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MARKTVERENIGING BESTAAT IN
OKTOBER 50 JAAR

Talrijke verenigingen ontvingen weer
subsidies

Onder voorzitterschap van de heer G. J.
Wuestenenk hield de Vordense marktvereni-
ging in hotel Brandenbarg een ledenvergade-
ring. Ondanks het koude weer kon de heer
Wuestenenk toch nog meerdere vertegen-
woordigers van verenigingen, die subsidies
hadden aangevraagd, welkom heten. Spreker
vond dit een verheugend verschijnsel.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. J. v. d. Peijl, bleek dat de vereniging die nu
161 leden telt op 12 oktober van dit jaar haar
vijftigjarig bestaan hoopt te gedenken. Verge-
leken met het jaar 1954 was de biggenaanvoer
gestegen en werden goede zaken gedaan door
de biggenhandelaren. Ook de aanvoer van
groente, fruit en vis was goed te noemen.
Uit het verslag van de penningmeester, de
heer Klein Brinke bleek dat er in 1954, ruim
6800 loten waren verkocht, zodat ruim ƒ 2700
aan subsidie kan worden uitgekeerd. Tot leden
van de kascommissie werden benoemd de
heren Wuestenenk „Weideman" en B. Rossel.
De aftredende bestuursleden de heren G. J.
Wuestenenk, J. J. v. d. Peijl, H. G. Poesse,
G. W. Weenk en J. Koerselman werden her-
kozen. Het hoogtepunt van deze- vergadering
was de subsidietoewijzing. De voorzitter deelde
vooraf mede, dat i.v.m. van hoger hand opge-
legde voorwaarden alleen verenigingen met
een agrarische inslag of daarmede nauwver-
want mochten worden gesubsidieerd. De ver-
enigingen of instellingen die een subsidie werd
verleend zijn: bijzondere lagere landbouw-
school ƒ 225; landbouwhuishoudschool ƒ 75;
afd. Vorden van het Groene Kruis ƒ 150;
Nutskleuterschool ƒ 150; r.k. kleuterschool
ƒ 70; landelijke rijvereniging De Graafschap
ƒ 100; bestuur M.R.IJ. fokdag ƒ 150; bestuur
F.H. fokdag ƒ 100; stierenverenigingen Delden,
Mossels Belang en Kiefskamp ieder ƒ 50; be-
stuur varkensfokdag ƒ 75; bijenvereniging De
Macht v. het Kleine ƒ 50; B.O.G. en B.O.L.H.
ieder ƒ 75; Bond van Plattelandsvr. ƒ 75;
CJBTB en CBPB ieder ƒ 40; r.k. Boerinnebond
,/' 50; r.k. Jonge boerenbond ƒ 40; r.k. Gezins-
zorg ƒ 25; Schapenfokdag ƒ 30; Plaatselijke
commissie rationele veevoeding ƒ 150; wegen-
fonds, waarin begrepen de commissies voor
verharding wegen in Delden (Poorterman),
Linde (Koning) en Linde (Vosheuvel) totaal
ƒ 600; gemeentelijke rattenbestrijding ƒ 40;
aanvoerpremies ƒ 100. Eén aanvraag kon niet
worden ingewilligd.
Namens diverse verenigingen werden woor-
den van dank gesproken.

Winterkou in den lande
Purol op lip en handen

VOLLEYBAL
Naar ons ter ore kwam is het bestuur van de
Zwemvereniging V.Z.V. van plan om dit voor-
jaar naast haar afd. zwemmen een afd. volley-
bal te stichten. Voor deze sport, die overal
te lande een enorme opgang vindt, zal stellig
hier in Vorden ook veel animo zijn en wij
hopen dat het prijzenswaardig voornemen van
het zwemver. bestuur de nodige vruchten af
mag werpen.
Nadere mededelingen zullen hierover spoedig
verschijnen, terwijl zij die hiervoor interesse
hebben zich reeds nu in verbinding kunnen
stellen met de heer H. J. Oostindiën.

LEDENVERGADERING „DE GRAAFSCHAP"
Onder voorzitterschap van de heer Z. Baron
van Dorth tot Medler hield de l.r. De Graaf-
schap zaterdag een ledenvergadering in „Het
Zwaantje". In zijn openingswoord uitte de
voorzitter de wens, dat de resultaten dit jaar
goed zouden mogen zijn.
Uit het jaarverslag van de secretaris de heer
J. J. van der Peijl, bleek o.m. dat de vereniging
zestien leden telt. Blijkens het verslag van de
penningmeesteresse, mevr. R. Veldhuizen—
Haaring was er een klein batig saldo.
De aftredende bestuursleden, de heren G. J.
Wunderink en H. Tjoonk, werden herkozen.
Besloten werd in februari voor leden en dona-
teurs een filmavond te geven.

KERKDIENSTEN zondag 5 februari.
Hervormde kerk.

9.45 uur Ds. P. Spruit, van Amsterdam.
Jeugddienst. Onderw.: Verkeerd begonnen.
7.15 uur Ds. J. Langstraat.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
10 uur 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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 4 febr. van 5 uur t.e.m.
zondag 5 febr. Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 27 jan. tm. 2 febr.
Deze week geen wijzigingen.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 90 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 48.— per stuk.
Handel was traag.

Winkel heropend.
Donderdag heeft de heer G. Remmers zijn
geheel gemoderniseerd winkelpand aan de
Hengeloseweg heropend. De winkelbetim-
mering is volgens de laatste eisen uitgevoerd
en men heeft nu een veel beter overzicht
op al de artikelen die in een levensmidde-«Bedrijf thuishoren. Het geheel maakt een

rige indruk. Een 30-tal bloemstukken,
aangeboden door leveranciers en kennissen,
gaven aan de opening een extra fleurig tintje.

>
Komt U zondag naar de

Jeugddienst f

Ds. P. Spruit van Amsterdam,
spreekt over het onderwerp:
„Verkeerd begonnen".

Heden zaterdagavond 7 uur samen-
zang voor iedereen, in de kerk.

LEDENVERGADERING
ORANJEVERENIGING

Vrijdagavond vergaderden de leden van de
oranjevereniging in zaal Bakker onder leiding
van de heer A. J. Huurneman.
De penningmeester, de heer G. P. Vogtlander,
legde rekening en verantwoording af over het
afgelopen jaar. Hieruit bleek, dat het ledental
gestadig vermindert en derhalve ook de con-
tributie. Naar aanleiding hiervan zal het be-
stuur de nodige stappen ondernemen om het
ledental weer op te voeren. Het bedraagt
thans pi.m. 420. In kas was nog ruim f 200.
Deze onderging in 1955 een aderlating van
ruim f 500.
Bij de bestuursverkiezing deelde de voorzitter
mede, niet langer als voorzitter te kunnen
blijven fungeren. Hij was wel genegen als
bestuurslid zitting te blijven houden in de
plaats van de heer Schoenaker, die Vorden
heeft verlaten. Met grote meerderheid van
stemmen werd tot voorzitter benoemd de heer
mr. A. Baron van Westerholt van Hackfort.
Verder werd het programma voor koninginne-
dag besproken. Besloten werd dit jaar geen
wielerronde te houden wegens de hoge kos-
ten. In plaats hiervan zullen naast de traditio-
nele volksspelen als vogelschieten, dogcart-
rijden enz. wielrennen met hindernissen wor-
den gehouden. Verder zal worden getracht
een autoscooter te krijgen. De autorit voor
bejaarden werd bepaald op 23 juni.

G.M. VAN L. BESPRAK VESTIGINGSEISEN
IN DE LANDBOUW

De afdeling Vorden van de G.M. van L. hield
in hotel 't Wapen van Vorden een druk be-
zochte ledenvergadering. In zijn openings-
woord sloeg de voorzitter de heer H. J. Gotink
een blik in de toekomst waarbij hij zich aan-
sloot bij de woorden van Minister Mansholt,
dat het vooruitzicht niet verontrustend is,
doch dat t.a.v. diverse exportartikelen de
concurrentie toeneemt, zodat men waakzaam
zal moeten blijven en voor goede kwaliteit
zorgen.
Bij informatie bij de afdeling jacht van het
ministerie van Landbouw is gebleken, dat
men, wanneer er inderdaad sprake is van
schade, in het bezit kan worden gesteld van
een vergunning voor het schieten van schade-
lijke vogels.
Na de rekening en verantwoording van de
penningmeester, de heer W. H. Ruiterkamp, en
de verkiezing van het bestuurslid de heer H.
A. Gotink werd het punt vestigingseisen in de
landbouw besproken. Namens de hiervoor in-
gestelde commissie bracht de heer Ruiterkamp
rapport uit. Het bleek buitengewoon moeilijk
een verantwoord standpunt in te nemen. De
eis van theoretische ontwikkeling zal men
niet hoger kunnen stellen dan het diploma van
een landbouwwintercursus, hoewel de eis van
een diploma lagere landbouwschool doeltref-
fender zou zijn. Aldus het rapport. De toestem-
ming tot vestiging te verbinden aan een be-
paald hoeveelheid grond is niet mogelijk, om-
dat op een zeer kleine oppervlakte reeds een
groot aantal kippen en mestvarkens kunnen
worden gehouden. Praktische ervaring wordt
noodzakelijk geacht en kan ook gerust als eis
worden gesteld. De conclusie is, dat men zich

oorzichtig uitspreekt voor theoretische en
aktische vestigingseisen, waarbij het nog

nodig zal blijken dat deze soepel worden toe-
gepast. Het is nodig, dat het landbouwonder-
wijs zich hierbij aansluit en wat meer op de
praktijk wordt gericht. De landbouwschool en
het landbouwbedrijf dienen veel dichter bij

Ikaar te staan.
Uit het vraagpunt over de C.A.O. bleek,

at in deze omgeving de C.A.O. niet altijd als
basis wordt erkend, doch dat een plaatselijk
gebruik nog een grote rol speelt. Voor in-
wonende knechts wordt het stellen van een
inwonende knechts wordt het stellen van een
minimum- en maximumloon gewenst geacht.
Ook over grond- en gewassenonderzoek werd
een aantal vragen beantwoord.
Tenslotte hield de heer Vos, bosbouwkundig
ambtenaar bij het staatsbosbeheer een met
lantaarnplaatjes in kleuren verduidelijkte
causerie over de betekenis van het bos.

C.B.T.B.
De afdeling Vorden van de C.B.T.B. hield in
Irene de jaarlijkse feestvergadering. Hiervoor
waren ook de dames van de leden uitgeno-
digd. Wegens verhindering van de voorzitter,
de heer A. J. Lenselink, stond de bijeenkomst
onder leiding van de heer H. J. Berenpas. Deze
wees er in zijn openingswoord op, dat 1955
een goed jaar is geweest.
De heer Van Roekei, hoofd van de lagere
landbouwschool hield een causerie over zijn
reis naar en verblijf in Zwitserland. De lezing
werd verduidelijkt met een serie prachtige
lantaarnplaatjes.

GEMEENTE KOCHT GROND

Door de gemeente is van de heer H. G. Poesse
aangekocht het dubbele woonhuis Het Hoge
46 en 48 met bouwland voor de prijs van
f 16000.—. Het woningprobleem, dat hier zeer
neipend is, vooral door gebrek aan bouwter-
rein, komt hierdoor iets gunstiger te liggen.
Door aanleg van de in het uitbreidingsplan
geprojecteerde weg langs deze grond kunnen
hier waarschijnlijk negen woningwetwoningen
worden gebouw en aan de andere zijde van
genoemde weg, op het reeds in eigendom der
gemeente zijnde terrein, plm. acht woningen.
Het is te hopen dat de vereiste goedkeuringen
niet lang op zich laten wachten, want het
aantal woningzoekenden is hier nog schrik-
barend hoog.



CONTACTAVOND CONCORDIA

Het aloude Concordia, dat een klein jaar ge-
leden door gebrek aan leden in een impasse
was geraakt, is deze inzinking gelukkig te
boven. Dank zij talrijke acties en niet in het
minst door de activiteit van het vernieuwde
bestuur, staat de vereniging er met. het ver-
jongde korps en een behoorlijke financiële
basis goed voor, en openen zich gunstige
perspectieven. Het is thans zelfs zo, dat er
meer leerlingen zijn dan instrumenten. In zijn
openingswoord drong de voorzitter, de heer
J. Smit, er dan ook op aan, Concordia finan-
cieel goed te blijven steunen, opdat er nog
meer instrumenten kunnen worden aange-
kocht.
Het veranderde bestuur bestaat thans uit de
heren J. Smit, voorzitter, J. G. Schuppers,
secretaris, Joh. Harmsen, penningmeester, B.
J. Jansen en W. van Til. Het aantal werkende
leden bedraagt 27 excl. de leden van de drum-
band. Er zijn 12 leerlingen in opleiding. De
voorzitter koesterde de verwachting dat Con-
cordia binnen de twee jaar tenminste 40 wer-
kende leden zal tellen. De oud papieractie had
715 gulden opgebracht, f 50 was geschonken
door een Vordense firma en de netto-
opbrengst van de scooter-actie was f 386.80.
Dezer dagen was bovendien nog een belang-
rijke bijdrage van de beschermvrouwe mevr.
Gatacre-de Stuers ontvangen. De acties, o.a.
de oud-papierinzameling, zullen worden voort-
gezet want er is nog drie a vierduizend gulden
nodig. Ook zal in dit verband worden getracht
Tweede Pinksterdag een festival te organi-
seren. Na deze uitvoerige uiteenzetting werd
een met zorg samengesteld programma uit-
gevoerd. De opening was reeds spectaculair.
Uitgevoerd werd de manoeuvremars van
Stenz, waarbij de drumband medewerking ver-
leende. Vervolgens werden nog zeven werken
verklankt, o.a. de populaire Lunawals van
Paul Lincke, een fantasie naar de Vogelkoop-
man van Zeiler en de ouvertures Tancrede en
Bagatelle. De jeugdige debutanten in het
korps weerden zich dapper en mede dank zij
de uitstekende leiding van de heer D. Wolters,
is het een concert geworden, waarmede Con-
cordia alle eer heeft ingelegd.
Na de pauze volgde een bont programma,
waaraan medewerkten de Tirolerkapel, een
onderafdeling van Concordia. Er werden en-
kele kostelijke schetsjes opgevoerd. Verder
werden mastklimmen en trek aan de bel be-
oefend. Daarna volgde een gezellig bal onder
leiding van de heer Kroneman.

D A M R U B R I E K
Alles betrefFende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers

Zutphenseweg 48 Vorden.

Uit de „Damschool".
Auteur: L. Prijs, Amsterdam
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Wit 11 stukken op: 17, 21, 26, 27,31,33,
34, 38, 40, 42 en 45.

Wit speelt en maakt dam!
Alvorens de oplossing in te zien, probere
men eerst deze zelf te vinden. Het is zeker
de moeite waard.

•U3doj 3} UBB
lUO SI }3tJ >|f[[JBBA36 3OIJ

jm '\£XZZ

62X02
22x11

U33

}inj3IJ_J

U3 S X K Z

61X92 9

LI— ie £
se— zt t
zi — iz £
tZ~6Z 2
62— ee i

IJSBAAN_KRANENBURG GEOPEND
Door de strenge vorst der laatste dagen hier-
toe in staat gesteld kon de ijsbaan op de
Kranenburg j.l. woensdagmiddag reeds voor
het publiek worden open gesteld. Er werd
's middags al druk gebruik van gemaakt.
Vooral de jeugd amuseerde zich naar harte-
lust. Ook 's avonds bonden velen de gladde
ijzers onder om 'n baantje te maken.
Donderdagmiddag hadden de schoolkinderen
vrijaf gekregen om van het ijs te genieten.
Dank zij de medewerking van verschillende
factoren kon er inderdaad volop worden ge-
noten. Noemen we o.a. de sympathieke hou-
ding van 't bestuur van de ijsbaan om alle
kinderen gratis toegang te verlenen. Het ligt
in de bedoeling om het ijsfestijn, heden zater-
dag en zondag a.s., zowel 's middags als
's avonds op te luisteren met pittige muziek,
terwijl bij aanhoudende vorst wedstrijden zul-
len worden georganiseerd, waarover nog
nadere aankondiging zal volgen.

Ruwe,rode handen

OOK VOOR UW

schaatsreparatie
naar

Wullink, Dorpsstraat 4, Tel. 342

Huid genezing
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

PUROL
El

K.A.B.
De Kath. Arbeiders Beweging hield in zaal
Schoenaker een ontwikkelingsavond. Wegens
ziekte van voorzitter, de heer J. van Langen,
stond deze onder leiding van de heer L. See-
sing, waarn. voorz., die allen welkom heette,
speciaal de heer Wijers, districtsbestuurder te
Arnhem.
Vervolgens hield de heer Wijers een inleiding
over de vrijere loonvorming. Spr. wees er op,
dat de loonpolitiek een zeer actueel onder-
werp is. Volgens spr. was de gebonden loon-
politiek 'n gevolg van de oorlog. Het ging
toen om 'n verdeling van ,,de armoede" en
het was zaak, dat iedereen daarvan zijn deel
binnen kreeg. Nu er echter welvaart is geko-
men, gaat het er om, bij de verdeling van de
koek een zo groot mogelijk stuk mee te krij-
gen. Van een geleide loonpolitiek is de laatste
tijd overigens al geen sprake meer, omdat
ettelijke toeslagen de weg naar uniformiteit
| onmogelijk hebben gemaakt.
Het beoordelen van een loonsverhoging is
thans in handen van een loonraad, die aan de
hand van concrete cijfers over bepaalde be-
drijfstakken een beslissing kan nemen. Wel
moet ten koste van alles natuurlijk vermeden
worden dat een loonsverhoging weer leidt

l tot een kostenstijging der produkten.
Spr. beantwoordde na de pauze nog tal van
vragen.

Elke Maandag; kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, 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.

r ~
l februari

is verstreken!

Dat was de juiste datum. Nu mogen
GEEN KLEINE VISITEKAARTJES
meer per post worden verzonden.

Bestel nu nieuwe kaartjes
op het goede formaat (plm. 7x10 cm.)
dan heeft u ze bij de hand wanneer
u ze plotseling nodig mocht hebben.

DRUKKERIJ WOLTERS
Nieuwstad 12, Vorden, Telef. 404

levert ze u gaarne!

\. J
-k Regelink voor uw Rijbewijs *
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

f
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Wat een gemak!
Wat een genot!
'k Wou dat ik hem veel eerder had gekocht!

dat zeggen onze cliënten, die een

„Knittax" Huishoud-Breimachine
hebben gekocht.

Is U daar ook al van overtuigd. Komt U eens overtuigen, wij
demonstreren U graag!

Deze machine breit:
•jf Oneindig aantal patronen

^ Dunne en dikkere garens

^ Gemakkelijk te bedienen

^ Gelijk aan handbreiwerk, dus uithaalbaar

^ Opzetten secondenwerk

^ Schriftelijke garantie van 1 jaar

^ GRATIS LES

^ Betaling kan op gunstige wijze geregeld worden

Komt U eens zien bij:

H. LOTH, Nieuwstad 4, Vorden
Knittax-dealer voor Vorden-Hengelo en omstreken.

• 1



Gevonden een auto-
ped op luchtbanden.
Tegen adv. kosten te-
rug te bek. bij Wed.
Romville, Dorpsstr. l

Te aangeb. ; een zware
winterjas, een jaquet,
colbert, vest (alles zw.)
gestr. pantalon, cover-
coat demi, alles maat
52. Tevens -40 stuks
versch. koperslagers-
gereedsch., een zeer
goede fiets (laag mod.)
een grote z.ga.n. vul-
kachel Pelgrim no. 29,
wegens overcompleet,
en een grote 2-pers.
mah. wastafel met mar-
merblad en opzet.
Wed. Nijland, Juliana-
laan 16. Zaterdag na
l uuren andere dagen.

Te koop 4 z.g.a.n.
armstoelen met salon-
tafel. A. Ribbers,
Zandheuvel, Vorden.

Te koop een gasgeiser
geschikt voor alle gas-
soorten, z.g.a.n.
Brieven onder no. 5
bureau van dit blad.

Te koop z.g.a.n. kin-
derwagen, sportmodel
en een z g a.n. wieg.
Zwarteweg 32 Vorden

Te koop toom biggen
Wassink, Nieuwst. 19

Zondagsschool dorp
Klas 4 wordt a.s.

zondag in de Jeugd-
dienst verwacht.

Seamless
Warmwater-

zakken
m. volledige ga-
rantie, koopt U

bij
Drogisterij

„De Olde Meulle"
J. M. v. d. Wal
Beslist invüiogist

Schaatsmonturen
Ijzersterk.
Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

Aanbesteding.
Op zaterdag 11 februari 1956 te 15 uur
zal in café Eykelkamp, 't Medler, worden
aanbesteed in massa, ondermassa of percelen:

Het bouwen van een woon-
huis bij een boerderij voor
rekening van dhr» J* W*
Wiggers, E 93 a te Vorden
(Brandenborch)*

Zolang voorradig, bestek en tekeningen a
f 15.— verkrijgbaar bij de architect of na
ontvangst van f 15.50 per postwissel.
Restitutie op aanbesteding f 10.—. Inschrij-
vers moeten bestekhouders zijn.

De architect,
J. L. van Houte
Zutphensew. 16
Vorden

Wenst U een prima haard?

Dubbei-gcpatantoero'a heleluctit-
kopcircuUli». 5 jjar garant!* op t\t

'00it«rw«rlt.

De „Brandaris" is H^beste van het
beste.

Inlichtingen en verkoop

Henk van Ark
P.S. Folders verkrijgbaar en tevens
inlichtingen omtrent de prijsvraag:

Elke maand een „Brandaris".

Gevraagd machinist-Centrifugist
Sollicitaties ten kantore v*d* Coöp»
Zuivelfabriek „De Wiersse" voor
8 februari a.s. Geen woning be-
schikbaar*

SNERT-WEER
Groene erwten
Spliterwten
Spek en worst

Blikken Olba erwten-
soep met kluif of worst,
klaar voor 't gebruik.

Veel werk! O, nee.
Ook potjes erwten-
soep. Div. merken.

Steeds vaker

Kistemaker

Chem. Wass. en Ververij
„Accuraat"

Tricoleren, drijmastern
Verven in alle kleuren.
Op veler verzoek heb-
ben wij onze fantas-
tische januari-reclame
verlengd t.m. 25 febr.
'56.
U kunt dus hiervan
nog profiteren.

Depot:
H. L UT H, Manufacturen
Nieuwstad 4. Vorden

IJsenwederdienende

Voor goed geslepen
schaatsen naar

\JLvnfi van Sfl.rn

WEGENS

familieomstandigheden
a.s. donderdag 9 februari

gesloten.
*

Wullink's Schoenhandel

CENTRA
Bij tenminste f 5.— boodschap-
pen 250 gram vermicelli voor
14 cent.

Doperwten, M II, per blik 69 et
Sperciebonen, per blik 78 et
Spinazie, per blik 69 et
Rode bieten, per literspot 66 et
Erwten met wortelen, p. blik 59 et
Gehakt, per blik, 500 gr. 122 et
Vijgen, 250 gr. 25 et
Pikantje, smeerkaas, p. pakje 32 et
Bosbessenjam, per pot 82 et
Moccastaafjes, 250 gr. 62 et

l grote Sprinterkoek a 65 et en
l Vruchtenkoek a 75 et samen voor
f l.~,

Direct voordeel bij

T. van der Lee - Het Hoge
DE Autorijschool

van George Seesing
HET adre« voor

UW Rijbewijs

Autorijschool „'t Groenedal
Telefoon 358
Vorden, D il

H.H. Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.

ROSSEL
is de man, die de prijs
betalen kan.
Vorden, Telefoon 283

UW

roestige teil of
ketel kunt U
volgende week
weer brengen.

Nico Keune
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor de kou
leren wanten
renkappen
leren jassen
beenpijpen

Aanbevelend,

G. W. LUIMES

Toom BIGGEN te
koop en 2 drag. zw,b.
VAARZEN, febr. en
begin mrt. a.d. telling.
Melkl.M.3.7jr.48151.
m. 4.48% vet in 388 d.
als 3.5 jr. 3941 1. m. 4.35
% vet in 322 d.
W. Rietman, Hackfort
Vorden.

Ijs en weder
dienende!

Nog op te ruimen
een restant
Schaatsen

Zeer voordelig.

Henk van Ark.

Heden bieden wij U
500 gr. spek 80 et
200 gr. boterhamw. 60 et

200 gr. tongenworst 60 et
500 gr. vet 55 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

J ar dij s heeft voor ILj
Steeds vers voorradig
grote sortering:
VERKADE BISCUIT
Croquette
Marie
Petit Beurre
Tast Toe
San Fransisco
Café Noir
Lemon cream
Frou Frou
Parijse wafels
Gemengde biscuit
Moccastangen
Dips
Toast (groot en klein)
Theebeschuit
Snipperkoek - Gemberkoek
Sucadekoek - Ontbijtkoek

ledereen zegt het
VéGé zegelboekjes

vliegen vol!!

VéGé aanbiedingen
voor deze week:
Bij 2 pak VéGé-beschuit
150 gram echte chocolade
hagelslag voor 29 et en

12 zegels
Bij l pak VéGé-Goudmerk-
thee l pak Petit Beurre van
35 voor 25 et en 19 zegels
l pot zure Haring, 8 stuks
95 et en 19 zegels
l pot zure Haring, 4 stuks
50 et en 10 zegels
100 gr. Jamaica rumbonen
35 et en 7 zegels
150 gr. Cocosblokjes 45 et
en 9 zegels
200 gr. toffee's 45 et en 9
zegels
150 gr. snijworst 72 et en
10 zegels
150 gr. Cornedbeaf 65 et
en 10 zegels
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O.L.S. Linde

Uitvoering Kindertoneel
op vrijdag 10 en zaterdag 11 febr.

in café Eykelkamp, Medler.
Aanvang 7.30 uur.

Entree f 1.— (bel. inbegr.) X

* *XOpgevoerd worden: ^

De radio van boer Teunis
en

De slimme knecht

Us en weder dienende.
Voor nieuwe schaatsen naar

Henk van Ark

Muziekver „Concordia"
BALAVOND
op zaterdag 11 februari

a.s. in het Nutsgebouw

aanvang 7.30 uur.

Entree: Heren f 1.50, Dames f 1.25
en Donateurs f /.— op vertoon van
de Donateurskaart.

Accordeonorkest
Voor beter verzorgde

schoenreparatie naar
WULLINK

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Vordens Dameskoor

UITVOERING
op woensdag 8 febr. 's avonds
half acht in het Nutsgebouw.
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Voor de pauze een mooi zangprogram-
ma, (o.a. de wals Rozen uit het zui-
den) afgewisseld door fluitsolo's van
K. Wolters.

Na de Pauze

5e Bonte avond
met prachtige balletten, schetsjes
en zang.

Na afloop BAL a 50 et. per persoon
(op vertoon van entreekaart).
Kaarten bij de leden verkrijgbaar.

Een uitvoering van het Dameskoor
trekt steeds een volle zaal; voorziet
u dus tijdig van kaarten!

Plaatsbespreking op 8 februari van 12-
1 uur in de koffiekamer a 10 cent p.
plaats. Loting 12.30 uur.

Vraag niet hoe het kan,
maar profiteert er van!

250 gr. moccasprits 59 et
250 gr. cocosknappertjes 63 et
250 gr. chocoladekorrels 37 et
lx /2 kg droog kokende rijst 99 et
3 pak pudding 45 et
l schoonmaakpakket: dweil, stofdoek
en vaatdoek 129 et

Als extra reclame:
Ham, boterhamworst en leverworst
150 gr. 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Corsetten en Bustehouders
prima coupe en pasvorm
*

Bustehouders in de prijzen

f 4.95 - f 2.70 - f 2.10 - f 1.95

Corsetten f 14.65 - f 12.50 en

f 10.90

Corsetten m. binnenbandf 21.50

Alle soorten met garantie.

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Vorden

Uw waterleiding
bevroren ?

^ Wij ontdooien electrisch.

Het adres voor lood- en zinkwer-
ken, waterleidingen, enz.:

G EMS Metaalwerken

Nutsspaarbank, Vorden
Dorpsstraat 40 - Opgericht 1819

Inleggers, die hun spaarbankboekjes
voor rentebijschrijving hebben ingele-
verd, kunnen deze vanaf heden weer
ophalen.
Zij, die hun boekjes nog niet hebben
ingeleverd, worden beleefd verzocht
dit alsnog zo spoedig mogelijk te
doen.

Ijsbaan Kranenburg.
Alle dagen geopend.

1.30—5 u. n.m. en van 6.30—10 u. 's avonds

Feeêrieke verlichting.

Zaterdag en Zondag prima muziek

Onze nieuwe bomenlintzaag geeft
zeer weinig houtuerlies.

Uit iedere stam één of twee
planken meer.

Bij afspraak, direct gezaagd.

Scherp concurrerende prijs.

Houtzagerij H. Groot Roessink
Hengeloseweg
Vorden

Ernpo en Union Rijwielen
met: Remnaaf en chroomvelgen,
Tour vanaf f 165.—
Idem, Sport vanaf f 181.<—
met: Velgremmen en a lumin ium vel-
gen, Tour vanaf f 177.—
Idem, Sport vanaf f 193.—
met: 3 Versnellingsnaaf en velgrem-
men, Tour vanaf f 198.—
Idem, Sport vanaf f 214.50

Goedkopere rijwielen
met: Remnaaf, Tour vanaf f 121.—
Idem, Sport vanaf f 140.—
met: Velgremmen, Tour vanaf f 136.—
Idem, Sport vanaf f 154.50
met: 3 Versnellingsnaaf enz., Tour
vanaf f 155.50
Idem, Sport vanaf f 174.50

In zwart en ook in moderne kleuren te-
gen meerprijs.

Betaling eventueel in overleg.

Kinderrijwielen, Driewielers en Auto-
peds.

Komt eens praten, het verplicht U tot niets.

Beleefd aanbevelend,

A. G, T R A G T E R
Zutphenseweg

i»»„HET BINNENHUIS
Meubileerinrichting — Vorden

Telefoonno. 314

Tochtband en Tochtstrip

Reisdekens

Wollen Dekens

Gewatt. Dekens

Molton Dekens

Scherpe prijzen.

Beschaafd verkoopster gevraagd
zelfst. kunnende werken, liefst
met ervaring op handw. gebied.

„ (jCel (jLand werkhuis"

J. H. LINTVELT
Markt 59, Zutphen
Telefoon 4136

Neem's avonds voor het slapen gaan een lepel 601)476061' l6V6rtf330 van Drogisterij De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist


