploeg.
Aanb. aan W. Besse-
link, Smederij, Ruurlo-
seweg.

Te koop dr. volbl. vaars
m. als vaars 148 kg
boter. A-bedrijf.
G. J. Arfman, Wilden-
borch.

Te koop etalagekast
met spiegels, 2 trek-
wagens, l tuinhekje.
A.Beerning, Raadhuis-
straat 9.

Te koop neurende en
versgekalfde Friese
koeien m. beste melkl.
G. Vlogman Hackfort

Speciale goedkope
aanbieding van ge-
schilde rikpalen, lang
2 meter. J. Roelvink,
bij 't zwembad Vorden.



Voetbalver. „Vorden"

Zaterdag 3 Oct.

C O N T A C T A V O N D
Zaal Bloemendaal

Vele attracties
Mooie prijzen.

• KOMT ALLEN •

\^ LEVERfiNCIER.
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VORDEM Tfi.272

Kinderwagens
verkopen wij alleen
uit voorraad, in alle
modellen en uitvoe-
ringen.

Ópeciale prijzen

JOH. HEERINK
Vorden

H.H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Wij blijven hoog in kwaliteit
en laag in prijs!

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

Extra reclame

100 gr
100 gr
100
100
100

gr.

gr-

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
hoofdkaas

200 gr. lunchworst
200 gr. pekelvlees

Beleefd aanbev.

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

120 et

90 et
60 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

WOL • WOL • WOL

Als attractie alleen deze week van
Zaterdag 26Sept. t.m. Zaterdag 3 Oct.

GEKLEURDE WOL -
100% wol p. knot van 100 gr. Ij

JAEGER WOL
per knot van 100 gr.

Zie onze speciale wol-etalage

1,49

RAADHUISSTR., VORDEN

BOUWVERENIGING

U kant beter een lamp KOPEN
dan tegen de lamp LOPEN!

Betere rijwiellampen koopt u voordelig bij

A. G. TRAGTER
Ook voor repara t ie uw adres

Nuts-spaarbank

Dorpsstraat 40
Opgericht 1819

- Vorden

De Bank stelt

gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.
Vraagt inlichtingen.

Wie niet adverteert wordt vergeten
Is uw oude

gestikte deken versleten?

Ruil deze dan bij ons in!
Tegen bijbetaling van f 23,50 ontvangt
u bij ons
een prachtige gewatteerde deken
(dus geen wolvlok deken) er voor terug.
Alleen gedurende de maand September

Joh. Heerink - Vorden
COMPLETE MEUBILERING

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
30 September

(St Michielsmarkt)

te Hengelo (Gld.)
Tijdens de markt Enterkeuring van warm-
en koudbloedpaarden.

De Marktvereniging

NUTSSEIZOEN
Aanvang van het Nutsseizoen

Vrijdag 23 October

Nieuwe leden kannen zich opgeven.

Op de cursus Engels, evenals op de
cursus Huidverzorging kunnen zich
nog nieuwe deelnemers opgeven.

Kindercursus Volkskunst, te geven
door mevr. Stam, voor kinderen van
6—16 jaar.

Opgave bij mevr. v. Mourik-Spoor.

Cursus Schilderkunst in de 17e, 18e
en 19e eeuw in Nederland. 3 avonden.
Opgave voor Zaterdag 3 October bij
mevr. van Mourik-Spoor.

Begin October aanv. Nutszangschool

Ledenvergadering
op Woensdag 30 September
des nam. 4 uur ten Gemeentehuize

Wenst u zich nog te
laten inschrijven voor
de cursus voor begin-
ners of voor gevorder-
den?

Doe dit dan spoedig

Aanvang der lessen
Zaterdag 3 October

Dansschool M. J. KRONEMAN

VROUWENBOND N.V.V. Vorden

a me s l

Vrijdag 2 October 's avonds 7.30 uur
in het Nutsgebouw (Koffiekamer)
LEZING door de heer J. v.d. MEER,
Keurmeester van de Warendienst te

Zutphen, over het onderwerp:

„Het toezicht op levensmiddelen"
Toegang vrij voor iedereen!

Voor export gevraagd:

Aardappelen
geen Bintje of Alpha

Opgave zo spoedig mogelijk

Fa J. W. Albers, Vorden

Kwaliteits speculaas
maakt uw bakker zelf

maar —
wij hebben ook

Fabrieks speculaas
voor

(39 ct per 250 gramj

Vordense Bakkersver.
(waarbij aangesloten alle Vordense
Bakkers behalve KOERS)

Hedenavond

BAL
in Concordia te Hengelo-G

NIEUWE MODELLEN
voor Herfst en Winter
vindt u bij

WULLINK's Schoenhandel
„Onbetwist de schoenenspecialist"


