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ARBEIDSPROBLEMEN IN DE LANDBOUW
De C.J.B.T.B. Afd. Vorden vergaderde onder
leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr., die in-
zonderheid welkom heette de heer H. Pardijs
ass. rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, welke het
onderwerp: „De arbeidsproblemen rond de klei-
ne zandbedrijven" zou behandelen.
Spreker begon met te zeggen dat arbeid in deze
tegenwoordige tijd duur is. Het minimum loon
is ƒ 1.60 per uur dat neer komt op plm.
ƒ 3000.— per jaar. Voor een arbeid van b.v. een
vader en zoon of wel een steeds renderende
arbeidskracht zijn we gebonden aan de bedrijfs*-
oppervlakte. Kan b.v. de zoon geen volledige
rendabele arbeid op-het bedrijf vinden, dat moet
een weg gezocht worden b.v. door uitbreiding
van de pluimveehouderij of iets dergelijks.
Ook moet gezorgd worden dat elk arbeidsuur
productief wordt gemaakt. Om economisch ver-
antwoord te zijn moet er arbeidsverdeling zijn
en ook het te gebruiken gereedschap mag niet
ondeugdelijk zijn. De aardappelteelt is volgens
spr. nog steeds het rendabelste gewas.
De heer Oltvoort bracht de spreker dank voor
zijn duidelijke uiteenzetting en bood hem een
attentie aan.

BIOSCOOP
De film die vanavond in het Nutsgebouw
draait heeft de handel in „blanke slavinnen"
tot onderwerp. Een meisje uit de provincie
vindt dat haar leven thuis ondragelijk wordt
en ze gaat in Parijs haar geluk beproeven.
Daar valt ze in handen van lieden die zich
ogenschijnlijk zeer correct gedragen, doch in
werkelijkheid gewetenloze schurken zijn, die
duizenden meisjes in .het ongeluk storten.

A.R. KIESVERENIGING
In verband met de a.s. 2e Kamer verkiezingen
hield de A.R. Kiesvereniging „Nederland en
Oranje" onder voorzitterschap van de heer
D. A. Pos, vorige week vrijdagavond een
buitengewone ledenvergadering in Irene.
De voorzitter deelde mede dat het dagelijks
bestuur een ander aanzien had gekregen. Het
is thans samengesteld als volgt: voorzitter de
heer D. A. Pos, wrnd. voorzitter de heer A. J.
Lenselink, secretaris de heer H. J. Berenpas
en penningmeester de heer H. W. Groot Enze-
rink. In verband met de afgelopen verkiezin-
gen was er een kastekort ontstaan, doch er
is ook een lichtzijde n.l. dat dit tekort te dek-
ken door een vrijwillige gift van de leden,
uitstekend is verlopen. De vereniging telt
thans 73 leden.
Langdurig werd de ontvangen candidatenlijst
voor de 2e Kamer verkiezing besproken en
werd deze tenslotte samengesteld.
Medegedeeld werd dat op 7 februari a.s. de
heer Bruin Slot 2e Kamerlid een spreekbeurt
te Zutphen in Provinciaal verband zal ver-
vullen.
Het bestuur zal trachten in de maand februari
een spreker voor de vereniging te laten ko-
men.

FEESTAVOND EMPO-SPORTVERENIGING
In zaal Bakker heeft de Empo-Sportvereniging
zaterdagavond een goed geslaagde feestavond
gehouden.
Behalve de directie waren ook alle werk-
nemers van de Empofabriek met hun echtge-
noten of verloofden uitgenodigd, zodat de zaal
goed bezet was.
De voorzitter van de sportvereniging, de heer
A. J. Schol ten Snr, opende de avond en me-
moreerde dat de nog jonge sportvereniging
zich bezig houdt met bedrijfsvoetbal en dam-
men. De heer W. Sessink die als conferencier
fungeerde, deelde nog mede dat het in de
bedoeling ligt om van deze sportvereniging
een personeelsvereniging te maken.
Ook de directeur, de heer H. B. Emsbroek,
hield nog een korte toespraak, waarbij hij
zijn instemming betuigde met het initiatief
en hoopte dat de personeelsvereniging er zou
komen.
De avond werd verder doorgebracht met
voordrachten, zangnummers o.a. van een
zang-kwartet, muziek en gezellige conference
van de heer Sessink. De clou van deze avond
was het geëngageerde Ambonezengezin uit
Zwolle, bestaande uit de beide ouders, 2 zoons
en een dochter. Dit gezelschap bracht onder
de naam ,,De Jekels met hun rekels" inheem-
se zang en muziek en deed dit op zulk een
uitnemende wijze, dat het telkens een dave-
rend applaus in ontvangst had te nemen.
Er werd verder een film vertoond, waarin
een Amerikaan op een Empofiets met Vrede-
steinbanden een tocht door ons land maakte,
waarbij deze allerlei vrolijke avonturen be-
leefde. Er was een verloting en er werd tot
slot nog gedanst op muziek van ,,De Zwer-
vers". De avond is ongetwijfeld bij de Empo-
employé's in de smaak gevallen.

KERKDIENSTEN zondag 18 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Avondm.
7.15 uur Ds. T. W. Dekker, van Zutphen.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. P. J. v d. Vange, van Zutphen.

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

R.K. Kerk
7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 17 jan. van 5 uur tot en met
zondag 18 jan. Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 18 jan. Van Soest. Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Brand melden: no. 1541 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 85 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 60.— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand v. 9 t.m. 15 jan.
Geboren: d. van E. J. Kamperman en J.
A. Boersbroek.
Ondertrouwd: B. J. Beltman en A. J. Klein
Brinke.
Gehuwd: ƒ. A. H. Bokstart en F. T. Vrieze.
Overleden: J. G. Rijshouwer, wed. van
Auf dem Brinke, 89 jr.

Dames
*^ ^iiriirTr

handen
ruw of schraal

TENTOONSTELLINGS-SUCCESSEN
Op de landelijke jubileum-tentoonstelling
voor Pluimvee en Konijnen te Leerdam, be-
haalden enkele leden iHk de Pluimvee- en
Konijnenfokvereniging ^^rden e.o. enkele
successen.
De heer G. J. Beumer kreeg met Alaska voed-
ster, oud, een 2e prijs en Z.G.; met wit Wener,
ram, jong Z.G.
De heer B. Schouten met zwart Wener, voed-
ster, Z.G.

JAARVERGADERING HENGELAARS-
VERENIGING

Onder leiding van de voorzitter, de heer A.
Bello, hebben de leden van de Hengelaars-
vereniging ,,De Snoekbaars", hun jaarverga-
dering gehouden in café De Zon.
Na het welkomstwoord werd door de secre-
taris, de heer J. Koster, het jaarverslag voor-
gelezen, waarin vooral de viering van het
10-jarig bestaan een grote plaats innam. De
vereniging telt ruim 100 leden.
De penningmeester, de heer H. Vlogman, kon
— ondanks de hogere kosten door het jubi-
leumfeest — toch nog een behoorlijk batig
saldo vermelden.
Van de vereniging Gaanderen was een ver-
zoek binnengekomen tot deelname aan het
Nationaal Hengelconcours, dat aldaar op 7
juni gehouden zal worden. Besloten werd dat
de Vordense vereniging met een nader te be-
palen aantal leden daaraan zal deelnemen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de leden A. Bello (voorz.), J. Koster (secr.)
en J. Krauts herkozen.
De onderlinge wedstrijden werden als volgt
vastgesteld.
Op 14 juni en 4 juli in het Kanaal bij Eefde
en op 22 augustus en 6 september in de IJssel
nabij de Groene Jager. Wanneer de water-
stand in de IJssel dit niet toelaat, zal in de
beek gevist worden.
Op zondag l november zal er een onderlinge
snoekwedstrijd gehouden worden.
Er zullen ook dit seizoen weer bekerwed-
strijden gevist worden tegen Almen.
In de kascommissie werden benoemd de heren
Joh. Harmsen en Hellewegen met als reserve
J. Besselink.
Tenslotte werd er nog besloten om voor de
leerlingen van alle lagere scholen in Vorden
een viswedstrijd uit te schrijven op zaterdag-
middag 13 juni. De deelname is geheel vrij.
Het bestuur deelde nog mede dat het visrecht
in de Baakse Beek, waarvoor vergunning is
ontvangen van Baron van Westerholt, loopt
van de stuw in Wichmond tot aan de mon-
ding van de beek.

MOOI SUCCES VOOR LEDENWERFACTIE
N.V.V.

De afd. Vorden van het N.V.V. heeft een
mooi succes geboekt met de ledenwerfactie
in de provincies Gelderland en Overijssel. De
afdeling boekte in Vorden een netto winst
van 4,3%, zodat zij hiermede de derde plaats
veroverde. Het ledental is daardoor gestegen
tot 354. Hiermede wordt Vorden een van de
5 beschikbaar gestelde voorzittershamers toe-
gewezen, welke binnenkort door een van de
Hoofdbestuurders aangeboden zal worden.

CULTURELE SAMENWERKING TUSSEN
N.V.V. EN VARA

In een gecombineerde vergadering is door de
N.V.V. en de Vara in Vorden besloten om op
cultureel gebied samen te gaan werken. Om
te beginnen zal op 14 februari in het Nuts-
gebouw een propaganda-feestavond belegd
worden, waaraan het cabaret-gezelschap „De
Lach" uit Apeldoorn zijn medewerking zal
verlenen.

DS. SWEN SPRAK TE VORDEN
Voor een goed bezette consistoriekamer sprak
op uitnodiging van de Geref. Mannen- en
Vrouwenvereniging alhier DS. Swen, Geref.
predikant te Vlaardingen, over zijn arbeid op
het hospitaal-kerkschip ,,De Hoop". Een en
ander werd door lichtbeelden verduidelijkt.
Dit schip dat zowel voor de medische dienst,
de geestelijke zorg, alsmede voor het op-
maken van weerrapporten dienst doet, vooral
voor de haringvissers, is voor deze mensen
onmisbaar geworden.
Een groot aantal gestelde vragen werden door
spreker op duidelijke wijze beantwoord.

WORSTELEND AFRIKA
Woensdagavond heeft de bekende „witte
pater" Suasso de Lima de Prado met zijn
causerie over het brandende vraagstuk „Wor-
stelend Afrika" een Nutsavond verzorgd, die
de talrijke aanwezigen nog lang in herinne-
ring zal blijven.
Deze welbespraakte rnissieoater, welke vele
jaren als zodanig rond he^fcctoriameer, dat
2 maal zo groot is als or^land, zijn werk
heeft mogen verrichten, doch wegens een
operatie naar ons land moest terugkeren,
heeft op zeer boeiende wijze het een en an-
der verteld over dit „donkere" werelddeel.
De bewoners van Afrika a^toarden de maat-
staven van vroeger niet ^fer, waarbij spr.
doelde op de slavenhandel. Deze periode is
het volk na 60 jaren nog niet te boven. In
dat tijdperk werden er volgens spr. niet min-
der dan 130 miljoen mensen vernietigd.
Thans is dit geheel anders geworden. Afrika
staat nu voor een keuze en wil zich aanslui-
ten bij die landen, die haar gelijkheid wil
verschaffen. Kranten worden er veel gelezen,
doch er zijn veel te weinig scholen. De mede-
werkers van spr., ongeveer 2000 in getal,
geven onderwijs in 13.000 scholen en school-
tjes. De kosten komen bijna geheel voor reke-
ning van de missie.
Spr. stond uitvoerig stil bij de jongste bot-
singen in Belgisch Congo en hij verwachtte in
de toekomst nog meerdere onlusten. De op-
mars van het Afrikaanse volk is niet meer te
stuiten en veel maatschappijen zoeken dan
ook nieuwe markten in dat land.
Het Afrikaanse volk kan uitstekend met wa-
pens omgaan, hetgeen is gebleken in de 2e
wereldoorlog, toen 600.000 zwarte soldaten
schouder aan schouder met Frankrijk tegen
de nazi's streden.
In Afrika worden 800 talen en 1200 dialecten
gesproken, hetgeen nogal moeilijkheden met
zich brengt.
Aan het slot van zijn boeiend betoog werden
er nog een tweetal films over Afrika ver-
toond, waarbij vooral de uitbarsting van een
vulkaan nogal indruk maakte op de toeschou-
wers.
De voorzitter van het Nut, de heer Wesselink,
dankte de spreker voor diens zeer in de
smaak gevallen causerie en bood hem een
kleine attentie aan. In zijn openingswoord
verwelkomde de voorzitter in het bijzonder
pastoor dr. ter Heerdt uit Vierakker en wens-
te allen een gezegend nieuwjaar toe. Verder
vestigde hij er nog eens de aandacht op dat
het Nut eind 1959 zijn 175-jarig bestaan hoopt
te herdenken.

ONGEVALLEN
Door de gladheid viel de heer J. W. uit de
Dorpsstraat zodanig dat hij een bovenarm brak.
Op medisch advies werd hij naar het ziekenhuis
te Zutphen overgebracht.
Mevr. A. kwam in haar woning dusdanig te
vallen dat zij een pols brak. Na behandeling
in het ziekenhuis kon zij naar haar woning
terugkeren.
Een zoon van H. in Veldwijk kwam ook al door
de gladheid zodanig te vallen dat hij een been
brak.

DAMMEN

De competitie-wedstrijd tegen Hengelo (G.) is
door de Vordense dammers op royale wijze ge-
wonnen. De einduitslag was 12—8.
Gedetailleerd luidt de uitslag als volgt:
J. W. Heyink (Hengelo G.)—J. Oukes (Vorden)
1—1; W. Mombarg—J. Geerken 0—2; H. Half-
man—D. Klein Bramel l—1; W. Heyink—B.
Breuker 0—2; J. Boers1—H. Wansink O—2; A. v.
d. Barg—C. Hesselink 1—1; W. Burgholt—M.
Wijen 0—2; A. Hoebink—P. Hoevers 1—1; J.
Hoebink—n.o.k. 2—0; G. Vos—P. Rozendaal
2—0.

PATER SEESING SPRAK OVER BRAZILIË
Het was jammer, dat vanwege de slechte weers-
omstandigheden zaal Schoenaker zondagavond
niet geheel gevuld was, daar de lezing, die door
Z.E. Pater Gabriël Seesing o.f.m. over Brazilië
werd gegeven, buitengewoon interessant en
leerzaam bleek.
Op boeiende wijze sprak hij over het missieland
Brazilië en gaf eerst een algeheel overzicht om-
trent dit land, waar hij ruim 19 jaar als volks-
missionaris werkzaam is.
Brazilië ligt ruim 10.000 km van hier en men
reist 15 è, 16 dagen per boot voor men er is.
Spr. moest ook nog 1500 km per trein of vlieg-
tuig reizen vooraleer hij op zijn plaats van be-
stemming was. Dit ontzaglijke land heeft een
oppervlakte van 8.500.000 km-' en is ruim 263
maal groter dan ons land. Het land telt onge-
veer 60 miljoen inwoners, waaronder o.a. 5 a 6
miljoen Indianen (Chavantes e.a.), die verblij-
ven in de ontoegankelijke oerwouden van de
Matta Grosso. Toch kan Brazilië aan plm. 900
miljoen mensen een middel van bestaan bieden,
zodat hier volop kans is voor emigranten.
Het land ziet zich door de grote uitgestrektheid
geplaatst voor enorme problemen en daarom is
men van plan om de hoofdstad, Rio de Janeiro,
dat aan zee ligt, te verplaatsen. Over enige
jaren zal men met dit grootse project een aan-
vang maken en de hoofdstad projecteren in het
centrum van het land plm. 1500 km landin-
waarts. Men bereikt hierdoor, dat er decentrali-
satie komt en ook het binnenland kan worden
geëxploiteerd. Industrialisatie is er volop, men
vindt er voorts grote rijkdommen aan ertsen,
goud, petroleum e.a. delfstoffen.
Nadat nog' diverse interessante onderwerpen
over dit land werden behandeld en met mooie
lichtbeelden werden verduidelijkt, gal spr. nog
een uiteenzetting over het geestelijk leven in
Brazilië. Hieruit bleek, dat de Braziliaan een
christelijke mentaliteit heeft en ook het ontwikr
kelingspeil van de bevolking behoorlijk is.
Men treft er grote parochies aan van plm. 100
km doorsnee, doch door een tekort aan priesters
kan het missiewerk niet naar behoren worden
vervuld.
De Ratti-jeugd zorgde op passende wijze voor
de omlijsting van deze avond door het brengen
van een aardig schetsje en declamatie. Nadat
nog een collecte werden gehouden voor Pater
Seesing, welke een mooie som opbracht, vroeg
de Ratti-Jeugdleider de Eerw. Br. Canutus, de
aandacht van de aanwezigen voor het nieuwe
toneel, dat met vereende krachten was gefabri-
ceerd. Hij vroeg de medewerking van allen voor
de voltooiing van het toneel en deed ook een
beroep op de ouders e.a. om de Ratti-jeugd te
steunen met haar oud-papieractie.

DE HEIDERUITERS VERGADERDEN
In café Broyl werd de ledenvergadering ge-
houden van de Landelijke Ruitervereniging
„De Heideruiters" uit Warken—Leesten.
De voorzitster, mevr. Jansen, heette de tal-
rijke leden welkom en was verheugd dat deze
vergadering zo goed bezocht was.
Hierna volgde voorlezing van de notulen door
de secretaris de heer Rietman en het verslag
van de penningmeester, de heer Veldhuizen,
welke laatste een batigsaldo in kas kon mel-
den.
In de kascommissie werden gekozen de heren
Wagenvoort en Schoenmaker. Medegedeeld
werd dat de vereniging met ingang van l jan.
j.l. was aangesloten bij de landelijke Federa-
tie. Het bestuur wijdde nog woorden van lof
aan de instructeur, de heer Krukkerink uit
Borculo, die tot aller tevredenheid werkzaam
is en de leden al zeer veel heeft geleerd.

BILJARTEN
Het eerste team van K.O.T. heeft donderdag-
avond thuis van Atlanta I liefst met 8—O
weten te winnen. Hierdoor bezet K.O.T. I in
de hoofdklasse thans de bovenste plaats,
waardoor zich gunstige perspectieven op het
kampioenschap openen.
De derby in de derde klasse tussen K.O.T. III
en K.O.T. IV eindigde in een 8—2 overwin-
ning voor het derde team. De wedstrijd van
K.O.T. II ging deze week niet door.

In de tweede afdeling wist ook Kets I een
overwinning te behalen en wel op de Poorte
II. De uitslag was hier 6—4.



VERTREK APOTHEKER
Naar we vernemen zal onze plaatselijke apo
theker, de heer van Haarlem, eind januari
uit Vorden vertrekken en zich als zodanig in
Doetinchem vestigen.

PATER SEESING WEBD PASTOOR
Naar we vernemen heeft de Z.E. Pater Gabriël
Seesing o.f.m., die alhier ruim een half jaar
met vakantie in zijn ouderlijke woonplaats ver
toeft, dezer dagen bericht ontvangen, dat hij i:
benoemd tot pastoor te Salinas in de provincie
Minas-Gerais in Brazilië (Zd. Amerika).
Op zaterdag 17 januari vertrekt hij voor de tijd
van tien jaar weer naar zijn missiegebied.

Verkoudheid
van neus, keel of borst,
snuift en wrijft U weg met

CARNAVALSVERENIGING IN OPRICHTING
Ten huize van de heer Schoenaker op de Kra
nenburg kwamen een aantal personen bijeen
ter bespreking van het a.s. Carnaval en om de
oprichting van een Carnavalsvereniging onder
de loupe te nemen. Nadat Kapelaan Ruigt een
korte inleiding had gehouden en het al of niet
voortzetten van de traditie om op de Kranen
burg een Carnaval te organiseren terdege wa;
besproken werd een voorlopig bestuur gevormd
Hierin kregen zitting de heren J. Hartman
(bakker) als voorzitter en als bestuursleden de
heren M. Hartman, Kranenburg, B. Schoenaker,
H. Besselink (Schutterij) en H. Huitink, Kra
nenburg. Dit voorlopige bestuur zal voorbe
reidingen treffen om dit jaar het traditionele
Carnaval te vieren. Besloten werd om op maan
dag 8 en dinsdag 9 februari a.s. in zaal Schoena
ker het Carnaval te organiseren. Ook Prins
Carnaval zal weer van de partij zijn met zijn
Raad van Elf en zowel maandags als dinsdags
op plechtige wijze zijn intocht houden om het
feest van leut en plezier verder te leiden. Ge-
tracht zal worden om evenals andere jaren ook
het gekostumeerde bal doorgang te doen vinden
en hiervoor prijzen ter beschikking te stellen
terwijl er voorts nog andere attracties zullen
zijn. Er werden verschillende commissies ge-
vormd ter voorbereiding van het feest.
Na de viering zal een definitieve oprichtings-
vergadering van de Carnavalsrvereniging plaats
vinden.

IJSBAAN KRANENBURG
Als de vorst blijft aanhouden zal waarschijnlijk
dit weekend de ijsbaan op de Kranenburg wor-
den geopend. Het ijs is in een behoorlijke con-
ditie.

Noar de Expo.
Het was ondertussen zo ongeveer half achte
ewodden, en um een uur of negen mosten
wie warm etten in Arcen. De reis noar
Arcen verleep vlot. Het was al beheurlijk
duuster en de stemming in de busse wodden
röstig, want die tweedaagse reize zat ons
allemoale een betjen in de bene. Herman
trad den Diesel es flink op de kop en zetten
den sjas der in. Want ok een chauffeur krig
van et reizen et nieje af, al is et ok zien
dagelijks werk.
Um goed negen uur zetten Herman de
busse stille veur hotel Peters. Dat hotel is
bekend um zin goeie moaltjeden en door
hadde wie allemoale wel trek in, want dat
Franse gedoe van den veurigen oavend in
België dat hing ons nog meters den hals
uut! En ik mot oe zeggen: et etten door
bie Peters was prima. Soep, eerpels, karbo-
nade (neet zo'n kleintjen), peukjes, sla, appel-
moes, dat alles weg'espuuld met een lekker
glas bier of wien, en dan nog een fijn
possie ies toe . . . nee jonges, lo'w eerlijk
weazen, dat was heel wat anders as herink
met mayonnaise en eerpels met klever uut
de weide en lawaaisoep zonder smaak; dit
was een echte Hollandse moaltied!
Um kwat oaver tiene was al dat lekkers
weer achter de rugge en mosten wie de
busse weer in, want wie waren nog lange
neet in Vodden. De busse leep al toe Gait
Duuzendpotter bemerkten dat e zien hoed
vegetten had. En hè weerumme noa de zaal
van Peters, moor hoe of e ok zoch, de hoed
was nergens te vinden. Dat dink kon ok net
zo goed in Margraten of Remouchamps
liggen en zonder hoed ging Gait in de
richting Zutphen.
Het was goed da'w an de laatste etappe
bezig waren, want noa een goeie moaltied
is et goed rosten, zek ze, en et was dat
laatste ende dan ok merakels stille in de
busse. Een ieder was in gedachten verzonken.
De meesten dachten an huus, an vrouw of
kinder, of de motte al keune zol hebben,
of oaver et werk van mergen. De meesten
echter dachten niks meer en zatten gewoon
te sloapen. Behalve de chauffeur; den was
tot et laatste toe zo monter as et moor kon.
Urn vief menuten veur twaalf zetten e de
busse stille bie et tremstation in Zutphen.

Eenvolgende keer geet et wieter.

Van der Lee moderniseert.
A.s. donderdag 22 januari 's morgens 10 uur herope-
ning van onze geheel gemoderniseerde zaak.
Een prachtige inventaris, een nieuwe vleessnij machine, een aparte vleeswaren
afdeling, een exclusieve snoepvitrine etc. etc. zorgen dat „Centra's kwaliteits
levensmiddelen" nu nog beter als voorheen aan U tentoongesteld worden, dat
U thans naast voordelig gezelliger uw inkopen kunt doen bij Van der Lee.
Ter ere van deze heropening

feestelijke Openingskoopjes l
Elke winkelende klant ontvangt bij aankoop van

250 gr. Van Nelle Roodmerkkoffie
100 gram Afternoon Thee voor de halve prijs.
Bij „de Beste" Koffie a 1.88
deze week'een pak a 18 Wafelkoeken voor 25 et.

Bovendien als extra . . . .
bij f 2.50 boodschappen: 250 gr. Biscuits voor 19 et
bij f 5.— boodschappen: een heerlijke Ontbijtkoek voor 29 et
bij f 10.— boodschappen: een pot Abrikozen op sap voor 79 et

Voor de kinderen hebben wij ook een verrassing!!!
Voor Fijne Vleeswaren hebben wij de allerbeste kwaliteit gekozen, wij leveren
uitsluitend „Unox Kwaliteitsartikelen''.
Ter kennismaking:

100 gram Gelderse Ham, Ie soort 59 et
150 gram Boter ham worst, 1e soort 39 et

Hier een kleine greep uit onze speciale „openingskoopjes":

Gehakt
500 gram
blik 1.05

Rijst
dr. kokend
500 gr. 39 et

Thee
pakje, 100
gram 49ct

Lucifers
2 pak
39 et

Pindakaas
grote pot

69 et

Jam
div. smaken
pot 63 et

Cacao
pakje 100
gram 45 et

Doe als duizenden andere huismoeders en wordt Centra-klant, ga al uw bood-
schappen halen bij Centra Kruidenier:

T. van der Lee, 't Hoge 56
Vorden — Telefoon H20

Wij nodigen u vriendelijk uit tot een bezoek!

STQP!
Wij gaan door met de

Opruiming
Enorme koopjes op al onze afdelingen.

Op alle goederen niet in de oprui-
ming 10 pet. korting.

H. OH Yi - Telefoon 1514

mei tóch f O % korting:

200 gr BOTERHAM WORST voor 48 cc
bij aankoop van 2 pakjes S p a r - m a r g a r l n e

l ROOKWORST (180 gr.) van 90 voor 75 et
bij aankoop van 500 gr. erwten of spliterwten

Geldig van 15-22 januari

DUBBEL zegels, DUBBEL voordeel:

KANDIJKOEK middel 60-24 zegels

TOILETZEEP 3 stuks 96-38 zegels

APPELMOES 1/1 blik 75-30 zegels

SPEKULAAS pak 500 gram 100-40 zegels

DROPSPIRALO's 150gram 50-20 zegels

CHOCOLADEPASTA pot 104-42 zegels

AUGURKEN 1/1 literpot 95-38 zegels

WSPAK

'n koekjes traktatie
Suikerwafeitjes 250 gram 49-10%

Luister naar het nieuwe Spar-pro-
gramma Over radio Luxemburg,
ZO8 m.: „Wie Is beter dan Andreas
Palcsik?" Elko morgen om 10.3O.
U kunt vijf gulden winnen!

DESPAR

DE SPAR
.2100 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

«SB*

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Onze OPRUIMING duurt
nog tot zaterdag 24 jan.!

Profiteert van de geweldige
koopjes en de 10 pet. korting.

*
A. JANSEN

Met Schoenenhuis"

Trouwpartijen
Begrafenissen

Ziekenfondsritten, etc. etc.
Mooi weer of slecht weer,
goede of slechte wegen,

dag of nacht,

Belt 1414 en wij draaien!
George Seesing

Burg. Galléesstr. H, Vorden
Telef. H14, bij geen gehoor 1358

Alleen vandaag:
500 gram spek 100 et

500 gram fijne rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram gek. ontbijtspek 55 et
200 gram leverkaas 70 et

200 gram tongenworst 55 et
Tevens gelegenheid voor huisslachting.

Diepvriescellen te huur.

M. Krijt, Dorpsstraat

HOEST? KEELPIJN?
Natterman's

Bronchicum Elixer
helpt, lost taai slijm op,
neemt de prikkel weg.
Drogisterij

„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal
Gedipl. drogist

Verhoog Uw winst met

De kip met een leggarantie.
Meer eieren minder voer - dus . . . .

meer opbrengst.
Kuikens hiervan wekelijks leverbaar.

Wentink's Broederij
Wederverkoper B. H. Breuker, B 13a

Originele Noorse import Sokken,
Kousen en Wanten, merk Janus.

Noorse wollen sporttruien,
Rupax rubber laarzen,
Naadloze vilten laarsslof*
f en,
Linox Noorse regenkleding
(nylon), jassen, broeken,
beenpijpen voor vissers,
jagers en bromfietsers.

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplaoken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende •
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Weulen Kranenbarg
Voordeliger stookt U

met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge,Tel. 1346

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters
Nieuwstad, Vorden



Te koop een r.b.
VAARSKALF, 3 we-
ken oud, m. goede
prod. Wed. F. H. Ben-
nink, Wildenborch

D 81.

Te koop een WAS-
MACHINE en een
FORNUISPOT.
J. Koerselman,

„'t Joostink"

AVICILINE
Ter behandeling van
snot en andere bac-

teriële infecties bij
pluimvee.
Drogisterij

„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal

Gedipl. Drogist

Te koop 2 prima
DEUREN per stuk
1.35 bij 3 mtr., buiten-
kant prima geverfd.
J. v.d. Zande, Hendrik
van Bramerenstr. 11.

Te koop z.g a.n.
huishoudkachel. A. J.
Teerink, H. v. Bra-
merenstr. 12.

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstr., Vierakker

Donderdag 22 januari
a.s. is onze zaak we-
gens familiefeest, vanaf
's middags 12 uur

GESLOTEN
Café en Rijwielhandel

E. J. LETTINK

Donderdag 22 januari
de gehele dag

gesloten
fa. A. J. Florijn & Zn.

H. H. Landbouwers
en Pluimveehouilers

Zet uw kuikens
nu op

^toudijsvoer
met anti-coccidiosis-
preparaat er in.
Ook alle andere vee-
voeders verkrijgbaar.
Beleefd aanbevelend:

H. Rothman
Molen weg 41
VORDEN

Depot voor Vorden
en omgeving.

Een 10
voor gezondheid door
DAVITAMON 10
Drogisterij

„De Olde Meulle"
J. M. van derWal
Gedipl. drogist

VOOR
SCRABBLE
(gezelschapsspel)

fa. MARTENS
wapen- en sporthandel

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Chem. reinigen, Trico-
leren, Drijmastern,
Verven, Ónz. Stoppen
en Plisseren.
JANÜARI-

AANBIEDING
Gedurende deze maand
op elk aangeboden kle-
dingstuk voor Chem.
Reinigen een
drymaster-

behandeiing gratis.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Hendrik Jan Albertus Scholten

en

Johanna Gerritdina Lettink

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats vinden op
donderdag 22 januari, om 2 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Zutphen, Tadamasingel 38
Nieuwstad 16
Januari 1959.

Toekomstig adres: Ie Lange Voren 12,
Eist O-B.

Receptie van 4-5.30 uur in zaal Let-
tink te Vorden.

Gerrit Jan Beerning

en

Dirkje Johanna Wullink

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking plaats
zal hebben op dinsdag 27 januari a.s.
des n.m. 3.30 uur ten Gemeentehuize
te Hengelo-G.

Vorden, Raadhuisstraat 9
Hengelo-G., Ruurloseweg 37
Januari 1959.

Toekomstig adres: Ruurloseweg 37,
Hengelo-G.

Receptie van 5-6 uur in zaal Lange-
ler, Hengelo-G.

u

Loterij Kankerbestrijding
De trekkingslijsten liggen ter inzage

bij de verkopers.

Opruiming Opruiming
Cadeau geven wij niets, maar

wel lage prijzen
in Damestassen enz.

Verder 1O pet. korting, behalve
rubberartikelen.

Schoenhandel

Albers, Vorden

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
l Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

l Zaterdag 17 januari, 8 uur
de gedurfde en spannende film

Handelaren in meisjes
met: Georges Marchal, Agnes Laurent,
Daniella Rocca.
Hoe blanke meisjes tot een slaven-
leven worden verleid.
Jaarlijks verdwijnen duizenden meisjes
en duiken weer op ... in de nacht-
holen van Zuid-Amerika.

Toegang 18 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, HengeloG.,Tel.06753-573

Een partij

BOEKEN
tegen sterk ver-
laagde prijzen.
Zie etalage.

*
Fa» Hietbrink

Coup. Boerenleenbank „Vorden"
Het Bestuur der Bank houdt zitting in de
week van 19 t.m, 24 januari 1959 voor
controle en rente-bijschrijving op de spaar-
boekjes en wel elke dag van 9—12 uur en
van 2*— 5 uur, 's zaterdags alleen van 9—12
uur.
De boekjes kunnen direct weer worden
meegenomen.
Voor nadere bijzonderheden zie Mede-
delingenblad van deze week.

AUTO-VERHUUR
zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Telefoon 1414

Burg. Galléestraat 14 ~~ Vorden

10 extra
koopjes!!
Californische bloemenhoning p. pot 110 et

It* Tomatenpuré, 3 blikjes 49 et

Litersblikken aardbeien,
heerlijk voor de bowl 159 et

Litersblikken doperwten 67 et

Bloemenzeep, Hyacint, Theeroos,
Sering, 3 stukjes 49 et

Droptoffees, 200 gram 49 et
Allerhande» lekker koekje, 250 gr* 59 et
Schouderham, heerlijk mals, 150 gr* 79 et
Ant+ Hunink rookworst (250 gr.) en

500 gr. spliterwten deze week 129 et
Sterke dweilen per stuk 59 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

A.s. dinsdag
20 januari - 8 uur v.m.

RUIMEN WIJ OP!
In onze beddenafdeling uw speciale
aandacht!!
Stalen Slaapkamer (2-pers.) compleet 114.01)

Binnenvering matrassen (15 jaar garantie)
zware damast, 80 x 190 f 45.-

120x 190 f 74.50

Halfwollen Dekens, 170x225 f 19.75
Zuiver wollen dekens, 170x225 f 34.75

DUS NAAR



OPGELET!
Alleen de komende week hebben wij nog OPRUIMING.
Op alle goederen buiten de opruiming 1O pet. korting. Extra voordelige koopjes bij:

LOOMAN VORDEN TELEFOON 1231 l
GROENE KRUIS

Bespreken Kraamverzorgster
voortaan maandag 1^-2 uur,

dinsdag 1.30—2.30 uur
bij Mevr. Rombach, Zutph.weg 20.

Inschrijfgeld meebrengen s.v.p.

Chem. reinigen Verven

Januari-aanbieding
GRATIS een drymasternbehande-

ling bij inlevering van al uw
kleding.

H.Th. Hendriks,Zutphen
v,h. filiaalhouder Hoeksema

Tak van Poortvlietstraat 12, Tel. 06750 - 5158
Bij geen gehoor Tel. 5197.

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
wordt dezelfde dag afgehaald.

100% verzekerd tegen diefstal, transport en
brand.

Stoppage enz. enz.

Opruiming
Kroneman-Jörissen

Hydrofor
Installatie
Type 100-200-300
Wissel- en
Draaistroom

Type 17 en 70 Wissel- en Draaistroom
vanaf f 395.—

Gems Metaalwerken - Vorden
Telefoon 06752-1260

Adverteert in Contact

deel!
-k Op alle schoenen krijgt U t.m.
^ volgende week zaterdag nog
^ 10 pet. korting.

WüLLIHR'S Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Orcon's Kledingindustrie
Hengelo-GId.

vraagt voor spoedige indiensttreding:

bekwame naaisters
leerling naaisters

en

xmtroleuse
Aanmelden: Wichmondseweg 2 van 9—12 en 2-—5 uur.

VITAMINE C
verhoogt uw weer-
stand.

Verkrijgbaar bij >
Drogisterij

„De Olde Meulle*
J. M. van der Wal
Beslist uw drogist

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstr. 9, Vorden.

Voor
Vulpenrepara tie

naar
„Jan Hassink"

Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)

f 1,75 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Adverteert in
Contact

HET BINNENHUIS" WONINGINRIOl

FA. A. POLMAN

OPRUNG van maandag 19 januari
•

t.e.m. zaterdag 24 januari

Slaapkamerkleedjes
van f 12.55

voor f 8.95

Chinamatting
vanaf f 3.48

WOLLEN

DEKENS

vanaf f 14.95

Ronyfelt Vilttapijt
vanaf f 18.75 p.mtr.2

Slaapkamerkleedjes
van f 9.45

voor f 5.95

Tafelkleden vanaf f 9.75

Divankleden v.a.f 1 6.95

EXTRA AANBIEDING!!
Zware gewatteerde deken, zuivere watten
voor ff 12.95.

PLOEG
GORDIJN-

STOFFEN
vanaf f 4,75 p.m.

4 clubs met tafel
voor f 236.55

COUPONS Gprdijnstoffen
,, Vitrage's
,, Cocos
„ Behangselpapier

Jabo
Boucle
Balatum

i»

Deken gevuld met 100°|o
wol, vanaf f 62,50

Op alle overige voorradige goederen 10° 0 korting.
JL Jt Jt

"
"' JL J L JL

* Wintertijd

Wij hebben een prach-
tige kollektie kinder-
schaatsen, doorlopers,
schoonrijders, halve no-
ren, ook jongens noren
voor 11.25, schaatsen
reeds vanaf 6.60.
ZIE ETALAGE.

Gebr. BARENDSEN

Het Bestuur van de Chr. School wil
gaarne zien te komen tot oprichting van
een

U.L.O.-SCHOOL
op dezelfde grondslag als de Landbouw-
huishoudschool en de Lagere Landbouw-
school hier ter plaatse.

Ouders, wier kinderen in de eerstvolgende
jaren in aanmerking komen als leerling van
deze op te richten school, worden verzocht
zich voor nader overleg in verbinding te
stellen (vóór l febr. a.s.) met de voorzitter
Ds. J. H. Jansen, Herv. Pastorie, Tel. 1226
of de sekretaris de Heer H. J. Berenpas,
Nieuwstad 41, Tel. 1589.

OOK AAN UW

Schoenreparatie
besteden wij de meeste
aandacht.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist'
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342


