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NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
Dat niet alleen jonge mensen 't motto „Lezen
Verrijkt" in toepassing brengen maar ook oudere mensen nog graag een mooi boek lezen, bewijst Rusthoeve in Vorden. Door bemiddeling
van de Nutsbibliotheek heeft Rusthoeve een
kist met mooie boeken ontvangen, die zo in de
smaak zijn gevallen, dat ze deze bijna geheel
uitgelezen hebben en de bibliothecaresse van de
Nutsbibliotheek een tweede kist aan het Hoofdbestuur van het Nut heeft aangevraagd. Zo zullen er in Vorden nog meerdere oude mensen
zijn, die niet altijd tevreden zijn met een courant
en een hand werk j e, maar graag ook eens genieten van een mooi boek. ledere zaterdag en dinsdag kunnen zij een boek halen in de Nutsbiblio*theek in 't Nutsgebouw en vrijdags in de Medlerschool. In achterstaande advertentie staan de
uren dat de bilbiotheek open is. Er zijn niet alleen romans, maar ook mooie boeken met platen, boeken met reisbeschrijvingen, boeken over
dieren en over de jacht op wilde dieren. Probeer
't eens en haal eens een boek! Uw leven wordt
er mooier en rijker door!
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OPRUIMING.
„Uw tientje As vijf rijksdaalders waard"
Zo las ik in de krant.
Dus, koopt men voor tien gulden daar,
Dan krijgt men — en 't is zeker waar? —
'n Rijksdaalder in de hand!
En doe ik dat nu tienmaal zo
Krijg 'k vijfentwintig pop cadeau.
Ga zo maar door; als 'k 't goed bekijk
Koopt men op deez' manier zich rijk,
En is er nooit een groter feest
Dan OPRUIMING geweest!

G. W. te V.

KERKDIENSTEN zondag 19 januari.
Hervormde kerk.
10 uur Ds. }. Langstraat. Bed. Hl. Doop.
7. 15 uur Ds. R. Riphaagen, van Epse.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
10 uur Ds. E. }. Duursema.
3 uur Ds. J. v. d. Berg, van Zutphen.
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

FOTOWEDSTRIJD
Zoals enige weken geleden reeds werd medegedeeld, zullen we in februari een fotowedstrijd
in „Contact" houden, waaraan voor alle deelnemende bedrijven een grote reclamewaarde
verbonden is. Niet alleen winkeliers, doch alle
branches kunnen er aan deelnemen, o.a. kleeiv
makers, pluimveebedrijven, veehandelaren, fabrieken enz.
De kosten van foto en cliché, inclusief de opname in „Contact", bedragen ƒ 15,— of ƒ 25,—,
naar gelang de grootte. Het cliché wordt uw
eigendom en kunt u later voor alle doeleinden
gebruiken, b.v. afdrukken op briefpapier en rekeningen. De bijbehorende advertentie kunt u zo
Zondagsdlenst Doktoren
groot opgeven als u zelf wenst en wordt tegen
het gewone tarief berekend.
(alleen voor spoedgevallen)
Daar de heer Smits van verdere foto-opnamen
Van zaterdag 18 jan. van 5 uur tot en m. heeft afgezien, wordt een en ander nu verder
zondag 19 jan. Dr. Lulofs, telef. 255.
door ons zelf uitgewerkt. We hopen dat nog
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
velen zullen meedoen, zodat het een aardige
en spannende wedstrijd zal worden.
Zondagsdienst dierenartsen.
Voor het publiek dat t.z.t. goede oplossingen inZondag 19 jan. Van Soest, Tel. 06753-420 zendt, worden prijzen in de vorm van waardebonnen uitgeloofd, waarvoor men bij de deelen Wechgelaer, Tel. 06752-566.
nemers goederen kan kopen.

AFD. VORDEN VAN DE G.M.v.L.
De afd. Vorden van de G.M.v.L. hield in Hotel
Brandenbarg een goed bezochte ledenvergadering, onder voorzitterschap van de heer H. J.
Gotink. In zijn openingswoord wees hij op de
moeilijkheden in de landbouw, speciaal op het
terrein van de afzet van de zuivel en vet en de
overproduktie van graan in enkele landen.
De heer H. Bouwmeester werd met vrijwel alge* Babyderm-zeep
mene stemmen als bestuurslid herkozen. Uit het
Brand melden: no. 541.
verslag van de penningmeester bleek dat er een
VOETBAL
batig saldo is.
VVeekraarkt.
In verband met de vele afkeuringen der terrei- Uit het ingekomen verslag over 1957 van het
nen in de laatste weken, is thans voor de derde Vordens Landbouw Veefonds bleek dat dit Wegens mond- en klauwzeer is de markt
maal het volgende programma voor Vorden fonds na twee jaren, waarin veel schade moest tot nader datum uitgesteld.
vastgesteld.
worden uitgebetaald, thans een voorspoedig
Burgelijke stand v. 10 t.m. 16 jan.
Erix I—Vorden I; Longa III —Vorden II en in jaar heeft kunnen afsluiten, zodat uit een prede morgenuren Vorden III— BIC V.
mie van 1% de schade kon worden gedekt en Geboren: Geen.
Zowel voor het eerste als het tweede zijn het een niet onbelangrijk bedrag aan de reserve kon Ondertrouwd: A. W. Huetink en M. H.
zware uitwedstrijden, waarvan de uitslagen zeer worden toegevoegd. Deze werd hierdoor ge- Rondeel.
belangrijk zijn voor de beide Vordense elftallen. bracht op een bedrag van ƒ 8186, — . In het afr Gehuwd: Geen.
De junioren hebben vrijaf. Hopenlijk vinden de- gesloten boekjaar werd voor acht koeien uitbeOverleden: E. J. E. Notten, vr., ongeh., 85 jr.
ze wedstrijden nu doorgang.
taald de som van ƒ 4000,—. De maximum verzekeringswaarde werd verhoogd tot ƒ 600,—. In Obligatielening Gemeente Vorden»
PROPAGANDA-FEESTAVONDEN
totaal is verzekerd voor ƒ 346050, — .
De afd. Vorden van de G.M.v.Landbouw, de
LENING B,
Na
een korte pauze hield de heer G. J. Bannink,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, de B.O.L.H.
hoofd
van
de
Bijz.
Lag.
Landb.
School,
een
leCoupons
per
2
januari '58 inwisselbaar ten
en de B.O.G. hielden donderdagavond, in zaal zing over „Economisch boeren".
kantore van de Gemeente Ontvanger op
Bakker een propaganda-feestavond welke onder
leiding stond van de heer H. J. Gotink en waar- Volgens spr. moet de boer op het gemengde be- het nieuwe Gemeentehuis, bij de Coöp.
in naast de opvoering van e-en toneelstuk mevr. drijf van vele dingen verstand hebben. Hij is een Boerenleenbank of andere bankinstellingen.
Bakhuis — Braskamp uit Olst sprak over „Oude fabrikant van landbouwprodukten. In verschillende landen is van de belangrijkste produkten
De Gemeente Ontvanger van Vorden.
spreekwoorden en gezegden".
reeds
een
overproduktie
ontstaan.
Een
garanDe voorzitter was in zijn openingswoord vertieprijs, zonder beperkende maatregelen, heeft
heugd dat de zaal tot in alle hoeken bezet was
grotere produktie van het betreffende proen heette in het bijzonder de burgemeester met een
dukt tot gevolg. ^^
mevrouw hartelijk welkom.
Propaganda is nodig, aldus de voorzitter. Wat In gedachten war^Me spr. met zijn aandacheen enkeling niet vermag, kan in massaal ver- tige toehoorders ee^bedrijf rond, waarbij allerband wel tot stand worden gebracht. Spreker eerst de grasmat onder de loupe werd genomen.
Niet alle onkruiden behoeven ,\e v-ordwünon
. in het bij/.onder een lans voor de af drvan de B.O.L.H. die volgens spreker ruggesteun maar zorg voor een goede ontwatering, want dit
nodig heeft. Hij bond de ouders van de kinderen is, behalve voor een goede grasontwikkeling
die voor een lidmaatschap in aanmerking ko- van zeer veel belaj^bij de bestrijding van hermen ten zeerste op het hart hun kinderen ook moes (paardestaa^^een onkruid dat voor de
gieren erg nadelig TB. Laat men af en toe een
daadwerkelijk naar deze afdeling te sturen.
Hierna gaf spreker het woord aan mevr. Bak- grondmonster nemen om de bemestingstoestand
te controleren. Op elk bedrijf dient men zoveel
huis.
mogelijk
ruwvoer te verbouwen. Afgerond dient
Spreekster begon met te zeggen dat ze uit een
keur van 2000 spreekwoorden en gezegden een men per stuks groot vee te rekenen op 2000 kg
knollen, 1000 kg hooi, 2700 kg kuilvoer en 3000
keus had moeten maken en er 700 mee naar kg
OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
bieten.
Vorden had genomen.
Voor de ouders van de kinderen der NutskleuBij
het
aanschaffen
van
grotere
werktuigen
Op een zeer prettige wijze werden verschillende
terschool werd woensdagavond in het Nutsgespreekwoorden en gezegden op soms rake wijze dient men zich wel terdege af te vragen in hoe- bouw een ouderavond gehouden, welke vrij goed
verre
dit
economisch
is,
waarbij
spr.
in
het
bijten beste gegeven. Het zou ons te ver voeren om
bezocht was.
op alle gezegden in te gaan doch enkele daar- zonder noemt de trekker en de melkmachine. De voorzitter van het Nut, de heer Wesselink,
Zeer
belangrijk
is
de
verzorging
van
de
werkvan willen we toch even vermelden, omdat voldeelde in zijn openingswoord mede dat de heer
gens spreekster oudere mensen soms vaak oude tuigen (vooral de kunstmeststrooier een extra W. Kuyper wegens drukke werkzaamheden als
gezegden gebruiken. Veel spreekwoorden heb- beurt geven) en het kleine gereedschap.
penningmeester van de school bedankt had en
ben betrekking op onze lichaamsdelen, over Ook dient men er voor te waken het bedrijf niet dat mr. A. Meyjes zijn plaats had ingenomen.
topzwaar
te
maken
met
teveel
vee;
dan
liever
mannen en vrouwen, verloving en huwelijk. DeDaar mevr. Albers, secretaresse, wegens ziekte
ze worden op het platteland meer gebruikt dan een koe minder. Nog verschillende onderdelen afwezig was, las de heer Wesselink het jaarvervan
het
bedrijf
werden
door
spr.
behandeld,
als
in de stad. Bijv. „Met het verkeerde been uit bed
slag voor, waaruit we aanstippen dat het leerstappen". „Op de oude voet voortzetten". Verder de kwaliteit van het melkvee, de tijd van afkal- lingental 80 bedraagt. Het personeel bestaat
ven,
het
voeren,
het
maken
van
kuilvoer
en
het
„Jan Hagel", „Houten Klaas" enz. Verder het
momenteel uit mej. Kieburg, hoofdleidster, me j.
spreekwoord: „De man bij het peerd en de fokken van biggen. Ook pluimvee werd in het W. Wesselink, leidster en mej. A. Kamperman,
kort
behandeld.
vrouw bij de heerd". De uitdrukking „12 boeren
volontair. Verder werd opgemerkt dat het
en een ulk bint dertien stinkers" verwekte gro- Tenslotte werden nog verschillende vragen door schoolgeld in vergelijking met andere plaatsen
spr.
beantwoord,
waarna
de
voorzitter
hem
dank
te hilariteit in de zaal. „Een vrouw, een geweer
in Vorden beduidend lager is en thans ƒ 18.—
en een peerd moet men nooit uitlenen", „Van bracht voor het gebodene.
bedraagt.
liefde alleen kan de schoorsteen niet roken" en
Wegens het niet herkiesbaar zijn van de benog talrijke andere vaak geestige uitdrukkinstuursleden mevr. Wechgelaer en mevr. Hylkegen.
ma werden in hun plaats gekozen mevr. L. de
De voorzitter was dan ook de tolk van alle
Vries en mevr. T. te Slaa.
~k Solex seruice-station
aanwezigen toen hij de spreekster hartelijk beDe heer Bakker, architect, gaf hierna een toedankte voor deze kostelijke causerie.
lichting op de a.s. verbouwing en vergroting van
Na de pauze werd door leden van de B.O.L.H.
de kleuterschool. Hieraan zal begonnen worden,
en B.O.G. het toneelstuk „'t Was in Mei" voor
zodra de tegenwoordige bewoner van de aanhet voetlicht gebracht onder regie van de heer
gebouwde woning, een nieuwe woning toegeweSUCCESSEN OP DE ACHTERHOEKSHOVV
E. Klumper, waarbij de grime bij de heer D.
Op de Konijnen- en Pluimveetentoonstelling in zen zal krijgen. Dit gedeelte zal dan bestemd
J. Bolt j es weer in goede handen was.
worden voor garderobe, toiletten, e.d., terwijl
Er kan niet anders worden gezegd dan dat Doetinchem, waar liefst 1400 dieren uit geheel daarnaast de school op zichzelf ook vergroot zal
de medespelenden zich van hun allerbeste zijde ons land ingeschreven waren, behaalden enkele worden. Voorts is er een ruime speelplaats achhebben laten zien, zodat het spel dan ook zeer leden van onze plaatselijke Konijnen- en Pluin> ter de school geprojecteerd, welke loopt tot
goed tot zijn recht kwam. Ook de toneelaankle- veevereniging mooie successen.
aan de matrassenfabriek.
In de afdeling Konijnen waren dat:
ding droeg hiertoe bij.
iNa de pauze hield mej. Nijkamp, inspectrice
H.
J.
Boesveld
met
Vlaamse
Reus
(haaskleur)
De heer Gotink dankte aan het slot allen die
voor de Nutskleuterscholen '*een causerie over
tot het welslagen van deze mooie avond hadden voedster jong G.G.; B. Schouten met idem Ie het- onderwerp „Uw kleuter in het verkeer",
Z.G.;
A.
J.
Florijn
met
Vlaamse
reus
(wit),
medegewerkt.
welke ongetwijfeld interessante en nuttige cauVrijdagavond werd de avond nogeens herhaald. ram G. en idem met voedster Ie Z.G.; L. H. serie nog meer vruchten zou afwerpen, indien
Kranenbarg met Lotharingers-zwart, ram jong
een 2e ZZG, GG, Z.G., Z.G., en G.; Idem met de Vordense straten zouden voorzien zijn van
Lotharingers Blauw, ram jong, 2 Z.G.; G. W. trottoirs.
Tragter met Weners Blauw, ram oud, 4e Z.G. Tot slot werd de interessante film „Klaar Over"
Idem met ram jong, G.G. en V.G. Idem met vertoond, welke beschikbaar was gesteld door
Hu idzui verheid -Hu i d gezondheid
voedster-jong, G.G., G. en V.G. Idem met We- „Veilig Verkeer".
ners1 wit, ram oud, Z.G., met ram jong G.G., De heer Wesselink was aan het slot de tolk van
idem met voedsters jong G.G.; H. Doornink allen toen hij dank bracht voor het gebodene
Houdt de winter uit handen en voeten.
met Weners wit, voedsters jong G.; G. J. Beu- en daarbij mej. Nijkamp een aardige attentie
aanbood.
mer met idem G.G.
In de afdeling Pluimvee behaalde bij de BarONTSLAG EN BENOEMING
INGEBRUIKNEMING GEMEENTEHUIS
Naar we vernemen heeft mej. J. M. Bolwijn, nevelders A. J. Florijn met haan oud een Ie Z.G.
onderwijzeres aan de Bijz. Lagere School in het prijs; H. Doornink met Leghorn patrijs, haan Nu de diensten dezer gemeente t.w. administradorp, wegens haar a.s. huwelijk per 16 april e.k. oud, Ie G.G., idem met hanen jong: 4e G. Ie tievedienst en de dienst van gemeentewerken
Z.G. 2e Z.G. en 3e G.G.; met Leghorn-patrijs, hen een tweetal jaren in een villa aan de Zutphenseontslag aangevraagd.
Het bestuur benoemde in haar plaats mej. L. J. jong een G.G.; H. G. J. Horstman met Leghorn- weg zich hebben beholpen wordt het a.s. maanBokhorst, onderwijzeres aan de Chr. school te zilver, Duckwing haan 2e G.G., idem met hen dag een vreugdevolle dag voor het gemeentebestuur, de raad en voor het personeel van ge3e G. en Ie Z.G.
Geesteren (gem. Borculo).

Solex vanaf 349.50

A. G. Tragter

Huidgenezing

RUROL

Zeimwrust.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden

verdreven

door

MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken

het

zelfvertrouwen

en

stemmen U weer moedig en rustig.

OPGENOMEN IN HET N.R.S.
Bij de gehouden winterinspectie zijn door de
heer A. Landeweerd, Inspecteur, in het Ned.
Rundveestamboek ingeschreven l koe van G. J.
Zweverink met b. 79, l koe van G. J. Arfman
met bc + 76 pnt, l koe van G. Dijkman met B —
77 pnt, l koe van H. Bogchelman met b — 77
pnt, l koe van H. Bouwmeester met bc -f 77
pnt, l koe van G. W. Hilhorst met bc + 76 pnt,
l koe van G. J. Tiessink met b — 77 pnt, l koe
van J. Groot Wassink met b — 77 pnt, l koe
van Wed. J. Nijendijk met bc + 76 pnt.

noemde diensten.
Het gehele nieuwe gedeelte alsmede het totaal
gerestaureerde oude deel van het gemeentehuis
wordt dan weer voor het pubiek in gebruik genomen.
Wanneer we langs de geheel nieuwe stoep 't gemeentehuis betreden komen we in 'n ruime hal,
die, doordat het ronde gewelf eruit verdwenen
is en thans recht omhoog is1 opgetrokken, reeds
bijzondere fraai aandoet mede door de moderne
kleuren waarin zij geschilderd is.
Aan het einde van de hal is een bodekamer gebouwd.
Achter de dubbele tochtdeuren bevinden zich de
afdelingen Algemene Zaken, Registratuur en
Burg. Stand en Financiën, met aan de andere
zijde de kamer van de gemeente-secretaris, een
tussenkamer o.a. voor besprekingen e.d. en de
burgemeesterskamer. De oude kamer van de
secretaris is herschapen in een ruim en licht
vertrek voor de gemeente-ontvanger. Hierdoor
is het mogelijk geworden dat de gemeente-ontvanger zijn kantoor niet meer aan huis behoeft
te houden.
Boven het geheel nieuwe gedeelte bevinden zich
de vertrekken van de gemeente-architect, van
opzichter, een monsterkamer, een tekenkamer,
een zaal voor het houden van vergaderingen
groot genoeg om er een 40-tal personen te herbergen en voorts een kamer voor de vergaderingen van B. & W., alsmede een reserve vertrek.
Al het meubilair is in staal uitgevoerd wat zeer
smaakvol aandoet.
Alle vertrekken zijn in lichte kleuren geschilderd en voorzien van nieuwe T.L. verlichting.
De raadszaal is nog niet geheel gereed gekomen,
doch hieraan wordt met man en macht gewerkt.
Deze zaal is ruimer geworden. Alle vier wanden
zijn nu voorzien van een mooie eikehouten lambrizering. Het plafond is geheel vernieuwd en
hierin is tevens de verlichting aangebracht.
De officiële opening wordt in verband met deze
nog niet gereed gekomen raadszaal nog even uitgesteld.
Rest ons nog te melden dat zich onder de begane grond een zeer ruime archiefbewaarplaats
bevindt, welke bewaarplaats in een grote behoefte voorziet, alsmede de verwarmingskelder
en ruimte voor de waterleiding, terwijl voor het
dienstdoende personeel een ruime fietsen-bewaarplaats aanwezig is.
Vorden is hiermede een gemeentehuis rijker geworden, dat met vele gemeenten in de omtrek
kan wedijveren.

Adverteert in Contact.

RATTI-NIEUWS
ZWEMCLUB HIELD FEESTAVOND
In een met zwem- en polo-attributen versierde Wederom waren de slechte weersomstandigzaal van hotel Bakker hield de Vordense Zwem- heden oorzaak dat j.l. zondag alle wedstrijden
en Poloclub „V.Z.V." zaterdag een feestavond, werden afgelast. Het lijkt er nu echter wel op,
dat de competitie voor deze week kan worden
die druk bezocht was.
Na een kort openingswoord van de voorzitter afgewerkt. Voor het eerste elftal staat er een
van het feestcomité, mej. St. Jansen, sprak nar zeer belangrijke thuiswedstrijd op het programmens het bestuur de heer Plas. Hij herinnerde ma. Ulftse Boys komt hier op bezoek en daar
er aan dat V.Z.V. dit jaar haar 5-jarig bestaan de Rattianen nog steeds in de gevaarlijke zone
hoopt te herdenken en vond dat de tijd ge- zitten zal het hun taak zijn om zich met al hun
komen was om de vereniging in het bezit van krachten te geven in deze ontmoeting. Met een
een clubvlag te stellen, welke vlag hij hierna grote dosis wilskracht en uithoudingsvermogen
aanbood. De vlag is in de Vordense kleuren zal er misschien veel bereikt kunnen worden.
geel-zwart met de letters V.Z.V. De vlag ver- Ratti II is vrij, terwijl de A-junioren hun krachtegenwoordigt in het vervolg onze club, aldus ten mogen beproeven in Baak, waar zij de strijd
de heer Plas, die naar hij hoopte veler sympa- zullen aanbinden met Baakse Boys A. Hier ligt
thie mag genieten, wat straks tot uitdrukking een kleine kans voor de Ratti-jeugd om een
moet komen in een groter bezoek aan de polo- gelijkspel te behalen.
wedstrijden.Hij wees er voorts op dat vooral de Ook Ratti B kan in Brummen tegen BIC C aldames voorop gaan in het zwemmen en polo, licht een eervol resultaat boeken.
gezien de resultaten en de deelname aan de
TAFELTENNIS
Bondskampioenschappen. Vervolgens bracht hij
de feestcommissie, bestaande uit de dames St. Nu aan het eind van de eerste competitiehelft
Jansen, Janse Brandenbarg, Corry Beernink en de standen van de afd. IJsselstreek bekend zijn,
Swennie Bonke, dank voor de keurige organisa- blijkt het, dat de Vordense teams van NTTC
Crepe Nylons f 3.40
over het algemeen goed mee kunnen komen.
tie van dit feest.
Het
eerste
herendrietal
wist
in
de
2e
klas
A
de
Het zang- en muziekensemble „Songs and
Sportkousen
69 et.
Rythm" zorgde er vervolgens voor dat de avonc zesde plaats te bereiken met 7 punten uit 9
in een opgewekte stemming verliep, waarbij nog wedstrijden, terwijl de reserves het in 3C nog
beter doen en in deze afdeling van tien teams,
menig dansje gemaakt werd.
de vierde plaats van boven bezetten met 11 punHET RASSENVRAAGSTUK
Herentweedjassen v.a,
ten uit 9 ontmoetingen en een redelijke kans
Op uitnodiging van de Geref. Mannenvereniging op het kampioenschap. NTTC III blijkt een bui29.50* Herenpantalons
alhier sprak de heer M. J. Scholten uit Zutphen tenbeentje te zijn want in 4B staat het met 3
vanaf
19.50
dinsdagavond over bovengenoemd onderwerp uit 8 op de een na onderste plaats.
Na een kort welkomswoord door de voorzitter De jeugd blijkt in dit eerste competitie j aar wel
de heer H. W. Groot Enzerink, besprak de heer zeer actief, want iNTTC A staat nota bene op
Scholten dit vraagstuk dat de laatste jaren weer de 2de plaats van boven in de Junioren klasse
Stalen slaapkamer
over geheel de wereld in de belangstelling i 2B met 12 punten uit 7 wedstrijden, wat een
2-pers. ledikant, l tafel, l nachtk.,
komen te staan.
uitstekende prestatie is.
Men dient bij dit vraagstuk rekening te houden Tot slot nog de stand van het persoonlijk klasse2 stoelen f 130.—
met de toestanden zoals deze zich voordoen, b.v ment voor NTTC spelers. In de 2e klasse A staat
kleur, lichaamsbouw enz. Over allerlei variëtei- van Kampen als No. 5, terwijl G. ter Beest als
ten dient men veel te weten om deze te kunnen derde is geklasseerd in de derde klasse C.
beoordelen, zoals geschiedenis, cultuur, etc. Rassen die meer met elkaar in aanraking komen
OP EXCURSIE
ontwikkelen zich het beste, zo vervolgde spr. Evenals andere jaren maakten de leden van de
Ook de taalmoeilijkneden spelen hierbij een zeer Coqp. Rundveefokvereniging „De Wiersse en
belangrijke rol. Aangezien spreker in Indonesië Omstreken" te Linde, hun jaarlijkse uitstapje.
is geweest gaf deze hiervan een paar spreken- Op vrijdag 10 januari j.l. vertrokken ruim 45
de voorbeelden. Bij kinderen van verschillende leden om 8 uur per touringcar van het Medler
rassen komen later pas de tegenstellingen naar en ging het in de richting Holten, waar de K.I.- Burgemeester en Wethouders van Vorden
voren. Spr. behandelde hierna de economische, stal werd bezichtigd. Na nog een bezoek aan maken bekend, dat de gemeentesecretarie
de sociale, de politieke en de religieuze tegen- de K.I.-stal in Heino (Ov.) werd een kijkje ge- en het kantoor van gemeentewerken met
stellingen. Deze tegenstellingen komen vooral nomen bij het fokbedrijf Joh. Hietberg te Wijhe,
ingang van maandag 20 januari a.s.
in een land als Zuid-Afrika tot uiting.
waar men vol lof was over de prachtige inrich- weer zijn gevestigd in het verbouwde geVan het roepingsbesef van diverse mogendheden ting en de prima stal met vee, die te bewondekomt maar weinig terecht. Het voogdijschap ren viel. Op de terugreis werden resp. de K.I.- meentehuis, Raadhuisstraat 6.
kan, volgens spr., zeer bruikbaar zijn. Het werk stallen van de boerderij 't Loo (Koninklijk Pa- De kantoren zijn voor het publiek geopend
der zendelingen kan ook veel goeds tot stand leis) te Apeldoorn en die te Laren (G.) met een elke werkdag van 9—12.30 uur.
brengen, waardoor de kleurlingen en blanken bezoek vereerd.
elkaar beter leren kennen en vertrouwen. Spr. Tegen 7 uur arriveerde het gezelschap weer bij Burgemeester en Wethouders van Vorden,
eindigde zijn met aandacht gevolgde redevoe- café Eykelkamp. Allen waren vol lof over deze
de Burgemeester,
ring met de opmerking dat elk volk van welk zeer nuttige en leerzame excursie.
Van Arkel
ras, kleur, enz. het ook is, allen beelddragers
TONEELVERE
ING V.O.P.
de Secretaris,
Seci
Gods zijn.
Naar we vernemen
e Toneelvereniging
J. V. Plas
JAARFEEST UITGESTELD
Door bijzondere omstandigheden wordt het jaar- V.O.P. in de buurtschap Medler een nieuw tofeest van de hervormde jongeliedenvereniging neelstuk in studie genomen. Het is een spel van
„Samuël" niet gehouden op 25 januari, doch het land, in drie bedrijven, geschreven door Bert
Retexturingbedrijf
op zaterdag l februari. Dan wordt het prach- Peets en draagt als titel „Gerda van de Anna's Te koop 2 VIERtige toneelstuk „Geef mij uw hand" opgevoerd, Hoeve". Vermoedelijk zal dit in maart voor het DELS van een vette
koe en VOEDERwaarmee verenigingen in naburige gemeenten voetlicht worden gebra^
BIETEN.
D. Eskes, T^Bleren, drymasveel succes hebben geoogst.
t
LEDENVERGA DURENG K.A.V.
Volgende week worden nadere bijzonderheden
Zutphenseweg C 71, tern, verven, onz.
De Kath. Arb. Vrouwenbeweging hield in zaal Vorden.
bekend gemaakt.
stoppen en plisseren.
Schoenaker een goed bezochte ledenvergadering
Als januari-reclame
VERENIGING VOOR VEILIG VERKEER
onder leiding van mevr. A. Woltering—Eykeleen gratis drymasterIn tegenstelling met de aankondiging van de
Te
koop
de
HELFT
vorige week houdt de vereniging Voor Veilig kamp. Om het ledental in het komende jaar of VIERDELS van behandeling op elk te
omhoog
te
brengen
werd
besloten
om
een
proVerkeer, haar ontwikkelings- en ontspanningeen jonge vette koe. reinigen kledingstuk.
avond niet op dinsdag 21 januari, maar op pagandiste aan te stellen, in welke functie werd B. Korenblik Wilden- Binnen drie dagen terug
benoemd mevr. A. Lebbink 't Hoge.
maandag 27 januari.
Depot:
Deze avond staat geheel onder leiding van Ad- In de vacature van penningmeesteresse, wegens borch.
H. Luth,
judant van den Berg, commandant verkeers- het bedanken van mej. R. Huitink, werd gekogroep Rijkspolitie te Apeldoorn, een goede be- zen mevr. Schoenaker—Holtslag. Inplaats van Te koop de HELFT Nieuwstad, Vorden,
kende van Veilig Verkeer. Zijn boeiende en leer- de aftr. voorzitster werd gekozen mevr. M. Bos- of gedeelten van een
Tel. 396.
zame causerieën, die met filmprojectie van Eykelkamp, terwijl de aftredende secretaresse jonge vette koe.
plaatjes uit de praktijk worden toegelicht, trek- mevr. A. van Langen—Lagerwey als zodanig J. W. Wesselink,
werd herkozen. Na een dankwoord tot de scheiken steeds volle zalen.
't Elshoff.
Daar voor deze verkeersavond een grote be- dende bestuursleden voor hun belangeloze werk
werd
meegedeeld,
dat
de
eerstvolgende
bijeentlangstelling verwacht wordt, raden we u drinBij vrij vervoer:
Gooi C 74,
gend aan van te voren uw plaatsbewijzen te komst zal worden gehouden op 4 februari a.s. BIGGEN te koop.
Hengelo-Gld.
halen. Waar deze te krijgen zijn kunt u lezen Dit is een Verkeersavond in samenwerking met Wassink, „Pardijs"
de afdeling der R.K. Boerinnenbond „St.
in de advertentie.
Telefoon 594.
Vlartha". In de rondvraag werd naar voren geDAMMEN
bracht om de maandelijkse ontwikkelingsavon- Voor al uw rijbewijzen Elke dinsdagavond
In de onderlinge competitie der Vordense Dam- den beurtelings in Vorden en Kranenburg te
19.30 uur theorie bi;
club DVC werden verleden week de volgende louden vanwege de grote afstanden voor ver- Vrachtwagen en Bus café R. Weanink, te
Personenauto
of
Mopartijen gespeeld:
schillende leden. Door het bestuur zal dit worHengelo-G.
tor, naar de
Romville—Woltering 2—0; Wentink—Zieverink den geregeld.
Ook
thans opgave
2—0; Berkelder—J. Lammers O—2; Hoevers—
F.N.O.P.-instructeur.
M. Wijen 2—0; Oukes—Norde 2—0; Lissenburg LEDENVERGADERING R.K.S.V. „RATTI"
voor vrachtauto en
—Masselink O—2; Uenk—Rozendaal l—1; Geer- Door de r.k. Sportvereniging „Ratti" werd dins- Opgaven Molenweg
scooter.
ken—Wasseveld, afgebr.; Wansink—Hesselink dagavond in zaal Schoenaker een ledenvergade- (85, Hoven, Zutphen Het volgen van theo2—0; van Ooyen—Breuker 2—0. Nagekomen ing gehouden in verband met de viering van
rielessen is verplicht.
uitslag december j.l. Woltering—Wijen 2—0.
iet a.s. 12% jarig bestaan der vereniging.
VORDENSE DAMCLUB LEED EERSTE
De voorzitter, de heer A. J. Wopereis deelde
PASFOTO'S voor
NEDERLAAG
mede, dat op zondag 26 januari a.s. Ratti 123/2
Het gas voor iedereer half één gemaakt, dejaar
zal
bestaan
en
het
bestuur
gemeend
had,
De Vordense Damclub heeft in de thuiswedPrijs f 7.50 per fles. zelfde dag nog klaar.
strijd tegen Lochem haar eerste nederlaag ge- dit feit op feestelijke wijze te vieren.
Foto Zeylemaker.
's
Morgens
zal
een
H.
Mis
worden
opgedragen,
leden. De einduitslag werd 9—11. De gedetailwaarna een gezamenlijke koffietafel in zaal
H o u t m a r k t 77,
leerde uitslagen zijn:
Zutphen
Geerken—van Kampen O—2; Lammers—Koller Schoenaker, 's Avonds vindt de feestelijke herr
l—1; Oukes—Koetsier 2—0; Klein Bramel— denking plaats. Deze avond zal worden verzorgd
Sloot 1—1; Breuker—Bennink 0—2; Hoevers— door het cabaretgezelschap „De Notenkrakers"
Seesing
Stok O—2; Wijen—Hazewinkel 2—0; Wansink— uit Zieuwent met muziek, zang, declamatie etc., M A N N E N W E R K Ü
Nijholt: 2 0; Hesselink—Dimmendaal O—2 en terwijl de Ratti-junioren ook enkele nummertjes
ten beste zullen geven.
Grote sortering pijWentink Nijkamp l—1.
Dinsdag moest een uitwedstrijd tegen Laren ge- Tevens zal ter gelegenheid van dit jubileum, pen in diverse mo„'t Groenedal"
.spceld worden. Gezien de nederlaag tegen Lo- waarschijnlijk na Pasen, een balavond worden dellen en prijzen.
Telef.
358 — Vorden
chem ging men er niet bepaald optimistisch georganiseerd voor leden en genodigden.
Sigarenmagazijn
Wij betalen een hoge
heen, doch de vrees bleek ongegrond. Met 4—16 De voorzitter deelde nog mede, dat op 26 januari
ook oud-leden, donateurs en begunstigers van
werd een flinke overwinning behaald.
prijs voor kippen en
Uitslagen: Stegink—Lammers l—1; Beltman— harte welkom zullen zijn.
hanen! Vraagt prijs.
Oukes 0—2; v. Geenhuizen—Klein Bramel O—2;
(D. Boersma)
Slagman—Breuker O—2; Gr. Westendijk—Hoe- Ook vandaag wordt weer bewezen:
vers l—1; L. Haytink—Wijen O—2; Hekkelman
Pluimveehandel
CONTACT wordt van A tot Z gelezen > Wasmachinefabriek
—Wansink 0—2; D. Haytink—Wentink 2—0;
Vorden, Telefoon 283
Visschers—Berkelder O—2; Schot—Rozendaal
heeft
0—2.
gloednieuwe wasmaWanneer Vorden a.s. vrijdag de thuiswedstrijd
chines en centrifuges Voor al uw
tegen Almen wint kan zij de kampioensvlag
met lichte emaillebehijsen.
schadiging voor f 145.-,
Geopend
dinsdags
van
4.30—5.30
uur,
BENOEMD
zaterdags van 4—5.30 uur in het Nutjge- met garantie.
Naar we vernemen is aan de r.k. school op de bouw. Medlerschool vrijdags van 3.30— Desgewenst afbetaling.
is het adres:
Kranenburg benoemd als vakonderwijzeres in
4.30
uur.
Alle
studieboeken
gratis
op
aanFabrieksagent:
de Nuttige Handwerken de Eerw. Zuster EdelMiste 13, Winterswijk
trudis (A. M. Hendriks) uit de Keyenburg, „Ma- vraag.
Tel. 05435-279.
Nieuwstad Vord en
ria Poste!" Stichting.

T.e.m. a.s. dinsdag
21 januari nog

OPRUIMING

Nog speciale aanbiedingen.
Zie onze etalage's.

VISSER -

„Accuraat" Oldenzaal

„De Reiger"

voor autorijlessen.

Winterjaponnen
vanaf f 9.90.
Zie etalage
Divanbedden27.5O
Stalen ledikant
52.-. fliies 15 jr garantie.
Prima cocos
100 br., per meter 5.95

Tafelkleden 3.75

VORDEN

R. J. Koerselman

Uitvoering
van de

Chr. Zangver. „Excelsior"
te Vorden, op woensdag 22 jan.
a.s. in het gebouw Irene.
Aanvang half acht.
Voor de pauze verschillende zangnummers. Mooi af wisselend programma.
Na de pauze wordt het prachtige toneelstuk

„Gesloten ogen"
opgevoerd door het toneelgezelschap „Driehoek" uit Zutphen.
Donateurs hebben op vertoon van
donateurskaart vrij toegang.
Programma's (tevens bewijs van toegang) zijn verkrijgbaar bij de leden en
aan de zaal.
Toegangsprijs f 1.'

(alles inb.)

Komt allen!

VISITEKAARTJES nodig?
Dan naar Drukkerij Wolters.

Bupro-gas

Weulen Kranenbarg
Pijproken....

voor rijlessen

U zult het ondervinden,
als het te laat is!
Tal van zand-, veen- en dalgronden
lijden aan koper- en kobalt-gebrek.
Wacht niet tot het koren in zijn aren
schiet
Strooi zo nodig

Olthuys

W. Rossel

Nutsbibliotheek Vorden

Drukkerij WOLTERS

kobalthoudend

KOPERSLAKKENBLOEM
bouwland elke 3 jaar 300-500 kg/ha
grasland
„
2 „
200-300
„
LANDBOUWKUNDIG BUREAU VOOR SPORENELEMENT-MESTSTOFFEN
VELPERWEG 157- ARNHEM -TEL. 70342

De Heer en Mevrouw
ter Haar Romenyd'Aumerie geven met
blijdschap kennis van
de geboorte van hun
dochter

Gerrit Jan Wullink

Gerda Bovenschutte
geven hierbij namens wederzijdse
ouders kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben
op dinsdag 21 januari 1958, des
morgens 11 uur ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening 's middags
2.30 uur in de Herv. Kerk door
de Weleerw. Heer Ds. Joh. Langstraat te Vorden.

Ingrid Vivian

16 jan. 1958.
14 Roussillon,
Huil (Que), Canada.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
onze 40-jarige echtvereniging ondervonden,
betuigen we onze hartelijke dank.
M. Eskes
A. Eskes-Pas

Vorden, 't Hoge 76
Gelselaar, O 82

Voor de vele blijken
van deelneming, betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden
van onze lieve vrouw,
moeder, behuwd- en
grootmoeder
Jaantje de Groot

echtg. van W. Koop
betuigen wij onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
W. Koop
Vorden, jan. 1958.
Zutphenseweg 93.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de zeer vele blijken van deelneming,
ondervonden tijdens
de ziekte en na het
overlijden van onze geliefde vrouw, moeder
en grootmoeder
Gerretjen Gr. RocssinkGr. Obbink

Uit aller naam:
Fam. Gr. Roessink
Ruurlo, jan. 1958.
18.
Ondergetekenden bedanken wegens vertrek naar elders voor
het lidmaatschap van
alle Vordense verenigen.
G. Koerselman
J. Kroese
Burg. Galléestr. 14.
Wegens familiefeest
dinsdag 21 jan. de gehele dag

januari 1958.

Toekomstig adres: Enkweg 7,
Vorden.
Receptie van 3.30 — 5 uur in
Hotel Bakker te Vorden.

Vorden, jan. 1958.
„Voskamp".

m'

25 januari hopen onze lieve ouders
J. Papperse
en

geeft een

van 144 et voor

24 et

Gevraagd tegen t febr.
een flinke DIENSTBODE of HULP voor
3 dagen per week.
A. ter Maten, C 70,
Veldwijk.
Op een boerderij in
Vorden gevraagd een
JONGEN voor 2 a 3
dagen week. Br. o. 1.
A, Nieuwstad 57,
Vorden.
Te koop een g.o.h.
KAMERKACHEL.
Zutphenseweg C 62,
Vorden.
CONTACT,
hét blad van Vorden.

voor haar Donateurs in het
Nutsgebouw op zaterdag 25 jan.
a.s. Aanvang 7.30 uur.

l^^fr Cl

QHIHATIP
0|flllfl£IG liters blikken

59
85
59
55
58
29

DIK Spek per 500 gram

Puddingsaus 2 flesjes V0or
ZUTB ll3rill{) inh. 4 stuks per pot
TUtti FrUttJ 200 gram

et
et
et
et
et
et

Voor de pauze wordt een muziekprogramma uitgevoerd, waaronder
enkele zeer populaire nummers.
Na de pauze

„Papa strijkt de vlag"
een klucht in twee bedrijven.
Na afloop BAL a 50 cent per pers.

Vruchtenhagel 200 gram
Repen Chocolade 3 stuks V0or 49 et
Brusselse kermis 250 gram
39 et
Fa. J. W. ALBERS

U kunt deze avond ook bezoeken als
u zich nu nog opgeeft als donateur
è f 2.50 voor 2 pers. en a f 1.50 voor
l pers.
Plaatsbespreken op de dag der Contactavond in de koffiekamer van het
Nut van 2 tot 3 uur. Loting 2.30 uur.

Nieuwstad

OPRUIMING

J. H. Papperse-Busschers
hun 40-jarig huwelijk te herdenken.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Receptie van 3—4 uur in Hotel „De
Konijnenbult".
Vorden, januari '58.
Zutphenseweg 6.

ll-

Nutsgebouw

Kroneman-Jörissen

Nog één week
kunt U profiteren van onze
talrijke voordelige aanbiedingen en 10 pCt. korting.

*
WULLINK'S SCHOENHANDEL

Telefoon 500
VORDEN

„ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIALIST'

iter !
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 19 jan., 8 uur
De vrolijkeen hartverovercnde film in
kleuren

flrtiesten bloed
(Zo vader, zo zoon)
met: Heinz Rühman, Oliver Grimm
de leuke jongen, Waltraut Haas.
Heinz Rühmann in één van zijn be
films als de muzikale clown.

*

Het verhaal van een man en een kind,
Toegang alle leeftijden
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

-fc Coupons graslinnen, voor 2-pers. lakens
-y^ Dames garnltuur

2.98

-fa Grote baddoeken

1.74
2.98

Te veel om op te noemen. 10 50 pCt. korting.

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

De fel-sensationele avonturenfilm

Jungle Jim en de
Zwarte Duivels
met: Johnny Weissmuller, Karin Booth.
De held der wildernis is weer slaags.
De oorlogzuchtige stam der Morro's
zaait dood en verderf . . . brandende
dorpen markeren hun weg . . .

L

Toegang 14 jaar

Entree: f l .20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Regelink voor uw Rijbewijs

Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234
Chem. reinigen

Verven

Tijdelijke aanbieding
Bij inlevering van 2 kledingstukken
voor chem. reinigen, het 2e voor

HALVE PRIJS.

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen
Telefoon K 6750-3191
Stoppage
Enz. enz.

^
^
^
^

250 gr. heerlijke frou-frou
59 et
200 gr.eierrondjes, heerlijk koekje 65 et
200 gr. Parijse wafels
65 et
l grote ontbijtkoek
39 et
l groot pak maizena
45 et
l groot pak custard
49 et
3 pak Koopman's pudding,
diverse smaken 48 et
l grote panspons
10 et
l bus weerbestendig koperpoets 45 et
500 gr. verpakte zachte zeep
39 et
200 gr. prima leverworst
49 et
Boterhamworst, leverworst
en ham, 150 gr., 59 et

Zutphenseweg

—

A.s. zondag competitiewedstrijd

Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Nutsspaarbank Vorden

(Uitgezonderd kleermakerij-artikelen).

MOMBARG
Kranenburg, Tel. 279
Te koop r.b. STIERKALF. L. Steeman,
B 5.

Grote Bonte
Verkeersavond

Het kantoor is geopend van 's maandags t.m. vrijdags de gehele dag.
's Zaterdags tot 12 uur.
Spaarrente vanaf l januari '58 3,25%.

Wederom dagelijks

maandag 27 jan. a.s.
in Hotel Bakker.

Voorzie u tijdig van gratis toegangsbewijzen, te verkrijgen bij Politiebureau
en de heren Folmer en Van Dijk.
Toegang niet voor personen
beneden 18 jaar.

Vee- en Pluimveehouders!
Wilt U goedkoop en goed voederen?
Wordt dan agent van een eerste klasse
mengvoederfabriek.
U betrekt tegen fabrieksprijs en kunt
bij verkoop aan collega's nog een
goede provisie verdienen.
Misschien iets voor een van uw zoons.
Schrijf eens onder no. 6 v.d. blad en
wij komen U gaarne bezoeken.

verkrijgbaar

varkenspoten.
Mooi dik en droog spek 50O
gram 98 cent
Groot blik zuiver gehakt ff 1.02

Smit, Zutpbenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.

Telefoon 281.

Te koop zwaar nuchter STIERKALF,
roodb., en l of 2 nuchtere VAARSKALVEREN, zwartbent van
M.R.IJ. vader.
D. Wagenvoort,
Hackfort.

onder leiding van Adj. v.d. Berg op

Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun
spaarbankboekjes voor rentebijschrijving zo spoedig mogelijk
in te leveren.

Telefoon 415

Ook wij geven vanaf
heden tot en met 31
januari 10 pCt. korting.

Ver, voor Veilig Verkeer

Ratti l - Ulftse Boys l

Zondag 26 jan., 8 uur

^
^
^

A. WOLSING - TEXTIEL
R. J. KOERSELMAN

VORDEN

met uiterst lage prijzen I

6.95

-fc Manchester herenbroeken^B.98
~k Molton dekens

Wij gaan door

W
^
^

Wij doen een greep
en ruimen op:

Telefoon 500

Gevraagd met l febr.
of later, in klein gezin,
te Zutphen een MEISJE voor d. en n.
Zich aanmelden bij
Mej. WoudenbergHamstra, Rozenhof 2,
Zutphen.

Contactavond

samen met een KUUKWUrSl van Ant. Hunink

Tolkamp, Kranenburg ^"Nutsgebouw""

Alleenstaande dame
zoekt ongemeubileerde
KAMER met stookgelegenheid.
Brieven onder letter B
bureau Contact.

Lid der Kon. Ned. Fed. voor Harmonie- en
Fanfaregezelschappen,

DUblijllKUUl gedroogd, smaakt als vers

gesloten.

Net MEISJE, 17 jaar,
diploma huishoudschool, zoekt betrekking voor dag en nacht.
Inlichtingen bureau
Contact.

Muziekver. „CONCORDIA"

Zelfbedieningsnieuws.

en

Te koop een mooie
Duitse Herder zwart
dek, 8 maand oud.
Th. Leisink, Vierakker
Tel. K 6750-2755.
Te koop een r.b.
VAARSKALF,
3 weken oud, van goede productie.
L. H. Visschers Galgengoor C 111.
Te koop de HELFT
of een VIERDEL van
een vette koe.
G. J. Pelgrum, Linde.
Tel. 585.

Onze OPRUIMING
gaat door t.e.m. a.s.
25 januari.
^^

zaterdag

Op goederen niet in de opruiming
10 pCt. korting.

Ia. Jansen, 'l Schoenenbuis

rTot en met zaterdag 25jan.
Jl

JL

ILJ

brengen wij:
Prima graslinnen lakens en slopen, maten 150 x 230 f 6,35; 180 x 230 f 7,45;
slopen f 1,75»
Niet zo maar een opruimingsaanbieding, maar een werkelijk
waardevol stuk goed, ver beneden normale prijs.
Koopt nu een beter bed ver beneden de normale prijs» Ondanks de lage prijs,
15 jaar garantie» Eerste klas binnenvering, prima damast, zomer^ en winterkant, 3*delig met 2 kapokkussens van f 125,- voor f 99,75»

Let op het VET!

Op alle wollen stoffen 20 pCt. korting.
Halflinnen theedoeken, slechts f 1.25.
Mantelkostuums met grote korting!!
Japonnen voor halve prijzen!

Om een goede melkproduktie met een
hoog gehalte aan botervet te bereiken
moetUwmelkvee voldoende vet in hetvoer
ontvangen. DELFIA Biks en koek bevatten
naast hoogwaardige eiwitten ook een
hoog gehalte aan ruwvet namelijk in B20
en C25 4°/0 en in D30 en Vita 41/a°/0.
Maak van de komende winter een succes!
Voer ook DELFIA Biks en koek: om de
extra liters en om het extra vet, die samen
Uw winst bepalen.

Een grote sortering in blouses, rokken en vesten tegen sterk verlaagde
prijzen*

Jongenswinterjassen met f 5+~ korting

DELFIA Biks en koek zijn verkrijgbaar
bij Uw DELFIA-handelaar:

Meisjesvesten, Joppers en Jurkjes voor halve prijzen. Restanten Regenmantels en
Wintermantels tegen spotprijzen. Op alle Herenkostuums f 20.— - korting.

J* B* Gerritsen, 't Hoge
WKVR 03-57

ATTENTIE!!
Op alle overige goederen 10 pCt. korting

Uitnodiging

AN '

voor de vergadering van de
Fok-Contrölever. „De Centrale"
op dinsdag 21 jan. 's avonds 8.15 uur
in Hotel Brandenbarg, waar de heer
A. J. Huurneman zal spreken over:

VOR&EN
J E

Ü

L

„Het onderzoek op
eiwitgehalte van de
melk"

E=J

CONTACT
net btad, dat letterlijk

•
+

Deze week 5 artikelen
met dubbele zegels!
100 gr. Vanille toffee's
1 pak frou frou

•
+
•
•
•
^

•
+

Heden middag haalt
„Concordia"
Oud-papier.

verslonden wordt!

31 ct
52 ct

plus 12 zegels

Een partij
•
•

BOEKEN

•

tegen sterk verlaagde prijzen.

Alleen zaterdag
500 gr. rookworst fijn 180 et
2 pak vet 98 et
200 gr. ham 95 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram berliner 60 et
200 gr. leverkaas 60 et
200 gr. pekelvlees 110 c t
200 gr. gebr. gehakt 60 et
100 gram gebr. rosbeaf 70 ct
100 gr. gebr. rollade 70 ct
100 gr. gebr. v. fricando 70 ct

•

plus 20 zegels

1 bus Caspo schuurpoeder

42 ct
plus 16 zegels

1 tube tandpasta
1 fles levertraan

75 ct
plus 30 zegels
115 ct
plus 46 zegels

DAT LOOPT LEKKER OP!

•
•
•
•
•
•

Voor de boterham:

500 gr. belegen Edammerkaas 119 ct
500 gr. belegen volvette kaas 149 ct
200 gr. snijworst
78 ct

•

t PARDIJS

3 houten gebouwen.
Zeer geschikt voor kippenhok, garage of
bedrijfsruimte. Elke dag te bezichtigen
Zutphenseweg 39.

Hervormde Gemeente
Vrijdag 24 januari van 9—11 uur en zaterdag 25 januari van 2—3.30 uur is de
laatste zitting tot betaling der kerkelijke bijdrage. De zittingen worden gehouden in
de consistoriekamer der Herv. Kerk.

Briefjes inleveren voor 25 januari '58 bij
Smit, Zutphenseweg 41.

•

CREMATIE!

Wy gaan door met

l lange rookworsten

M. Krijt, Dorpsstraat

Te koop afzonderlijk of in massa

Coup. Boerenleenbank Vorden

DENKT U OM DE

159 ct

Rentebijschrijving en controle
der boekjes van 21 t.e.m. 26 jan.
en wel elke dag van 9—12 en
van 2—5 uur. Zaterdags van 9—
12 uur. Zie Mededelingenblad
van 11 januari.

*rrof>aganda-avond

•

op woensdag 22 jan. 's avonds
8 uur precies, in zaal Bakker.

•

Spreker de Heer H. W. Schouten te
Zutphen. TOEGANG VRIJ.

heeft het voor U.

i

