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SCHOORSTEENBRAND.
De brandweer moest zaterdag in aktie ko-
men voor een schoorsteenbrand in de boer-
derij „Heidepol" van de heer Wolters. Het
vuur was spoedig gedoofd.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot de heer H. G. Wullink,
schoenwinkelier, alhier slaagde te Rotterdam
voor het diploma voet- en schoenkundig
pedicure. Dit was het eerste door het Min.
van Econ. Zaken erkende pedicure-examen
in ons land, uitgaande van de Stichting
Vakopleiding van de detailhandel in schoe-
nen.

TONEELSTUK IN STUDIE.
De toneelvereniging D.E.V. heeft het to-
neelstuk „Pleegzoon Onno" van Theo S.
Marius in studie genomen, waarmee zij half
april voor het voetlicht hoopt te treden.

VERKEERSONGEVALLEN.
Dinsdagavond raakte in de gevaarlijke
bocht even buiten de kom van het dorp
op de Hengeloseweg tengevolge van de
gladheid de auto van de heer W. alhier
van de weg. De auto botste tegen de aan
de kant van de weg staande peppels en
werd van voren zwaar beschadigd. De
beide inzittenden W. en diens verloofde
werden niet noemenswaardig gewond. Alleen
een bril sneuvelde tijdens de botsing.
Tijdens de sneeuwstorm woensdagavond
raakten enkele auto's zowel op de Rijks-
straatweg als op de Hengeloseweg uit de
koers en kwamen in de berm of tegen een
boom tot stilstand. Door de geringe snel-
heid was de schade niet groot. Met veel
moeite konden zij tenslotte weer op het
goede pad gebracht worden.
In de bocht bij de zagerij op de Hengelose-
weg raakte dinsdagavond een auto, afkom-
stig uit Hengelo-G. van de weg. De auto
kantelde en kwam op de kop in een sloot
terecht. De inzittende wist zich te bevrijden
zonder verwondingen te hebben opgelopen.
De wagen werd later weggesleept.
Door onbekende oorzaak raakte vorige week
vrijdag de 71-jarige K. uit Rotterdam op de
Lochemseweg de macht over het stuur van
zijn auto kwijt, waardoor de wagen met
grote snelheid tegen een boom reed. De
auto kantelde enkele malen en kwam op de
kop in een sloot terecht. Enkele voorbij-
gangers en omwonende landbouwers slaag-
den er eerst na geruime tijd in de enige
inzittende uit de zwaar gehavende auto te
bevrijden. K. had ernstige hoofdwonden en
een hersenschudding opgelopen en werd per
ziekenauto naar het ziekenhuis te Zutphen
vervoerd.

PADVINDERS ATEN BOERENKOOL
MET WORST.

Het is bij de Vordense verkenners gebrui-
kelijk om eenmaal per jaar, wanneer er
welpen overgaan naar de verkennersafdeling
gezamenlijk boerenkool met worst te eten.
Dit feest had zaterdagavond in het troep-
huis plaats, onder leiding van de hopman
L. Rouwenhorst. Ditmaal waren het vijf
welpen die overgingen naar de verkenners-
troep. De avond werd verder doorgebracht
met zang, muziek en spelletjes, zodat het
een gezellig feest werd voor de jongelui.

KERKDIENSTEN zondag 26 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Vicaris K. Blei.
7.15 uur Ds. J. Langstraat.

Medlerschool
10 uur Ds. J. Langstraat.

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

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 25 jan. van 5 uur tot en met
zondag 26 jan. Dr.de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 26 jan. Reichman, Tel. 06755—266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541 .

Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 111 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f46 .— per stuk.
Handel was zeer vlug.

Burgelijke stand v. 17 t.m. 23 jan.
Geboren: z. van G. R. Verstege en G. H.
Meenink; d. van F. Eskes en J. Wentink;
z. van B. Voskamp en E. A. J. Hemeltjen;
d. van H. A. Bogchelman en C. G. Albers.
Ondertrouwd: H. J. Haanstra en J. Meijer-
man.
Gehuwd : G. J. Wullink en G. Bovenschutte.

Solex vanaf 349.50
^ Solex service-station

A. G. Tragter
DE HEER VOORTMAN KOMT SPREKEN.

Naar wij vernemen komt de heer G. Voort-
man uit Eefde, bekend om zijn handteke-
ningenkwestie, vermoedelijk op 7 februari in
het Nutsgebouw alhier spreken over: „Het
Landbouwschap". Volgende week komen
nadere bijzonderheden per advertentie.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE.
Voor de onderlinge competitie van de dam-
club Vorden werden de volgende wedstrij-
den gespeeld : Lissenburg-Uenk 0-2, Berkel-
der-Masselink 0-2, Wansink-Romville 2-0,
Hoevers-Breuker0-2,Zieverink-v.Ooyen Sr.
2-0, Wasseveld-Wentink 0-2, Roozendaal-
Norde 1-1, Lammers-Kl. Bramel afgebr.,
Oukes-Wijen afgebr.

Pracht handen
en nimmer

ruw of schraal

_ jbe 95 cf.
Het is de Hamamelis die het 'm doet

DAMMEN ZUIVELFABRIEK-GEMS.
Dinsdag speelde de Zuivelfabriek een dam-
wedstrijd tegen de Gems. De wedstrijd had
een spannend verloop en werd uiteindelijk
door de Zuivel met het kleinst mogelijke
verschil gewonnen: 9-7. De gedetailleerde
uitslagen zijn: Oukes-Wijen 1-1, Wansink-
Lansink 0-2, Stegeman-Lissenburg 2-0, KI.
Kranenburg-Hoebink 2-0, De Vries-Schuur-
man 2-0, Stouwdam-Zieverink 0-2, De Greef-
Stevens 2-0, Eilander-Slob 0-2.
De wedstrijd werd gespeeld in het schaft-
lokaal van de Zuivelfabriek.

UITVOERING EXCELSIOR UITGESTELD.
Door het erbarmelijk slechte winterweer,
toen een hevige sneeuwstorm de wegen on-
begaanbaar maakte, kon de uitvoering van
het Chr. gemengd koor Excelsior woensdag-
avond niet doorgaan. Uitstel betekent hier
evenwel geen afstel en men zal nader be-
kend maken wanneer de uitvoering zal plaats
hebben. De toegangskaarten blijven geldig,
dus bewaar ze goed!

VOETBAL
Vorden I heeft in Lievelde een verdiende, mis-
schien wel wat geflatteerde 5—l overwinning
behaald op Erix L
De eerste helft van de wedstrijd werd onder-
broken door een hevige sneeuwbui, doch voor de
rest bleef het goed weer. In de eerste helft met
de harde wind in de rug was Vorden in het veld
wel de meerdere, wat zich in twee doelpunten
uitdrukte.
In de tweede helft wogen beide partijen goed
tegen elkaar op, doch door goed werk van de
achterhoede, in het bijzonder van de keper, die
enkele zeer moeilijke ballen wist te keren, wist
Erix slechts éénmaal te doelpunten uit een vrije
schop. De Vordense voorhoede, waarin de vete-
raan H. Wentink als invaller-rechtsbuiten nog
menige bekeken voorzet gaf, maakte een beter
gebruik van de kansen en vooral door de acti-
viteit van de linksbuiten wist Vorden nog 3
doelpunten aan de score toe te voegen.
Vorden III behaalde tegen BIC V op eigen ter-
rein een klinkende 6—O overwinning. De wed-
strijd Longa III—Vorden II ging wegens ter-
reinafkeuring niet door. De junioren hadden
vrijaf.

Voor a.s. zondag zullen alle wedstrijden wel
afgelast worden.

OPGENOMEN IN STAMBOEK
Door de Inspecteur van het Ned. Rundveestam-
boek, de heer Landeweerd, werden de runderen
van de navolgende eigenaren in het stamboek
opgenomen:
M. Ruesink, Leuke, l stier en l koe; T. Roeter-
dink, Linde, l koe; B. Groot Jebbink, Linde,
l koe; G. W. Momberg, Linden, 2 koeien; D. Let-
tink, Linde, l koe; A. Wassink, dorp, 2 koeien
en l koe i. h. Keurstb.; D. J. Tiessen, Delden,
l koe i. h. Keurstb.; A. J. Maalderink, Delden, 2
koeien; F. Mullink, Delden, l koe; H. Flamma,
Delden, l koe; H. J. Tiessink, Delden, l koe; J.
W. Abbink, l koe; G. H. Wuestenenk „Weide-
man" l koe; D. Pardijs, C 31, l koe.

J.B.T.B. VORDEN—KRANENBURG
Vrijdagmiddag hield de J.B.T.B. onder voorzit-
terschap van de heer A. Lichtenberg Jr. een
goed bezochte maandelijkse bijeenkomst. Na de
opening werd het woord verleend aan de se-
cretaris, de heer H. Besselink, die een keurig
jaarverslag uitbracht. Uit het financieel verslag
van de penningmeester, de heer M. Hartman,
bleek, dat een batig saldo in kas1 was. In de kas-
controle-commissie werden benoemd de heren
J. Reintjes en J. Bleumink.
Vervolgens gaf Fr. von Mengden eigen filmop-
namen van de watersnoodramp in februari 1953
te Zeeland, waarbij de aanwezigen een goede
kijk kregen over de enorme omvang dezer
ramp, de reddingswerkzaamheden etc.
De voorzitter dankte de heer v. M. voor zijn
leerzame avond en deelde tot slot mede, dat me-
dio februari a.s. de e.v. avond zal worden gege-
ven met een lezing en film over het Staatsbos-
beheer.

TAFELTENNIS
De tweede competitiehelft is door NTTC I (he-
ren) uitstekend ingezet. De Vordenaren speel-
den uit tegen No. 2 van de ranglijst DTTC III in
Deventer een zeer goede wedstrijd. Vooral Lub-
bers toonde wat hij waard was en bleef onge-
slagen. Uiteindelijk wonnen de Vordenaren met
6—4, waarmede de gevaarlijke zone werd ver-
laten. Ook tegen de Roskam kan zeker een ge-
lijk spel worden behaald.
De andere Vordense teams waren nog vrij.

het gezonde gebaar:

ROTERSEPT
beschermt Uw mond en keel

85 cent

RATTI NIEUWS
De ontmoeting Ratti I—Ulftse Boys I werd j.l.
zondag een zware strijd. Het werd een strijd te-
gen de elementen, want sneeuwstormen en een
glad veld maakten voetballen bijna onmogelijk.
De thuisclub nam na de aftrap het initiatief in
handen, doch er werd slecht geschoten. Na een
kwartier moest de match worden onderbroken
voor een sneeuwstorm. Hierna kwamen ook de
gasten gevaarlijk opzetten en het bleek, dat deze
dikwijls qua techniek en in snelheid de meer-
dere waren. Met rust was de stand nog O—0.
In de tweede helft waren het aanvankelijk de
gasten, die de toon aangaven en na enige minu-
ten konden zij de leiding nemen, tengevolge van
een ernstig misverstand in de Ratti-verdediging.
Het scheen eerst dat Ratti gelijk zou maken,

maar enkele mooie kansen werden door slecht
schieten, verkeerd opstellen en slecht combine-
ren onbenut gelaten. De gasten konden zelfs 20
minuten voor 't einde de stand op O—2 brengen.
Het gelukte Tolkamp weliswaar om met een
mooi schot vanaf de linkervleugel de achter-
stand te verkleinen, maar Ratti wist de meer-
derheid die zij het laatste kwartier bezat niet in
doelpunten tot uitdrukking te brengen.
De A-junioren wonnen in Baak op overtuigende
wijze met 3—l van Baakse Boys A, terwijl de
B-junioren een kleine l—O nederlaag leden te
Brummen tegen BIC-C.
Deze week zijn er i.v.m. de jubileumviering
geen wedstrijden vastgesteld, alleen zaterdag
een ontmoeting thuis van Ratti b tegen Zutpha-
nia b.



I¥OROL maakt
CENTRALE FOK- EN MELKCONTROLE-

VERENIGING
De centrale fok- en melkcontrolevereniging
heeft o.l.v. de heer G. Bogchelman in hotel
Brandenbarg haar jaarvergadering gehouden.
In zijn openingswoord wees hij er op dat ter be-
vordering van de goede gang van zaken het een
eerste vereiste is, dat men de monsternemer
niet laat wachten, doch direct bij diens komst
begint te melken, zodat er geen tijdverlies is.
Tijdens het monsteren dienen alle op het bedrijf
aanwezige melkers te helpen melken. Hij ver-
zocht de leden hiervan goede nota te nemen.
Uit het verslag van de secretaris, de heer A. J.
Zweverink stippen we aan dat er in 1957 met
1696 koeien aan de melkcontrole werd deelge-
nomen.
Er waren 745 kalveren in het j ongveeregister
ingeschreven. De penningmeester, H. J. Muelen-
brugge, deelde mede dat er een batig saldo in
kas was. De aftredende bestuursleden, de heren
A. J. Zweverink en G. J. Arfman werden her-
kozen. Op verzoek van enkele leden zal het be-
stuur het organiseren van een jong vee-keuring
in overweging nemen.
Vervolgens hield de heer A. J. Huurneman, di-
recteur der Vordense Zuivelfabriek, een cause-
rie over het onderwerp: Het onderzoek op eiwit-
gehalte van de melk. Spr. wees er op dat dit in
Friesland reeds ter hand is genomen, zodat daar
reeds naar vet en eiwitgehalte wordt uitbe-
taald.
Het eiwitgehalte is van grote betekenis bij het
bereiden van zuivelprodukten zoals kaas en con-
dens. Met het toepassen van selectie in de fok-
kerij zal ongetwijfeld veel kunnen worden be-
reikt. Over 't algemeen ligt het eiwitgehalte bij
het F.H. Veeslag wat hoger dan bij het M.R.Y.
vee.
Het onderzoek heeft plaats l maal per vier we-
ken en kan met de monstername voor het vet-
gehalte geschieden, zodat geen extra kosten
gemaakt behoeven te worden voor de monster-
name. Wel moeten de monsterflesjes van 50 cc
verwisseld worden voor 75 cc. Verdere kosten:
onderzoek, vracht en administratie zullen onge-
veer ƒ 0.80 per monster bedragen. Men ontvangt
ƒ 1.— subsidie terug per koe per jaar.
Van de leveranciers der Vordense zuivelfabriek
gaven zich reeds door middel der circulaire 121
bedrijven op.
Na beantwoording van enkele vragen, bracht
de heer van Olst verslag uit van de te Arnhem
gehouden vergadering F.H. fokkers.

BILJARTEN
Voor de competitie speelden KOT I en Kets I
beiden een wedstrijd tegen Voorst.
KOT speelde tegen Voorst in de hoofdklasse ge-
lijk 4—4, terwijl Kets I de thuiswedstrijd tegen
Voorst II won met 8—2.

GROSLIJSTSTEMMING K.V.P.
In zaal Schoenaker op de Kranenburg en in
café „De Zon" werden j.l. zondag de Groslijst-
stemmingen gehouden der K.V.P. voor de ver-
kiezing der Provinciale Saten. Het aantal gel-
die uitgebrachte stemmen bedroeg 157. De heer
A. H. M. Giesen, Azewijn kreeg 46 st. en H. Geb-
bing te Steenderen 97.

12>/2 -JARIG BESTAAN R.K.S.V. „RATTI"
Op zondag 26 januari a.s. hoopt de R.K. Sport-
vereniging „Ratti" alhier haar 12V2-jarig be-
staan te herdenken, hetgeen op feestelijke wijze
zal geschieden.
's Morgens om half 9 u. zal de kerkelijke viering
plaats vinden in de R.K. Kerk op de Kranen-
burg. Hierna wordt aan alle leden, ook de junio-
ren, in zaal Schoenaker een koffiemaaltijd aan-
geboden, terwijl 's avonds de receptie zal wor-
den gehouden in deze zaal. Daarna zal het ca-
baretgezelschap ,,De Kleine Notenkrakers" uit
Zieuwent met een uitgebreid programma op-
treden van muziek, zang, declamatie etc., terwijl
ook de Ratti-junioren enkele nummertjes ten
beste zullen geven.

Nadat omstreeks de jaren 1930—'35 op de
Kranenburg de V.V. „Volharding" werd opge-
richt, welke slechts een kort leven was bescho-
ren, besloten enkele voortvarende jongelui ge-
durende de oorlogsjaren 1940—'45 tot oprichting
van de V.V. „Erica", en nadien de „Stormvo-
gels". Uiteindelijk ontstond uit genoemde ver-
enigingen de R.K. Sportvereniging „Ratti" en
werd de stoot tot oprichting gegeven in de zo-
mer van 1945 door de heren B. Schoenaker, J.
Huitink en R. Scholten. De oprichtingsvergade-
ring vond plaats op 26 juli, waarbij een bestuur
werk gekozen, bestaande uit de heren B.
Schoenaker (voorz.), R. Scholten (secr.) en H.
Huitink (penn.). Een 25-tal leden trad aanvan-
kelijk tot de vereniging toe. Geestelijk Adviseur
en onvermoeibaar werker voor „Ratti" was
toendertijd de Z.E. Pater Olivier Joosten o.f.m.
kapelaan alhier.
De eerste wedstrijden werden gespeeld in de
weide van de heer Eyekelkamp „Weert" te Lin-
de, waarna bij Waarle op de Kranenburg en
thans speelt men reeds een tiental jaren op 'n
terrein van de heer Schoenaker. Ratti startte in
de 3e klasse GVB. Sedert een 6-tal jaren speelde
Ratti in de 2e klasse GVB en nam het eerste
elftal hier steeds een behoorlijke plaats op de
ranglijst in. Eenmaal werd het eerste team
kampioen in deze klasse, doch verloor de pro-
motie tegen Eibergse boys. In juni 1955 kon
eindelijk de kroon op het werk worden gezet en
werd de eerste klas bereikt, na 't winnen van de

promotiewedstrijden tegen Vios (Beltrum). Ook
het reserve-elftal en de junioren behaalden een
maal het kampioenschap. Verder getuigt een
grote verzameling voetbalbekers,, kransen en
medailles dat Ratti op vele toernooien prijzer
wist te halen. Naast deze jaren van voorspoec
waren er echter ook jaren van tegenslag en in
zinkingen. Momenteel bestaat het bestuur ui
de heren A. J. Wopereis (voorzitter), H. Hart
man, (secretaris), B. Hartelman (penningm.)
B. Borgonjen, J. L. Jansen, J. Bekken, H. Wig
gers, B. Bekker en P. B. H. Schoenaker. Geeste
lijk Adviseur is thans de Z.E. Pater Ruigt o.f.m
De vereniging neemt thans met 2 senioren en
2 junioren teams aan de bondscompetitie deel

CONSULENTSCHAP v. d. MIDDENSTAND.
Door het consulentschap voor de midden
stand is een folder uitgegeven over pro
duktiviteitsbevordering, Daar deze materi
op het ogenblik volop in de belangstelling
staat zullen we gedurende een paar weken
een artikel uit deze folder overnemen; we
hopen daarmee vooral de middenstand één
goede dienst te bewijzen.

PRODUCTIVITEITSBEVORDERING,
GEEN MODE, MAAR NOODZAAK.

Dagelijks komt men tegenwoordig in kran
ten en vaktijdschriften woorden tegen zoals
efficiency, specialisatie, parallelisatie en pro-
duktiviteit. De lezer, die de inhoud van deze
begrippen niet of onvoldoende kent, is a
gauw geneigd deze „ingewikkelde dingen"
maar over te slaan. Hij beschouwt ze, vaak
gemakshalve, als bedenksels van degenen
die hun krantenartikel een „duur" tintje
trachten te geven. Of hij meent dat die mode-
woorden, net als de Magneetlijn van Dior
over een tijdje wel weer door nieuwe creaties
zullen worden vervangen.
Zou men echter de moeite nemen de beteke-
nis van die veelgebezigde uitdrukkingen te
leren kennen, dan krijgen deze kranten- en
tijdschriftartikelen wel degelijk inhoud en zo
zou menige middenstander tot de conclusie
kunnen komen dat hij met die wetenschap
zijn voordeel kan doen.
Laat ons b.v. het begrip „produktiviteit"
eens nader beschouwen in verband met de
middenstandsonderneming.
Wat is Muduktiviteit ?
Spreeki^pen over produktiviteit in de mid-
denstand dan bedoelt men de verhouding
tussen de hoeveelheid goederen en diensten,
die aan de consument worden verschaft en
de hoev^lheid kosten, die daarvoor worden
gemaal^pPe produktiviteit kan in twee rich-
tingen Toenemen:
1. ofwel door verlaging van de kosten bij

gelijkblijvende hoeveelheid en kwaliteit
van aan de consument verschafte goede-
ren en diensten;

2. ofwel door aanbieding van meer of betere
goederen en diensten met gelijkblijvende
kosten.

Men kan het dus zowel in de hoeveelheid
als in de kwaliteit zoeken. Het effect is in
beide gevallen hetzelfde: een verlaging van
de kosten per eenheid van de goederen en
diensten.
Nn kan deze kostenverlaging tot een prijs-
verlaging leiden en dan heeft de consument
een voordeel. Er zullen meer goederen en
diensten worden omgezet, hetgeen van in-
vloed is op de rentabiliteit van de bedrijven
en verder op de werkgelegenheid en de
koopkracht van de bevolking en dus weer
op de omzetten.
Als de kostenverlaging niet tot u i tdrukking
komt in een prijsverlaging, is de hogere pro-
duktiviteit van directe invloed op het rende-
ment van de bedrijven. De welvaart van de
middenstander zal daardoor toenemen,althans
tijdelijk. De middenstander dient n.l. wel te
bedenken, dat wanneer hij de voordelen die
produktiviteitsverhoging oplevert niet ten
goede laat komen aan zijn afnemers, zijn
concurrentiekracht zal verzwakken. Hij loopt
dan de kans uitgeschakeld te worden van
het produktie- en distributieproces.

BIOSCOOP
Zondagavond kan men Johnny Weissmuller
bewonderen in een film, die speelt in de oer-
wouden en op de diamantvelden van Afrika
Het is een verhaal van diamantsmokkel en
o-jclogsjucht der Zoeloestammen. Voor
de liefhebbers van deze films is er veel span-
ning en sensatie te beleven.

26 juli 1945 26 januari 1958

12 v* jaar
R.K.S.V. „Ratti"

Jubileum-feestavond
op zondag 26 jan. in zaal Schoena-
ker voor leden, oud-leden, donateurs

en genodigden.

Optreden cabaretgezelschap

„ De kleine Notenkrakers"
uit Zieuwent

muziek, zang, toneel etc.

Aanvang 7.30 uur.

Receptie 's avonds van 6—7.30 uur.

óteeas het laagst in prijs!

t 250 gr. reeruggetjes, heerlijk koekje, 59
> 250 gr. picnic, heerlijk koekje, 59 et.

250 gr. heerlijke biskwie, 39 et.
l groot blik haring in tomatensaus, 65

W 2 grote bollen Pieriks beschuit, 49 et.
> 3 pak Koopman's pudding, div. smaken

+ 48 et.
> l groot pak custard, 49 et.

l groot blik spinazie, 59 et.
l grote fles belegen vruchtenwijn, 159

Boterhamworst, leverworst en
rookvlees, samen 150 gr., 59 et.

^ LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
seweg Telefoon 415

Chr. Zangvereniging

„JLsOO/t den
Heaaelo-Gld.

eer

Jubileumavonden
19 en 20 februari
Donateurs en oud-leden, gelieven
zaterdag 25 jan. n.m. 3 — 5 uur
kaarten af te halen in Concordia.
Op de avonden zelve worden
geen kaarten afgegeven.

Zonder kaart kan geen toegang wor-
den verleend.

Het Bestuur.

Kookkachels.
*vVij hebben steeds voldoende voorraad,
iok het ronde model van f 94.—, de ideale
achel voor kleine keuken.

Henk van Ark

Vordens Dameskoor
A.s. dinsdag 28 jan.
repetitie inplaatsvan
donderdag.

Alleen „de Speciaalzaak" biedt

10 sigaren a 11 cent
ONZE SPECIALITEIT
Slg.mag. „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP

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

Ijzersterke
SLEDEN .
Gaan een mensenleef-
tijd mee.

Henk van Ark

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

voor rijlessen
„'t GroenedaF

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

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

Voor houten kippen-
lokken, liggende ra-
>atplanken en glas-in-

schuifbare valramen.

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

Best brood
dat brood van

SCHURINK

TIPHAK

SPIJKERLOOS

(ontinenlal
V E R K R I J G B A A R B IJ DE
BETERE SCHOENMAKERIJ

Wullnik's
Schoenhandei

in CONFECTIE. Zie etalage.
V I S S E R - V O R D E N



Met blijdschap en
dankbaarheid geven
wij U kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje en zusje

Jacquelien Catharina

H. A. Bogchelman
C. G. Bogchelman-

Albers
Dick, Alice

Vorden, 22 jan. '58.
Nieuwstad 5.

Gevraagd ongeveer l
maart net KAMER-
WERKMEISJEintern
Hotel „de Kap",

Warnsveld

Te koop 2-pers. ledi-
kant, 2-pers. spiraal-
matras z.g.a.n., 2 nacht-
kastjes met marmeren-
plaat, l grote en l
kleine spiegel,
de Vries, Stationsw. 27

Te koop een prima
KAMERKACHEL.
Henk van Ark.

Te koop een VIER-
DEL van een vette
pink. H. Hoogeslag,
Hackfort.

Te koop zwaar nuch-
ter r.b. STIERKALF
bij G. H. Visschers,
Veld wij k.

Te koop een F.H.
VAARSKALF, geb.
8-12-'57, van goede
produktie bij D. Klein
Geltink, „Klein Gar-
mel", Vorden

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
G. }. Wuestenenk,
Koekoekstr. 25, Vier-
akker.

Te koop dragende
varkens of varkens
met biggen bij D.
Nijenhuis, bij 't zwem-
bad.

3 a 4 BIGGEN te
koop bij J. Zweverink
D 151, Kranenburg.

Te koop RAAMKO-
ZIJN, 190x190.
G. Bargeman, Ruur-
loseweg D 9, Vorden.

Originele
* Balmasqué-pakjes

voor dames en heren
billijk te huur.
Leestenseweg 115,
Warnsveld,
tel. K 6750-2219.
Na 7 uur 's avonds.

Wie kan inlichtingen
geven over mijn weg-
gelopen klein HOND-
JE, zwart met witte
hals en pootjes, ge-
naamd Tippie?
M. H. Gotink. B 42.
Vorden.

Diegene, die zondag
een paar grijze wild-
leren suède HAND-
SCHOENEN in de
wachtkamer van de
Geld. Tramw. gevon-
den heeft, wordt ver-
zocht deze te bezorgen
aan het Pol. Bureau te
Vorden.

TekoopF.H.MAAL-
KALF, 14 dagen oud.
G. W. Assink, Vor-
densebos.

De Brandaris
De dealer voor Vorden

Henk van Ark

Heden behaagde het de Here uit ons
midden weg te nemen, na een lang-
durig geduldig gedragen lijden, nog ge-
heel onverwachts onze inniggeliefde
man en zoon

Gerrit Jan Zweverink
echtgenoot van H. G. Zweverink

in de ouderdom van ruim 49 jaar.

De Here trooste ons in dit zo zware
verlies.

H. G. Zweverink-Zweverink

A. J. Zweverink
G. Zweverink-Harmelink

Vorden, 23 jan. 1958.
„Trouvée"

De begrafenis heeft plaats op dinsdag
28 januari om half twee op de Algem.
begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurige ziek-
te nog geheel onverwachts onze geliefde
schoonzoon, zwager en oom

Gerrit Jan Zweverink
echtgenoot van Hendrika Geziena Zweverink

in de ouderdom van 49 jaar.

Dat zijn heengaan vrede was, troost ons
in dit zware verlies.

Uit aller naam:
fam. B. J. Zweverink
Zutphenseweg

Vorden, 23 jan. 1958.

Heden behaagde het de Here uit ons
midden weg te nemen, na een langdu-
rige ziekte doch nog geheel onverwachts,
onze geliefde broeder, zwager en oom

G. J. Zweverink

in de ouderdom van ruim 49 jaar.

Diep betreurd door o

Vorden:
G- A. Veenhuis-Zweverink
H. J. Veenhuis

Vorden:
G. Kettelertj-Z
J. Kettelerij

^^wW''erink

Warnsveld:
A. J. Zweverink
H. G. Zweverink- Wijers

Hengelo (Gld.)
J. H. Jansen-Zweverink
H. Jansen
Neven en nichten

Vorden, 23 jan. 1958.

Gymnastiekvereniging „Sparta"
In verband met de jeugduitvoering
kunnen voor 22 februari geen jeugd-
leden meer worden aangenomen.
Gezien de hoge lasten heeft het be-
stuur de donateursgelden op f 2.50
per jaar gesteld.

Alleen zaterdag
200 gr. ham 80 et

200 gr. gevulde rollade 80 et
200 gr. gekookt ontbijtspek 45 et

200 gr. rauw ontbijtspek 50 et
200 gram boterhamworst 55 et
500 gr. rookworst fijn 180 et

500 gr. vet spek 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Zelfbedieningsnieuws.
Zaanse Cacao, 200 gram 79 et
Sperciebonen, litersblik 75 et
Beschuit, l rollen voor 32 et
Koffie Goudmerk, 250 gram 159 et
Hierbij 'n reep chocolade gratis

Ovaaltjes, Koekjes van Kreyenbroek
250 gram 59 et

Kwart [dammer Kaas 95 et
Thee, huishoodkwaliteit, 100 gr. 49 et
Boerenmetworst, Ant. Hunink 150 gr. 65 et

FA. J. W. ALBERS
Nieuwstad

Vandaag
de laatste dag van onze

Opruiming
Zware flanellen lakens
(wit) grote 2-persoons ff 7.95
Heren tweedjas f 8.95
Prima halflinnen theedoeken f 1.25
Keperfflanel per meter f 0.88
Prima Werksokken nu nog f 1.78
Spoeltjeswol 1OO gram f 1.58
Jongenspetten^et bontrand f 2.98
Prima gebloemde keperfflanellen
damespyama's f 7.5O
Wollen Herenvflgten
met lange mouV f 17.9O
Keperfflanellen Herenpyama's ff 9,50

H. Luth - Nieuwstad - Vorden

Pijproken....
MANNENWERKÜ

Grote sortering pij-
pen in diverse mo-
dellen en prijzen.

Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kronenberg

„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.
Het volgen van theo-
rielessen is verplicht.

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

HOESr?
BRONCHICUM

F. 2.. PER FLACON

Lost het taaiste slijm op!

DROGISTERIJ

„De Olde Meulle'
J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

UW VEILIGHEID EIST:

Geen geknoei met prijzen,
maar betere, betrouwbaarder
lessen, door:
nieuw lesmateriaal en gratis
technische cursus voor elke
leerling bij Garage G. van Zijll

Rijschool Tiieo van Essen

R. J. KOERSELMAN

llerv. Jongeliedenver. „Samuël"
Zaterdag 1 februari

Jaarfeest
in gebouw „Irene".

Aanvang 7.30 uur precies.

Opgevoerd wordt:

„Geef mij uw hand"
Toneelspel in 3 bedrijven.

Medewerking wordt verleend door de
„Deerntjes" uit Almen'

Donateurs vri j toegang.
Entree f l — (incl. bel.)

311V

81

U9SSUBf

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

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Zet Uw kuikens op

Reeds velen doen
dit met succes t

ƒ \„ *-v /̂

__Sfc 'j

VERKRIJGBAAR Bij:

J. B. Gerritsen
Molenaar, 't Hoge

"̂"•"•̂  ""v
D E L F l A J OLIEFABRIEKEN CALVËDELFT ,^A EB

ill



Denkt U er aan, alleen vandaag nog
10 pCt. korting op alle goederen!!
NOG DIVERSE KOOPJES.

Looman Vorden
Darouermex

het afdoende middel tegen maden,
wormen en spoelwormen

Verkrijgbaar bij :

Drogisterij „De Olde Meulle"

j. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Telefoon 500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag l febr*, 8 uur

de machtige oorlogsfilm (in kleuren)

Geveclitsklaar
met: Jeff Chandler, George Nader,
Julie Adams, Lex Barker.

Een fel-spannende film van dappere
kerels, die de poorten van de hel be-
stormden.

Op bruggenhoofden en drijvende brand-
stapels werd over hun lot beslist.

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

i KEUKENGARNITUUR F). 27 4S

R. J, Koerseman

Kon. Hel Militaire Bond
PRO REGE

biedt U een avond met een

Mannenkoor
Kon. Marechaussee uit Apeldoorn

Dit koor telt 80 zangers.
In alle plaatsen waar het optrad had

het veel belangstelling.

Donderdag 30 januari '58 in de
Herv. Kerk te Vorden, met mede-
werking van de organist D. Wol-

ters. Aanvang 8 uur.
Toegang f 0.75.

Houdt deze avond vrij.
Kaarten verkrijgbaar bij Sigarenmag.

Eijerkamp.

U komt toch ook op de

Grote Verkeersavond
van Veilig Verkeer

op maandag 27 januari a.s. 's avonds
7.30 uur in Hotel Bakker.
Ook dames hartelijk welkom.
Zolang de voorraad strekt nog gratis
toegangsbewijzen.

Te koop bij inschrijving a contant,
een grote 2-deurs legkast,
aanwezig te Vorden.

Inlichtingen bij de Inspecteur der domeinen te Deven-
ter, Singel 10 (Tel. K 6700-2105).

Nu is het de tijd voor het planten
van

bomen en struiken.
WIJ KUNNEN U AANBIEDEN:

hoogstam appels, peren en
kersen; halfstam en struik
pruimen, abrikozen en perzi-
ken in soorten.

Peppelen poten met en zon-
der voet, zeer mooi goed.

Alle soorten bosplantsoen.
Rozen in diverse soorten en
kleuren.

Tevens het adres voor het aanleggen
en vernieuwen van tuinen.

G. J. Halfman £ Zn.
Hofstraat 7, Hengelo-GId.

Telefoon 06753-424

Gemeente Vorden.

Herijk van maten en gewichten
Burge^fcster en Wethouders van Vorden
maken^ekend, dat de herijk van maten en
gewichten zal plaats hebben in het Nutsge-
bouw, Dorpsstraat 3, op de navolgende
dagen en uren:
10 februari 1958 van 10—12 uur en van

13—16 uur'
11 februari 1958 van 9—12 uur en van

13—15 uur.
Aan de herijkplichtingen zullen door de
dienst van het IJkwezen zoveel als moge-
lijk is oproepingen worden uitgereikt, ver-
meldende het tijdstip, waarop de maten,
gewichten en meetwerktuigen ter herkeuring
aangeboden kunnen worden.
Men houde zich, in zijn eigen belang aan
dit tijdstip. Er wordt uitdrukkelijk op ge-
wezen, dat de verplichting tot herkeuring
blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping
ontvangen.
Voor nadere bijzonderheden betreffende het
aanbieden der maten en gewichten wordt
verwezen naar het gemeentelijk publicatie-
bord.
Vorden, 25 januari 1958.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
Van Arkel

de secretaris,
J. V. Plas

Haast U! Haast U!

Duitse televisie,
radio's, platenwisselaars, enz.

Rechtstreekse levering van bekende
merken af fabriek, hierdoor

HOGE KORTING.
Volledige garantie en service.
PROFITEERT hier NU nog van, i.v.m. spoe-
dige BELASTINGVERHOGING.
Vrijblijvend inlichtingen bij Uw vertegenwoor-
diger van het Oosten des lands,

H, Trentelman, Hagepoortpl. 9
Zutphen, Telefoon K 6750-4728

Marktvereniging Vorden

LEDENVERGADERING
op maandag 3 februari a.s. 's avonds 8 uur
in Hotel Brandenbarg.

De agenda vermeldt o.m.

Toewijzing subsidies
uit de verloting 1957 en verkoop van enkele niet-
afgehaalde prijzen.

Gesubsidieerde verenigingen, toont uw belangstel-
ling door niet alleen subsidie aan te vragen, maar
ook deze vergadering bij te wonen.

De marktcommissie

De nieuwe voorjaarskollektie
is al gedeeltelijk binnen!

Daarom verkopen wij de laatste
restanten voor ongekend lage

W prijs!

^ Restanten wol vanaf 0.89
^ Damesvesten vanaf 12.75

^ Damespullovers vanaf 8.85

4P Flanellen herenhemden 3.95

^ Herenpullovers vanaf 12.78

+ Herenvesten vanaf 15.75
^ Meisjesvesten en pullovers

^ Directoirs - Camisoles O.98

+ Directoir-elastiek p. stukje v. 10mtr. 0*75

Natuurlijk . . . .
A. WOLSING

Textiel - Vorden

Adverteren is duur, zegt men,
maar NI ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u ui te indel i jk veel meer l !
Een goed opgestelde advertent ie , geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. t refkans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad uoor Vorden

Dat is goedkoop
en toch kwaliteit!

200 gram. chocolade-room-wafels 59 et
Fles Bramen op sap 65 et
250 gram „Rodeo" koffie 1.64
hierbij tijdelijk grote reep chocolade voor 10 et
200 gram hoestxnelange voor 49 et
2 grote rollen beschuit 34 et
150 gr. boterhamworst 49 et
Litersblik doperwten, fijne kwaliteit 109 et
2 blik Haring in tomatensaus 79 et

SMIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds


