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KINDERZEGELS EN KINDERKAARTEN
15 October begint de start van de school-
kinderen voor de verkoop van de kinder-
zegels en kaarten. Vorig jaar bracht de actie
voor het kind een millioen gulden op. U doet
toch ook weer mee om ook dit jaar dit mil-
lioen weer te bereiken of zelfs te overtreffen?

WERELD-DIERENDAG
Maandag, 4 October, was het „Dierendag", de
dag waarop de mens herinnerd werd aan zijn
plicht jegens het dier. De dag ook waarop wij
bereid moesten zijn iets ter wille van het dier
te doen, een klein offer te willen brengen om
het vele leed, dat helaas nog door zovele
mensen het dier wordt aangedaan, te helpen
lenigen.
De Ned. Vereniging tot bescherming van
dieren doet zoveel en vraagt ook uw belang-
stelling voor dit zo nodige en nuttige werk.
Moge het eens zover komen dat er niemand
meer durft zeggen: „het is maar een beest".
Maar voordat dit bereikt zal zijn, moet er nog
veel voor het lijdende dier gedaan worden.
De afdeling Zutphen was het niet mogelijk op
Dierendag een collecte te houden, maar 22
October zal er gecollecteerd worden. We
hopen dat velen een steentje voor dit mooie
doel willen bijdragen.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Gevonden: l portemonnaie met inhoud; l kin-
der gummi regenjasje met muts; l kampeer-
tent met grondzeil; l zilverbon van één gul-
den; l damespolshorloge; l capuchon; l wol-
len sjaaltje; l huissleutel; l pet; l padvinders-
riem; l dameshandschoen.
Verloren: 2 damespolshorloges; 3 portemon
naies met inhoud; l zwembroekje met hand-
doek; l portefeuille met papieren; l bos sleu-
tels; l meisjesjas; l actetas, inhoud wasgoed
en studieboeken; l capuchon; l dubbele rij-
wieltas; l ceintuur; l alpinomuts.
Inlichtingen: Bureau van Rijkspolitie van
14—17 uur.

ZWEMVERENIGING V.Z.V.
De zwemvereniging zal Maandag een al-
gemene vergadering houden, waarin een
definitief bestuur wordt gekozen en waar
tevens de plannen voor de komende winter
worden bekend gemaakt. Indien er voldoende
belangstelling voor bestaat, wil men in de
wintermaanden een indoortraining houden.
De ouders van de jongere leden, donateurs en
belangstellenden kunnen deze vergadering
bezoeken.

RINGVERGADERING
VROUWENVERENIGINGEN

Woensdagmiddag is in Irene een ringverga-
dering van de Herv. Vrouwenverenigingen
gehouden. Als gasten waren aanwezig de le-
den van de verenigingen uit Warnsveld,
Wichmond, Lochem, Wildenborch en Linde.
Spreekster deze middag was mevr. Wartena-
Bos uit Winterswijk die sprak over Kaj Munk
Voor de pauze behandelde deze het leven en
werken van deze Deense verzetsstrijder. Kaj
Munk was twintig jaar predikant in Vedersö,
een klein dorpje aan de westkust van Jut-
land. Toen Denemarken in 1940 door de Duit
sers bezet werd koos Kaj Munk de zijde van
de verzetsbeweging. Met toneelstukken, ge-
dichten, krantenartikelen, lezingen en preken
richtte hij zich tegen de bezettende macht en
het eindigde er mee, dat de Duitsers de pre-
dikant kwamen halen en hem verradelijk aan
de kant van de weg met een schot in de rut;
doodde, in de hoop dat zij daarmee het Deen-
se verzet gebroken zouden hebben. Het tegen-
overgestelde was het geval. Munk's dood had
tot gevolg dat het met het verzet nu pas goed
ernst werd.
Na de pauze las mevr. Wartena-Bos fragmen-
ten voor uit het toneelstuk „Het Woord".
Mevr. Langstraat opende en sloot deze bijeen-
komst en bedankte mevr. Wartena "voor haar
boeiende voordracht.
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Kerkdiensten Zondag 10 October.
Gebouw Irene

9 uur Ds ƒ. Langstraat
10.30 uur Ds J. Langstraat

Medlerschool
10 uur Vicaris Rietberg van Warnsveld

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

R.K. Kerk
7 uur Vroegmis, 10 uur Hoogmis.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 9 Oct. van 5 uur t.e.m.
Zondag 10 Oct. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 106 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 44.— tot f 50.—

Handel was traag

Burgelijke stand van l t.m. 7 October
Geboren: d. v. G. Klein Geltink en G. Klein
Geltink-Korenblek; z.v. H. J. Kettelerij en
G. Kettelerij-Kempers.
Ondertrouwd : L. A. M. Peters en H. Jansen
Overleden: H. J. Makkink, m. oud 71 jaar
G. Nieuwenhu's, m. oud 86 jaar.
H. Th. Wiggers, m. oud 47 jaar, overleden

Utrecht.

DIAMANTEN HUWELIJK
Op Zondag 17 October hoopt het echtpaar
G. J. Begieneman-Beeftink zijn 60-jarig huwe-
lijksfeest te vieren. De man is 84 en de vrouw

jaar. Beiden genieten nog een goede ge-

VISSERS MODESHOWS
De modeshows, welke het modemagazijn Vis-
ser nu reeds enkele jaren achtereen in zaal
Bakker houdt, blijken zich hoe langer hoe
meer in de belangstelling der dames te ver-
heugen. Woensdag en Donderdag was de zaal
tenminste weer tot in alle hoeken bezet met
dames, die zich konden verlustigen in de
nieuwste creaties op modegebied.
Het accent van deze shows was nu niet be-
paald gelegd op de nieuwste schepping, de
H-lijn, hoewel er in enkele japonnen en cock-
tailjaponnen wel enkele exemplaren naar
deze mode getoond werden. De modekleuren
zullen in de komende winter reebruin en Ha-
vanna worden wat de mantels betreft en in
japonnen was loodgrijs meestal de overheer-
sende kleur, ook ruitmotieven en geplisseerde
rok blijkt gewild te zijn. Het merendeel der
japonnen heeft een hoog gesloten hals, ter-
wijl bij de damesjassen de grote kragen op-
vielen. Deze jassen waren ook veelal getail-
leerd. Tweedjassen in zeer moderne uitvoe-
ring werden er eveneens getoond, benevens
tricot-pakjes, die in alle jaargetijden gedra-
gen kunnen worden. De yersey-blouses met
bijpassende nogal ruime rokjes komen ook
weer in zwang.
Al deze modellen werden door een viertal
mannequins met zwier en charme gedragen,
terwijl er ook talrijke volslanke modellen
werden voorgedragen. Een tweetal jeugdige
meisjes en jongetjes lieten practische en al-
lerleukste kinderkleding zien, terwijl de show
afgewisseld werd door een heer, die de nieuw-
ste herencostuums, tweedjassen en demies
toonde.
De fa. Koerselman had de byouterieën en tas-
sen, de fa. A. Jansen de schoenen en de fa
Kroneman de bijpassende hoedjes en bruids-
sluiers voor hun rekening genomen, terwijl de
eankleding van de zaal verzorgd was door
bloemisterij Derksen. Jo van Haren zorgde op
de piano voor muzikale omlijsting van het ge-
heel. Mevr. Elbrink-Visser zorgde weer op
haar eigen prettige wijze voor de explicaties.

En toch . . . er is maar één Contact!

HERVORMDE VROUWENGROEP
Door de Hervormde Vrouwengroep in het
dorp werd Maandagavond een zeer druk be-
zochte bijeenkomst gehouden. Mej. A. Arriëns
vertelde hier over haar ervaringen tijdens
haar reis naar Australië en Nieuw-Zeeland,
waar zij verschillende Nederlandse emigran-
ten bezocht.
In haar interessant betoog kwam wel zeer
duidelijk naar voren van hoe enorm groot
belang het is dat men de taal van het land
goed beheerst. Vooral ook de vrouw moet de
taal kennen, anders loopt zij het gevaar ach-
terop te raken en zich langzaam maar zeker
buitengesloten te voelen.
Gaan man en vrouw samen emigreren dan is
het noodzakelijk dat beiden eensgezind zijn in
hun besluit, anders zal het zeker mislukken.
Een paar filmstrookjes gaven een indruk van
de reis. Het was ongemerkt laat geworden
voordat de dames naar huis keerden.

Last van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

RUNDVEEKEURING TE LINDE
Uitgaande van de Coöp. Rundveefokvereni-
ging ,,De Wiersse" werd Maandag in de weide
bij café Eijkelkamp een rundveekeuring ge-
houden.
Als keurmeesters fungeerden de heren D. J.
Beltman te Groot Dochteren, E. Harkink te
Lochem en J. Mogezomp te Lochem.
In totaal werden 65 dieren voor de keuring

• ingeschreven. Prijzen werden behaald door
J. W. Boeyink, B. Arendsen Raedt, G. Arend-
sen Raedt, W. J. Schutte, A. J. Weernink, W.
Norde, D. Mulderije, W. J. Jolink, G. J. Sig-
ger, J. W. Nijhoff, J. Groot Wassink, Z. Baron
van Dorth tot Medler, J. Valkeman, G. J. Kok,
G. J. Schutte, wed. H. Bogchelman en G. B

k Lebbink.
' De wisselbeker werd na loting tussen de

koeien „Stiena" van G. Arendsen Raedt en
,,Annie" van A. J. Weernink, gewonnen door
„Stiena" van eerstgenoemde.
Het aangevoerde vee was van prima kwali-
teit, alhoewel vooral bij de jongere dieren do
natte periode een nadelige, invloed heeft ge-
had.

VOETBALVERENIGING KREtG CLUB VLAG
Het was de terreinknecht van de voetbalver-
eniging Vorden al lang een doorn in het oog,
dat hij bij thuiswedstrijden niet beschikte
over een geel-zwarte clubvlag om deze -
evenals bij andere verenigingen - - fier te
laten wapperen als er wedstrijden zijn.
Daarom heeft hij zelf het initiatief genomen
en heeft met zijn echtgenote er voor gezorgd
dat Vorden behalve een nieuwe clubvlag
tevens een viertal hoekvlaggen en 2 grens-
rechtersvlaggen kreeg.
In de pauze tijdens de wedstrijd Vorden—Pax
bood hij deze vlaggen de voorzitter van Vor-
den met een toepasselijk woord aan.
Deze dankte namens de vereniging de heer
Jansen en diens echtgenote hartelijk voor dit
blijk van medeleven en hoopte dat de spelers
de kleuren geel-zwart in de competitie hoog
zouden houden. Hij bood de heer Jansen en
diens echtgenote een souvenir aan namens het
bestuur en leden der vereniging.

40 JAAR BRIEVENBESTELLER
Op l October j.l. herdacht de besteller 1ste
klas, de heer A. G. Nipius, de dag, dat hij
voor 40 jaar in dienst trad bij de P.T.T.
De heer Nipius was zijn gehele diensttijd, op
een kleine onderbreking na, n.l. te Oldenzaal,
op het postkantoor alhier werkzaam.
Op verzoek van belanghebbende werd dit feit
in intieme kring herdacht.

HOOFDPRIJS MARKTVERLOTING
De hoofdprijs van de Vordense marktver-
loting, een rund ter waarde van ƒ 600,—,
werd gewonnen door de timmerman Steen-
breker, aan de Zwarteweg.
Dat dit arbeidersgezin hiermede overgelukkig
was, valt licht te begrijpen.



NUTSTAFELTENNISCLUB
De onlangs opgerichte Nutstafeltennisclub
N.T.T.C. telt thans al ruim 20 leden. Er is be-
sloten om aan de competitie deel te nemen,
waarbij N.T.T.C. is ingedeeld bij de afdeling
,,IJsselstreek".
Voorlopig wordt er met 3 3-tallen aan deze
competitie deelgenomen. N.T.T.C. I zal uit-
komen in de 3e klasse en II en III in de vierde
klasse.
A.s. Woensdag begint de competitie voor
N.T.T.C. I met een thuiswedstrijd tegen Toe-
komst III uit Lochem, N.T.T.C. II tegen P.V.R.
II uit Zutphen, terwijl het derde a.s. Vrijdag
15 October een uitwedstrijd speelt tegen Kop-
peling II.
Het zal voor deze jonge vereniging wel niet
meevallen om aanvankelijk enige winst te be-
halen, temeer daar er nog maar zo weinig
gelegenheid is geweest om te trainen. Niette-
min telt N.T.T.C. wel een aantal spelers met
aanleg, waarvan in de toekomst nog wel iets
te verwachten is.

VOETBAL
De wedstrijd Vorden—Pax heeft Zondag veel
publiek naar het voetbalveld getrokken. Deze
talrijke toeschouwers zijn getuige geweest
van een spannende wedstrijd, welke eindigde
in een O—O gelijk spel, hetgeen de verhouding
goed weergaf.
Veel mooie spelmomenten leverde deze wed-
strijd niet op, daarvoor waren de spelers van
beide zijden niet voldoende technisch onder-
legd en was het plaatsen te slordig. Overigens
is er van beide zijden hard gewerkt en
speciaal de Vordense middenlinie heeft ber-
gen werk verzet. Jammer was het dat de voor-
hoede van Vorden zo slecht op schot was en
de spelers vaak niet ter plaatse waren als er
een voorzet gegeven werd. Kansen deden zich
er nog wel voor, althans meer dan aan Pax-
zijde. Hier kregen de Pax-voorwaartsen maar
weinig gelegenheid tot het lossen van een be-
hoorlijk schot, omdat zij als 't ware ge-
schaduwd werden door de goed spelende
Vordense achterhoede, gesteund door de mid-
denlinie.
In de tweede helft was Pax in het veld wel
enigszins de meerdere, doch de aanvallen van
Vorden waren in opzet gevaarlijker. Zelfs
werd er nog een doelpunt gemaakt, dat de
scheidsrechter wegens dubieus buitenspel af-
keurde,
Vorden II verloor in Hengelo van Pax II met
2—O, dank zij de onproductiviteit van de
voorhoede. Een gelijk spel was hier zeker
mogelijk geweest.
De junioren handelden in doelpunten engros.
Vorden a versloeg B.I.C. b met niet minder
dan 12—l, terwijl een onvolledig Vorden b
tegen de Hoven a met niet minder dan 21—O
ten onder ging. De lichaamsbouw der spelers
was hier niet vreemd aan.
A.s. Zondag gaat Vorden I op bezoek bij
Steenderen I. Beide elftallen zijn zo ongeveer
aan ekaar gewaagd volgens de tot nu toe be-
haalde resultaten. Aangezien Steenderen a.s.
Zondag geheel volledig verschijnt, zullen de
Vordenaren de handen vol hebben om een ge-
lijk spel uit het vuur te slepen. Als er echter
weer zo enthousiast gewerkt wordt als j.l.
Zondag is dat zeker niet onmogelijk.
Vorden II ontvangt Baakse Boys II en kan
eindelijk eens voor een overwinning zorgen.
Vorden a krijgt om 11 uur A.Z.C, c op be-
zoek, terwijl Vorden b Zaterdagmiddag naar
Be Quick d gaat.
We verwijzen nog naar achterstaande adver-
tentie, waarin wordt aangekondigd dat de
training op Donderdag 14 October een aan-
vang neemt, terwijl de algemene ledenverga-
dering gehouden zal worden op a.s. Maandag
in zaal Bakker, waar in verband met de be-
stuurmutaties elk lid verwacht wordt.

NIEUWE SLACHTREGELING
Voor de maand October zijn de slachtdata's
voor de verschillende wijken vastgesteld. Be-
langhebbenden kunnen op het Gemeentehuis
nadere inlichtingen krijgen.

BEKROOND
Op de te Hengelo (G.) gehouden paarden-
keuring kreeg de heer H. J. Berenpas een
eerste prijs met zijn warmvolbloed merrie-
paard.

OPBRENGST COLLECTE
De collecte, ten behoeve van het t.b.c.-fonds
„Draagt Elkanders Lasten" en het Zuid Neder-
lands Sanatorium, heeft het mooie bedrag van
ƒ 364,55 opgebracht.

GESLAAGD
De heer A. J. Lenselink Jr. slaagde aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen voor
het ingenieursexamen Ned. landbouw.

HENGEL WEDSTRIJD
Door de leden van de Hengelaarsvereniging
„De Snoekbaars" alhier werd in de Ussël bij
,,De Groene Jager", een onderlinge hengel-
wedstrijd gehouden. Er waren 29 deelnemers.
De vangst was slecht.
Een 1ste prijs werd toegekend aan de heer H.
Visser met een voorn van 300 gram, 2e prijs-
de heer J. Krauts, 230 gr., 3e prijs de heer Joh.
Harmsen, 200 gr., 4e prijs de heer H. Mulder,
200 gr., 5e prijs de heer W. Kievits, 150 gr.
en de 6e prijs de heer A. Santvoort met 130 gr.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft haar overwinningenreeks voortge-
zet door de lastige uitwedstrijd tegen Neede
III met 5—2 te winnen. Direct dient hier aan
te worden toegevoegd, dat het ditmaal niet
van een leiendakje ging, doch dat er wel de-
gelijk voor de overwinning moest worden ge-
vochten. De sterke wind en de zon hadden
veel invloed op het spel, waardoor het ook is
te verklaren, dat de Rattianen in de eerste
helft het spel niet voldoende konden ont-
plooien.
Ratti startte met de wind en zon tegen en lan-
ceerde reeds direct enkele goede aanvallen,
die op de Needse verdedigers strandden. In
de 6e minuut kreeg Ratti de leiding, doordat
Lichtenberg via de paal scoorde O—1.
Na een kwartier kwam Neede fel opzetten
en toen de vlugge Needse linksbuiten op een
gegeven moment de bal zuiver doorgaf aan
zijn middenvoor, lag de gelijkmaker in het
net. Neede behield het initiatief en na een
half uur scoorde hun middenhalf van ca 20
meter afstand een fraai doelpunt 2—1. Met
deze stand ging de rust in.
Vijf minuten na half-time kon Ratti de stand
gelijk brengen door een strafschop wegens
freekick der thuisclub 2—2. De Ratti-ploeg
speelde nu stukken beter en combineerde uit-
stekend. Na een half uur werd de stand tot
2—3 opgevoerd en 10 minuten voor het einde
wisten de midvoor en rechtsbuiten binnen de
minuut de stand op 2—5 te brengen.
De réserves stelden enigszins teleur door hun
gelijke spel 2—2 tegen Keyenburgse Boys III.
Hoewel de eerste helft een gelijk opgaande
strijd toonde konden de bezoekers met de rust
een 2—O voorsprong krijgen
Na de thee hadden de gasten niet veel meel
in te brengen en wist de Ratti-voorhoede
slechts 2 x van de ettelijke scoringskanser,
gebruik te maken.
A.s. Zondag gaat het eerste elftal naar Borcu-
lo om de strijd aan te binden tegen Deo I
(Dijkhoek). Hoewel Deo niet tot de sterkster
van de afdeling behoort, zal Ratti toch zeker
op haar tellen moeten passen.
Het 2e team speelt op eigen terrein en wel te-
gen de jongste Ratti-uitgave n.l. het derde elf-
tal. Een zege voor Ratti II lijkt wel waar-
schijnlijk.

R.K. METAALBEWERKERSBOND
De R.K. Metaalbewerkersbond, afd. Vorden—
Kranenburg, hield haar eerste ledenvergade-
ring van het nieuwe seizoen, onder voorzitter-
schap van de heer J. C. van Langen.
Allereerst kwam de bestuursverkiezing aan
de orde. Wegens het aftreden van de heer G.
Huiskes, die zich niet meer herkiesbaar stel-
de, werd gekozen de heer H. Bouwmeister. In
de kascontrole-commissie werden benoemd de
heren H. Hartman en J. Bos.
Wat het winterprogramma betreft, werd be-
sloten, dat de afd. metaal zich zal aansluiten
bij het winterprogram, dat de K.A.B, zal
samenstellen. Tevens werd besloten dat per
jaar ƒ 20,— zal worden gereserveerd in ver-
band met het 10-jarig bestaan der afdeling.
Nadat de voorzitter nog enkele vragen had
beantwoord sloot hij deze goed bezochte bij-
eenkomst na 'n dankwoord te hebben gericht
tot de geestelijk adviseur en de leden voor
hun trouwe opkomst.

KIEK, WILLEM,
door löp dat jonk dat altied
met mien uut wil gaon as
ie d'r neet bunt! Zek d'r
is wat van!"
Foj Hentjen, ik zal wel
uitkieken!

Den et TARVOBROOD van

Bakker SCHURINK

Reclasseringscollecte
Willen degenen, die hun zakjes nog niet
ingeleverd hebben bij de collectanten zo
vriendelijk zijn deze zakjes te laten bezor-
gen aan de Herv. Pastorie van Ds Jansen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

OCTOBER-AANBIEDING!
C 25 pCt. korting J

op het chemisch reinigen van

WOLLEN MANTELS

bij

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10, Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Chem. reinigen, Stoppage, Verven, enz.
's Maandagsmorgens voor 9 uur be-

richt, wordt dezelfde dag gehaald.

Herv. Jeugdraad
De bijeenkomst van de Jonge
Kerk wordt gehouden
Donderdag 14 Oct., 7.30 uur
in Irene.

Spreekster: Mej. Arriëns.
Onderwerp: „Mijn reis door Australië".

Ouderen, die belang stellen in het
onderwerp zijn hartelijk welkom op
de avond der Jonge Kerk.

Bestellingen voor het
leggen van

lijmbanden
worden weer aangeno-
men. Tevens een partij
winterappels te koop
GEBR.KETTELERIJ

Zutphenseweg

ALS HUN
MNGOUUK.

Fa* Martens
VORDEN

Parkieten te koop, alle
kleuren, eigen kweek
1954, f 3 . — per paar.
Beukerstr. 22 Zutphen
Na 5 uur.

vanTe koop Frame
Gazelle damesrijwiej.
Enkweg 26.

Te koop nieuwe leren
motortas (prijs verlo-
ting). Pelgrum, Delden

Te koop partijtje eet-
aardappelen, noordel.
G. Lenselink,.C 145

Te koop 2e-hands
kunstmeststrooier

Gebr. Barendsen

Meslkuikens nodig?
Geef maar even een
seintje, de broed ma-
chine draait nog rustig
door.

Weenk's broederi]
Linde - Telef. 559

Toom biggen te koop
H. Waenink

bij 't zwembad

Te koop 4 beklede
stoelen en 2 armstoe-
len. J. Wolterink B 69

Te koop een 3 gaats
kookkachel, z.g.a.n.
bij G. J. van Ark

Wildenborch

Te koop prima jongens-
fiets (leeftijd ± 10 jr.)

Rijwielhandel Barink

Te koop M.R.IJ. dr.
vaars, 14 Oct. a.d. tel-
ling, goede prod.
G. J. Wunderink,

D 126

Toom zware biggen te
koop. H. J. Gr. Obbink
Linde E 57.

bij de Viersprong

Te koop 10.000 kg
voederbieten, groenkr.
ook op stam.
A. J. Vruggink

„Riethuis" Delden

Te koop alle soorten
winterappels en val-
appels, voor spotprijs.
Robbertsen Delden

Afbraak te koop w.o.
aanrecht m. granieten
blad, schappen, enz.
SMIT, Zutphenseweg

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt
zegt openhartig: HET IS PERFECT.'



9XXXXXXX*
Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

HERMAN JOHAN
(HEKMAN)

H. J. KETTELERIJ
G. KETTELERIJ-

KEMPERS
Minie

Vorden, 4 Oct. '54
Nieuwstad 44

Mede namens weder-
zijdse ouders betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden.

A. H. BELLO
A. BELLO-

POLMAN

Vorden, D 18 b

Dr. K. H. De Vries
afwezig

v. Donderdag 14 Oct.
nam. half vijf tot en
met Zondag 17 Oct.

Dr. Lulofs neemt waar.

Fantastisch mooi
is onze collectie

kop en schotels
Ook in echt Pas-aan.

KEUNE
beter - goedkoper

Biedt zich aan: een
boerenarbeider

voor 5 dagen p. week
Bevr. Bureau Contact

Gevraagd een meisje
v.d.e.n. of enige dagen
p. week. G. W. Winkel
't Gazoor.

WORDT
GEVRAAGD

voor de winkel
een klein bij-
hulpje

de Gems
Zutphenseweg 5

Gevraagd iemand om
mangels te rooien
bij Joh. Wesselink,

Kranenburg

IN UW
HUISKAMER

WIJ TONtN

U GAARNE

ONZE HELE

COLLECTIE

FA. MARTENS
Vorden

Te koop spoorbiels
bij G. Weulen Kra-
nenbarg Ruurloseweg

A n
X Maandag 11 October a.s. hopen onze X
V geliefde ouders

W * JOH. WEENK

X G. A. WEENK-LANGELER

X hun 25-jarige echtvereniging te her- X
X denken.
V Dat ze nog lang voor elkaar en voor
u ons gespaard mogen blijven is de
Q wens van hun dankbare kinderen

H. Weenk
Q A. Weenk-Klein Lebbink

J. Weenk
G. Weenk en verloofde

X
X Vorden, October 1954.

X E 9 2

X Receptie van 3—4 uur.

k:

Zaterdag 16 Oct. a.s. hopen onze ge
liefde ouders en grootouders

H. ASSINK

b -̂ S/.
n

- ^

X H. ASSINK-VELDERMAN

X hun 40-jarige echtvereniging te her-
W denken
W Dat ze nog lang voor elkaar en voor W
u ons gespaard mogen blijven is de wens u

van hun dank*bare kinderen en klein- Q
kinderen Q

H. H. Bruggink-Assink X
H. Bruggink ^
en kinderen M

Vorden, October 1954.
Kranenburg D 35.

HERV. TEUGDRAAD
De bijeenkomst van de gehuwde jongeren
zal niet plaatsvinden ^^nderdag 14 Oct.,
-maar

DINSDAG 19 OCTOBER 7.30 uur
in Irene

Spreker: Dr. J. F. Eerkens, (arts te Eefde)
Onderwerp: Gesprek met de dokter over
het huwelijk.

Men kan reeds van te voren schriftelijk
vragen stellen. Men diene deze vragen in
bij één van de pastorieën.

p- Nutsgebouw -«
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 16 Oct. 8 uur

DE DOLLE KLUCHT

George verovert de vloot
met: George Formby (bekend uit „'t

zit in de lucht")

George, de verliefde dwaas van de

marine laat U lachen - gieren - brullen

Toegang alle leeftijden

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.,

hedenjbij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

• Heeft u voor di> natte <>n
hui/de dagen nog iets nieuws
nodig, komt u dan eens
even bij ons kijken •

•

Wij voeren in

Heren- en
Kinderkleding

nog steeds prima kwaliteiten.

Ook in wollen en gestikte de-

kens zijn wij ruim voorzien.

VOORHEEN

J W E D. H. H. L O O M A N
G. H. STRUIK «

•

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

13 OCT.

te Hengelo (Gil)
De Marktvereniging

VOETBALVER. „VORDEN"

De indoortrAing
begint a.s. Donderdag 14 Oct.
in de voormalige ULO-school.

Voor senioren van 8—9 uur , voor ju-
nioren van 7—8 uur.
Er kunnen nog nieuwsleden, speciaal
junioren, aangenomen^worden.

Ledenvergadering
a.s. Maandag om 8 uur in
zaal Bakker.

Firma M A R T E N S
VORDEN

Zeer billijk te koop
z.g.a.n. zwart colbert m
vest en gestr. pantalon,
plm. maat 50. Tevens
vulkachel m. fornuisje
Zutphenseweg 45.

Te koop prima moes-
en handappels, 10 en
15 et p. kg. Tevens
valperen gesch. om te
stoven. H. G. Breuker
bij 't Enzerinck.

Kinderfietsje te koop (4
-6 jr.) en blauwe eigen-
heimers. B. Elsman,

Delden B 57

Te koop g.o.h. brom-
fiets, merk Avros.
Bevr. D. J. Lijftogt

Het Hoge 28

Contact... pakt!

't Is ons gebak»
dat verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Alleen Zaterdag
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

200 gr. nierbrood 60 et
200 gr. tongworst 60 et
200 gr. hamworst 60 et
200 gr. leverworst 30 et

200 gr. pekelvlees 75 et
500 gr. gesm. vet 60 et
2 rookworsten 119 et
500 gr. vet spek 120 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

r
. . maar zolang wij ze nog hebben geven
wij U op bon 6 van Uw *Spaar Cadeau-
bewijs* 'n stevige m o l t o n d e k e n ,
mooie kwaliteit en een g r o t e maat,

140 x 180 cm,
voor slechts

TEL. 381

Alleen op"*bon 6 en zolang de voorraad strekt

VISSER



Mij. tot Hot van het Algemeen
DEPARTEMENT VORDEN
Opgericht 1818

*

öpeniening

van het WINTERSEIZOEN
op Vrijdag 15 Oct. 1954.

KLEINE O P E R A - A V O N D
onder leiding van Mevr.
Gusta Schmidt-Scheepmaker

Aanvang 8 uur (precies)
Zaal open 7.30 uur

PROGRAMMA:
Gedeelten uit de Opera's: Orpheus,
La Bohème, Zigeunerbaron, etc. door
Me j. Nelly Smit, Sopraan; Mevr.
Gusta Scheepmaker, alt; de heer Wim
Bruning, tenor. Begeleiding en toelich-
ting door de heer Dr. W. J. Schmidt.

Alles in schitterende cos-
tuums.

Toegang Nuts-leden f 0.75 per pers.
Toegang niet-leden f 1.50 per pers.
Leden van andere Dep. f 1.— p.p.

Kaarten uitsluitend aan de
zaal.

Het Bestuur

Zwenwereniging „V.Z.V." Vorden
Algemene
ledenvergadering
op Maandag 11 Oct. a.s. om 8 u ui
in Hotel Bakker.

Ouders van de jongere leden, donateurs en
belangstellenden worden vriendelijk verzocht
deze vergadering bij te wonen.

Het bestuui

Ned. Ver. tot bescherming van dieren
HUIS AAN HUIS COLLECTE
op Vrijdag 22 Oct. a.s.

U draagt toch ook uw steentje bij?

Lezing
Gezinsinkomsten-besteding
Op Woensdag 13 Oct. a.s. 's avonds te
7.30 uur zal in het Nutsgebouw een lezing
worden gehouden door het Gezins-Begrotings-
Instituut te Rotterdam, over het onderwerp:

Een goed gebruik van het
Gezinsinkomen.

De bedoeling is voorlichting te geven over
een doelmatige besteding van het beschik-
bare inkomen, hetgeen in deze tijd van
hoge prijzen, van groot nut kan zijn*. Nie-
mand verzuime dus, deze nuttige en leer-
zame lezing bij te wonen.
In aansluiting op deze lezing zal een film-
strook worden vertoond, getiteld: „Als
dochters gaan trouwen". Verwacht wor-
den niet alleen dames maar ook heren.

TOEGANG VRIJ.
De lezing wordt georganiseerd door de
Rijkspostspaarbank, de Nutsspaarbank, de
Boerenleenbank (Kranenburg) en de Coöp.
Boerenleenbank in samenwerking met de
Bond van Plattelandsvrouwen, alhier.

vrouwen

waren nodig

om twee van

de drie te helpen

5000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten Nu blijkt waarom het leven

van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat

de verhouding tussen taille-
maat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.

Ling moe/*/ con«t m.t iljiluHing
•n *•(•'. Zw*rt «Men tmtin ol
broche. M*l ol 20nd»r
Dtnnonotnd-

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunette, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de Pas-
Tunette in elke taillemaae
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten heeft,
kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pas-Tunette niet staagt.

7VORDEN

Kloinpsokken
koopt u beter en goedkoper
bij de vakman.

Steeds ruime voorraad.

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Vrijdag 15 October a,s,
beginnen de

Jongensclubs
weer.

AANVANG HALF ACHT IN IRENE.

R in de maand .

dus

LEVERTRAAN
maar dan de echte Lofodinsche

G O U D Z E G E L

van

Drogisterij „De Olde Meulle"

VERDER

Sanostol )
Sinatran ) Smaasappelsmaak

Davitamon A D ) Drupp. en
Halitran, enz. ) Capsules

J* M* V* d* Wal Gedipl. drogist

De naam zegt het al,
't is wan Van der Wal

Zaterdagavond 16 Oct.
DANSEN

in café 't Zwaantje

Entree vrij

ONS ADVIES
neem wat blikgroenten
in voorraad,
ze zijn schaars en worden nog
duurder.

We hebben een flinke voorraad van
alle soorten

Litersblikken erwten met
wortelen 73 cent

WEDER VOORRADIG

Blanke zuurkool
Hunink's rookworst

Mager gezouten en gerookt
spek
Dik en vet spek p. 500 gr. 1.30

Tot en met Vrijdag
150 gram boterham worst 44 cent

SIVIIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, Altijd wat goeds!

Buikbanden
Breukbanden

Elastieken kousen
Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Nipius, Zutphen

Adverteer in Contact

Uw adres voor

Pluimvee
IS

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden

FEL. 381

. . dat bon 6, als bijzondere attractie in
onze * KETTINGACTIE* het buitenkansje
geeft van een paar le keus f a n t a s i e
n y l o n s , geminderd en met beschaafd
geaccentueerde hiel. 'nSterke, modieuze
kous voor de exceptioneel lage prijs van

3 *K<MP

Alle en op bon 6 van hè t * Kettingactie*- bewijs

VISSER


