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AGENDA
25 Jan. Spar-Cabaretavond.
29 Jan. Uitvoering Gymnastiekverening

„Sparta".
29 Jan. Feestelijke Jaarvergadering C.B.T.B.
30 Jan. Bioscoop Miedema.

NIEUW SCHOOLLOKAAL O.L.S.
Vrijdagmiddag wapperde de vlag van de
Dorpsschool, want toen werd het nieuwe
schoollokaal in gebruik genomen.
De oudercommissie had gemeend om aan deze
opening een enigs/ins officieel tintje te geven
en zo waren dan aanwezig behalve het voltal-
lig onderwijzend personeel, de oudercommis-
sie, hel bestuur van Volksonderwijs en enkele
andere belangstellenden. Janny Bruggeman,
een leerlinge van de hoogste klasse, knipte het
l i n t dooi, waarna iedereen zich in het lokaal
een plaats zocht. Namens de oudercommissie
feliciteerde de heer J. Schuppers de belang-
hebbenden met deze nieuwe aanwinst en bood
een prachtig bloemstuk aan. Hij memoreerde
dat de school in 20 jaar tijds van een vier- tot
een zevenmans school is gegroeid onder lei-
ding van meester Vedders in samenwerking
met het personeel, waaraan de goede verstand-
houding tussen de ouders en de leerkrachten
ook niet vreemd is. Ook de klas werd in de
felicitatie betrokken en de kinderen er op ge-
wezen te zorgen dat dit keurige lokaal een
voorbeeld voor iedereen zal blijven.
Namens Volksonderwijs sprak de heer Vogt-
la'nder onder aanbieding van een mooie plant
en bloemen. Het deed spreker genoegen te
mogen constateren dat de nieuwe aanwinst
niet alleen een gevolg is van de vermeerdering
van het aanta l inwoners, doch ook van een (
groeiende belangstelling voor de school.
Hij dankte verder het Nutsbestuur voor de
medewerking verleend bij het t i jdel i jk afstaan
van de koffiekamer als leslokaal. Tenslotte
meende hij ook een woord van lof te moeten
brengen aan de Gem. Architect, de heer Terp-
stra, voor het keurige interieur, de verlichting j
en de ventilatie.

Namens het personeel bood me j. Schellens
als klasseversiering bloemen aan. Het hoofd
der school, de heer Vedders, dankte de spre-
kers voor hun hartelijke woorden en hoopte
dat het hem gegeven mocht zi jn nog enkele
jaren in dit prettige milieu z i jn taak te ver-
richten. Eén der jongens, Bennie Aalderink,
oogstte een hartelijk applaus, toen hij ook het
woord vroeg en op humoristische wijze een
toespraak hield.
Met het door de klas uit volle borst gezongen
openingslied „Hoera, we zijn er!" werd de
middag besloten.

Alleen echt
zijn Mi jnhardt 's Poeders als de
naam Mi jnhardt er op voorkomt.

NEDERLANDSCHE BLINDENBOND
Op Woensdag 3 Februari wordt in het Nuts-
gebouw een Propaganda-avond gehouden van
de Ned. Blindenbond, iets wat zeer toe te
ju ichen is, daar men op deze manier kennis
kan maken met het vele werk dat gedaan
wordt, om het leven der blinden te verzach-
ten. U kunt er van verzekerd zijn dat op deze
avond heel wat goeds geboden wordt. De
nieuwe indrukwekkende film „Eén van ons"
zal worden vertoond. Deze film is vervaardigd
naar een treffende novelle van de blinde
schrijver Willem Kramer.
Ken propagandistisch woord wordt gesproken
dooi de heer Joh. v. d. Berg uit Den Haag.
1 1 i j ver tel t , over dingen, waa raan U misschien
nog nimmer gedacht hebt. Verder zal de be-
kende bl inde musicus, de heer C. Bute uit
/u tphen, enige pianowerken uitvoeren, o.a. de
oud-Hollandse boerendansen van Siep.
We hopen dat velen uit onze gemeente deze
avond zullen bijwonen. Het comité van voor-
bereiding bestaat uit de volgende personen:
Mevr. van Mourik-Spoor; Mevr. Fohner-Bos-
kase; Burgem. A. K. van Arkel; Ds J. H. Jan-
sen; Weth. A. J. Lenselink; G. Haverkamp.

Kerkdiensten Zondag 24 Januari.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen viering H. Avondm.
7.15 uur Ds J. Langstraat, Dankzegging H.
Avondmaal.

Medlerschool
10 uur Eerw. Heer G. D. Vossers Barchem

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds Duursema

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

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

Zondagsdienst Doktoren

Van Zaterdag 23 Jan. t. e. m. Zondag 24
Jan. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 81 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 48.—
per stuk. Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van 15 t.m. 21 Jan.
Ondertrouwd : H. C. Koenen en A. M. Th.
Pelgrom, A. J. Eulink en J. Leenen.
Gehuwd: A. Elsman en D. H. Groot Brons-
voort

K l E SP IJ N? ** ««
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

A.N.W.B.-AVOND
De propaganda-avond van de A.N.W.B. heeft
in Vorden een grote belangstelling getrokken.
Na een korte inleiding door de consul voor
Vorden, de heer d'Aumerie, vertelde de ver-
tegenwoordiger van de A.N.W.B. op vlotte
en vaak geestige wij/e het een en ander over
het bondsleven. In Vorden zijn 141 leden, al-
dus spreker. Dat is trouwens het gemiddelde
percentage, a.l. 2,7 pCt van de inwoners, dat
over het gehele land geldt.
In 1883 werd de bond als Velocipède-club op-
gericht met 200 leden. Men verwacht dat het
verkeer in 1960 6 a 7 maal zo druk zal worden
als in 1938. Er zijn nu al meer dan 300:000
bromfietsen op de weg. De nieuwe weg Am-
sterdam-Utrecht hoopt men in Februari te
kunnen openen. Daardoor zijn er weer tal van
nieuwe wegwijzers nodig, die elk ongeveer
ƒ 250,— kosten. Er staan in Nederland ruim
9.000 wegwijzers van de A.N.W.B. Er is mo-
menteel ruim 650 man personeel bij de
A.N.W.B., waaronder een 135 wegenwachters.
De A.N.W.B, geeft op allerlei gebied wat het
verkeer en reizen betreft, adviezen. Spr. wees
er op dat er in Arnhem een bijkantoor geves-
tigd is, waar men zich uit deze streken toe kan
wenden voor allerlei inlichtingen.
Spr. deelde nog mede, dat in de komende
zomermaanden de wegenwacht van 's morgens
7 tot 's avonds half tien op de weg zal zijn
om hulp te verlenen.
Vervolgens werden een aantal films vertoond
en wel de grote A.N.W.B.-film „De Horizon
wijkt", een film over Zwitserland,, een kleu-
renfilm over de Wegenwacht en nog een film
over Parijs.
De heer d'Aumerie dankte hierna de spreker
en de A.N.W.B. voor de/e interessante avond.
Hi j maakte de aanwezigen er op attent dat de
consul de belangen van de A.N.W.B. behar-
tigt en hij hoopte daarbij op de steun van de
Vordense ingezetenen te mogen rekenen.
Wanneer er dus vernielde paddestoelen-weg-
wijzers e.d. in onze gemeente zi jn, gelieve men
dit aan hem te melden, zodat hij maatregelen
kan nemen om de/e te herstellen. Ook hield
hij zich warm aanbevolen voor de opgave van
nieuwe leden. Tenslotte werd nog medege-
deeld dat er zich in de pau/e 10 n ieuwe leden
aangemeld hadden.

UITVOERING SURSUM CORDA
De muziekvereniging Sursum Corda heeft on-
der leiding van de heer A. M. Garritsen uit
Hengelo (G.) een tweetal goed geslaagde uit-
voeringen gegeven.
De voorzitter, de heer H. J. Radstake, opende
de avond en heette hierbij in 't bijzonder de
Hengelose Toneelvereniging welkom. Wij
z i j n b l i j , aldus spr., dat wij ondanks de vele
na-oorlogse moeilijkheden een gezonde vereni-
ging hebben, vooral omdat een muziekvereni-
ging heel wat financiële offers vraagt. Voor de
financiële steun van de donateurs zijn wij dan
ook zeer dankbaar.

Sursum Corda heeft in 1930 de eerste uit-
voering gegeven, zodat de uitvoering in 1955
een jubileum-uitvoering zal worden, aldus be-
sloot de voorzitter.
Vervolgens werd o.l.v. de heer Garritsen be-
gonnen aan de afwerking van een programma
dat een 10-tal nummers bevatte.
Het is een goede uitvoering geworden, mede
dank zij de ijverige studies. Een hartelijk ap-

' plaus was de welverdiende beloning voor de-
ze mooie avond.
Na de pauze voerde de Hengelose toneelclub
het toneelstuk „Vogel Ra" op. De toeschou-
wers hebben ook hier bijzonder van genoten,
temeer daar het stuk er goed in zat en er vlot
en niet zonder talent gespeeld werd. Nadat
de heer Radstake de muziekvereniging en de
toneelclub hartelijk dank gebracht had voor
het gebodene werden de avonden met de
avondzang gesloten. Vooral de tweede avond
was de zaal flink bezet.

FILM MIDDAG VAN DE PLATTELANDS-
I VROUWEN
^ De afd. Vorden van de Bond v. Plattelands-

vrouwen heeft Woensdagmiddag in het Nuts-
gebouw een filmmiddag gehouden, die betrek-
king had op het Nederlands Fabrikaat.
Vooraf deelde me j. Steenman, voorzitster, me-
de dat gegadigden voor een verblijf van 12 da-

} gen op de Volkshogeschool te Ëerbeek zich
konden aanmelden. De kosten bedragen
ƒ 42.50. Op de Volkshogeschool worden lezin-
gen gehouden over landarbeid, bloemschik-
ken, omgang met mensen e.d. onderwerpen.
Ook staat er een dag naar Amsterdam op het
programma.
Vervolgens werd er een film op het witte doek
gebracht onder de titel „Nederlands Fabri-
kaat". De film werd op duidelijke wijze toe-
gelicht door de heer W. Beets jr uit Amster-
dam. O.a. werden vertoond opnamen uit de
Sterine Kaarsenfabrieken uit Gouda, N.V.
Beiersdorp uit Hilversum, Kon. Ned. Tapij-
tenlabriek, Moordrecht en Deventer, de De-
venter Koekfabriek, Gero uit Zeist en nog en-
kele andere bedrijven. Het was interessant te
zien hoe de vele producten werden gemaakt
en hoeveel werk er aan verbonden is. Tot slot
was er een gratis verloting van enkele „Ne-
derlands Fabrikaat"-producten. Mej. Steen-
man dankte tenslotte de heer Beets voor deze
interessante middag. Er gaven zich nog 3
nieuwe leden op.

Huid genezing
Hu idzu i verheid -Huidgezondheid

PU R O L
BIOSCOOP MIEDEMA

Zaterdag 30 Januari komt hier de opzienba-
rende film „Morgen is te laat". Deze film
stelt een actueel probleem aan de orde, het
probleem van de sexuele opvoeding der jeugd.
Hier worden twee meningen scherp tegenover
elkaar gesteld. In de eerste plaats die men-
sen, die alle geheimdoenerij schuwen; die jon-
gens en meisjes vrij met elkaar willen laten
omgaan, maar ze daarbij dan ook in alle open-
hartigheid op de gevaren wijzen. In de tweede
plaats die van de oude conservatieve school,
die weigeren iets te verklaren en het heil zoe-
ken in gestrengheid. In deze Italiaanse f i lm
wordt di t probleem op sobere en vooral eer-
lijke wijze behandeld. Voor bijzonderheden
lette men volgende week op de advertentie.



OUDERAVOND O.L. SCHOOL DORP
Dinsdag werd in 't Nut de Ouderavond der
Dorpsschool gehouden.
Te voren waren de ouders in de gelegenheid
gesteld voor een persoonlijk onderhoud met
de leerkrachten, voor kennisname van het
werk der leerlingen en voor be/ichtiging van
het nieuwe school lokaal. Hiervan werd een
druk gebruik gemaakt.
Daarna ver/.amelden allen zich in het Nuts-
gebouw, dat bij de aanvang der vergadering
geheel bezet was.
De voorzitter, de heer Schuppers, heette allen
hartelijk welkom en releveerde kort de ope-
ning van het nieuwe leslokaal op Vrijdag j.l.
onder aanbieding van een prachtige, ingelijste
foto van het Koninklijk paar. Een daverend
applaus was het antwoord der aanwezigen en
mede vanwege de verjaardag van Prinses Mar-
griet, werd spontaan het Wilhelmus ingezet.
Namens de afd. Volksonderwijs bood de heer

MIJNHARDTJES: sterke A
bestrijders van kou en griep. II

Vogtlander een Leica projectie apparaat aan,
de hoop uitsprekende, dat de school zou mo-
gen blijven groeien en bloeien.
Ook de schoolfeestcommissie wilde blijkbaar
niet achterblijven. Een grote Iruitmand voor
het personeel werd door de heer Smit ge-
offreerd, als dank, a ldus spreker, voor de bij-
zondere toewijding waarmee gij uw werk ver-
richt.
Hierna richtte de heer Schuppers een woord
van welkom tot de nieuwe leerkrachten me j.
Albers en de heer Dedden.
De notulen van de vorige Ouderavond werden
door de heer H. Tjoonk, secretaris, gelezen
en onder dankzegging onveranderd vastge-
steld.
Uit 't financiële verslag van de Penningmees-
ter der Schoolfeestcommissie bleek dat er een
batig saldo was.
De aftredende Oudercommissie-leden werden
met algemene stemmen herkozen.
Na de bestuurs mededelingen werd er gepau-
zeerd, waarbij koffie werd aangeboden.
Na de pauze was de verdere leiding in handen
van het Hoofd der school, de heer Vedders.
Over diverse schoolaangelegenheden volgde
een zeer geanimeerde gedachtenwisseling.
Op verzoek volgde nog een demonstratie met
de nieuwe projector. De filmstrook was zeer
attractief, een kleurenfilm van de leerlingen
bij school en opnamen, j.l. Vrijdag bij de ope-
n i n g gemaakt.
Aan het einde dankte de heer Schuppers de
aanwezigen voor de prettige wijze waarop de
besprekingen waren verlopen en besloot met
een „tot weerziens" op de a.s. feestelijke ouder-
avond in Maart.

TONEELAVOND VAN HET NUT
Woensdagavond trad voor een goed gevulde
Nutszaal de Doesburgse Nutstoneelvereniging
voor het voetlicht met het blijspel „Op 't nip-
pertje". Voor velen is deze avond denkelijk
wel een teleurstelling geworden, temeer daar
de verwachtingen nogal hoog gespannen wa-
ren. Het stuk liep nogal stroef, zodat de
souffleur dikwijls bij moest springen. Ook op
het spel en de regie viel nog wel het een en
ander aan te merken. Zodoende werd de op-
voering geen onverdeeld succes. Er werd ecn-
ter nog wel eens gelachen dank zij de ver-
wikkelingen, die de dochter des huizes veroor-
zaakte door haar huwelijk op 't nippertje af
te zeggen.
De voorzitter van het Nut dankte aan het
slot het gezelschap en bood de dames bloemen
aan. Aan het begin van de avond wenste hij
traditie-getrouw de vele aanwezigen een voor-
spoedig 1954. Hij wees er verder op dat de
cursus Engels gewoon doorgaat, hoewel de
cursusleider, de heer Pongers, binnenkort
Vorden gaat verlaten.
De Februari Nutsavond van de Reisver, gaat
niet door. Hiervoor komt op (i Mei in de
plaats een filmvertoning van de la. van Hou-
ten met de film „Bruin Hout". De Amuse-
mentsvereniging zal o]) 23 April een Nuts-
avond verzorgen met de opvoering van het
stuk „De eerste mevrouw Frazer". Op 17 Febr.
wordt er een film over emigratie vertoond.
De cursus Middeleeuwse schilderkunst zal
worden gegeven op 5, 12 en 19 Februari . Ten-
slotte deelde de voorzitter nog mede dat Nuts-
leden elk studieboek dat zij voor hun stude-
rende kinderen nodig hebben gratis van de
hoofdbibliotheek te leen kunnen krijgen.

GESLAAGD
Voor het diploma machineschrijven, afgeno-
men door de Ned. Unie voor prakti jk
examens in stenografie en machineschrijven,
slaagden alhier de dames A. Lettink, A. Lim-
burg, R. Oonk, K. Plas, W. Wissels uit Vorden
en L. de Schipper en G. Veenstra u i t Henge-
lo (G.), verder de lieren J. Schiphorst en A. A.
Schuurman. Zij ontvingen hun opleiding aan
de Pitmansschool alhier.
Voor het praktijkdiploma Boekhouden slaag-
den te Deventer de heren W. Bosman en G.
W. Meyerink, opgeleid door de heer de
Bruyn.

VOETBAL

Ondanks de fe l l e sneeuw- en hagelbuien vond
de wedstrijd Vorden I—Ruur lo I Zondagmid-
dag tol doorgang. Deze wedstrijd eindigde in
een 6—1 overwinning voor Vorden.
Er werd gespeeld met een enthousiasme- als
gold het een kampioenswedstr i jd . Vorden had
een geheel gewijzigd e l f ta l , waar in behalve
enkele nieuwe gezichten ook enkele gerouti-
neerde krachten waren opgesteld, die enige
t i j d van het voetbaltoneel waren verdwenen.
Vooral de bezetting van de m i d h a l f - p l a a t s
door Lenderink was een sterke verbetering.
Hierdoor kregen de vleugelspelers ondanks de
hevige storm keurig op maat gespeelde bal-
len, waarmee zij d ikwi j l s het R u u r l o doel op
gevaar l i jke wi jze bestookten. Succes kon dan
ook niet ui tbl i jven, temeer daar Ruur lo -
misschien door het e rbarmel i jke weer — maar
weinig tegenstand bood. Voor de rust scoorde-
Vorden 3 doelpunten, allen van een fraai ge-
hal te . Na de rust werden er nog drie aan toe-
gevoegd, waartegen Ruurlo slechts éénmaal
het net kon vinden. De uitslag is niet g e f l a t -
teerd, gezien het b i jzondei - goede spel van de
Vordenaren, dat zeker een klasse beter was
dan dat van Ruurlo.
Verdere wedstrijden werden er niet door de
Vorden-elftallen gespeeld.
A.s. Zondag draait het competitie-rad weer
volop.
Dan ontvangt Vorden I bezoek van Warns-
veldse Boys I. De boys zijn alti jd tegenstan-
ders, die moei l i jk te overwinnen z i j n , temeer
daar zij vaak technisch beter spelen dan Vor-
den. Gezien de versterking van het Vorden-

TAFELTENNISVERENTGING „DIO"
Onder voorzit terschap van de heer B. Schoe-
naker, hield de tafeltennisvereniging „Dio"
een ledenvergadering in zaal Schoenaker.
De voorz i t t e r memoreerde a l le reers t de on-
langs door „Dio" georganiseerde l a n c y - f a i r ,
welke tot volle tevredenheid was verlopen.
Voor de n a b i j e toekomst / u i l e n wederom een
aantal ontspanningsavonden worden georgani-
seerd. De onder l inge compe t i t i e is o p n i e u w
geregeld en de wedstrijden worden elke V r i j -
dagavond in zaal Schoenaker gespeeld. De
competitiewedstrijden voor de Bond z u l l e n zo-
veel moge- l i jk op een Maandagavond worden
gespeeld"
Getracht zal worden om, evenals verleden j aa r
wederom een J e u g d l o u i uooi ie organiseren,
m i t s hiervoor voldoende an imo beslaat .
Voorts werd de medewerking van a l l e leden
ingeroepen voor een n ieuwe a c t i e lot ' t a an -
werven van leden. Over de r e s u l t a t e n v a n de
eerste hel f t van het seizoen, dal nu a c h t e r de
rug is, was men zeer tevreden.

TONEELSTUK IN STUDIE
De R . K . Toneelvereniging „ In ternos" heel t
een nieuw toneelstuk in s tud ie- genomen, ge-
t i t e l d ,,.\nneke" in ."> bedrijven dooi Rem''
Bosch.

RATTI-NIEUYVS
Na een rus tper iode van enige weken b r a c h t
Ra t t i Zondag een bezoek aan L o c h u i z e n en
won met 7—3. De Rat t i -p loeg speelde- met 2
i n v a l l e r s , doch was hierdoor geenszins gehan-
dicapt , w a n t deze beide jeugdige spelers, d i e -
in de voorhoede waren opgesteld, \ \ a i e n door
hun vlotte en goed combinerende spel een
grote- s t eun .
Ree-els in c le eerste m i n u u t nam R a t t i de lei-
d ing door de l i n k s b u i t c n . \a ca. 20 m i n u t e n
kreeg R a t t i ' s middenvoor het. Ieder goed a a n
gegeven en vergrootte- de voorsprong (0—2).
De- t h u i s c l u b zette vervolgens enkele tegen-
a a n v a l l e n op, d i e - met een d o e l p u n t werden
beloond. Enkele m i n u t e n voor de rust w i j z i g -
de Ratt i haar voorhoede en niet l ang h ie rna
deponeerde de middenvoor nummer 3 in de
touwen (1—3).
Lochuizen verkleinde in de tweede h e l f t de
a c h t e r s t a n d met een mooi doe lpun t tot 2—3.
De s t r i j d bleef spannend, ook toen R a i l i het

: t andWl t .adem

elftal is het echter lang niet onmogelijk om
de beide puntjes Zondag thuis te houden. Ho-
penlijk treft de penningmeester beter weer!
Vorden II, dat slechts 2 punten op de leiders
achterstaat, trekt naaf Markelo om daar te-
gen het derde elftal uit te komen. Ook hier
z i t winst in, temeer daar de k r a c h t van het
elf tal sterker is dan ooit te voren. Een neder-
laag maakt de kampioenskansen wel erg klein,
zodat er fl ink aangepakt moet worden.
Vorden III speelt thuis tegen Voorst V, welke
wedstrijd eveneens gewonnen kan worden.

VORDENS DAMESKOOR
Het Dameskoor hield haar jaarvergadering,
onder leiding van mevr. KI. Brinke-Gotink,
die verheugd was zoveel leden te kunnen be-
groeten.
Hierna bracht de secretaresse een keurig ver-
zorgd jaarverslag, waarin de hoogtepunten
van het verenigingsjaar de revue passeerden
en dank werd gebracht aan dirigent Wolters
voor zijn goede leiding, waardoor het koor
ook dit jaar weer zoveel succes kon oogsten.
Het financiële verslag vermeldde voor dit j aa r
een klein nadelig saldo, veroorzaakt door de
a a n s c h a f f i n g van de witte japonnen voor de
uitvoering. Toch staat de kas er nog goed
voor. Hulde voor het zuinig beheer!
Er werd besloten het salaris van de dirigent
met 50 cent per avond te verhogen.
De dames Groot Roessink-Golstein en Van
der Wal-Groot Obbink, werden als bestuurs-
leden herkozen.
Men besloot eenparig dit jaar deel te nemen
aan het concours te Huissen op 23 Mei, waar
men in de Ere-afdeling moet uitkomen.
In de rondvraag kwamen nog enige punten
aan de orde, die getuigden van het medeleven
dei- leden en van de goede geest die in de ver-
eniging heerst. Hierna sloot cle voorzi ts ter
deze geanimeerde vergadering, welke een vlot
verloop had .

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

• Ie doe lpun t scoorde. De R a t l i a n c - n w i s t e n
hierna cle stand tot 3—7 op te- voeren.
De Reserves en de J u n i o r e n hadden v r i j a f .
A.s. Zondag s taat e-r voor het eerste e l f t a l een
zeer belangrijke ontmoeting op liet program-
ma. Ra t t i trekt naar Diepenheim en het zal
hier zeker niet ;fan s p a n n i n g on tb reken , daar
Diepenheim momenteel de- koploper in de - a f -
de l ing is en 3 pun ten voorsprong op R a t i i
heeft.
Het tweede el f la l g a a t n a a i ke i j enburgse Boys
I I I en za l met en thous i a s t en vlot spel zeker
e-en zege k u n n e n behalen.
De junioren z i jn vr i j .

R.K. Metaalbewerkersbond.
De metaalbewerkersbond St. Eloy hield een
ledenvergadering onder voorzitterschap van
de heer J. C. van Langen. De heer A. Ver-
baal, districtsbestuurder te Arnhem, gaf een
duidelijke uiteenzetting van de C.A.O. en
de wijzigingen die er waren ontstaan in ver-
band met de vijf procent loonsverhoging.
Na afloop beantwoordde de spreker nog
diverse vragen, waarna de voorzitter de
heer Verbaal dank bracht voor zijn helder
betoog,

Lichtbeeld enavond.
Woensdagavond werd voor de leden van
de J.B.T.B., de verkenners van de St. Mi-
chaëlsgroep en de R.K.S.V, Ratti een lezing
met lichtbeelden gegeven bij Schoenaker,
onder de t i tel : Zo heb ik het nog nooit
gezien.
Een Pater van het Minderbroederklooster
te Alverna hield hierbij een lezing over het
leven der Franciscaanse Minderbroeders van-
af de inkleding tot aan het graf.
Er werden nog enige vragen gesteld, waarna
de G.A. de spreker dankte voor zijn be-
vattelijke lezing en de hoop uitsprak, dat
velen er iets van zouden opsteken.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele bewijzen
van deelneming, be-
toond bij het overlijden
van onze lieve Vader
behuwd-en grootvader

H. A. HEKKERS

Uit aller naam:
J. HEKKERS

Vorden, Januari '54
Nieuwstad 35

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele bewijzen
van deelneming, be-
toond bij de ziekte en
het overlijden van onze
lieve Vader, Behuwd-
en Grootvader

Hidde van der Wal

Fam. van der Wal
Vorden, Januari '54

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

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke pri j /en
Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Nipius,Zutphen
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

Vermist: een jong
zwartbont hondje door
W. Norde

Nieuw Wenneker

Herv. Gemeente, Vorden

Bijeenkomst v. d. Jonge Kerk
op Donderdag 28 Jan. om 7.30 u.
in gebouw Irene.

Onderwerp:
Een reis om de wereld in enkele uren

Er worden enige interessante
films vertoond.

OPROEP
Allen die iets verschuldigd zijn aan-, te
vorderen hebben van-, of zaken en/of waarden
onder zich hebben, behorende tot de na-
latenschap van
de Hoogwelgeboren Heer Willem Fran-
9ois Emile Baron van der Boren tot
Verwolde van Vorden,
laatstelijk gewoond hebbende te Vorden,
Huize ..Vorden", aldaar overleden 13 Jan.
1954, worden verzocht hiervan betaling, op-
gave en/of afgifte te doen aan:

Notaris H. Sj. Tromp, Groenmarkt 26
te Zutphen , u i t e r l i j k 3 Februari a.s.

UL'duoering

Gymnastiekver, Óparta

op Vrijdag 29 Jan. in het Nut,
Aanvang 8 uur. Entree f 1.—
Muziek tijdens de uitvoering.

C NA «gpOP BAL

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

Dit moet U deze week

P R O B E R E N ! !

Mooie pruimen, 250 gram 39 et
Tutti-frutti, 100 gram 27 Ct
Liters blikken appelmoes, Ie soort 72 Ct
Ringers Cacao, 250 gram 95 Ct
3 grote chocolade repen 49 Ct
Grote Chinese pinda's, 250 gram 65 Ct
Blikjes zalm 99 Ct
Vanille- en mocca wafels van

Paul Kaiser, 200 gram 52 Ct

Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Zaterdag 30 Jan.

DANSEN
In Concordia

^ tWHENGELO-G

PROPAGANDA-AVOND
van de

NEDERLANDSCHE BLINDENBOND
op Woensdag 3 Febr. in het Nutsgebouw. Aanvang 8 uur

MUZIEK - DECLAMATIE - FILM

Programma's, tevens bewijs van toegang, a 75 et verkrijgbaar bij de
sigarenmagazijnen Eijerkamp en Hassink, en café Schoenaker, Kranenburg

KOMT ALLEN KOMT ALLEN

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

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen
2 grote rook worsten 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

Neen, onze adverteerders
zijn niet gek!

Zij gooien heus hun geld niet
weg, doch ondervinden dage-
lijks, welk een bekendheid
hun zaak verkrijgt, doordat
zij geregeld met hun artikelen
in CONTACT adverteren

Nieuwstad 12 Telefoon 404

A.s. Zondag

Vorden l -
Warnsv. Boys l
AANVANG 2 UUR

Net meisje zoekt
naai-of werkhuizen

voor de Zaterdag (ook
winkel.) Nieuwstad 13

Voor direc t g evraagd :
een flink M E I S J E

v. d. of d. en n. bij
Mevr. Schiphorst,

Villa Nuova

Gevraagd
een net dagmeisje

Zondags vrij.
bij M. G. JANSEN,
Burg. Galléestraat 42

<Toê niet Zanger
met vermoeide

W>y teveren <U
- de êrt£ -

die *U zoeftt
f a. Starten.

Te koop dekrijpe b.b.
zeugjes en biggen bij
H. J. Memelink,

Linde, E 8, Vorden

R.b. drag. maal te koop,
a/d telling, wit bedrijf.

Wed. Lettink, Linde

Te koop een dr. varken
4 Febr. a/d telling,
en 1500 kg wortelen
H. Bosman, bijzwemb.

N. V. Handelsmij
Osmond & Zn

Dieren medicamenten
verkrijgbaar b i j :
A. F. Daalmeijer D 116

Te koop toom biggen,
een pink, (10 mnd oud)
en een radio m. accu,
Philips, H. Lijftogt,

bij 't kerkhof

Op 23 Januari te koop
van overj. dieren:

KUIKENS
van de rassen: Reds,
W.L. x Reds en E. L.
x Reds.

Tevens haankuikens
A. J. D E N K E R S

Pluim veebedrijf
Warnsveld

Te koop de helft van
een vette koe, ook bij
vierdels. Joh. Weenk,
Brandenborch Vorden

Te koop een pas af-
gekalfde en een dr,
maal uitget. 23 Jan.
wit bedr. G. J. Sloetjes
D 167

Aangeboden in de ko-
mende en daaropvol-
gende week :

l-daags haantjes
In Februari nog

l-daags kuikens
WEENK's Broederij

Linde



V.V.V. Vorden
lóijverdiensten

Penslonlijst 1954

Een ieder die bereid is
penslongasten
te nemen, kan zich hier-
voor aanmelden bij

Sigarenmagazijn 't Centrum, of
1YI. Terpstra, Zutphenseweg 69
voor l Febr. a.s. Het bestuur

„Wouda" Rundervoeders
Prima kwaliteit

v.r.e. Prijs
Rundermeel m. 40% lijnmeel 23,5% f 38.40
Runderbiks C, extra 26,5 „ f 39.60
Kalverbiks 18 „ f 34.80
Kalvermeel m. 40% lijnmeel 18 „ f 35.60
Runderkoek 30 „ f 41.90
Gerstemeel f 25.80

Turfbalen f 5.30 Alles franco huis

A. W. UENK
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 327

<J punten

waardoor steeds meer mensen hun
schoenen bij W U L L l N K,
laten repareren.

Ie Er wordt uitsluitend Ie kwaliteit
leer verwerkt.

2e De afwerking is steeds prima.
3e Steeds zo vlug mogelijk klaar.

„Onbetwist de schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4 Telef. 342

Wegens enorm succes zetten we onze

3 x 1
reclame-actie nog enige tijd voort.
D.w.z. 3 kledingsstukken inleveren voor che-
misch reinigen, 2 betalen!

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Tel. 3191 - Zutphen

's Maandags vóór 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

Lappenweek
van 23 - 30 Jan*

Wij brengen u tegen zeer lage
prijzen een groot aantal coupons,
waaronder ribfluweel, wollen en
kat' enen stoffen, voerings enz.
•
Tevens wegens enorm succes op
alle andere goederen deze week

f 10 proc. korting J

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26, Vorden

Dansstudio Houtman
Dames en Heren, denkt u
er aan om u te laten in-
schrijven voor de Cursus in
oude en moderne dansen
voor beginners en gevorder-
den, aan de school:

't Hoge 8, Vorden

Aanvang der nieuwe cursus: Februari.

Ü
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C.B.T.B. AftL Vorden
---

Feestelijke Jaarvergadering
op a.s. Vrijdag 29 Jan. in Irene

Aanvang half acht

«=»
Lezing met lichtbeelden

(in kleuren)
door de heer G. J. van Roekei
„Bij de boeren in het Lahndal"

Leden met huisgenoten
en belangstellenden hartelijk welkom.

8
•
•

£

•u

\

Zak- en Taf el messen
Nagel-, Borduur- en Huish.scharen

koopt u het beste bij

Martens - Vorden
Ook slijpen wij deze artikelen voor u!

• Bij voldoende deelname

begint er over enkele weken

een nieuwe cursus

Reclame schrift

Geeft u spoedig op!

JAN KOST
Raadhuisstr. 7 Tel. 239

Wie niet adverteert wordt vergeten

Zie etalage Zie etalage

De nieuwste

EMPO en GAZELLE Sportrijwielen
in kleur.

Het Gazelle dienstri jwiel
model 1954
Empo Kinderrijwielen,
autopeds en driewielers
Dubbele dragertassen

Vredestein buitenbanden vanaf f 3.95

Rijwielhandel E. J. LETTIHK

Heden Zaterdagavond
om 7 uur

0 Balgooien
O Schieten
£ en Sjoelen

Bakkerij Hoornenborg

Voor spoedige indiensttreding geur.

Jongste bedienden

Aankomende bedienden

Typisten (beginnende en ervaren)

Salaris- en vacantieregeling volgens
collectieve arbeidsovereenkomst van de
Groothandel in Textielgoederen.

N.V. T. Vergeer's Groothandel
Marschpoortstraat 15 — Zutphen

Wilt u zich dit jaar

f iet seen r om aanscschaffen

Kom dan eens kijken bij

A. G. TRAGTER
Wij hebben het allernieuwste wat er te koop is !

MOSQUITO Italiaans fabrikaat
ZUNDÖP Duits fabrikaat
G.M.F. Hollands fabrikaat

Ook onderdelen hiervoor voorradig.

Maandag 25 Jan. in 't Nutsgebouw

de „SPAR" Bonte avond
CABARET

Zaal open 7 u. Aanv. 7.30 u. pree.

Nog enkele kaarten verkrijgbaar
bij uw Sparkruidenier.

ESKES, GROOTEHBOER, REMMERS

Weder ontvangen:
een partij

hoge wilgen klompen
in de maten 24 t/m. 30 cm.

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Uw voordeel Ons gemak

Me/en 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 Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak


