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ADVERTEERDERS, OPGELETI
Wegens bijzondere omstandigheden is het ge-
wenst dat we de advertenties voor de komen-
de week extra vroeg in ons bezit hebben. Wilt
u hiermee rekening houden en ze reeds zo-
veel mogelijk Woensdag opgeven? Wij zullen
u er zeer dankbaar voor zijn.

DE UITGEVER.

K.I. VERENIGING "KIVO
(slot)

Het is dan ook geen wonder dat het aantal
oude stieren nog zo gering is. Voor het M.R.IJ.
is dit boven de 6 jaar nog maar 9 °/o. Voor
het F.H. bijna het dubbele. Spr. vindt het inte-
ressant de publicaties over de K.I. in het bui-
tenland te volgen en geeft hierover verschil-
lende mededelingen. In Amerika krijgt de K.I.
zelfs bij pluimvee, speciaal bij de kalkoenen al
enige betekenis.
Uit verschillende mededelingen en uit het
jaarverslag blijkt dat het ledental in het afge-
sloten boekjaar met 46 toenam en thans 891
bedraagt. Het aantal koeien is de 7000 gepas-
seerd.
Een gecombineerde aankoopcommissie van
Laren en Vorden, slaagde er na veel moeite
in een derde F.H. stier aan te kopen, n.l.
„Smaragd", waarover men tot op heden zeer
tevreden is.
Van de M.R.IJ. stieren werd in het afgelopen
boekjaar Elsjes Paul verkocht, wegens te ge-
ringe deklust.
Een paar jonge stieren zijn momenteel weer
aangekocht, waarover enkele mededelingen
werden gedaan.
In de afgelopen zomer werden weer twee
stieren op afstammelingen gekeurd, waarover
evenwel het rapport nog niet is verschenen.
Carol, die het vorig jaar een premie kreeg
wegens vrij goede vererving, werd voor de
tweede maal gekeurd en Prins voor de eerste
maal. Anna 7's Jumbo werd reeds 3 achter-
eenvolgende jaren een premie toegekend we-
gens vrij goede vererving.
Bij het afsluiten van het boekjaar had de ver-
eniging 7 M.R.IJ. stieren en samen met de
K.I.ver te Laren 3 F.H. stieren.
De verschillende jaarstukken werden door de
vergadering goedgekeurd.
De aftredende bestuursleden B. G. Lichten-
berg, E. W. Makkink, J. W. Abbink, H. R.
Breukink en B. G. Reusink, werden met vrij-
wel algemene stemmen herkozen.
In de statuten werden enkele formele wijzi-
gingen aangebracht, terwijl een instructie
voor de uitvoerders van de K.I. werd goedge-
keurd.
Op voorstel van het bestuur, om, indien de
zuivelfabrieken hiertegen geen bezwaar heb-
ben, het inseminatiegeld in Mei en November
te innen door inhouding van het melkgeld,
vond algemeen instemming, evenals het af-
stempelen van de deklijsten, inplaats van deze
te laten tekenen.
Besloten werd dat leden, die om foktechnische
redenen, van een stier van een andere ver-
eniging gebruik wensen te maken ƒ 5.— der-
vingskosten in rekening zal worden gebracht.
Na nog enkele punten te hebben behandeld
die bij de rondvraag naar voren werden ge-
bracht, kon de voorzitter deze vergadering
met de beste wensen voor 1955 sluiten.

Handen en Li p pen
ruw*

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
„HET KIEFSKAMP"

De Fok- en Contrólevereniging „Het Kiefs-
kamp" vergaderde in café van Asselt onder
leiding van de heer Van de Wall Bake, die in
zijn openingswoord de leden een voorspoedig
1955 toewenste, terwijl spr. hoopte dat 1955
een bloeiend verenigingsjaar mocht worden.
Uit de diverse verslagen bleek dat de fokver-
eniging per l Januari 32 leden telde.
Door de verenigingsstier waren over 1954 315
runderen gedekt. Het dekgeld voor runderen
van de leden werd vastgesteld op ƒ 6,25 per
rund.
Aan de melkcontróle werd over 1954 met 243
koeien deelgenomen. Als monsternemers wer-
den herbenoemd de heren A. J. Korenblik, A.
L. Norde en A. Memelink.
Uit het finantieel verslag bleek dat 1954 met
een klein batig saldo sloot.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de
aftredende voorzitter bij acclamatie herkozen.
Voor het jaar 1955 werden in de kascontrole-
commissie benoemd de heren H. J. Memelink
en H. Kettelarij. De aankoopcommissie werd
opdracht gegeven te trachten een nieuwe stier
aan te kopen. Besloten werd tot verkoop van
de stier „Paul" over te gaan.

KERKDIENSTEN Zondag 9 Januari
Gebouw Irene

9 en 10 uur Ds J. Langstraat
Medlerschool

10 uur Ds ƒ. H. Jansen
Geref. Kerk

10 en 3 uur Ds E. J. Duursema
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 8 Jan. van 5 uur t.e.m.
Zondag 9 Jan. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 93 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 45.— tot f 51.—

Handel was redelijk

Burgelijke stand van 30 Dec t.m. 6 Jan.
Ondertrouwd: M. Ackermanen H. G. Brum-
meiman; J. L. Uenk en E, C. van Asselt.
Overleden: D. Versteege oud 91 jaar.

Dames! Vooral nu
Hamea-Gelei voor Uw banden

Toneeluitvoering.
De onlangs opgerichte toneelvereniging
V.O.P. in het Medler geeft a.s. Vrijdag-
en Zaterdagavond haar eerste uitvoering in
zaal Eykelkamp. Er wordt opgevoerd het
bekende toneelstuk: „Zij, die gestuurd was''.

Ijsbaan Kranenburg
onderdagmiddag is de ijsbaan op de Kra-

nenburg voor het publiek opengesteld. De
jeugd heeft er al dadelijk van geprofiteerd.
Ook 's avonds heerste er een gezellige drukte.
Als het winterweer aanhoudt, zal het ijs-
festijn Zaterdag en Zondag worden opge-
uisterd met muziek.

TUSSEN OUD EN NIEUW
De muziekvereniging „Concordia" luidde
klokslag 12 uur met „Uren, dagen, maanden,
jaren" het nieuwe jaar in en speelde vervol-
gens een pittige mars. Intussen had zich een
groot aantal ingezetenen rondom de muziek
geschaard om de nieuwjaarsrede van de bur-
gemeester aan te horen.
Spreker dankte de leden van „Concordia"
voor de medewerking en hoopte, dat zowel
„Concordia" als „Sursum Corda" zich dit jaar
weer menigmaal bij feestelijke gelegenheden
en officiële plechtigheden zullen doen horen.
Het afgelopen jaar kan in materiële zin, over
het algemeen gunstig genoemd worden, aldus
spr. De bedrijven zowel in de landbouw als in
de industrie, alsmede de middenstand, hebben
goed gewerkt en van werkloosheid is gelukkig
op het ogenblik in Vorden geen sprake.
Voor iedere ingezetene was van groot belang,
de vervanging van de verouderde stoomtrein
op 23 Mei door de reeds dadelijk populaire
Blauwe Engel.
De gemeenteraad nam enkele belangrijke be-
sluiten, o.a. tot het bouwen van elf woningen
en tot het aanschaffen van een wegschaaf, ter
bestrijding van het probleem voor de buiten-
wijken, nl. de slechte zandwegen.
Wat de toekomstige plannen van de gemeente
voor 1955 betreft, hierop kan spr. niet voor-
uitlopen, omdat deze zullen worden ontvouwd
in de eerstvolgende raadsvergaderingen.
Lang niet alle wensen, die er in de bevolking
leven, zullen in vervulling gaan. Spr. hoopte
echter dat de werken, die de gemeente in dit
jaar tot stand zal kunnen brengen, mogen
strekken tot vooruitgang en tot grotere bloei.

DAMMEN
In een wel zeer spannende wedstrij l met bij-
zonder mooie partijen, wist Vorden met 11—9
van het nog ongeslagen sterke Almen te win-
nen. De volledige uitslag is als volgt:

O.G. Almen Vorden I:
H. Stoelhorst—J. Oukes
D. J. Koetsier—J. Lammers l—l
B. Groenouwe—J. F. Geerken O—2
G. W. Berkman—B. H. Breuker 0—2
H. Berkenbosch—H. Wansink 2—0
B. J. Schoneveld—Joh. Masselink l—l
G. J. KI. Wassink—Klein Bramel 0—2
A. J. Berkenbosch—W. Kamperman O—2
Dr D. J. J. Groenhuis—C. Hesselink 2—O
D. J. Boltjes—B. Wentink 2—O

EEN BEKEND INGEZETENE OVERLEDEN
In de ouderdom van 91 jaar is alhier over-
leden de heer D. Versteege. Hij was mede-
oprichter van de Coöp. Landbouwvereniging
,,De Eendracht" en van de Dorsvereniging
„Hackfort e.o." Tevens heeft hij 25 jaren da
functie van marktmeester bekleed.
De heer Versteege was op één na de oudste
inwoner van onze gemeente.

OBLIGATIELENING GEMEENTE VORDEN
Lening B

De Gemeente-ontvanger van Vorden maakt
bekend, dat per 2 Januari 1955 zijn uitgeloot
de obligatiën genummerd: 16, 38, 62, 86, 121,
168, 195, 212, 245, 269, 301, 327 en 358.
De per 2 Januari 1955 betaalbaar gestelde
coupons dezer lening zijn inwisselbaar op de
zitdagen Donderdag en Vrijdag van 9—12.30
uur, Zutphenseweg 46. Zij kunnen ook aan
bankinstellingen worden aangeboden.
Men wordt dringend verzocht de coupons aan
te bieden in de maand waarin zij betaalbaar
worden gesteld.

GOUDEN JUBILEUM
Dat er Woensdagmorgen j.l. iets bijzonders te
doen was op het kasteel „Den Bramel", ge-
tuigden wel de vele auto's die de oprijlaan
opreden.
Wat toch was het geval? De heer E. J. Woes-
sink, huisknecht-chauffeur, was n.l. die dag
50 jaar onafgebroken op genoemd kasteel
werkzaam geweest en zou ter ere van dit bij-
zondere feit in de bloemetjes worden gezet.
Nadat de heer Woessink met zijn familieleden
op Huize ,,Den Bramel" waren gearriveerd,
nam de heer W. J. Thate, werkgever, het
woord. Spreker schetste de jubilaris als een
zeer getrouw werknemer alsmede de zeer
goede verstandhouding die er al die jaren
tussen hem en de heer Woessink had bestaan.
Spr. bood de trouwe huisknecht 'n enveloppe

.met inhoud aan.
'De heer Mr O. Thate, burgemeester van Gors-
sel, sprak namens de kinderen zijn gelukwen-
sen uit.
De burgemeester van Vorden, de heer A. E.
van Arkel, deelde mede, dat het H.M. de
Koningin behaagd had voor zijn getrouwe

^diensten hem te vereren met de versierselen
ran de Eremedaille in brons, verbonden aan

de Orde van Oranje Nassau. Spr. spelde da
jubilaris na zijn toespraak hem de versierselen
van genoemde Orde op de borst.
Ook mevrouw Thate liet zich de gelegenheid
niet ontnemen om een dankwoord te spreken.
Zij vond het jammer dat de echtgenote, met
wie zij 5 jaar had mogen samenwerken, dit
heugelijk feit niet heeft mogen beleven.
Vanwege van eigen familie werd de heer
Woessink een fotoalbum aangeboden waarin
zoveel mogelijk foto's van zijn gehele dienst-
tijd waren bijeen verzameld, zowel in huis als
in het koetshuis.
De jubilaris dankte in gevoelvolle woorden
een ieder persoonlijk die tot hem het woord
had gericht. Ook richtte spreker het woord
tot het alsnog dienstdoende personeel van
„Den Bramel" waaruit bleek de goede ver-
standhouding die er vroeger heerste en er nog
heerst.
Van de receptie, die Woensdagmiddag in café
Lettink plaats vond, werd een zeer druk ge-
bruik gemaakt. Vele vooraanstaande ingezete-
nen hadden van deze gelegenheid gebruik ge-
maakt hem persoonlijk de hand te drukken.
Wij wensen de heer Woessink, die thans 74
jaar oud is en zich nog zeer fit gevoelt, toe,
dat hij nog menig jaar zijn werkzaamheden bij
zijn vertrouwde werkgever mag blijven ver-
richten.

VERWARMING DEFECT
Daar de verwarmingsinstallatie van de Chr.
school aan het Hoge defect is, kan er a.s. Zon-
dag geen Zondagschool gehouden worden»
Men begint weer op Zondag 16 Januari.
Maandag zullen de herstelwerkzaamheden
klaar komen, zodat de lessen van de dag-
school a.s. Dinsdag hervat worden. Alleen de
3e klas, onder leiding van de heer Scholten,
begint a. s. Maandag in Irene.

DEPOT RAMPENFONDS
Om bij eventuele rampen direct over het
meest benodigde te kunnen beschikken, heeft
het Rode Kruis te Zutphen een rampendepót
ingericht op de zolder van de O.L. Dorps-
school alhier. Laten we hopen, dat men de
goederen nooit zal behoeven te gebruiken.

MARKTEN
In 1954 werden op de markt alhier 4.165 big-
gen aangevoerd en op de verlotingsmarkt 28
runderen. Verder iedere Vrijdag veel groente
en vis.



BIOSCOOP
Voor hedenavond staat er een zeer bijzondere
film op het programma. „Zij die van de zonde
leven", behandelt het leven van de Parijse
prostitué's.
Het wordt op beklemmende wijze gespeeld
door een aantal mensen, wie het bittere ernst
was met het onderwerp dat zij aan de orde
stellen. Het zien van deze film zal misschien
velen tot nadenken brengen over ,,het leven",
waar vaak zo nonchalant over gesproken
wordt. Vooral het spel van Francoise Arnoul
als de prostitué Olga en van Raymond Pelle-
grim, als de souterneur Jo, verdient alle lof.
De gegevens van de film zijn ontleend aan de
politie-archieven, dus het is niet zo maar „een
verhaal". Het zal velen de ogen openen voor
de schandelijke practijken waarmee de souter-
neurs het leven van talloze meisjes en vrou-
wen in alle landen der wereld bedreigen.

GEMEENTERAAD
Openbare vergadering van de Raad, te houden
op Maandag 10 Januari a.s. des namiddags
half acht ten gemeentehuize.
Aan de orde is o.a.:
De aankoop bouwterrein, gelegen aan de
Molenweg, van de rijwielfabriek „Empo";
Alsvoren van de fa Gebr. Haverkamp, borstel-
fabriek te Vorden;
Aankoop van een blok van 4 woningen, met
schuurtjes, erven, tuinen en bouwterrein ge-
legen aan de Insulindelaan;
Bouw van ambtswoning v. d. Burgemeester;
Benoeming advies-commissie woonruimtewet
1947;
Aanbieding gemeentebegroting 1955.

VOETBAL
Vorden heeft Zondag tegen Steenderen 2 kost-
bare puntjes weten te vergaren, door na een
spannende strijd met 2—l te winnen. Hoewel
Vorden daardoor nog met l punt achterstand
op de laatste plaats staat, zijn hierdoor de
perspectieven wat gunstiger geworden en be-
staat er een kans om de degradatiedans te
ontspringen, wanneer er tenminste in de
komende wedstrijden met enthousiasme en
overleg gespeeld wordt. De wedstrijd tegen
Steenderen bracht niet bepaald fraai spel,
zelfs ging het af en toe te hard.
Vooral Steenderen kreeg nogal eens vrije
schoppen tegen zich. Voor de rust was Steen-
deren het meest in de aanval-en de l—O voor-
sprong was dan ook niet onverdiend. Na de,
Tust kreeg Vorden de sterke wind achter en'
"kwam nogal eens voor het doel der gasten.
Er werd nu gelukkig eens wat meer geschoten
en er werd ook in deze linie fel op de bal ge-
zeten. Hierdoor slaagde Huetink met een kop-
bal er in de stand gelijk te maken. De rechts-
buiten Uenk bracht even later uit een voor-^
zet van links met een fraai schot de stand o]
2—1. Zelfs kreeg Vorden even voor het einde
nog een pracht kans om de score te verhogen,
doch het schot van Uenk ging juist over.
Verdere wedstrijden werden er niet gespeeld.
IJs en weder dienende trekt Vorden I a.s.
Zondag naar Keyenburgse Boys I, waar haar
een zware opgave wacht. Door de overwin-
ning van Zondag hebben de geel-zwarten
weer moed gekregen, welke er ongetwijfeld
toe zal bijdragen dat het elftal van het begin
tot het einde voor een eervol resultaat zal
vechten.

NIEUWE BRIEVENBUS
Op het verzoek van een aantal bewoners van
Villa Nuova en omwonenden om daar een
brievenbus te paatsen, is goedgunstig beslist.
De brievenbus is vorige week aldaar geplaatst
•en dit betekent voor de bewoners van de Zut-
phense weg een groot gemak.

REEDS SNEEUWKLOKJES
Het zeer zachte weer van de vorige weken
heeft zelfs de bloemen ir* de war gebracht. We
zagen in een tuin aan de Schoolstraat reeds
sneeuwklokjes in volle boei. Deze voorjaars-
boden komen anders op zijn vroegst eind
Januari te voorschijn.
Hadden ze geweten, dat er nu zo'n koude
oostenwind zou waaien, dan zouden ze zich
wellicht nog even bedacht hebben!

RATTI-NIEUWS
Koning Winter deed j.l. Zondag haar invloed
al gelden, zodat de ontmoeting Keyenburgse
Boys III—Ratti III werd afgelast.
De wedstrijd Steenderen III—Ratti II ging
echter wel door. In deze ontmoeting zorgde de
Ratti-middenvoor er voor, dat .de ruststand
met een 2—O voorsprong voor de Rati-reser-
ves inging. De einduitslag 3—l voor Rati II
•gaf de verhouding zeer goed weer.
Ratti I ontvangt a.s. Zondag Deo I thuis en
kan beide punten behalen, wanneer ze de
tegenstanders niet onderschatten.
•Voor Ratti II staan de zaken er heel anders
voor. Die moeten a.s. Zondag te Baak tegen
de koploper Baakse Boys I vechten voor het
Taehoud van de tweede plaats. Als alle spelers
van het begin tot het einde voor de volle
100°/o werken en de aanvallen meer over de
.-vleugelspelers worden geleid, kan het tweede
jmet één en misschien met beide punten huis-
waarts keren.

TONEELUITVOERING
De R.K. Toneeluitvoering „Internos" heeft
voor de derde maal thans een opvoering ge-
geven van het toneelstuk in 3 bedrijven „Zo
lang er mensen zijn", door Torn Bouws. Dit-
maal was het batig saldo bestemd voor de
Stichting R.K. Maatschappelijke Gezinszorg.
Het stuk is een dubbel succes geworden, want
niet alleen wisten de spelers en speelsters
door hun goede voordracht en vlot spel een
mooie avond te verzorgen, maar ook de kas
van de Gezinszorg vaarde er wel bij.
Aan het slot van de avond sprak de voorzitter
van „Internos", de heer A. Mombarg. tevens
een afscheidswoord tot mej. N. Krauts, die
naar Nieuw-Zeeland zal emigreren. Hij dankte
haar voor haar steeds trouwe medewerking en
wenste haar veel succes voor de toekomst.
Een en ander ging vergezeld van een bloem-
stuk.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot, de heer A. D. A. Wolbert,
is met ingang van l Januari j.l. benoemd tot
opzichter bij het Rijksinstituut voor Drink-
watervoorziening te Den Haag, belast met de
bouw van de nieuwe watertoren te Meppel.

TAFELTENNIS
Nu de eerste helft van de Bondscompetitie er
op zit en de verenigingen thans enige weken
rust hebben, blijkt het, dat Dio I in de 3e klas
A van de afd. IJsselstreek, de op één na laat-
ste plaats bezet met 4 punten uit 9 wedstrijden.
De Kranenburgers zullen er in de tweede helft
rekening mee moeten houden, dat zij door nog
meerdere verliespunten ernstig gevaar lopen
naar de 4e klas te degraderen.
Ook de Dio-reserves staan er niet rooskleurig
voor en bezetten de laatste plaats in de 4e
klas A, zodat er voor dit drietal eveneens nog
een zware taak te wachten staat.
Van deze rustperiode werd gebruik gemaakt
om een vriendschappelijke ontmoeting te
spelen tegen de plaatselijke tafeltennisclub
van 't Nut.
De ontmoeting vond plaats in 't clubgebouw
van N.T.T.C, in de Smidsstraat, alhier.
Dio I wist met 9-1 te zegevieren over N.T.T.C.
I, terwijl de Dio-reserves een 10—O nederlaag
leden tegen het tweede team van N.T.T.C. Er
werd in zeer vriendschappelijke sfeer ge-
speeld en waardoor het contact tussen beide
verenigingen ten zeerste werd bevorderd.

Wij wekken uw aandacht

voor wekkers. De beleefde wekker, die
eerst zacht afloopt en dan steeds luider
klinkt. Nadat u gewekt bent kunt u op-
gewekt opstaan.

fa Martens - Horlogerie

OPRUMNG
van enkele artikelen

*Maar 10 pCt. korting op
alle andere goederen.

^Vanaf Dinsdag 11 Jan. tot en met
Zaterdag 15 Jan.

MOMBARG
KRANENBURG - Telefoon 279

Op 't platteland zie je veel gras,
Maar overal „gezien'' is toch Shell Butagas

„ Toneelver. V.O.P.
Itiivoering Medler

op Vrijdag H en Zaterdag 15 Jan.

Opvoering van het toneelstuk

„Zij die gestuurd was"
in zaal Eykelkamp, Medler,
aanvang 7.30 uur n.m.

Voorverkoop van kaarten bij
de heer Van Amerongen
en aan de zaal

Entree f 1,— (exci. bel.)

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. We e k hout, Burg. Galléestraat 34
"s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Bekijkt U 't maar

Neem er de tijd voor.
Neem eens een week de proef op de
som. U kunt immers een installatie
op proef krijgen. Shell Butagas heeft
louter voortreffelijke kwaliteiten en
biedt voordelen boven alle andere.

Hoeveel goeds U erover hoorde of las,
Boven verwachting is

Shell
Butagas.

Seizoen-Opruiming
Opzienbarend zijn onze op-
ruimingsprijzen niet, in
laarzen, tassen,
schoenen, pantof-
fels.

Wél voor degenen die ze passen, o.a.

Baggerlaarzen f 8.95
Dameslaarzen f 5.95
Tassen vanaf f 0.95

«/7« binnen, t is winter

Sctioenhandel H. G. fllbers

ONTVANGEN:

Het nieuwe
Philips Radiotoestel

BI AMPLI
met gescheiden hoge en lage tonen.

ELECTRO-, RADIO- en
TELEVISIEBEDRIJF

P. DEKKER
Telefoon 253

Contact wordt in 1150 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!

BoekhoudingVOOR UW
hebben wij geregeld voorradig

Tabellarische boeken,
Kasboeken,
Winkelboeken, enz.
Kaartsystemen, Kaartenkas-
ten, Briefordners.

en alle andere kantoorbenodigd-
heden.

FA. HIETBRINK

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

vraagt voor spoedige indiensttreding:
a. Aankomende bediende, 16—20 jr

mannelijk of vrouwelijk, met Mulo
of gelijkwaardige opleiding.

b. Jongste bediende, mannelijk of
vrouwelijk.

Sollicitaties zowel mondeling als schrif-
telijk.



Enige kennisgeving

Baron en Baronesse
van Dorth tot Medler-
de Weichs de Wenne
geven met vreugde ken-
nis van de geboorte
van hun dochter

Swana Elisabeth

Hengelo-G. 6 Jan. '55
Huize ,,'tZelle"

De Heer en Mevrouw
van Soest-Struik geven
met grote blijdschap
kennis van de geboor-
te van hun dochter

Ingeborg Dorine
(Inge)

Hengelo-Gld.,
Ie Kerstdag 1954
„de Knalhutte"

Voor de vele en har-
telijke blijken van be-
langstelling bij ons
zilveren huwelijksfeest
ondervonden, betuigen
wij onze hartelijke
dank,

D. Klein Bleumink
B. J. Klein Bleumink-

Kuypers

Linde, Januari 1955.

>E. HYLKEMA

Tandarts
afwezig

Vrijdag 14 en 21
Januari

A.s. Dinsdag U Jan.

gesloten

A. F. WIGGERS
Smederij — Linde

Voor goede

NAAR

Arie Tragter

Hypotheek
gevraagd

i f 4000.— in win-
kelpand, (liggend aan
hoofdweg), f 30.— a
f 40. — per maand af-
lossen. Brieven letter
B.H. Bureau Contact,

Verloren een linker
damesglacé, donkerbl.
Insulindelaan richting
Dorpsstraat. Terug te
bezorgen bij H. Kip,
Insulindelaan 28.

Gevraagd meisje voor
de ochtenduren.
't Hoge 43, Vorden.

Biedt zich aan flink
zelfstandig meisje, voor
4 a 5 dagen per week.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

Flink gediplomeerd
persoon, middelbare
leeftijd, z.z.fl. geplaatst
4 dagen per week op
kantoor of dergelijke.
Br. let. Z. Adv. bur.
te Slaa.

CONTACT
hét blad voor Vorden

Heden overleed na een kortstondige
ziekte, geheel onverwachts, onze lieve
Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot-
vader

DERK VERSTEEGE
wedn. van Johanna Lebbink

in de gezegende ouderdom van ruim
91 jaar.

Dat hij rust in vrede is ons tot troost.

Fam. B. Weustenenk
Fam. Wed. D. Versteege
Fam. B. H. Lebbink

VORDEN, l Januari 1955.
B 54
De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op Woensdag 5 Jan. op de Alg.
Begraafplaats te Vorden.

NEP. RODE KRUIS
Het bestuur van de afd. Zutphen
deelt mede, dat er te Vorden

een r a m p e n d e p ó t
is ingericht.

De goederen zijn opgeslagen op de
zolder van de

O.L. Dorpsschool, Kerkstr. 17

Nu stukken voordeliger
bij

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26 - Telefoon 514

Vorden

Goederen niet in de
opruiming 10 pCt. korting

Mij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

4e Nutsavond
op a.s. Vrijdag 14 Januari
8 uur, precies.

Kiinstavoncl

door Liesbeth van Buul,
Solodanseres en Norbert
Loeser, Comp.-begeleider.

Een avond van hoogstaand kunstgenot, die wij
gaarne aanbevelen, op dat u later niet zult zeg-
gen: „Wat jammer dat ik die avond gemist heb".

Vrije toegang voor Nutsleden met l
huisgenoot. Entree voor Nutsleden van
andere Departementen f 0.50 per pers.
Voor niet-leden f 1.— per persoon.

Profiteert nu nog

t.e.m. Zaterdag 15 Januari van
onze opruiming en 10 pCt.

•torting.

Schoolderman V O R D E N

Vanaf heden Zaterdag 8 Januari t.m.
Zaterdag 15 Januari

bij

Wullink's Schoenhandel

Ook deze keer vindt u weer vele verrassende koop-
jes in Dames-, Heren- en Kinderschoenen.

Tevens kunt u profiteren van de
1O pCt. korting, die u krijgt op alle
schoenen die u buiten de opruiming
koopt.

Deze week geen zichtzendingen, alles a contant.

WULLINK'S Schoen h a n d e l
Dorpsstraat 4, Vorden

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Zondagsschool

CHR. SCHOOL dorp
Wegens defecte ver-
warming begint de
Zondagsschool n ie t
a.s. Zondag, doch

16 Januari
om half elf

H.H. landbouwers
ons nu uw oude

binderdoeken
ter reparatie, dat is z.g.
werkspreiding

Aanbevelend,

G. W. Luimes

Wilde konijnen
gevraagd.

W. ROSSEL
Pluim veehandel

Telf. 283 Vorden

A.s. Zondag

Ratti I -
Deo I

Aanvang 2 uur

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, ge-
boot tekaartj.es, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

S c h a a t s montuur
en ook reparatie.

Aanbevelend

G. W. Luimes

Gevraagd met l Mrt.
of eerder

een DAGMEISJE
H. Wesselink

Insulindelaan

Gevraagd een werk-
ster of dagmeisje
Adr.: Mevr. Rombach
Zutphenseweg 22

Gevraagd:
zit-slaapkamer

met gedeeltelijk pen-
sion te Vorden.
Br. letter A, adv. bur.
Te Slaa.

Te koop wegens over-
compleet, nieuwe huis-
houdkachel, crème, m.
plaat en pijp, merk
Etna, bij A. KI. Bramel
Stationsweg 15,

Vorden

Weggelopen een jonge
herdershond, naam
Herta. Tegen beloning
terug te bezorgen bij
Derksen, Zwarteweg
30, Vorden.

Te koop de helft of
een vierdel van een
vette koe. G. Groot
Jebbink, „Jimmink",
Linde

Te koop vierdel van
een vette maal bij H.
J. Beumer, Linde.

Te koop 2 grote hon-
den, oud en jong.
P. G. van Asselt,
Linde.

Te koop l dragend
varken, G.IJ., werp-
tijd 20 Jan., en een
vierdel van een koe.
H. Bargeman, C 93,
„Nifenkamp'' Vorden.

Te koop een r.b. maal-
kalf, 8 dagen oud.
H. J. Veenhuis, B 78
Vorden

Te koop een r.b. vaars-
kalf. B. Gr. Jebbink,
C 110, Vorden.

Billijk te koop:
l Mobilet, prima;
l Jupiter, als nieuw;
l Berini, ook prima
zonder fiets.
Adres te bevr. Bur.
Gontact.

Te koop een dr.
varken. Wed. B. H.
Mullink Delden

Te koop dr. varken
a.d. telling 15 Jan.
H. Bosman

bij 't zwembad

Te koop biggen.
N. van Gijtenbeek

40 Warken

Te koop een mooie
kamerkachel.

Dr C. Lulofsweg 2

Te koop toom biggen
G. J. Wunderink,

Kranenburg

Toom biggen te koop
H.WeenkDeldenB20

Te koop biggen, vier-
dels van een jonge koe
en F.H. maalkalf.
D.Pardijs Kranenburg

Best Brood
dat brood van

SCHURINK



GRIJP
DE KANS!

Op goederen niet in
de opruiming 10 pCt.
korting.

*
Geen zichtzendingen

*
Betaling a contant

Nu kunt u voordeliger kopen dan ooit.
SPOTKOOPJES op allerlei gebied.

HERENSCHOENEN, om te stelen zo mooi
en zo goedkoop!

DAMESSCHOENEN voor zool- en
hakkenprijs.

Ook in KINDER- en MEISJESSCHOENEN
kunt u bijzonder voordelig terecht.

A. JANSEN - Schoenbande!

Alleen nog de a.s. week
Gemoltoneerde goederen met 15 pCt. korting

Wollen meisjesjaponnen met 20 pCt. korting

Wollen heren- en jongenspullovers, -truien en
-vesten met 15 pCt. korting

PROFITEERT HIERVAN

Voor kwaliteitsartikelen naar

LUTH „VORDEN

Nutsspaarbank
Vorden

Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun spaar-
bankboekjes voor rentebijschrijving in
de eerste helft van Januari in te leveren.

SCHOOL MET DE BIJBEL
Het Hoge 40

Alle lessen worden hervat op Dins-
dag 11 Januari om 9 uur.

De 3e klas van meester Scholten
heeft ook les Maandag 10 Jan. in Irene.

Het hoofd der school
A. J. ZEEVALKINK

Bij CENTRA
KOOPT U VOOR EEN KWARTJE

150 gr. boterhamkorrels, 25
150 gr. vruchtengries 25
200 gr. amandelgries 25
250 gr. vfjgen 25
250 gr. witte bonen 25
250 gr. capucijners 25
250 gr. rijst 25
300 gr. vermicelli 25
6 muskaatnoten 25
l ontbijtkoek 25
10 maggi blokjes 25
l tube kachelglans 25
200 gr. Marie 25

2 pakjes champo 25
l pak puzzle lucifers 25
1 rol kastpapier 25
2 rol closetpapier 25
l afwasborstel 25
l fles azijn 25
l fles puddingsaus 25
l blik soepgroenten 25
l potje mosterd 25
l pak paneermeel 25
7 pakjes van. suiker 25
1500 gr. soda 25
200 gr. Petit Beurre 25

T. van der Lee - 't Hoge

J-raag niet hoe net kan.
MAAR PROFITEER ER VAN.

500 gr. gesm. vet
500 gr. vet spek
200 gr. hamworst
200 gr. bloedworst 30 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

50 et
98 et
60 et

200 gr. rund. rookvl. 98 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gr. gekookte ham 98 et
2 rook worsten 119 et

UCTIJMSNCCWrc

OLS UCT YOMTVONJ

Bakker SCHURIHK
Zo als altijd betalen
wij de hoogste prij-
zen voor alle soorten

Pluimvee

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

Adverteer in Contact
Brrr, 't wordt koud!
Leren jassen,
Leren handschoenen
hebben we genoeg.
Dan kunt u er tegen!
SPOTPRIJZEN!

Aanbevelend,
G. W. Luimes

Bomen helpt niet!

Over uw ogen praten baat niets. Als u
ontdekt dat ze niet 20 goed meer zijn,
even naar de oogarts en dan naar

fa. HARTENS,
de opticien die u helpt met raad
en daad.

Wij komen graag even bij U

J. B. Gerritsen Vorden

OLIEFABRIEKEN lüIT CA LV E-DELFT

Vordense Marktvereniging

Subsidie - aanvragen
dienen uiterlijk

Zaterdag 15 Januari a.s.

bij de secretaris der vereniging

Molenweg 35, te worden ingediend.

Wind en weder dienende is de

Ijsbaan Kranenburg
geopend, alle dagen vanaf 's middags l uur.

's Avonds verlicht!

Zaterdag en Zondag muziek

DENKT
U OM DE Fi lmavond

van het
Nederlands
BIJBEL-GENOOTSCHAP

A.s. Donderdagavond
13 Jan. Half acht
in Irene

Toegang vrij Collecte a.d. uitgang

Zie de RAAMBILJETTEN!

„HET BINNENHUIS"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden — Telefoon 314

Wollen dekens
Halfwollen dekens

Gewatteerde dekens
Molton dekens

Spreien
Binnen vering matrassen

Kapokmatrassen
Rubbermatrassen
Spiraalmatrassen

Ledikanten
Tochtband

Aanbevelend A. POLMAN
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