
HET VORDENSE NUT BESTAAT 140 JAAB
In de woensdagavond gehouden (Nutsavond
heeft de voorzitter, de heer H. Wesselink, vooraf
even het punt aangeroerd, dat het Vordense Nut
op 7 januari j.l. 140 jaar bestond. Hoewel 140
jaar op zichzelf een respectabel aantal is, meen-
de hij dat met de gebruikelijke receptie en het
bijbehorende historisch overzicht beter gewacht
kan worden tot de afdeling over 10 jaar haar
150 jarig bestaan herdenkt. Wel memoreerde hij
in 't kort wat het Nut in de loop van al die jaren
voor Vorden heeft betekend, waarvan de onder-
afdelingen de Nutsspaarbank ruim 130 en de
Nutsbibliotheek ruim 100 jaar bestaan.
Dank zij de uitstekende bouwkunde- en teken-
lessen heeft Vorden goede bouwkundigen voort-
gebracht en ook stond hij nog even stil bij de
vroegere Nutszangschool o.l.v. meester Schut en
bij het feit dat de gymnastiekvereniging „Spar-
ta" ook uit Nutsinitiatief geboren is.

Spr. vroeg zich wel af of de leden genoeg
respect kunnen opbrengen jegens hun eigen ver-
eniging en wees op hun verplichtingen jegens
het Nut. Wij zijn onze voorvaderen dankbaar
voor wat zij in die dagen, welke veel moeilijker
waren dan thans, voor de gemeenschap gedaan
hebben en daarom moeten wij er thans voor
zorgen dat het Nut niet uit lakse en lauwe leden
bestaat. Spr. rekende dan ook op krachtiger
steun en medewerking. Het bestuur wil gaarne
het werk uitvoeren.
Hierna las de voorzitter een binnengekomen ge-
lukstelegram voor van de afdeling Winterswijk.
Namens de afdelingen Doesburg, Warnsveld,
Zelhem en Zutphen, waarvan afgevaardigden op
deze Nutsavond aanwezig waren, kwam de voor-
zitter van het Depertement Doesburg, de heer
Visser, het Vordense Nut gelukwensen met zijn
140-jarig bestaan. Hoewel het niet gebruikelijk
is om voor een dergelijk jubileum te komen
feliciteren, meende hij voor Vorden toch wel een
uitzondering te maken en wel omdat deze af-
deling veel voor het district doet. De secretares-
se, mevrouw van Mourik, is reeds 10 jaar be-
stuurslid van de districtscommissie en de heer
Wesselink vervult al enige jaren het voorzitter-
schap van deze commissie.
Hij memoreerde hoe prettig en zakelijk de
distric'tsvergaderingen door hem geleid worden,
hetgeen tot uiting komt in een prettiger geest
en een dukker bezoek dan voorheen. Hij over-
handigde namens de aanwezige Departementen
een enveloppe met inhoud.
De heer Wesselink was zeer dankbaar voor dit
bewijs van medeleven. Hij had de benoeming
van districtsvoorzitter destijds met enige
schroom aangenomen, doch mede dank zij de
prettige samenwerking was hem deze taak bij-
zender meegevallen, hetgeen ook het geval was
geweest met de administratrice, mevrouw van
Mourik.
De voorzitter heette aan het begin van de avond
nog in het bijzonder mevrouw van Arkel wel-
kom in het Vordense Nutsdepartement en hoop-
te dat zij vele avonden aanwezig zou zijn en
verder wenste hij alle leden nog een voorspoedig
1958.
De hoofdschotel van deze avond was de op-
voering van het toneelstuk „In de Schaduw van
Twijfel" van de Engelse auteur Norman King.
Evenals vorig jaar verzorgde de Toneelgroep
„De Hoveniers" uit Bilthoven deze toneelavond
en de reputatie van dit gezelschap heeft ook nu
een volle zaal getrokken. De aanwezigen hebben
weer genoten van het voor amateurs op bij-
zonder hoog peil staande spel en bovendien van
de spannende irfhoud. Het stuk behandelde het
actuele probleem van het atoomgeheim, dat een
reeds eerder voor verraad veroordeelde natuur-
kundige in moeilijkheden brengt.
Het stuk werd zo goed gespeeld dat de span-
ning met de minuut steeg en tot aan het ver-
lossende einde geen moment geweken is. Geen
enkele rol in dit ongetwijfeld moeilijke stuk
was zwak bezet. Toneelspel van een dergelijk
gehalte zien wij helaas in Vorden te weinig.

Vanzelfsprekend kreeg het gezelschap aan het
slot een welverdiend en langdurig applaus, het-
geen de voorzitter van het Nut nog eens met
woorden onderstreepte, waarbij hij hoopte dat
de groep ook het volgend jaar weer terug zou
komen in Vorden, waarmee de toeschouwers het
zeker eens zullen zij».
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BIOSCOOP
Vanavond draait de Hollandse speelfilm „Kleren
maken de man", in het Nutsgebouw. Er doen
verschillende spelers mee die door de radio
grote bekendheid hebben verworven, o.a. Johan
Kaart, Rijk de Gooyer, Cees Laseur, Mimi Boes-
nach en Nell Koppen.
Het is een amusante film met veel dolkomische
situaties, waarmee men zich best een avond kan
vermaken.
Volgende week zondag vraagt een Duitse film
weer de aandacht. Niemand minder dan Heinz

• Rühmann (voor de1 oorlog reeds bekend om zijn
groot komisch talent) speelt de hoofdrol in „Ar-
tiestenbloed" (zo vader zo zoon).
Heinz Rühmann is echter niet alleen een groot
komiek, hij weet ook van de dramatische mor
menten in zijn rollen iets aparts te maken, zo-
dat de toeschouwers uitermate geboeid worden
door zijn meeslepend spel.
In deze kleurenfilm is hij een muzikale clown,
die een grote liefde voelt voor een zesjarig
jongetje Ulli. Als de moeder het kind weer tot
zich wil nemen is Teddy, de clown, geheel uit
het veld geslagen en probeert hij met het kind
te vluchten. Als hij achterhaald wordt begrijpt
hij dat het uur van scheiden is aangebroken en
blijft hij alleen achter met zijn verdriet.

UITVOERING „CONCORDIA"
De muziekvereniging „Concordia" geeft op
zaterdag 25 januari een contact-avond voor do-
nateurs. Voor de pauze wordt een muziek-pro-
gramma gebracht, waarin ook enkele populaire
nummers voorkomen, die dikwijls voor de radio
worden gespeeld.
Na de pauze voert de toneelgroep van „Con-
cordia" een klucht op, in twee bedrijven. Na af-
loop is er bal.
Volgende week worden nadere bijzonderheden
bekend gemaakt. Degenen, dfe nog geen dona-
teur zijn van „Concordia" en toch de uitvoering
willen bijwonen, kunnen zich alsnog als dona-
teur aanmelden.

KERKDIENSTEN zondag 12 januari.
Hervormde kerk.

9.50 uur Ds. B. C. Visser,
van Oegstgeest

Jeugddienst. Onderwerp: „Namaak".
7.15 uur Ds. ƒ. H. Jansen
Onderwerp: „De straf, de vloek en de
toorn van God."

Medlerschool
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 11 jan. van 5 uur tot en met
zondag 12 jan. Dr.de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 12 jan. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Brand melden: no. 541 .
Weekmarkt.

Wegens mond- en klauwzeer is de markt
tot nader datum uitgesteld.

Solexfanaf 349.50
•jc Solex service-station

. Tragter

Burgelijke stand v. 3 jan. t.m. 9 jan.
Geboren: z. van J. B. van der Logt en W.
G. M. van der Logt-Eijkelkamp; d. van
E. Wentink en G. }. Wentink-Maalderink;
d. van H. Fokkink en J. R. Fokkink-Wen-
sink; d. van M. H. Gotink en B. Gotink-
Rouwenhorst.
Ondertrouwd: CjtfL Wullink en G. Boven-
schutte.
Gehuwd: Geen. Overleden: Geen.

Verkoudheid
van neus, keel of borst,
snuift en wrgft U weg mot

WAT ER IN 1957 WERD GESLACHT
In het jaar 1957 werden bij de slagers geslacht
173 runderen, 50 kalveren, 311 varkens en l
schaap.
I lot aantal h'uisslachtingen bedroeg 78 runderen,
42 kalveren, 438 varkens, 2 geiten en 3 schapen.
Door de slagers werd in 1957 van elders in-
gevoerd 10.466 kg vlees en door de Eerste Gel-
derse Vleeswarenfabriek 2.101.797 kg.

VOETBAL
A.s. zondag zal Vorden II op eigen terrein de
strijd aanbinden tegen Grol II. De reserves ver-
loren destijds in Groenlo met 5—l en zullen er
zeker op gebrand zijn om revanche te nemen.
Bovendien verkeert Vorden II nog in de onder-
ste regionen en zal elke gelegenheid te baat
moeten nemen om degradatie te ontlopen.
Aangezien Vorden I geen wedstrijd heeft, kun-
nen de reserves volledig uitkomen, zodat een
kansje op een gelijk spel zeker niet onmoge-
lijk is.
Vorden III trekt naar Cupa III (Buslo, gem.
Voorst) en kan hier eveneens beslag leggen op
de beide punten.
Vorden A speelt op eigen terrein tegen Ratti A
en zal ongetwijfeld trachten haar ongeslagen
record te handhaven om zodoende haar fraaie
kans op het kampioenschap niet te verspelen.
Overigens valt van een plaatselijke derby wei-
nig te voorspellen.
VELE KLEINTJES MAAKTEN WEER EEN

GROTE!
In 1957 is in de kleine busjes, die ook in onze
gemeente maandelijks worden aangeboden ten
behoeve van de HeMaVa-combinatie meer dan
honderd vijf en twintig duizend gulden opge-
haald. Dat is het resultaat van de trouw van een
aantal kinderen, die door weer en wind met zo'n
busje lopen voor het werk in de Heidring Stich-
tingen te Zetten, de Martha Stichting te Aphen
a/d Rijn en de Stichting Valkenheide te Maars-
bergen. Voorwaar een bewijs, dat vele kleintjes
nog altijd één grote maken.
Het bestuur van HeMaVa was met dit prachtige
bedrag heel blij en dankt alle gevers en geef-
sters hartelijk. Voor hen, die eens wat extra's
willen doen voor de meer dan duizend in ge-
noemde protestantse inrichtingen verblijvende
kinderen, vermelden wij graag nog het adres:
Bureau HeMaVa, Johan van Oldenbarnevelt-
laan 44, Amersfoort, Postrekening 4846.

GEMEENTEWAAG OVER 1957
Op de gemeentewaag werden in het afgelopen
jaar 16174 varkens gewogen.

NIEUW GYMNASTIEKGEBOUW IN GE-
BRUIK GENOMEN

Met ingang van het nieuwe jaar is het nieuwe
gemeentelijk gymnastieklokaal door de verschil-
lende scholen en verenigingen in gebruik ge-
nomen.
Het is een prachtig modern gebouw geworden
met een ruime zaal en moderne toestellen. Ach-
ter het gebouw is nog een open terrein, keurig
afgerasterd, waar openlucht-oefeningen gehou-
den kunnen worden.

CHR. GEM. ZANGVERENIGING
De Chr. Gem. Zangvereniging „Excelsior" zal
op 14 januari a.s. deelnemen aan de zangers-
avond te Didam. Tevens hoopt zij op 22 januari
a.s. een uitvoering te geven in „Irene" met
medewerking van de toneelgroep „De Driehoek"
uit Zutphen.
Voor de pauze bestaat het programma uit zang,
terwijl na de pauze het toneel „Blinde Ogen"
opgevoerd zal worden.
Een advertentie in ons volgende nummer geeft
nadere bijzonderheden.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 10 uur spreekt Ds. B. C. Visser,
van Oegstgeest, over het onderwerp:
„NAMAAK".

*
De samenzang begint om 9.50 uur.

RATTI-NIEUWS
Vorst en dooi waren verleden week oorzaak,
dat voor Ratti alle wedstrijden werden afgelast.
Deze week is het eerste vrij evenals de reserves.
De A-junioren spelen echter een zeer belang-
rijke ontmoeting op het terrein bij het zwembad
tegen hun plaatsgenoten Vorden A. Ogenschijn-
lijk liggen de kansen voor de thuisclub het
beste. Ratti B trekt uit naar Zutphen om Be
Quick H te bekampen, waar misschien wel een
mogelijkheid in zit.

KRINGDAG
JBTB KRING „DE GRAAFSCHAP"

Ruim 150 jonge boeren en boerinnen van de
JBTB en JBB Kring „De Graafschap" (Baak,
Steenderen, Olburgen, Warnsveld, Vierakker—
Wichmond, Ruurlo, Hengelo (G.), Drempt.
Keyenburg, Brummen en Vorden-Kranenburg),
hebben dinsdag j.l. het nieuwe verenigingsjaar
ingezet met een bijzonder geslaagde jaarlijkse
Kringdag te Vorden-Kranenburg, waarop naast
ernst en bezinning, de humor en een gezellig
samenzijn niet ontbraken.
De Kringadviseur, Dr. Jos. ter Heerdt uit Vier-
akker, hield een feestpredicatie.
Hierna verzamelden allen zich in zaal Schoen-
aker, die bijna te klein bleek om alle belang-
stellenden te bergen. Kringvoorzitter, de heer
H. Peters uit Leesten, kon tegen drie uur vele
genodigden welkom heten.
In zijn openingswoord sprak hij de wens uit,
dat deze middag mocht bijdragen tot verstevi-
ging der onderlinge banden, de vorming en het
prepareren op de toekomst. Spr. spoorde aan
samen te bouwen aan de toekomst door het be-
nutten van vele mogelijkheden als het volgen
van cursussen, studie-weekends, sportbeoefe-
ning, culturele vorming etc.
Vervolgens werd het woord verleend aan aal-
moezenier pater Stockman voor zijn belangwek-
kende inleiding over „Geslotenheid en openheid
van de Jonge Boerenstand".
Spr. benadrukte sterk, dat de boer op de eerste
plaats zichzelf moet zijn: een mens, die zijn
eigen levenstaak aan kan. Daarnaast zullen we
echter vandaag de dag grote zorgen en moeiten
moeten hebben voor de openheid, d.i. verder te
kijken dan ons eigen erf. Wij jongeren moeten
leren open te staan voor elkaar en belangstel
ling tonen voor elkaar. Spr. betoogde dat de
jonge boeren en boerinnen niet te veel in het
isolement moeten gaan leven. In de toekomst
zullen de meeste van hen terecht komen in een
gezin en daarom is de grote opdracht van tegen-
woordig voor de jongeren om te luisteren, waar
zij staan en elkaar leren begrijpen. Het is een
grote kunst om anderen te leren begrijpen en
hun gedachten ook te leren waarderen.
Ook op het platteland moet men de vrije tijd
waarover men beschikt, benutten om andere
levenswaarden binnen het bereik te halen, b.v.
de literaire waarde, het boek. We krijgen dan
een rijk gevoelsleven, een rijk gemoed. Voorts
moet men openstaan voor het culturele leven,
muziek, toneel e.a. Sta open voor de wereld,
want daar wordt de grote slag geleverd, waar
we niet buiten mogen staan, aldus pater Stock-
mann. Bestudeert wat er gaande is in de wereld
en bidt en werkt hard.
Na deze met grote aandacht gevolgde inleiding
ontspon zich een vruchtbare discussie, waarin
nog verschillende vragen naar voren kwamen
en tot aller tevredenheid werden beantwoord.
De middag werd verder doorgebracht met een
gezellig samenzijn, waarna om 7 uur de afdeling
Vorden op de planken kwam met het mooie
toneelstuk in drie bedrijven van Edm. Luwaet
„Moeder Antje". Dit prachtige stuk, gegrepen
uit het volle leven, bleek op uitstekende wijze
te zijn ingestudeerd en spelers en speelsters
mochten dan ook na afloop een dankbaar ap-
plaus in ontvangst nem<
Voorzitter Peters dankte tot slot allen, die had-
den meegewerkt aan het slagen van deze jaar-
lijkse Kringdag.

DESTRUCTOR
Gedurende de maand december j.l. werden uit
deze gemeente door het destructiebedrijf te Win-
terswijk opgehaald de cadavers van 2 runderen,
2 graskalveren, l vetkalf, 25 nuchtere kalveren,
16 varkens en 24 biggen, benevens een hond.

PSEUDO-VOGELPEST
Onder de pluimveestapel van de landbouwer

H. KI. W. in de buurtschap Linde alhier, is door
de Veeartsenijkundige Dienst pseudo-vogelpest
geconstateerd. De gehele pluimveestapel moest
worden afgemaakt, terwijl tevens maatregelen
zijn genomen om uitbreiding te voorkomen.

DOOR GLADHEID HEUP EN ARM
GEBROKEN

Door de gladheid kwam dezer dagen mevrouw
K. in de buurtschap Hackfort zo te vallen, dat
zij een heup- en armbreuk opliep en in het
ziekenhuis te Zutphen moest worden opge-
nomen.

het gezonde gebaar:

ROTER5EPT
beschermt Uw mond en keel

85 cent



INBRAKEN R.K. PASTORIE EN C.L.V.
„ONS BELANG"

In de nacht van woensdag op donderdag j.l.
hebben inbreker (s) getracht hun slag te slaan
in de r.k. pastorie op de Kranenburg. Zij wisten
zich toegang te verschaffen door het forceren
van een achterdeur, in de gang die de verbin-
ding vormt tussen pastorie en r.k. kerk en
welke naar de centrale verwarming leidde. In
de pastorie werden alle kamers op de beneden-
verdieping doorzocht en kasten, laden etc. over-
hoop gehaald.
Uit de werkkamer der pastoor werden vermist
een bedrag van ƒ 40,— aan geld, verder een
kistje sigaren en een wekker.
De heren hebben kennelijk in tijdnood gezeten,
want in de keuken werd een bedrag aan huis-
houdgeld ongemoeid gelaten. Wel wist men de
sleutels in handen te krijgen, zowel van de kluis
in de pastorie als die der sacristie en het taber-
nakel, doch gelukkig is men er niet in geslaagd
deze open te krijgen. De sleutels werden mee-
genomen. In de pastorietuin werd naderhand
een bankbiljet van 2.50 terug gevonden.
De politie heeft de zaak direct krachtdadig ter
hand genomen met behulp van speurhonden,
doch tot nu toe is men er nog niet in geslaagd
de dader (s) te vinden.
In dezelfde nacht is een poging tot inbraak
ondernomen bij de Coöp. Landbouwvereniging
„Ons Belang" te Linde (Medler). Hier werd
echter alleen een ruit uitgesneden uit de deur
naar het kantoor, terwijl niets is ontvreemd.

R. J. Koerselman

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

Verhuur van Bandrecorders
voor diverse doeleinden, w.o. feest'
avonden, gesproken brief (familie
overzee) enz.
FOTO DOLPHIJN - VORDEN

Januari 1958

A.s. donderdagmorgen 8.30 uur begint de grote
SEIZOEN-OPRUIMING bij H. LUTH, Vorden.

Ned. Bond van Plattelandsvr.,
G.M.v.L., B.O.L.K, B.O.G.
Afdeling Vorden

DE JAARLIJKSE

Propaganda-
Feestavonden

der bovengenoemde organisatie's
zullen gehouden worden op donder-
dag 16 jan. en vrijdag 17 jan. a.s. in
de zaal van Hotel Bakker.
Aanvang 7 uur.

Spreekster voor beide avonden is:

Mevr. Bakhuis-Braskamp over
„Oude spreekwoorden en gezeg-
den".

Hierna opvoering van het toneelstuk:

„'t Was in Mei"
door J. Bus,
door leden van B.O.L.H. en
B.O.G.

Muzikale omlijsting door Der k Bret-
ueld, Hengelo-Gld.

Entree voor leden f 0.50 (bel. inbegr.)
Entree voor niet-leden f 1.25 (bel.
inbegr.)

Extra voordelig
koopt u in onze
opruiming waarmee
wij a.s. woensdag
te 8 uur beginnen.

Dames- en kinderschoenen koopt U voor minder dan
de prijs van zolen en hakken.
Speciale goedkope aanbieding damespantoffels.

Schoenen buiten de opruiming 10 pCt. korting
uitgezonderd rubbermerkartikelen.

WULLINK'S SCHOENHANDEL
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Balans

pruiming
Wij

ruimen
Of

Maandag
20

Dinsdag
21

Vrijdag
24 "

Zaterdag
25

Restanten
nu

voordelig

Woensdag
15

Donderdag
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prijzen

Maandag
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Stukken
voordeliger

Woensdag
22

Donderdag
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10 tot
50 pCt.
korting
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Vrijdag
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A. WOLSING - VORDEN

Nutsgebouw""1

Telefoon 500
V O R D E N

•Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Heden zaterdag 11 jan., 8 uur
de vrolijke Nederlandse speelfilm

Kleren maken de man
met: Kees Brusse, Johan Kaart, Annet
Nieuwenhuijzen, Andrea Domburg,
Cees Laseur, Hans Tiemeyer, Rijk de
Gooyer, Mimi Boesnach, Leo de Har-
togh, Bernard Droog, Steye v. Bran-
denberg, Rita Maréchal, Guus Oster,
Cruys Voorbergh, e.a.

Een film met humor en sensatie.
De beste Nederlandse artisten in een

gezellige film.

C 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

Te koop MEST-
HAANTJES test cross
H. R. „Luimes' Broede-
rij", Hengelo (G.),Tel.
417.

De echte

Lcfodinsche
Levertraan

„Goudmerk"
koopt u bij
Drogisterij

„De Olde Meulle"
a f 1.25 per fles

van 400 c.c.
J. M. v.d. Wal

Gedipl. drogist

Best brood
dat brood van

SCHURINK

Belangrijk koffie-nieuws.
Levensmiddelenbedrijf SMIT introduceert
met voldoening een geheel

nieuw koffiemerk
RODEO"

Gebrand volgens T.D. methode (b l i j f t langer vers).
Een koffie vol van aroma en heerlijk van smaak.

Rodeo-koffie is laag in prijs . . . . maar
beslist goed!
Per 25O gram 164 cent

Ter introductie ontvangt u het tweede pak voor
147 cent, dus 500 gram van deze nieuwe koffie vol
van aroma en smaak voor 311 cent.

SMIT, Zutphenseweg, Tel. 281
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds!



Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden betuigen wij
onze hartelijke dank.

G. J. Elbrink
L. H. Elbrink-

Boesveld

Warnsveld, jan. 1958.
Oranjelaan 2.

Gevraagd flink MEIS-
JE voor winkel en
kantoor. Brieven no.
10 aan het bureau van
Contact.

Wordt gevraagd flink
DAGMEISJE bij de
„Gems", Zutphense-
weg.

Met februari gevraagd
net MEISJE in de
huishouding, voor
halve dagen.
T. Harmsen, Enkweg
15, Vorden.

Huishoudster.
Heer midd. leeftijd
te Zutphen vraagt per
l februari of eerder,
bij voorkeur intern,
voor tijdelijk, een
meisje-huishoudster.
Eigen kamer. Het te-
genwoordige meisje
is voor enige tijd af-
wezig (4-6 weken).
Voorwaarden te be-
spreken. Brieven aan
Boekh. Nijkamp, Zut-
phen, onder vermel-
ding „huishoudster".

Te koop een goed
onderhouden Sparta
BROMFIETS met 2
versnellingen, wegens
aanschaf zwaardere.
J. Kettelerij, 't Hoge
35.

Te koop een BIE-
TENSNIJDER, in
prima staat.
J. W. Wesselink,
't Elshoff.

Aangeboden jonge
HOND, klein soort.
Moeder prima mollen-
hond G. Vliem, Linde.

Te koop Fr. neurende
KOEIEN, met abor-
tusstempel. A. Korne-
goor, Lankhorsterstr.

Te koop een drag.
VAARS, zw. b., bijna
aan de telling, abor-
tusvrij, zeer goede
prod. G. J. Groot
Jebbink, Almenseweg,
Vorden.

Te koop een VIER-
DEL van een jonge
vette koe. Wed. Gr.
Jebbink, 't Haller.

Te koop de HELFT
of 2 VIERDELS van
een vette KOE.
A. J. Vruggink, Riet-
huis, Delden.

Te koop de HELFT
of een VIERDEL van
een vet stiertje.
H. Weenk, B 20.

Kenri Winlermens
Senoritas
Voor verwonde rokers

14 et.
in verpakking van 10
en 50 stuks.

Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

Zaterdag 18 januari hopen onze lieve
ouders

J. Oosterink

en

A. W. Oosterink-Maalderink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat ze nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen

Anny en Jan
Benny
Wïlly
Jan
Aliesje

Vorden, Almenseweg C 98.

Gelegenheid tot feliciteren van 3,30—
4.30 uur in zaal Lettink.

Antiek te koop gevraagd.
Ronde tafels, kabinetten, hoekkastjes, bu-
reau's, klokken, stoelen, ladenkastjes, tin- en
koperwerk, kristal, lampen, porselein, glazen-
kasten, kisten, tegels, gouden en zilveren
voorwerpen, theestoyen enz.

Th. MIGCHELBRINK
Schoolstraat 13, Zevenaar
Tel. 08360-3208

lj bediening snieuivs !
Grote Eiercake, heerlijk 139 et
Java Thee, 100 gram 55 et
Ham, lekker sappig, 150 gram 79 et
Margarine, 3 pakjes 89 et
Kwart Edammer Kaas, ook komijne 95 et
Fijn Schillet je, per fles 159 et
Hierbij l pot druiven voor 65 et
Boterhamvlokken, 200 gram 39 et
Haring in tomatensaus, 3 blikken 100 et

FA. J. W. A L B E R S
VORDEN

adverteren is duur, zegt men,
maar NI ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindeli jk veel meer I!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. trefkans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad voor Vorden

Vanaf heden
rengen w:

Prima graslianen lakens en slopen, mater^l 50x230 6.35
•l 80x230 7.45, slopen 1.W

Niet zo maar een opruimingsaanbieding, maar een werke-
lijk 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.

Op alle wollen stoffen 20 pCt. korting.
Halfwollen theedoeken, slechts 1.25
Mantelcostuums met grote korting!!

Japonnen voor halve prijzen.

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

Jongenswinter jassen met f 5+~ korting*
Meisjes vesten, Joppers en Jurkjes voor halve prijzen.

Restanten Regenmantels en Wintermantels tegen spotprijzen
Op alle Herencostuums f 20.- korting.

ATTENTIE. Vanaf heden op alle overige goederen
10 pCt. korting.

Looman Vorden
J

Retexturingbedrijf
„Accuraat" Oldenzaal

Tricoleren, drymas-
tern, verven, onz.
stoppen en plisseren.
Als januari-reclame
een gratis drymaster-
behandeling op elk te
reinigen kledingstuk.
Binnen drie dagen terug.
Depot:
H. Luth,
Nieuwstad, Vorden,

Tel. 396.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
19.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weiilen Kranenharp
Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden
Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen! Vraagt prijs.

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

H.H. Veehouders.
Voor kapbroeken
en klauwbescher-
mers naar
fa G. W. LUIMES

Telefoon 421

Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen

Voor al uw

Familie drukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5



Nutsspaarbank Vorden
Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun
spaarbankboekjes voor rentebij-
schrijving zo spoedig mogelijk
in te leveren.
Het kantoor is geopend van 's maan-
dags t.m. vrijdags de gehele dag.
's Zaterdags tot 12 uur.
Spaarrente vanaf l januari'58 3,25%.

Laatste nieuws.
Wilt u gemakkelijker en voor-
deliger lopen,
gaat dan uw KLOMPEN bij
GROOTENBOER kopen.

Door lang zoeken hebben wij een

KLOMP
gevonden met betere pasvorm en
langere levensduur»

Alle maten voorradig van 15 tot
en met 31.

Tevens wilgen mans-
klompen, alles uiterst
lage prijzen.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Met ingang van 1 jan. '58
hebben wij als

verkooppunt voor
Butagas

aangesteld de Heer H. G.
Breuker, bij het rusthuis
„Het Enzerinck", C 126.

G.EmsbroekSZn.c.v.
Hoofddepöt Butagas

Gedurende de

wuimingstijd
op al de winkelgoederen 10
pCt. korting, behalve leren
jassen.
Afd. Woning inricht ing - Afd. Lederwaren

fa. G. W. Luimes, Tel. 421

R. J. KOERSELMAN

Ver, voor Veilig Verkeer
Grote Bonte
Verkeersavond

onder leiding van Adj. v.d. Berg op
dinsdag 21 jan. a.s. in Hotel Bakker.

Voorzie u tijdig van gratis toegangs-
bewijzen, te verkrijgen bij Politiebureau
en de heren Folmer en Van Dijk.

Toegang niet voor personen
beneden 18 laar.

„Het Binnenhuis" * Fa. A. Polman
Meubilering - Vorden - Telefoon 314

*Vanaf 1 6 jan. t.m. 23 jan. a.s.

gaan w oprumen.

Coupons Cocostapijt en Lopers
» Viltzeil
„ Behangselpapier
» Gordijnstoffen
» Vitrage's

Een grote partij behangselpapieren
vanaf f 0*20 per rol»
Tafel-, Divan- en Kapstokkleden, Wollen dekens*
Gewatteerde dekens, Karpetten (wol en cocos).
Meubels, Rieten stoelen, Opklapbedden, Schilde-
rijen, Spiegels enz.

EXTRA AANBIEDING.
Een garnituur bestaande uit 4 ge-
wone en 2 armstoelen, in eiken
uitvoering en bekleed met prima
stof, voor f 75.—.

Op alle andere goederen 10 pCt.
korting.

ZIE ETALAGE.

Woensdag 15 jan.
a.s. begint onze
grote •

opruiming.
Profiteert van deze spotkoopjes*

Op het gebied van kinder-
schoenen hebben wij extra
voordelige aanbiedingen*

Op alle restanten bontlaarsjes 20 pCt. korting.
Zoekt uw voordeel er is altijd iets
voor U bij*

^^ Op goederen niet in de opruiming
10 pCt. korting.

fa. Jansen, 'l Schoenenhuis

•
• VéGé aanbieding

voor deze week:

•
•
•
•
•
•
+

55 et.
59 et.
49 et.
49 et.

250 gr. Amandel Speculaas
250 gr. prima pepermunt
150 gr. Nougat bonbons
100 gr. Musketflikken
2 Rookworsten,

daar kunt U van delen! 159 et.
150 gr. Boerenmetworst 69 et.
100 gr. Ham 49 et.
Ontvangen: grote sortering Verkade's
Biscuit en Koekjes.

•
•

PARDIJS het u- •

Alleen zaterdag
500 gr. rookworst fijn 180 et

500 gr. spek 85 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 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et

100 gram gebr. rosbeaf 70 et
100 gr. gebr. rollade 70 et

100 gr. gebr. v. fricando 70 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Sjoelen, Balgooien en
Schieten

om krentenbrood en ge-
bak op a.s. donderdag 16
januari. Aanvang 7 uur.

Van Asselt, Linde

CREMATIE!

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

Hierover spreekt de Heer H. W. Schou-
ten te Zatphen, toegelicht met licht-
beelden.

A.s. zondag 2 uur

Vorden II - Grol II

Reclame aanbieding!

Pitsos Petroleum-
Kachels f 41.90
nu 24.95.

Gebr. BARENDSEN


