Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

zaterdag 15 februari 1958
19e jaargang no, 46

CONTACT
HET

NIEUWS*

EN

Verschijnt éénmaal per week

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDENJ

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 404

19. 1830

17. kerko

16. punten

15. levenslust

20. keurig

24. gesorteerd

22. gezellig

21. is 't

25. wasmachines

26. inruil

Fotowedstrijd.
r

28. lijfblad

KERKDIENSTEN zondag 16 februari.
Hervormde kerk.
10 uur Ds J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop
7.15 uur Ds P. J. v.d. Vange, v. Zutphen
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. Langstraat.
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 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 15febr. van 5 uur tot en met
zondag 16 febr. Dr. Lulofs. telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 16 febr. Reichman, Tel. 06755—266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.
Brand melden: no. 5 4 1 .

Solex vanaf 349.50
^ Solex service-station

A. G. Tragter
BENOEMD.

Inplaats van de heer H. Kapelle, die de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is
met ingang van l mei a.s tot kassier van
de Boerenleenbank alhier benoemd de
heer G. J. Eskes, thans Ie assistent aldaar.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

RUROL.
Houdt de winter uit handen en voeten.

18. grootste winst

andaag plaatsen we het laatste gedeelte
van onze fotowedstrijd. Evenals de vorige
fl^eek kunt u aan de hand van de adverKnties opmaken welke zaken bedoeld worden.
In totaal zijn er 28 deelnemers. De foto's
zijn genummerd. Op uw oplossing vermeldt
u dus het nummer met daarachter de naam
van het bedrijf, b.v.: 1. Vordense Coöp.
Zuivelfabriek enz.
We zien het liefst, dat u de nummers onder
elkaar zet. Voor de goede oplossers stellen
we 4 prijzen beschikbaar van f 5. — en 4
van f 2.50, welke bij loting worden toegewezen.
Stuurt uw oplossing in voor l maart a.s.
aan Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Vorden. In Contact van zaterdag 8 maart
worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
BEDRIJFSVRIJHEID IN DE LANDBOUW.
Het Nutsgebouw was tot de allerlaatste
plaats bezet toen de heer Voortman uit
Eefde hier een lezing hield over het onderwerp: „Is het Landbouwschap democratisch
tot stand gekomen, en wel wettig ? Spreker becritiseerde verschillende maatregelen
die de laatste jaren tot stand zijn gekomen
en sprak als zijn vrees uit dat de boer
wordt verward in een spinneweb.
Hij is voorstander van grotere vrijheid voor
de boer.
De heer G. J. Wuestenenk, bestuurslid van
de Geld. Mij. van Landbouw, stelde na
de pauze verschillende vragen aan de heer
Voortman en zette uiteen hoe het Landbouwschap tot stand was gekomen. Ook uit de
zaal kwamen vragen naar voren, die alle
door de heer Voortman werden beantwoord.
Het was omstreeks middernacht toen de
heer M. H. Gotink deze vergadering, die
een ordelijk verloop had, sloot.
BIOSCOOP.

Zondagavond draait een sensationele film
in het Nutsgebouw, die u een verhaal uit
de eerste tijd van Amerika laat zien. In het
Indianenreservaat is een goudader ontdekt
en de caféhouder Barnet stelt alles in het
werk om in het bezit van deze grond te
komen. Geen enkel middel is hem daarvoor
te erg. We maken een overval mee op een
postkoets en felle gevechten tegen de Indianen. Door het heldhaftig optreden van een
gemaskerde ruiter wordt ten laatste het
recht en de orde in de kleine gemeenschap
hersteld.

23. proef

27. spaarsysteem
BOND VOOR STAATSPENSIONNERING.

Woensdagavond hield de Bond voor Staatspensionnering een tamelijk goed bezochte
feest- en propaganda-avond. Er waren ook
leden van de afdeling Hengele-G. en de
Hoven. De heer Harwig sprak het openingswoord en heette in het bijzonder Ds. Boele
uit Utrecht welkom.
Ds. Boele hield een propagandarede, waarin
hij het grote verschil liet uitkomen tussen
het leven van de bejaarden vroeger en nu.
De grote verbetering is mede te danken aan
het werk van de Bond.
Daarna voerde het Vordens Toneel een
aardig blijspel op, getiteld: Eerste gewin is
kattegespin. De rollen waren goed verdeeld
en de spelers oogstten een groot succes.
De heer Harwig dankte de toneelgroep voor
hun medewerking en spoorde de aanwezigen
aan om nieuwe leden te winnen.
MIJ. TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
A.s. Woensdagavond wordt door de Mij.
tot nut van 't algemeen haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Daar de belangstelling voor de jaarvergadering in de regel
niet overweldigend is, en het bestuur het
bezoek graag wat wil animeren, worden op
die avond tevens een aantal kleurenfilms
vertoond over reizen in Europa. De vertoning van de films duurt ongeveer 2 uur
en brengt de toeschouwers in vele landen,
b.v. Italië, Zweden, Frankrijk, Noorwegen,
Oostenrijk, Luxemburg, Denemarken en
Duitsland. Afwisseling genoeg dus.
VOLLEYBAL.

Naar men ons meedeelde is de gymnastiekvereniging Sparta van plan een volleybalclub
aan haar vereniging toe te voegen.
We vragen ook uw extra aandacht voor de
jeugduitvoering op volgende week zaterdag.
DAMMEN.

Voor de onderlinge damcompetitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
op 31 jan. Romville-Oukes 0-2, LammersWasseveld 2-0, Wijen-Uenk afgebr., Hoevers-v. Ooyen Sr. 2-0, Masselink-Roozendaal
0-2, v. Ooyen Jr.-Norde 1-1.
Op 7 febr. Masselink-Groene 0-2, BerkelderWansink afgebr., Geerken-Hesselink 2-0,
Lissenburg-v. Ooyen Jr. 2-0, Lammers-Zieverink 2-0, Oukes-Uenk 2-0, KI. Bramel-Norde
2-0 en Groene-Lissenburg 2-0.
As. woensdag speelt Vorden 2 een vriendschappelijke uitwedstrijd tegen de reserves
van Hengelo-G., aangevuld met enkele
spelers uit het eerste.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 70 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42.— tot f 50.— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand v. 7 febr. t.m. 13 febr.
Geboren: d. van W. J. Aalderink en G. J.
Eggink.
Ondertrouwd: A. Golstein en ƒ. de Graaf;
H. ten Pas en W. H. Sloetjes.
Gehuwd: J. Haanstra en J. Meijerman.
Overleden: W. Knol, vr., 65 jr., echtg. van
G. Bosman; J. Haaring, vr., 66 jr., echtg.
van J. Korenblik, overl. te Zutphen.
GESLAAGD.

Onze plaatsgenoot de heer Makkink slaagde voor het praktijk diploma boekhouden.
ONGEVALLEN.

Een vierjarig kind van W. alhier viel tegen
een brandende kachel waardoor het in het
gezicht ernstige brandwonden opliep. Het
moest in het ziekenhuis te Zutphen worden
opgenomen.
Een elfjarig meisje van de fam. D. viel van
een hoogte van 4 meter uit het raam. Ze
bekwam daardoor ernstige verwondingen
aan haar benen.
STIERENVERENIGING „DELDEN".

De Stierenvereniging „Delden" heeft onder
voorzitterschap van de heer J. Eggink in
café „'t Zwaantje" haar jaarvergadering
gehouden.
De vereniging telt 35 leden. Er is een batig
saldo.
Met de verenigingsstier was in Zutphen op
de Centrale Stierenkeuring een 3e prijs behaald. Het dekgeld voor runderen van de
leden werd vastgesteld op f 8.—, voor nietleden op f 10.—.
Indien mogelijk zal in het najaar een jongvee-keuring gehouden worden. De leden
werden opgewekt zoveel mogelijk met hun
jongvee hieraan deel te nemen.
VERGADERING V.V.D.

Onder voorzitterschap van de heer H. W.
C. Haverkamp hebben de leden van de
V.V.D. in Hotel Brandenbarg een ledenvergadering gehouden. Na een kort openingswoord door de voorzitter kwam de bestuursverkiezing aan de orde.
Daar de heer Haverkamp niet meer voor
een bestuursfunctie in aanmerking wenste
te komen en de heer W. Kuyper als secretaris had bedankt, werd het bestuur als
volgt samengesteld; Voorzitter werd Mr.A.
Baron van Westerholt van Hackfort, Secretaris de heer H. Wesselink, penningmeester de heer H. S. J. Albers. Na een interessante discussie over het gemeentebeleid
werd de groslijststemming gehouden voor
de a.s. gemeenteraadsverkiezing. Zodra de
bereidverklaring van de betrokken candidaten is binnengekomen, zal de naamlijst
gepubliceerd worden. In zijn slotwoord
hoopte de voorzitter dat het nieuwe bestuur
er in zal slagen vooral met het oog op de
a.s. verkiezingen een grote activiteit te ontwikkelen.
AANGESTELD.

De heer G. Vreeman is benoemd tot monteur in vaste dienst bij de P.G.E.M.
De heer B. van Zuilekom tot besteller in
vaste dienst bij de P.T.T.

N

verkouden

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Algemene Ledenvergadering
op woensdag 19 februari a.s.
's avonds 7,30 uur in 't Nutsgebouw.
Agenda volgt per post.
Na afloop der vergadering plm.
8.45 uur zal het Reisbureau en
Touringcarbedrijf E.S.A. te A'dam
een serie kleurenfilms vertonen met
als titel t

Zwerftocht door Europa
Het Bestuur.

Hier zijn ze weer de kwaliteits-artikelen voor zeer voordelige prijzen,
met nog tal van VIVO-PUNTEN.
3 pakjes Locarno Margarine
van 1.14 voor 1.01, 15 punten
3 grote rollen Pieriks Beschuit
van 87 voor 58 et
250 gram Croquette Biskwie
35 et., 5 punten
6 grote Gehaktballen voor 1,55
15 punten
De echte Noorse Levertraan 1.40
20 punten
250 gr. krentenkoekjes 59 et
Mooi droog vet spek
per 500 gram 85 et
150 gram gebraden gehakt 63 et
Ze is er weer, die heerlijke
magere ham, 150 gram 79 et

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

Telefoon 281.

Zelf bed ieningsnieuws:

Chocolade rumstaafjes, 200 gr. 59 et
Zandkoekjes van Kreyenbroek,
250 gr. 59 et
Spinazie, litersblik 55 et
Palingworst, heerlijk 150 gr. 55 et
Grote blikken Leverpastei,
van Ant. Hunink 55 et
Oranjemarmelade, Zwaardemaker,
nieuwe oogst per pot 100 et
Roemar heerlijke dessert Koffie,
250 gr. 208 et
Hierbij 100 gr. roodmerk Thee
van 90 voor 45 et
Fa. J. W. ALBERS
NIEUWSTAD

CONTACT
is het aangewezen blad om reclame voor uw
zaak te maken.
Ruim 1200 gezinnen in Vorden (en bijna 300 daar buiten) zien
's zaterdagsmorgens met verlangen hun lijfblad tegemoet en spellen de advertenties van A tot Z. Er ontgaat hun niets!
Maak gebruik van deze belangstelling en vestig door
regelmatig adverteren de aandacht op uw zaak. De
lage m.m. prijs maakt het u bovendien erg aanlokkelijk.

Reeds velen hebben het ondervonden:

Oantact helpt u uw zaak groot
maken!
Kom ?mwr eens met ons praten; wij geven u gaarne alle gewenste^Kichtingen.

Alles op elektrisch gebied:
wasmachines
stofzuigers
snelkokers
strijkijzers
scheerapparaten
straalkachels enz.

Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Tel. 404, Vorden
Cen geheel nieuwe kollektie !
Mantelcostuums
Tricotpakjes
Jumpers o,a* Jaquard
Vesten, Rokken, Blouses
Herencostuums
O verhemden (Kerko) ook in No-Iron

koopt u voordelig bij

ia. Pongers, Nieuwstad 10, Vorden

A.s. lidmaten doe nu uw keuze.
Onze sortering is thans groot.

Neem proef
met onze heerlijke

VROUWEN GEBEDSDAG.

De jaarlijkse vrouwen wereldgebedsdag is
vastgesteld op a.s. vrijdag. De Vordense
vrouwen willen 's avonds 8 uur samenkomen in de Hervormde kerk. Vrouwen
van alle leeftijden worden verwacht, getrouwde zowel als ongetrouwde. Ook de
oudere meisjes zijn hartelijk welkom.

KRUIDKOEK

J l—II—IL

VAN

SCHITTERENDE OPBRENGST.

Zoals zovele muziekverenigingen had ook
de Chr. muziekvereniging Sursum Corda te
kampen met financiële moeilijkheden. De instrumenten moesten nodig vernieuwd worden
maar er was geen geld.
Een commissie heeft er de schouders onder
gezet. Er werd een collecte gehouden met
een verrassend goed resultaat. Tot op heden
is het uitzonderlijk hoge bedrag binnen gekomen van rond f 4680.—•,
De commissie hoopt het doel (f 5000.'—)
nog te bereiken en verzoekt ons te willen
mededelen dat zij, die bij vergissing niet
bezocht zijn en anderen die alsnog wat willen
bijdragen, zich kunnen vervoegen aan de
bekende adressen.

Looman - Vorden

ASSELT
J

„De Nederlanden" 1845
AUe

verzekeringen.

HOTEL

„ de

IVo n ijnen b n 11

..

Geschikte gelegenheid voor diners,
bruiloften en partijen.
Gezellig interieur.
Prachtig terras.
*
Beleefd aanbevelend,

Vraagt u eens naar een
„Perfect" polis bij de vertegenwoordigster

W. M. Oberink

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Wij betalen deze week
voor de kippen (alle
rassen) f 1.85 per kg.

W. Rossel
Pluimveehandel
Vorden, Telefoon 283

Seesing

Burg. Galléestraat 11
Vorden

rijlessen

11=11=11

„'t Groenedal"
Telef. 358 — Vorden

M. SLOTEMAKER

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dankaan
familie, buren, vrienden bekenden, Dr Lulofs en Zr Stoop, dokters en verplegend personeel van het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen, voor de hulp
en deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden
van onze lieve man en
zoon
Gerrit Jan Zweverink

Uit aller naam:
Wed. Zweverink
„Trouvée" Vorden.
GEHA N.V. Metaalwerken vraagt v. jongste bediende een

JONGEN
leeftijd 15-17 jr.
Aanm. Burg. Galléestraat 48.
Gevraagd:
flinke HULP voor 2
of 3 morgens per week.
Mevr. Hogeweij,
Zutphenseweg 1.
B.z.a. net MEISJE,
23 jaar, voor halve dagen of enkele dagen per
week. Inlicht, bureau
Contact.
Biedt zich aan net
MEISJE voor winkel
of huishouding. Adres
te bevragen bureau
Contact.
Biedt zich aan WERKVROUW, voor halve
dagen, van 's morgens
8.30-11.30 uur. Adres
te bevr. bureau Contact.
Biedt zich aan een
WERKVROUW
voor enkele dagen per
week, te bevragen bureau van dit blad.
DAGMEISJE gevr.
of een MEISJE voor
enkele dagen per week,
bij H. Luth, Nieuwstad 4.
Weggelopen een bruin
getijgerde Duitse
JACHTHOND.
Naam: Duck. Gaarne
terug. B. G. Ligtenberg, 't Waarle.
Te koop 240 jonge
HENNEN, SussexX
Rood. A. Meenink,
Zutphenseweg C 72.
Te koop gevraagd
gladde ESSEN stammen,
vanaf 13 cm.
middellijn. Fa. Meulenbrugge, Nieuwstad.
Te koop de HELFT
of VIERDELS van 'n
vette KOE bij G. J.
Vruggink, B 67, Deinen.
Toom BIGGEN te
koop bij G. Wuestenenk, „Weideman".
BIGGEN en ROGGESTRO te koop, bij
M. Ruesink - Leuke
2 tomen BIGGEN te
koop. G. J. Arfman
Wildenborch.
Te koop roodbont
STIERKALFbijJ. W.
Vruggink, B 52.
Te koop zwaar nuch.
STIERKALF. E. Gotink, Brandenborch.

Heden behaagde het de Here uit ons
midden weg te nemen, geheel onverwachts, onze inniggeliefde vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder
Willemina Knol
echtgenote van G. Bosman

HOUTVERKOPING.
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-G, zal op maandag 17 februari 1958
's morgens om 10 uur in Hotel Langeler
te Hengelo-G., publiek verkopen:

ongeveer 280 percelen hout, t.w.

op de leeftijd van 65 jaar.

A. voor het Burgerweeshuis te Zutphen,

Uit aller naam:
G. Bosman

onder Hengelo-G.:

kinderen en kleinkinderen
Vorden, 9 februari 1958.
Zutphenseweg C 81.
De teraardebestelling heeft plaats gehad
donderdag 13 februari op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed tot onze diepe droefheid in het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen, onze inniggeliefde vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder
Jenneken Haaring

echtgenote van J. Korenblik
in de ouderdom van 66 jaar.
Dat haar heengaan vrede was

zij ons tot troost.

J. Korenblik .
H. A. Meyerink-Korenblik
A. Meyerink
G. Klein Geltink-Korenblik
G. Klein Geltink
H. Korenblik
J. Korenblik-Bosch
en kleinkinderen
Vorden, 11 februari 1958.
,,de Brinkerhof
De teraardebestelling zal plaats hebben
op zaterdag 15 februari om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heeft u
onze bekroonde schoenreparatie's al gezien?
Tot zaterdagavond zijn
deze nog geëtaleerd»

Mogen wij ook uwe schoenen eens repareren?

In Sletterinkheide aan de Aaltenseweg, bij
M. Wissels:
Wij garanderen u een prima
nrs. l —18 grove dennen v. rikken en slieten.
afwerking.
In de bossen op „het Klooster":
nrs. 19—51 grove dennen v. rikken en slieten.
nrs. 52—56 eiken en berken slaghout.
onder Linde, gem. Vorden t
Nabij „Zomervreugde" aan de weg van
Vorden—Hengelo-G.
D. Lettink naar Linde:
nrs. l —15 gehakte berken voor zaag- en
brandhout, en eiken voor bergroeden en
timmerhout.
Alarmpistolen
Op het „Maalderink":
Vrije verkoop f 18.50
nrs. 16—25 grove dennen v. posten en zaagh.
Op het ..Hissink1':
6 schoten automatisch.
nrs. 1 — 13 lariks v. posten en klaverruiters,
Zware knal — ongevaarlijk.
nrs. 14—27 grove dennen v. slieten en zaagh. Voor kassiers, voor chauffeurs, v. allcenwoncnden.
nrs. 28—51 eiken aan hopen in het bos.
nrs. 52—70 grove dennen voor rikken In £ Fa. Martens, Wapenhandel 0
het bosje bij de ..Bergkappe".
nrs. 71 —78 eiken en grove dennen v. posten.
Onder Vorden in de bossen op het
„Hiemken" aan de Almenseweg:
nrs. l — 1 0 grove dennen v. rikken en slieten.
nrs. 11—43 grove dennen v. bonenstokken.
In Warken a.d. spoorbaan nabij Broyl:
nrs. 1—22 grove dennen v. rikken en slieten.

A. JANSEN 6 Zn.
't SchQenenhuis

Carnaval

B. Voor de Diaconie der Herv. Gemeente

van Hengelo-G.

1958 te

In het bos bij Ordelman op de Kreil:
nrs. l en 2 lariksen.
nr. 3 grove dennen.

Op maandag 17 en
dinsdag 18 febr. a.s.
O
*rkest „The Modians".

C. Voor Mevrouw van Sonsbeeck-Helmich
te Heino:

In de blokken nabij Van Leijden in Varssel:
nrs. 1—41 grove dennen voor posten, rikken
en bonenstokken.

Aanvang 7 uur.

D. Voor de Herv. Gemeente v. Hengelo-G.

Na een lange, doch blijmoedig^fcdragen
ziekte, is onze lieve
Sini
in de leeftijd van 19 jaar I V van
ons heengegaan.
W. Norde
J. B. Norde-Winkel
Annie en Geurt
Miep
Willy

In het dennenbos bij de Kreil:
enige percelen grove dennen voojlMosten
en slieten.
^^
Kosten 10 pet. voor kopers.
^^
Betaling uiterlijk 15 maart 1958 terWantore
van genoemde notaris.

Herv. Jongeliedenver. „Samoël"
Heden zaterdag 15 februari

Herman
Vorden, 13 februari 1958.
„Nieuw Wenneker"

Jaarfeest

De begrafenis zal plaats vinden maandag 17 februari om half twee op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

in gebouw „Irene".

Opgevoerd wordt;
Toneelspel in 3 bedrijven.

op vrijdag 21 februari 1958

's av. 8 uur in de Herv. Kerk

Medewerking wordt verleend door de
„Deerntjes" uit Almen.
Donateurs vrij toegang.
Entree f L— (incl. bel.)

Overal ter wereld wordt deze gebedsdag
gehouden. De Vordense vrouwen willen niet
achter blijven. Alle vrouwen en meisjes uit
onze gemeente zijn hartelijk welkom.
Herv. Vrouwengroep
Dinsdag 18 februari
Geref. Vrouwengroep
Bond van Plattelandsvrouwen

T

=

Zaterdag 22 februari a.s.

Jaarfeest van de G.J.V.
„Voorwaarts Christenstrijders"
PROGRAMMA :
o.m. uitbeelding van de „moderne
jeugd", met er omheen de figuren als
„Geloof", „Bijbel" en „Criticus".
Na de pauze het ernstige maar mooie
toneelstuk

„Jan, mijn zoon".
Aanvang half acht in gebouw Irene.
Entree 75 cent. Kinderen beneden
14 jaar 40 cent.

Wij verwachten U!

Ruime danstent bij
Schoenaker.

café

Mooie prijzen beschikbaar voor
de origineelste kostuums.

Bezoekt

de fotografische voorlichtingsavond van de Voigtlander
op vrijdag 21 februari in de Nutskoffiekamer. Aanvang 8 uur.

Aanvang 7.30 uur precies.

„Geef mij uw hand"

Vrouwen Wereldgebedsdag

Kranenburg.

Pracht kleuren

A.W.R. SCHORTEN
Nieuwe collectie.

*

Halve schortjes
Leuke dessins.

*

Algemene vergadering

Witte huishoudschorten
reeds vanaf f 3.50

v.d. Vordense Zwemvereniging.

*

Leden, donateurs en belangstellenden zijn
welkom om 7.30 uur in Hotel Bakker.

Alleen „de Speciaalzaak" biedt
l doos Forum sigaren f 1*10

Komt u eens zien en passen.

H. LUTH - VORDEN
Nieuwstad 4

Onze specialiteit.
Sig.mag. „'t Centrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386

Houtverkoop Hackfort.
Notaris Rombach te Vorden bericht, dat aldaar begin maart zal

Nederlandse fabriek met specialité's
op gebied der veevoeding (geheel
nieuwe produkten met grote toekomst)
zoekt voor verkoop en propaganda
harer artikelen contact met

goed onderlegde personen.
Vast salaris.

aan Multi-Forsa Fabriek, Teuge-G.
worden gehouden de jaarlijkse Brieven
Alleen uitvoerige, zelf geschreven sollicitahoutverkoop onder Huize Hackfort, ties worden in behandeling genomen.

volgens nadere aankondiging.

Tarvo*brood

j Gaat u trouwen
bestel dan uw

l oovert nieuwe kracht!

bruidsbouquet

e nodige vitaminen!

X Bloemenmagazijn DERKSEN

l Zoeken
naar de juiste combinatie
is nodig.

Zutphenseweg

MAAR!!

n Alle bloemwerken en graf werk worden
M door ons keurig verzorgd.
W

/tedt Uw gezondheid!

VOOR

Vleeswaren

V oor een goed humeur!
C/ibeperkte levenslust!
SCHURINK bakt het dagelijks voor u.

campagne
IS

tijdelijk

2O %

reductie

A.S u b, de Centra kruidenier
koopt, profiteert u tegelijkertijd van de
geweldige voordelen van Centra's (vrijwillig) spaarsysteem.

Koffie Admiral rood merk, per pak
Koflie Admiral paars merk „
„
Thee Admiral rood merk, per pakje
Thee Admiral paars merk „
„
Rode bieten, per liters pot
Pindakaas, per pot
Sperciebonen, per blik
Erwten met wortelen, per blik
Tomatensoep, per pot
Witte peper, per busje v. 50 gr.
Dollar margarine, met 10 punten
Dollar beschuit, met 5 punten

187
151
81
63
67
79
79
55
58
51
40
29

(beide artikelen plus coupons)
Imperials, koekje, 250 gram
55

/Eerste C/elderse Vleeswarenfabriek
VORDEN

Op model O4O (utllity)
1O°/0 redactie

Sluitingsdatum 22 februari

Melange de luxe, koekje, 250 gram 65
Bij tenminste f 5.~ boodschappen een
blik ananas voor 59 cent.

T. van der Lee

Tel. 420

. ondervinden
. onthouden:

R. J . KOERSELMAN
Burg. Galléestraat, Vorden

Wist U,
dat de Coöperatie naast C.L.O.-mengvoeders,
kunstmest en brandstoffen ook ruim gesorteerd is in

land-en tuinbouwgereedschappen?
Verder gras- en klaverzaden, draad- en houtwaren enz. enz.

C.L.V. „DE EENDRACHT"

't Hoge 56

A.s. Lidmaten
voor uw kerkboekjes enz.

Boekhandel Hietbrink
Jluim v eenouders !
Koopt de beste kuikens, die er te krijgen
zijn, koopt daarom de

Gebruikshybriden
de Goba Reds en W.L.xReds,
deze geven de grootste winst. Neemt eens
proef.
Aanbevelend,

H. Bannink, Kranenburg-Vorden
Telefoon 366 ~- Kuikenbr. 10380

Nutsgebouw™
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 23 febr., 8 uur
de prachtige amusementsfilm
in prachtige kleuren

Mijn hart zingt voor jou
(Schenk mir dein Herz)
met: Rudolf Schock, Waltraut Haas.
De schoonheid van Capri, Salerno en
Napels, de betovering der melodieën,
de prachtige zang . . . een onvergetelijke belevenis.
Een liefdesverklaring aan de muziek
en de schoonheid.

Toegang alle leeftijden

^

Entree: f 1.20, 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

G E MS «"SS"» G E MS
cfllplete bedrijf sgerede
leidingnetten worden
door ons geheel vrijblijvend begroot.
Inclusief elektr. aanleg, veedrinkbakken,
sanitair enz.

Compleet

gemonteerd
dus

weinig plaatsingskosten.
Vol automatisch
ca. 300 L. drukketel

Praktisch geruisloos
zuigerpomp
Motor 0.75 PK draaistr.

Verder verzorgen wij
Uw:

Laag stroomverbruik

Loodgieterswerkzaaiflh.,
Elektr. Installatie,
Radio, Televisie,
IJzerwaren,
Gereedschappen,
Huishoud.art., Lampen,
Butagas.

l m 3 water v. 0.2 Kw. stroom

De beste
pompinstallatie
welke te koop is.
Cap. 2500 L./uur
zware drukketel lOatm.
In eigen bedrijf
vervaardigd.
Ook te leveren met
lichtnetmotor.
Volle garantie.
Onderdelen voorradig.

Landelijk erkend
Installateur voor
Loodgieterswerken,
Gas-, Waterleiding
en Elektrische
installatie1s

De meest ideale watervoorziening voor
woningen, boerderijen, bedrijven, garages

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Gevestigd 1830

