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GEVONDEN VOORWERPEN
l vulpen; 2 doublé armbanden; 2 portemon-
naies; l paar beenpijpen; l muntbiljet van ƒ 1;
1 pr. dames glacé handschoenen,- l pr. ge-
breide handschoenen; l pr. lederen motor-
handschoenen; l wollen shawl; l nieuwe mol-
ton deken; l ijzertang; l slipover; l pr. sok-
ken.

VERLOREN VOORWERPEN
2 portemonnaies met inhoud; l zilveren
broche; l gouden broche; l bankbiljet van
ƒ 10.—; l lederen riem met mes; l bril in
koker; l pijp en l jasspeld; l nieuwe porte-
feuille.
Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijks-
politie te Vorden, op werkdagen van 14—18 u.

VORDENS MANNENKOOR
Zeer tot onze spijt is door een bijzondere
samenloop van omstandigheden vorige week
het verslag van de uitvoering van Vordens
mannenkoor niet geplaatst. We willen deze
fout nog gaarne goedmaken.
De zangnummers, welke onder leiding van de
heer A. A. Scholten werden uitgevoerd, kre-
gen een werkelijk goede vertolking. De toneel-
vereniging D.E.V. oogstte met het toneelstuk
,,Op eigenerfde grond" veel succes. Deze ver-
eniging heeft weer getoond over zeer goede
krachten te beschikken. Hoewel de zaal tame-
lijk goed bezet was had de uitvoering meer
publiek verdiend.

KOU-KOORTS-GRIEP
SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudige

, . geneeskracht door veelvoudige samen-
stelling. Kok.r 50 tabletten 90 et. 25 tabletten 50 et.

DE SNOEKBAARS
De Hengelaarsvereniging de Snoekbaars houdt
hedenavond om half acht haar jaarlijkse feest-
avond in café De Zon.

KANARIETENTOONSTEtTJNG
De Kanariöyej^niging-SiDe VOgelvriend'" al-
hier organiseerde Zaterdag en Zondag j.l. in
zaal Bakker een goed geslaagde wedstrijd met
tentoonstelling van kleur- en zangkanaries.
Deze tentoonstelling werd geopend door de
voorzitter de heer A. J. te Loo, die in zijn
openingswoord de medewerkenden aan deze
tentoonstelling dank bracht voor hun steun en
medewerking. Ook de niet leden die hun steun
hadden verleend, werden hartelijk bedankt
voor hun vrijwillige bijdragen. Aan deze ten-
toonstelling was tevens een wedstrijd verbon-
den, waarvan de dieren van de volgende eige-
naren uit Vorden bekroond werden: W. J.
Vreeman, A. J. te Loo, H. van Heerde, J. Wis-
sels, H. Weustenenk, W. Bijenhof, H. Kip, A.
G. Bijenhof, G. Stapper.
Als keurmeester fungeerde de heer C. Dorsch,
bondskleurkeurmeester te Amsterdam, die uit
de vele inzendingen een moeilijke taak op zich
had genomen.
De tentoonstellingscommissie bestond, naast
het bestuur, uit de heren: Bijenhof en Janssen.
Voor deze tentoonstelling bestond een zeer
goede belangstelling.

BOND VAN STAATSPENSIONNERING
Woensdagavond was de zaal van Hotel Bak-
ker tot in alle hoeken bezet, toen de bond voor
staatspensionnering haar propaganda-avond
hield. Burgemeester Wolters van Heerewaar-
den, lid van het hoofdbestuur, besprak eerst
de ouderdomsvoorziening.
Hierna voerde de toneelclub uit Hengelo (G.)
het prachtige toneelstuk „Moeder" op. Het
was een zeer dramatisch stuk en de stilte in
de volle zaal bewees duidelijk, hoe allen on-
der de indruk kwamen. Vooral de rollen van
de moeder en de schoondochter werden schit-
terend vertolkt.
De heer Lijftogt dankte aan het slot de speel-
sters en spelers voor hun prachtig spel.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
De Bond van Plattelandsvrouwen afd. Vorden
kwam Woensdagavond in de koffiekamer van
het Nutsgebouw in een matig bezochte leden-
vergadering bijeen. De presidente heette in
haar openingswoord inzonderheid welkom de
bekende schrijfster mevr. G. J. Ooms-Vinckers
uit Laren (N.-H.) welke als spreekster van
deze avortd optrad. De spreekster had tot on-
derwerp gekozen: „Welke plaats neemt het
platteland op de wereld in". Op vaak zeer
humoristische wijze vertelde spr. tal van voor-
beelden uit het verleden. Na beantwoording
der verschillende vragen bracht mej. Steen-
man de spreekster dank voor haar duidelijke
en leerzame rede.

Kerkdiensten Zondag 21 November.
Gebouw Irene

9 uur Ds J. H. Jansen
10.30 uur Ds J. H. Jansen, Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch
10 uur de heer J. H. Schellingerhout

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

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren

Van Zaterdag 20 Nov. van 5 uur t.e.m.
Zondag 21 Nov. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmark t
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 102 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 47..—

Handel was traag

Burgelijke stand van 12 t.m. 18 Nov.
Geboren : d.v. G.Th. Buunk en H. W. Buunk-
Goiink; z.v. H. J. A. KettelerijenG. W. Kette-
lerij-Barink; z.v. E. J. Langwerden en Z. W.
Langwerden-Klein Bramel; d.v. J. Bruggeman
en L. H. Bruggeman-Born; d.v. R. H. Heuve-
link en A. A. Heuvelink-Hartman.
Ondertrouwd: W. A. L Hendriks en C. W.
Koenhen.
Gehuwd: J. H. Eilander en J. Steeman; J. v.d.
Werff en J. Brummelman; S. Sonneveld en H.
W. Brummelman; M. KleimanenG. R. Brum-
melman.

OPBRE
De klaprooscolle
f 116.83.

T COLLECTE
eeft alhier opgebracht

ONS BELANG
Onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok
werd in café „Eijkelkamp" te 't Medler de
jaarlijkse algemenjfcedenvergadering van de
Coöp. LandbouwvdM^iiging „Ons Belang" te
Linde gehouden, d^f druk bezocht was.
Het jaarverslag over het boekjaar 1953—1954
maakt melding van het feit, dat op 11 April
1954, de vereniging haar 40-jarig bestaan
mocht herdenken; aangezien vijf jaar geleden
het 35-jarig bestaan officieel en feestelijk
werd herdacht en gevierd, heeft men bij dit
jubileum hiervan afgezien. Evenwel hebben
alle leden inplaats hiervan een zeer passend
en practisch cadeau mogen ontvangen.
Uit het door de directeur uitgebracht jaarver-
slag blijkt, dat het boekjaar 1953—1954 sedert
het bestaan der vereniging t.a.v. de omzet een
„record-jaar" is geworden. De omzet in geld
bedraagt ƒ 1.820.636,90 en de kilogrammen-
omzet 7.477.561 kg. Gefabriceerd werden
3.822.595 kg. C.L.O. mengvoeders.
De aftredende bestuursleden, de heren G. J.
Kok en Joh. Weenk en de aftredende leden
van de raad van commissarissen, de heren H.
Bouwmeester, G. J. Kamperman en W. G. Din-
kelman werden herkozen.
Door de voorzitter werd dank gebracht aan de
directeur voor het goede beheer en aan het
personeel voor hun plichtsgetrouwe arbeid.
Na afloop van de vergadering werd door de
Heer G. J. van Roekei, Hoofd van de
Bijz. Lagere Landbouwschool te Vorden, een
lezing met lichtbeelden gehouden over zijn
reis naar Denemarken, die voor een talrijk
gehoor interessante mededelingen deed over
zijn reisindrukken naar dit land. Met een
woord van hartelijke dank door de voorzitter
aan de geachte inleider, volgde sluiting van
deze bijeenkomst.

25 JAAR P.T.T. BESTELLER
Onder zeer grote belangstelling heeft de heer
Th. Eckhart, besteller bij de P.T.T. alhier Vrij-
dag de dag herdacht waarop hij voor 25
jaar in dienst bij de P.T.T. trad. Velen kwamen
de jubilaris hun gelukwensen aanbieden. Van
zijn collega's ontving hij een enveloppe met
inhoud.

DAMMEN
De Vordense damclub behaalde met 12—8
een mooie overwinning op D.V.S. II uit
Dieren. De uitslag is: Oukes—Bekking l—l,
Lammers—Lok 2—O, Geerken—Visser 2—O,
Breuker—Jansse l—l, Wansink—Schaart 2—
O, Masselink—Wagter l—l, Klein Bramel—
Ligterink 2—O, Kamperman—Gerritsen O—2,
Mulder—Beumer l—l en Wentink—de Jong
0—2.

ZUIVELFABRIEK VORDEN
Onder voorzitterschap van de heer J. B.
Wuestenenk hield de Coöperatieve Zuivelfa-
briek te Vorden de najaarsvergadering in het
Nutsgebouw.
In zijn openingswoord zei de voorzitter, dat
de slechte zomer (in het begin door koude en
droogte, later door abnormale regenval) de
melklevering in het algemeen ongunstig be-
invloed heeft. De kwaliteit van het hooi en
de graanproducten, onder slechte weersom-
standigheden geoogst, is niet best te noemen.
De melkprijs heeft tot nu toe nog niet de richt-
prijs bereikt, doch mogelijk zal die de laatste
maanden nog zo worden opgetrokken, dat dit
wel het geval zal zijn.
De prijzen van de producten zijn de laatste
tijd nogal gestegen, wat volgens spr. zijn oor-
zaak zal vinden in de geringe melkaanvoer
en dito voorraden kaas en boter. De nieuwe
melkprijs zal naar men hoopt voor de vee-
houder wat gunstiger worden. Dit ligt althans
in de bedoeling, doch er wordt nog gewacht
op de ministeriële goedkeuring.
De directeur, de heer A. J. Huurneman, gaf
een overzicht van het bedrijf. Hieruit bleek,
dat in verhouding tot het vorig jaar de melk-
aanvoer in geringe mate gestegen is; het vet-
gehalte van de aangevoerde melk bleef vrij-
wel gelijk.
Aan de kwaliteitseisen, vooral wat betreft het
vuil-gehalte, werd dit jaar meer aandacht be-
steed. Het gevolg is, dat thans de uitslagen
op enkele uitzonderingen na een bevredigend
beeld geven. Mocht dit tijdelijk enige moeilijk-
heden veroorzaken, in de toekomst zal blijken
dat men hierdoor een behoorlijke voorsprong
heeft.
Het voorstel van het bestuur om voor de
melkcontróle evenals het vorig jaar aan de
leden ƒ 2.— subsidie per gefiatteerde melklijst
te geven werd aangenomen.
In de rondvraag kwamen nog de praatavonden
ter sprake. Uit de vergadering bleek dat deze
bij de leden goed in «ie smaak vallen en dat

-zij zeer nuttig zijn v^^een goed begrip van
de gang van zaken iï^n om de fabriek.

Mijnhardt 's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.

ADRIE VAN OORSCHOT OP N.V.V.-FEEST
,,We nemen een snipperdag" heette de revue,
waarmee Adrie van Oorschot en de zijnen
Vrijdagavond in het Nut voor het voetlicht
kwam. Het was een avond, die gegeven werd
onder auspiciën van het N.V.V. en de belang-
stelling was zo groot dat geen plaats onbezet
bleef. Het gebodene was trouwens de moeite
wel waard.
Adrie van Oorschot heeft er slag van om met
een gemoedelijk praatje en een liedje sfeer en
stemming te brengen, waarbij hij uitstekend
terzijde werd gestaan door Henny Fontaine,
Ria Schmitz, „De Spelbrekers", Rudi West,
Dolf Eijkhuis en Justus Jesayes.
De beide dames waren vooral op dreef in de
vrolijke schetsen. Een extra applaus kregen
,,De Spelbrekers", een tweetal zangers met
guitaar, dat originele liedjes ten gehore bracht.
Daar het gezelschap bovendien beschikte over
prachtige costuums en decors kwamen de
schetsen wel bijzonder tot hun recht. Vooral
de schets Theater Offenbach was een kleur-
rijk schouwspel. En zo verliep de avond tot
aller genoegen en het dankwoord dat de voor-
zitter van de Vordense Bestuurdersbond, de
heer Koerselman, tot het gezelschap richtte
was dan ook welverdiend.

V.O.P. SPEELDE IN VORDEN
Op uitnodiging van het bestuur van het ge-
bouw ,,Irene" speelde Vrijdagavond de to-
neelvereniging V.O.P. uit Doetinchem. Toen
de heer A. J. Berenpas de bijeenkomst namens
het bestuur met een kort welkomstwoord
opende, was de zaal flink bezet. Daarna brach-
ten de leden van V.O.P. het toneelstuk in drie
bedrijven ,,Op een mooie dag in Mei" voor
het voetlicht. Aangezien dit stuk reds meerde-
re malen in de verschillende omliggende plaat-
sen is gespeeld, kunnen wij thans volstaan
met de mededeling dat alle speler(sters) zich
weer van hun beste zijde hebben laten zien en
de aanwezigen weer een genotvolle avond
hebben bezorgd. Ds. J. H. Jansen, voorzitter
van het gebouw „Irene" dankte aan het slot
de medespelenden voor hun prachtig spel en
hoopte dat diegenen die nog geen lid van
„Irene" waren daartoe thans zouden willen
besluiten. Het bestuur zal, aldus spr., in het
komend winterseizoen nog een dergelijke
avond organiseren. De batige saldi komen
het gebouw tengoede. Spr. riep V.O.P. een tot-
weerziens toe.

BIJZONDERE HUWELIJKSVOLTREKKING
Woensdagmiddag kondigde het talrijke pu-
blic-k voor het gemeentehuis alhier reeds aan
dat er iets bijzonders aan de hand was.
Immers niet minder dan 3 zusters uit één ge-
zin zouden met haar respectievelijke a.s. echt-
genoten in de echt verbonden worden t.w. het
bruidspaar J. v. d. Werff—Johanna Brummel-
man; 2. het bruidspaar S. Sonneveld—Hendri-
ka Willemina Brummelman en 3. het bruids-
paar M. Kleiman—Grada Reindina Brummel-
man.
De raadszaal was dan ook tjokvol toen de
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, de heer
J. V. Plas, gemeente-secretaris, de resp. huwe-
lijken voltrok.
De kerkelijke inzegening vond plaats in de
Geref. Kerk alhier door Ds. van der Linden
te Rotterdam.
De echtparen zullen zich re^p. te Zwljndrecht,
Rotterdam en Ede vestigen.

HOEST
SIROOP

voorkinderen.meHhijm en Honing

FEESTELIJKE OUDERAVOND
CHR. SCHOOL (DORP)

De feestelijke ouderavond van de Chr. School
in het dorp alhier werd Donderdagavond in
het gebouw Irene gehouden. De voorzitter van
het schoolbestuur, Ds. J. H. Jansen, verzocht
te zingen Ps. 138 : l, ging voor in gebed, waar-
na hij een kort welkomstwoord sprak. Spreker
hoopte dat de zeer talrijke aanwezigen een
mooie avond mogen meemaken, een avond
die jgeheel door de kinderen der school zal
worden verzorgd.
Onder leiding van de onderwijzers Berenpas en
Radstake zongen de kinderen van de hoogste
klassen enige tweestemmige liederen.
Ook het stuk ,,De Toverappels" werd prachtig
vertolkt. Uit de ongedwongenheid der kinde-
ren bleek dat het stuk goed was ingestudeerd
Na de pauze volgde „Barendje's Avontuur"
uit 3 bedrijven bestaande. Het spel verplaatste
de aanwezigen in het land van de Neger-
koning met zijn lijfwacht, enz. Van dit stuk

a, De kinderen korr
een woord van hulde toe voor het opvoeren
hiervan.
Tussen de bedrijven door werden door enkele
leerlingen voordrachten ten beste gegeven.
Het hoofd der school was dan ook de tolk
der ouders en dankte de kinderen voor hun
geleverd werk, waarna spr. voorging in dank-
gebed.

UITVOERING VORDENS DAMESKOOR
Onder leiding van de directeur, de heer D.
Wolters, gaf het Vordens Dameskoor Donder-
dagavond een goed geslaagde uitvoering in
het Nutsgebouw. De Presidente, Mevr. Klein
Brinke—Gotink sprak een welkomstwoord,
waarin zij er op wees dat het afgelopen jaar
voor het koor een succesvol jaar is geweest,
aangezien het koor in Mei j.l. op het zang-
concours te Huissen een eerste prijs verwierf
en bovendien te Antwerpen naast de toege-
wezen geldprijs ook nog een medaille in ont-
vangst mocht nemen. Gedurende de 6 jaren
dat het koor bestaat en nu reeds in de supe-
rieure afdeling zingt is zeer zeker mede te
danken aan de uitstekende leiding van de
directeur de heer Wolters. Spreekster zei dat
de balletdansen van hedenavond waren inge-
studeerd onder leiding van Mevr. Jurriëns uit
Arnhem.
Hierna werd het programma dat uit een 11 tal
zangnummers bestond achtereenvolgens afge-
werkt, waaronder de twee concoursnummers
van Huissen n.l. ,,O Jesu amor mi" en „Sanc-
tus". Tussen de diverse zangnummers gaf
Karel Wolters, begeleid door de heer D. Wol-
ters op de piano, enige fluit-solo's. Dit werd
zeer op prijs gesteld.
Na de pauze volgde een bontprogramma,
waaronder de balletdansen die op schitterende
wijze werden uitgevoerd, mede doordat de
costuums tot in de puntjes waren verzorgd.
Aan het slot dankte Mevr. Klein Brinke de
balletlerares en bood haar bloemen aan. Ver-
volgens werd dank gebracht aan Karel Wol-
ters, die ondanks zijn drukke studie nog ge-
legenheid heeft kunnen vinden, hier enkele
nummers ten gehore te brengen. De directeur
werd ook in dit dankwoord betrokken.
De zaal was zoals gewoonlijk ook nu weer ge-
heel tot de laatste plaats bezet.
Een gezellig bal besloot deze zeer geslaagde
uitvoering.

K.A.B.
De afdeling Vorden van de K.A.B, belegt een
propaganda-avond in café De Zon, waar de
bekende radiospreker de heer L. Beumer een
causerie hoopt te houden. Verdere bijzonder-
heden kunt u in achterstaande advertentie
lezen.

r



VOETBAL
De nederlaag, die Vorden Zondag van Halle
op eigen veld te incasseren kreeg, was vol-
komen verdiend. Het boterde bij Vorden hele-
maal niet, althans in de voorhoede, die prac-
tisch niet aan bod kwam. Het overige deel
van het elftal heeft hard gewerkt en mede
hieraan is het te danken, dat de nederlaag
niet groter is geworden. Het elftal van Halle
bleek zowel op technisch als tactisch gebied
sterker en het vormde een veel beter geheel.
Ook hier was overigens de voorhoede het
zwakste deel. Door te zacht terugspelen op de
keeper, kwam Halle goedkoop aan haar Ie
doelpunt.
Na de rust kwam Vorden nog wel eens voor het
doel der gasten, doch door de slechte balbe-
handeling (gebrek aan training) en treuzelen,
kreeg de doelman van Halle maar weinig ge-
vaarlijk werk. Een omzetting bracht bij Vor-
den wel wat meer vaart in het spel, doch doel-
punten vielen er niet. In de laatste minuut
maakte Halle onhoudbaar haar tweede doel-
punt.
Nu de helft van de competitie bijna om is en
Vorden hieruit 3 punten heeft verzameld, ziet
het er voor de geel-zwarten niet best uit. Door
intensieve training kan er in de tweede helft
misschien nog wat gered worden, doch dan
dienen de zaken serieus aangepakt te worden.
Vooral de spelers uit de voorhoede ontbreekt
het aan een goede en snelle balbehandeling.
Vorden II verloor in Baak van de Boys met
4—1.
Voor a.s. Zondag is Vorden I vrij. Vorden II
speelt thuis tegen Pax III en Vorden A gaat bij
Zutphania A op bezoek.

TAFELTENNIS
In de afgelopen week was Dio I te gast bij
T.O.V.A. I te Deventer. Het Tova-drietal, dat
nog ongeslagen aan de kop der ranglijst prijkt,
zegevierde ook ditmaal. Dio moest met een
8—2 nederlaag huiswaarts keren. De winst-
punten voor de Kranenburgers werden ge-
scoord door T. Jansen.
Het reserve-drietal van Dio had eveneens wei-
nig succes in de 4e klas A. Zij kregen bezoek
van St. Lebuïnus III uit Deventer en moesten
met 3—7 de vlag strijken. Een opmerkelijke
prestatie verrichtte de invaller-speler B.
Schoenaker Jr., die voor de thuisclub alle
winstpunten verzamelde.

EXCURSIE R.K. BOERINNENBOND
Een 20-tal dames van de R.K. Boerinnenbond
„St. Martha" af d. Vorden—Kranenburg, maak-
te dezer dagen een excursie naar de tentoon-
stelling van Woninginrichting te Doetinchem,
uitgaande van de Ned. Bond v. Plattelands-
vroüw^n, Orir. en R.K. Boerinnenbond.
Het was een zeer interessante en leerzame
trip, waarbij de dames op deskundige wijze
werden voorgelicht en een juiste kijk kregen,
hoe de moderne woningen op doeltreffende en
goedkope manier kunnen worden ingericht.
Allen keerden zeer voldaan weer huiswaarts

RATTI-NIEUWS
Het was voor Ratti Zondag een goede dag,
want geen der elftallen leed een nederlaag.
Ratti I wist in Groenlo de volle winst mee
naar huis te nemen door met 3—l te winnen
van Grolse Boys I. Niettemin hebben zij de
zege zeker niet cadeau gekregen. Nadat de
eerste aanvallen voor de groen-witten waren,
kon Grolse Boys een doorbraak forceren en
na 5 minuten de leiding nemen. Wat Ratti ook
probeerde, het lukte aanvankelijk niet een
tegenpunt te scoren. 3 minuten voor de rust
kwam de gelijkmaker, uit een penalty, die on-
feilbaar werd benut. Ruststand l—1.
Met gelijke kansen ging de 2de helft in. De
gasten hadden hierna een veldmeerderheid en
na ca. 15 minuten kon de Ratti-midhalf met
een hard schot de stand tot l—2 opvoeren.
Enkele minuten voor het einde stelde Ratti
met een derde doelpunt de zege veilig.
Het tweede elftal kreeg bezoek van Baakse
Boys II en had hier niet al te veel moeite mee.
De strijd speelde zich voornamelijk op de
Boys-speelhelft af en werd tenslotte met 8—-O
in het voordeel der Ratti-reserves beslist.
Ratti II presteerde het, om legen alle verwach-
tingen in, te Hengelo (G.), Pax III een 2—2
gelijkspel af te dwingen, hetwelk te danken
is aan het taaie doorzetten van de Ratti-ploeg.
Ratti A behaalde een verdiende 2—l zege in
de vriendschappelijke match tegen Baakse
Boys B.
Zondag speelt het eerste team thuis tegen
Rietmolen I, dat nu niet bepaald tot de sterk-
sten der afdeling behoort. Om in de running
te blijven zal Ratti zich echter volledig moeten
geven en mogen zij geen risico nemen. Het
terreinvoordeel kan de thuisclub misschien
een zege bezorgen. De reserves hebben vrij en
het derde elftal gaat naar Baakse Boys I, waar
hen een moeilijke taak wacht.

J.B.T.B.-ONTWIKKELINGSAVOND
Onder voorzitterschap van de heer A. Lichten-
berg ,,Waarle" hield de Jonge Boeren en Tuin-
dersbond van de A.B.T.B. zijn eerste ontwik-
kelingsavond van het nieuwe seizoen, waar-
voor een goede belangstelling bestond. De
voorzitter maakte allereerst het winterpro-
gramma bekend, dat als volgt was vastge-
steld: November: een Maria-avond en hersen-
gymnastiek.

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Ga tijdig uw Sint Nicolaas-artikelen
uitzoeken, de tafel staat weer gedekt
met een ruime sortering

Chocolade artikelen en letters
Vijgen 250 gram 25 et
Dadels 500 gram 29 et
Speculaas 250 gr. 39,45,59 et
Pepernoten, pakjes speelg.-
taai, pakjes koffie-taai

G. REMMERS

*fropaganda~auond
van de

KATH. ARBEIDERS BEWEGING
in café „de Zon" op 25 November
's avonds 7.30 uur.

Spreker de heer L. Beumer, bekende
radiospreker, in „En nu mijn geval".

ledere Katholieke arbeider wordt verwacht
met zijn echtgenote.

Vrije toegang.

9K,-oe wordt u zonder

moeite slank ?
Door een nieuwe Engelse methode
wordt U dat nu al heel gemakkelijk
gemaakt. Deze „Angelin methode', is
gebaseerd op een ontdekking van re-
cente datum, waar^pr een onschade-
lijk plantaardig prraparaat op doel-
treffende wijze Uw „hongergevoel"
wegneemt, zodat U geen behoefte
meer heeft om te eten.
Wat moet U doen?
De Angelinkuur bAkat uit 3 dingen:
1. Tabletten om Uw eetlust weg te

nemen.
2. Tabletten om het vitaminetekort

aan te vullen.
3. Boekje waarin staat wat U tijdens

de kuur wel en wat U niet moet eten
Als U de voorschriften van deze 3
wekenkuur nauwkeurig volgt, zult U
prachtig resultaat hebben, bovendien
zult U merken, dat U na deze 3 weken
geen behoefte meer heeft aan grote
hoeveelheden voedsel, waardoor U
slank blijft.
Indien U mocht twijfelen aan de be-
trouwbaarheid van deze kuur, raadpleeg
dan gerust Uw huisarts.
Te zijner oriëntering volgt hierbij de
samenstelling:
Witte Angelin-tabletten:
methylcellulose 400 mg.
calciumphosphaat 100 mg,
Oranje Angelin-tabletten:
Vit. A, Vit. B I , Vit. B2, Nicotinamide,
Vit. D2.

VERKRIJGBAAR BIJ:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

„Het Binnenhuis"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden, Tel 3 H
*

Wintertijd
Laat nu uw zitmeubels opmaken en zonodig

opnieuw bekleden.

VAKKUNDIG WERK

A. POLMAN

En toch... er is maar één Contact!

Voor betere schoenreparatie
NAAR

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist*

1884 1954

De Chr. Zangvereniging

geeft Donderdag 25 Nov.
ter gelegenheid van haar
70-jarig bestaan een

Jubileum-Uitvoering
in gebouw Irene 's avonds
7.30 uur.

Er zullen 6 zangnummers, en na de
pauze: de Cantate „Geeft Gode lof"
ten gehore worden gebracht.

Deze Cantate wordt muzikaal
begeleid door de componist
de heer L. Mens uit Leiden.
Solist. mej.S. Brinks uit Vorden,
Sopraan; de heer P. Wind
uit Winterswijk, Tenor.

Entree f l — . Donateurs hebben niet
deze doch de Febr. uitvoering vrije
toegang wegens financiële kosten.

Kaarten verkrijgbaar bij de leden en
's avonds aan de zaal.

Het geheel wordt afgewisseld
door f luitsolo's van K. Woltersj

Zaterdag 27 November
om 7 uur

Schieten, Sjoelen en
Balgooien
om krentenbrood en gebak

bij

G. OPLAAT, WILDENBORCH

N. V. Mede n!
denkt er om, de
cursusavond van

19 Nov. is afgelast.
Deze wordt nu gehou-
den op a.s. Vrijdag
26 Nov. in z. Bakker
Aanvang 7.30 uur

De Bestuurdersbond
afd. Vorden.

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, ge-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

De winter staat voor de deur!

TEL. 381

Prach^ortering Vanaf 19.75

VISSER

Wollen

Meisjesjurken
• alle maten
• leuke modellen

H. LUTH
VORDEN

Gevraagd een meisje
om in het kruideniers-
vak opgeleid te worden

G. Remmers

Te koop biggen bij
H. J. Memelink,

Linde E 8

Te koop 2 toom zware
biggen. Wed. B. A.
Heuvelink,

Kranenburg

Te koop een vierdel
van een vette pink.
Eskes C 71, Zutph.weg

Te koop haardkachel,
in prima staat en een
z.g.a.n. salamander-

kachel, groot model.
Gebr. Barendsen

Te koop 6 zware big-
gen bijA.Elsman B 57

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

Barchem

Te koop een toom
biggen. G. A. Wesse-
l ink , Noordink E 59

Biggen te koop.
B. Wagenvoort,
„Timmermanshuis"

B 92 Vorden

VOORRADIG:

Radio toestellen vanaf f 98.- tot f 595.-
in verschillende prima merken

^ Wij demonstreren u gaarne
Electra-, Radio- en Televisiebedrijf

P. Dekker, Tel. 253

Voor al uw vlees en vleeswaren
naar Dorpsstraat 32

100 gr. hamworst 28 et 100 gr. pekelvlees 38 et
100 gr. ham 50 et 100 gr. ontbijtspek 32 et
100 gr. rund. rookvl. 50 et 100 gr. hoofdkaas 30 et
100 gr. prd.rookvlees 45 et 100 gr. bacon 45 et
100 gr. plokworst 50 et 100 gr. hamspek 40 et
100 gr. tong worst 30 et 100 gr. leverkaas 38 et
100 gr. bloedworst 18 et 500 gr. spek 120 et
100 gr. leverworst 15 et 100 gr. smeerleverw, 15 et
100 gr. gebr. gehakt 38 et 2 rookworsten 119 et

Beleefd aanbev. ML KRIJT Dorpsstraat 32

deze prijzen gelden alleen Zaterdag

Te koop r.b. maalkalf,
G. J. van Ark, D 47
Wildenborch

Te koop een als nieuw
kinderfietsje voor meis-
je of jongen, 5 a 6 jaar
voor f 50. — ; een als
nieuwe herenfiets, lekl .
fabrikaat, wegens aan-
schaffing bromfiets prijs
f 130. — . lamp f 1250
Barink's Rijwielhandel

Te koop biggen.
G. W. Winkel,

't Gazoor

Te koop prima was-
machine met wringer.
Molenweg 28.

Te koop aangeb. eiken
hangkast met spiegel,
eiken huiskamerspiegel,
2-plaats electr. com-
foor, 2 studie violen.
Zutphenseweg 52.

Te koop goed onder-
houden haardkachel.
Insulindelaan 32.

K
OOPT
E U N E ' S
WALITEIT



Ondertrouwd:
J. Hartman
en
A. Besseling

De huwelijksvoltrek-
king zal plaats hebben
op Donderdag 25 Nov.
om half tien in de pa-
rochiekerk van de H.
Antonius te Kranen-
burg.
Receptie van 4.30-6 uur
in zaal Schoenaker.

Vorden, Nov. 1954

Door uw grote belang-
stelling, cadeaux, bloe-
men en felicitaties hebt
u ons 11 Nov. tot een
onvergetelijke dag ge-
maakt. Wij zeggen u
hiervoor hartelijk dank
Fam. G. W. Zweverink

Vorden, Nov. 1954
Steenkamp B 10

Voor de vele bewijzen
van deelneming ons be-
toond tijdens de ziekte
en het overlijden van
onze geliefde Vader,
Behuwd-, Groot- en
Overgrootvader
Gradus N i e u w e n h u l s
betuigen wij onze har-
telijke dank.
Uit aller naam

Fam. Nieuwenhuis

Vorden, Nov. 1954
't Hoge 15

Voor de zeer vele be-
wijzen van deelneming,
ontvangen bij het plot-
seling heengaan van
mijn lieve Man
de Heer Th. J. ter Beest

oud-Directeur der P.T.T.

betuig ik mijn harte-
lijke dank.

E. ter Beest-
Willemsen

Vorden, 20 Nov. '54.

Biedt zich aan: nette
werkster, voor 2 halve
dagen p. week (ook
's Zaterdagsmorgens).
Adres te bevr. Bur.
Contact.

Gevraagd net meisje
voor dag of dag en
nacht, genegen 's mor-
gens wat boodschappen
rond te brengen.
R. A. Ester, Warnsv.
weg 61 Zutphen.

Gevraagd
een meisje

tot 5 uur.
Mevr. H. B. Emsbroek
Insulindelaan 2

Te koop gevraagd

middenstandswoning
of klein type herenhuis
te Vorden, welke over
enige maanden of later
vrij aanvaard kan wor-
den. Aanbiedingen met
opgave van indeling en
koopprijs aan
Numan's Makelaars-
kantoor, Nieuwstad 83
te Zutphen. Tel. 3535

Te koop z.g.a.n. electr.
motor, lichnet L/4 p.k.
7 stuks schotten, hard-
board, afm. 2.75 hoog
en 1.28 breed bij
J. F. van Ark,
Burg. Galléestraat 7

Te koop een toom
biggen en goudreinet-
appels bij J. W. Vrug-
gink, B 52 Vorden.

X Op Zondag 28 November hopen onze V
u geliefde ouders

X H. J. W. Siemes X
en X
H. A. M. Siemes-Sueters X

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. /
Dat God hun nog lang moge sparen f\

V is de wens van hun dierbare kinderen X

Stefan en Doortje Q
Ria en Theo X
Alfred
Henk

Receptie: Maandag 29 Nov. van 3.30-
5 uur in café „de Zon".

=*
Dansstudio HOUTMAN
De school voor Psychologie en opvoedkunde
bij de dans.

Slechts enkele uren nog be-
schikbaar voor het geven van
Privé-dansonderwijs.

Vraagt inlichtingen.

EMPO RIJWIELFABRIEK
Vorden

biedt gelegenheid tot

plaatsing van

flinke werkkrachten en
leerjongens

in diverse afdelingen.

*

Aanmelding bij de fabrieksportier.

Grote verkoop van

KUIPEN
op Donderdag 25 Nov. '54 te Vorden
bij Fa H. Kluvers , Molenaar, van 9.|i|
10 uur. V
Kuipen van 50—500 Itr. tegen uiterst lage
prijzen.

l Luxe en warme pantoffels

de grootste sortering

natuurlijk bij

: WÜLLINK'S Schoenhandel:
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

ZELF TIMMEREN?

BELTMAN

Wij hebben planken,
regels, latten, enz.

WARNSVELD
Boslaan 13

Deze week hebben
wij voor u:

Hele blikken heer-
lijke capucijners met

150 gram spek
voor f 1.35
Gelderse rook-
worst 75 cent
Een Lunchschotel
bestaande uit 4 soor-
ten van de fijnste
vleeswaren, o.a.
gekookte worst,
hamspek, nierbrood
en leverworst
200gr.slechts65ct

OLBA-artikelen dus:

KISTEMAKER

Er komt geen slecht weer.
als de koekoek roept uit zo'n leuke
koekoeksklok, 't Zijn gezellige leuke
klokken.
U krijgt het vast niet met uw vrouw
aan de stok, als u thuiskomt met zo'n
koekoeksklok.

Fa. Martens heelt Z8 VOOf U

Door inspuiting van

AVICILLINE
tegen snot bij pluimvee
geneest deze ziekte binnen 5 a
7 dagen met 90—100% resultaat
dus dan weer volop eieren.

Een product van Lab. Dr. de Zeeuw.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde JYleulle"

J. M. V. 0. W31 Beslist uw drogist

Mij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

2e Nutsavond
op Woensdag 24 November
's avonds 8 uur precies.

Zeer interessante lezing met F I L M
door de Weled. heer J. v. d. BRUGGE
uit Amsterdam, over:

Het rassenprobleem in Zuid-Afrika
Het Krüger wildpark in N.O. Trans-
vaal, met kleurenfilm
Kleurenfilm van Keukenhof en Flora

De heer u. d. Burg is een geboren ver-
teller en heeft overal een goede pers.

Vrije toegang voor Nutsleden met
l huisgenoot. Niet-feden f 1.— p. p.

•

Jeugd middag
Dezelfde films worden 's middags
voor de jeugd vertoond.
Aanvang kwart voor vier.

Toegang v. leerlingen van ALLE Vordense
scholen uit de 4e klas en hoger en voor
leerlingen van de Middelbare scholen.
Entree 15 cent per leerling.

De Centra
houdt zijn naam hoog.

^ Degelijk en voordel'uj.

Bij f 5.— boodschappen een koek
van 26 voor 12 cent

Bij een fles Alciera zoete import-
wijn, 250 gr. am. speculaas voor
20 cent

l blik groentesoep m. vlees 69 et
Witte bonen 500 gram 49 et
Zuurkool 500 gram 26 et
Gelderse rookworst per st. 68 et
Maizena per pak 21 et
Leverpastei per blik 49 et
Portugese Sardines per bl. 58 et
Chocolade letters 75 et
Suikerbeestjes 200 gram 39 et
Tum-tum 200 gram 39 et
Speculaasbrokken per stuk 49 et
Kleurboekjes 5 stuks 25 et
Een Centra bouwplaat 12 et

T. van der Lee
Het Hoge

Woltering's Veetransport
vraagt voor Dinsdag's

een flink persoon
om te helpen met vee verladen.

„Gaat U zitten, Mevrouw"!
Zo gemakkelijk is Shell Butagas,
dat U tijd kri jgt om te zitten.
U kookt plezieriger, wast vlugger,
strijkt sneller, Ü . . . Och, in één
woord: U kunt méér zitten, dank
zij de goede linislioiidassistcntie:
Shell Butagas. Kies de BLAUWE
fles, dan zit het uast goed!

Op uw gemak

zit U pas met

Shell Butagas

Voor St. Nicolaas

inkopen

^o«/.s :

Boeken, Vulpennen, Postpapier,
^Agenda's, Tafelspelen, Prenten-

>oeken.
En ook St. Nicolaas inpakpapier en
labels

NAAR

FaHietbrink,Tel. 253

JONGE KERK VORDEN

Bijeenkomst
op Dinsdag 23 November in de
zaal van Hotel Bakker, 8 uur
precies.

Ds. Joh. Gerritsen van Wichmond spreekt
over: „Amerika en Evanston".

Woorden schieten tekort.
We hadden hier iets willen vertellen
over onze unieke collectie byouteriën.
Maar 't is zo „onuitsprekelijk" mooi
dat wij volstaan met dit advies :
Kom zelf eens kijken.

• Fa. MARTENS-VORDEN

en RHEUMATISCHE AANDOENINGEN.

. . . gevolgen van het kille, vochtige
winterseizoen. Probeert U daarom
eens zo'n flanellen laken! S t e v i g e
kwaliteit , met brede bovenzoom ,
in effen écru.

rEL 381

150x220cm™W« 180x220cm

Verkrijgbaar op Bon 12 van Uw • Kettingboekje*

T nccfnVISSER

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

BROOD-tN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Te koop : eiken
vleeskuipen
voerkuipen
regentonnen

Reparatie aan alle
KUIPWERK

G. Hofs,
Kuiper Vorden

Regenkleding
Korte jas met broek,
zeer doelmatig voor
Landbouwers. Komt
eens zien. Buitenge-
woon goedkoop!

Aanbevelend
G. W. Luimes

In weer
en wind

op de fiets?
koopt beenpijpen of
een regenbroek,

ruime sortering.

Arie Tragter

Herv. Gemeente
Vorden

Zitting voor de inning
der kerk. bijdrage op
Vrijdag 26 Nov. van
9-11 uur en 2Jaterdag
27 Nov. van 2-3.30 u.
Beide keren in Irene

Uw adres voor

Pluimvee
IS

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
Wegens huwelijksfeest

a.s. Donderdag
de gehele dag
ges loten

Smederij Besseling

Hengelaars!
Denkt u aan de feest-
avond hedenavond om
half acht in café „De
Zon"?

Heden Zaterdag
na 7 uur

gesloten
Café „De Zon"

A.s. Zondag

Ratti I -
Rietmolen l

Aanvang 2 uur

Voor
zaklantaarns
en
batterijen
moet u zijn bij
Arie Tragter

Steeds verse voorraad



^fantastisch mooi, uiterst voordelig!

. . . ongemerkt uiv bezit.en

oU stuurt onderstaande bon in, en wij zorgen voor de rest J

• Snijmaat 160x200 cm.,
buitengewoon mooie kwalit.

• Gestikte deken
• Stikwerk in zigzagsteek
• Prachtig medaillon patroon
• Prima halfwollen watvulling
• Bovendek in kepersatijn
• Onderdek versterkte katoen
• Goede ligging verzekerd

door z'n prima afwerking
• In kleuren groen, terra, goud

Deze deken zal u een
maximum aan voldoe-
ning schenken voor een
minimumprijs!!

BERFELO'S
Service en Besteldienst

Vorden

en

O \J IM Breng mij franco en geheel vrijblijvend op zicht:

Deken(s) — Kleur >~
Indien ik bovenstaande art. behoud, geschiedt betaling a contant

Naam: Handtekening:
Straat :

Adres :
DEZE BON ZENDEN AAN: BERFELO'S service en bestel-

dienst. Postbus 12, Vorden

De zaak die voor U vliegt

\Jpenlening

van onze nieuwe zaak
op Dinsdag 23 November
•

RUIME KEUZE DIVERSE ARTIKELEN.
•
T.e.m. Vrijdag 26 Nov. ontvangt u
bij aankoop van f 10.—
EEN WAARDEBON,
•
U komt toch ook even kijken?
•

Laat ook St. Nicolaas bij ons zijn inkopen doen.

MOMBARG - KRANENBURG
Manufacturenhandel - Telefoon 279

^Dames
die meegedaan hebben
aan onze
Spoeltjeswol-Breiwedstrijd
brengen wij onze hartelijke dank
voor de medewerking, alsmede de
dames die hun stem hebben uitgebracht.

Ook nu is weer gebleken, welk een mooie kwaliteit
die Spoeltjeswol is,

Koopt daarom Spoeltjeswol
voordeliger breien en
mooiere breiwerken

H. LUTH - Nieuwstad - VORDEN

AAN HOOFD MARINEWERVING.
BEZUIDENHOUTSEWEG 123, DEN HAAG

Verzoeke toezending
inlichtingenboekje Mariniers.

NAAM ..

LEEFTIJD

STRAAT

PLAATS - --M 7-10

Tussen vier
muren....
of de wijde
wereld in?
Marinier is een vak, dat letterlek
de hele wereld voor je open zet.
Marinier worden betekent breken
met de sleur, erop uit trekken,
vreemde landen zien. Marinier
worden betekent óók, een beroep
kiezen met goede vooruitzichten,
een beroep waar je wat je noemt
mee voor de dag kunt komen.
Voor jongens van 16 jaar en ouder
is er bij het korps mariniers nu
plaats. Zend voor nadere inlich-
tingen onderstaande coupon in!

WORD MARINIER VAN JE VAKVAK — - — — -*. — — — - —Nr*"" ~
é ••* , ^^

ffv̂ J *̂.

k er b j) tornt!
K O N I N K L IJ K E M A R I N £

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

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

P. C.Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Hardboard-platen
goedkoper dan wie ook

o.a. 122x122 cm
f 2.50

Beltman, Warnsveld
Adverteer in

CONTACT

Schietvereniging „Wildenborch"
houdt op heden Zaterdag 20 Nov.

Schieten, Sjoelen en Baloooien
in: Kapel Wildenborch; café Eijkelkamp,
Medler; café van Asselt, Linde; café Zuur-
veld, Hengeloseweg; zaal Bakker, dorp en
café Lettink, Almenseweg.

Aanvang 7 uur.

De Turkse soldaat is kenbaar aan zijn Fez
En BUTAGAS steeds aan de blauwe fles

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt
enige

flinke jongens

Wat je niet ziet, vraag dat binnen, wij kunnen onmogelijk
alles etaleren.

R. J. KOERSELMAN Telefoon 364

Te koop nog te bouwen

woningen
te Vorden

Te bevragen bij

G. W. Bielderman & Zn.
Nicuwstad — Vorden

Opwinding hoort er bij!
Als u dat vergeet zal uw horloge zeker
stil blijven staan. Maar nóg belangrijker
is dat u bij de aankoop van het horloge
niet vergeet u door de vakman te laten
adviseren wat u het beste kont kopen.
Dan zal uw opwinding nooit doelloos zijn.

Fa. HARTENS-VORDEN
PRISMA vertegenwoordiger


