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BIOSCOOP
De film Rebecca, welke vanavond in het Nuts-
gebouw vertoond wordt, is gemaakt naar de
bekende roman van Daphne du Maurier, die
door millioenen over de gehele wereld ge-
lezen is. De film werd bij haar verschijning
bekroond met de „Academy Award", als de
beste film van het jaar.
Maxim de Winter is eigenaar van Manderley,
eens een prachtig landgoed. Zijn eerste vrouw
Rebecca schitterde er in haar volle schoon-
heid, doch vond een tragisch einde. De Winter
trouwt weer met een eenvoudig meisje en
haalt zich hiermede het ongenoegen op de hals
van Mrs Danvers, die een fanatieke bewon-
dering had voor de eerste Mrs de Winter.
Zijn tweede vrouw beleeft kleine momenten
van geluk en lange uren van eenzaamheid en
stil verdriet. De dramatische spanning bereikt
een hoogtepunt als Mr de Winter verdacht
wordt van moord op zijn eerste vrouw. Een
doktersverklaring brengt gelukkig uitkomst.
Als Maxim en zijn vrouw in de nacht naar
Manderley terugkeren, bemerken zij dat Mrs
Danvers het landhuis in brand heeft gestoken.
Er zal geen nieuwe meesteres op Manderley
wonen!

NUTSKLEUTERSCHOOL
A.s. Vrijdag zal de jaarlijkse ouderavond van
de Nutskleuterschool gehouden worden. De
ouders kunnen dan weer zien wat hun kinde-
ren op school gemaakt hebben.
Mej. Nijkamp, de inspectrice van het Nuts-
kleuteronderwijs, houdt een inleiding over:
,,Leugen, angst en fantasie bij onze kinderen".
Mej. Nijkamp verstaat de kunst op zeer onder-
houdende wijze over het kinderleven te ver-'
tellen, waardoor de ouders dikwijls een ge-
heel nieuwe kijk op het zieleleven van hun
kinderen krijgen. We spreker dai) ook de
hoop uit dat alle ouders deze avond aanwezig
zullen zijn.

KERKDIENSTEN Zondag 23 Januari

Gebouw Irene
9 uur Ds J. Terpstra, Neede
10.30 uur Ds J. H. Jansen

Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat

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

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

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 22 Jan. van 5 uur t.e.m.
Zondag 23 Jan. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 65 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 45. — tot f 56.—

Handel was redelijk

Burgelijke stand van 14 t.m. 20 Jan.
Geboren: z.v. F. R. Schoenaker en G. A.
Schoenaker-Holtslag; d.v. C. Klein Obbink
en C. Klein Obbink-Wittebol; z.v. H. Jan-
sen en J. F. Jansen-Brinkerink; z.v. G. J..
Golstein en L. H. Golstein-Scholte. \
Gehuwd: W. J. Hekkelman en A. M. Fle-
ming; H. van den Barg en C. Bosch; J. L.
Llenk en E. C. van Ass-slt.
Overleden: G. W. de Vries, oud 79 jaar.

Het Groene Kruis moePde contributie verhogen.
De Groene Kruis Jaarvergadering wordt dit
jaar reeds in Januari gehouden (zie adver-
tentie), omdat het Bestuur zich genoodzaakt
ziet een contributie-verhoging voor te stellen,
om een dringend finantieel tekort in de toe-
komst te voorkomen.
Zoals u wellicht weet, dragen de plaatselijke
Groene Kruis verenigingen een vast bedrag
per lid (tot nu toe 30 cent) af aan de Provin-
ciale Gelderse vereniging, die uit deze be-
dragen o.a. Consultatie Bureaux voor t.b.c.
bestrijding in stand houdt, evenals Consult.
Bureaux voor rheumabestrijding, subsidies
verstrekt voor Consultatie bureaux voor zui-
gelingen enz., waar u overal gratis van ge-
bruik kunt maken.
Door uitbreiding van deze werkzaamheden op
het gebied der volksgezondheid in provin-
ciaal verband, achtte het hoofdbestuur o.a. de
aanstelling van een medicus noodzakelijk, en
dit voorstel is op de algemene vergadering in
November j.l. met vrijwel algemene stemmen
goedgekeurd, waaruit de consequentie volgde
dat de afdracht per lid werd verhoogd tot
60 cent. Daarbij komt een geregelde stijging
van de salarissen der medewerksters van onze
plaatselijke afdeling in de laatste jaren, terwijl
we met ons nieuwe wijkgebouw een bezit
hebben, waarvoor het nodige moet worden ge-
reserveerd als afschrijving, alsook voor on-
derhoudskosten, die natuurlijk de eerste jaren
nog niet zo hoog zijn, maar in de toekomst
zullen stijgen.
Gelukkig kunnen we echter op de afgelopen
jaren terugziende, niet alleen een stijging
van de onkosten constateren, doch ook een
uitbreiding van hetgeen het Groene Kruis
voor haar leden heeft kunnen doen.
Behalve dat het zuigelingen-consultatiebureau
in de kom, nu in een veel doelmatiger om-
geving wordt gehouden, ontvangen de babies
hier nu ook inenting tegen pokken, kinkhoest,
diphtherie en tetanus (klem). Het is opvallend
hoe sinds deze entingen overal worden toe-
gepast, de kinkhoest in de praktijk vrijwel niet
meer wordt ontmoet, en ook diphtherie de
laatste jaren een grote zeldzaamheid is ge-
worden.

De Groene Kruis gezinsverzorgsters kunnen
met hun drieën nauwelijks voldoen aan de
aanvragen die in steeds groter aantal binnen-
komen. Door subsidies van Rijk, Gemeente en
beide Prot. Kerken, en de bijdragen van de
gezinnen die van de hulp gebruik maken,
wordt % deel van de onkosten van dit onder-
deel van het Groene Kruis werk terug ont-
vangen. Het resterende deel wordt uit de con-
tributie betaald, en dat komt neer op ƒ 1.—
per lid.
Het aantal kraamverzorgingen door gediplo-
meerde krachten is de laatste jaren geregeld
blijven stijgen, zodat een bevalling met onge-
schoolde hulp, gelukkig een steeds grotere
zeldzaamheid wordt. De voordelen voor moe-
der en kind dringen ook hier steeds meer tot
een ieder door; grotere rust bij de spannende
gebeurtenis, goede regeling van de tempe-
ratuur van de pasgeborene, waardoor de
levensgevaarlijke ondertemperatuur haast niet
meer voorkomt, betere resultaten van de
borstvoeding, mindere infecties en snellere
herkenning waardoor onmiddellijke bestrijding
mogelijk is (snijden in borstabcessen b.v. komt
bijna niet meer voor!)
Cursussen in zuigelingen- en kleuterverzor-
ging werden geregeld gegeven; meer kinderen
werden uitgezonden; het verpleegmateriaal
uitgebreid; vele hoogtezonkuren gegeven.
Dat we zo lang uit konden komen zonder
contributieverhoging, was te danken aan een
geregeld werven van nieuwe leden, zodat het
aantal momenteel plm. 1150 bedraagt.
Laten we, als we dit alles realiseren, een
stijging van de bijdrage van vijf gulden, tot
zes gulden per jaar, niet te zwaar tellen, daar
toch ook het inkomen van bijna iedereen de
laatste jaren is gestegen.
Tot slot willen wij de hoop uitspreken dat de
eendrachtigheid, waarmede alle Vordenaren,
van welke gezindte ook, zich op het gebied
van gezondheidsverzorging, allen achter onze
plaatselijke Groene Kruis vereniging hebben
geschaard, voor de toekomst bewaard moge
blijven, aangezien juist deze EENDRACHT het
mogelijk maakt, aan een ieder het meeste te
geven.

SURSUM CORDA
Naar we vernemen hoopt-de.Chr. muziekver-
eniging Sursum Corda Dinsdag l Februari
haar jaarlijkse uitvoering te geven, onder
leiding van haar dirigent de heer A. M. Gar-
ritsen. Na de pauze zal een toneelgezelschap
uit Hengelo G. opvoeren: „Onrust om een
hoefnagel", een spel van het land, in drie be-
drijven. Deze vereniging is hier al meerdere
jaren met succes opgetreden.
In tegenstelling met voorgaande jaren, toen
men twee avonden gaf, zal dït jaar slechts op
één avond de uitvoering te beluisteren zijn.

z e g g e n : V o o r d e h a n d e n n i e t s
b e t e r d a n H A M E A - G E L E I .

VEILIG VERKEER
Evenals in 1954 stelt de af d. Vorden van het
Verbond voor Veilig Verkeer haar leden
wederom in de gelegenheid een z.g. „verkeers-
cursus" te volgen. Deze cursus, die tevens is
afgestemd op het theoretisch gedeelte van
het rijbewijsexamen, omvat 4 avondlessen en
wordt geheel gratis gegeven. Zij die nog geen
lid zijn van het verbond kunnen zich daartoe
opgeven en zijn dan tevens in de gelegenheid
deze bij uitstek belangrijke cursus te volgen.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij
naar de advertentie elders in dit nummer.

EEN MOOIE NUTSAVOND
De Nutsleden, die Vrijdagavond waren opge-
komen om de danskunst van de Rotterdamse
solodanseres Liesbeth van Buul te bewonde-
ren, zullen ongetwijfeld nog lang met genoe-
gen aan deze avond terugdenken. Het is een
avond geworden, zoals we op dit gebied in
Vorden nog niet zagen, een avond inderdaad
van hoogstaand kunstgenot. Daar de toegang
voor Nutsleden met een huisgenoot geheel vrij
was, is het onbegrijpelijk dat de opkomst maar
zeer matig was, temeer daar het nut toch
ruim 250 leden telt. Waaraan is de geringe
belangstelling, welke het merendeel der Nuts-
leden doorgaans voor dergelijke avonden
koestert, te wijten? Het wijst in ieder geval
allerminst op de behoefte van het platteland
om zich te cultiveren. Ook de voorzitter van
het Nut, de heer H. Wesselink, uitte bij de
opening van de avond hierover zijn teleur-
stelling.
Liesbeth van Buul bracht een programma van
8 dansnummers, waarbij haar echtgenoot,
Norbert Loeser, voor de muzikale begeleiding
zorgde.
Niet alleen dat de danseres de techniek vol-
komen beheerst, doch ook haar gelaatsexpres-
sies dwongen ieders bewondering af. Zij
danste o.a. „Sarabande", een wals van Schu-
bert; de Suite van menselijke eigenschappen,
(uitdrukkende hebzucht, weifeling, nieuws-
gieringheid en leedvermaak), het Dwaallichtje
en de Roofvogel. Een van de bekoorlijkste
nummers was wel de wals van Johan Strauss,
waarbij vooral de gracieuze bewegingen op-
vielen. Het vrolijkste nummer vormde ten-
slotte ,,De knecht van 2 meesters" naar een
Italiaanse comedie, waarin de uitstekende ge-
laatsexpressies een bijzondere rol speelden.
Dat de toeschouwers al deze dansen zo goed
begrepen, was mede te danken aan de uit-
stekende uitleg, die de heer Norbert Loeser
vooraf bij elk nummer gaf. De fraaie en dik-
wijls aesthetisch bijzonder goed verzorgde
costumering was geheel ontworpen en ver-
vaardigd door de danseres zelf.
Het echtpaar had aan het slot een daverende
ovatie in ontvangst te nemen, wel een bewijs
dat deze avond door de toeschouwers goed
ontvangen was.
De heer Wesselink was de tolk der aanwezi-
gen door het uitspreken van een ongetwijfeld
verdiend dankwoord voor deze mooie avond,
welke woorden vergezeld gingen van bloemen
voor Liesbeth van Buul.

Ruwe Handen ?
PU ROL

GEMEENTEWAAG
Aan de gemeente waag werden in 1954 12.599
varkens gewogen.



PLATTELANDSVROUWEN
De afd. Vorden van de Bond van Plattelands-
vrouwen hield Woensdagmiddag haar eerste
vergadering in dit nieuw begonnen jaar.
De presidente, Mej. Steenman, opende deze
bijeenkomst door allen een gelukkig nieuwjaar
toe te wensen en hoopte dat het voor ieder
persoonlijke veel goeds mag brengen. Verder
heette zij in het bijzonder welkom mevr. ten
Bosch—van Steenbergen uit Soest, welke deze
middag een lezing hield over: ,,De vrouw van
middelbare leeftijd en haar moeilijkheden".
Na enkele mededelingen en het zingen van het
Bondslied werd het woord gegeven aan de
spreekster.
Zij sprak over een mensenleven, dat het best
te vergelijken was met de natuur. Na de ont-
wikkeling van kind tot volwassene geschetst
te hebben, vergeleek spreekster de periode
van 20 tot 40 jaar met de zomer, de tijd waarin
hard gewerkt moet worden. Het gezin en de
opvoeding der kinderen vragen veel tijd en
zorg.
Het huwelijk is volgens mevr. ten Bosch de
bestemming van de vrouw, hetgeen overigens
niet zeggen wil dat een ongehuwde vrouw
geen bevrediging in haar werk kan vinden.
Voor vrouwen op middelbare leeftijd is het
goed haar belangstelling op andere dingen
dan alleen het gezin te richten. Zij blijven
daardoor geestelijk fit en zijn daardoor ook
beter opgewassen tegen de moeilijkheden, die
zich soms in het gezin voordoen.
Juist op deze leeftijd komt het namelijk vaak
tot botsingen tussen moeder en kind, omdat
de moeder zich dan minder bij de bijna vol-
wassen jeugd kan aanpassen.
Daarna dient de mens zich voor te bereiden
op de ouderdom, de tijd van stilte. Wanneer
hij dat op de juiste wijze doet en begrip toont
voor de noden der jongeren, kan hij velen van
hen nog tot hulp en steun zijn.
Na de pauze beantwoordde spreekster op
prettige wijze verschillende vragen, waarna
de presidente haar namens allen hartelijk
dankte voor de interessante lezing.

C.J.B.T.B. VERGADERDE
De C.J.B.T.B. Afd. Vorden vergaderde onder
leiding van de heer B. Tuitert. Deze heette in
het bijzonder welkom de heer Stemerdink uit
Ruurlo, ass. R.L.V.D.
Besloten werd zo mogelijk op een volgende
vergadering een Pluimveefilm te laten ver-
tonen en hiernaast een spreker te laten op-
treden om het onderwerp „Pluimveebedrijf"
te behandelen. In het komende zomerseizoen
zal een wedstrijd pluimveeverzorging worden
georganiseerd, tevens zal binnenkort een
pluimvee-excursie worden gemaakt.
Vervolgens hield de heer Stemerdink een
causerie over „In- en extensieve bedrijfs-
voering". Spr. wees er op, dat men rekening
moet houden met de arbeidsbezetting. Het
rundvee is wel het meest intensieve onder-
deel van het bedrijf. Hierbij moet getracht
worden een zo hoog mogelijke productie en
zo laag mogelijk ónkostencijfer te bereiken.
De varkenshouderij is voor de kleine bedrij-
ven belangrijk. Hierbij moet echter ook doel-
matige voeding worden gebruikt. Over het
afgelopen jaar was het inkomen van het
pluimveebedrijf minder goed te noemen, doch
voor pluimveebedrijf heeft men geen grote
oppervlakte cultuurgrond nodig. Voor ge-
mengde bedrijven is een veelzijdige vakkennis
noodzakelijk.
De arbeidsonkosten moet men trachten zo
laag mogelijk te houden.
Elke arbeidskracht moet zo goed mogelijk
worden benut.
De voorzitter bracht spreker dank voor zijn
duidelijke uiteenzetting en bood hem als blijk
van waardering een rokertje aan.

GRIEP? -* «« +
Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 CC.

EERSTE OPTREDEN VAN V.O.P.
De pas in October j.l. opgerichte toneelclub
V.O.P. in het Medler heeft het Vrijdagavond
j.l. gewaagd voor het eerst in het openbaar op
te treden in de zaal van café Eijkelkamp. De
club had voor deze avond gekozen het toneel-
stuk ,,Zij die gestuurd was".
De zaal was bijna geheel gevuld toen de
voorzitter de heer J. van Amerongen een kort
welkomstwoord sprak waarin hij in het bij-
zonder het gemeentebestuur van Vorden
dankte voor het gratis afstaan van een les-
lokaal van de O.L. school te Linde voor de
gehouden repetitie-avonden. Verder dankte hij
de oudercommissie voor het afstaan van het
toneel en verdere benodigdheden.
Dat er goed gestudeerd was bleek wel uit het
feit dat alles gesmeerd liep. Uit deze jonge
toneelvereniging kan nog veel goeds groeien.
Aan het slot dankte de heer Van Amerongen
de medespelenden voor het door hen ge-
leverde vlotte spel en sprak de hoop uit dat
V.O.P. nog eens een dergelijke avond voor de
bewoners van het Medler mag organiseren.
Zaterdagavond werd het stuk nogmaal ge-
speeld.

DE KLEINE M.E.D.O. BIJEEN
De werktuigenvereniging M.E.D.O. vergaderde
in café „Het Wapen van 't Medler" onder
voorzitterschap van de heer A. Waarle.
Besloten werd in samenwerking met omlig-
gende zusterverenigingen de eerste helft van
Februari a.s. in het café Schoenaker op de
Kranenburg een filmavond te organiseren.
Ook de dames van de leden zullen alsdan
worden uitgenodigd. In de toekomst zal ge-
tracht worden een belastbare landweide rol
aan te kopen. Als leden der kascontrólecom-
missie werden benoemd voor het boekjaar
1955 de heren J. Kettelarij en A. Wentink.

IN HET F.H. NED. RUNDVEESTAMBOEK
OPGENOMEN

Bij de gehouden winterinspectie werd door de
heer M. Koomen, Inspecteur Ned. F.H. veeslag
met B— ingeschreven l koe van de heer A. J.
Zweverink op de „Steenkamp".

NAJAARSSTIERENKEURING
Blijkens rapport van de Commissie ter be-
vordering van de rundveefokkerij in Gelder-
land inzake de gehouden najaarskeuring 1954
werden 2 stieren goedgekeurd t.w. van de
eigenaren Wed. J. H. Besseling (Vierakker)
en Wed. D. Lettink (Linde) Vorden.

scheppen gezonde regelmaat

KONINGINNEFEEST 1955
In de Woensdagavond j.l. gehouden vergade-
ring van het bestuur van de Vordense Oranje-
vereniging werd een voorlopig programma
samengesteld voor het op 30 April a.s. te
| houden Koninginnefeest. Naast enkele tradi-

tionele volksspelen, ligt het in het voornemen
om, zo hiervoor van het Gemeentebestuur
toestemming wordt verkregen, ook in 1955
weer een wielerro»de te houden, aangezien
deze ronde telken jare veel bezoekers trekt.
Voor het avondprogramma zullen weer enige
radioartisten worden aangezocht o. a. Frans

r Dumé. In Irene zal de toneelvereniging V.O.P.
uit Doetinchem weer een uitvoering geven.
Het feest voor de kinderen zal op 29 of 30
April worden gehouden.

JAARVERGADERING J.B.T.B.
Onder voorzitterschap van de heer A. Lich-
tenberg Jr. hield de Jonge Boeren- en Tuin-
dersbond in zaal Schoenaker haar algemene
ledenvergadering. De opkomst der leden was
zeer goed. De voorzitter gaf 'n korte terug-
blik over het afgelopen jaar. Hij wenste alle
leden hierna 'n gelukkig 1955, hierbij de hoop
uitsprekend, dat 't bezoek aan de ontwikke-
lingsavonden nóg beter zou worden. Het jaar-
verslag van de secretaris, de heer J. Zents
zag er keurig verzorgd uit. Hier bleek o. a.
uit, dat het ledental steeds groeiende is. Er
werden in totaal 6 ontwikkelingsavonden ge-
geven.
Het financiële verslag van de penningmeester,
de heer H. Spithoven, vermeldde een klein
nadelig saldo. In de kas-contröle-commissie
werden benoemd, de heren J. Mullink en J.
Lichtenberg.
Er werd besloten het bestuur uit te breiden
met een 2e secretaris en een 2e penning-
meester. Inplaats van de aftredende secretaris,
werd gekozen, de heer H. Besselink en in-
plaats van de aftr. penningmeester, de heer
B. Vreeman.
Als 2e secretaris en 2e penningmeester werden
resp. gekozen de heren J. Bluemink en J.
Lichtenberg.
Na de pauze verkreeg eerst de Geestelijk
Adviseur, Pater Z. Frankhuijzen O.F.M, het
woord en daarna de technisch adviseur de
heer F. R. Schoenaker.

TAFELTENNIS
In de afgelopen week is de tweede helft van
de tafeltenniscompetitie afd. IJsselstreek be-
gonnen. De ontmoeting Dio I — de Toekomst II
(Lochem) werd tot medio Februari uitgesteld.
Dio II (4e klasse A) ging naar Deventer, doch
kon het tegen de Blikboys VI niet tot een
overwinning brengen. De thuisclub won met
6 — 4. B. Schoenaker Jr. boekte 2 overwinnin-
gen, terwijl J. Veldscholten en Th. Eijkelkam-,.
de overige winstpunten voor hun rekening
namen.

£?tlgcmene Jaarvergadering

HET GROENE KRUIS
op Donderdag 27 Jan. '55
in het Wijkgebouw
om half acht

1 Opening
2 Notulen vorige Jaarverga-

dering.
3 Jaarverslag Secretaris 1954
4 Financieel verslag Penning-

meester 1954
5 Decharge Penningmeester
6 Voorstel contributieverho-

ging van f 5.— op f 6.—
7 Benoeming nieuw Bestuurs-

lid, wegens tijdelijke afwe-
zigheid en aftreden Ds E. J.
Duursema

8 Rondvraag
9 Pauze

10 Film vertoning door de Hoog-
Welgeb. Heer Baron E. von
Mengden. Eigen opnamen
van de Watersnood 1953
en eigen opname van Land-
bouwwerkzaamh. te Vorden

1 1 Sluiting
Wij hopen dat deze avond druk be-
zocht zal worden ! !

Dansles ?
|5 Wij geven

Snel-privé-les

Vraagt inlichtingen

Dansschooi M. J. Kroneman

Nuts-kleuterschool
De jaarlijkse ouderavond wordt
gehouden op Vrijdag 28 Jan.,
's avonds 8 uur in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw.

Mej. Ni jkamp, inspectrice bij het
Nutskleuteronderwijs, zal spreken over:

JL^eugen, angst en fantasie oij ome
Kinderen.

r int a kuikens
van de volgende rassen wor-
den u geleverd door

W. Jansen, Burg. Galéestr. 59
Wit Leghorn X R.I.R.
Welsumer X R.I.R.
New Hampshire X R.I.R.
Welsumers

Telefoon 337 K.B. 9620
Uitsluitend van eigen bedrijf.

Accordeon-
lessen

j TE VORDEN.
Thans bestaat gelegenheid zich op te
geven voor club- of privélessen.
Aanmelden Maandagsavonds v. 7.30-
8.30 uur bij A. Bannink, muziekleraar-
Dirigent, in café Bloemendaal, Sta-
tionsweg, Vorden.



Gevraagd
zelfstandig meisje

voor de morgenuren.
K. Klinkhamer

Het Hoge 10

Voor vrije uren nog
typewerk

gevraagd.
Adres te bevr.

Bur. Contact

Te koop dr. varken
werpt. 31 Jan.
G. H. Bloemendaal

Linde E 50

Te koop zw.b. maal-
kalf 3 mnd oud.
G. J. Maalderink,

Almenseweg

Toom biggen te koop
J. H. M. Memelink.

Delden B 89

Te koop een vlot neu-
rende vaars, M.R IJ.
melklijsten ter inzage,
bij H. te Veldhuis

Medler D 156

Te koop r.b. neurende
maal 5 Febr. a d. teil.
goede productie, t.b.c.
en abortusvrij bedrijf.
G. J. Bouwmeester
„'t Voorschotje" Linde

Te koop Philips radio
(batterij-toestel),
schrijfmachine en ac-
cordeon (32 bassen.)
G. M. Jansen,

Delden, Vorden

Te koop 2 toom big-
gen. G.Y.
H. Lindenschot

't Rikkenberg

Te koop een jonge
zwartb. drag. koe. a.d.
telling 9 Febr. wit
bedr.
H. G. Oltvoort, D 82
Wildenborch n.o.z.

Adverteer in

CONTACT

^ A.s. Zaterdag 29 Januari 1955 hopen
V onze geliefde Ouders en Groot-Ouders

X W. A. Derksen
X en

J. H. Derksen-ter Bogt

X hun 40-jarige echtvereniging te her-
y denken. Dat zij nog lang voor ons en
n voor elkaar gespaard mogen blijven
X is de wens van hun dankbare kinde-

ren en kleinkinderen

J. B. G. Vreman
J. B. Vreman
H. J. G. Vreman-ten Hagen Q

en kinderen

Vorden, Linde E 35.

• Gelegenheid tot feliciteren van 3.30- Q
X 5 uur in zaal Schoenaker te Kranenburg. X

Evangelie-verkondiging
Woensdag 26 Januari zal D.V. door-
middel van de Evangelisatie-auto het evangelie
worden gebracht.

De samenkomsten worden van 7—9
uur gehouden a.d, Zutphenseweg, Ju-
lianalaan en Nieuwstad.

Evangelisatiekring „Maranatha"

De Vordense Coöp. Zuivelfabriek
te Vorden
vrai keen

vrouwelijke kantoorbediende
Opleiding: minstens Mulo.

Sollicitaties schriftelijk aan het kantoor
der fabriek.

Te koop:
Zwaar peppelentop van 40 peppels, liggende
op de Bijvank in Linde; en enige percelen
zwaar hakhout, eiken en berkenhout bij
Knoef in Linde, van G. Koning, Almen.
Aanwijzing en samenkomst op Woensdag
26 Jan. bij van Asselt, 's middags 2 uur.
Aanwijzing de heer F. H. Bouwmeester.

Geldig t.m. 26 Januari
250 gram koffiehagel-koekje

54 et. + 10 p.
2 rollen verse beschuit 58 et + 10 p.
l bl. Hunink's leverpastei 61 et. -f 5 p.
l pot jam „Betuwe" 62 et. + l O p.
l Hunink's rookworst 79 et. + 10 p.
200 gr. mooie pruimen 48 et. + 10 p.
l pak Honing's custard 28 et + 10 p.
3 grote repen chocolade 59 et. + l O p.
250 gr. eigen merk koffie no. l

f 2.48 + 30 p.
100 gr. eigen merk thee no. l

nu nog f 1.18 + 10 p.
l pot gesneden zoet-zuur

augurken 68 et. + 10 p.

Jn afdeling fijne vleeswaren

de oekende prima kwaliteiten,

Heden reclameschotel
100 gram bloedworst
100 gram gebraden gehakt
Samen voor 57 cent

Vet, dik en droog spek
500 gram f 1.30

Op uw Vwo-ivapens thans ook aarde-
werk verkrijgbaar.

SMITt Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws, alti/d wat goeds

Turen is lastig

maar ook nadelig voor uw ogen. Een
bril is beter en de beste bril is 't beste!
Een bril van Firma Martervs, 't kan
niet beter.

FA. MARTE Vorden

BABY-WIT
maakt uw geel geworden

Nylon en Perion kleding weer hagelwit

DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal
BESLIST UW DROGIST

Te koop toom biggen
bij J. W. Ruiterkamp
Schone veldsdij k N 26a
Barchem

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

Koopt een merk ach-
terlicht met rijkskeur
bij

Arie Tragter

Hervormde Gemeente
Vrijdag 28 Jan. van
9 tot 11 uur.
Zaterdag 29 Jan. van
2 tot 3.30 uur.
Zitting tot inning der
kerkelijke bijdragen

Adverteer in Contact

4JCT IS WJS'NKüTG

OLSUCTYOMTVONJ

Bakker SCHURINK
De Min. v. Financiën
kondigt aan, de om-
zetbelasting van de le-
ren jassen af!
Dank U wel Z. Ex.
Thans te leveren pri-
ma lange jassen voor
honderd vijf en

twintig gulden.
ZEGGE f 125.—
Aanbevelend

G. W. Luimes

De Geref. M.Y. en J.V.
nodigen u uit
tot het bijwonen van hun

dat gehouden zal worden Vrijdag 28
Januari 's avonds om 7.30 uur in
gebouw Irene.

Voor de pauze zang en decla-
matie na de pauze

„Niet onze wegen"
een toneelstuk in 3 bedrijven
van Kees de Remonte.

Toegang f 0.50, kinderen beneden 15
jaar half geld. Kaarten aan de zaal
verkrijgbaar. De Besturen.

Houtverkoop Hackfort
Notaris Rombach te Vorden be-
richt, dat aldaar in Februari zal
worden gehouden de jaarlijkse
houtverkoop onder Huize Hackfort,
volgens nadere aankondiging.

Niet alleen zindelijk koken

maar er is nog veel meer pret-
tigs uit de blauwe fles Shell
Butagas te winnen.
Valt u buiten het electrisch lichtnet?
Butagas uerlichting is óók prachtig.
En wat denkt u van roet-, as- en
stof loze verwarming ? Of een keuken-
geisertje, waarop ook een douche-
aansluiting mogelijk is ? Komt nog
méér gemak u te pas;

Neem voor

méér dingen:

Shell Butagas

B.O.L.H B.O.G.
afd. Warnsveld

.Propaganda ^feestavond
op Zaterdag 29 Jan. a.s. 's avonds 7
uur in het gebouw van Chr. Belangen

te Warnsveld.
Spreker: de heer G. J. v. Roekei uit
Vorden, onderwerp: „Oud-Achterhoeks

boerenleven.
Opgevoerd wordt het toneelstuk

LEENTJE
door J. W. Gossink

Muzikale opluistering door „Zang en
Spel4'.

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

ALLEEN ZATERDAG
500 gr. gesm. vet
200 gr. hamworst
200 gr. bloedworst

Beleefd aanbev.

60 et 200 gr. rund. rookvl. 98 et
60 et 200 gr. leverworst 30 et
30 et 200 gr. gekookte ham 98 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32



Voetballers!
Denkt om de Contact-
avond in café Bloe-
mendaal,hedenavond
om half acht.

Knoop dit in
uw oor l

EEN NIEUWE
FIETS?

Neem dan het BESTE
wat de Ned. Industrie
u biedt, een

EMPO OF
GAZELLE

van

E. J. LETTIHK
Almenseweg

Tel. 472 Vorden

Zo als altijd betalen
wij de hoogste prij-
zen voor alle soorten

Pluimvee
W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters

— in 't zonnige tuiden ...

Verre landen, vreemde steden.
Zonnige landen, zonnige stranden, vreemde

steden, andere volken.... Wie marinier

P zijn vak is, ziet nog eens wat van

wereld! Grijp de kans er ook b\j te
komen. Voor jongens van 16 jaar en ouder

is bij het korps mariniers nog

plaats. Wie bijzonderheden wil

^^en stuurt nevenstaande cou-

pon in.

WORD MARINIER VAN JE VAK

"""

AAN

C O U P O N
HOOFD MARINEWERVING,

BEH5UIDENHOUTSEWEG 123, DEN HAAQ

Verzoeke toezending
inlichtingenboekje Mariniers.

NAAM

STRAAT

PLAATS

. . LEEFTIJD -

„.. x/r 4^ i r

1

1

1

1

1

1

••
1

1

> 1' •

\

ïkemit!
K O N I N K L I J K E M A R I N E

De weg naar elkaar
hebt u gevonden. Nu wilt u gaan ver-
loven. U zult de weg naar Fa. Maztens
ook gemakkelijk vinden en voor verlo-
vingsringen naar uw wens is het DE
JUISTE WEG.

•

Firma Martens, Vorden

Een buitenlandse reis gaat moeilijk zonder pas,
Een moeilijk leven hebt u zonder Butagas.

De Afdeling Vorden van het
VERBOND VOOR VEILIG VERKEER

stelt haar leden wederom
in de gelegenheid

eenVERKEERSCÜRSÜS
onder deskundige leiding
te volgen.

Opgaaf voor deelname tot l Febr. a.s.
bij de heer W. WOLF, Almenseweg,
die tevens alle gewenste inlichtingen
verstrekt.

FILMAVOND
van het

NED. ROODE KRUIS

op ZATERDAG 29 JANUARI
in het Nutsgebouw te Vorden.

Vertoond wordt de prachtige film!

De geheimzinnige
kogels van Dr Ehrlich

Aanvang 8 uur — TOEGANG VRIJ

's Middags om half drie

Drie
SPECIALE FILMS
voor de kinderen

CENTRA
geeft waar voor
uw geld.
*

Bij elke f 5.— boodschappen l pak
Brillant Gustart voor 10 cent.

Erwten m. wortelen per blik 74 et
82 et

110 et
68 et

105 et
110 et
69 et

Doperwten per blik
Sperciebonen per blik
Rode bieten grote pot
Brillant levertraan per fles
Honing per pot
Groentesoep per blik
Koffiehagel, fijn koekje,

250 gram 49 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

T. van der Lee
Het Hoge


