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KINDERBESCHERMING
Nadat reeds geruime tijd door verschillende
instellingen voor Kinderbescherming, zich be-
wegende op algemeen niveau, de noodzaak
erkend werd van een aaneensluiting in fede-
ratief verband, kwam het in 1952 tot de op-
richting van het „Verbond van Algemene
Instellingen voor Kinderbescherming"
Het Verbond stelt zich ten doel: het bevor-
deren van de geestelijke en stoffelijke be-
langen van de Verenigingen, Stichtingen en
Instellingen op het gebied van de algemene en
bijzondere jeugdzorg, welke zich belasten met
het behartigen van de belangen van minder-
jarigen, zowel wat de preventieve als de
curatieve zorg aangaat. Thans maken reeds
dertig Verenigingen, Stichtingen en Instellin-
gen deel uit van het Verbond, waardoor het
practisch het gehele land bestrijkt.
Dit zeer omvangrijke maatschappelijke werk
kan alleen in stand blijven, als het zich ge-
dragen weet door dat gedeelte van het Neder-
landse volk, dat de Algemene Kinderbescher-
ming een warm hart toedraagt.
Tot hen gaat daarom deze dringende oproep
uit, om de collecte, die door leden van de
Bond van Plattelandsvrouwen voor het
Verbond van Algemene Instellingen voor
Kinderbescherming van 25 October tot en met
30 October a.s. in onze gemeente wordt ge-
houden met ruime hand te gedenken.
Een goed geslaagde collecte draagt niet alleen
bij het zeer belangrijke werk der Algemene
Kinderbescherming in stand te houden, maar
bevordert ook de uitbreiding hiervan.

OUD-DIRECTEUR DER P.T.T. OVERLEDEN
Donderdagmiddag is ten huize van Ds
straat plotseling overleden de heer Th. J.
Beest, oud-directeur van het P.T.T.-kanto
alhier. De heer ter Beest, die 4 jaren van
zijn pensioen genoten heeft, was in Vorden
een algemeen geacht en rechtschapen per-
soon, wat vooral in zijn functie als secretaris
van de woning-commissie, die hij tot aan zij
dood toe vervulde, tot uiting kwam.
De crematie zal plaats vinden te Dieren o
a.s. Maandag om 13.45 uur.

DIAMANTEN HUWELIJK
Maandag herdacht het echtpaar G. J. Begie-
neman en H. A. Begieneman—Beeftink in de
zaal van café Lettink de dag waarop het voor
60 jaar in de echt werd verbonden. Dit feit
werd onder zeer grote belangstelling van de
zijde der familieleden, buren, vrienden en ken-
nissen op waardige wijze gevierd. Onder de
vele belangstellenden die hun gelukwensen
kwamen aanbieden merkten wij o.a. op, do
burgemeester, Dr Lulofs en Ds Jansen. In de
avonduren brachten de beide plaatselijke
muziekcorpsen „Concordia" en „Sursum
Corda" het jubilerende paar een serenade, wat
zeer op prijs werd gesteld.

Voor gezonde regelmaat
MIJNHARDT s LAXEERTABLETTEN
Werken vlug, zacht en pijnloos

BIOSCOOP
Volgende week Zaterdag staat het bioscoop-
minnend publiek van Vorden weer een zeer
bijzondere film te wachten: De terugkeer van
Don Camillo.
Allen die vorig jaar ,,De kleine wereld van
Don Camillo" zagen, zullen nu zeker weer
van de partij willen zijn. De film heeft overal
een zeer goede pers en niemand verzuime
dus de nieuwe lotgevallen van Don Camillo
en z'n tegenstander Peppone te gaan zien.
In kwaliteit is deze Camillo-film zeker niet
de mindere van haar voorgangster.
Het is zeer te betreuren dat j.l. Zaterdag zo
dikwijls storingen optraden bij de film: Georgo
verovert de vloot. Dit bevordert het bezoek
aan de filmvoorstellingen geenszins, wat erg
jammer is, juist nu het zo aardig begon te
lopen. We vermoeden echter dat de fa. Miede-
ma haar maatregelen zal weten te treffen,
zodat zoiets niet weer gebeurt en ook h in-
liet spreekwoord van toepassing is: de u i t -
zondering bevestigt de regel. Het lijkt ons
vooralsnog geen reden om de Vordense film-
voorstelling niet meer te bezoeken.

Kerkdiensten Zondag 24 October.
Gebouw Irene

9 uur Ds J. H. Jansen
10.30 uur Ds J. H. Jansen,
in beide diensten bed. H. Avondmaal

Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds W. G. Scheeres, Eefde

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

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 23 Oct. van 5 uur t. e. m.
Zondag 24 Oct. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 85 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 46.—

Handel was tamelijk vlug

Burgelijke stand van 15 t.m. 21 Oct.
Geboren: z.v. A. Bruggeman en A. Brugge-
man-Rietman.
Ondertrouwd: H. J. Sakkers en J. Voskamp;
S. Sonneveld en H. W. Brummelman.

CHR. SCHOOL, DORP
Volgens achterstaande advertentie zal in
Chr. school op het Hoge a.s. Maandagavon
de jaarvergadering worden gehouden. Het be-
stuur hoopt dat de ouders van alle school-

ide kinderen van hun belangstelling voor
de school zullen blijk geven.

JUBILEUM-UITVOERING
De Chr. Zangver. Exrclsior zal Ier gelegen-
heid van haar 70-jarig bestaan eind November
een jubileum-uitvoering geven. Als hoofd-
nummer zal die avond worden uitgevoerd de
cantate: Geeft Gode lof, van Leo Mens.
Hieraan zullen twee solisten hun medewer-
king verlenen, een sopraan en een tenor. De
grijze componist heeft aangeboden zelf de
pianobegeleiding te verzorgen.
Het belooft voor de zangliefhebbers een ge-
notvolle avond te worden.

BESTUURDERSBOND N. V. V.
De afdeling Vorden van deze Bond heeft een
druk bezochte vergadering gehouden in het
Nutsgebouw. Het winterprogramma werd be-
sproken, o. a. cursusavonden op 29 October en
19 November en een culturele avond op 12
November met het gezelschap Adri van
Oorschot. Nadere bijzonderheden worden
tijdig in dit blad bekend gemaakt.

TONEELVERENIGING OPGERICHT
In het Medler is een toneelvereniging opge-
richt onder de naam T.O.G. (Tot Ons Ge-
noegen). Er hebben zich 18 leden opgegeven.
Bestuursleden zijn de heren J. van Ameron-
gen, voorzitter, W. Oortgiesen, secretaris, H.
Broek gaard e n, penningmeester.
! I e l l i g t in de bedoeling eind December het
toneelstuk „Zij, die gestuurd was" op te
voeren.

INSTALLATIE WELPEN

In tegenwoordigheid van de leiding, ouder-
(• ( i i n inVs ie en enige belangstellende ouders
vond Zaterdagmiddag bij het troephuis van
de p a d v i n d e r s van de David Alfordgroep de
plechtige installatie plaats van een zestal
nieuwe welpen, t. w. Harry Lenselink, Gerrit
Lenselink, Henkie Klein Haneveld, Benny
Aalderink, Anno de Vries en Reinie Ellen-
kamp. De beloften werden in handen van
Akela m e j . Ncssenink afgelegd. Tevens wer-
den .ds „baloe" geïnstal leerd mej. Lydia van
l !o< k en ah ,,1 l a i i e " m e j . Inneke Klein Brinke.
Na af loop der plechtigheden bleef men nog
geruime l i j d onder het genot van een kopje
thee, gezellig bijeen.

KLEINE OPERA AVOND
Het kleine opera-gezelschap, dat in Vorden
al enkele jaren achtereen een Nutsavond
verzorgt onder leiding van mevr. Gusta
Schmidt—Scheepmaker uit Den Haag, heeft
zijn goede reputatie van andere jaren ditmaal
helaas niet kunnen bevestigen. Daar waren
verschillende oorzaken voor. Daar was in de
eerste plaats de tenor Wim Bruning, die
wegens een niet-gedisponeerde stem in de
hoge registers verstek moest laten gaan, het-
geen aan de zang veel afbreuk deed. Verder
bestond het zanggezelschap ditmaal maar uit
3 personen in tegenstelling met andere jaren
toen de bezetting uit minstens vier bestond,
en verder werkte de slecht bezette zaal er
;ook al niet toe mee om een operasfeer te
scheppen. Ook de aankleding van het toneel
was ditmaal maar zeer sobertjes. De zang van
de beide dames, Nelly Smit, sopraan en Gusta
Scheepmaker, alt, was van een behoorlijk ge-
halte, zonder nochthans een grote hoogte te
bereiken.
In de gedeelten uit „Der Zigeunerbaron", wel-
ke na de pauze gezongen werden, waren zij
nog het best op dreef en deze vielen dan ook
zeer in de smaak van de toehoorders, vooral
omdat deze muziek van Johann Strausz nogal
populair is.
Voor de pauze werden gedeelten gezongen
uit de opera's „Die Lustige Weiber", Romed
en Juliette, II Trovatore, Carmen en La
Bohème. Het publiek was nogal gul met zijn
applaus en de voorzitter van het Nut reikte
aan het slot naast een dankwoord bloemen
aan de dames uit. Dr W. J. Schmidt bege-
leidde de zang op piano en gaf vooraf een
toelichting op hetgeen gezongen werd.
De heer Wesselink deelde voor de aanvang
mede dat de deelnamesom van wijlen dr C.
Lulofs, ere-voorzitter van het Nut, in het
renleloiie voorschot van hei Bouwfonds door
de kinderen aan het Nut geschonken was,
welke mooie geste in dank en onder hartelijk
applaus van de aanwezigen aanvaard werd.
De Blokfluitcursus en de zangklassen tellen
nog niet voldoende leerlingen om doorgang
te verzekeren en de voorzitter drong dan ook
aan op meer deelname. Voor het volgende
jaar staat er nog een praatavond en een kook-
cursus op het programma. Wat de bioscoop-
voorstellingen betreft, werd medegedeeld, dat
- wanneer het bezoek aan de veertiendaagse

filmavonden nog wat meer toeneemt - - er
volgend jaar een vast toestel geplaatst zal
worden, zodat contenu doorgedraaid kan wor-
den en er elke week een film vertoond zal
worden. Tot en met Augustus staat dit seizoen
één voorstelling om de veertien dagen vast.
Tenslotte wekte de heer Wesselink de leden
op om de ledenvergadering op volgende week
Woensdag te bezoeken.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

KANARIEKWEKERS BIJEEN

De kanariefokver. De Vogelvriend hield een
vergadering in café „de Zon", onder leiding
van de heer A. J. te Loo. Er werden ver-
schillende mededelingen gedaan over de ten-
toonstelling welke hier in November wordt
gehouden, o.a. over het afhalen der kooien en
het inrichten hiervan, alsmede over de inleve-
ring der inschrijfformulieren.
Aan de tentoonstelling te Ruurlo zal de ver-
eniging met 25 inzendingen deelnemen; ook
hiervoor werden verscheidene wenken ge-
geven.
Voor de Vordense tentoonstelling werden
reeds 150 inzendingen geboekt. Deze belooft
dus alleszins de moeite van een bezoek waard
te zijn.

STIER AANGEKOCHT

De Stierenvereniging „Delden" alhier heeft
van de heer H. Schieven „'t Meerbrink",
Steenderen een mooie rood bonte stamboek-
stier aangekocht welke in December a.s. 2
jaar wordt.



N.S.U.-VETERANEN OP BEZOEK
In het kader van het 25-jarig jubileum ont-
vingen de Vorden-veteranen j.l. Zondag be-
zoek van de Utrechtse N.S.U.-veteranen,
waarmee Vorden al 23 jaren lang zulke hechte
banden van vriendschap onderhoudt. Na aan-
komst per trein begaven zich de gasten en
gastheren naar Hotel Bakker, waar vele
Vorden-veteranen de Utrechtenaren een har-
telijke ontvangst bereidden, 's Middags werd
de traditionele veteranen-wedstrijd gespeeld,
welke eindigde in een l—O overwinning van
de Utrechtenaren. De Vordenaren, versterkt
met de heren Pongers en Haverkamp, die
voor deze wedstrijd waren overgekomen,
deden het lang niet slecht en vooral de rechts-
buiten B. Pardijs hield de gehele wedstrijd er
danig de sokken in, zo zelfs dat tot groot
vermaak van het publiek de sokken er soms
bij uitvlogen. Overigens misten we deze mid-
dag de flitsende doorbraken van midvoor J.
Uenk. De oudste veteraan van Vorden J. Eg-
gink was ongetwijfeld nog de meest actiefste
en aan hem lag het niet dat er geen doel-
punten vielen. De Utrechtenaren vormden een
beter geheel en hoewel de leeftijdsgrens der
spelers hier zelfs hoger lag dan bij Vorden,
deden zij in snelheid niet onder. Vooral het
achtertrio met doelman Smulders aan 't hoofd
verrichtte wonderen en stond menig zeker
schijnend Vordens doelpunt in de weg.
In de tweede helft moest Huizinga in het
Vorden-doel zwichten voor een onverwachts
schot van de linksbinnen. Het verdiende te-
genpunt van Vorden bleef echter uit.
Na afloop reikte de voorzitter van Vorden,
de heer W. Kuiper, met een toepasselijk woord
de voor deze wedstrijd uitgeloofde bokaal uit
en hoopte binnenkort met de veteranen in
Utrecht revanche te kunnen nemen voor deze
nederlaag.

BOUW 9 WONINGWETWONINGEN
GEGUND

Burgemeester en Wethouders dezer gemeente
hebben de bouw van 9 Woningwetwoningen
(6 aan de Prins Bernhardweg en 3 nabij de
Almenseweg) gegund aan de navolgende in-
schrijvers: Percelen I, II en III (metsel-, tim-
mer en smidswerk) aan de Fa. Uenk en v. d.
Berg alhier; perceel IV. Loodgieterswerk aan
de Fa. J. G. van Hulst te Zutphen,- perceel V.
Electriciteitswerk aan de Fa. Pongers alhier
en perceel VI. Schilderwerk aan de Fa. Gebr.
Kramer te Zutphen.

BENOEMD
De heer A. Eijkelkamp, molenaar bij de coöp.
landbouwver. „Ons Belang" te Linde, is be-
noemd tot chef-molenaar te Eerbeek.

VOETBAL
Vorden I heeft Zondag tegen de Keyenburgse
Boys I een gevoelige 5—O nederlaag geleden.
Hoewel de Boys door haar betere voorhoede-
spel en schutterscapaciteiten de zege wel ver-
dienden, is de uitslag sterk geflatteerd. In het
veld deden de Vordenaren niet veel voor de
gasten onder, ja zelfs hadden zij een veld-
meerderheid, dank zij het goede stuwen van de
middenlinie. De zwakke punten zaten ditmaal
in de aanval en het doelverdedigen. De in-
valler-doelman deed wel aardige dingen, doch
had enkele houdbare doelpunten kunnen
voorkomen, waardoor de strijd misschien een
ander aspect gekregen had. De voorhoede
was wel het zwakste deel, waarin elk verras-
send element ontbrak. Er werd practisch niet
geschoten en daarbij treuzelde men te lang
met de bal. Vorden zal uit een ander
vaatje dienen te tappen, wil zij niet in de
gevaarlijke zone terecht komen.
Vorden II telde voor de zoveelste maal weer
een groot aantal invallers, zodat het geen
wonder mag heten dat zij van Keyenburgse
Boys 3 met 4—l verloor. Vorden b deed het
tegen de veel grotere tegenstanders Almen A
niet slecht, doch moest uiteindelijk het loodje
leggen met 6—0. Al met al geen beste dag
voor Vorden.
A.s. Zondag speelt Vorden I uit tegen Markelo
I. Gezien het spel van de jeugdige Markelo-
ploeg, waarvan Vorden dit seizoen reeds 2
maal verloor, durven we ook voor a.s. Zondag
niet veel hoop geven. Het is te hopen dat
Vorden haar huid zo duur mogelijk zal ver-
kopen. Vorden II speelt thuis tegen Ratti II.
Gezien de gewijzigde omstandigheden waar-
onder Vorden II speelt sedert het bekertour-
nooi geven we Ratti een behoorlijke kans op
de overwinning.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

VEEKEURING
Door de fok- en controlevereniging Delden—
Wichmond werd een veekeuring gehouden
van het M.R.IJ. Veeslag. Eerste prijzen werden
behaald door G. J. Pardijs, J. R. Maalderink,
H. Gosselink, H. Rietman en E. Ruesink.
Keurmeesters waren de heren G. Pardijs,
Eefde, en G. B. Kempers te Baak.
Mr. A. Baron v. Hackfort had een aantal
prijzen beschikbaar gesteld.

JAARVERGADERING RATTI
De R.K. sportvereniging Ratti hield in zaal
Schoenaker een druk bezochte jaarvergade-
ring, onder voorzitterschap van de heer F. R.
Schoenaker. Deze wierp een korte terugblik
over het afgelopen jaar, waarin veel was
gebeurd. Ondanks vele tegenslagen was de
teamgeest bewaard gebleven en was men dit
seizoen met nieuwe moed gestart.
In 1955 hoopt de vereniging haar 10-jarig
bestaan te herdenken. Een eventueel kam-
pioenschap van het eerste elftal zou een mooie
bekroning zijn, aldus de voorzitter.
De secretaris, de heer H. Hartman, bracht het
jaarverslag, waaruit we vermelden, dat het
ledental op l Augustus 85 bedroeg. Het uit-
stapje naar Elden en de feestavond werden
gememoreerd. De heer A. Steenbreker werd
dank gebracht als terreinbeheerder.
De voorzitter dankte de penningmeester Th.
Zieverink en de adm. kasbeheerder A. Boer-
kamp voor hun accurate beheer der financiën
en de secretaris voor het nauwkeurig verslag.
Bij de bestuursverkiezing werd het gehele af-
tredende bestuur herkozen. Inplaats van de
heer C. de Wild, die dit jaar vertrok, werd
de heer H. Wiggers gekozen.
Namens de vergadering dankte de heer B.
Schoenaker het bestuur voor zijn vele werk-
zaamheden en sprak de hoop uit dat het ook
in de toekomst zijn activiteit voor de ver-
eniging zal blijven ontplooien.
Pater Frankhuijzen sprak tenslotte als Gees-
telijk Adviseur een kort opwekkend woord,
waarin hij er zijn bijzondere vreugde over
uitsprak dat na de moeilijkheden van het

jaar thans een inwendig sterker
vereniging naar voren was ge-

treden.

IN MEMORIAM
OUD-PASTOOR S. HAANEN O.F.M.

hoge ouderdom van 87 jaar is deze week
C! Minderbroedersklooster te Venray

overleden, de Z. E. Pater Sebastianus Haanen
O.F.M. Pater Haanen is bij vele parochianen
geen onbekende, daar hij van 1933—1940 pas-
toor was van de parochie Vorden—Kranen-
burg. Onder zijn pastoraat werd o.m. het oude
parochiehuis hernieuw en uitgebreid. De laat-
ste jaren was pater Haanen rustend te Venray.

RATTI-NIEUWS
In Diepenheim kreeg Ratti Zondag haar eerste
nederlaag te incasseren. Het werd een 2—O
overwinning voor de Diepenheimers en hier-
door moest Ratti de leiding in afd. M afstaan
aan Noordijk I, dat met 4—2 van Witkampers
won. De Rattianen vonden een goed in vorm
zijnde thuisclub tegenover zich.
Nadat Diepenheim verschillende aanvallen op
't Ratti-doel had ondernomen, kon de rechts-
buiten in de 10e minuut de score openen l—0.
Ratti kwam hierna wat meer in de aanval,
doch de backs der tegenparty benamen hen
veel scoringskansen.
Na de rust ontketende Ratti een fel offensief
en kreeg de Diepenh. achterhoede het zwaar
te verduren. Het verdiende tegenpunt bleef
echter uit en weer werd van een toegekende
strafschop niet geprofiteerd. Toen Diepen-
heims rechtsbuiten tien minuten voor het
einde voor de 2de maal inschoot was 't pleit
beslecht. In de laatste minuten kreeg de
thuisclub nog 'n penalty te nemen, welke
echter door doelman Hartelman op keurige
wijze werd gestopt.
Ratti II wist in afd. Q voorlopig de leiding te
nemen door haar mede-candidaat Pax II met
'n 3—2 nederlaag weer huiswaarts te sturen.
Het was een zeer spannende match, waarbij
de Ratti-voorhoede voor de rust een 3—O
voorsprong kon nemen.
Ratti III kreeg op eigen terrein een 2—10
nederlaag te slikken van Warnsveldse Boys II,
ook een der koplopers in afd. Q. Toch is deze
uitslag enigszins geflatteerd.
Het weer ontluikende Ratti A speelde een
verdienstelijke vriendschappelijke ontmoeting
tegen Vorden b. De Vordenaren wonnen met
6—1.
Ratti I is Zondag vrijaf. De reserves spelen
op 't sportterrein bij 't zwembad tegen Vor-

den II, welke derby ongetwijfeld een spannend
verloop zal hebben. Ratti III zal het in Vier-
akker tegen Socii I niet gemakkelijk krijgen
en waarschijnlijk wel de puntjes aan de thuis-
club moeten laten.

FEESTAVOND A.B.T.B., J.B.B. EN
BOERINNENBOND

In zaal Schoenaker hebben de leden van de
A.B.T.B., J.B.B, en Boerinnenbond gezamenlijk
het St. Isidorusfeest gevierd. De feestzaal was
geheel gevuld, toen de voorzitter der A.B.T.B,
de heer H. F. Helmink de avond opende.
Pastoor Ponsioen sprak vervolgens als Geest,
Adviseur een inleidend woord, waarbij hij nog
eens wees op 't grote nut van een hechte
organisatie.
Hierna traden de leden van de Boerinnenbond
voor 't voetlicht met een vrolijk blijspel in
één bedrijf. Het gulle applaus na afloop be-
wees wel, dat 't publiek bijzonder had ge-
noten.
Na de pauze werden enige lichtbeelden ver-
toond door de heer Goossene van 't Hoofd-
bestuur der A.B.T.B. uit Didam o.a. over de
ruitersport, zeilsport en olifantenjacht in de
wildernis.
De technisch adviseur der J.B.B., de heer F. R.
Schoenaker dankte aan 't slot van de avond
de verschillende medewerkers, de amateur-
toneelspeelsters, de heer Goossens en allen die
tot 't welslagen van deze avond hadden bij-
gedragen.

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

Te koop een jonge
guste koe, met 10 1.
melk per dag. H. W.
MJBink, D 155 Kra-
nenPorg.

Te koop dr. maal
(M.R.IJ.), a.d. telling
bij D. J. Rouwenhorst
„Bjfcsterveld"

TeKoop een zw.b. dr.
maal, v. goede prod.,
a.d. telling 28 Oct.
H. Bouwmeester,

Linde E 80

Te koop een toom
biggen en een jongens-
rijwiel, 5-8 jr.
J. B. Boersbroek, bij
't Veerendaal.

Te koop z.g.a n. hou-
ten schotten, -f 1-50
x 2.70 m. Alsmede
partij gebr. planken,
lang ± 1.40 m.
Beltman, Warnsveld.

Te koop geplukte Rei-
netten, 7 et. per kg.
Mej. Arriëns,

„de Kiwi".

Te koop partij appels
en stoofperen bij G.
M. Jansen, B 94.

Flinke hulp gevraagd
v. enkele dagen per
week. N. Albers-

Bloemendaal
Zutphenseweg 75

Zelfstandige hulp in
de huishouding ge-
vraagd. Mevr. Hei-
mens, Dijckmeesterw.
l Zutphen.

Gevraagd net meisje
voor 2 dagen per week
D. Norde. D 31
„Wenneker" Vorden.

Te koop een toom beste
biggen. G. J. Eijerkamp
„Nieuw Vroessink"

Delden

Te koop een grote toom
zware biggen.
B. G. Lichtenberg,

„Het Waarle"

Uw
oude matrassen
opvullen of een nieuw
damast er over, we
doen het netjes en ...
niet duur.
Aanbevelend

G. W. Luimes

Weer voorradig:
droge aanmaakt i i r f

WEULEN
KRANENBARG

Fa. Hartens

Stoelen stofferen
of een

divan opknappen
breng ze bij ons,
en 't komt in orde
Aanbevelend,

G. W. LUIMES



Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij u kennis van de
geboorte van ons zoon-
tje en broertje
Albert Jan Marinus

(Appie)
A. Bruggeman
A. Bruggeman-

Rietman
Wimpie

Vorden, 19 Oct. '54.
Veldwijk C 90.

Mede namens weder-
zijdse ouders zeggen
wij hartelijk dank voor
de vele blijken van
belangstelling, bij ons
huwelijk ondervonden

G. Koop
N. Koop-Sessink

Vorden,
Ruurloseweg D 8a.

Voor de vele blijken
van belangstelling, die
we bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten
ondervinden, betuigen
we onze hartelijke dank

Fam. H. Assink
Vorden, Kranenburg.

Voor de vele blijken
van deelneming onder-
vonden bij het over-
lijden van onze lieve
Dochter, Zuster, Be-
huwdzuster en Tante

FEMMA JACOBA
VRIEZEN

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
Wed. B. Vriezen-

Timmers
Vorden, Oct. '54.

Wegens familieomst.
d. tegenw. wordt in
klein gezin te Gorssel,
mod. inger. landh. be-
wonende, 5 min. fiet-
sen v. bushalte, een
hulp i.d. huish. v.d.e.n.
gevraagd. Brieven no.
40 Bur. Contact.

VERPLEEGHULP
Meisje gevraagd om
opgeleid te worden
tot verpleeghulp. Leeft.
16-18 jaar. Intern.
Mevr. Zwager-
Schraage, Gedipl. Zie-
ken-, Zenuw- en
Kraamverpleegster,
Fred. Hendrikplein 28,
Den Haag.

Mevr. Emsbroek-
Spiele „'t Selsham"

vraagt zo
spoedig mogelijk
een meisje
voor de dag.

UCTISMSNCCUTC

QLS UCT kfOMTVON!

Bakker SCHURINK

Heden ging plotseling van mij heen
mijn inniggeliefde Man

Theodorus Johannes ter Beest

in de ouderdom van ruim 69 jaar.

E. ter Beest-Willemsen

Vorden, 21 October 1954.
Raadhuisstraat l

De crematie vindt plaats te Dieren op
Maandag 25 October om 13.45 uur.
Voor belangstellenden vertrekt om
13.20 uur een G.T.W. bus vanaf
spoorstation Dieren-Doesburg.

Geen bezoek — Geen bloemen

SHELL-BUTAGASKies voor het

domein van de

Keukenprinses reinheid in de blauwe fles

Sjoelen, Schieten en
Balgooien

op Woensdag 27 Oct. in
café Krijt te Wichmond
Aanvang 7 uur

Notaris Rombach te Vorden zal op Woens-
dagen 27 Oct. a.s. bij inzet en 10 Nov.
a.s. bij toeslag, telkens nam. 2 uur in café
de Zon aldaar publiek verkopen

1. Huis met tuin, Julianalaan 18 Vor-
den, groot ±M8 c.a. verhuurd voor
f 5.95 per we^

2. Huis met tuin, Julianalaan 20 Vor-
den, groot ± 399 c.a. verhuurd voor
f 5.95 per week.

3. Huis met tuin JJolenweg 11 Vorden,
groot 607 c.aiKrhuurd voor f 7.40
per week.

Te zien: Dinsdags van 2—4 uur.
Aanv. en bet.: l Dec. a.s. Inl. bij de Notaris

GEVRAAGD

flink dienstmeisje
Hotel BRANDENBARG

m
ft Wij verwijzen u naar onze folder
ft tot bijwoning van onze
y

x Contact-avond
X
X
X

op a.s. Dinsdag 26
in zaal Bakker

October

Dan zult ook u ervaren:
Bij Kisteniaker . . . kan alles
Bij Kisteniaker . . . is niets te

veel
Bij Kisteniaker . . . is eonlant-

lieid in de prijs bcc/repen

r i

X
X
X
X
X
X
X *
X Profiteer van deze uitnodiging en
X u zult nog meer dan voorheen
ft zeggen

Ü KISTEMAKER, dat is em!
A Zaal open 7.30 uur
X Aanvang 8 uur (precies)

V
Contact is in Vorden onmisbaar geworden

Wintertijd-Klompentijd
Wie gemakkelijk wil lopen,
Moet bij ALBERS KLOMPEN kopen!

Tot 29 Oct. a.s. geven wij op
alle soorten klompen 10 pCt.
kortingopde vastgestelde prijzen

Firma J+ W+ Albers

Woensdag
27 Oct.

Ontvangen wij

weerJ
Amerikaanse

om
130 uur

en

Lange eikels
8 cent per kilo.

Ze kunnen door elkaar geleverd worden

REMMERS

Jonge Kerk Vorden
De uitgestelde avond met
Dr. Eerkens gaat thans door op

Donderdag 28 October 7.30 uur in ge-
bouw Irene.

Het onderwerp is: „Gesprekken
met de dJAer over het huwelijk"

Behandel Uw consumptie-aardappelen
met

NEO-CO+SERVIET
Het voorkomt het kiemen en
daardoor rotting, dus tot laat
in het voorjaar
harde gave aardappelen

l bus van l kg voldoende voor
± 7 mud

VERKRIJGBAAR BIJ:

Drogisterij „De Olde JYleulle"

M. V. U. W8I Kt-slist nw drogist

Voor goed verzorgd DRUKWERK

tegen billijke prijzen
naar

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

het volmaakt
zittend Iduna
Pas-Tunette
corset
kant en klaar
bij:

Garantie. Wij maten zonder
prijsverhoging' een maalcorsef
voor iedere vrouw, die mei een
Pas-TuneHe nief shagt.

H. LUTH
Nieuwstad

veilig
met een goed
achterlicht; ris-
keert uw leven
niet met een prul.

Koopt een merk ach-
terlicht met rijkskeur
bij

Arie Tragter

K
oopt
EUNE'S
waliteit
•
speelgoederen
huish. artikelen
Pasaan.-
serviezen

Adverteer in Contact

Meubelen nodig?
Grote toonzalen te
Zutphen. Komt eens
met ons praten.

Uw voordeel

Aanbevelend,

G. W. Luimes

. .maar grijp deze
kans, die bon 8 van
Uw Kettingboekje
biedt:

Een mooie, volle BINNENVERINGSMATRAS
voor slechts

1-pers.
50

2-pers. 97

TEL. 381

Sterke stalen binnenvering, royale vulling,
prachtige damast met beschaafd bloem-
dessin. Kleureno. a. grijs, groen en zalm.
Solide gemaakt en afgewerkt. Een ideale
matras voor zeer lage prijs.

VISSER



Het voorlopig comité
van de nieuw op te
richten biljartclub „De
Zon" roept hierbij op:
liefhebbers voor de bil-
jartsport zich te willen
aansluiten. Aanmelden
Café „de Zon".
Oprichtingsvergade-
ring Dinsdag 26 Oct.
a.s. 's avonds 7.30 u.
in Café „De Zon".

De Kaptein Mobylette
bromfiets thans vanaf

f 325.—

Bervo - Vorden
Telefoon 254

Houdt
Zaterdag 6 Nov.
VRIJ!

Zang - Toneel

STEYER
het orginele

gol fsnedemes
bij ons f 2.95
tafelmes f 1.25

KEUNE
beter, goedkoper

ALS HUN
JONG GELUK. \IS 10'fl RIN6 VAH

Fa* Martens
VORDEN

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
Uw adres voor

Pluimvee
is:
W. ROSSEL

Telefoon 283 Vorden

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

Voor al uw banden
naar
Arie Tragter

Grote sortering, alle
prijzen en . . .
Vredestein kwaliteit

VLOT EN CHARMANT !

Regenmantels of jassen
en japonnen die u passen

(ook heupmaten)
en prijzen . . . die u

verrassen!

* LUTH heeft u voor u in voorraad

in alle maten
met gewone en fantasie hiel

v (Met spaarkaart)

K O U S E N - R E P A R A T I E .

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

N.V.V. LEDEN!

Onderwerp:
De oudedags-
voorziening

Alle leden worden verwacht.

Denkt om de
CURSUS-AVOND
op Vrijdag 29 Oct. a.s.
in de koffiekamer
van het Nutsgebouw
Aanvang 7.30 uur

Bestuurdersbond N.V.V. afd. Vorden

School met de Bijbel
't Hoge 40

«A
Jaarvergadering op Maandag 25 Oct.
a.s. des avonds half acht in de school

Verslagen van secr. en penningm.
Bestuursve^tezing

Bespreking algemere schoolzaken
Wat verder ter tafel komt

Trouwe opkomst wordt zeer
op prijs gesteld

Het Bestuur

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

27 OCT.

te Hengelo (Cld.)
De Marktvereniging

Bij inlevering van oude motor

Een geheel complete

NIEUWE motor

in uw Kaptein Mobylette

voor slechts 15.—

• Vraagt vrijblijvend

nadere inlichtingen

H. W. GROOT ENZERINK
Vorden, Zutphenseweg 12
Telefoon 254

Een 10 voor gezondheid
door het gebruik van

DAVITAMON 10
het ideale vitaminepreparaat

Drogisterij „De Oide Meulle"

J. M. v. d Wal Beslist
11 n' droyist!

Op 13 en 14 Nov. Kanarie-
tentoonstelling in zaal Bakker

Altijd een bezoek waard.

Brix Brox
de metselbouwdoos

• zeer leerzaam
• elk huis natuur-

getrouw na te
bouwen.

Alleen verkrijgbaar bij

Keune

SPREKER: PIE TOESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

TOE HOOR PET?:
GAPAN'NGOEPE
BRIL KOPEN BIJ

Fa. Hartens

Een
cocos of
Jabotapijt

in Uw kamer?
Prima en niet duur.
Aanbevelend

G. W. Lui

van 25 tot en met 30 Oct. 1954

VOOR HET

MISDEELDE KIND

Verbond van algemene instellingen voor
kinderbescherming

Weer een adres
voor de blauwe fles!

•
Dagelijks komen er nieuwe Shell-buta-
gas verbruikers bij. Ze kiezen voor: ge-
makkelijker koken, zindelijker keukens
en . . . . voordelig gas. Ze vroegen het
oordeel van anderen, namen zelf een
proefinstallatie.

't resultaat was:

„Wij nemen óók

Shell-Butagas!"

Deze Zaterdag
RECLAME

200 gr. ham .100 et
200 gr. boterhamw. 60 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gr. nierbrood 60 et

Beleefd aanbev. 1V|. KRIJT Dorpsstraat 32

200 gr. tongworst
2 rookworsten
500 gr. gesm. vet
500 gr. spek

60 et
119 et
60 et

120 et

als U mag afdrogen met deze prachtige,

royale THEEDOEK

'n Juweel van een doek. Het goed vocht-
opnemend keperweefsel en het f l i n k e
formaat maken de afwa B tot een genoeg e n.

In diverse kleuren.
Alleen op bon 8 van Uw Kettingboekje . t

TEL. 381VISSER


