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AGENDA
12 Jan. Cursusavond N.V.V.
14 én 16 Jan. Uitvoering muziekver. „Sursum

Corda.
15 Jan. Propaganda avond A.N.W.B.
16 Jan. Evangelisatie-samenkomst

in de kleuterschool.

VAN OUD NAAR NIEUW
Dank zij misschien de goede weersomstandig-
heden waren er Oudejaarsnacht om 12 uur
veel meer mensen op ae been dan andere ja-
ren, om de jaarwisseling op het plein voor het
postkantoor mee te maken. Klokslag 12 zette
Concordia in met het bekende „Uren, dagen,
maanden, jaren", gevolgd door een mars. Hier-
na trad burgemeester van Arkel onder de licht-
kroon naar voren om zijn traditionele nieuw-
jaarsrede uit te spreken. Hij dankte de leden
van Concordia met hun directeur, de heer
Wolters, voor de muzikale inluiding van het
nieuwe jaar. Hij memoreerde datbij de Dins-
dag gehouden raadszitting de subsidie aan de
beide muziekverenigingen gebracht is op
ƒ 100.— per vereniging en hoopte dat dit een
stimulans zou zijn voor de muziekverenigingen
om nog meer dan voorheen hun best te doen
om tot nog betere prestaties te komen. Wat
het nieuw aangevangen jaar ons brengen zal,
aldus de burgemeester, weten wij niet. Plannen
zijn er genoeg. Wat het gemeentebestuur be-
treft zijn de plannen ontvouwd bij de behan-
deling van de begroting 1954. Als zij allen dit
jaar verwezenlijkt kunnen worden, gaat de ge-
meente in groei en bloei weer een flinke stap
voorwaarts. Er zijn enkele belangrijke coöpe-
raties en verenigingen, die dit jaar een jubi-
leum hopen te herdenken. Verschillende in-
dustrieën breiden zich uit. Al met al hoopte
spr. dat men er gezamenlijk in zal slagen Vor-
den de eervolle plaats tussen de Achterhoekse
gemeenten doen blijven innemen.
Tenslotte wenste hij alle Vordenaaren een ge-
zegend en voorspoedig 195! toe, hetgeen de
vele aanwezigen elkaar wederkerig toewensten.
Het was prettig dat de jongelui zich tijdens de
nui/iek en de toespraak practisch onthielden
van het als 'eken van vuurwerk. Daarna echter
was het een geknal en gesis dat horen en zien
verging en sloeg Nieuwjaar 1954 blijkbaar in
dit opzicht een nieuw record.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg: met

BLIJVENDE VERGUNNINGEN
De in 1950 of daarna uitgereikte vaste tuin-
bouwteeltvergunningen-A, zullen ook voor
1954 geldig blijven.

BIJZONDERE VERGUNNINGEN
Alle tijdelijke ol bijzondere vergunningen,
welke in 1953 zijn uitgereikt, komen per l
Januari 1954 te vervallen.

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
'T KIEFSKAMP

Onder voorzitterschap van de heer v d. Wall
!>ake hebben de leden van de Fok- en Con-
trólevereniging „'t Kiefskamp" in café van
Asselt hun jaarvergadering gehouden. De voor-
zitter wees in zi jn openingswoord er op dat het
afgelopen j a a r voor de veehouderij een gunstig
jaar geweest was. Over het boekjaar 195'J zal
de stier N KRO gestationneerd worden bij B.
H. Koning Legen een jaarlijkse vergoeding van
ƒ 900.-
Voor het komende boekjaar werden tot mon-
sternemers benoemd in de plaats van de heer
B. Klein Winkel de heren A. Norde en A. Me-
n u - l i n k tegen een vergoeding van / 4.50 per
gecontroleerde koe. De heer A. Koren blik werd
als monsternemer herbenoemd. Aan leden, die
een F.H. koe bij een F.H. stier laten dekken,
wordt — daar de vereniging niet over een F.H.
stier beschikt — in het komende boekjaar een
vergoeding van ƒ 5.— verleend met dien ver-
stande dat het desbetreffende dekbewijs aan
de penningmeester moet worden overhandigd.
Het desbetreffende lid b l i j f t echter ten volle
aansprake l i jk voor a l l e verplichtingen als lid
der vereniging. Daar de stier Nero per l Mei
1953 was uitbesteed, werd besloten dit in 1954
ook weer per l Mei te doen beëindigen.

Kerkdiensten Zondag 10 Januari.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat
7.15 uur Ds J. H. Jansen

Medlerschool
10 uur Ds ƒ. H, Jansen

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

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 9 Jan. t. e. m. Zondag 10
Jan. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 61 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 41.— tot f 52.—
per stuk. Handel was traag

Burg. stand van 31 Dec. t.m. 7 Jan.
Geboren :z.v. B. A. Borgonjen en J. M. Bor-
gonjen-Snelder, d.v. Th. B. Woltering en H. R.
Woltering-Takkenkamp, d.v. T. Klein Ikkink
en A. J. Klein Ikkink-Groot Jebbink, z.v. G. J.
Brandenbarg en G. J. Brandenbarg-Groot-
Roessink
Ondertrouwd: A. Elsman en D. H. Groot
Bronsvoort.
Overleden: H. B. Hissink, oud 89 jaar.

40 JARIG JUBILEUM HERDACHT
Onder zeer grote belangstelling heeft de heer
G. J. Assink Zaterdag de dag herdacht, dat hij
K) jaai geleden ais j.u lüop/ icnei wei ei a a n -
gesteld. Hiervan is hij 35 jaar in dienst van
Baron van Dorth tot Medler geweest.
Zi jn collega's, politiemannen, jagers, buren,
vrienden en familieleden kwamen de jubilaris
de hand drukken waarbi j velen hem een ca-
deau aanboden. Ook de Baron van Dorth tot
Medler en baron van Dorth van 't Zelle lieten
van hun belangstelling door hun aanwezigheid
blijken. Zeer veel aangeboden bloemstukken
maakten de woonkamer als 't ware tot een
bloementuin. Het was voor de jubilaris een
onvergetelijke dag.

AANVOER VEEMARKT OVER 1953
Over 1953 werden op de Vordense biggen-
markt aangevoerd 4772 biggen. Op de verlo-
tingsmarkt bovendien nog 25 runderen.

KONINGEN IN JUDEA
Woensdagavond had in Irene een heropvoe-
ring plaats van „Koningen in Judea". Ook nu
waren weer zeer velen aanwezig en allen wa-
ren vol lof over dit indrukwekkende kerst-
spel.

OVERGEPLAATST
Met ingang van 15 Januari wordt de heer G.
J. Rengelink, chef van de G.T.W. alhier,
overgeplaatst naar Doetinchem, waar hij chef
van de alcl. goederenvervoer wordt.
De heer Rengelink is hier ruim 17 jaar werk-
/aam geweest. In het verenigingsleven heeft
hij veel functies bekleed, o.a. voorzitter van
het Vordens Mannenkoor, bestuurslid N.V.V.
en V.V.V., lid van de woningcommissie enz.
Sinds September 1953 was hij lid van de ge-
meenteraad. Als opvolger op de lijst van de
Partij van de Arbeid staat tic heer H. Klein
Brinke.
Tn de plaats van de heer Rengelink komt hier
als che f van de G.TVV. de heer Oostinge uit
Doetinchem.

MUZIEKUITVOERING
Zoals ui t achterstaande advertentie blijkt, geeft
de muziekvereniging,, Sursum Corda" volgende
week twee uitvoeringen. Het muziekprogram-
ma vermeldt 10 nummers. Daarna zal door een
Hengclo's gezelschap een detectivespel worden
opgevoerd. Zo men /iet spaart „Sursum Corda"
geen moeite om haar donateurs en andere be-
langs t e l lenden iets goeds aan te bieden.

EEN A.N.W.B.-AVOND
Op 15 Jan. 1954 zal de Koninklijke Nederland-
se Toeristenbond A.N.W.B. een propaganda-
avond organiseren, die voor leden en niet-le-
den vrij toegankelijk is. Deze avond zal gehou-
den worden in het Nutsgebouw.
Door middel van film, causerie en een kleine
tentoonstelling zal op prettige wijze doel en
werk van de Bond nader worden bekend ge-
maakt. Aanvang 8 uur. Ook over de zo popu-
laire Wegenwacht zal een en ander worden
verteld.
Men zie ook de advertentie elders in dit blad.

PUROL GENEEST
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen

MISSELIJK GEDOE
Oudejaarsavond werd er tijdens de dienst in
de Ned. Herv. Kerk met vuurwerk tegen de
kerkdeuren gegooid, waardoor de kerkgangers
werden opgeschrikt. De politie wist de orde-
verstoorder aan te houden.

KERSTFEEST „DE WIERSE"
Zaterdag 2 Jan. j.l. vierde de heer en mevr.
Gatacre-de Steurs op het landgoed „de
Wiersse" het traditionele, jaarlijkse Kerstfeest,
in gezamenlijk verband met het personeel van
't landgoed en de pachters met hun dames en
kinderen.
Het werd een echt gezellig feest, waarbij allen
rijkelijk werden onthaald en de kinderen wer-
den getracteerd. Er werden verschillende films
op het witte doek vertoond o.a. „De Kroning
van Koningin Elisabeth van Engeland", Het
Huwelijk van Prinses Juliana", 'n film over de
„Waternood 1953", „Egypte" en de „Diepzee-
duikers". Enkele aardige tekenf i lmpjes amu-
seerden zovvH jong al oud. Oncle; vu: k
boom zong men gezamenlijk enige kerstliede-
ren. Aan het einde van dit Kerstfeest vertolkte
de heer G. J. Kok namens de pachters en het
personeel de dank van al len voor de/e sym-
pathieke geste van de landheer en hij hoopte,
dat deze traditie nog lang in ere zou worden
gehouden, daar hierdoor de onderlinge band
tussen de landheer enerzijds en de pachters en
personeel anderzijds zou blijven bestaan. Mevr.
Gatacre sprak tot slot nog een h a r t e l i j k we-
derwoord en hoopte 't volgende jaar dit Kerst-
feest te mogen vieren met haar kinderen en
kleinkinderen.

IJSBAAN „KRANENBURG"
De ijsbaancommissie kwam dezer dagen in
spoedvergadering bijeen. Door de diverse com-
missies werd verslag uitgebracht van de s tand
van zaken, waarna het voornaamste agenda-
punt ter sprake kwam nml. de watervoorzie-
ning. Door de nog nimmer voorgekomen lang
durige droogteperiode van de afgelopen zonie t -
en herfst was de watervoorziening van de ijs-
baan in gevaar gekomen. Er was alle moge-
lijke moeite gedaan om aan het nodige water
te komen en zelfs werd de medewerking van
diverse instanties ingeroepen, welke evenwel
geen resultaat afwierpen.
Hoewel de hoop nog niet is opgegeven, dat er
nog een oplossing kon worden gevonden, zal
er dus rekening mee moeten worden gehou-
den, dat er dit seizoen op deze baan niet wordt
geschaatst. De vergadering betreurde dit ten
zeerste, doch was eenparig van mening, dat
men tegen overmacht niet was opgewassen. Be-
sloten werd om de seizoenkaarten 1953-1951,
die reeds in voorverkoop waren verkocht, gel-
dig te laten voor het volgende ijsseizoen. Dé
voorzitter, de heer Schoenaker sprak tenslotte
de hoop uit, dat Pluvius op korte termijn re-
gen zou mogen brengen of een of andere in-
stantie de helpende hand zou bieden.

Dames! Vooral nu
Hamea-Gelei voor Uw handen

NIEUWE JEUGDLEIDSTER
Mej. A. Bouwmeister, Onstein, slaagde voor de
Cursus R.K. Jeugdleidster Junioren-Gidsen
(K.A.P. I). Tot nu toe was zij assistent-leidster
van de Junioren-Gidsen van de „Maria-Goret-
tigroep" afd. Vorden-Kranenburg. De cursus
werd gegeven op „den Oldenhof" te Gorssel.



R.K. SPORTVER. „RATTI"

Onder voorzitterschap van de heer R. Schoen-
aker hield de R.K. Sportvereniging „Ratti"
een druk be/ochte ledenvergadering. Bij de
aanvang van het nieuwe jaar wenste de voor-
zitter alle leden een Zalig Nieuwjaar en hoop-
te, dat het voor de vereniging ook een ge-
lukkig en in alle opzichten voorspoedig jaar
mocht zijn. Hierna werden nog enkele huis-
houdelijke kwesties afgewerkt. De nieuwe Ju-
nioren-Commissie wordt thans gevormd door
de heren M. Visser, J. Bos en H. Wiggers. Be-

houdens bijzondere omstandigheden zal er
iedere Zaterdagavond voor de Junioren een
ontspanningsavond worden gehouden, waarop
diverse spelen als kaarten, dammen etc. kun-
nen worden beoefend.

Ook de jaarlijkse feestavond van de vereniging
kwam ter sprake. Binnenkort zullen enkele
commissies worden gevormd, die de organisa-
tie van de/e avond ter hand /uilen nemen.
Nu de feestdagen weer achter de rug zijn, zal
de /aaltraining weer met kracht ter hand
worden genomen, want door intensieve trai-

ning, aldus de voorzitter, kan er in de compe-
titie veel worden bereikt.
Inplaats van de heer G. Tolkamp werd in clc
reclame-commissie benoemd de heer V. Eijkel-
kamp die het rayon Kranenburg zal verzorgen.
Daar het speelterrein van de vereniging drin-
gend verbeterd moet worden, zal getracht wor-
den voor enkele maanden een noodtenein te
huren. Tijdens de rondvraag kwam een voor-
stel uit de vergadering om de thans in ge-
bruik zijnde shirts ge/.i imenlijk te laten ver-
vangen door nieuwe. Ken en ander werd door
het bestuur in overweging genomen.

Kon. Ned. Toeristenbond

A. N. W. B.
De A.N.W.B. nodigt u uit op de

PROPAGANDA-AVOND
op Vrijdag 15 Januari

in het Nutsgebouw te Vorden
Vertoning van de grote A.N.W.B.-film

„DE HORIZON WIJKT"
en de Wegenwacht Kleurenfilm

„RIDDERS VAN DE WEG"
Verder een causerie over het werk van de A.N.W.B.
en nog enige interessante reisfilms.
Toegang vrij Aanvang 8 uur
Personen tot 18 jaar uitsluitend onder geleide.

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

Te koop:
16 percelen zwaar eiken-,
berken- en elsenbrandhout,

staande bij de Bergkappe en Langeler in-
Linde, van de heer G. Koning uit Almen.

Briefjes in te leveren voor of op Woensdag
13 Jan. bij F. H. Bouwmeester E 101 Vorden.

Aanwijzing doet A. J. Wentink op de Berg-
kappe en F. H. Bouwmeester.

Leden

V.V. „VORDEN"
*
De training

beginta.s. Donderdag
14 Jan .weer normaal,

Het Bestuur

Aee/é atte maten

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen
Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen

r\

X

X
X
X

ULiivoering
van de Chr. Muziekvereniging

A

SURSUM CORDA (j
op Donderdag 14 Januari X

voor niet-werkende leden en donateurs X
ft Op vertoon van donateurskaart worden aan de n
V zaal programma's uitgereikt; voor elke volle S/

X
gulden één programma.

#

op Zaterdag 16 Januari
voor andere belangstellenden,
Entree f 1.—

Beide avonden in gebouw Irene,
aanvang 7 uur precies. M

Na de pauze : X
opvoering door een Hengelo's X
toneelgezelschap v.h. mysterie X

„VOGEL-RA" jj
Detectivespel in 3 bedrijven V

Het bekendeadres voor

Schaatsen slijpen
is ook weer

Henk van Ark

MODERNE
naar de eisen ingerichte

Voetverzorgings-
en -mr.

„MARIE-LOUISE"
*

Gratis voetonderzoek
Pijnloos en steriel pedi-

curen
Leverancier van steun-
zolen, naar gips en
blauwdruk, elastieken
kousen en bandages aan
Ziekenf.leden, OGZO
Med. gedipl. voetkundigc-

Chiropodist

A.J.B.SIEMERINK

't Hoge 47 Vorden

Warmtelampen
voor kuikens, biggen, enz.

l
Techn. Bur. P+ Dekker

Ijsbaan ,,Kranenburg"
Ingeval de ijsbaan dit seizoen gesloten
blijft, wordt aan degenen, die reeds
een seizoenkaart 1953-1954 in voor-
verkoop hebben gekocht, medegedeeld
dat deze kaart geldig blijft voor
het seizoen 1954-1955.

Voor bijzonderheden zie verslag ijsbaan.
De commissie

JL J L J L

II

VISSER RUIMT OP!

En hoe. . .

Wij beginnen a.s. Dinsdag 12 Januari, 's morgens half negen

JL J L J L JL JL



Mede namens weder-
zijdse ouders, betuigen
wij hiermede onze har-
telijke dank voor de
vele blijken van belang-
stelling bij ons huwe-
lijk ondervonden.

B. H. Spijker
F. J. Spijker-

Kieskamp

Leerdam, Januari '54

Extra spreekuur
alleen voor school-
kinderen : Dinsdags
van 16.— tot 16.30 uur.

Zondagsschool
VRIJZ. HERV.

begint a.s. Zondag in
het Nut.

Kleintjes 11 uur,
Groten 10 uur

Nieuwelingen zijn
hartelijk welkom

V*' LEVERANCIER.
VOOR, aitE ZIEKENFONDSEN

VOKDEN TEL172

Contact., pakt

J^ro)deert nu nog
tot Zaterdag: 16 Januari, van

Onze Opruiming
en 10 proc. korting

Zie de enorme koopjes in de etalage!

RAADHUISSTR., VORDEN

ONZE OPRUIMING
begint a*s+ Maandag, 11 Jan.

^ Koopjes op allerlei gebied

^ Schoenen tegen zool- en hakkenprijs
^ Ook restanten kinderschoenen

Zie onze etalage Zie onze etalage

Alles a contant Geen zichtzendingen

Op goederuk buiten de opruiming, 10 proc. korting

Schoenhandel

Verlichte Ijsbaan
(Jtuize „Onstein

Alle dagen geopend van nam. 1.30—
's avonds 10 uur. Dagkaarten 75 et.

Consumptietent aanwezig en muziek!

Het Comité

BEKENDMAKING
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat op
de secretarie de/er gemeente, gedurende het
t i jdvak van Maandag, l l J anuar i a. s. tot en
niet Dinsdag, 19 Januari a. s., iedere werkdag
van des voormiduags 9 tot 1^.30 uur en des
namiddags van 2 tot 5 uur,

ter inzage ligt
het verzoek van de Coup. Landbouwvereniging
„Ons Belang" in de buurtschap Linde alhier,
om vergunning tot het aanbouwen van een op-
s lagru imte aan de Noord/ijde van de molen te
Linde, op het perceel, kadastraal bekend, ge-
meente Vorden, sectie F n r.
Het bouwplan /.al worden uitgevoerd op grond
van art ikel 20 der Wederopbouwwet.
De eigenaren der aangrenzende en nabi jge-

i gronden worden tot en met Dinsdag 2<i
[ a t u i a r i a. s., des namiddags 5 uur in de ge-
legenheid gesteld s c h r i f t e l i j k hun eventuele
bc/waren U-gen dit voorgenomen bouwplan
aan liet ( lo l lege van Burgemeester en Wethou-
ders t',- doen toekomen.
Vorden, (i J a n u a r i 1951.

Burgemeester en Wethouders voornoemd
A. K. van Arkel, Burgemeester
1. V. Plas, Secretaris

Hedenavond

Pot-Biljarten
Zaterdag 16 Januari

Schieten
om wilde konijnen e. a. prijzen.

Aanvang 7 uur.

Café 't Zwaantje, Vorden

N.V.V.-leden
Bestuurdersbond Vorden

Denkt u aan de

Cursusavond
a.s. Dinsdag 12 Jan. inhet Nutsgebouw?

Belangrijk onderwerp!

Zie de reeds ontvangen circulaire
Opkomst dringend gewenst!

H.H. Veehouders!
Bescherm uw vee tegen SCHURFT
enz. door ze NU te behandelen met
de beste kwaliteit

^ VEELUISPOEDER
J

van

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal, gedipl. drogist

De naam zegt het al:
't Is van VAN DER WAL!

De winter zal gerust wel gaan,
Met iedere dag een lepel

LEVERTRAAN

Drogisterij „De Olde Meulle"

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

EMPO Rijwielfabriek

vraagt JONGENS
voor diverse afdelingen in haar bedrijf

Flinke jongens met goede werklust
kunnen volledige opleiding krijgen in
het rijwiel-, smids- en electriciteits-
vak, evenals metaaldraaier, lasser,
bankwerker, enz.

Aanmeldingen schriftelijk of bij
de fabrieksportier.

zoen~opruiming
van Damestassen en enkele restanten

Schoenen en pantoffels

HEDEN ZATERDAG:

op courante tassen 10 proc. korting
Schoen- en Tassenhandel

H.G. ALBERS - VORDEN

Van Maandag 11 Januari

toten met Zaterdag 16 Januari

Grote halfjaarlijkse

Opruiming
Koopjes in alle afdelingen
Restanten voor halve prijzen

Op alle andere goederen

10 proc. korting
Alles prima kwaliteiten

G. H. Struik
v.h. Wed. H.H. Looman

Zaterdag 16 Jan.

DANSMUZIEK
met attracties

Concordia Hengelo-G.

Aanvang half zeven

ORKEST „CYLIA"

Voor

nieuwe schaatsen
natuurlijk naar

Henk van Ark
Uit voorraad leverbaar v.a. f 5.-
(kinderschaatsen) tot en met f 49.75
(Noren met schoenen)



Nette bediende
gevraagd. VISSER's
Levensmiddelen bedrijf

Beukerstr. 33
Zutphen. Telef. 2859

Gevr. wegens ziekte
tijdelijke hulp

voor de morgenuren.
Mevr. Staring

't Hoge Zand

Gevraagd een meisje
voor 3 dagen in de week
voor hulp in de huish.
Fr. SMIT Zutphensew.

Te koop gevraagd:
een kinderfietsje,

H. Lindenschot, E 81
Rikkenbarg Vorden

Gevraagd: opv.b. box
met vloertje, brieven
met prijs opg. bur.
Contact onder nr. 44

Toom biggen te koop,
B. Mombarg,
Noordink E 57,

Hengelo-G.

5 zware biggen te koop
bij D. Lenselink, Spec-
op Linde

Te koop 5V» P.K.
electro-motor en tevens
enige jongens gevr.

Klein Kranenbarg
Houtwarenbedrijf

Wichmond

Toom zware biggen
te koop. G. J. Eyer-
kamp B 35 Delden

Te koop toom biggen
bij E. Pardijs 't Lange
End

Te koop gevraagd:
kachelkunstmoeder m.
scherm, G. H. Wassink
B 29

Te koop toom biggen
G. A. Wesselink,

Noordink E 59

Te koop een toom
beste biggen,

H. Lijftogt b.h. Kerk-
hof

25 jonge kippen te koop
Te bevr. bij Joh. Kreu-
nen Hengeloseweg

Te koop prima
kinderfietsje

leeftijd 5 a 8 jaar
Barink's Rijwielhandel

Te koop r.b. nieuwm.
koe, wit bedrijf,
G. J. Groot Jebbink,

Almenseweg

Te koop toom zware
biggen. H. J. Beumer,
Linde

Eiken tafel te koop,
z.g.a.n. Dorpsstr. 28

H.H. Landbouwers,

Zoekt nu uw kippen
uit, die niet leggen, nu
ze duur zijn. Wij be-
talen: f 2 . 1 0 per kg.
voor goede kippen.
Ze worden tevens gra-
tis uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden

9oe
n

Graslinnen lakens 2-pers. 170 br. voor 5*50

144
O.98
O.88
O.29
2.98

17.95

Slopen . . . . , ,

Halflinnen theedoeken . ,,

Heerlijke zachte badhanddoeken ,,

Heren zakdoeken . . ,,

Molton dekens .

Gestikte dekens, 2-persoons ,,

Die prima dikke, zuiver wollen
„Zaalberg" dekens 180 x 220, voor 45+00

Prima oogjes luiers
sterk en zacht, voor 98 cent

Deze speciale aanbieding duurt tot
Zaterdag 16 Januari

H.LUTK Man VORDEN
Telefoon 396

Wintertijd Schaatsentijd

Vraagt aan uw Spar-winkelier
om eSFkaart voor de

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Spar-Cabaretavond op 25 Jan.

„Zo gaat ie beter!"
Het wordt weer een knal-avond
U weet het: op l x / 2 zegelboekje één persoon
Zo'n boekje is zó vol!

250 gram Spar koffie f 2.18 43 zegels
100 „ „ thee f 0.78 15 „
l pot „ pindakaas f 1.00 20 „
l grote „ ontbijtkoek 0.70 14
l kleine „ ontbijtkoek 0.37 7 „
l pakje „ custard 0.31 6 „

En na de Bonte avond gaan wij meteen door, met de
„SPAR" ZOMERREIS naar Köningswinter in Duitsland.

Dat wordt ook wat groots!

Eskes - Grootenbeer - Remmers

r i

X
X
X
X
X
X

HEDEN ZATERDAG: Balkenbrïj met krenten,
kost p. 500 gram maar 24 centen

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen
2 grote rookworsten voor f 1.19

Extra reclame voor Zaterdag:
200 gr. ham worst 60 et 200 yr . ham 90 et

500 gram spek 120 et

Beleefd aanbev. JVL KRIJT Dorpsstraat 32

Alle maten kunnen wij u leveren
Kinderschaatsen vanaf f 6.00 p. paar

Bedkruiken 3.05 Warmwaterzakken 4.25
Kolenkitten 2.93 BES Petr. kachels 49.50

GEBR. BARENDSEN

l/oor uiv lóoekhouding
hebben wij geregeld voorradig:

Tabellarische boeken, kasboeken,
wlnkelboeken, enz.

Kaartsystemen, kaartenkasten,
briefordners

en alle andere kantoorbenodigdheden.

Fa. HIETBRINK

Van 1 Januari 1954 af:

Nieuw kantoor voor

Landbouwboekhoudingen
Accountancy
Middenstandsadministraties
Adviezen in belastingzaken
Rechtskundige aangelegenheden

Bijkantoor

Boekhoudbureau van de G.M.v.L
Thans: Zaadmarkt 95, Te). 2074, Zutphen

(eerder: O. en N. Gasthuis)

Flinke arbeiders gevraagd
voor terreinwerkzaamheden, slijpen
en persen van ketels, enz.

Niet boven 40 jaar. Proeftijd 3 mnd.
Loon volgens C.A.O.

Sollicitatieformulieren kunnen ten kan-
tore afgehaald worden. Verzoeke deze
ingevuld voor 16 Januari in te dienen.

G E MS Metaalwerken

ö gooit het geld niet in de sloot,
Adverteren maakte zakenmensen groot.

HET BINNENHUIS
Meubileerinrichting

VORDEN
A. POLMAN TELEF. 3 l 4

oPRUIMING

vanaf 9 tot en met 16 Januari

van verschillende artikelen
•

10 proc. korting
op alle andere goederen, ook

Meubelen en wollen en
gewatteerde Dekens

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE


