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AGENDA

20 Jan. Nutsavond. Opvoering van: ,,Op 't
nippertje".
20 Jan. 2.30 uur: Bond van Plattelandsvrou-
wen. Film Ned. fabrikaat.
21 Jan. Vergadering A.R. Kiesvereniging.
22 Jan. Vergadering Oranjevereniging.
23 Jan. Evangelisatiesamenkomst.

LOOP DER BEVOLKING IN 1953

Op l Januari 1953 waren in Vorden woon-
achtig 2872 mannen en 2864 vrouwen. Totaal
5736 zielen. In de loop van het jaar werden
geboren 57 jongens en 75 meisjes. Verder ves-
tigden zich in de gemeente 120 mannelijke
en 128 vrouwelijke personen.
25 mannen en 17 vrouwen overleden in 1953.
132 mannen en 136 vrouwen gingen in de loop
van het jaar Vorden verlaten.
Op 31 December 1953 bedroeg het inwoners-
tal 5806, t.w. 2892 mannen en 2914 vrouwen.
Een toename dus van 70 zielen.
Gesplitst naar de Godsdiensten wonen in Vor-
den: 3985 N.H.; 1076 R.K.; 411 Ger.; 216
geen godsdienst; 23 O. Ger.; 25 Evang. Luth.;
16 V.M.; 18:20, 16 Hazea,; 10 Doops. Gez.;
9 Rem.; 6 L.d.R; 5 Ger. Gem.; 4 Chr. Ger.;
4 andere gezindten.
In 1953 werden in Vorden 51 huwelijken vol-
trokken.

SCHIETCONCOURS „PRINS BERNHARD"

Bij het onlangs te Vorden door de afd. „Prins
Bernhard" van de schietver. „Oost Gelder-
land" gehouden schietconcours hebben de
volgende verenigingen en personen prijzen
gewonnen:
Korpsen:
Ere afd.: l Willem III l, Westendorp 224 pt. ;
2 Eendracht l, Silvolde 219 pt.; 3 S.IJ.S. l
Slangenburg 218 pt.
Ie klasse: l Lintelo 3, Lintelo 211 pt.; 2 Wil-
lem III 4, Westendorp 205 pt.; 3 Nieuw Le-
ven l, Beltrum 202 pt.
2e klasse: l Eendracht 3, Silvolde 201 pt.; 2
Diana 2, Etten 194 pt.; 3 Pr. Marijke, Greffel-
kamp 182 pt.
3e klasse: l Pr. Alexander, Varsseveld 205
pt.; 2 Pr. Beatrix, Hengelo (G.) 199 pt.; 3 WSV
2, Warnsveld 194 pt; 4 Pr. Alexander Varsse-
veld 194 pt.
De Gelria wisselbeker is gewonnen door Lin-
telo met 637 pt.
Vrije baan Luchtbuks: l A. J. Boers 49 pt.;
2 B. Wunderink 49 pt.
Personele Baan.
Ere afd.: l G. Klein Hesselink 93 pt. ; 2 H.
Jansen 92 pt.; 3 H. Roenhorst 91 pt.; 4 A. R.
Klaassen 91 pt.; 5 G. J. ten Brinke 90 pt.
Ie klasse: l W. Vrogten 95 pt.; 2 H. v. de.
Weer 90 pt.; 3 Th. Groot Zevert 87 pt.; 4 A.
v. Eerden 86 pt. ; 5 J. W. Rutgers 86 pt.
2e klasse: B. J. Hengeveld 88 pt.; 2 C. Coe-
nen 87 pt.; 3 W. Bannink 86 pt.; 4 H. Brug-
gink 85 pt.; 5 G. J. Loman 75 pt.
3e klasse-l G. Bultena 94 pt. ; 2 B. Jansen 90
pt.; 3 H. Bongers 86 pt.; 4 S. Hartogsveld 85
pt.; 5 W. Nijenhuis 84 pt.
Vrije baan.
Ere afd.: l E. H. W. Gussinklo 90 pt.; 2 H.
Tangelder 90 pt.; 3 J. H. Semmelink 89 pt.;
4 J. Belterman 89 pt.; 5 D: Klein Hesselink
89 pt.
Ie klasse: l G. J. Boomkamp 90 pt.; 2 W. Pe-
tres 89 pt. ; 3 J. Bennink 89 pt.; 4 G. v. d.
Beid 87 pt.; 5 J. Derksen 87 pt.
2e klasse: l Ed. ten Brinke 87 pt.; 2 H. Brug-
gink 85 pt.; 3 W. Roenhorst 85 pt.j 4 G. J.
Schoenaker 85 pt.; 5 B. Hengeveld 84 pt.
3e klasse: l Th. Hebing 87 pt; 2 A. Kreef-
tenberg 87 pt.; 3. B. Jansen 87 pt. ; 4 H. Wen-
tink 86 pt.; 5 H. Marsman 85 pt.
Geluksbaan: l E. Gotink 864 pt. ; 2 W. Roen-
horst 805 pt.; 3 A. G. Tragter 803 pt. ; 4 P.
Witmarsum 790 pt.

ONGELUK

Bij het bouwen van een woning op de Kra-
nenburg viel de metselaar H. van een hoge
steiger. Met gekneusde ribben en verstuikte
enkel.werd hij, op advies van Dr de Vries,
naar zijn woning te Hengelo (G.) gebracht.

Kerkdiensten Zondag 17 Januari.
Hervormde kerk

10 uur Ds J. Langstraat, Bed. H. Doop
7.15 uur Ds P. W. van Arkel van Ruurlo

Wildenborch
10 uur Ds ƒ. H. Jansen

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds W. G. Scheeres van Eefde

/?./(. Kerk
7.30 uur H.Mis, l O uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 16 Jan. van 5 uur t.e.m.
Zondag 17 Jan. Dr De Vries telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 61 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 48.— tot f 55.—
per stuk. Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van 8 t.m. 14 Jan.
Geboren z.v. H. v.d. Weij en R. v.d. Weij-
Hieminga, z.v. G. Th. Hummelink en Ch. J.
Hummelink-Winkelman d.v. H. Weenk en
J. H. Weenk-Huurnink.
Ondertrouwd: H. Weenk en B. Schouten
Overleden: W. F. E. Baron van der Borch
tot Verwolde, 80 jaar, W. Mennink, 79 jr.
M. P. Norde, 69 jaar

Met Thijm en Honing

Verzachtend
Kinder losmakend

Hoestsiroop Hoestsiillend

GESLAAGD

De heer H. J. Knoef uit de buurtschap Delden
behaalde te Deventer het diploma praktijk-
boekhouden.

BARON v. d. BORCH OVERLEDEN

Woensdag is op kasteel Vorden overleden
in de leeftijd van 80 jaar Baron W. F. E. v. d.
Borch tot Verwolde. De overledene heeft in
het openbare leven van Vorden tal van func-
ties vervuld. Zo was hij jarenlang lid van de
Raad en een tijdlang wethouder. Hij was ver-
der bestuurslid van de Vordense Ver. Voor
Vreemdelingen Verkeer en van de Ver. tot
Bev. van het Marktwezen. Ook maakte hij
dest-ds deel uit van het bestuur der Vordense
Zuivelfabriek. De overledene zal hedenmiddag
om 1.30 uur bijgezet worden in het familie-
graf op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

TONEELVER. D.E.V.

De toneelver. D.E.V. heeft onder leiding van
de heer Joh. Harmsen een uitvoering gege-
ven in het Nutsgebouw. Opgevoerd werd het
toneelstuk „Het meisje met de rode strik".
Dit aangrijpende stuk werd op sublieme wijze
vertolkt. De rollen zaten er zonder uitzonde-
ring vast in. Zonder de andere spelers tekort
te doen, willen wij toch in het bijzonder het
zeer goede spel van vader Giesbers en Marjan
noemen. Ook de aankleding van het toneel
was goed verzorgd, speciaal in het laatste be-
drijf, de bar van Job Stenders.
Het vrij talrijke publiek beloonde de spelers
met een daverend applaus. De pauzes werden
gevuld met muziek. De Toneelver. D.E.V. kan
terug zien op een zeer goed geslaagde uitvoe-
ring. De heer Harmsen heeft met deze uitvoe-
ring wel eer met zijn leiding ingelegd. In zijn
openingswoord heette de heer Harmsen in het
bijzonder welkom de leden van enkele buurt-
toneel verenigingen.

GEMEENTEWAAG EN CADAVERS

Aan de Gemeente waag werden in 1953 11951
varkens gewogen.
In 1953 werden alhier 342 cadavers opgehaald
naar Winterswijk.

BEKROOND

Op de provinciale tentoonstelling van be-
drijfs-, sport- en krielhoenders, sierduiven en
konijnen te Winterswijk, behaalden leden van
de pluimveevereniging alhier onderstaande
bekroningen:
A. J. Florijn met Barnevelders twee eerste en
twee tweede prijzen,- met VI. reus wit voed-
ster een derde Z.G. prijs; J. Rietman te War-
ken met een VI. reus wit voedster een tweede
prijs; H. Doornink met patrijs leghorn een
eerste en een tweede prijs; met wit Wener
voedster een eerste prijs Z.G.; G. W. Tragter
met blauwe Weners ram jong en voedster
jong twee tweede prijzen Z.G.; W. Tragter
met drie inzendingen wit Wener twee eerste
prijzen Z.Z.G., een tweede prijs Z.G.; Joh.
Arendsen met twee inzendingen wit Wener
een eerste prijs Z.G. en een derde prijs Z.G.

flillioeneii dames
z e g g e n : V o o r d e h a n d e n n i e t s
b e t e r d a n H A M E A - G E L E I .

JACHTRIT VAN DE RIJVERENIGING
UITGESTELD

Onder voorzitterschap van de heer Z. baron
Van Dorth tot Medler hield de landelijke Rij-
vereniging de Graafschap in café het Zwaan-
tje een ledenvergadering. Uit het jaarver-
slag van de penningmeesteresse, mej. R. Ha-
ring, bleek dat de ver. een klein batig saldo
heeft over het afgelopen boekjaar. De aftre-
dende bestuursleden mej Haring en baron Van
Dorth werden herkozen. De voor de ruiter-
sport minder gunstige weersomstandigheden
maakten het wenselijk de te houden jachtrit
achter de meute van de Kon. Ned. Jachtver.
uit te stellen tot een nadere datum.
De instructeur der ver., de heer W. A. v. d.
Wall Bake, hield een causerie over de be-
handeling van het paard en het rijden daar-
mede. Een en ander werd door foto's en plaat-
jes toegelicht.

AANBESTEDING

Donderdag 14 Januari had 's middags in de
consistoriekamer de aanbesteding plaats van
de kerkrestauratie. Het resultaat was als
volgt:
N.V. D. Huurman Jr., Delft ƒ 85.899; fa. Wou-
denberg en Zn., Ameide ƒ 87.550; fa. G. W.
Bielderman & Zn., Vorden ƒ 89.410 en fa. J.
W. Byenhof & Zn., Vorden 99.741. De gunning
wordt in beraad gehouden.

VOETBAL

Us en weder dienende zal er a.s. Zondag weer
gevoetbald worden. Het programma van j.l.
Zondag is een week opgeschoven, zodat daar-
mee opnieuw de wedstrijd Vorden I-Ruurlo I
op het programma staat. Vorden wist Ruurlo
destijds op eigen veld een l—O nederlaag tor
te brengen, doch dat de Vordenaren dit stoute
stukje nu nogmaals zullen uithalen, moet nog
worden afgewacht. Het voordeel van eigen
terrein kan misschien een woordje meespre-
ken. Ruurlo komt weer nagenoeg volledig
uit, zodat het Vorden niet gemakkelijk zal
vallen de beide winstpunten thuis te houden.
Spannen zal het er in ieder geval wel. De
overige elftallen van Vorden hebben een vrije
dag.

STIERENVER, 't KIEFSKAMP

De leden van de Stierenver, 't Kiefskamp hiel-
den hun jaarvergadering onder leiding van de
heer v. d. Wall Bake. Uit diverse jaarver-
slagen bleek dat er per 31 Dec. een batig
saldo in kas was van ƒ 216.—. Het aantal le-
den bedroeg 32. Uit de binnengekomen cijfers
bleek dat het drachtigheidspercentage van de
door de verenigings-stieren gedekte runderen
ongeveer 96% was.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de heren B. H. Koning en D. Ruesink herkozen.
In de kascontrole-commissie kregen zitting
de heren T. Roeterdink en B. Groot Jebbink.
Vervolgens gaf de heer Ruesink een nabe-
schouwing over 't afgelopen jaar. Hierbij wees
hij er op dat de gehouden ledenvergadering
steeds goed waren bezocht en een geanimeerd
verloop hadden. Verder werd er medegedeld
dat de stier Nero aller tevredenheid kon weg-
dragen.



BLOEDARMOEDE BIJ DE
BLOEDTRANSFUSIEDIENST

Zoals menigeen al wel eens uit de verhalen
van kennissen zal hebben vernomen, wordt
bloedtransfusie tegenwoordig hoe langer hoe
meer toegepast in de ziekenhuizen, niet al-
leen meer om iemand die bijna verbloed is
weer op peil te brengen, maar veel vaker al
bij voorbaat, wanneer een grote operatie no-
dig is, om te zorgen dat zo iemand een extra
reserve tegen bloedverlies heeft en na afloop
daardoor in het geheel niet meer in die cri-
tieke toestand terecht komt, waardoor de ge-
nezing veel sneller en het gevaar veel kleiner
is geworden.
Wie meldt zich aan als donor? Aanmelding
bij de administratie van de bloedtransfusie-
dienst in het Algemeen Ziekenhuis te Zut-
phen, Telef. 06750-3444, toestel 28. Ook kunt
u zich tot uw huisarts wenden voor nadere
inlichtingen.
Door deze ruimere toepassing van de bloed-
transfusie is vanzelfsprekend veel meer bloed
nodig en dus meer vrijwilligers om de z.g.
„bloedbank" (een voorraad van een beetje
van elke bloedgroep) gevuld te houden.
De zorg voor deze bloedbank berust bij de
bloedtransfusiedienst, afd. Zutphen, van het
Ned. Roode Kruis.

WEL ANIMO

Voor Hoofd der O. L. School te Linde hebben
zich 11 sollicitanten aangemeld.

Verstopping
Vlug, z a c h t en p i jn loos werken
Mijnhardt's Laxeertabletten 65 et.

D A M R U B R I E K
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers
Zutphenseweg 48 Vorden.

Zwart
1 2 3 4 5

16

26

46

13

43

47 5048 49

Wit
Zwart 8 schijven op 6, 11 — 13, 15, 20, 21, 25.
Wit 8 schijven op 22. 24, 29, 31, 33, 34, 48, 49.
In deze stand heeft wit gespeeld

Wit Zwart
1 28—22 zwart verlokkend tot 16—21
Indien wit nu 31 — 26, zwart 12—17, wit 33—28, zw.
21 — 27 wit 22x31, zwart 17—21, wit 26x17, zwart 11
x33, wit 29x38 en zwart 20x40 met winst, wit heeft
echter 'n betere zet in petto en vervolgt niet 31 — 26.
maar :
2 22 — 17!! 11x17
3 34—30!! 2 5 x 2 3
4 31 — 26 20x38
5 26x17 en slaat 5 stukken met winst. Een zeer
verrassen d slot in een heel gewone stand. Hieruit blijkt
weer overduidelijk hoe mooi ons damspel is.

RATTI-NIEUWS

Nu de feestdagen en de vorstperiode weer
achter de rug zijn, zal a.s. Zondag wellicht
het gehele voetbalprogramma kunhen worden
afgewerkt. Voor Ratti I zal de voetbal weer
beginnen te rollen in Lochuizen bij Neede.
Hierheen zal een sterk elftal moeten worden
gedirigeerd, want de Lochuizense ploeg is
op eigen terrein geen poesje om zonder hand-
schoenen aan te pakken. Toch kan het een
prettige eji sportieve strijd worden en gezien
de verrichtingen van het Ratti-elftal vóór de
vorstperiode (toen de groen-witten met 6—2
de vriendschappelijke wedstrijd tegen Lochui-
zen wonnen) zal ook in deze ontmoeting wel
de kans worden geschapen om met een be-
hoorlijk eindresultaat voor de dag te komen.
Voor de Ratti-reserves en de junioren zijn
geen wedstrijden vastgesteld.

KATH. VOLKSPARTIJ

De Kath. Volkspartij afd. Vorden-Kranenburg
hield in zaal Schoenaker een ledenvergade-
ring onder voorzitterschap van de heer A. J.
Meyer. Buiten de zittende leden werd als
candidaat voor de a.s. verkiezingen van de
Provinciale Staten, gesteld de heer H. Geb-
bing te Steenderen. De heren G. Bouwmeister
en A. Eggink brachten als afgevaardigden
naar de Statenkringvergadering te Zutphen
verslag uit.
Op Zondag 21 Februari zal de grolijststem-
ming van de afdeling plaats vinden. De pen-
ningmeester, de heer H. Folmer hield nog een
korte inleiding, waarin hij de mentaliteit en
de lauwheid van de hedendaagse jeugd op
politiek terrein hekelde. Spr. hoopte, dat vele
jongeren spoedig de opengevallen plaatsen
van de oudere politici zouden innemen en
daadwerkelijk zouden tonen, dat er door een-
drachtige samenwerking veel tot stand kan
worden gebracht. Medegedeeld werd, dat in
Februari a.s. de jaarvergadering zal worden
gehouden. Begin Maart zal een bekende spre-
ker worden aangezocht om een lezing te hou-
den over een actueel onderwerp. Tot slot
sprak de voorzitter nog een propagandistisch
woord.

KOU-KOORTS-GRIEP '
SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudige
geneeskracht door veelvoudige samen-
stelling. Koker 50 tabletten 90 et, 25 tabletten 50 ei.

R.K. BOERINNENBOND ,

De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" afd. Vor-
den-Kranenburg startte Woensdagavond met
een cursus „Fijne keuken". Ten huize van de
fam. Schoenaker waren de 16 deelneemsters
om 7 uur bijeen gekomen en opende de cur-
susleidster, de huishoudlerares mej. Boland
te Zeddam, deze eerste les. Na een korte uit-
eenzetting van de te behandelen recepten en
de hiervoor benodigde ingrediënten nam de
cursus een aanvang. Vol aandacht volgden
allen eerst de toebereidselen, die werden ge-
maakt en namen de wenken en raadgevingen
van de lerares ter harte. Vanzelfsprekend wer-
den ook de producten van deze eerste les op
hun smaak getest, waarbij zelfs de fijnproe-
vers geen critiek uitoefenden.
Medegedeeld werd nog, dat er voor de cur-
sisten gelegenheid zal bestaan om zelf recep-
ten mee te brengen, welke dan op een der
volgende lessen zullen worden behandeld.

Prijsschieten
in Café 't Zwaantje, NIET op 16 Jan.

maar op Zaterdag 23 Januari
G. ZUURVELD

oprumng
maar

10 proc. korting
van 17 t.m. 23 Januari

Manufacturen - Tel. 279 - Kranenburg

Gymnastiekver. „Sparta"
Voor de uitvoering op Vrijdag 29 Jan.
kunnen donateurs kaarten halen op
a.s. Donderdag 21 Jan. 's avonds
van 7.30—8.30 uur in Hotel Bakker

N.B. Per donateur worden 2 vrijkaarten
afgegeven, hetzij voor de uitvoering
van 29 Jan. of voor de jeugduitvoering
op 19 Febr. (Deze laatste kaarten wor-
den naderhand verstrekt).

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

Verdubbel uw energie!
door het gebruik onzer diverse

TONICUM'S
• Stimulerende en kalmerende werking
• Goede smaak
• Vlugger herstel na ziekte en operatie
• Voorkomt en herstelt geestelijke

en lichamelijke vermoeidheid
• Bij slapte en moedeloosheid
• Bij gebrek aan concentratie

(examen, sport, training enz.)

Drogisterij „De Olde Meulle"

J* M* V* d* Wal Gedipl. drogist

De naam zegt het al:
't Is van Van der Wal!

Een advertentie in Contact
wordt zeker door 1130 Vordense gezinnen gelezen. En hoe.. . . Geen enkele andere

courant heeft in Vorden zoveel abonné's. Zakenmensen, laat u dus niet verleiden tot

het aangaan van een advertentie-abonnement voor welk nieuwsblad dan ook.

U bereikt hiermede zeker 450 Vordense gezinnen minder en u bent veel duurder uit!

Bovendien, Contact heeft ook abonné's in Warken, Leesten, Wichmond, Barchem en Noordink.

Drukkerij Wolters Nieuwstad 12 - Vorden Telef* 404



Mede namens mijn
echtgenote betuig ik
allen langs deze weg
mijn hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
mijn 40-jarig jubileum
ondervonden.

G. J. ASSINK
jachopziener „Medler"
Vorden,

GEVRAAGD:
een net meisje, voor
d. of d.e.n.
Hotel 't Jachthuis,

Warnsveld

VERLOREN:
motorhandschoen

Baakseweg. Gaarne te-
rug bez. bij A. Rietman
C 4

GEVONDEN:
bruine glacé heren-
handschoen, linker,
Terug te bekomen bij
Fa Pongers Nieuwstad

Te koop een dragende
b.b. zeug uitgeteld 22
Januari bij B. Rossel

Te koop zw. heren-
costuum m. gestr. broek
en Falcon overjas beide
flinke maat. Vetschoe-
nen m. ong. 46, enige
wollen en gebreide
meisjesjurken, leeftijd
ongeveer 12—14 jaar.
Enkweg 26

Te koop de helft van
een vette koe, ook bij
vierdels. H. Knoef.

..Weverink"

Te koop toom biggen
en een vierdel van een
vette koe bij G. J. Klein
Ikkink, Blokhuis,

Wildenborch, n.o.Z.

Te koop zeug met 11
biggen. G. J. Zweve-
rink, Wildenborch

Partij consumptiewor-
telentekoop H. Bos-
man bij 't Zwembad

Te koop vers gedorst
haverstro. H. Barge-
man C 93 „Nijenkamp"

Vers gedorst
ROGG E S T R O
te koop, in balen,
G. J. BARGEMAN,

„'t Wilmerink"

Te koop mooie Jonge
hond (Engelse Fox-
terriër,) zeer billijk.
H. J. KIP, Insulinde-
laan 28

Te koop een achter-
vierdel van een koe.

W. Steenblik, B 59

Toom biggen te koop
W. Rietman Hackfort

Toom biggen te koop
A. Wassink Nieuwstad

Heden overleed in de ouderdom van ruim 80 jaar, tot onze
diepe droefheid, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Groot-
vader

WILLEN FRAN^OIS EMILE
BARON VAN DER BORCH TOT VERWOLDE

Heer van Vorden

H. M. K. van der Borch tot Verwolde-
von Löwis of Menar

J. M. Tielenius Kruithoflv
van der Borch tot Verwolde

C. D. Tielenius Kruithoff

P. A. van der Borch tot Verwolde
M. A. P. van der Borch tot Verwolde-

Westerink
en kleinkinderen

VORDEN, 13 Januari 1954.
Kasteel Vorden

De bijzetting zal plaats vinden op Zaterdag 16 Januari om
1.30 uur op de Begraafplaats te Vorden.

Geen bezoek. Enige algemene kennisgeving.

Heden nam de Heere van onze zijde
weg onze geliefde Man, Vader, Behuwd-
en Grootvader

WILLEN NENNINK
in de ouderdom van ruim 79 jaar.
De hoop op een zalig weerzien

troost ons in dit zwaar verlies.

WED. B. J. MENNINK-VOSKAMP
G. J. MENNINK
H. J. MENNINK-HISSINK
S. A. HARMSEN-MENNINK
D. J. HARMSEN
J. ARFMAN-MENNINK
G, J. ARFMAN
W. J. WASSINK-MENNINK
J. WASSI
B. j.
J. WAS

en kleinkinderen

SINK

^JSlPk

VORDEN, 13 januari 1954
Wildenborch

De teraardebestelling zal plaats hebben op Maan-
dag 18 Jan. om hkfewee op Algem. begraaf-
plaats te Vorden.

Heden overleed zacht en kalm in het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen, onze
innig geliefde Broer, Zwager, Oom en
Huisgenoot

NARINUS PETER NORDE
in de ouderdom van 69 jaren.

Dat hij ruxt in vrede, zij onze troost

Linde fam. J. H. NORDE
fam. D. A. LENSELINK

Hengelo fam. A. H. MEULENBRUGGE
Delden fam. Joh. BESSELINK

VORDEN, 13 Jauuari 1954
Delden B 37

De teraardebestelling zal plaats hebben op Maan-
dag 18 Jan. 's middags te half een op de Al-
gemene begraafplaats te Vorden.

Ivomt u oo

Hedenavond 16 Januari

Evangelisatie-samenkomst
in de kleuterschool, aanvang half acht

Spreker: de heer J, H. NIJHOF, Zutphen
Onderwerp: „Gisteren en heden"

Bundel Joh. de Heer meebrengen.
Toegang vrij Toegang vrij

Het gaat hard
Met de verkoop van

leren jassen
Doe als velen,
koopt bij vakmensen,
koopt bij ons.

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden

H.H. Landbouwers,
Zoekt nu uw kippen
uit, die niet leggen, nu
ze duur zijn. Wij be-
talen de hoogste prijs !

Ze worden tevens gra-
tis uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden

Behouden
de winter door
met

Vitamine C tabletten
van

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
gediplom. drogist

GRIEP?
De Anticrippine Midy Cachets
(in een warme alcoholische drank)
maken u zó weer fit!

Drogisterij „De Oide Meulle"

J. M. V. d. Wal Gedipl. drogist

Uw voordeel Ons gemak

Velen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vordcn
Lage regelprijs hoge publiciteit s waarde

Uw voordeel Ons gemak

IN
Rijwielen en onderdelen
zijn wij ruim gesorteerd.

Wij leveren U gaarne:
Kinderrijwielen, in alle maten
Sport- en Engelsmodel rijw.
in diverse kleuren en uitvoeringen
Normale toerrijwielen
voor dames en heren, met zwarte-
en chroomvelgen.
Transportrijwielen, autopeds,
kinderdriewielers, enz., enz.

Prima kwaliteit en lage prijzen

Beleefd aanbevelend >

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Koffie, Thee en Chocolade
zijn verhoogd in prijs.

Wij leveren
nog voor OUDE prijs!

Koffie vanaf f 1.72 p. 250 gr.
Thee vanaf 58 cent p. 100 gr.
4 repen chocolade voor 75 et

SMIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Hedenavond muziekuitvoering Sursum Corda
in gebouw „Irene" Aanvang 7 uur



Met Februari beginnen onze nieuwe

Knip- en naaicursussen
Opgave voor l Februari a.s.

G. H. LENSELINK-TEN HAVE
Coupeuse-Lerares Pr. Bernhardweg 19

Oranje-Vereniging, Vorden
Ledenvergadering
op Vrijdag 22 Januari 1954
's avonds 8 uur in het Nuts-
gebouw (koffiekamer)

Bespreking
Koninginnefeest

Komt allen. Het Bestuur

Dansstudio Houtman
Nieuwe danscursussen

in oude en moderne

DANSEN
v. beginners en gevorderden
beginnen de Ie week in Febr.

Hiervoor zijn reeds aanvragen binnen.

Dus, dames en heren, wenst u mee te doen ?
Opgave dagelijks aan de school, 't Hoge 8

Ook voor privé-Iessen!

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt
zegt openhartig: HET IS PERFECT/

E M PO Rijwielfabriek

vraagt*JONGENS
voor diverse afdelingen in haar bedrijf

Flinke jongens met goede werklust
kunnen volledige opleiding krijgen in
het rijwiel-, smids- en electriciteits-
vak, evenals metaaldraaier, lasser,
bankwerker, enz.

Aanmeldingen schriftelijk of bij
de fabrieksportier.

Woningbouw
Gegadigden, ingezetenen der gem. Vorden,
die voornemens zijn in 1954 m. Rijkspremie
een woning te bouwen, moeten zich voor
de toewijzing van het daarvoor benodigde
bouwvolume vóór l Februari a.s. schrif-
telijk aanmelden bij Burgemeester en Wet-
houders.

Donderdag 21 Januari

Balgooien
en

Schieten

om KRENTENBROOD en GEBAK

bij P. G. VAN ASSELT Linde
Aanvang 7 uur

MODERNE
naar de eisen ingerichte

Voetverzorgings-
en Pedicure-inr.

,MARIE-LOUISE"
*

Gratis voetonderzoek
Pijnloos en steriel pedi-

curen
Leverancier van steun-
zolen, naar gips en
blauwdruk, elastieken
kousen en bandages aan
Ziekenf.leden, OGZO
Med. gedipl. voetkundige-

Chiropodist

A.J.B.SIEMERINK
't Hoge 47 Vorden

A.s. Zondag

Vorden l -
Ruurlo l

AANVANG 2 UUR

Kapbroeken
voor koeien

Aanbevelend
G. W. Luimes

r-cngen

Aee/é aUe maten

A.R. Kiesvupiging „Nederland en Oranje"
^ Vorden

Openbare vergadering
van bovengen. kiesver. op Donderdag 21 Jan.
's avonds 7.30 uur in „IRENE"

Spreker: Prof. Mr. Dr. I. A. DIEPENHORST
van Amsterdam

Onderwerp. „Moskou onderweg r
Leden en belangstellenden, zowel mannen als
vrouwen, zijn hartelijk welkom.

Komt allen! Het Bestuur

Ned* Bond van Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden

Woensdag 20 Januari nam. 2.30 uur in het Nutsgebouw:

Film over het Ned. fabrikaat
Ook niet-leden zijn welkom. Het Bestuur.

HEDEN ZATERDAG: Balkenbrij met krenten,
kost p. 500 gram maar 24 centen

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen
2 grote rookworsten voor f 1.19
Extra reclame voor Zaterdag:

200 gr. hamworst 60 et 200 gr. ham 90 et
500 gram spek 120 Ct

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

H. J. Reesink & Co N.V.
vraagt voor haar kantoor te Zutphen
enige jonge mannelijke en vrouwelijke

aank* kantoorbedienden
Bij voorkeur m. gehele of gedeeltel. U.L.O.
of dergelijke opleiding. Aanmelding schrift,
of mondeling ten kantore, Havenstraat 7.

ILiivoerlng

Gymnastiekver* Óparta
op Vrijdag 29 Jan. in het Nut,
Aanvang 8 uur. Entree f 1.—

Muziek tijdens de uitvoering.

C NA AFLOOP BAL

Kaarten in voorverkoop bij sigaren-
magazijn EIJERKAMP vanaf Zaterdag
23 Januari, waarbij gelijktijdig plaats
besproken kan worden.

I/oor uw kJoeknouding
hebben wij geregeld voorradig:

Tabellarische boeken, kasboeken,
winkelboeken, enz.

Kaartsystemen, kaartenkasten,
briefordners

en alle andere kantoorbenodigdheden.

Fa. HIETBRINK

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

20 JANUARI

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Mij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

4e Nutsavond
op Woensdag 20 Januari
om 8 uur precies.
*

Door de Nutstoneelclub uit Ooesburg
wordt opgevoerd het blijspel in 3 bedr.

„Op 't nippertje"
van Kenneth Home

Toegang voor Nutsleden met één huis-
genoot 50 et p. persoon. Voor leden
van andere Departementen 75 et, voor
niet-leden f 1.50

Kaarten uitsluitend '.s avonds a.cl. zaal


