
CONTACT Zaterdag 6 Nov. 1954

16e Jaargang No 32
Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnem. postkant. Vorden HET NIEUWS* EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.25 p. halfjaar. - Advertentieprijs 4 cent p. mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

STIERENKEURING

De najaarsstierenkeuring zal worden gehou-
den op de volgende uren:
Zaterdag 20 November te Ruurlo om 11.30
uur, Lochem 13 uur, Laren 14 uur, Vorden
15 uur en Hengelo 16 uur, Maandag 22 Nov.
te Warnsveld om 8 uur.
Bij de voorgeleiding van een stier, geregi-
streerd bij „Het Nederlandsche Rundvee-
stamboek" moet worden getoond een zwarte
schets, afgegeven door de vereniging ,,Het
Nederlandsche Rundveestamboek". Bij de
voorgeleiding van een stier, geregistreerd bij
een fokvereniging, moet worden getoond een
uittreksel uit het register van jongvee van een
erkende fokvereniging, gewaarmerkt door de
Provinciale Melkcontröledienst, te Arnhem.

EMIGRATIE-VOORBEREIDING

De Algemene Emigratie Centrale zal op korte
termijn voorbereidingscursussen gaan organi-
seren om asp. emigranten zo goed mogelijk
beslagen op het ijs te laten komen.
Deze cursussen omvatten 50 uren practisch
Engels, 10 uren kennis van land en volk en
5 uren medisch-hygiënische voorlichting. Het
Engels wordt gegeven door bevoegde leraren,
en medisch-hygiënische voorlichting door dok-
toren of verpleegsters.
ledere emigrant die zich reeds aanmeldde en
die met plannen loopt voor emigratie in de
toekomst wordt geadviseerd deel te nemen,
ook desgewenst iemand, die nog in het geheel
niet denkt aan emigratie.
Het cursusgeld varieert van ƒ 45.— tot ƒ 5.—.
Voor verdere inlichtingen verwijzen we u naar
achterstaande advertentie.

SINT NICOLAAS-ACTIE

Ook dit jaar zal de Vordense Winkeliersver-
eniging weer een grootscheepse actie tijdens
de Sinterklaastijd op touw zetten. Er zullen
weer bonnen voor het Vorwi-spel worden uit-
gegeven, voor welk spel dit jaar iedere avond
een slaapkamer-ameublement als hoofdprijs
beschikbaar is. Verder nog vele andere prijzen.
Het zal dus zeker lonen om te gelegenertijd
uw aankopen weer in Vorden te doen.

Kerkdiensten Zondag 7 November.
Gebouw Irene

9 uur de heer J. H. Schellingerhout
10.30 uur Ds Schoch, Jeugdpredikant
te Rotterdam. Jeugddienst.

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

/?./C. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 6 Nov. van 5 uur t.e.m.
Zondag 7 Nov. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 93 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 42.— tot f 50.—

Handel was redelijk

Burgelijke stand van 29 Oct. t.m. 5 Nov.
Ondertrouwd:}. v. d. Werffen J. Brummelman
M. Kleiman en G. R. Brummelman; J. W. Hart*
man en J. A. M. Besseling
Overleden: J. Molendijk, oud 61 jaar, over-
leden te Zutphen; F. A. Romville, wed v.
H. J. Damhaar, oud 78 jaar.

JONGE KERKAVOND
Voor de Jonge Kerkavond van Donder-
dag waren uitsluitend jonggehuwden uitge-
nodigd. Het onderwerp voor deze avond was:
„Gesprekken met de dokter over het huwelijk".
Spreker was Dr EedÉfcs uit Eefde. In zijn
nnpninnswnr»rH rof-<-<>^^c

CBTB, CBPB EN CJBTB BIJEEN

De CBTB, de CBPB en de CJBTB, afdeling
Vorden hielden een gecombineerde vergade-
ring in het gebouw Irene. In z i jn openings-
woord wees de heer A. J. Lenselink er op dat
deze vergadering was belegd op voorstel van
de CBTB-presidente, me j. M. v. d. Kamp. Het
verheugde spreker dat nu ook de chr. land-
bouwhuishoudschool bijna gereed is, te meer
omdat deze school, evenals de bijzondere lage-
re landbouwschool, tot stand is gekomen door
eendrachtige samenwerking van GMvL en
CBTB.
Hierna verkreeg de heer G. J. v. Roekei, hoofd
van de bijzondere lagere landbouwschool, het
woord over zijn reiservaringen in Engeland.
Een en ander werd met laiitaarnplaatjes ver-
duidelijkt. De bevolking is vriendelijk en be-
hulpzaam en men is „heer in 't verkeer". Men
vindt er een FH-rundveeslag, vaak gekruist
met het Schotse veeslag. In de landbouw vindt
men meest grote bedrijven, waarbij alles is
gemechaniseerd. Er zijn bedrijven van plm.
80 ha en de vaste werktijd op deze bedrijven
is acht uur per dag. Ook had spreker een
boerderij bezocht met 1400 varkens en 45
melkkoeien. Deze koeien werden veelal door
de boer zelf gemolken met de Simplex melk-
machine. In het algemeen is de tbc-bestrijding
ver achter bij Nederland. Op plm. 90% van
de veestapel is het tbc-onderzoek nog niet toe-
gepast. Dat men er uitsluitend grote bedrijven
aantreft , vindt zijn oorzaak hierin dat volgens
de Engelse wet de oudste zoon de wettige be-
drijfseigenaar is. Nadat de spreker enige vra-
gen had beantwoord bracht de voorzitter hem
dank voor zijn gehouden causerie, onder aan-
bieding van een rokertje.

LEZING BESTUURDERSBOND

De Vordense Bestuurdersbond van het N.V.V.
hield haar eerste cursusavond, onder leiding
van de heer G. Koerselman. Deze opende de/e
zeer druk bezochte avond met een speciaal
welkomstwoord tot de heer Jansen v. d. Wal

.uit Utrecht, die zou spreken over „De toe-
komstige oudedagsvoorziening". Uitvoerig
werden door deze spreker de toestanden van
voor de oorlog en de verzorging der bejaar-
den belicht. Na de oorlog kregen wij de Nood-
wet Drees, die een belangrijke verbetering
bracht, doch niet in alle finesses voorzag. Dit
zal wel het geval zijn met de nu komende
definitieve wet, waarin ook de zelfstandigen
worden betrokken.
Spr. gaf aan hoe het kapitaal gevormd moet
worden, enz. en sprak ook over de eigen in-
komsten en de aftrek hiervan. Na de pauze
kwamen nog vele vragen los, welke door de
spr. op duidelijke wijze beantwoord werden.
Tot slot wekte de heer Koerselman de aan-
wezigen op ook de tweede cursusavond op
19 November te bezoeken.
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BEKROOND
Op de te Ruurlo gehouden kanarie-tentoon-
stelling behaalde de heer A. van Veldhuizen
een 2e prijs met 86 p. met een rood-agaat-
schimmel, idem met oranje-rood en een Ie
prijs met 88 p. met oranje-bruin.

IVOROL
Elke tand

een brillani
KLAPROOSDAG

De collecte voor klaproosdag wordt hier in
de week van 8—13 Nov. gehouden. De gelden
van deze collecte worden bestemd om de gra-
ven van de geallieerde soldaten, welke voor
onze vrijheid gevallen zijn, te onderhouden.
Voor 10 jaar terug was het ons alles waard
om bevrijd te worden. Toon dan nu door een
milde bijdrage wat het u waard is om vrij
te zijn!

GESLAAGD
Mej. Dini Wolsing behaalde te Utrecht het
diploma voor academisch opgeleide Chiropo-
diste (voetkundige behandeling, pedicure en
massage). Het examen werd afgenomen door
doktoren en voetspecialisten.
Te Apeldoorn slaagde voor het diploma ma-
chineschrijven onze plaatsgenote Mej. A.
Klein Selle. Zij werd opgeleid door de Heer
Klein Lebbink.
De heer Th. Houtman, dansleraar alhier,
slaagde te Utrecht voor het diploma Algemene
vorming, omvattende psychologie en opvoed-
kunde voor dansleraren, rekenkunde, Ned.
taal, geschiedenis, aardr., kunst, boekhouden
en Godsdienst. Het examen werd afgenomen
door Dr v. d. Linden van het Ned. Studie-
centrum te Culemborg.

HULDIGING BIJ AFSCHEID
De heer E. te Veldhuis, die 15 jaren als kruide-
niersbediende bij de heer F. A. Smit in dienst
is geweest, en nu in een andere werkkring is
aangesteld, kreeg een rijwiel aangeboden als
blijk van waardering voor zijn trouwe diens-
ten. Van het personeel kreeg hij een vulpen
als aandenken.

zette TTS Langstraat uiteen,
wat de bedoeling van deze bijeenkomst was.
Dr Eerkens belichtte eerst vanuit de bijbel
de zin van het huwelijk. Het is een inzetting
Gods, bedoeld tot verrijking van twee men-
senlevens in een blijvende en totale levens-

KOMT U MORGEN OOK NAAR DE

t JEUGDDIENST?
Zondagmorgen 10.30 uur in gebouw IRENE,

Hierin nreekj Ds.. M, C, Schoch, Jeugdpreuikant van Groo^-Rotterdam over: „voor-
beschikking''.

gemeenschap. Het hujAJijk moet een weer-
spiegeling zijn van JlProuw en de liefde,
waarmee Christus Zich verbonden heeft aan
Zijn Gemeente.
Dr Eerkens sprak over de gevaren die een
huwelijk bedreigen. Over de kinderloosheid
over het samenwonen met de ouders uit ge-
brek aan woonruimte. Dan zal de verstandige
moeder, als haar getrouwde zoon moeilijk-
heden heeft met zijn vrouw, hem er op wijzen,
dat man en vrouw dit met elkaar tot een
oplossing moeten brengen. Verder werd breed-
voerig gesproken over de verantwoordelijk-
heid tegenover God bij de gezinsvorming.
Na de pauze werden door de spreker een
groot aantal schriftelijke vragen op zeer
duidelijke wijze beantwoord.
Tenslotte dankte Ds Langstraat Dr Eerkens
voor zijn leerzame voordracht en stelde aan
de jonge mensen voor met deze bijeenkomsten
voor jonggehuwden door te gaan.

HOOFD'en KIESPIJN
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

UITVOERING DAMESKOOR

Het Vordens Dameskoor heel t haa r uitvoering
vastgesteld op Donderdag 18 November. De
op/et is gelijk aan voorgaande jaren, daar de
volle /alen wel bewe/en hebben dat een ge-
varieerd programma, zoals het koor steeds
geelt, bij het Vordense publiek het meest in
(Ie smaak valt.
Aan decors en costuums wordt deze keer heel
veel zorg besteed. Als extra attractie in het
bont programma / i j n een paar balletten inge-
last, waarvoor de dames, onder leiding van de
balletdanseres mevr Jurriëns uit Arnhem, al
wekenlang aan het oel'enen zi jn . Het belooft
dus weer een prachtige avond te worden.

Men kan niet beweren dat Vorden het in deze
competitie meezit. Er is nog geen wedstrijd
gespeeld zonder dat er invallers aan te pas
kwamen. Zondag tegen de Warnsveldse Boys
waren er niet minder dan 6 invallers voor ge-
blesseerde spelers. Dat was wel jammer omdat
in de strijd om de onderste plaats te ontgaan
de punten tegen de Boys van grote waarde
z i j n . Een volledig Vorden had zeker de punten
thuis gehouden. Met rust was de stand 1—0 in
het voordeel der Boys, die wel overwegend
sterker waren, doch voor het doel niet schot-
vaardig bleken. Overigens had Vorden Smith
weer in het doel staan, wat een onoverkomen-
l i jk struikelblok voor de Boys bleek te zijn.
Ook in de tweede helft waren de Boys sterker,
ondanks dat Vorden enthousiast werkte, het-
geen beloond werd met een mooi doelpunt
van A. Bosch. Het leek er op dat Vorden hier-
na zelfs een goede kans op de overwinning
kreeg, maar het offensief duurde te kort en
bovendien ontbraken de schutters. Even voor
het einde maakten de Boys niet zonder enig
geluk het winnende doelpunt.
Doordat Vorden II met een bijna geheel uit
invallers bestaand elftal de strijd tegen Steen-
deren III moest aanbinden ging ook deze wed-
st r i jd verloren. De reserves moesten op eer-
volle wijze met 3—1 de vlag strijken.
Vorden A boekte ditmaal weer eens een mon-
steroverwinning en wel op Zutphania B. Vor-
den A won met liefst 20—0.
A.s. Zondag trekt Vorden I naar Zelhem. He-
laas is het elftal nog lang niet volledig, zodat
het voor de geel-zwarten wel een zware op-
gave zal worden. Wanneer er gewerkt wordt
als j.l. Zondag en met een beetje geluk, is een
gelijk spel niet onmogelijk.
Vorden A ontvangt Be Quick B, terwijl Vor-
den B tegen SSSS A ten strijde trekt.

Contact wordt in 1140 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!

VOLKSONDERWIJS

De voorzitter van de Federatie Gelderland
voor Volksonderwijs, de heer Van Zoest uit
Nijmegen, hoopt op de ledenvergadering van
de af d. Vorden—Linde te spreken over een
actueel onderwerp. Bijzonderheden zijn per
adverentie bekend gemaakt.

RUITER WEDSTRIJDEN

Door de landel i jke rijvereniging „de Graaf-
schap" z i j n voor heden Zaterdag ruiterwed-
strijden georganiseerd. Aan de/e /.g. „samen-
gestelde wedstrijd" o m v a t t e n d e dressuur, sprin-
gen eri een cross-countiy nemen een zest igtal
paarden, van diverse rijverenigingen uit de
omgeving, als Gorssel, Laren, Geesteren,
Barchem en Ruurlo, alsmede uit Eist en Velp
deel. In de morgenuren worden de dressuur-
proeven alsmede het springconcours verreden,
terwij l in de namiddag op het landgoed „de
Kiefskamp" de cross-amntry wordt verreden.

Mei H R m E A Gelei
handen om trots op te zijn

P.T.T. JUBILEUM

Volgende week Vrijdag zal het 25 jaar geleden
/ i j n dat de heer Th. Eckhardt als besteller in
dienst trad bij de P.T.T. in Den Haag. Hij is
nu ongeveer 12'/o jaar in Vorden werk/aam
en staal als een hulpvaardige besteller bekend.

TONEELVER. V.O.P.

De hier welbekende toneelvereniging V.O.P.
uit Doetinchem zal volgende week Zaterdag in
Irene het toneelstuk „Op een mooie dag in
Mei" opvoeren. Allen die het goede spel van
V.O.P. al eens hebben bewonderd, /u i len mi
zeker ook dit mooie stuk willen zien. Zie ook
advertentie.

Koop een klaproos in de week van 8-13 November
r\-\- •- i • « -•
Ook uit de circulatie genomen geld (papier of munt) heeft voor ons waarde!



Ót. ^ïLicolaas &onit in l/orden

ook voor U!
Win een van de prachtige prijzen, welke door de gezamenlijke winkeliers beschikbaar worden gesteld.

IEDERE DAG EEN PRACHT SLAAPKAMERAMEUBLEMENT en vele andere waardevolle prijzen.

NU meer dan ooit, koopt in de gemeente Vorden!!
Vordense Winkeliersvereniging

DAMMEN

De Vordense damclub heeft haar onlangs ge
kden nederlaag goed ter harte genomen. Ni
won ze met 13—7 van Beekbergen. Oukes—
Hylkema 2- O, Geerken—Jacobsen 1—1, Lam
mers—Plante 2—0, Breuker—Voogt 2—0, Wan-
sink—Düthler 0—2, Masselink—v. Beek 1—1,
KI. Bramel—Jacobs 2—0, Kamperman—Düthler
1—1, Mulder—v. Zeist 0—2, Wentink—v. d.
Brink 2-0.
De volgende week thuis tegen D.E.Z. Laren
zal zeker spannend worden.

KINDERBESCHERMING

De collecte voor de Kinderbescherming
welke hier door leden van de Bond van
Plattelandsvrouwen is gehouden, heeft hè
mooie bedrag van f 776,90 opgebracht.

RATTI NIEUWS

Verleden week hadden alle elftallen vrijaf
A,s. Zondag is er voor het eerste team de
zeer belangrijke wedstrijd tegen de koploper
Noordijk I ingelast. Dit zal geen gemakke
lijke opgave zijn en het zal er dan ook
duchtig gaan spannen. Verleden jaar is
Noordijk kampioen geworden en de resul-
taten van dit seizoen wijzen er op, dat de
bezoekers nog steeds een geduchte tegen-
stander zijn. Ratti zal zich geheel moeten
geven om een zo goed mogelijk resultaat
uit het vuur te slepen. Bij een eventuele
overwinning kan de thuisclub voorlopig de
leiding van Noordijk overnemen,

k .* ""SjHet tweede elftal heeft een zware uitwed-
\ ' ^'strijd voor de boeg tegen Warnsveldse

Boys II en zal met een gelijkspel tevreden
kunnen zijn.
Ratti III ontvangt om 12 uur bezoek van
Steenderen III en o.i. ligt hier voor het
derde team een kleine kans om de eerste
puntjes binnen te halen.
De A junioren gaan naar Baak voor 't
spelen van 'n vriendschappelijke match
tegen Baakse Boys B.

K.A.B. ONTWIKKELINGSAVOND

De eerste ontwikkelingsavond, welke de K.A.B.
afd. Vorden hield, werd goed bezocht. Na een
kort openings- en welkomstwoord van de voor-
zitter, de heer J. C. van Langen, gaf hij een
kort overzicht van het winterprogramma.
Als agent van „de Lanteern" werd benoemd,
de heer B. Heuvelink.
Met algemene stemmen werd besloten een
plaatselijke afdeling van het „Kanunnik van
Schaikfonds" op te richten en enkele leden
stelden zich spontaan beschikbaar om de ther-
mometers te plaatsen. De Geestelijk Adviseur,
Pater Z. Frankhuijzen O.F.M., hield vervol-
gens een inleiding over het Bisschoppelijk
Mandement. „Het fundament", aldus spr.,
waarop het Mandement steunt is onze levens-
en wereldbeschouwing, waaruit dus logisch ge-
nomen het lidmaatschap van N.V .V. ongeoor-
loofd en dat van de P.v.d.A. onaanvaardbaar
is. Hij wees voorts op de innige samenwerking,
die er moet zijn tussen leek en priester om de
maatschappij volgens de geopenbaarde waar-
heid te herstellen. De/e inleiding werd met
grote aandacht gevolgd. Van de gelegenheid
tot vragen stellen werd druk gebruik ge-
maakt.
R.K. MAATSCHAPPELIJKE GEZINSZORG

Het Stichtings-comité van de R.K. Maatschap-
pelijke Gezinszorg kwam dezer dagen in ver-
gadering bijeen onder voor/itterschap van de
heer Jon. Heerink. De agentia vermeldde o.m.
de donateursactie voor het komende jaar,
waarbij door de voorzitter het sterke vertrou-
wen werd uitgesproken, dat de begunstigers
ook dit jaar weer hun onmisbare financiële
bijdragen zouden verlenen, daar de kosten van
een dergelijk sociaal-charitatieve vereniging,
die bewezen heeft thans een onmisbare scha-
kel in ons parochiële leven te zijn, nog steeds
groot zijn.
Hierna werd de begroting 1955 besproken en
aan het voltallige Stichting-Comité voorge-
legd.
Na een opwekkend en waarderend woord van
de Geestelijk Adviseur, Pastoor H. Ponsioen
werd deze bijeenkomst gesloten.

R.K. TONEELVERENIGING „INTERNOS"

Onder voorzitterschap van de heer A. Mom-
barg hield „Internes" in zaal Schoenaker haar
eerste seizoenvergadering.
Er werd een nieuw toneelstuk in studie ge-
nomen, getiteld „Zolang er mensen zijn" een
toneelspel in 3 bedrijven, door Torn Bouws.
De rollen voor dit stuk werden tijdens de ver-
gadering verdeeld. Voorts zal getracht worden
tegen Kerstmis een Kerstspel op te voeren.
Er werd nog besloten een reiskas op te rich-
ten voor het jaarlijkse uitstapje.

Als twee het ééns zijn ...

zal het een-twee-drie voor elkaar komen
met de ringen voor de verloving, wan-
neer je kiest uit de zaak met de grote
sortering op dat gebied:

Fa. MARTENS - VORDEN

SHELL BUTAGAS leert U déze les:
Gemak vloeit U toe uit de blauwe fles.

Uw voordeel Ons gemak

Velen pro/deerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

A.s. Donderdag 11 November
hopen we onze verbouwde winkel
te OPENEN.

Zie o
geb

In verband hiermede is de winkel
a.s. Woensdag 10 Nov. GESLOTEN

*e huis aan huis verspreide folder, en verzuim niet,
te maken van onze speciale aanbiedingen,

oj&
riB

SMIT Zutphenseweg - Tel. 281
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds!

. met een prachtige *charmeuse
onderjurk*, o n b e r i s p e l i j k van
coupe en bustelijn (moderne over-
slag), -h/topic *kantgarnering* van
boven eri een ruime strook met
kant vormen een ele-
gant verzorgde afwas-
king. Maten 40-46.

Slechts

* Op bon 10 van Uw *Inconé'* Kettingboekje.

Zeer mooie kwaliteit NYLON onder-
jurk in luxe cellophaan ff^ 75
c a d e a u v e r p a k k i n g .
Maten 38 t/m 48. 9.'

TEL 381VISSER

Heden Zaterdag
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

bacon
hamspek
gehakt
boterhamw.
bloedworst
tongworst
nierbrood

Beleefd aanbev.

45 et 100 gr. leverworst 18 et
40 et 100 gr. pekelvlees 38 et
32 et 100 gr. ham 50 et
30 et 100 gr. rookvlees 55 et
18 et 100 gr. prd.rookvlees 45 et
30 et 100 gr. leverkaas 38 et
30 et 2 rook worsten 119 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

U wilt

een bromfiets
en een goed merk,
vraagt inlichtingen
bij

Arie Tragter

Hardboard-platen

goedkoper dan wie ook
o.a. 122 X 122 cm.
f 2.5O

Beltman, Warnsveld
A.s. Zondag

Ratti I -
Noordijk I

Aanvang 2 uur

Hengelaars vereniging
De Snoekbaars
Leden, die zich nog niet
hebben opgegeven
voor de feestavond
op 20 Nov. a.s., wor-
den verzocht, dit als-
nog voor 12 Nov. te
doen bij het bestuur.

Wagen reflectors
(drie hoeken)

Batterijen en
Zaklantaarns
ga hiervoor naar

Arie Tragter

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Oalléestr. A 49

VORDEN

's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"
Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed??

Te koop enige zware
varkens, geschikt voor
huisslachting.
L. H. Visschers,

Galgengoor C 111

Te koop vers gedorst
haverstro. G. H. Vis-
schers, Veld wijk C 118

Te koop im. zwarte
bontmantel, maat 44 en
grijze wintermantel m.
42. Tevens een paar
voetbalschoenen m. 39.

Adres te bevr. bur.
Contact

Toom biggen te koop
W. Rietman, Olden-
kamp

Te koop eikenh. ka-
merspiegel; ongev. 6
m linoleum en 3 blau-
we kastvazen. Te bevr.
bureau Contact.

Te koop nuchter zwb.
vaarskalf en 1-jarige
pink, M.R.IJ. bij
D. J. Rouwenhorst,

„Biesterveld"

Te koop enige meis-
jesmantels, v. leeftijd
l O-14 jr. Nieuwstad 10

Te koop biggen bij
J. Hendriksen Medler
D 96 Vorden

Te koop toom biggen
A. H. Bruil Delden

Te koop 2 pers. ledi-
kant, geel geverfd, prijs
billijk. Te bevr. bur.
Contact.

Te koop goed jongens-
fietsje voor leeft. 5a6
jaar. Barinks rijwielh.

2 zware biggen te koop
J. L. Klein Brinke,
Hackfort C 45

Te koop toom zware
biggen.}. H. Braakhek-
ke Wildenborch,

Barchem

Te koop l z.g.a.n.
overjas v. jongen v. 15
a 16 jaar; 2 paar voetb.-
schoenen (m. 39 en 41)
Burg. Galléestraat 21
Jongensfiets te koop v.
leeft. 10—14 jr.
G. Schouten,

Zutphensecveg 91
3 mooie schapenlam-
meren te koop.
G. ten Have,

Stationsweg 2
Te koop kleine maat
rode ster eetaardappe-
len, zeer geschikt voor
knorhanen, lekker man!
Afgehaald 10 et, thuis-
bezorgd 12 et per kg.
Weenk op „Weenk"

Linde Telefoon 559

Uw adres voor

Pluimvee
is:

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden



Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje
HENDRIKA MARIA

(fienny)
H. Kettelerij
W. J. Kettelerij-

Aalderink

Vorden, 5 Nov. '54
Zutphenseweg 54

Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank voor de enorme
belangstelling, bij ons
60-jarig huwelijksfeest
ondervonden.

G. J. Begieneman
H. A. Begieneman-

Beeftink

Vorden, Nov. 1954
Almenseweg C 138

Gevraagd door apoth.
W. F. v. Mourik

hulp in de apotheek
in bezit v. Mulo-dipl.

Gevraagd nette zelfst.

DIENSTBODE
v. g. g. v. Hoog loon, v.
pension. Brieven Sche-
veningseweg 64,
Den Haag.

Burgerwoonhuis
te koop gevraagd.
Brieven met uitvoerige
inlichtingen letter S.
bureau Contact.

Kippenhouders!
Wilt u eind Nov. of in
Dec. KUIKENS van
ons betrekken, geef dan
even een seintje. We
zijn weer gestart ! Ook
voor latere levering
worden reeds bestellin-
gen genoteerd.
Weenk's broederij
Linde, Tel. 559
Kuikenbroeder 9129

UCTISPflSNQWTC

QLS UET kfOMTVON!

Bakker SCHURIHK

Uw rijwiel
stuk?

wij repareren
het vlug en
voordelig!

Arïe Tragter

Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels
• Kheuma druppels
• Zenuwsterkende

druppels
f 2.20 p. flesje van 30 cc
franco p. post na ont-
vangst van postwissel
Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Mipiüs, Zutphen
Laarstraat 5

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Jac. van der Werff en J. Brummelman
S. Sonneveld en H. W. Brummelman
M. Kleiman en G. R. Brummelman

geven U, mede namens de
ouders, kennis van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaats
vinden Woensdag 17 Nov.
a.s. om 14 uur ten Gemeente-
huize te Vorden.

Kerkelijke bevestiging om 15
uur in de Gereformeerde Kerk
te Vorden door de Weleerw.
Heer Ds. W. van der Linden,
Geref. predikant te Rotter-
dam-Oost.

Vorden, 3 November 1954.

Gelegenheid tot feliciteren van 16-30-
17.30 uur in gebouw Irene te Vorden.

f\

l ^

X

11
Donderdag 11 November hopen onze ^
Ouders en Grootouders

G. W. Zweverink

7S en
U G. Zweverink-Scheggertman

W hun 50-jarige echtvereniging te her-
u denken.

U Namens de kinderen
u en kleinkinderen.

X Receptie van: 2.30—4 uur de „Steen-
y kamp" Vorden.

In zaal Bakker 13 en 14 Nov.

Kanarietentoonstelling.
Ook u wilt toch één der be-
zoekers zijn?

NIEUW ADRES
Met ingang van HEDEN is
ons Hoveniers- en Tuinders-
bedrijf
overgeplaatst^
van Zutphenseweg
Zutphenseweg 54.

GEBR. KETTELERIJ

naar

Gym.ver. „SPARTA"
Wijziging Lesuren

Meisjes I van Zaterdag 10-11 naar Maan-
dag 4-5 uur. Meisjes II van Zaterdag 11-
12 naar Maandag 5-6 uur. Jongens II van
Vrijdag 4-5 naar Maandag 6-7 uur. Meis-
jes III van Vrijdag 5-6 naar Maandag 7-
8 uur. Dames Senioren Maandag 8-9 uur.
Jongens I van Zaterdag 9-10 naar Vrijdag
4-5 uur. Nieuwe meisjesgroep Vrijdag 5-6 u.

De overige Vrijdaggroepen ongewij-
zigd.

Deze wijziging gaat Maandag a.s. in.
Het Bestuur.

N.V. CHROBMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt
een

flinke werkkracht

ER IS PLAATS VOOR EEN

NETTE JONGEN
voor alle werkzaamheden en e.v.
te worden opgeleid tot stoffeerder-
meubelmaker.

TEL 381

\7iccppV LOijHjlv

Probeer deze week eens:
l grote fles slaolie f 1.49
Pannekoekmeel, 500 gram 32 et
Zuiver boekweitemeel, 500 gr. 37 et
Mooie vijgen, 500 gram 47 et
De echte Sunmaid rozijnen p. pak 75 et
Kleine rozijnen, 500 gram 55 et
Cocosbrood, 200 gram 49 et

lekker op de boterham

Steeds voorradig heerlijke
rookworst en zuurkool

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

Vyrdens Dameskoor

UITVOERING
op Donderdag 18 November
's avonds half acht in het
Nutsgebouw.
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Voor de pauze Zangnummers (o.a.
het Panis Angelicus en de beide con-
coursnummers).

Na de pauze
BONT PROGRAMMA
van Zang, Ballet en Schetsjes.

Mooie decors. Prachtige costuums

Na afloop BAL a 50 et. p. pers.
(op vertoon v. entreekaart uitvoering)

Toegangskaarten bij de leden
verkrijgbaar.

Plaatsbespreking 18 Nov. van 12—l
uur in de koffiekamer a 10 et. p. plaats.
Loting 12.30 uur.

Koldemarkt Hengelo-GH.
Woensdag 10 Nov. a.s.

DE GEHELE

DANSMUZIEK
Aanvang v.m. 10 uur

r

Broconjas
BIJ

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26
Vorden

November-aanbieding

C 25 pCl. korting
op het verven van wollen mantels

(donkerblauw of zwart)

BIJ

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Chem. reinigen, verven, stoppage, enz.

s Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

naar

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Moderne Voetuerzorging-Pedicüre en
Massage inrichting

J. A. M. WOLSING betuigt hiermede
zijn hartelijke dank aan alle cliënten
voor de gunst en het vertrouwen als
chiropodist hem geschonken, en be-
veelt gaarne zijn zuster
Dini WolSJng beleefd aan.

NIEUW NIEUW

Dolcin
voor snelle verlichting van pijnen bij

Rheumatiek - Ischias - Spit
*

Domproost
tegen Rokers- en Ochtendhoest

DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal
BESLIST UW DROGIST

NIEUW NIEUW

't Zijn geen ruiten,
die er met stopverf ingezet worden!
Maar glazen die uw ogen moeten be-
schermen en uw gezichtsvermogen op peil
moeten houden. Als u oog hebt voor uw
oogbelangen is het glashelder dat u 't
beste af bent met een bril van:

Fa. MARTENS - VORDEN

ZELF TIMMEREN?

BELTMAN

Wij hebben planken,
regels, latten, enz.

WARNSVELD
Boslaan 13

250 gram Pinda's 39 et
250 gram Vijgen 25 et
Speculaas 39—49 et., 250 gram
Am. speculaas 59 et

Volop
Blikgroenten — Peulvruchten — Zuurkool
Zure haring 8 en 4 stuks
Stukken speculaas 10 et

* En dan nog al die zegels
BIJ UW SPARKRUIDENIER

R E M M E R S

Wilt u een avond
van genot?

Op Vrijdag 12 Nov, a.s.
komt de Toneelver. V.O.P.
uit Doetinchem in Irene met
het toneelstuk:

„Op een mooie dag in Mei"
Kaarten a f 1..— (bel. inbegr.) ver-
krijgbaar bij Sigarenmagazijn G. W.
Eijerkamp en voor zover aanwezig
aan de zaal.

Aanvang 8 uur (precies)

Advertenties voor de
Sint Nicolaascourant

van de Vordense Winkeliersver.
moeten uiterlijk Maandag 8 Nov.
's middags 12 uur bij Drukkerij
Wolters bezorgd zijn.

Bij niet-tijdig inzenden wordt dezelfde
tekst als vorig jaar aangehouden.

Het Bestuur.



ULilvoering

VORDENS MANNENKOOR
met medewerking van de
Toneelvereniging D.E.V.

HEDENAVOND in het
Nutsgebouw, aanvang 7.30 u.

*
Eerste gedeelte

Zangprogramma
Daarna het schitterende toneelstuk

Op eigenerfde grond'n

*Entree f 1.— per pers. (bel. inbegrep.)
Donateurs vrije toegang met één
huisgenoot, op vertoon van de nieuwe
donateurskaart 1954-'55.

Plaatsbespreken hedenmiddag
van 2—3 uur in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw;
loting 2.30 uur.

Kaarten in voorverkoop bij Sigaren-
magazijn G. W. Eijerkamp en bij de
leden, 's Avonds zover aanwezig aan
de zaal.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

10 NOV.
(Koldemarkt)

te Hengelo (Gil)
Bij voldoende deelname Keuring
van Shetlandse ponnyveulens en
-enters.
Aankoop prijzen voor de Verloting,
aankoop levende have op l Dec.
(Sint Nicolaasmarkt).

De Marktvereniging

VOLKSONDERWIJS
afdeling Vorden-Linde

LEDENVERGADERING
op Maandag 8 Nov. a.s.
's avonds 8 uur
in de koffiekamer v.h. Nut.

De heer van Soest, voorz. fed. Gel-
derland, spreekt over:

Het Openbaar Onderwijs
groeit!
Hoe komt dat?

Sjoelen, Schijfschieten
en Balgooien

om krentenbrood en gebak
op Zaterdag 13 Nov.
Aanvang 7 uur, bij

HUIT IN K
Bakker en Kruidenier.
Medler - Vorden

Advies-Commissie Woonruimtewei
te Vorden.

De gebruikelijke zitting van de woonruimte-
commissie, die ten behoeve van belangheb-
benden op elke tweede Dinsdag van iedere
maand, des avonds 7 uur ten gemeentehuize
alhier wordt gehouden, zal deze maand,
dus op 9 November a.s., bij wijze van uit-
zondering NIET plaats hebben.

De Voorzitter van de Commissie
voornoemd,

A. J. MEIJER.

Wie zal de eerste prijs hebben?

Ja, wie zal de gelukkige winnares
zijn van de eerste prijs in

Onze Spoeltjeswol
Brei-wedstrïjd ?
En wie de tweede, de derde, de
vierde, enz., enz.,

U hebt het voor het
zeggen!!
't Hangt helemaal van uw oordeel af. Komt de grote collectie fraaie werk-
stukken bij ons zien. U zult verrast zijn. En vult daarna even uw stembil-
jet in, die wij u gaarne verstrekken.

Alle werkstukken zijn vanaf Maandag 8 Nov.
te bezichtigen.

Gelegenheid tot stemmen bestaat tot a.s. Vrijdagavond 12 Nov. 6 uur.
Zaterdagmorgen 13 Nov. om 9 uur kunt u de bekroonde werkstukken
„Gedecoreerd" met prijs en naam van de vervaardigsters bezichtigen.

Maandag 15 Nov. n.m. l uur kunnen alle werk-
stukken weer worden afgehaald.

Tevens nodigen wij de dames wier werkstuk met een
prijs werd bekroond uit, dit met de prijs om 2.30 uur
te willen afhalen.

Aan meisjes onder de 15 jaar worden geen stembiljetten uitgereikt. Voor
de goede gang van zaken zal er zeer nauwkeurig op worden gelet, dat
ieder slechts éénmaal stemt.

NIEUWSTAD l/orden

F
Nutsgebouw

V O R D E N
ploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 13 Nov. 8 uur

Charlie Chaplin
IN

City Lights

U zult schaterlachen en ontroerd worden
door CHARLIE, de vagebond met het bol-
hoedje, de rare schoenen en het zwiepen-
de wandelstokje.

Nimmer schonk één film u zoveel
humor en zóveel ontroering.

Toegang voor alle leeftijden

Entree: f 1.20, 0.90, 0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt

zegt openhartig: HET IS PERFECT!

Auto's met
blauwe flessen

doorkruisen dagelijks het wegen-
net in Nederland en brengen
comfort in alle Butagas-gezinnen.
En . . . Shell Butagas bezitten wil
zeggen: zuinig gas thuis bezorgd
voor: koken, verwarming, verlich-
ting, warmwatervoorziening én . . .
noemt U maar op!

Vraag op UW adres

óók de

blauwe fles!

de zon op
Geef uw kinderen de zon,
die ze deze zomer te kort
zijn gekomen.

iTfl
Koop of huur een

Ultra Titalux lamp
(HOOGTEZON)

Past in alle lampfittingen.

Drogisterij „De Olde JVleulle"

J. M. v. d. Wal Beslist uw drogist

WAT STAAN ZE GEZELLIG,
en wat zijn ze lekker
warm, die

PANTOFFELS
van Jansen.

Als u onze collectie ziet, zult u verrukt
zijn over de prijzen en kleuren.

A. Jansen
Schoenhandel

Heden Zaterdagavond 6 Nov.
SJOELEN, SCHIETEN.

BALGOOIEN, ETC.
om krentenbrood, speculaas e.a. prach-
tige prijzen.

Aanvang 7 uur.

Beleefd aanbevelend

P. B. H. Schoenaker - Kranenburg

C.N.V. C.N.V.
J' ro[)agaiida~auond
op Dinsdag 9 Nov. a.s. in zaal
Bakker, aanvang 7.30 uur.

Spreker de heer f. Rijpstra
te Utrecht

Onderwerp: „Ons doel en onze
weg".

Inleiding en slotwoord door de
plaatselijke predikanten Ds. Lang-
straat en Ds. Duursema
Verdere medewerking van het klein-
kunst ensemble

„de
uit Aalten.

Een avond uol afwisseling.
Vrij entree.

Het bestuur der Chr.
B.B. afd. Vorden-
Hengelo-Gld.

Ernstige waarschuwing
Door bijzondere omstandigheden ben ik
momenteel in staat zeer hoge prijzen te
betalen voor opgelegde gebogen kabi-
netten en ladekastjes, mahonie stoelen en
tafels, friese staartklokken, koper- en tinwerk
en andere antieke goederen. Aanbiedingen
liefst zo spoedig mogelijk.

ROEMERMAN, Polsbroek 45, Zulphen
Telefoon 3701

Voorbereidingscursus
voor

Emigranten en
toekomstige emigranten

Algemene Emigratie Centrale
omvat
Cursus practisch Engels
Kennis van Land en Volk
Medisch-hygiënische voorlichting
De kosten bedragen voor de hele cursus:
iemand, die ingeschreven is voor emigratie of
zich laat inschrijven f 20.—; echtgenote f 5.—•;
Kinderen die zelfstandig verdienen f 2Q.—\ kin-
deren die zelf niet verdienen f 5.—; Verloofden,
die niet verdienen f 10.'—; iemand, die niet gaat
emigreren f 45. — . Wanneer iemand f 45.— heeft
betaald en voor het einde van de cursus zich
aanmeldt voor emigratie dan ontvangt hij f25 .—
terug.

Spoedige aanmelding bij:
Mej. A. Arriëns,
„de Kiwi" Vorden

. .met dit zuiver wollen moquette tafel-
kleed. Prachtige, levendige kleuren in
het origineel Perzisch dessin. R o y a l e
maat 135 x 165 cm.

En met bon 10 van Uw *Inconé**
Kettingboekje betaalt U hiervoor

slechts ̂ >T 50

TEL. 381VISSER


