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MIJ. TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
De Nutsavond van a.s. donderdag wordt
verzorgd door de Caltex Petroleum Maat-
schappij. Het is een filmavond, waarbij
eerst een inleiding wordt gegeven over het
ontstaan, de winning en de verwerking van
aardolie. Daarna volgt er een kleurenfilm
over de proefboringen op West-Australië.
Ook voor de leek is dit een boeiende en
leerzame film. Vervolgens wordt een teken-
film vertoond en daarna „een reis door
Afrika." Dit is een prachtige kleurenfilm,
waarbij men o.a. kennis maakt met Kaap-
stad, de diamantmijnen en de goudindustrie
van Johannesburg, de beroemde Victoria
watervallen, de Kilimanjaro (de bekende
sneeuwberg van Afrika) en het grote wild-
reservaat het Kruger Nationale Park, waar
veel dieren in hun natuurlijke omgeving te
bewondecen zijn. Tot slot komt er een film,
getiteld: „Nederland, land beneden de zee-
spiegel." Men ziet hierin, wat Nederland
aan het water te danken en ... te wijten
heeft. Men ziet het, een zeer aantrekkelijk
programma.
's Middags is er een voorstelling voor de
kinderen van de hoogste klassen der Lage-
re Scholen. Deze krijgen ook de film over
de boringen in Australië te zien en een
tekenfilmpje. Tot slot een schitterende kleu-
renfilm over het leven der bijen. Het is
een programma waarvan de jeugd veel ge-
nieten en leren kan.

NOGMAALS UITGESTELD.
Wegens ziekte van één der medespeelsters
kan het jaarfeest van de Herv. Jeugdver.
„Samuël" vanavond niet doorgaan. Het is
uitgesteld tot zaterdag 15 februari. Alle
goede dingen zijn drie, dus we zullen maar
hopen voor de vereniging dat er niet weer
een kink in de kabel komt en de avond
over twee weken nu definitief kan door-
gaan.

CONCORDIA GAF GOED CONCERT.
De muziekvereniging Concordia heeft do-
nateurs en genodigden zaterdag een prettige
avond bezorgd.
Er was een met zorg samengesteld muziek-
programma en na de pauze de opvoering
van een toneelstuk.
De voorzitter, de heer J. Smit, opende de
bijeenkomst en memoreerde de successen
van het korps en van de drumband, die
beide in het afgelopen seizoen een eerste
prijs behaalden op het concours.
De „oud-papieraktie" had weer een mooi
bedrag opgebracht. Hij was de familie Schup-
pers dankbaar voor het gratis beschikbaar
stellen van de opslagruimte.
Ook de openstelling van de tuinen om kas-
teel „De Wiersse" werd een groot succes.
Van de netto-opbrengst kreeg Concordia
f 700 toegewezen.
Helaas is het aantal leden door vertrek
verminderd, waardoor het korps met onder-
bezetting te kampen heeft. Bij de muzikale
prestaties viel hiervan echter maar weinig
te bespeuren. Integendeel, het volume was
voor een zaal-concert meer dan voldoende.
Na de mars „Door zand en Heide" volg-
den de ouverture Norma en de populaire
wals Wiener Burger. Dit gedeelte van het
programma werd besloten met de ouverture
„Heimkehr aus der Fremde" welke zowel
aan korps als dirigent hoge eisen stelde.
Met vaste hand wist de heer D. Wolters
het korps door de vele technische moeilijk-
heden heen te helpen, zodat de uitvoering
een compliment waard werd. Na een korte
pauze volgde de melodieuze ouverture „In
het land van de Indra", de English Suite
van Gerard Boedijn met haar vele solistische
trekjes, en de mooiste gedeelten uit de opera
„Nabucco" van Verdi.
Met de Gelria Mars van Herman Lureman
werd dit concert besloten. Het langdurig ap-
plaus bewees dat het vrij grote aantal be-
zoekers er van genoten had.
Het toneelgroepje van Concordia voerde de
klucht „Papa strijkt de vlag" op. De rollen
zaten ar goed in en het stuk kreeg een vlotte
vertolking. Wat is er gelachen om de dwa-
ze situaties, waarin de heer des huizes kwam
te verkeren, vooral toen het boertje en de
cowboy op het toneel verschenen.
Na afloop volgde er een bal, dat bijzonder
gezellig was.

KERKDIENSTEN zondag 2 februari.
Hervormde kerk.

9.50 uur Ds. J. H. Jansen. Jeugddienst.
7.15 uur Ds. K. G. Kwint, van Hengelo (G.)

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. Langstraat.

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

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag l febr. van 5 uur tot en met
zondag 2 febr. Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 2 febr. Reichman, tel. 06755-266,
en Van Soest, tel. 06753-420.

Brand melden: no. 541.
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 138 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38.— tot f 44.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 24 t.m. 30 jan.
Geboren: z. v. G. A. Regelink en D. J. Re-
gelink-Schieven.
Ondertrouwd : W. G. M. Brugman en
H. Th. B. Pelgrom.
Overleden: W. Heesen, vr., 84 jaar,
weduwe van J. H. W. Waanders, wonende
te Enschede.
A. Jonker, vr., 87 jaar, weduwe van
[.Th. van Hoorn, wonende te Enschede.
r. J. Zweverink, m., echtgenoot van H. G.

'Jweverink, 49 jr., (overl. te Zutphen).

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST ?
Om 10 uur spreekt Ds. J. H. Jansen,
over het onderwerp: „Vooruit met
flinke pas l"

*

De samenzang begint om 9.50 uur.

Solex vanaf 349.50
^ Solex service-station

A. G. Tragter
DAMCLUB VORDEN KAMPIOEN.

Donderdagavond speelde de damclub een
competitiewedstrijd tegen Hengelo-G. en
wist deze met 14—6 te winnen. Hiermede
is Vorden kampioen geworden van hun af-
deling. Hengelo-G. had er blijkbaar al op
gerekend en bood de kampioenen bloemen
aan. Het laat zich denken dat de avond
verder in een feestelijke stemming werd
doorgebracht.
Door dit kampioenschap (Ie klasse Gelderl.)
kan Vorden nu deelnemen aan de promo-
tiewedstrijden naar een hogere afdeling.
Daar ze hiervoor nogal verre reizen moet
maken, wat uiteraard hoge kosten mee-
brengt, is het nog niet zeker dat Vorden
hieraan deelneemt.

BELANGRIJK!
Wegens ziekte kan het Jaarfeest van de
Herv. Jongeliedenvereniging „Samuël"
hedenavond niet doorgaan.
Het is nu uitgesteld tot zaterdag 15 febr.

BIOSCOOP
Vanavond is het een kleurenfilm over de
tweede wereldoorlog, die de aandacht vraagt,
en wel van de oorlog ter zee. De film is
groots opgezet met volledige medewerking
der Amerikaanse marine, die 200 schepen en
15.000 manschappen beschikbaar stelde om
deze film te kunnen maken. Het is een stevig
werkstuk geworden met een zeer onderhou-
dend verhaal en buitengewoon spannende
oorlogs-scènes. Het Amerikaanse ministerie
van marine verklaarde: De film behoort tot
de prachtigste, die over de oorlog werd ge-
maakt.

In blijde Verwachting
Zo heet het Doktersboek met élle raad voor

^ Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm
W Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie

zeep - shampoo, è f 5.90. Weten is gerust zijn.
BI

BOND VOOR STAATSPENSIONNERING
oor de afd. Vorden van de bond voor
aatspensionnering is de feest- enpropaganda-

avond vastgesteld op woensdag 12 februari.
Er is een spreker uitgenodigd en er zal een
toneelstuk worden opgevoerd.
Volgende week worden nadere bijzonder-
heden per advertentie bekend gemaakt.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

DAMMEN.
Voor de onderlinge competitie werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Wijen-v. Ooyen sr. 0-2; KI. Bramel-Wasse-
veld 1-1; Woltering-Norde 0-2; Masseling-
Hoevers 1-1; Romville-Wentink 2-0; Zie-
verink-Hesselink 0-2; Lammers-Rozendaal
2-0; Berkelder-v. Ooyen jr. 2-0; Breuker-
Wansink 2-0; Oukes-Geerken afgebr.

het gezonde gebaar:

voof

TAFELTENNIS
De tafeltenniscompetitie is weer in volle gang.
NTTC I deed in Apeldoorn niet wat van hen ver-
wacht werd. De Roskam zegevierde met 7—3,
doch de Vordenaren behoeven zich geen zorgen
te maken voor degradatiegevaar want in Zut-
phen kan zeker gewonnen worden van St. Wal-
burgis II.
NTTC II kan in 3 C allicht een puntje thuis
houden, als de Samenwerking I uit Deventer
hier te gast is. Evenzo is het gesteld met de
Vordense Junioren, die bezoek krijgen van St.
Lebüinus B uit Deventer, waar ook wel een zege
in zit, zodat de positie der Vordenaren dan aan-
merkelijk kan worden versterkt.

IJSBAAN KRANENBURG GEOPEND

Dank zij de strenge vorst in de nacht van vrij-
dag op zaterdag, werd het bestuur van de Kra-
nenburgse ijsbaan verleden week in staat ge-
steld om de baan voor de eerste maal van dit
seizoen te openen op zaterdagmiddag. Velen,
vooral de jeugd, maakten van de gelegenheid
gebruik om een baantje te maken.
Ook zondagmiddag duurde de ijspret nog voort,
doch 's avonds werd de baan wegens toenemen-
de dooi gesloten. Woensdag kon opnieuw wor-
den gereden, en bleek het ijs nu in prima staat.
Helaas was ook nu de pret maar van korte
duur!



LEDENVERGADERING BOLH
In hotel Brandenbarg hield de afdeling Vorden
van de BOLH een ledenvergadering. Medege-
deeld werd dat er in de tweede helft van fe-
bruari een cursus ziekenverpleging zal worden
gehouden.
Tot bestuursleden in de vacatures mej. W.
Sloetjes en mej. S. Weenk, werden gekozen de
dames G. Lebbink en M. Vruggink. Mejuffrouw
Regelink werd herkozen.
De avond werd verder gevuld met hersengym-
nastiek.

ZANGAVOND MANNENKOOR
KONINKLIJKE MARECHAUSSE

Onder auspiciën van de Kon. Ned. Militaire
Bond „Proge Rege" werd donderdagavond in de
Ned. Herv. Kerk alhier door het mannenkoor
van de Koninklijke Marechaussee uit Apeldoorn,
onder leiding van de dirigent Gerard Tiemessen,
een zangavond gegeven.
De avond werd namens de plaatselijk afdeling
PIT geopend door Ds. Duursema met een kort
woord. Vervolgens werden een viertal nummers
ten gehore gebracht, waarna de kapitein Tibben
uit Zwolle wat vertelde over zijn diensttijd. Het
verheugde spreker, dat uit de gemeente Vorden
ƒ 2500,— kon worden afgedragen aan „Pro
Rege" voor de bouw van militaire tehuizen.
Ds. Duursema bracht vervolgens de kerk voogdij
van de Herv. Kerk dank voor het beschikbaar
stellen van de kerk, alsmede de koster voor zijn
medewerking in deze. ,
Door het koor werden vervolgens nog een acht-
tal nummers ten gehore gebracht. Van deze
nummers willen wij o.a. noemen „Slavenkoor"
van Verdi, „Pelgrimskoor" van Wagner en „Zir
geunerkoor" eveneens van Verdi. Al de num-
mers werden voortreffelijk ten gehore gebracht.
De avond werd door Ds. Langstraat met dank-
gebed gesloten.
ENORME BELANGSTELLING VOOR VEILIG

VERKEERSAVOND
De in hotel Bakker gehouden propaganda-avond
van de afdeling Vorden van Veilig Verkeer, is
voor de volle 100% geslaagd. De zaal was tot
de laatste plaats bezet toen voorzitter Folmer
met een kort woord deze avond opende en in
het bijzonder welkom heette de heren van den
Berg en Klein Bekman van de Rijksverkeers-
politie uit Apeldoorn.
Het verheugde de heer Folmer, dat er op deze
avond zoveel dames acte de presence hadden ge-
gegeven.
Adjudant van den Berg bracht vervolgens op de
hem eigen wijze met een praatje al vlug de
juiste stemming in de zaal. Daarna gaf hij voor-
beelden van gedragingen van weggebruikers.
Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk, dat wij niet
meer kunnen spreken van snelheidsmaniakken
en wegpiraten, maar dat wij deze lieden thans
dienen te bestempelen als „moordenaars" op de
Nederlandse wegen. Wij moeten ons wapenen
tegen deze moordenaars. Dit kunnen wij alleen
doen onder auspiciën van het Verbond voor
Veilig Verkeer.
Onder leiding van wachtmeester Klein Bekman
werd vervolgens een verkeersspel gedaan. Aan
een vijftal aanwezigen op het toneel werden 20
vragen gesteld. De zaal moest beoordelen of de
antwoorden goed dan wel fout waren. Nadien
werden de antwoorden door een jury onder de
loupe genomen. Als eerste prijswinnaar kwam
uit de bus de heer G. Seessing, met 9V2 punt.
De verdere prijswinnaars waren mej. E. J. Be-
renpas en de heren J. A. Berenpas, G. Eskes, G.
J. Gotink, F. Kater, ,J. J. van der Peijl, D. J.
Rouwenhorst en W. Sarink, ieder met 8V2 punt.
In de pauze werd ter versteviging van de kas
en voor de aankoop van materiaal een tombola
gehouden. Door meerdere Vordense winkeliers
was hiervoor een zeer groot aantal mooie prijzen
beschikbaar gesteld.
Op vaak aangrijpende wijze werden na de pauze
aan de hand van lichtbeelden situaties vertoond
van verkeersongevallen. Adjudant van den Berg
gaf hierbij een uitvoerige explicatie. Hieruit
bleek wel, dat veelal door onjuist rijden on-
schuldigen als slachtoffer vallen.
In zijn slotwoord bracht de heer Folmer allen
die hadden medegewerkt aan het welslagen van
deze avond en in het bijzonder de Vordense
winkeliers dank. De heer Folmer vestigde nog
de aandacht op de door de afdeling te houden
verkeerscursus, ,die medio maart zal beginnen.
De eerstvolgende vergadering zal in maart wor-
den gehouden in zaal Schoenaker.

POGING TOT OPRICHTING VAN EEN
R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING

In café „de Zon" werd woensdagavond door
enkele r.k. Vordense middenstanders, een ver-
gadering belegd om te komen tot oprichting
van een r.k. middenstandsvereniging alhier.
De voorzitter, de heer Hendriksen, bestuurslid
van de afd. Ruurlo, opende deze bijeenkomst en
gaf enige mededelingen over de afdeling te
Ruurlo en hoopte dat aan de hand hiervan ook
in Vorden een afdeling zou worden opgericht.
Op verzoek van de voorzitter gaf de heer Smit
uit Utrecht, hoofdbestuurder, een uitvoerig
overzicht van het werk van de r.k. midden-
standsbond.
Op 'n desbetreffende vraag van de heer Heerink,
deelde spr. mede, dat de contributie ƒ 25,— per
jaar bedraagt, waarvan ƒ 9,— in de plaatselijke
kas kan blijven.
Uiteindelijk werd besloten om in de maand
februari opnieuw te vergaderen, teneinde te
komen tot de oprichting van een afdeling. Bij
de daarvoor in aanmerking komende midden-

standers zal voordien propaganda worden ge-
maakt voor de r.k. middenstandsbond.

VOETBAL
Voor a.s. zondag staat alleen de thuiswedstrijd
Vorden I—Diepenheim I op het programma.
Destijds werd op het nippertje met 3—2 in Die-
penheim gewonnen, zodat Vorden toch op haar
tellen moet passen om niet te worden verrast.
Een nederlaag brengt Vorden te veel achterop.
Voor de Junioren-elftallen zijn ook geen wed-
strijden vastgesteld.

EEN BIJZONDERE KOE
Bij de landbouwer J. Eggink in Delden is een
koe wat men noemt melk geworden, wat op
zichzelf niets bijzonders is. Wél echter het feit,
dat het uierbord van deze koe een breedte heeft
van 80 cm en een hoogte van 60 cm. Doordat
de uier bijna de grond raakt, moet het dier met
een bord gemolken worden, want met een em-
mer is het onmogelijk. Wel een zeiden voor-
komend geval.
„RATTI" HERDACHT 12 !/2-JARIG BESTAAN
Op waardige en feestelijke wijze heeft de r.k.
Sportvereniging „Ratti" zondag haar 12Va-jarig
bestaan herdacht.
's Morgens werd deze feestdag ingezet met de
kerkelijke viering in de parochiekerk op de Kra-
nenburg, waar om half negen een H. Mis werd
opgedragen. Zowel senioren als junioren waren
hier vertegenwoordigd.
In zaal Schoenaker kwamen allen hierna bijeen
en werd hier door het bestuur een koffiemaaltijd
aangeboden, welke op intieme en gezellige wijze
verliep.
De voorzitter der jubilerende vereniging, de
heer A. J. Wopereis, was verheugd over deze
grote opkomst en memoreerde in het kort de
afgelopen 12 % jaar, waarin veel tot stand was
gebracht.
De Eerw. Broeder Canutus o.f.m., Fons Lichten-
berg, Tonnie Roelvink en P. Eykelkamp, felici-
teerden het bestuur namens junioren en
senioren.
De voorzitter dankte allen voor hun blijken van
medeleven en hoopte, dat allen het „Eendracht
maakt macht" tot hun devies zouden nemen en
met volle kracht en moed de volgende 12 ̂  jaar
tegemoet zouden gaan. 'n Speciaal woord van
dank richtte hij aan Br. Canutus, die als Jeugd-
leider veel werk verzet en hoopte dat hij in de
toekomst nog vruchtbaar met het bestuur zou
mogen samenwerken, tot heil en bloei van Ratti.

Receptie
's Avonds werd er van 6 tot 7.30 uur een druk
bezochte receptie gehouden, waarbij vertegen-
woordiajK van buurtverenigingen, parochiële
e.a. val^Pnh. belangstelling blijk gaven.
Namens de KNVB afd. Gelderland waren ver-
tegenwoordigd de heren J. Jansen en O. Albers
uit Deventer. De heer Jansen verheugde het ten
zeerste om bij dit koperen jubileum present te
kunnen zijn, omdat u, aldus spreker, veel ge-
daan hjkt in het belang van de r.k. jeugd.
NameiUPe RKVV „Keyenborgse Boys" kwamen
de heren J. Seesing en A. Melgers hun geluk-
wensen aanbieden, voorts de heren W. Kos en
J. Peppelman, namens de voetbalvereniging
„Zelhem", de heren Venderbos en Bogaars na-
mens de r.k. ZVC „Zieuwent", de heer C. de
Wild namens „Baakse Boys", de heer A. Hartel-
man namens „St. Walburgis" te Zutphen, de
heren B. Mombarg en A. Heuvelink namens de
r.k. Toneelvereniging „Internos", Kranenburg,
de heren A. Veldkamp en A. Dolphijn namens
het Groepscomité der r.k. Jeugdbeweging al-
hier, de heer W. Kuiper namens de voetbalver-
eniging Vorden, de heer H. Besselink namens
de JBTB Vorden, de dames L. Wolbert en J.
Helmink, namens de r.k. Boerinnenbond „St.
Martha" Kranenburg-Vorden, de heren J. Over-
beek en W. Wolbert namens de afd. KVP Vor-
den, de heer H. Folmer, Hoofd der r.k. school,
Pastoor H. Ponsioen o.f.m., voorts vele andere
belangstellenden. Allen lieten hun wensen ver-
gezeld gaan van een bloemstuk en/of envelop
met inhoud.
Last but not least hield de heer Th. G. J. Groot-
Bruinderink uit Groenlo, als voorzitter van het
Kringbestuur Oost-Gelderland der NKS een
feestelijke toespraak.
Er kwamen nog vele schriftelijke gelukwensen
binnen, o.a. van de voetbalverenigingen AZC,
Zutphen, Pax, Hengelo (G.), Warnsveldse Boys,
V.V. Zutphen te Zutphen, Burgemeester A. E.
van Arkel, Major W. E. Gatacre (Beschermheer
der Vereniging), oud-voorzitter de heer R.
Schoenaker, Arnhem, oud-Geestelijk Adviseur
Pater van Bueren o.f.m. en anderen.

Feestavond
's Avond werd op waarlijk feestelijke wijze dit
jubileum gevierd in zaal Schoenaker. Het ge-
bouw bleek bijna te klein om leden, oud-leden,
donateurs en genodigden te bergen.
Hier gaf het bekende cabaretgezelschap „De
Kleine Notenkrakers" uit Zieuwent een uitge-
breid programma ten beste van zang, muziek,
toneel, etc. De muzikale leiding was bij de heer
Johan Joly in prima handen, terwijl de heer A.
Wopereis als conferencier buitengewoon ^ood
voldeed. Ook de Ratti-Junioren die o.l.v. Br. Ca-
nuta diverse nummertjes ten beste gaven, ble-
ken op de planken goed thuis. Een en ander
werd door de aanwezigen met spontaan applaus
beloond.
De voorzitter was de tolk van allen, toen hij in
zijn slotwoord het gezelschap hartelijk dankte
voor het gebodene. Spr. deed tot slot nog een
beroep op allen om Ratti te blijven steunen en
dankte ook de verschillende middenstanders en
Vordense zakenlieden, die door hun gulle bij-

dragen en giften mede hadden gezorgd voor het
welslagen van deze onvergeeflijke jubileumdag!

RATTI-NIEUWS
Verleden week werden alle wedstrijden uitge-
steld i.v.m. de weersgesteldheid. Deze week is
het eerste vrij evenals de reserves.
Van de junioren speelt alleen Ratti B een thuis-
wedstrijd tegen Zutphania B uit Zutphen en kan
hier misschien een overwinning worden be-
haald!

CONSULENTSCHAP v. d. MIDDENSTAND.
Opvoering van de produktiviteit is noodzaak.
Verhoging van de produktiviteit is een al-
gemeen belang en een belang voor iedere
zakenman.
Vooral onder de huidige omstandigheden
is opvoering van de produktiviteit ook in
de middenstandsonderneming bijzonder be-
langrijk.
De concurrentie is de laatste jaren nu er
sprake is van een „kopersmarkt" - d.w.z.
nu het aanbod van goederen in vele ge-
vallen de vraag overtreft - aanzienlijk scher-
per geworden. Voor de ondernemers, die
zich vestigden in de t i jd, toen de goederen
nog schaars waren en we een „verkopers-
markt" kenden, betekent dit de eerste ken-
nismaking met de concurrentie. Vooral deze
zakenlieden zullen zich de kunst moeten
eigen maken hun kostencijfer kritisch te
bekijken en hun onkosten zoveel mogelijk
te drukken.
De nieuw gevestigde bedrijven hebben bo-
vendien het nadeel, dat hun kosten over
het algemeen veel hoger liggen dan die
van oudere bedrijven.
De middenstander ziet zich thans voor het
probleem geplaatst, de stijgende kosten
(lonen, sociale lasten, hogere eisen van de
klant) op te vangen, terwijl hij zijn prijzen
volgens de scherpe concurrentie niet of on-
voldoende kan verhogen en dit met het
oog op het algemeen belang ook niet ge-
wenst is.
Daartoe is hij alleen maar in staat, wanneer
hij met alle kracht de produktiviteit in zijn
onderneming bevordert.
Het grootbedrijf schenkt jarenlang grote
aandacht aan de produktiviteitsbevordering
en boekt op dit terrein belangrijke successen.
De middenstand zal er - in al zijn geledingen -
voer moeJ waken, hierbij niet achter te
blijven.

*iLiet alleen het goedkoopste,

maar ook net alleroeste !

•
•
•
•

250 Jf calypso, heerlijk koekje, 59 et.
250 ̂ r Veluwse sprits, heerlijk koekje,

59 et.
12 grote spritsstukken, 49 et.
6 grote eierkoeken, 45 et.
l groot blik doperwten, 69 et.
l groot blik sperciebonen, 85 et.
l groot blik andijvie, 78 et,
200 gr. heerlijke tutt i f ru t t i , 55 et.
l grote pot mosterd, 55 et.
boterhamworst, leverworst en rook-

vlees, samen 150 gr., 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Toom beste BIGGEN
te koop, gekruist.
A. J. Eggink, „Bos-
kamp".

5 zware BIGGEN
te koop. G. W. Win-
kel, Gazoor.

Te koop zware biggen,
nuchter stierkalf en
mooie jachthond Yz jr-
oud. J. H. Nijenhuis,
Kranenburg D 119.

Te koop partij zware
eiken RIKPOSTEN.
H. Bannink, Medler
D 152.

Leverbaar op 6 febr.
400 kuikens Sussex x
RI . en 500 kuikens
W.L xHamps.
E. Brummelman,
Broederij „de Kruis-
weg", B 46, Tel. 576
Vorden.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

UCTISPflSNECUTE

QLS UCT kfOMTVON!
Bakker SCHURINK

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

rekbare

«« de AL-PAS
overall

bij de gerenommeerde specialist:
7 A. Wolsing, Raadhuisstraat 26, Vorden.

VéGé nieuws!
250 gram v. Nelle's Koffie 158 et
2 blik Sardine's 79 cl
150 gram Toffee's 39 et
150 gr. Ontbijtspek 52 et
150 gr. Boterhamworst 39 et
250 gr. Bruinlje Beer Biscuit 39 et
Bij aankoop van een half pond koffie
een leuk plastic schortje voor 79 et

PARDIJS heeft het voor U.



Voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden bij ons hu-
welijk, zeggen wij allen
hartelijk dank.

G. J. Wullink
G. J. Wullink-

Bovenschutte

Vorden, jan. 1958.
Enkweg 7.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

J. Oosterink
A.W.Oosterink-

Maalderink

Vorden, C 98.

Verloren FOTOTOE-
STEL, Zeiss-Ikon Box
in etui, vorige week
donderdag of vrijdag.
Gaarne terug bez. bij
Drukkerij Wolters.

Te koop z g.a.n.
BOERDERIJTJE, gr.
l ha., met kippenhok
12x5. Te aanvaarden
achter in april '58.
H. Hissink, D 52 d.

B.z.a. net MEISJE,
18 jaar, voor 2 a 3
dagen per week.
Inlichtingen bureau
Contact.

Aangeboden kost-
huis met huiselijk ver-
keer. Liefst weekend
afwezig. Inlichtingen
bureau Contact.

Te koop:
een AQUARIUM en
een MEISJESFIETS.
E. J. Vriezekolk,
B. v. Hackfortweg 8.

Te koop 2 nuchtere
STIERKALVEREN
bij G. H. Visschers,
Veldwijk.

Te koop 3 a 4 BIG-
GEN en een r.b.
PINK, 7 mnd. oud.
J. H. Bos, D 143.

Te koop z.g.a.n.
KINDERWAGEN
dito WANDELWA-
GENTJE en prima
RADIO. Te bevragen
bureau van dit blad.

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO bij A.
J. Vruggink, „Riet-
huis" Delden.

Nuchter r.b. STIER-
KALF te koop bij E
Gotink, Brandenborch

Te koop r.b. nuchter
VAARSKALF bij G.
Broekgaarden.
„Boonk" A 158.

Te koop 2 beste dr.
VARKENS, ad. teil.
10 en 13 febr.
G. J. Maalderink,
Almenseweg C 139.

Zware BIGGEN te
koop bij H. J. Pardijs,
„Meulenbrugge"
D 113.

Te koop een toom
beste BIGGEN bij G.
Vliem, Linde.

Te koop een toom
BIGGEN bijH.Wae-
nink, b.h. zwembad.

4 BIGGEN te koop
bij W. Klein Bramel,
Galgengoor C 112.

ONDERTROUWD:

Stefan Siemes
en
Doortje Rondeel

Huwelijksvoltrekking op donderdag 6
februari as. om 9.30 uur in de St.
Willibrorduskerk te Hengelo-Gld.

r

U
Receptie 's middags tussen 4 en 5 ^
uur in Hotel Michels te Hengelo-G. M

CENTRA
A.s. maandag 3 febr. is
onze zaak gesloten.

T. van der Lee - Tel. 420
't Hoge 56

Grote
Boerenvergadering

te houden op vrijdag 7 februari
in het Nutsgebouw te Vorden.
Aanvang 7.30 uur n.m.

Spreker: de Heer G. W. Voortman
ONDERWERP:
,,/s het landbouwschap demo-
cratisch tot stand gekomen, en
wel wettig?"

Vrije toegang.

Vedovings-

TtlaMiej -

TBL.272 VORD£M

Ledenvergadering
afd. Vordenjy.V.D.

op a.s. vrijdag 7 februari,
's avonds 8 uur in Hotel
Brandenbarg.

A.s. zondag 2 uur

Vorden l - Diepenheim l

Jonge Kerkavond
Donderdag 6 febr., 7.30 uur,
worden alle Jonge Kerkleden
verwacht in Irene.

Deze avond zal een bijzonder karak-
ter dragen!
Ook zijn er belangrijke mededelingen
i.v.m. een }.K. weekend.
Ieder, die belijdenis heeft gedaan wordt
verwacht.

Jonge Kerk Commissie

Antiek te koop gevraagd.
Ronde tafels, kabinetten, hoekkastjes, bu-
reau's, klokken, stoelen, ladenkastjes, t in- en
koperwerk, kristal, lampen, porselein, glazen-
kasten, kisten, tegels, gouden en zi lveren
voorwerpen, theestoven enz.

Th. MIGCHELBRiNK
Schoolstraat 13, Zevenaar
Tel. 08360-3208

f

Enige nieuwe deuren a f 12.50
(div. maten) o.a. 201 x 83 cm.

-k Beltmans Houthandel
Boslaan 13 - Warnsveld

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Zelfbedieningsnieuws.
Haring in Tomatensaus, 3 blik vnnr 1OO et
Zure Haring per pot
Pindakaas grote pot
Jam, alle smaken
Dik spek 500 gram
Lucifers, prima kwaliteit, 2 pak voor
Veluwse Sprits 250 gram
Grote Ontbijtkoek, (Pierik)
Biskwie, (Bruintje Beer), 250 gram

FA. J. W. ALBERS

55 Ct
69 et
59 Ct
85 Ct
39 Ct
59 Ct
39 Ct
39 Ct

Nieuwstad

Marktvereniging Vorden

LEDENVERGADERING
op maandag 3 februari a.s. 's avonds 8 uur
in Hotel Brandenbarg.

De agenda vermeldt o.m.

Toewijzing subsidies
uit de verloting 1957 en verkoop van enkele niet-
afgehaalde prijzen.

Gesubsidieerde verenigingen, toont uw belangstel-
ling door niet alleen subsidie aan te vragen, maar
ook deze vergadering bij te wonen.

De marktcommissie

Verhuur van Bandrecorders
voor diverse doeleiriSRi, w.o* feest-
avonden, gesproken brief (familie
overzee) enz*
FOTO DOLPHIJN - VORDEN

Gebruik bij griep, spit, rheutna en
andere pijnen:

Philips Infraphil,
Philips- en Hanau Hoog-
tezon, Verwarmingskus-
sens en ^dekens,

Ideaal in ons Ned. klimaat!
Vraagt inlichtingen.

Techn. Bur. P. Dekker
Elektra, Radio en Televisie

i KEUKENGARNITUUR Fl. 27 45

R. J. Koerseman

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters * Vorden

Alleen „de Speciaalzaak" biedt
10 grote Senoritas a 10 cent.

Zeer goede kwaliteit.
Onze specialiteit.

Sig.mag. „'t Centrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp

Vordens Dameskoor
Donderdag 6 febr.
repetitie in de
Fröbelschool.

Waarschuwing.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
19.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave

vrachtauto envoor
scooter.
Het volgen van theo-
rielessen is verplicht.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg



Niet denkbaar
extra

Een OPFOK zonder | vitamines
is onder de huidige omstandig-
heden ondenkbaar.
Geef daarom aan alles wat jong
is, snel moet groeien en sterk zijn
— Kuikens, Kalveren, Biggen —

Vicasol
(bevat 4 noodzakelijke vitaminen)
in de eerste levensweek.

Verpakking in capsules van 20 gr.

VICASOL een product van laborato-
ria Dr. De Zeeuw.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

R. J. KOERSELMAN

Dik, doorzichtig

Plastic
zeer geschikt voor kippen-
hokramen en broeikassen.

Visser, Vorden
UW VEILIGHEID EIST: *

Geen geknoei met prijzen,
maar betere, betrouwbaarder
lessen, door:

nieuw lesmateriaal en
technische cursus voor elke
leerling bij Garage G. vanZijll

Rijschool Theo van Essen

H.H. Landbouwers!
Bezoekt allen de belangrijke

bijeenkomst
op woensdag 5 februari, 's mid-
dags 2.30 uur in het gebouw
Irene.

Mr. Biesheuvel
lid der 2e Kamer, hoopt te spre-
ken over:
„De economische aspecten
in de landbouw".

IEDERE landbouwer dient interesse
te tonen voor dit onderwerp en is
hartelijk welkom.

Het Bestuur Vorden
v.d. C.B.T.B.

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

N U T S S P A A R B A N K
VORDEN - Opgericht 1819.

Inleggers, die hun boekjes voor
rentebijschrijving hebben inge-
leverd, kunnen deze weer op-
halen.

Zij, die nog verzuimden hun boekjes
in te leveren, worden verzocht dit
nu zo spoedig mogelijk te doen.

Het Bestuur.

Mij tot Hut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

Donderdag 6 februari
aanvang 8 uur precies

Filmavond verzorgd door de
Caltex Petroleum Maatschappij.

Programma: l Inleiding. 2 Avonturen
in West-Australië (kleurenfilm). 3 Te-
kenfilm. 4 Reis door Afrika (kleuren-
film). 5 Nederland, land beneden de
zeespiegel.

Vrije toegang voor Nutsleden (2 pers.)
Entree niet-leden f 0.75 per pers.

's Middags 3*45 uur precies

Jeugd-filmmiddag
voor de leerlingen uit de klassen 4, 5,
6 en 7 van alle scholen in de Gem.
Vorden.
Programma: l Korte inleiding. 2 Avon-
turen in West-Australië (kleurenfilm).
3 Tekenfilm. 4 Bijen te huur.
Een schitterende kleurenfilm over het
leven der bijen.

Entree f 0.15 per leerling.

Alleen zaterdag
200 gr. ham 80 et

200 gr. gevulde rollade 80 et
200 gr. gekookt ontbijtspek 45 et
200 gr. rauw ontbijtspek 50 et
200 gram boterhamworst 55 et
500 gr. rookworst fijn 180 et

500 gr. vet spek 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

^"Nutsgebouw
[ Telefoon 500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 febr., 8 uur
Een vuurwerk van kostelijke verras-

singen (in kleuren)

Tiroler Bloed
met: Judtih Holzmeister, Erika Remberg, .
Attila Hörbiger, Adrian Hoven. Oskar J
Sima.
Een vrolijke Tiroolse brengt in uni-
form een geheel leger in de war.
Liefdesavonturen - vrolijke melodieën -
dolle situaties.

f ^
Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f090 , f 0.60(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Dansschool Th. A. Houtman
Van 's morgens 8 tot 's avonds 11 uur
hoort men over de radio de Latin Ameri-
can Dansmuziek. Calypso, Cha-cha-cha,
Rumba, Jive. Wij hebben hiervoor een
prachtige les-methode. Vormt u clubjes en
vraagt inlichtingen te Vorden.

Bond voor Staatspensionnering
AFDELING VORDEN

Propaganda
feestavond

•
op woensdag 12 februari a.s»

Zie advertentie volgende week.

Het bestuur.

Grote verïbop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.
op a.s. maandag 3 febr. 1958 van 10—1 uur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

van 2—3 uur bij café Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste
maten en alle kleuren). Wollen Broeken,
Groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes,
Motor-Overalls, J e k k e r s (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten,
(zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen
Overhemden, Veldbedden, Wollen Over-
jassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejas-
sen (waterdicht), Rugzakken, Spotgoedkoop
Ondergoed, Waterdichte Motorbroeken
en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen voor
Motorrijders, Groene Werkoveralls, R.A.F.
Broeken, Officiers Regenjassen, Werk-
schoenen (iets bijzonders) van f 7.50 tot
f 15.—, Melkjassen, Lange Leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75..— tot f 180.—•, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht),

Koppels en honderden artikelen meer.
Wollen truien, div. soorten en kleuren.
Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens.

Rubberlaarzen voor f 6.50.
Dekens voor f 12.50.

Originele dubbele Jongensjasjes, water-
dicht, ijzersterk voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24.- tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.
Partij leren voetballen f 5.—.

Extra goed! Extra goedkoop!

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

Pijproken
MANNENWERKÜ
Grote sortering pij-
pen in diverse mo-
dellen en prijzen.

Sigaren magazijn

Olthuys
(D. Boersma)

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst af betaling.

Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Grote prijsverlaging
leren jassen
van f 125.— NU
f 115.—.
fa» G» W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Leren veslen 155.-
Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~~ Vorden
Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen! Vraagt prijs.

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

CONTACT
hét blad voor Vorden


