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AGENDA VAN DE WEEK
14 en 15 Nov. Kanarictcntoonstelling
18 en 21 Nov. Jaarfeest G.J.M.V.
18 Nov. Nutsavond (Opera Carmcn)
19 Nov. Feest, ouderavond Chr. school.
21 Nov. Bioscoop.
21 Nov. Feestavond Snoekbaars.
21 en 22 Nov. Bazar Dio.'

DE PRINSESSENKALENDER
De Prinsessenkalender 1954 is weer ver-
krijgbaar. Het zijn ook dit jaar buitenge-
woon mooie foto's van onze prinsessen. Wie
eenmaal de kalender in huis heeft wil hem
ieder jaar hebben. De prijs bedraagt f 2,75.
U helpt door het kopen van deze kalender
een aantal jonge mensen, die opgevangen
moeten worden, -wil het niet verkeerd gaan
in hun leven. De vereniging Pro Juventute
doet dit werk. En wat er na aftrek van de
drukkosten overblijft van de f 2,75 is voor
deze vereniging.
U kunt de kalender in Vorden bij de meis-
jes van de Landbouwhuishoudschool kopen,
in de apotheek bij mevr. van Mourik en
in de pastorie van Ds Jansen. Het is een
prachtig Sinterklaascadeautje.
Er zijn er in Vorden al een honderdtal ver-
kocht, maar er liggen er nog te wachten
op u, die er nog geen gekocht hebt. Doe
Jiet nu.

SUCCESVOLLE UITVOERING
DAMESKOOR

Het Vordcns Dameskoor is een van de
weinige verenigingen in onze gemeente,
die ieder jaar op een enorme belangstel-
ling kunnen rekenen en ook Donderdag-
avond was er geen plaats onbezet in het
Nutsgebouw. In verband met du^kiering
van het eerste lustrum hadden c^Wames
ditmaal extra werk van hun programma
gemaakt, dat zowel voor de pauze bij de
zan£nummers als daarna In !•<•>-!>on<pro-
gramma een welverdiend applaus oogstte.
Mevrouw Klein Brinke-Gotink opende de
avond en deelde het een en ander u^e oves
het wel en wee van de verenigiflpiii de
afgelopen jaren. Het zangprogramma, dat
hierna volgde, bevatte 9 nummers, die
allen uitstekend ten gehore gebracht wer-
den en blijk gaven van een gedegen studie
o.l.v. de heer D. Wolters. In de bekende
wals ,,'A.ii der schonen blaueii Donau" had
de dirigent de niet benijdenswaardige taak
om behalve het koor, ook het begeleidende
orkest te dirigeren en daarbij zelf de
pianopartij voor zijn rekening te nemen.
Niettemin werd ook dit nummer een suc-
ces en vormde zonder twijfel een van de
hoogtepunten van de avond. Het orkest
liet zich in dit programma nog enkele
keren afzonderlijk horen, waarbij o.a. Karel
Wolters een fluitsolo ten beste gaf.
Na ,dc pauze kreeg men een bonte avond
voorgeschoteld volgens een recept, waar-
van het dameskoor blijkbaar het geheim
goed kent. Het was niet alleen een feest
van vrolijke klanken en voordrachten, doch
ook de fraaie costuums droegen het hunne
bij om dit gedeelte van de avond to doen
slagen. Bij het openingslicd verschenen alle
dames keurig in het wit; plechtig klonk in
een der volgende nummers „Het Nonnen-
koor", uitgevoerd door een zevental als
nonnen geklede dames. Ook de andere
nummers deden het goed. En dan niet te
vergeten de declamaties, w.o. het liedje-
van Louis Davids „De voetbalmatch" wei
het meeste succes had. Uit alles bleek dat
het dameskoor niet alleen over goede zang-
stemmen beschikt, doch ook revue-artiskvn
van formaat telt. Mevr. Wolters-Schup-
pers zorgde voor de conference en lijmde
met een praatje en een grapje de pro-
grammadelen aan elkaar. Een avond, waar-
op het Vrouwenkoor met voldoening kan
terugzien.
Na afloop was er het traditionele gezellige
bal, waarvan een druk gebruik werd ge-
maakt.

OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de onlangs in onze ge-
meente gehouden P.I.T.-collecte bedroeg
f 819,50.

Kerkdiensten Zondag 15 November.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat.
Bed. H. Doop. Gezinsdienst.
7.15 uur Ds Riphaagen van Zutphen,

Wildenborch
10 uur de heer H. W. Obbink

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 14 Nov. t. e. m. Zondag 15
Nov. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 104 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 36.— tot f 43.—
per stuk. Handel traag.

Burgelijke stand van 6 t.e.m. 12 Nov. 1953
Geboren: d. v. H. J. Gotink en F. J. Go-
tink-te Moller.
Ondertrouwd: F. Stcenblik en G. H. Beuzel
Overleden: G. F. Baank, e. v. H. J. Barink.
oud 40 jaar, overleden te Zutphen.

Vorden I heeft Zondag voor een aangename
verrassing gezorgd door in Ruudo met
l—O te winnen. En wat nog m^P /jt'gli
Vorden heeft verdiend gewonnen. Gezien
de gevaarlijke aanvallen en de kansen, die
Vorden gehad h< '" f ' i , m-ig Huurlo nog 1<*-
Vreden zijn met de/e uitslag. De Vor-
dense voorhoede had een wijziging onder-
gaan en er ging inderdaad wel utf| meer
stootkracht van uit, zonder dat ewpchter.
helaas geschoten werd. Op dit onderdeel
van het spel mag Vorden zich nog wel eens
terdege trainen. Het doelpunt werd na
ongeveer 20 minuten spelen uit een keuri»
aangegeven bal van Dimmcndaal door H.
Pardijs gescoord. De geel-zwarttt achter-
hoede deed het deze middag weer best en
er was voor de Ruurlose voorhoede, die met
twee invallers uitkwam, geen doorkomen
aan. In laatste instantie zorgde keper Smith
nog op keurige wijze voor enke le fraaie
sufe's. Het is een overwinning, dio he t
gereorganiseerde elftal ongetwi j fe ld moed
zal geven vóór het verdere verloop van de
competitie.
Deze moed is inderdaad wel nodig, want
a.s. Zondag komt Keyenburgse Boys bij

Verkoudheid
van neus, keel of borst,
snuift en wrijft U weg met

Vorden op bezoek. Dit elftal behoort tot
de sterksten van de afdeling en het zal
Vordeii dan ook niet meevallen hier een
dragelijk resultaat te bereiken. Wanneer
de bal echter vlug gespeeld wordt en de
voorwaartsen op tijd weten te schieten, is
er nog van alles mogelijk. Het kan er in
ieder geval spannen.
Vorden 3 gaat op bezoek bij Warnsveldse
Boys2, terwijl Vorden a Zaterdagmiddag
bii Be Quick e op visite gaat.

TENTOONSTELLING
Heden Zaterdag en Zondag wordt in de
zaal van Hotel Bakker een kanarieteiitoon-
stelling georganiseerd door de plaatselijke
vereniging ,,De Vogelvriend".
Men verzekerde ons, dat er een pracht col-
lectie te zien zal zijn. Zondagavond om
9 uur zal de prijsuitreiking geschieden door
Burgemeester Van Arkel.
De aankleding der zaal berust bii de firma
üerksen. Voor vogelliefhebbers zal er zeer
zeker veel te genieten zijn.

ZUIVELFABRIEK
Vorige week hield de Coöperatieve Zuivel-
fabriek een ledenvergadering in het Nuts-
gebouw.
In zijn openingswoord memoreerde de
voorzitter, de heer J. B. Wuestenenk, de
gang van zaken sinds de vorige ledenver-
gadering ten aanzien van de aanvoer van
melk en de afzet van de producten. Hij
gaf te kennen dat onvoorziene omstandig-
heden voorbehouden, aan het einde van dit
boekjaar een nabetaling in het vooruit-
zicht gesteld kan worden.
Uit het overzicht van de directeur, de heer
A. J. Huurneman, bleek, dat de melkaan-
voer belangrijk hoger was dan het vorig
jaar, inclusief de melk, ontvangen van de
nieuwe leden uit Almen, ruim 23o/0 meer.
Gemiddeld vetgehalte was pl.m. 0.05 •
hoger. Ook de kwaliteit van de melk gaat
goed vooruit.
De productie van kaas, poeder en boter
bleven in vergelijking met het vorig jaar
vrijwel gelijk.
Vervolgens gaf de directeur een uiteenzet-
ting van de Nederlandse handel in het
huidige wereldgebeuren, waarbij hij er op
wees dat Nederland er internationaal nog
niet zo heel slecht voor staat.
Het voorstel van het bestuur om aan de
productiecontrole f 2.— subsidie te ver-
lenen per aangelegde melklijst werd aan-
genomen. Ook het voorstel om aan stieren -
verenigingen en particuliere stierenhouders
een nader vast te stellen subsidie te ver-
lenen, echter met die verstande, dat de
stieren aan voor K.I.-stieren gestelde eisen
voldoen.
De aangekondigde lezing van dr. v. d. Burg,
directeur van de Gezondheidsdienst voor
dieren werd wegens diens verhindering ge-
houden door de heer v. Vloten. Deze gaf
een ui teenzet t ing van de Bangse infect ie
en de bestrijding daarvan.
Voor d - m; kri l ten voor 1954 werden aan-
besteed, werd een besluit van bestuur en
commissarissen in verband met het aan-
brengen van de melk, besproken. De direc-
teur zette ui teen dat de kosten van het
melkvervoer per 100 kg nog altijd te hoog
zijn. De fabriek heeft, een belangrijke sub-
sidie verleend voor het verharden van
wegen. Vanze l f sp rekend moet getracht
worden hierdoor het melkvervoer goed-
koper te krijgen.
Vooral het halen van de melk van de boer-
derij bij verschillende leden, geeft op vele
plaatsen een scheve verhouding. Bij de ene
w ordt wel gehaald, een en ander moet onder
dezelfde omstandigheden de melk brengen.
Hierover ontspon zich een levendige dis-
cussie. De wens werd uitgesproken alles
bij het oude te laten. Uiteindelijk werd be-
sloten de ritten op tweeër le i wijze aan te
besteden, zoals aanvankelijk de bedoeling
was, waarna nagegaan zal worden of er
grote verschillen ontstaan.
De volgende ritten werden aanbesteed:

"Leesten—Hackfort f 7,24, de Greef, Lees-
ten; Deldeii (met Veldslag) f 6,50, W. Bes-
selink, Delclen; 't Eilerrit met de Kraai ,
aangehouden; Galgengoor f 7.—, A. Win-
kels; Voskuil f 4.—, J. Lichtenberg; Kra-
nenburg—Mossel f 6,50, H. Tackenkamp;
\\ arken—Memelink f 7,49, J. Hiddink:
\Varken—Grintweg aangehouden; Galgen-
goor—Wildenborch f 8,80, J. Spithoven:
aanbrengrit Linde, aangehouden; aanbreng-
rit Asselerrit, idem; Bakkersteeg, idem:
Wehmerrit, Almen, aangehouden.

GESLAAGD
Te Utrecht slaagden voor het diploma
detailhandel voor meubelen onze plaats-
genoten de heren W. Polman en H. El-
brink Jr.

25-JARIG JUBILEUM
Bij het 25-jarig jubileum van de d i r e c t e u r
de heer D. J. Kamperman van de engros-
slachterij v.h. D. J. Jansen te Hengelo(G.),
herdacht onze plaatsgenoot, de heer H.
jWassink ook de dag dat hij voor 25 jaar
terug aldaar in dienst was getreden. Dr
directeur overhandigde hem een enveloppe
met inhoud.



VOLKSONDERWIJS
Onder voorzitterschap van de heer J. G.
Vedders hield Volksonderwijs een leden-
vergadering. Naar aanleiding van de notu-
l«m ontspon zich een levendige discussie
over de melkvoorziening op de scholen.
De aanwezigen waren het unaniem eens>
dat het ter bevordering van de gezond-
heid van het kind van groot nut is dat op
de scholen melk wordt verstrekt.
Uit het jaarverslag van de penningmees-
ter, de heer Vogtlander bleek, dat de afd.
een batig kassaldo heeft van rond f 57.—.
De St Nicolaascollecte bracht f 682,85 op.
In zijn jaarverslag noemde de secretaris,
de heer Van Dijk, 1953 een goed jaar. Een
7e leerkracht kon worden aangesteld. De
o.l. school dorp wordt uitgebreid met een
7e lokaal. De gehele school krijgt water-
leiding. Vloeren in de lokalen werden ver-
beterd; nu nog een verf je op het binnen-
werk, wat broodnodig is, en alle voorzie-
ningen zijn weer getroffen. De secretaris
deed in zijn verslag een beroep op de leden
tot steun aan het openbaar onderwijs. De
aftredende bestuursleden de heren Van
Dijk en Vogtlander werden herkozen. Even-
als voorgaande jaren zal ook deze winter
aan de kinderen die overblijven warme
thee worden verstrekt. Het St Nicolaas-
feest voor de kleinen zal bestaan uit een
bezoek van de Sint.- De grotere kinderen
zullen of een film zien, of ze gaan een
bezoek brengen aan de St. Nicolaas-ope-
rette te Zutphen. De ouderavond wordt
gehouden in de maand Januari. 26 en 27
Februari zullen de feestavonden worden
gehouden. Opgevoerd zal worden de ope-
rette ^Repelsteeltje". Voor de leden van
volksonderwijs komt dr Sis Heijster een
avond spreken.
Bij de rondvraag werd nog uitvoerig van
gedachten gewisseld over het gebruik van
de kinderbijbel op de school. Het personeel
zal zich hierover beraden.

FOKVERENIGING DELDEN
De Fok- en Gontrolevereniging Delden ver-
gaderde in café 't Zwaantje onder leiding
van de heer A. J. Zweverink. Bij de ge-
houden stemming werden de aftredende
bestuursleden, de heren A. J. Zweverink,
A. G. Gotink en B. Rossel herkozen. In de
kas-controlecommissie werden benoemd de
heren J. Eggink en J. Nijenhuis. De heer
A. G. Gotink deelde mede, dat het melk-
monster-onderzoek der verschillende con-
troleverenigingen vanaf l Oct. j.l. geheel
los staat van de Zuivelfabriek, met een
eigen voorlopig bestuur. Het laboratorium
aan de zuivelfabriek zal beschikbaar blij-
ven voor melkonderzoek.
Als afgevaardigde naar de melkcontrole-
vergadering werd aangewezen de heer A.
G. Gotink.

PERSBERICHT NO 408
Het aanhouden van pluimvee is sinds l
October 1953 aan beperkende bepalingen
(gebonden. Deze bepalingen komen neer
op het volgende:
a. Op bedrijven groter dan 20 ha cultuur-

grond mogen hoogstens 100 legkippen
worden aangehouden.

b. Op bedrijven van 3 t.e.m. 20 ha mogen
hoogstens 600 kippen worden gehouden.

c. Op bedrijven van 26 are t.e.m. 2,99 ha
mogen hoogstens 2 kippen per are cul- '
tuurgrond aanwezig zijn.

d. Geregistreerden, die minder dan 25 are
cultuurgrond in gebruik hebben mogen
hoogstens 50 kippen houden.

Degenen, die op l October meer kippen
hadden dan bij het hiervoorgaande is toege-
staan, kunnen tot uiterlijk l Dec. 1953
aanvragen om het hogere aantal te mogen
blijven aanhouden. Deze aanvragen moeten
bij do Plaatselijke Bureauhouders worden
ingediend. De Plaatselijke Bureauhouders
hebben de daartoe benodigde formulieren
in voorraad.
Opgemerkt zij, dat P.B.H.-kantoren in elk
geval des Zaterdags voormiddags geopend
zijn. Op andere werkdagen bestaat de kans
dat de kantoren wegens buitendienstwerk-
zaamheden gesloten zijn.
Overigens kan ook schriftelijk om toezen-
ding van een aanvraagformulier verzocht
worden.

Ir. W. KOOY

BOND VAN PLATTEL.VROUWEN
De lezing, welke de heer Fontein uit Rek-
ken op Donderdag 19 Nov. zou houden, is
uitgesteld tot Donderdag 26 November. Let
volgende week op de advertentie.

BILJARTEN
Het eerste vijftal van K.O.T. wist haar on-
geslagen record ook thans te handhaven.
Het ging evenwel niet zo gemakkelijk als
in de voorgaande wedstrijden. Hierbij dient
evenwel direct te worden opgemerkt dat
de Kroon in Zutphen altijd lastige rakkers
zijn om van te winnen; het werd evenwel
toch een 6—4 overwinning, waardoor KOT
tot de koplopers blijft behoren.
Ook het tweede vijftal bleef ongeslagen,
ofschoon zij wederom met een gelijk spel
genoegen moest nemen. Dit resultaat (5—5)
werd echter eveneens in een lastige uit-
wedstrijd nl. tegen de Hoven II behaald.

BEKROONDE KANARIES
Op de te Ruurlo gehouden kanarietentoon-
stelling werden uit onze gemeente be-
kroond de inzendingen van:
Zilverbruine vogel een onderlinge kam-
pioensprijs met 89 p. A. van Veldhuizen;
idem met roodbrons intensief eigen teelt
1ste prijs met 88 p.; idem met roodbrons
intensief vrije klasse 1ste prijs met 88 p.;
idem oranjerood agaat schimmel eigen teel i
1ste prijs met 88 p.; idem zilverbruin vrije
zending 1ste prijs met 89 p.; idem Rood-
bruin intensief eigen teelt 1ste en 2de prijs
met 89 en 89 p.; idem met zalmkleur
eigen teelt 2de prijs met 87 p; idem met
vogelbastaardcn (putter en kanarie) eigen
teelt 3de prijs.
A. J. te Loo met citroengroen eigen teelt
1ste prijs met 88 p. en G. Bijenhof 1ste
prijs met 88 p. met roodoranje intensief
eigen teelt.

BESTUURDERSBOND
Na een inleidend woord van de heer J.
Rengelink, voorzitter der N.V.V.-Bestuur-
dersbond, hield de heer J. v. d. Meulen
uit Hilversum op deze eerste cursusavond
van het winterseizoen 1953 een causerie
over het onderwerp „De sociale en eco-
nomische aspecten der Volkshuisvesting".
Spreker stond uitvoerig stil bij de volks-
;huisvesting zoals zich deze in de loop der
jaren had ontwikkeld. De tijd der een-
kamerj^voning soms door gezinnen van
meer cnm zes personen, welke alles in dit
ene vertrek moesten doen en een veelal
schamel loontje hadden, is gelukkig voorbij.
Het N.V.V. wil nog meer het werk der
woningbouw gestimuleerd zien, opdat de
nog b^Éaande krotwoningen worden op-
geruim^ Ieder behoort te wonen in een
aan de gezondheid en hygiëne gestelde
eisen voldoende woning. Hiernaar is het
streven van het N.V.V. Na beantwoording
van enige vragen bracht de voorzitter de
spreker dank en sloot deze goed bezochte
cursusavond.

BOND V. STAATSPENSIONNERING
De heer R. Zegering Hadders, lid van de
tweede Kamer voor de V.V.D. zal op 9
December voor de Bond van Staatspen-
sionnering spreken in Hotel Bakker.

TAFELTENNIS
Dinsdagavond heeft het eerste drietal van
de tafeltennisvereniging „Dioi' in Wehl de
strijd aangebonden met de reserves van
„Internos" te Wehl. Ook deze 2de compe-
titiewedstrrjd werd met flinke cijfers nl.
8—2 gewonnen, zodat er thans reeds enige
tekening in de ranglijst begint te komen.
Bij Dio excelleerde vooral de speler T.
Jansen, die zijn partijen steeds met twee
sets wist te eindigen. Bij de tegenpartij
was het Evers, die de eer van „Internosv

redde. Het heren-dubbelspel werd eveneens
door Dio gewonnen. De gedetailleerde uit-
slagen waren:
;Evers—A. Bos 2—1; Moorman—A. Bos
O—2; Koppen—A. Bos O—2; Evers—Hart-
man 2—0; Moorman—Hartman O—2; Kop-
pen—Hartman O—2; Evers—T. Jansen O—2
Moorman—T. Jansen O—2; Koppen—T.
Jansen O—2.
Dubbelspel: Evers—Koppen contra A. Bos
—T. Jansen O—2.
De aangekondigde Bazar, welke oorspron-
kelijk Zaterdag 14 en Zondag 15 Nov. zou
worden gehouden is wegens omstandig-
heden een week verschoven en is thans op
21 en 22 November a.s.

BENOEMD
De heer F. H. A. Wolbert, tot nu toe werk-
zaam als ziekenverpleger in het U..K Zie-
kenhuis te Almelo is benoemd tot admini-
strateur-verpleger bij de Kon. Rotterdamse
Lloyd te Rotterdam.

RATTI-NIEUWS
Op het Ratti-terrein werd Zondag een \ \ed-
strijd gespeeld tussen Ratl i l en Diepenh. l,
,welke strijd eindigde in een l—l geli jk
spel. Met de uitslag konden beide par t i jen
tevreden zijn. Ratti ging direct na de af-
trap tot de aanval over en het Diepenheim-
doel ontkwam ternauwernood aan 'n door-
boring, toen de linksbuiten hard over de
lat schoot. Het eerste half uur werd er in
een vlot tempo gespeeld met goede com-
binaties aan weerszijden. Daar de a c h t e r -
hoedes evenwel geen krimp gaven k \ v a i n e n
er geen doelpunten.
In de zevende minuut na de hervat t ing
maakte één der Diepenheimse verdedigers
een slipper, die door de Ratti-middenvoor
resoluut werd afgestraft. Plm. 10 min .
voor het einde plaatste de middenvoor dei
blauw-wit den de bal over d • ver opge-
drongen Ratti-backs en doordat ook de
doelverdiger zijn heiligdom had ver la ten
rolde het leder vanzelf in het net l — l.
Met llatti in de aanval floot de goed lei-
dende arbiter het einde van deze span-
nende match.
Ratti II heeft Zondag eindelijk haar neder-
lagenreeks onderbroken. De reserves, die
tegen R.K.D.V.V. III ui tkwamen, hadden
voor deze gelegenheid hun elftal speciaal
versterkt met enige jeugdige spelers, \v aar-
door zij een daverende 11—O overwinning
op de Doesburgers behaalden. Het u as een
zeer sportieve Strijd, welke met rust reeds
een 7—O voorsprong voor Rat t i l l aanwees.
Proficiat boys!
Van de junioren speelde alleen R a t t i b
tegen de O.L. Dorpsschool en won de B-
ploep met 2—O
A.s. Zondag speelt de Ie klasser Lochcm II
een vriendschappelijke match op het Ratti-
terrein en kan het een aardige strijd wor-
den, temeer daar men eikaars krachten
niet kent. Ratti II wacht een zware op-
gave, want zij krijgen bezoek van de kop-
loper Steenderen II. Indien de opstelling
van de vorige week kan worden gehand-
haafd en allen zich van begin tot het einde
geven, zal de match met behulp van Vrouwe
Fortun^altijd nog wel in een bevredigend
resulta^windigen. Men weet immers nooit
hoe een voetbal rolt. . . .
Ratti-A en B zijn Zondag vrij.

OPBRÉNfcSl \\ATERSNOODZEGKLS
De opbrengst van de toeslag der waters-
fioodpo^teegels, vermeerderd met hel be -
drag i^p de verkoop der eerste-dag-om-
slagen, bedroeg in totaal f 1.615.930,14.

Woningruil
Aangeboden te Assen vrijstaande woninpj
met garage en voor- en achter tu in . Beneden
suite, keuken, kelder. Boven 5 slaapkamers
douchecel, zolder. Huurprijs thans f 35.—
p. m. Gevraagd in Vorden of omgeving een
passend ruilobject.
L. H. FABER, Pelikaanstraat 13, Assen.

N.V.V.-Leden!
Komt naar de 26
Dinsdag 17 November om half acht
in het Nutsgebouw.

Zeer actueel onderwerp
Zie ontvangen circulaire.

Het Bestuur

Verhoogt het aanzien var» Uw
handen Altijd gaaf, zacht en welverzorgd

Het is de Hamamelis die hel 'm doet

Te koop gegalv. ijze-
ren golfplaten z.g.a.n.
Beltman, Boslaan 13
Warnsveld.

Te koop een pink, 14
mnd, en een kalf, 2'/2
mnd., van goede afst.
A. W. Sloetjes,

achter station

Te koop toom biggen
G. A. Wesselink E 59
Noordink

Te koop zware varkens
geschikt voorhuisslach-
ting, W. Steenblik,

Delden

Tekoopeenprimarood
gelakte Empo-autoped,
f J 7,50 en een meisjes-
mantel, leeftijd plm. 12
jaar, f 10.—

Raadhuisstraat 34
Zware biggen te koop
bij J. B. Voskamp

„Voskuil"



In plaats van kaarten

Tot onze grote dank-
baarheid en vreugde
vertrouwde de Heere
ons opnieuw een doch-
ter toe, die wij

MARIANNE
noemen.

W. C. P. DEN BOER
M. DEN BOER-

KRAMER

Uithuizen, 12 Nov. '53
Pastorie Geref. kerk

Dankbetuiging
Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank aan familie, buren
vrienden en allen, die
ons 40-jarig Huwelijks-
feest tot een onver-
getelijke dag hebben
gemaakt.

Fam. P. Chr. Rouwen-
Lucassen

Voor de vele blijken
van deelneming, onder-
vonden tijdens de ziek-
te en bij het overlijden
van onze inniggeliefde
Man, Vader en Schoon-
zoon,

Garrit Jan
Ligtenbarg

betuigen wij hiermede
onze hartelijke dank.

E. H. LIGTENBARG-
BARGEMAN

GRIETJE
G. BARGEMAN-

WOESSINK

VORDEN, Nov. 1953-

A.s. Zondag

Ratti l -
Lochem II

Aanvang 12 uur

Ratti II -
Steenderen M

Aanvang 2 uur

Hebt u een
leren jas

nodig ? Kom eens met
ons praten, ook op
maat te leveren,

Koop bij degene die
verstand van leer
heeft.

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden
GEWELDIG

is onze sortering

Speelgoed
„Voor elck wat wils"
KEUNE - Telef. 289

Heter -

Onze sortering in

winterpantofiels
(voor groot en klein)
is deze winter enorm
groot.

A* Jansen
Schoenhandel

Baby-weegschalen
te huur

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gediplomeerd drogist

Mij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818'

Woensdag 18 Nov. '53, 8 uur pree»

de volledige opera

armen
van Bizet

met inleiding en deskundige toelichting
door de musicoloog O. v. Ravenzwaay
te Hilversum. Opnamen v. de „Opera
Comique" te Parijs.

Een (ivond uoor iedereen, in 't bij-
zonder voor niuzlekttefheober&(sters)

Vrije toegang voor Nutsleden met één
huisgenoot. Voor leden van andere
Departementen f 0.75. Niet-leden f l .50.

Evangelisatie-samenkomst
Komt u ook heden Zaterdag
om half acht in IRENE?

Spreker: De heer B. VERKERK Sr.
Onderwerp: Een gesloten en een open deur

Bundel Joh. de Heer meebrengen

Toegang vrij Toegang vrij

AANBESTEDING
Door ondergetekende zal op Woensdag
25 NovembiT 1953 te Vorden, namens de
heer G. W. Winkel, worden aanbesteed:

Het herbouwen van het woon-
huis aan boerderij „'t Gazoor"
te Vorden.

Inschrijving kan geschieden in percelen,,
onderinassa oi massa. Bestek met tekening
zijn vanaf Dinsdag 17 Nov. a.s. tegen be-
taling van f 12,50 (rest. i' 10.—) verkrijg-
baar aan het kantoor van de architect.

P. BAKKER
Architect B.N.A.

Zutphenseweg, Vorden

DE

Clean Wasmachine
reeds vanaf f 198.—

Geheel geëmailleerd

VRAAG T DEMONSTRATIE!

Fa SLAGER

Wij leveren U de nieuwste Philips=radio
Ook met F.M.-band en ingebouwde dipool-antenne

De onovertroffen geluidsweergave kunt
u hier aan onze zaak beluisteren. Des-
gewenst kunnen wij u het toestel ge-
heel vrijblijvend uwerzijds thuis op

^^ proef plaatsen.
BX 115W f 98.—

BX 210 U f 162 —
BX 321 A f 210.—

BX 420 A f 245.—
BX 520 A f 295.—

BX 620 A f 385,—
BX 624 A f 398.—

BX 634 A f 498.—
BX 610 A f 498.—

BX 724 A f 675.—
Voor Batterij: LX 423 B f 198.—

BX 323 B f220.—
Type BX 321A f 210.- BX 423 B f298.—

Gramofooncombinatie ~ Televisie enz* j

Erkend installatiebur. v. Licht- en krachtinstallatie:

G EMS Metaalwerken

Type BX 534A f 339- —

Empo Rijwielfabriek
nodigt sollicitanten uit en wel.'

flinke arbeidskrachten
tot 30 jaar, en

geschikte leerjongens
voor diverse afdelingen.
Bij gebleken geschiktheid levenspositie.
Aan het bedrijf is een eigen pensioen-
fonds verbonden.

Kom heden Zaterdag
op onze gezellige avond en
meet uw kracht met anderen in

Sjoelen, Balgooien en Schieten

U ontvangt dan als beloning
prima krentenbrood en gebak

Bakkerij HOORNENBORG

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwsled, Tel. 404

Ken ieder die lid wenst te worden van de

•óckotver. Delden Hackfort
gelieve zich op te geven vóór of op 21 Nov.
bij café 't /waant je, waar op genocindq
datum PRIJSSCHIETEN is.

Het voorlopige Bestuur

Geen koude voeten meer!
Koopt u dan een nieuw cocostapijt

Wij hebben een pracht sortering, tegen lage
prijzen. Vraagt stalen.

Beleefd aanbevelend:

Woninginr* Joh* Heerink
Zurphenseweg, Vorden Telef. 383

Alle soorten
Rijwiellampen
Zaklantaarns
Handschoenen
Wanten
Buiten- en
Binnenbanden

Beleefd aanbevelend.
A. G. T R A G T E R

VOOR, PLLE ZIEKENFONDSEN

VOZDEH TEL:*?*

B.z.a. meisje voor en-
kele of alle dagen v. d.
of d. en n. Te bevr.
bureau dezes

Wegens verhindering
der tegenw. vraagt
Mevr. Rombach, Zut-
phenseweg 22, voorsp.
indiensttreding, een

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

30 are knollen te koop.
A. H. Bosch, B 59,
Warken.

Te koop 2 meisjes-
rijwielen, 7-10 jr, 9-12
jr. l goede Mosquito
bromfiets, l gebruikt
motorrijwiel, 150 cc.
Gazelle.
l nieuwe Mosquito-
bromfiets, nieuwste
model.
A. G. Tragter

Zutphenseweg

Biggen te koop,
Joh. Wesselink,

Kranenburg

Te koop een jonge
hond, spaniel, 4 mnd.
oud, bij D. J. Ruesink
D 48 Wildenborch

Te koop prachtige ro-
de wortelen en goed
onderh. kolenfornuis.
B. H. Breuker, Linde
B 13a

Te koop toom beste
biggen. 11 stuks.
J. Brummelman,
't Alderkamp B 61

Te koop wegens aan-
sch. grotere, haardka-
chel, si. l winter ge-
bruikt. Nog in gebruik
te zien. H. van Ark.

Te koop:
l bietensnijder,
l haard,
l haardkachel en ka-
chels, alles in pr. staat
Gebr. Barendsen,

Zutphenseweg

Te koop toom zware
biggen. A. H. Bruil,
Delden.

Aan komen lopen:
jonge zwarte hond bij
G. A. Besselink,
bij 't kerkhof

Een duveltje te koop.
l winter gebruikt.

Henk van Ark

Biggen te koop bij
H. L. Memelink,
Hengeloseweg Vorden



X^ L£VERAHCIER,
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEM TEL: *7 2

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

Bromfietslaarzen
A. J A N S E N
Schoenhandel

Karrevrachten
vol gestikte dekens
brengen ze ons om
te laten overtrekken.
Vol lof zijn de klan-
ten over ons werk.

Aanbevelend,

G. W. Luimes

H.H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.
En tevens alle soorten
wild gevraagd, hoge
prijzen!!

W. ROSSEL
Pluimveehandel

„Telef 283 Vorden

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

A.s. Zondag, 2 uur

Vorden l -
Keyenb. Boys l

Hebt u voor de Sint
nog een apart soort

TAS
nodig, die we eventu-
eel moeten maken?
Bestel hem dan nu,
s.v.p.
Aanbevelend

G. W. Luimes

Admiraalkof f ie Ie soort 189 ct

Grote pot appelmoes . . . 54 ct
Grootbl.doperwten m. wortelen 6Q ct

250 gr . Vermicelli . . . . 21 ct

250 gr . Macaroni . . . . 21 ct
250 gr. Bijz. lekkere speculaas 39 ct

200 gr. Borstplaat . . . . 39 ct

200 gr. Suikerbeestjes . . . 39 ct

200 gr. Speelgoedsnoep . . 39 ct

200 gr. Snoegsigaartjes , . 39 ct

100 gr. Chocoladebeestjes . 45 ct

Heerlijke rookworst
2 stuks 129 ct

Onze bekende blanke zuurkool 1 T ct

PARDIJS
heeft het voor u

VOOR DE A.S. ST. NICOLAAS
openden wij, evenals vorig jaar,
weer een afdeling er bij van

Gero, Plastic, enz*
*

Tevens kunt u zich dan heerlijk warmen
bij de B/D hetelucht-Haardkachel

waarmee wij dagelijks demonstreren.

Gebr* Barendsflt

Nutsgebouw
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 21 November, 8 uur

HET IS
MIDDERNACHT

DR. SCHWEITZER
met PIERRE FRESNAY

Een prachtige film ouer een gran-
dioos'avontuur: Mensenliefde in
donker \Afrika! Vervaardigd met
de volledige medewerking van
Dr Albert Schweitzer en gedeelte-
lijk opgenomen in LAMBARENE.

.
TOEGANG H JAAR

Entree: f 1,20, f 0,90, f 0,60 (bel.inbegr.)

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

De fijnste kwaliteit
vindt u bij Krijt!

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen
Grove rookworst (zuiver varkensvlees) 500 gr. f 2.—

Extra reclame voor Zaterdag:
200 gr. hamworst 55 ct 200 gr. ham.55 ct

130 ct
90 ct
75 ct500 gr. spek 130 ct 200 gr. pekel vlees

Wekelijks af te geven: VIERDELS, vanaf f 1.28 p. 500 gr.

Beleefd aanbev. JYI. lx JA. l J JL Dorpsstraat 32

Hedenavond

bij •
Oplaat %

Schieten
Sjoelen en
Balgooien

„HET BINNENHUIS"
Meubileerinrichting

VORDEN - TEL. 314

Voor de winter
• Wollen dekens
• Halfwollen dekens
• Gewatteerde dekens
• Satinet (v. dekenover-

trek 160 cm breed)
• Autoplaids
• Tochtband

Aanbevelend,

A. POLMAN

C.J.M.V. C.J.M.V.

Jaarfeest
D. V. Woensdag 18 en

Zaterdag 21 November om
7 uur in gebouw Irene

Opgevoerd zal worden het prachtige
toneelstuk

Een schip vaart uit
Komt allen en brengt anderen mee?

Entree f 1.— belasting inbegr.

Kaartverkoop bij Sigarenmagazijn
Eijerkamp en 's avonds aan de zaa

Donateurs alleen vrije toegang ̂
v op Woensdag 18 November j

i

C.J.M.V. C.J.M.V*

Hervormde Gemeente

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

Ds Jansen
Maandag 16 Nov. Fam. Knoef „Weverink"
Dinsdag 17 Nov. Fam. Kreunen, Julianal.

Ds Langstraat
Maandag 16 Nov. Fam. Regelink ,,Groot

Venhorstink"

Vogelliefhebbers,
De grote

Tentoonstelling
van kanaries en tropische vogels
in de zaal van Hotel Bakker
is

vandaag
geopend van 3 tot 11 uur en

morgen Zondag
van l tot 10 uur.

*
Ook een prachtige stand met
opgezette vogels en dieren
aanwezig

Entree f 0,40 Kinderen f 0,10

Kanariever.
..DE VOGELVRIEND"

Wie niet adverteert wordt vergeten

Gevraagd voor spoedige indiensttreding
een arbeider
voor de afd. houtbewerking
en enige
jongere arbeiders
o.a. voor opleiding magazijn-
en expeditiewerk.

Borstelfabr. HAVERKAMP - Vorden

School ml Bijbel, Het Hoge

feestelijke ouderavond
op a.s. Donderdag 19 Novemb.
in Irene. Aanvang 7.15 uur

De kinderen verzorgen het programma
en brengen u o.a.

ZANG
„DE GOUDEN LEPELS"

„ZOMERNACHT"

Ouders, leden en belangstellenden wor-
den hierbij vriendelijk uitgenodigd.

Het Bestuur

b

•l

x

r i

X

Een heerlijk warme

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

Beleefd aanbevelend:

Woninginrichting Job. Heerink
Zutphenseweg, Telef. 383

„TINUS, TINUSMAN, doot et noe maor,
Wie stapt er gauw hen en vraogt er naor.
' t l s k o t b i e d e VORDENSE botterfabriek,

de GEMSIamp is FAVORIET!"

„Trina, Katrina, ik wette dat al,
En ok dat de rogge de grond in zal.
'k Mot eerst nog dossen veur et zaod,
'k Wet met'et werk gin raod."

„Oaver een paar wekke mot et lich zo vrog an,
Tot Vriedag vier uur is 't"gekkepries, man."
Deur 't geteem verstimd, zeg Tinus alree:
„Ik gao noe direct met oe mee!"

Monter stapt Tinus noe, heel gedwee,
Bedachtzaam naost Katrina, zien Fee.
He zegdanvedan:„GEMS ZUUG-ROSKAM
Bunne wie erg NEUDIG bie 't vee.

't Mot passend an onze stofzuuger zi jn.
GEHA maakt et wel in odder, DAT is fijn.
Melkmeschinen en fijn melkgerei,
Bezee de toonzaal, wie bunt al naobij!"

Nevens bovenst, artikelen vertegenw.
wij thans in een ruime sortering de
„HAUPTNER" electr. en hand-vee-
scheermachines met toebeh. voor de
melkvee verzorging.

Steriliseerapparaten v. gebruik v. Buta-
gas of electrisch.

Voorhanden het desinfectiemiddel van
Dr Lohmann & Co, spec. v. melkers
en veeartsen, in flacons a f 1.25 en de
reinigingseccence Anti Germ A. en K.
van fabr. Gerh. Ruff en Co a f 1.60
p. kg. excl. de embalage. Prospectus
op aanvraag.

Toonzaal Burg. Galléestraat, open van
8—16 uur, beh. Woensdag en Zaterd.
spec. voor alle gewenste inlichtingen
op het gebied van hygiënische melk-
winning, behandeling en verwerking.

G. EMSBROEK Telef. 326j
Wij hebben de verkoop van de

door en door vlekvrije

(/Lendi (Cassettes
6-pers. cassette voor f 24.75

KEUNE Telef. 289

BETER — GOEDKOPER

en voor Dameshoeden KRONEMAN-JORISSEN


