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INGEZONDEN MEDEDELING
Aan alle landbouwers in Vorden

Zoals u allen bekend is heeft uw collega Schoen
aker op de Kranenburg door de brand al zijn
hooi en stro verloren en heeft hij dus geen win-
tervoer voor zijn vee.
Enkele bestuursleden van de G.M.v.L., A.B.T.B
en C.B.T.B. doen een beroep op alle landbou
wers in Vorden om hooi of stro beschikbaar te
stellen, zodat deze commissie de heer Schoen-
aker in deze nood kan helpen.
Zij vertrouwen op uw aller vrijwillige medewer
king, zonder rondgang. (Zie de betreffende ad-
vertentie). Ook andere door brand getroffenen
kunnen zonodig geholpen worden.

De commissie.

BIOSCOOP
Zondagavond draait hier „Heimweh — dort wo
die Blumen blühn" in het Nutsgebouw. Het is
een film van ontroerende schoonheid, waarin
het prachtige Mozart-knapenkoor een belangrijk
aandeel heeft. Een meisje dat zich bedrogen
waant, gelovige mensen, onbaatzuchtige red-
ders en harteloze aanklagers, dat zijn de mensen
die in deze film meespelen.

UITVOERING CHR. MEISJES- EN
JONGEMANNENVERENIGING

De zaal van Irene was donderdagavond geheel
gevuld, toen de Chr. Meisjes- en Jongemannen-
vereniging daar gezamenlijk een uitvoering gat-
ven. Opgevoerd werd voor de pauze het leken-
spel ,,De Brief", waarvan de inhoud betrekking
had op de brief van de Apostel Paulus aan Phi-
lémon. Voorts werden nog enkele schetsjes op-
gevoerd o.a. „De Pechvogel" en „Geen roos zon-
der doornen", afgewisseld door muziek en zang.
Na de pauze volgde de opvoering van het to-
neelspel „Verbroken banden" van Torn Dekker,
bestaande uit 6 taferelen. De medespelenden
vertolkten over 't algemeen hun rollen vlot en
goed, zodat zij aan het slot een hartelijk en
welverdiend applaus in ontvangst hadden te ne-
men.
De avond werd geopend door de voorzitter, de
heer D. Wuestenenk, die in het bijzonder ds. en
mevr. Jansen hartelijk verwelkomde.
Heden, zaterdag, wordt de voorstelling herh

DE HEER SCHOLTEN, PROCURATIEHOU
DER VAN DE EMPO RIJWIELFABRIEK,

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Zaterdagavond heerste er in de feestzaal van
hotel Bakker een gezellige drukte. Het gehele
Empo-personeel met echtgenoten en verloofden,
was op uitnodiging van de heer Scholten, hier
bijeengekomen, ter gelegenheid van zijn 40-jarig
dienst jubileum bij de Em po-Rij wielfabriek.
Onder de genodigden was de voltallige Empo-
directie met hun dames, en verder burgemees-
ter van Arkel. Na het welkomstwoord van de
heer Sessink Sr., voerde als eerste spreker de
heer Emsbroek Sr. het woord. Deze richtte
woorden van dank tot zijn procuratiehouder, die
40 jaar met inzet van al zijn krachten voor de
belangen van Empo op de bres'heef t gestaan en
nog dagelijks zijn beste krachten aan het bedrijf
geeft.
„Mede door uw toedoen, door uw rustige en
bescheiden persoonlijkheid, door uw goede en
doordachte adviezen en door uw grote werk-
kracht, maar ook door uw onverzettelijke wil
en grote liefde voor het bedrijf, is dit bedrijf
geworden tot wat het thans is," aldus de heer
Emsbroek.
Hij sprak de hoop uit dat de trouwe vriend-
schapsband, die er in de loop van deze 40 jaar
is ontstaan, nog vele jaren mag blijven be-
stendigd.
Tot slot stond de heer Emsbroek stil bij de laat-
ste moeilijke jaren, die de familie Scholten door
ziekte in haar gezin kent. Ook het feit dat 3 van
de 5 kinderen zijn geëmigreerd, zal wel eens pijn
in het ouderhart veroorzaken.
Met het overhandigen van een enveloppe aan de
heer Scholten en bloemen voor mevr. Schol-
ten, besloot de heer Emsbroek zijn toespraak.
Mevr. Emsbroek speldde de jubilaris het gouden
Empo-insigne op.
Namens het personeel sprak de heer Harmsen.
Hij wenste de familie Scholten geluk met haar
dubbel huwelijksfeest, waarbij de heer Schol-
ten juist 2 dagen langer met zijn vrouw dan met
Empo is getrouwd.
De heer Scholten is in die 40 jaar met vaste
koers zijn weg gegaan. Voor het personeel bent
u een moeilijk na te volgen voorbeeld. Dat het
personeel respect voor en vertrouwen in de ju-
bilaris heeft, getuigt wel het feit toen rnen on-
langs bij de oprichting van de Empo Personeels
Vereniging hem de voorzittershamer gaarne
aanbood.
Namens het personeel bood hij de jubilaris een
enveloppe aan. Voor mevr. Scholten waren er
bloemen.
De volgende spreker was de burgemeester, de
heer van Arkel, die tot verrassing van de aan-
wezigen meedeelde, dat het Hare Majesteit de
Koningin behaagd had, de heer Scholten wegens
trouw en langdurig dienstverband, te onder-

scheiden met de ere-medaille in goud, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau. Met een harte-
lijke gelukwens speldde de burgemeester de
heer Scholten deze koninklijke onderscheiding
op.
In zijn dankwoord sprak de heer Scholten zijn
erkentelijkheid uit voor alle goede woorden en
bracht dank voor de cadeaus. Hij verzocht de
burgemeester Hare Majesteit de Koningin zijn
diepe genegenheid te betuigen voor de verleen-
de hoge koninklijke onderscheiding.
Na dit officiële gedeelte werd op vlotte en aan-
gename wijze een non-stop-cabaret-programma
gebracht door bekende artiesten als Lubbert van
Gortel, Ko Hagedoorn, Harry Wieten en de
„Zingende zusjes". Zij oogstten met hun optre-
den veel succes.
Met rijkelijke tractaties en een gezellig bal werd
deze zeer geslaagde avond besloten.
Voor de kinderen in Amerika en Canada wer-
den de gesproken woorden op de band vastge-
legd.
Maandagavond bracht de muziekvereniging
Concordia en de drumband de jubilaris een se-
renade, die zeer op prijs gesteld werd.

MEVR. M. C. VAN MOURIK SPOOR RIDDER
IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Tijdens de zaterdag in Amsterdam gehouden
middagbijeenkomst ter herdenking van het 175-
jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, viel mevr. M. C. van Mourik-Spoor,
secretaresse van de afd. Vorden, de eer te beurt
door H.M. Koningin Juliana, welke eveneens op
deze bijeenkomst aanwezig was, benoemd te
worden tot ridder in de orde van Oranje Nas-
sau.
Deze hoge onderscheiding werd haar persoonlijk
door de staatssecretaris van het departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
uitgereikt in verband met haar belangrijke ver-
diensten jegens het Nut en om hiermede tevens
de nagedachtenis te eren van wijlen haar echt-
genoot, de heer W. F. van Mourik, die veel voor
de Vordense gemeenschap heeft gedaan. O.a.
was hij de^iwerper van de bekende 8-kastelen-
tocht. ^f
Mevr. van Mourik vervult verschillende functies
in het landelijk on plaatselijk Nut.
Zo is zij voorzitster "van het landelijk Nutsbi-
bliotheèk-bestuur, lid van de districtsraad, se-
cretaresse Jk de kring Oost-Gelderland, secre-
taresse valKet plaatselijk Nütsdepartement,
voorzitster van de Nutslkeuterschool en Flora-
lia en secretaresse van de Nutsbibliotheek.
Uit hoofde hiervan wordt er veel van haar
werkkracht gevraagd. Zij vervult al deze func-
ties echter met grptq: accuratesse en een bewon-
derenswaardige -activiteit, hetgeen in de Nuts-
wereld niet onopgemerkt is gebleven.
Op deze jubileum-bijeenkomst waren behalve
H.M. Koningin Juliana, Beschermvrouwe van
het Nut, nog aanwezig afgevaardigden van de
352 departementen w.o. mevr. van Mourik en
Mr. Meyjes als afgevaardigden voor Vorden en
de heer H. Wesselink als voorzitter van de kring
Oost-Gelderland.
Bij haar terugkomst in Vorden werd mevr. van
Mourik verwelkomd door het bestuur van het
plaatselijk Nütsdepartement, welke haar bloe-
men aanbood en haar gelukwenste met deze eer-
volle onderscheiding. De voorzitter, de heer
Wesselink, sprak haar daarbij op hartelijke wij-
ze toe. Ook de bestuursleden van de departe*-
menten Eerbeek, Doetinchem en Warnsveld
kwamen hier eveneens mevr. van Mourik hun
gelukwensen aanbieden.
De muziekvereniging „Concordia" bracht haar
maandagavond een serenade, waarbij de voor-
zitter, de heer J. Smit, mevr. van Mourik na-
mens Concordia feliciteerde met deze hoge on-
derscheiding.

P.V. „DE LUCHTBODE"
Hier is een Postduivenvereniging opgericht on-
der de naam P.V. „De Luchtbode". Het tot op
heden toegetreden ledenaantal bedraagt 11.
Het bestuur is samengesteld als volgt: H. Door-
nink, voorzitter, Th. A. Eulink, secretaris-pen-
ningmeester, J. A. Eulink, H. Hendriksen en W.
Wissels leden.
Omstreeks midden april van het volgend jaar
hoopt het bestuur wedvluchten te organiseren.
Het bestuur brengt de ingezetenen van Vorden
dank voor hun financiële steun, die de oprich-
ting van deze nieuwe vereniging heeft mogelijk
gemaakt.

Moeder Voor hcS- rere
Baby-huidje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

INSPECTIE NED. RUNDVEE STAMBOEK
Bij de gehouden najaarsinspectie van het Ned.
Rundvee Stamboek in het rayon van de Coöp.
Zuivelfabriek „De Wiersse" werden door de in-
specteur A. Landeweerd 2 koeien van de heer
J. W. Hilhorst in het stamboek geschreven met
resp. b— 79 en b— 77.

KERKDIENSTEN zondag 22 november.
Hervormde kerk.

10 en 7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk

10 en 3 uur Ds. J. Rinzema, Aalten.
R.K. Kerk

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix. tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 126 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50,— tot f 58,— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 13 t.m. 19 nov.
Geboren: z van H. Bijzitter en G. Hoiting.
Ondertrouwd: W. v. d. Berg en H. Radstake.
Gehuwd: J. W. Wesselink en G. Harmsen;
F. H. v. Lingen en B. Kussy; T. J. Rondeel
en H. T. Siemk.
Overleden: ^B-n.

BOSSCHER
BESCHUIT

bros en beter

VOETBAL
Voor Vorden stonden zondag maar 2 wedstrijden
op het programma welke beide door de geel-
zwarten gewonnen werden.
Vorden II speelde thuis tegen Socii II en won
met 4—2. Het zag er aanvankelijk niet naar uit
dat Vorden de zege zou behalen, want de eerste
helft sloot af met een 2—O voorsprong van So-
cii. In de tweede helft pakte Vorden de zaken be-
ter aan, althans ging er wat meer kracht uit
van de voorhoede. Het was vooral midvoor Stap-
per, die succes had met zijn schoten. Liefst drie-
maal achtereen maakte hij een doelpunt, waar-
door dus de rollen omgedraaid werden en Vor-
den weer voorstond. Tegen het einde maakte de
debutant W. de Boer, die lang niet onverdienste-
lijk als rechtsbuiten speelde, er 4—2 van.
Vorden b schoot in de Ie klas junioren uit haar
slof en versloeg het Zutphense A.Z.C, b met
liefst 10—0. De nieuwe opstelling heeft hier
blijkbaar wel voldaan.
A.s. zondag krijgt Vorden I bezoek van het
sterke en nogal fors spelende Noordrjk I. Ge-
zien de stand op de ranglijst ontlopen beide ploe-
gen elkaar niet veel. Het kan er dus wel span-
nen.
Vorden II gaat op bezoek bij Baakse Boys II en
zal hier kunnen winnen. Vorden a speelt een van
de belangrijkste wedstrijden van haar seizoen.
Zij gaat bij Eibergse Boys a op bezoek, die
slechts één wedstrijd verloren heeft, nl. destijds
in Vorden. Zij zullen daarom nu wel alles in
het werk stellen om revanche te nemen en Vor-
den daardoor van de bovenste plaats te verdrij-
ven.
Vorden c krijgt zaterdag thuis bezoek van Be
Quick d en kan hiervan zeker winnen.

Weer ontvangen
voor meisjes en dames

Maillots
in marine en groen.

Visser - Vorden
CONTACTAVOND FA. ALBERS

Uitgaande van de firma J. W. Albers werd
in zaal Bakker een contactavond met haar
clientèle belegd.
De heer H. Bogchelman sprak een kort ope-
ningswoord in het bijzonder tot de heren E. J.
Bats. directeur van de A.C.V. controle en H.
Pardijs, assistent rijkslandbouw voorlichtings-
dienst.
Hierop volgde de vertoning van de film: „De
Kunst van het opfokken van kalveren".
De heer Bats besprak vervolgens het onder-
werp: „Rundveevoeding in de komende win-
ter ". Spr. wees er op dat de rundveevoeding
in de komende winterperiode op vele plaatsen
een hachelijke positie is. Het is dan ook nood-
zaak een voederbalans op te maken, teneinde
het tekort voor de a.s. winter na te kunnen
gaan. Ter verzadiging heeft een koe nu een-
maal een bepaald kwantum ruwvoeder nodig.
Hiervoor komen wij met 5 kg hooi, wat stro
en bieten een goed eind in de richting. Het
rantsoen van tijd tot tijd afwegen is ook van
groot belang. Bij het beknopt voorradig zijn
van ruwvoeder is het gewenst A. en B. kracht-
voeder bij te geven. Ook het bijvoeren van
een kleine hoeveelheid mineralen is aan te
bevelen, ook aan droogstaande koeien. Veelal
kent men aan lijnmeel een grote waarde toe,
doch ook dit is wel eens sterk overdreven. Bij
het voeren van 40 a 45 kg knollen kan men
nog gerust wat aardappels bijgeven, doch spr.
zou de aardappels liever bewaren tot na de

.
ker gaf vervolgens een beschouwing over

het doel en werk van de A.C.V. controle.
Nadat de film: „Meer en beter melk" was ver-
toond, werden een aantal gestelde vragen door
spreker beantwoord. Tot slot werd op het
witte doek gebracht de film: ,,De taal der
bloemen". Hiervan genoten ook de aanwezige
dames bijzonder.
De heer Bogchelman dankte aan het slot alle
medewerkers aan deze avond. Ook aan de
traktatie was de nodige zorg besteed.

ELKE DAG EEN VARKEN ALS HOOFDPRIJS
Een aantal jaren geleden heeft de Vordense
Winkeliersvereniging tijdens de St.-Nicolaas-ac-
tie elke dag een vet varken als hoofdprijs be-
schikbaar gesteld. Deze bijzondere actie sloeg
toen geweldig in. Gezien dit succes is de winke-
liersvereniging er toe overgegaan ook dit jaar
weer tijdens de St.-Nicolaas-actie 7 dagen ach-
tereen als hoofdprijs een varken te geven. Be-
halve deze hoofdprijzen, worden gedurende deze
7 dagen bovendien nog dagelijks een groot aan-
tal andere waardevolle prijzen beschikbaar ge-
steld. Op de voor-laatste dag t.w. op zaterdag
5 december wordt er nog een extra prijs ge-
geven in de vorm van een bromfiets, waarvoor
de ingeleverde bonnen van de gehele actie mee-
tellen, zodat iedereen, die aan deze St.-Nicolaas-
actie meedoet nog een kans op deze bromfiets
maakt. Er worden dit jaar wederom gratis bon-
nen uitgegeven gedurende de weken van 23 nov.
t/m 5 december. De prijsuitreiking begint op
zaterdag 28 november in hotel Brandenbarg en
vervolgens vanaf dinsdag l dec. t/m maandag
7 december, 3 avonden in hotel Bakker en 3
avonden in hotel Brandenbarg.
De intocht van Sint-Nicolaas is vastgesteld op
zaterdag 28 november. De Sint met zijn 2 zwarte
dienaren zullen met de trein van 14.22 uur uit
de richting Zutphen arriveren. Met muziek voor-
op wordt er dan een rondgang door het oostelijk
gedeelte van het dorp gemaakt. Vervolgens is
er weer de officiële ontvangst door de burge-
meester ten gemeentehuize, waarna de rond-
gang wordt voortgezet door de rest van ons
dorp. Na afloop hiervan gaat de Sint nog even
op bezoek in het Nutsgebouw, waar hij de daar
inmiddels verzamelde kinderen zal toespreken
en tracteren. Elk kind heeft hier toegang. In-
dien nu ook weer de beide muziekkorpsen wor-
den ingeschakeld om 's avonds een muzikale
rondwandeling te maken, kan het weer een ge-
zellige Sint-iNicolaasweek worden.
Voor de regeling van de bonnen-actie verwijzen
we naar de uitgebreide uiteenzetting in de St.-
Nicolaaskrant, welke dezer dagen huis-aarirhuis
verspreid werd.
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Natuurlijk ook dit jaar weer naar

„Het Winkelcentrum"
Koerselman Bur*
Galanterieën
Speelgoed

Visser
Manufacturen

Confectie, Meubelen

Horlogerie Siemerink v.h. Marlens
levert u horloge's, klokken, wekkers
tegen abnormaal lage prijs, onder
volle schriftelijke garantie.
Heren armb. horloges vanaf f 11.50.
Wekkers vanaf f 7.75.
Schoorsteenklokken vanaf f 22.50.
Pendules met bim-bam-slag vanaf f 46.-
14. kar. gouden trouwringen vanaf
f 15.80.

Onze etalage geeft u een overzicht van
onze ruime sortering.

Zutphenseweg 15, Telefoon 1505

Pracht kollektie
dames-
en
meisjes-
mutsen
ook
bijpassende

sjaals

Modellen en kleuren in grote
verscheidenheid.

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Het adres voor

Stofzuigers
ALLE MERKEN

IS

Technisch Bureau

P. Dekker
Telefoon 125 A

Koopt alle elektrische apparaten bij
de Installateur die ze ook vakkundig
repareert.

Landbouwers in Vorden

helpt Schoenaker aan wat
hooi of stro.

Opgaven worden ingewacht voor l dec,
a.s. bij:

A. G. Mennink, Wildenborch
H. F. J. Huitink, Kranenburg
H. Tjoonk, Garmel
H. J. Reerink, Delden .
A. J. Meijer, Dorp
A. J. Lenselink, Veldwijk

De Sint Nicolaas-aktie in Vorden,
kan weer heel wat worden!

In afwijking van vorige jaren,
toen we geldprijzen gaven, komen
er nu:
Gebruiks- en Huishoudelijke artikelen
en wel honderden prijzen!

Bovendien iedere avond één
VARKEN en als extra attraktie
bovendien een BROMFIETS!

Vanaf maandag 23 nov. worden bonnen
verstrekt. Vord Winkeliersver.

MEISJES van

Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij
een passende werkkring»
Wij vragen:

MODINETTES
en leerling modinettes

Wij bieden :

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het w«A
• 3 pauzes per da™
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie + 2 ¥2 snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen lopende bandsysteem
N.B. gehuwde modinettes komen ook

in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

ORCON KLEDING
INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:
Wichmondseweg 2, Telef. 268

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, HengeloG., Tel. 06753-573

VOOR UW

SLAAGT U BETER BIJ

T

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

Mooi is het
zo'n echt

Pas-aan-servies
Let op het Pas-aan embleem.

Alleen KEUNE heeft de echte

Inboedel te koop
Garssen, Molenweg 12

Ledikanten, Matrassen, Waskasten, Was-
stellen, Salonameublement, Divan, Pendules,
Kachel, etc.

HEDEN zaterdag 2 tot 4 uur nam.



Gevraagd een flink
MEISJE voor de huis-
houding. Zelfstandig
kunnende werken.
Mevrouw Emsbroek,
Zutphenseweg 7

Vorden

Gaarne zag ik zo spoe-
dig mogelijk TERUG:
mijn uitgeleende ket-
tingtang, klauwtang en
voorhamer.
G. van Ark,

Wildenborch

Te koop wegens ver-
huizing 4 stuks lange
velours GORDIJNEN
voor minder dan de
helft.

Dr. C. Lulofsweg 20

G.o h. 2-vlams Esso
gasstel te koop.

Raadhuisstraat 7

Te koop een elektrische
WASMACHINE, in
goede staat, met of
zonder wringer.
A.J.Eykelkamp, E 109

Te koop een H AARD-
KACHEL, in goede
staat, prijs f 35, — .
Bevr. Smederij Lettink
Nieuwstad.

Te koop z.g.a.n. leren
PAK, zwart, midden-
maat. L. Velhorst,
Burg. Galléestraat 25

mo-Te koop z.g.a.n
derne poppewagen.
Henny Lauckhart,

Het Hoge

Te koop KINDER-
FIETSJE, leeftijd 4-
6 jr. H. Groot Bramel
Ruurloseweg

Knollenplukkers
gevraagd bij

H. L. Memelink,
Hengeloseweg Vorden

Knollenplukkers
gevraagd bij

J. A. Koning, Linde

BIGGEN te koop
H. Flamma, B 56,

Vorden
BIGGEN te koop bij
J. A. Berenpas, D 111
Mossel.

Te koop een toom
zware BIGGEN,
E J. Bos, Kranenburg
D 143

Te koop een ZEUG
met 15 BIGGEN, 3
weken oud. B. Ant ink
Linde E 18. Vorden
N.oz.

Een r.b. STIERKALF
te koop. J. Brummel-
man, 't Alderkamp

B 61

Te koop een nuchter
r.b. STIERKALF bij
J. Mokkink, Mossel.

Te koop een volbloed
dr. VAARS, 26 nov.
a.d. telling, met zeer
goede lijsten, abortus-
en t b.c.-vrije stal.
M. H. Gotink, B 42
Delden.

Te koop nuchter
VAARSKALF, F H.
W Klein Bramel.CH2
Galgengoor.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Sint Nicolaas lacht
k In zijn baard, bij 't

zien van deze
prijzen!

Kinder Zakdoeken
3 stuks,
in leuke verpakking 65 et

Dames Zakdoeken
in 3 stuks verpakking 95 et

Heren Zakdoeken
3 stuks verpakking 1.15

Keuken-set
(handdoek en 2 panlappen)

2.85

Bad-set
(badhanddoek en washandje)

4.05

Ontbijt-set
(ontbijtlaken en
6 vingerdoekjes) 9.8O

Washandjes
in 3 stuks verpakking 1.75

Jago Shawls
voor dames, heren en kinde-
ren.
Dames Shawls vanaf 3.95
Heren Shawls vanaf 4.95

Wollen crêpe Handscluenen
in 13 kleuren 3.9^*

Wollen Heren Handschoenen
4.45 0

Dames- en Heren Glacé's
nieuwste kleuren en nog
voordelige prijzen.

Nieuw sortiment

Hollandia
Onderjurken vanaf 4.90

Hemdjes met bijpassende
broekjes

Hemdjes vanaf 2.75
Broekjes vanaf 1.8O

Petticoats vanaf 9.95

Pracht sortering

Deno Overhemden
in No-lron, Terlenka en
Nyl-France.

Terlenka Zelfbinders 3.95
Wollen Heren Sokken 2.60
Zie etalage uoor
onze enorme
sortering
praktische Sint
Nicolaas-

geschenken!

L Schoolderman
Het middelpunt
van ons dorp zi jn wij n i - t ,

wel het goedkoopste.

KEUNE
inderdaad goedkoper.

Speelgoed, Luxe- en Huishoudelijke
artikelen.

ort~molières f
Een gewild artikel dit
najaar,

Wij houden verschillende modellen voor _u
voorradig.

Wullink's Schoenbandel
Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4, Vorden Telef. 1342

Jubileum-Uitvoering
1884 - 75 - 1959

Ter gelegenheid van haar 75-jarig
bestaan, geeft de

Chr. Gem. Zangvereniging

„Excelsior"
te Vorden

een Jubileum-uitvoering op zaterdag
28 november a.s. 's avonds om 8 uur
precies in de Herv. Kerk te Vorden.

Medewerkenden zijn:

mej. J. Gietema, De Steeg - sopraan
mej. G. Bott inga, Laren-Gld. - piano

dhr. K. Wolters, Vorden - f lu i t
Chr. Gem. Zangver „Excels

onder leiding van dhr F. F.
ui t Zutphen.

Toegang vrij. Aan de uitgang
wordt een collecte gehouden,
waarvan de netto-opbrengsi^brdt
afgedragen aan de actie „4xZ .. N"

A.s. zondag 2 uur,

VORDEN l - HOORDIJK l

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 22 november, 8 uur

De prachtige f i lm

HEIMWEH . . .
dort wo die Blumen blühn

met: Sabine Bethmann - Rudolf Prack
Paul Hörbiger - Oskar Sima.

Freddy zingt de wereldberoemde
schlager „Heimweh".

Medewerking van het Mozart-Knapen-
koor met betoverde stemmen.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Noorse truien en pullovers
Noorse sokken en kousen

Merk Janus
Wanten en Shawls

*Sporthandel Fa. MARTENS
Zutphenseweg 15a

Telefoon 1272

Alleen bij ALBERS
de beste kwaliteit

tegen ongelooflijke lage prijzen

Voor slechts 45 et 250 gram heerlijke
crème koekjes, bij elke 250 gram Hotel
Goud Koffie.

l grote fles meikersen op sap voor 75 et.,
bij elke fles Spaanse wijn a f 2.95

Groot blik Ant. Huninks leverpastei 62 et
het tweede blikje 39 et

Ant. Huninks soepballetjes,
per blikje voor 59 et

Ovenverse eierbeschuit,
deze week 2 rol voor 32 et

Grote malse ontbijtkoek,
klasse A voor 39 et

Kersverse margarine, 3 pakjes 95 et
Overheerlijke dadels, 250 gram 28 et
Mooie grote vijgen, 250 gram 25 et
Puddingsaus, div. smaken, 2 flesjes 49 et

Weer ontvangen de echte fijne Engelse
pepermunt, het bekende blauwe pak,

250 gram slechts 55 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

KOOPT UW
Sint Nicolaas-cadeaux vroeg
U heeft dan ruime keus!

Geeft iets goeds.

Geeft textiel,

Fa. VISSER
Nu zeker een bezoek waard!

Bromfietslaarzen
Een geschenk,

dat 't altijd doet.

In verschillende
soorten voorradig.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

O KOM ER EENS KIJKEN!
Ook voor Manufacturen naar H. en W.



U slaagt voor Sint bij ons!
Een greep uit onze sortering:

TOMADO
Jampothouders 1.75
Onderzetters 2.25
Eierkokers 0.95
Uitlekstandaard 2.25
Theecomf oortje 2.90
Schotelhouder 4.25
Glazendrager 3.90
Snelkookpan No. 6 62.50
Patates Frites-snijder 2.40

ALLERLEI
Wonderpannen 9.46
Eierkokers B.K. 5.25
Koekepannen Silicon B.K. 9.76
Fluitmelkkokers B.K. 8.90
Houten Lepelrekken 2.65
Kook wekker 11.40
Frituurpannen 8.75
Geldkistjes met inzet 12.30
Broodmessen 3.—

PLASTIC
Wasinvochter 0.65
Suikerautomaat 1.25
Voorraadbussen 1.85
Botervloot 1.25
Maatbeker 0.95
Bloemgieters 2.15
Uiensnijder 4.95
Roomklopper 4.76
Messenbakken 1.95
Wasmanden 7.95
Garneerspuit 1.16
Eiersnijder 0.95
Sla-couvert
Pedaalemmer 12.50

BRABANTIA
Voorraadbussen

koffie, thee, suiker 4.95
Ontbijtkoektrommel
Broodtrommel

Handdoeken-
rek 5.46

Kammenbakje 1.60
Strijkplank 39.90
Mouwplank 6.90
Keukenkruk 14.40
Pedaalemmer 19. ~-
Gieters 2.25

DOOR EN DOOR

Theelepels, 6 stuks 4.05
Likeurlepeltjes, 6 stuks 4 65
Taartvorkjes 6.15
Gebakschep 4.80, Kaasschaaf 5.10
Vleesvorkjes 4.95, Jamlepel 2.70
Lepelrekken 20.85, Cassettes 72.^-

GEREEDSCHAP
Gereedschap set J.N.Y. 19.75
Gereedschapkist 11.50, Hamer 2.40
Nijptang 2.15, Combin.tang 3.35
Steekbeitels 3.40, Soldeerbout
elektr. 6.50, Schroefsleutels Bahco
4.20, Schroevendraaiers 1.40,
Handzaag 7.25, Blokschaaf 4.10

LUXE ARTIKELEN
Siervazen en pullen 1.90
Kristal vaasjes 3.45
Bloemvaasjes 0.60
Pindastellen 4.,—
Gebakstellen 8.25
Bonbonschaaltjes 2.40
Koekschaaltjes 3.90
Delfts Wit 1.95
Suikerautomaten chroom 4.90
Ketels chroom 9.25
Koffiekannen chroom 13.20
Zakmessen 2.50
Tafelmessen 8.70
Daalderop-tin, Koperwerk

ELEKTR. VERLICHTINGSART.
Strijkijzers - A.E.G. - Ruton -

Inventum - Solar 11.75
Koffiemolens 19.75
Theelichtjes 19.75
Straalkachels 20.40
Stofzuigers 119.,—
Snelmengbeker 49.75, Handmixer
Philips 47.50, Broodrooster 19.80,
Scheerapparaten 39.75, Wand-
lampjes 3.35, Schemerlampjes 3.95,
Boekleeslampjes 5.95, Kamerlam-
pen met pendel 20.75

GLAS- en AARDEWERK
Drinkglazen
Bowlglazen
Bitterglaasjes
Theeservies 15-delig
Kop en Schotels
Nesten Schalen
Sierpotten

SPEELGOED

0.20
0.30
0.50

26.75
0.68
2.15
0.65

MARKLIN
Elektrische treinen en miniatuur-
auto's
Kia plastic bouwsteentjes 4.95
Pallet modelbouw 1.80
Plastic auto's 0.85
Temsi constructiedozen 2.80
Poppen (schildpad e.a.) 1.50
Figuurzagen 2.60
Gezelschapspellen
Borduurdozen 1.20

G. EMSBROEK en Zn. cv. - Zutph.weg 5 - Tel. 1491 Vorden

Grammofoonplaten
van befaamde wereldmerken vindt U bij ons in

de platenafdeling

Beethoven
Egmont-Ouverhire
(Philips) f 3.95
Beethoven-Für-Elise
Liszt-Liebestraum
(Philips) f 3.95

Beethoven
Vioolromance nr. l
(Philips) f 3.95

Handel, Largo
Schubert, Ave Maria
Aafje Heynis. (Philips) f 3.95

Zeg niet nee
The Fouryo's (Ph.) f 3.60

Marina
Willy Alberti (Ph.) f 3.60

Morgen
Billy Vaughn (Decca)

f 3.60

Mijn Souvenir
Caterina Valente f 3.60

Het huis met de
goede klank.
Laarstraat 61-67

Tel. 3853 - Zutphen

Platenbonnen geldig door het
gehefe land.

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen.
Adverteerders, dat zegt u genoeg!

U komt toch allen naar de

Propaganda Feestavonden
van de

Ned.B.v.Pl.vr. - G.M.v.L.
A B.O.L.H. - B.O.G.

op vrijdag 27 nov. om 7 uur,
met voor de pauze Gymnastiek-
demonstraties van „Sparta" en

zaterdag 28 nov. voor de 'pauze
de klucht :

„Geuolgenuan 'n telefoontje"
en „Trek aan de bel".

Beide avonden na de pauze opvoe-
ring van het toneelstuk

„Met gedoofde lichte^
Entree voor leden f 1.— per lid.

„ „ niet-leden f 1.50.

Dit mag u zeker niet missen.

Heden zaterdag 21 november

laatste BfllflVOND
van dit jaar in de Eikeboom,
Keijenburg.

Als extra attraktie volledig orkest „De
Boerenkapel".

\
t

•

+

•

Spaart geld en tijd,
en koopt uw spelen in Vorden.
Grote sortering Homas-spelen voor groteren
o.a.: Voetbalspel, Kamerbiljart, Sjoelbak, Rïngspel,
Trekbiljart, Dam- en Schaakspel, Bingo, Corner enz.

Monopolie en Board-Script.

Alle Jumbo-spelen in voorraad!

R. J. KOERSELMAN, Telef.

•

•

•

*

WORDT óóK

•l
MÖDINETTE

bij

* hoge lonen (ook tijdens opleiding)

* goede sociale voorzieningen

* zeer aantrekkelijke spaarregeling

ir tegemoetkoming in de reiskosten of
vervoer met eigen Sturka-bussen

* belangrijke reductie op de aankoop
van Sturka-artikelen

AANMELDEN: dagelijks bij onze bedrijven:

STURKA —

Vijverlaan, Zutphen, Tel. 3541

STURKA —
Lievelde, bij station N.S., Lichtenvoorde, Tel. 264

of schriftelijk door inzending van onderstaand» bon.

Naam:

Adres:

Leeftijd:

Woonplaats:

wenst nadere inlichtingen over 't aangaan van een dienstverband

Zenden aan: STURKA - ZUTPHEN . Afd. Personeelszaken

U kunt overal lopen

maar het voordeligst

bij KEUNE kopen

K E U N E
Beter Goedkoper

Concordia Hengelo-G.
Heden zaterdag 21 november

DANSEN
Orkest „The Moodchers"



O.L. SCHOOL HEEFT SCHOOLBIBLIOTHEEK
Onder voorzitterschap, van de heer G. J. Wues-
tenenk, werd in het Nutsgebouw een goed be-
zochte ouderavond van de o.l. dorpsschool ge-
houden. Tot leden van de oudercommissie weiv
den gekozen dan wel herkozen Mevr. Koning-
Knoef en de heren J. Woudstra, G. J. Voorhorst,
G. J. Pelgrm, H. Elsman en tot leden van de
schoolfeestcommissie G. J. Hesselink, Mevr. te
Slaa-v. d. Kooi, G. J. Kamperman, H. Maalde-
rink, H. Tjoonk en H. Bogchelman. Bij het fi-
nantieel verslag van de schoolfeestcommissie
deelde de heer E. Klumper mede, dat de ont-
vangsten hebben bedragen ƒ 995.— en de uit-
gaven ƒ 824,—.
De heer Brinkman, hoofd der school deelde m&-
de, dat uit het schoolfonds een schoolbibliotheek
van 300 boeken is aangeschaft en dat deze week
met de uitgifte van de boeken zal worden be-
gonnen, voorlopig vanaf de 4e klas. Thans is
ingesteld een schoolfondscommissie, bestaande
uit een lid van volksonderwijs, een lid van de
oudercommissie en een lid van het schoolper-
soneel. De heer Brinkman bracht diverse wen-
sen voor verbetering van de school naar voren.
Het Sint Nicolaasfeest zal worden gehouden op
4 december en de Kerstviering onder leiding van
Ds. Jansen op 22 december. De operette avon-
den zullen worden gegeven op 12 en 13 februari
1960. Opgevoerd zal worden „Gouden Hoef-
ijzers".
De heer Hiddink, directeur der Rijkskweek-
school te Doetinchem hield vervolgens een inte-
ressante causerie over de „Opvoeding van de
rijpere jeugd", waarbij spr. ook het probleem
van de nozems belichtte. Nadat over dit onder-
werp nog enige tijd van gedachten was gewis-
seld, werd nog het punt „schoolsparen" ter spra-
ke gebracht. Dit punt zal in de oudercommissie
nader worden bekeken. Met een woord van dank
aan de heer Hiddink sloot de voorzitter daarop
deze geanimeerde vergadering.

JAARVERGADERING „ONS BELANG"
Onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok
hield de Coöp. Landbouwvereniging „Ons Be-
lang" te Linde in café Eykelkamp haar alge-
mene ledenvergadering.
Na een kort openingswoord van de voorzitter
volgde door de directeur, de heer D. Klein-
Bluemink, het verslag over het boekjaar l juli
1958 t/m 30 juni 1959 en de balans per 30-6-'59.
Uit dit jaarverslag bleek dat de vereniging
thans 259 leden telt. Ten aanzien van de omzet
kon geconstateerd worden, dat dit jaar een
„record-jaar" was geworden eveneens met be-
trekking tot de financiële resultaten, hetgeen
ongetwijfeld te danken is aan de trouw der le-
den aan eigen vereniging en de uitstekende sa-
menwerking.
In geldwaarde bedroeg de omzet ƒ 2.698.615,34
d.i. 8% meer dan in het voorgaande jaar.
In de loop van het jaar werd op verzoek van een
aantal leden besloten een tweetal diepvriesin-
stallaties te bouwen en exploiteren, welke in
een grote behoefte bleken te voorzien. Alle lo-
ketten zijn verhuurd.
Er werd besloten om van het winstsaldo, dat
ƒ 77.735, 57 bedraagt, 2V2 % pro-rato de afname
der leden, in totaal ƒ 66.257,86 op de ledenre-
kening bij te schrijven, terwijl het overige
winstsaldo, groot ƒ 11.477,71 zal worden toege-
voegd aan het reservefonds der vereniging.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de af-
tredende bestuursleden, de heren H. J. Kae-
mingh, Barchem en W. Norde, Vorden herko-
zen, evenals de aftredende leden in de Raad van
Commissarissen de heer G. J. Lindenschot en
H. J. Eggink. In plaats van de heer B. J. Ban-
nink, Ruurlo werd gekozen de heer H. J. Weer-
nink, Ruurlo. De heer H. J. Kaemingh was de
tolk der aanwezigen toen hij nog eens extra
dank bracht aan de voorzitter en directeur, die
door hun goede verstandhouding en beleid deze
gunstige resultaten hadden weten te bereiken.
Bij de rondvraag informeerde de heer Wentink
naar de mogelijkheid om het ledenkapitaal ge-
durende 10 jaar te laten staan en in het lle jaar
tot uitbetaling over te gaan. Dit voorstel zal
door het bestuur in beraad worden genomen.
Nadat de heer Kok de heer Klein-Bluemink
dank had gebracht voor zijn accuraat beheer,
het personeel voor de plichtsbetrachting en toe-
wijdinig, het scheidende bestuurslid, de heer
Bannink, voor zijn activiteit en ijver als be-
stuurslid gedurende vele jaren, de bestuursle-
den voor hun samenwerking en de leden voor
hun betoonde trouw en medewerking, sloot hij
deze geanimeerde vergadering.

OPVOERING „DE RARE FAMILIE"
De r.k. Toneelvereniging „S.E.V." uit Lochem
hoopt in Vorden het door hen reeds meerdere
malen opgevoerde blijspel „De rare familie" ge-
heel kosteloos op te voeren. Men werd hierdoor
in staat gesteld door de buitengewone medewer-
king van B. & W., Ds. Jansen en Pastoor Bo-
déwes o.f.m. en zij zullen deze opvoering geven
op zaterdag 28 nocember a.s. in gebouw „Irene".
De netto-opbrengst zal geheel worden afgestaan
aan de getroffenen van de grote brand op 9 nov.
Daar de entree vrij is en er geen verloting wordt
gehouden, zal men zich afvragen, waar de op-
brengst vandaan moet komen. Ook daar heeft
deze vereniging aan gedacht. Zij zullen dit in
het openingswoord bekend maken. De leeftijds-
grens zal, gezien de grote opkomst die verwacht
wordt, bepaald moeten worden boven de 16 jaar.
Het spel is, gezien ,de prima recensie's in de dagr
bladen (o.a. speelde men met veel succes in
Lochem, Warnsveld e.a.) van uitstekend ge-
halte. Laat „Irene" ditmaal te klein zijn! Zie
voorts de advertentie in dit blad.

RATTI-NIEUWS
Ook j.l. zondag tegen Noordijk moest Ratti de
zege aan de gasten laten. Het grote gebrek aan
uithoudingsvermogen speelde ook nu weer de
thuisclub parten. Voor de rust ging het nog wel
gelijk op, maar in de tweede helft zakte het
tempo danig. Helaas was de afwerking weer ber
droevend slecht en bleek telkens weer, dat de
spelers niet op elkaar waren ingespeeld.
De stand werd l—4 voor de gasten.
Ratti a speelde thuis1 tegen Eib. Boys a, maar
had het geluk niet mee, want het werd een klei-
ne 3—4 zege voor de bezoekers. Ratti b was vrij
van de competitie, maar speelde een vriend-
schappelijke ontmoeting tegen een comb. elftal
der Leo-stichting. Het werd een flinke 7—2 over-
winning voor de Ratti-jeugd.

A.s. zondag trekt het eerste naar Lochuizen,
waar het niet van een leien dakje zal gaan.
Ratti zal moeten proberen zich te herstellen.
Ratti II bindt op eigen terrein de strijd aan te-
gen Socii II uit Wichmond, een wedstrijd, die
wel eens in een draw kan eindigen. De arjunio-
ren zijn vrij en Ratti b gaat naar Hummelo en
Keppel b.

DE HEER J. KRAUTS 40 JAAR K.A.B.
J.l. dinsdag was het voor de heer J. Krauts
e-en onvergetelijke dag, daar hij tijdens een le-
denbijeenkomst in zaal Eskes werd gehuldigd
i.v.m. het feit, dat hij gedurende 40 jaar onaf-
gebroken lid was van de Katholieke Arb. Bewe-
ging en wel van de onderafdeling der r.k. hout-
bewerkersbond „St. Antonius van Padua".
Voor de eigenlijke huldiging werd door de heer
H. Klein, districtsbestuurder der bond uit Leiden
een uiteenzetting gegeven over de „vrijere loon-
vorming", een onderwerp, dat door deze spr.
op rustige en zeer duidelijke wijze werd uiteen-
gezet.
Nadat er nog gelegenheid was geweest tot vra-
gen stellen, waarvan druk gebruik werd g&-
rnaakt, richtte de heer Klein zich tot de heer
Krauts. Hij dankte hem voor al het pioniers-
werk wat hij had verricht. Spr. speldde de jubi-
laris het bondsinsigne op voor 40 jaren trouw
lidmaatschap der K.A.B.
De heer B. Eykelkamp, die als waarn. voorzitter
.deze vergadering had geopend, sloot zich vol-
komen bij de eerste spr. aan en hoopte, dat de
heer Krauts nog vele jaren voor de bond op
de bres zou blijven staan. Hij bood hem namens
de afdeling Vorden—Kranenburg een prachtige
standaard aan, voorstellende een forel, hetgeen
door de jubilaris als verwoed hengelaar ten
/eerste op prijs werd gesteld. Ook de heren Th.
Bijen en H. Krauts, die beiden 10 jaar actief lid
van de JÉ^ Houtbewerkersbond zijn, werden
door de ̂ ^rzitter gehuldigd en ontvingen een
prachtige schemerlamp. De heer Krauts vertel-
de hiorna nog diverse herinneringen uit de tijd,
< ; i 1 hij per fiets van 's-Heerenberg naar Vorden
reed om^dere dag hier te gaan werken, een
afstand ^A 60 km per dag.
De avono^werd verder gezellig doorgebracht.

BEDRIJFSDAMTOURNOOI BEGONNEN
Woensdagavond begon ditmaal in zaal Eskes
het traditionele bedrijfsdamtournooi, waaraan
weer 10 ploegen met elk 4 spelers deelnemen.
Bij afwezigheid van de voorzitter der damver-
eniging, werd door de secretaris, de heer Geer-
ken, het openingswoord gesproken. Hij hoopte,
dat evenals andere jaren ook in dit tournooi er
weer sportief gestreden zou worden om de wis-
selzuil, die momenteel in het bezit is van de
Gemsploeg. Hij wenste allen nog genoeglijke
en succesvolle avonden toe. Het tournooi duurt
5 weken, waarin op elke woensdagavond wordt
gespeeld. De uitslag van de eerste twee ronden
zijn:
Empo I—Empo II 8—0; Gemeente—Gems 2—4;
Looiers—P.T.T. 3—5; O.L. School—Zuivel I
6—2; Zuivel II—Zuivel III 4—2; Empo I—Ge-
meente 7—1; Empo II—Gems 3—5; Looier—
O.L. School 1—7; P.T.T.—Zuivel III 7—1. De
ploegen, die niet aan het totaal cijfer 8 komen,
waren niet volledig.

SCHUUR DOOR BRAND VERNIELD
Dinsdagavond tegen half zes werd de brand-
weer, die de laatste tijd nogal eens in actie
moest komen, opnieuw gewaarschuwd voor een
brand, die ditmaal ontstaan was in een wageiv
schuur van de heer v. d. M. in Hackfort.
Toen de bewoners van de boerderij nog buiten
aan het werk waren, zagen zij plotseling de
vlammen uit de schuur slaan. Onmiddellijk pro-
beerden zij de brand te blussen, doch deze, aan-
gewakkerd d,oor de felle wind, breidde zich
spoedig uit, zodat weldra de gehele schuur in
lichte laaie stond.
Het vuur vond in de voorraad hooi en stro, wel-
ke in de schuur was opgetast, een gretig voed-
sel.
Gelukkig liep het woonhuis, dank zij de gunsti
ge richting van de wind, geen gevaar.
Enkele landbouwwerktuigen werden een prooi
der vlammen.
Verzekering dekt de schade. De oorzaak van de
brand is nog niet bekend.

DE VORDENSE DAMMERS WONNEN
VAN HUMMELO

Het eerste team van de Vordense damclub
heeft de thuiswedstrijd tegen Hummelo met
10—6 gewonnen.
De beide afgebroken partijen tegen Lochem
zijn door de bond beslist als resp. een gelijk
spel en l gewonnen voor Vorden. waardoor de
eindstand van de wedstrijd tegen Lochem
wordt 11—9 voor Vorden.
Vorden II speelde in Brummen tegen Drummen
II. Hier werd het een gelijk spel 10—10.

Bejaarden-kring
Woensdagmiddag 25 nov. 230
uur in de Koffiekamer v»h* Nut*

„Het hangt in de lucht"

Gewoon eten, slank worden
DAT K A N !

Eet TARVOBROOD
Schurink bakt het voor u!

St. Nicolaas weet wat LEKKER is!
100 gr. chocolade-beestjes 39 et
200 gr. borstplaat 39 et
banketstaven 55 et
chocolade-letters 55 et
250 gr. speculaas 39 et
250 gr. amandel-speculaas 65 et

PRACHTIG STROOIGOED
Grote sortering
Kleine figuurtjes voor de klomp

rundvlees, blik, 400 gr., 145 et
varkensvlees, blik, 400 gr., 139 et
150 gr. gekookte Gelderse worst

59 et
150 gr. droge snij worst 69 et

Dikke Gelderse rookworst v. Zadelhof!
Doetinchem, 250 gr., 109 et

Uw gezin zal er van smullen l

Ook PARDIJS
weet wat lekker is en ... heeft het voor U

Voor St. ̂ Nicolaas-artikelen hebben
wij grote voorraad in onze)

afd Lederwaren
Leren

Motorhandschoenen
Leren- en

linnen rencaps
Rengordels
Regenkleding
Dames- en

herenglacé's
Portefeuille's
Portemonnaie's
Damestassen
Weekendtassen
Boodschaptassen
Fietstassen
K.L.M.-tassen
Broekriemen
Koffers
Marokkaanse

Lederwaren
Voetballen
Boodschapmandjes
Honden-artikelen

afd. WoninginricMtng
Slaapkamer-

ameublementen
Huiskamer „
Salonmeubelen
Divans
Matrassen
Wollen en

gestikte deken
Karpetten
Kokos-artikelen
Rookstoelcn
Clubjes
Bijzettafeltjes
Kapstokken
Naaiboxen
Haardbankjes
Lectuurbakken
Bedkleedjes
Tafelkleedjes
Divankleden
Wanddoeken
Sierkussens

En prima waar,
en ... bonnen

Koopt bij
vakmensen.

fa. 6. W. LUIMES
Telefoon 1421

Gevraagd per l dec. of 15 dec.
Ben flinke kraCllt zelfstandig kunnende
werken, moet bekend zijn met alle boeren-
werk. Diploma lagere Landbouwschool of
R.L W.S. strekt tot aanbeveling. Rijbewijs
BE vereist. Niet intern. Gegadigden moeten
telefonisch te bereiken zijn. Na gebleken ge-
schiktheid, goed loon. Aanmelden maandag
23 nov., 's middags na 3 uur en 's avonds.

B. S. HYLKEMA
Boggelaar la, Warnsveld, tel. 06752-1559.

Wegens plaatsgebrek moeten helaas enkele
berichten overstaan tot volgende week.

HEDENAVOND
7 en 8.30 uur DANSLES in ZAAL ESKES
Dorpsstraat, Vorden.
* DANSSCHOOL, HOUTMAN

HET ADRES VOOR

Televisie
en

Radio
IS

Technisch Bureau P. DEKKER
Telefoon 1253

Direct uit voorraad, leverbaar.

Wat verlangt men van de opticien?
Kort gezegd: „Beter zien en uitzien".
Een wens, die wij gaarne voor u ver*
vullen.
Onze monturen zijn stijlvol en modern
en kunnen u zeker bekoren.
(Ziekenfondsleden genieten een korting
van 20% op glazen en montuur).

A. Siemerink, Zutph.weg 15, Tel. 1505
„De opticien, die altijd voor u klaar staat"

r^niitax
breimachine

Een cadeau
voor Uw leven!

En wat hebben er
reeds VELEN een
plezier van!

gratis les
gratis demonstratie

H. LUTH, Vorden
Telefoon 1396

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur]

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

VOOR
EEN PASSEND

Sint Nicolaas-geschenk
NAAR

H. & W.

Ruime keus o.a. in:
rookstoelen
klooster- en
salontafels
kapstokken
divankleden
tafelkleden

borstelgarnituren
enz.

Alles op gebied van
de woninginrichting

H. l W.
Telefoon 1514

Zutphenseweg 14

Retexturlngbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende de maand
NOVEMBER een
___,. drymaster-

1 behandeling
op elk te reinigen kle-
dingstuk.
Chem. reinigen, Drij-
mastern, Verven, on-
zichtbaar Stoppen en
Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Een leuk St. Nicolaas-
cadeau?
een
vouwbare
parapluie
Wij hebben ze in vele
kleuren voor U in

VOORRAAD
Ook Tompouse en

sportmodellen.

H. Lutb - Vorden

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

Ook Sint kent onze
S. en B. restanten.

Nu ook in 50 stuks-
verpakking f 10,—.

SANOLA sigaren
prima, 10 stuks f 1,—.

Sigarenmag. D. BOERSMA
Telefoon 1553



ókovties

Dames- en herenhandschoenen in wol, crêpe, angora en leder — Shawls en hoofddoeken — Dames- en herenvesten, jumpers en
pullovers — Wala pyama's — Favorita schorten -— Kerko japonnen, overhemden, blouses — Zuiver wollen AaBe dekens — Vasana

Nylons — Maillots — Sokken en Zelfbinders.

Ik weet het zegt Sint, dat ik de beste kwaliteiten, de grootste keuze en de laagste prijzen, vind bij

LOOMAN • VORDEN
Lachen Brullen Gieren
De R.K. Toneelver. S.E.V, uit Lochem

geeft op zaterdag 28 nov. a.s.
in zaal Irene te Vorden een

UITVOERING
van de dolle klucht

„De rare Familie"
Aanvang 8 uur.

De opbrengst is geheel ten bate voor de
getroffenen van de brand op 9 nov. j.l te

Kranenburg.
KOMT ALLEN. ENTREE VRIJ

met het oog op het beoogde doel.
Leeftijd boven 16 jaar.

Alleen vandaag:
250 gram rookworst fijn

en 500 gram zuurkool 1.20
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram leverworst 35 et
500 gram gesm. vet 50 et

In de wintermaanden is onze Diep-
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

School ml Bijbel
HET HOGE

Feestelijke Ouderavond
op donderdag 26 nov. in Irene.

Aanvang half acht precies.

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

Zang, Volksdansjes,

Het groene hoedje.

Ouders, leden en belangstellenden
worden hierbij vriendelijk uitgenodigd.

Chem. reinigen Verven

ATTENTIE!
Van 23 nov. t.e.m. 5 dec. geven wij

20% KORTING
op het Chem. Reinigen van pantalons

en eenvoudige japonnen.
Prima aflevering zoals altijd.

100 pet. verzekerd tegen diefstal,
transport en brand. Dus veilig.

Gratis halen en bezorgen.
s Maandagsmorgens voor 9 uur be-
richt wordt dezelfde dag afgehaald en

dezelfde week terugbezorgd.

H. Th. Hendriks,
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
Stoppage enz. enz.

f

R* J* Koerselman Burg. Galléestr,12,TeU364

Een Centrifuge
lost uw droogprobleem op.

EeMÊbus uit de beste merken:
oa. Miele, A.E.G., Erres, Robusta.

Vraagt vrijblijvend folder*
en demonstratie(evt. a. luiix)
Alles op elektrisch gebied.

G. Emsfeek s Zn. c.v.
Techn. Installatie Bureau
Zutph.weg 5 - Tel. 1491

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuznadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEOI^: SEESING
Autor^Piool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon H14

(bij geen gehoor 1358)

ALLEN
dinsdagavond 24 nov. naar Knol in Wich-
mond om te

Schieten, Sjoelen en
Balgooien
om krentenbrood, taarten, specu-
laas, enz.

Bakkerij en Levensmiddelenbedrij f

J. Knol, Lankhorsterslr. 24, Wichmond

Volksonderwijs
afdeling Vorden-Linde

Ledenvergadering
op maandag 23 nov. a.s. 's avonds
8 uur in de Koffiekamer van het

Nutsgebouw.

He t adres voor

Wasmachines en
Centrifuges is

Technisch Bureau

, P. Dekker
Telefoon 1253

ZIE ETALAGE EN TOONKAMER

Een nuttig
en doelmatig St. Nicolaas-
geschenk voor uw vrouw of
verloofde is een

Busch
Breiniachine

Geheel compleet met automatische
draadgeleider f 265.'—.
Dagelijks demonstraties en gratis les
aan huis.

Mombarg, Kranenburg Telef.
6679

Sig.mag. D. BOERSMA
Telefoon 1553

Nuttige St. Nicolaas-
geschenken:

Aanstekers (benzine
en gasvulling),
Pijpen grote sorte-
ring, Sigaren en
Sigaretten ia leuke
feestverpakking,
Sigaren- en Sigaret-
tenkokers, Tabaks-
zakken

en . . , ook weer die heerlijke choco-
lade letters in melk en puur.

Denkt u HEDENAVOND
aan het Balgooien om krentenbrood, gebak, enz. bij

BAKKERIJ VOSKAMP - Aanvang 7 uur

Best Brood, dat
brood van Schurink

Vandaag weer

S pij ss l off en

echt lekker, geen 1.25 maar 99 et

Rozijnenbrood

zuiver melkbrood met rozijnen
geen 1.25 maar f 1.—

Sinasgebakjes
5 stuks 1.10 vandaag 98 et

Mergpijpen

marsepeingebak, 5 stuks 1.10
vandaag ook voor 98 et

Roomsoezen
gele room, 5 stuks 1.10
vandaag 98 et

Tompoesen
5 stuks 1.10, idem 98 et

Eigen gebakken SpecuJaas
geen 65 maar 59 et per 250 gr.

Vandaag Krentenbollen
5 stuks geen 50 et., maar 45 et.

Vraagt onze Drentse Stoeten.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

P.S. Zie onze leuke sortering
Sint Nicolaas-artikelen.

Fietscape's
im. leer, ijzersterk,

Met en zonder capuchon, ook
in plastic uitvoering.

Plastic jassen, cape's,
beenpijpen, bromfietskleding

Sporthandel Fa. MARTENS

Maak uw linnenkast
compleet met...

Finesse is kwaliteitstextiel! Solide
lakens en slopen -moderne taf ellakens -
sneldrogende theedoeken - royale,
dorstige baddoeken! Finesse biedt u
talloze kleuren en dessins!

Finesse lakens, éénpersoons,
150 x 250 cm, gezoomd ƒ 8,^5

Finesse lakens, tweepersoons,
180 x 250 cm, gezoomd ƒ 9,95

Finesse slopen, 62 x 72 cm, gezoomd ƒ 2,75
Finesse baddoeken, reeds vanaf ƒ 2,95
Finesse sneldrogers,

een prima theedoek ƒ 1,50
Finesse taf ellakens, vanaf f 7,^5

TIMJUK, • Iwu, S&Wb ~fct Cfap&tL uitzet^

Fa. Visser, Vorden, Burg.Galléestraats


