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BETALING ABONNEMENTSGELD
Willen degenen die zich de incassokosten wil-
len besparen voor l April een bedrag van
./' 1.25 overmaken op ons gironummer* 190325?
We willen er nog eens nadrukkelijk op wijzen
dal dit uiterlijk voor l April moet gebeuren
en men niet moet wachten tot de kwitantie
wordt aangeboden, daar wij dan de kosten
moeten betalen. Niettegenstaande vele bladen
met Januari weer in prijs zijn verhoogd, heb-
ben we besloten ook nu nog de oude prijs te
handhaven, wat ons mogelijk gemaakt wordt
door de adverteerders, die steeds meer de
waarde van Contact beseffen.
Mogen we op uw medewerking rekenen? Dus
betalen voor l April of anders rustig de kwi-
tantie afwachten.

AGENDA
27 Maart: Jaarfeest Herv. Meisjes-

verenigingen
29 Maart: Operette De Prins-student
31 Maart: Propaganda-avond Ned. Blinden-

bond
31 Maart: Kleutercursus in het Wijkgebouw

l April: Jonge kerk-avond
3 April: Contactavond Concordia

Huidgenezïng
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

VORDENS BEVRIJDING WORDT
HERDACHT

Donderdag l April is het negen jaar geleden
dat Vorden werd bevrijd. Zoals ieder jaar ge-
bruikelijk is zal ook nu weer door burgemees-
ter van Arkel een krans worden gelegd aan de
voet van het monument op het Emmaplein.
Het comité oorlogsmonument zal de plechtig-
heid, welke nam. half zeven zal plaats hebben,
bijwonen.

BLINDENAVOND
De propaganda-avond voor de Ned. Blinden-
bond, welke oorspronkelijk was vastgesteld
op 3 Februari, doch wegens de koude werd
uitgesteld, zal nu a.s. Woensdag 31 Maart
's avonds om 8 uur in het Nutsgebouw ge-
houden worden. Zoals bekend, wordl er een
film vertoond en zal het programma worden
afgewisseld door muziek en declamatie. Het
comité van voorbereiding hoopt dat velen van
hun belangstelling voor de Blindenbond zul-
len doen blijken.

NUTSAVOND OVER ZEESLEEPVAART
Helaas bestond er voor de Nutsavond, waarop
de heer J. Verhagen uit Scheveningen ver-
telde over de Zeesleepvaart, maar weinig be-
langstelling. De thuisblijvers hebben heel wat
gemist, want wat de heer Verhagen vertelde
over zijn belevenissen op zee, was de moeite
wel waard. Meer dan 12 jaar had spreker op
zeesleep-boten gevaren en hiervan een groot
deel op de grootste sleper, die we bezitten
nml. ,,De Zwarte Zee". Er zijn heel wat sche-
pen in nood in veilige haven gebracht. In 't
bijzonder vertelde hij over de redding van een
groot Engels schip van 15.000 ton, dat roer en
schroef verloren had en hulpeloos in een ont-
zettende orkaan ronddreef. Na de pauze wer-
den hiervan enkele lichtbeelden vertoond, die
ons een goed beeld gaven van de enorme
moeilijkheden en gevaren, waarmee deze red-
ding gepaard ging.
De heer Verhagen wist dit alles op zeer
boeiende en onderhoudende wijze te vertel-
len, zodat het dankwoord van de voorzitter,
de heer H. Wesselink, alleszins op zijn plaats
was.
Bij de opening memoreerde de heer Wesselink
het overlijden van de heer C. Lulofs, die voor-
zitter en ere-voorzitter van het Nut is ge-
weest. Wij missen in hem een groot vriend
van het Nut, die ondanks zijn drukke practijk
toch nog veel aandacht kon wijden aan het
geestelijke leven in Vorden. Hij was de mede-
stichter van het gymnastieklokaal en de oude
kleuterschool en het Nut is hem voor het vele
dat hij deed veel dank verschuldigd.
Verder deelde de voorzitter nog mede dat de
schildercursus zeer geslaagd is. Op 2 April
vindt de laatste cursus avond plaats, waar-
voor men zich nog kan aanmelden. In Mei
hopen de cursisten o.l.v. de cursusleider, de
heer Miechels, een excursie te maken naar de
Hoge Veluwe. Hieraan kunnen ook de overige
Nutsleden deelnemen. Op 6 Mei zal de film
van ,,Van Houten" vertoond worden. Inplaats
van de heer W. Pongers, die naar Beilen ver-
trokken is, werd tot hoofd van de cursus En-
gels benoemd de leraar M.O. Lubberdink. De
lossen /ul lon deze week een aanvang nemen.

Kerkdiensten Zondag 28 Maart
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen
7.15 uur Ds J. Langstraat

Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds H. Bouma, Barchem

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 27 Maart van 5 uur t.e.m.
Zondag 28 Maart Dr De Vries, telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 65 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 47.— tot f 54.—
per stuk. Handel was redelijk

Burg. stand van 19 t.m. 25 Maart
Geboren: z.v. J. W. M. Gerritsen en C. G. Ger-
ritsen-Etman; z.v. C. F. Hofman en ƒ. A. Hof-
man-Rast; z.v. H. J. Koning en M. G. Koning-
Knoef.
Ondertrouwd : J. F. Harwig en C. H. M. van
Slooten; B. J. Westhoff en A. M. E. Debets
Gehuwd : J. W. Heyenk en S. A. Faas.
Overleden: A.Nijland e. v. W. Kamperman,
oud 35 jaar.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de Heer J. H. Kuypers,
slaagde in Den Haag voor het diploma vak-
bekwaamh^Éfcoor het auto-, motor- en ga-
ragebedrij r^^^
Op een te Utrecht gehouden examen slaagde
mej. G. Eggink voor diploma Duitse ste.no-
grafie.

overtreft
bij Verkoudheden

van Vader, Moeder en Kind

Wonder l i j k z o a l s da t helpt!

KLEUTERCURSUS
Vanwege het Groene Kruis wordt een kleuter-
cursus gegeven van 7 lessen. Een ieder is
tegenwoordig overtuigd van het nut van zui-
gelingenzorg, maar even noodzakelijk is het
wat meer van de kleuters te weten. Hoeveel
fouten worden er niet gemaakt, die zo ge-
makkelijk voorkomen hadden kunnen worden.
De cursus is geheel gratis en het Groene
Kruis bestuur hoopt dan ook dat zich spoedig
nog een aantal dames boven 18 jaar zal op-
geven.
Voor bijzonderheden leze men de advertentie.

LEZING MEJ. HOEKENDIJK
Op uitnodiging van de Herv. Vrouwengroep
hield mej. Hoekendijk Woensdagavond een
lezing over haar werk in donker Amsterdam.
De grote zaal van Irene was geheel bezet toen
spr. haar causerie begon.
Na enige jaren in Ned. Indië werkzaam te zijn
geweest kwam zij op 29-jarige leeftijd terug in
ons land en begon op eigen initiatief haar
werk onder 'de publieke vrouwen. Zij ver-
verspreidde Christelijke lectuur en trachtte
ook met huisbezoek velen te bereiken. Steeds
stond haar huis open voor allen die met moei-
lijkheden tot haar kwamen. Zo heeft zij velen
weer kunnen terugbrengen in de geordende
maatschappij.
Nu geschiedt dit werk door maatschappelijke
werksters. Mej. Hoekendijk houdt zich thans
hoofdzakelijk bezig met nazorgwerk en houdt
lezingen om zodoende in het gehele land be-
langstelling voor dit werk te wekken.
Na de pauze werden vragen beantwoord.
Mevr. Langstraat was de tolk van allen toen
zij mej. Hoekendijk hartelijk dankte voor de
prachtige avond, welke zij de Vordense vrou-
wen bezorgd had.

JUBILEUM SCHOOL MET DE BIJBEL
Hot 75-jarig bestaan van de school met de
Bijbel op het Hoge zal Woensdag 19 Mei offi-

wonlen herdacht in tegenwoordigheid
van oud-leerlingen en genodigden. Naar wij
vernemen zullen voor de oud-leerlingen twee
bijeenkomsten gehouden worden.

HOOFD DER KLEUTERSCHOOL BENOEMD
Met ingang van l Mei is tot hoofd van de
Nuts-kleuterschool alhier benoemd mej. A.
Zijlstra uit Leeuwarden.

150 JAREN BIJBELVOORZIENING
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van
het Brits- en Buitenlands Bijbelgenootschap en
het 140-jarig bestaan van het Nederlands
Bijbel Genootschap wordt op 16 Juni 1954 in
de Houtrusthallen te Den Haag een grote
Bijbeldag gehouden. De Bijbeldag duurt van
half 11 tot 4 uur. 's Morgens een korte wij-
dingsdienst en een feestrede. Verder samen-
zang, koorzang van het Haags gemengd Koor
,,Asaf" (250 leden) en het Residentie-Mannen-
koor (150 leden), 's Middags opvoering van
„Eén wereld, één bijbel". Voor inwoners van
Vorden en omgeving bedraagt de deelnemers-
prijs ƒ 9.—. Daarvoor ontvangt u: Bewijs van
toegang; 's morgens en 's middags resp. koffie
en thee; in de middagpauze een eenvoudige
lunch; vervoer heen en terug. Wie mee wil
geve zich zo spoedig mogelijk, uiterlijk 10
April, op bij Ds Jansen of Ds Duursema. Wie
op eigen gelegenheid de Bijbeldag wil bezoe-
ken, geve zich ook op. De toegangsprijs be-
draagt dan ƒ 3.—. Het afdelingsbestuur Vor-
den zorgt dan voor de kaarten.

DE ZENTO IN ZUTPHEN
Dat klinkt goed. En het i s ook goed. Het
besluit tot het houden van een Zendingsten-
toonstelling werd maanden geleden genomen.
Daarna is een Comité aan het werk gegaan en
de hele omgeving van Zutphen werd betrok-
ken bij deze actie.
Dat geeft recht op goede verwachting. Er kan
ook geen zendingsliefde en zendingsactie zijn
als er geen kennis is van het werk en van zijn
snelle ontwikkeling in deze tijd. Zending is
DE roeping, is HET voorrecht van de kerk.

De Zento wordt op Maandag 29 dezer
's avonds om 8 uur geopend in het Gebouw
voor Christelijke Belangen, David Evekink-
straat in Zutphen en zal geopend zijn tot 2
April, iedere mcJÉlÉ^van 9—12, iedere mid-
dag van 2—5 en^^rere avond van 7—10 uur
(dus Vrijdag niet meer).
De toegangsprijs bedraagt 50 cent per per-

M groepsverband kornen
betalen 20 cent per kind, volwassenen in
groepsverband betalen 30 cent per persoon,
Komt en brengt uvr vrienden en familie mee!
Vertelt straks u^MÉfcirukken aan ieder die u
ontmoet. Laat d>^Mcnto in Zutphen slagen,
mede door uw hulp!

Het moderamen v. h. Zento-comité:
J. v. d. Berg, voorzitter
T. A. Bisschop—Me.uven, secretan
H. Rothuizen, penningmeester

E.H.B.O.
In verband met de Bescherming Burgerbevol-
king moet er in Vorden o.a. een geneeskundig
team gevormd worden, dat zo nodig hulp kan
verlenen aan een paar naburige gemeenten.
Zij, die hierbij ingedeeld willen worden, moe-
ten in het bezit zijn van het diploma E.H.B.O.
Dokter de Vries, geassisteerd door de heer
Brants uit Zutphen, heeft een cursus gegeven.
Woensdagavond werd het examen afgenomen
door dokter Wieringa te Barchem, oud-hoofd
van de Geneeskundige Dienst te Utrecht. Alle
deelnemers slaagden.
Namens de cursisten werd door de heer Fol-
mer dank gebracht aan de leraren. Hij bood
hen een klein blijk van waardering aan voor
de prettige lessen.
De namen der geslaagden zijn: de dames T.
Bergsma, T. J. de Bruijn, A. C. Moltmaker, A.
H. de Neef, J. Rietman en A. G. Steenstra. De
heren G. J. Barink, J. A. Berenpas, H. Folmer,
B. A. Hoogstadt en A. J. Zeevalkink.

U VINDT BIJ ONS t>É
BRIL Pl£ U STAAT

HARTENS
Vorden

„ liu is net tijd
voor het zaaien van :

Zomerandijvie
Diverse koolsoorten
zoals

rode-, witte-,
spruit- en boe-
renkool

r ï rmaJ.DERKSEN
Zutphenseweg IC

Kapbroeken
voor koeien,
door H. H. v
artsen aanbe
len.

Aanbevelend,

G. W. Luimes, Vr

Bakker Schmink
Telefoon 384

Onbetwist de beste tandpasta

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
Onder leiding van ds. E. J. Duursema werci
in Irene een vergadering van de Geref. Kerk
gehouden, waarvoor goede belangstelling be-
stond. De financiële verslagen van kerk, dia-
conie, zending en evangelisatie werden afge-
handeld. De financiën staan er niet ongunstig
voor, mede doordat de vrijwillige vaste bij-
dragen aanmerkelijk waren verhoogd. Het
financieel beheer over bovengenoemde punten
werd voor ieder onderdeel afzonderlijk goed-
gekeurd. De voorzitter dankte de betrokkenen
voor hun arbeid.
De heer Luiten (ouderling) hield een inleiding
over ,,Het geestelijk leven". Hierop volgde
een geanimeerde bespreking.
Bij de rondvraag werden enkele vragen ge-
sleld en beantwoord. In zijn dankwoord heeft
de voorzitter de prettige sfeer waarin deze
avond was gehouden geprezen. De heer Luiten
besloot, de samenkomst met dankgebed.

A.s. Zondag, 2 uur

Vorden l -
WarnsveIJse Boys l
Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagentje
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt U ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel. 383

HARTENS
Vorden



WINTERINSPECTIE N.R.S.
Bij de winterinspectie van het N.R.S. heeft de
inspecteur, de heer Lucassen uit Wehl de
volgende koeien en stieren ingeschreven:
Bertha van H. Rietman met b 79 pt. (K.S.);
van G. W. Weenk Cato met bc+ 75 pt. en
Roza II met b— 77 pt.; van G. J. Rossel, Tini
met b— 77 pt.; van H. Flamma, Margriet met
b— 77 pt.; van F. J. Th. Mullink, Jacoba's
Anna met bc+ 75 pt.; van G. J. Weustenenk,
Hennie met bc+ 76 pt. en Junby met bc +
75 pt.; van W. Kamperman, Sientje met b— 77
en Seinkje met bc-f 75 pt.; van de fokvereni-
ging 't Kiefskamp stier Nico met bc+ 76
(def.) ; van de stierenvereniging Vorden-
Vooruit, Claartje Jacob met b— 78 (def.); van
J. Arfman, Nero met b— (Voorl.).

SCHIETVERENIGING OPGERICHT
In de Wildenborch is een schietvereniging op-
gericht. Tot bestuursleden werden gekozen de
heren A. G. Mennink, B. Berenpas van Prin-
senhoeve en J. Berenpas Koning. De vereni-
ging telt 25 leden. Er zal op Woensdagavond
geschoten worden in het verenigingsgebouw.
De eerste avond werd officieel geopend door
mr. Staring van de Wildenborch, die tevens
beschermheer is.

OUDERAVOND R.K. SCHOOL
De Vrijdagavond gehouden ouderavond van
de R.K. school op de Kranenburg was goed
bezocht. Pastoor H. Pensioen O.E.M, hield een
inleiding over opvoedings problemen en wees
er op, dat er bij de mensen tegenwoordig een
groot tekort is aan heldere en gezonde ideeën
en dat weinig mensen hun kinderen echt op-
voeden. Opvoeding, aldus spr. is de vorming
van een mens, zoals hij zijn moet. Voor een
christen kan de opvoeding alleen volgens
christelijke beginselen geschieden. De ouders
moeten dan ook zelf hiervan doordrongen zijn
en de opvoeding b.v. niet aan de geestelijk-
heid of 't onderwijzend personeel overlaten.
Deze kunnen alleen helpen.
In de pauze werd aan allen een consumptie
aangeboden en werden de ouders in de ge-
legenheid gesteld om het gemaakte school-
werk van hun kinderen te bezichtigen. Het
onderwijzend personeel lichtte hen hierbij in
over de vorderingen der leerlingen.
Na de pauze sprak de heer Folmer, hoofd der
school. Hij wees hierbij op het doel van een
ouderavond, n.l. de bevordering van 't onder-
linge contact tussen onderwijzend personeel
en ouders. Hierna besprak hij de overgang
van de leerlingen naar andere scholen als
Ulo-, Technische school enz. Spr. spoorde
hierbij de ouders aan zich in 't belang van
hun kind, steeds in verbinding te stellen met

hoofd. Om het leren van een kind te be-
vorderen is het nodig, dat men met hen mee
leeft. Voorts speelt voldoende rust ook een
grote rol. De heer Folmer wees er vooral op,
dat het meest noodzakelijke voor de toekomst
der kinderen is, een sterke wilskracht. Hierna
deed spr. nog verschillende mededelingen be-
treffende de school, waaruit bleek, dat er
thans met de modernste middelen wordt ge-
werkt. Zo is reeds enige tijd een schooltele-
foon in gebruik, terwijl ook binnenkort de
beschikking wordt verkregen over een school-
filmtoestel. Voorts wordt er een zeer leer-
zaam schoolreisje gemaakt, terwijl er twee
fietstochten en een excursie naar de Empo-
fabriek op het programma staan.
Als voorzitter van 't R.K. schoolbestuur sprak
pastoor Pensioen tot slot een dankwoord.

RATTI-NIEUWS
De beide eerste elftallen van Ratti en Vorden
hebben, daar zij Zondag vrij waren van de
competitie, deze Zondag benut om een vriend-
schappelijke wedstrijd te spelen. Vele voetbal-
liefhebbers hebben kunnen genieten van een
fraaie en sportieve strijd, die van begin tot
einde vol spanning was. Het plaatselijk karak-
ter speelde in deze ontmoeting kennelijk een
grote rol, want, hoewel aan weerskanten her-
haaldelijk mooie scoringskansen geschapen
werden, gelukte het geen der spelers om 'n
doelpunt te scoren.
Overigens bleken de resp. achterhoedes van
Vorden, zowel als van Ratti het sterkste deel
van 't elftal te zijn, waartegen de aanval-linie's
niet waren opgewassen. Vorden had een in-
valler voor midhalf Lenderink, terwijl bij
Ratti twee jeugdige debutanten in de voor-
hoede waren opgesteld, die goed werk heb-
ben verricht en voor 'n volgende wedstrijd
zeer zeker weer in aanmerking dienen te
komen.
De Ratti-reserves kregen thuis bezoek van
R.K.D.V.V. III uit Doesburg. Het is een zeer
aantrekkelijke strijd geworden, waarbij de
Rattianen hun aanvankelijke 2—0 achterstand
keurig hebben ingehaald en tenslotte door een
3—2 overwinning de volle winst wisten bin-
nen te halen.
A.s. Zondag gaat Ratti I naar Diepenheim I.
Deze Overijselse ploeg, die thans bovenaan
de ranglijst staat zal ongetwijfeld alles op
alles zetten om van de Vordenaren te winnen.
We geloven echter niet, dat Ratti zich zonder
meer gewonnen zal geven, temeer daar zij nog
revanche zullen moeten nemen op de toender-
tijd geleden nederlaag. De vele supporters,
die meegaan kunnen dan ook op een spannen-
de strijd rekenen. Het tweede elf ta l , dat bij
Keyenborgse Boys III op bezoek gaat krijgt
het hier niet gemakkelijk.

VOETBAL
Vorden III speelde Zondagmorgen in Zutphen
tegen Zutphen IV en wist deze wedstrijd ver-
diend met l—O te winnen. Vorden a ging
Zaterdagmiddag naar B.I.C. b in Brummen en
won hier met 2—1.
Vorden I speelde op het Ratti-terrein vriend-
schappelijk tegen Ratti, welke wedstrijd in een
gelijk spel O—O eindigde.
A.s. Zondag krijgt Vorden I bezoek van de
Warnsveldse Boys. Hoewel er niets meer op
het spel staat, zal Vorden toch wel haar best
doen om de beide puntjes thuis te houden,
zodat zij enkele plaatsen op de competitie-
ladder kan stijgen.
Vorden III ontvangt om half elf Voorst V. De
wedstrijd Markelo III—Vorden II is uitgesteld.

„INGO"
ATTRACTIES

Fijne linksgeweven kousen
met perion versterkt
Normale waarde f 1.85

Speciale prijs f 1.4*?

Jovanda nylons
Normale waarde 3.95

Speciale prijs f 3.4S

Prima keuken baddoek
Normale waarde 1.55

Speciale prijs l

*
Deze aanbiedingen gelden van

27 Maart t/m 3 April
*

H. LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

Electrisch

Schoorsteenveger!
Wij vegen weer van 5 tot en met

9 April. Gaarne vroegtijdige opgave

G. Weiden Kranenbarg
TELEFOON 2 l 7

Jonge Kerk, Vorden
Donderdag l April , 7.30 uur,
gebouw Irene.

Ds Jansen:
„Heeft het nog zin belijde-
nis te doen?"

Ds Langstraat:
„Passie in hout"
Het lijden van Christus in de
beeldhouwkunst. Opnamen uit de
Stefanskirche te Weenen.

Op deze avond worden mede allen verwacht
die dit jaar belijdenis doen.

Wegens
Opening Autorijschool
deze maand 10 rij-uren voor f 40.—

Examen f 10. —. Gratis halen en brengen

Gedipl. instructeur

J. B. G. VRIEZE
Lochem, Westerwal 7. Telef. K 6730-868

X Contactavond Concordia
uitsluitend voor donateurs, op Zaterdag 3 April
in het Nutsgebouw Aanvang 8 uur

Muziek Solo's Schetsjes
Tiroler kapel Trek aan de bel
Wie dirigeert de Tiroler kapel??

2 ORKESTEN!!X NA AFLOOP DANSEN
X *
X Wordt donateur van Concordia

Waardebon 6
40 jaar inconé 1914-1954

Met inlevering van coupon 6
van het wonderboekje

geborduurd laken 150/240 f 5.50

180/240 f 6.75

sloop f 1.95
EXTRA op bon 6:
1 paar geminderde nylons f 2.75

Deze bijzondere aanbiedingen gelden

voor de week van 27 Maart — 3 April

VISSER*?TEL. 381

Grijpt de kans waar!

EXTRA RECLAME VOOR ZATERDAG:
200 gr. leverkaas 70 et 200 gr. hamworst 60 et
200 gr. ham 100 et 2 rookworsten 119 et
500 gram spek 100 et 200 gr. ontbijtworst 60 et

Verder al onze vleeswaren tegen de bekende prijzen

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Aangiftebiljetten
Inkomsten- en Verm.belasting

Ze zijn er weer...
en moeten voor 15 April a.s.

ingeleverd worden.

Wij verzorgen dit gaarne
vakkundig voor u

J. W. M. GERRITSEN

Boekhoudbureau, Vorden, Tel. 485

Hef beste,
het nieuwste

in werkkleding

A. WOLSING
"'J Raadhuisstraat 26 Vorden

Zemrwrust.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

Biggen te koop bij
H. L. Memelink,

Hengeloseweg

Te koop roggestro bij
D. J. Tiessink,

Delden, Vorden



De Heer en Mevrouw
E. V. GATACRE-

CHANCELLOR
geven kennis van de
geboorte van

EEN ZOON

op 24 Maart 1954.

De Wiersse Vorden

18 Holland Park Avenue
London, W. 11.
(Queensgate clinic, London)

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje
en broertje

Berend Hendrik
( E R I K )

H. J. Koning
M. G. Koning-

Knoef
Lidy

Vorden, 22 Maart'54
Stationsweg 13

Ondertrouwd:

J. F. Harwig Sr
en

C.H.M, van Slooten
Het huwelijk zal plaats
hebben op 7 April 1954

Vorden, 24 Maart 1954

Mede namens weder-
zijdse familie, betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de belangstelling,
betoond bij ons huwe-
lijk.

H. R. Mulder
A. G. Mulder-

Bomer

Vorden, Maart 1954.

Bij ons vertrek naar
Canada, zeggen wij alle
bekenden een hartelijk
vaarwel en tot weer-
ziens.

H. Jansen
R. Jansen-

Jörissen

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 . S I E M E R I N K
't Hoge 47 Vorden

H.H. Landbouwers,
Wij betalen voor Uw
kippen en hanen een
hoge prijs en ze wor-
den desgewenst gratis
uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.
W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden

Gevraagd tegen l Mei
een net dagmeisje

H. W. Groot Enzerink
Rijwielhandel

Gevraagd voor 2 da-
gen per week brood-
bezorger of een flinke
leerjongen. G. Oplaat
Wildenborch

nieuws...
voor de

OVERALL-gebruikers
i"""

Een speciale reclame van onze fabriek
stelt ons in staat u een prima overall,
ijzersterk en krimpurij, aan te bieden

Normale prijs f 15.75

Nu slechts ... f 12.75

Het tweede exemplaar
voor f 10.- !

Profiteer hiervan!

f^~\ voorheen

VORDEN JL^OOMAN VORDEN

Sinds meer dan 130 jaren

het vertrouwde adres

Gemeente-avonden HERV. KERK
Ds Langstraat

Maandag 29 Maart 7.30 uur
fam. Wagenvoort„DeBiele" C 14

Voor
Dameshoeden en kapjes,
Bruidssluiers en bruidskapjes
•
Vervormen en moderniseren
van oude hoeden

Kroneman - Jörissen

COCCIDÉIS
met CATARRHOL, bij uw pluimvee.

Het homoeopatische geneesmiddel. Werkt
zowel voorbehoedend als genezen^BÉlerras-
sende resultaten, snelwerkend w^iftvrij.

ALLEENVERKOOP VOOR VORDEN:

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal, gedipl. drogist

VOORJAAR l
Uw oude matrassen worden weer
als nieuw, wanneer u ze door ons

laat overtrekken en bijvullen.

Wij hebben een mooie sortering

matrasdamasten
»ng j

J
Ook van verenbedden maken wij

3-delige matrassen

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

Joh* Heerink
Zutphenseweg Telef. 383

'"-.„f

DANSSCHOOL

DANSLES?
Wij geven

snel-privé-les
Vraagt

inlichtingen
*

M* J* Kroneman

Inkomstenbelasting 1953—'54

Een dezer dagen zullen de aangiftebiljetten
worden toegezonden.

Laat dit tijdig vakkundig invullen door

P. HEUS, Smidsstraat 6, Vorden

Het zal U een hoop moeilijkheden
besparen.

Dit moet U eens

prooeren it

Cocosbrood, rood en chocolade, 200 gr. 49 et
Liters blikken doperwten 72 et
Liters blikken doperwten en wortels 65 et
Tutti-frutti, extra kwaliteit, 100 gr. 32 et
Prima cacao, 100 gram 40—45 et
Valencia pinda's, de fijnste, 250 gr. 65 et
Heerlijk rookvlees, 100 gr. 46 et

Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

Keuken-uitzetten
D,R,U , B,K. EDY

in verschillende prijsklassen
vanaf f 69*95

Alluminium Berkelite

Ook voor uw
thee-, eet- en ontbijtservies

HET ADRES
ook voor het Pas-aan en Schakelservies

In Glaswerk
een hele nieuwe collectie

Bitterglaasjes (geslepen) vanaf f 0.85
Bowlglaasjes „ f 0.25

„ met oor „ f 0.38
Grote sortering glazen schalen

Schoorsteenborden pracht decor 95 et
Tafel messen alleen de betere soorten
Porceleinen kop en schotel

met pracht decor f 1.05
Voor

kamerlampen
slaapkamerschalen en
gangverlichting
vindt u nergens zo'n ruime keus

r-' Ook het adres voor uw

^ BUTA-installatie
Alluminium fluitketel m. deksels f 5.10

,, steelpannen f 1,25

Wasmachines en Stofzuigers
in alle merken te leveren

Het
bekende adres

B R O M F I E T S R I J D E R S

U neemt natuurl i jk
een W. A. POLIS bij
„De Nederlanden van 1845"

W. M. Oberink
V O R D E N

Toom biggen te koop. H. Gal, b/h zwembad

PRACHT COLLECTIE

C O S T U U M R O K K E N

Een keur van modellen,

kleuren en... prijzen

TEL 381

vanaf f 6.85 tot f 28.—

VISSER

OPERETTEVER. WARNSVELD

Maandag 29 Maart, 's avonds
8 uur, wordt in het Nutsgebouw
te Vorden opgevoerd de operette

DE PRINS-STUDENT
Evenals voorgaande jaren staat u
een genotvolle avond te wachten!

Entree f 1.50 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbespr.
bij J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11

Attentie!
Wegens de steeds toenemende drukte
verzoeken wij u beleefd doch dringend

des Maandagmorgens voor 9 uur
ons te berichten of u goederen hebt,
zodat wij het dezelfde dag kunnen ha-
len. Bij voorbaat vriendelijk dank!

*
Chem. Wasserij en Stoomververij

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 Zutphen Telef. 3191

Voor de schoonmaak
Alle soorten schoonmaakartikelen

Behang in ruime keuze
Bussen grond- en glansverf,
in alle kleuren
Pakken sausverf in alle kleuren
Pakken witkalk, (afwasbaar)

Beleefd aanbevelend,

H. Weustenenk

De elegante toets
aan Uw gehele
verschijning

NYLONS
Verkrijgbaar

bij

A. WOLSING
Raadhuisstr. 26 Vorden

Te koop dr. varken,
ad. telling 3 April.
H. Hogeslag Hackfort

Voederbieten te koop
bij H. J. Teunissen,

Medler, D 100

Te koop een dr. geit,
29 Maart a.d. telling.
J. Lenselink, Mossel.

Te koop g.o.h. dames-
fiets, met lamp,

Zwarteweg 52
Te koop een toom zw.
biggen en een vaarskalf
G. H. Gr. Bramel,

Mossel

Te koop toom biggen,
halfbloeds. D. A. Len-
selink „Specop"
Gevraagd een goed on-
derh. fornuis en haard.
Opg. aan bur. Contact

Te koop een 1-lichts-
en een 2-lichts glas-
kozijn met ramen en
glas, compl. bij
Fa G. M. E. Weenink
en Zn, Zutphenseweg

Te koop r.b. vaarskalf
J. W. Heersink

E 23 Linde

Gevraagd: Kantoor-
meisje. Sollicitaties s.
v.p. mondeling bij
J. W. M. Gerritsen,
Boekhoudbureau,

D 127e, Vorden

Gevraagd: een flinke
hulp op de boerderij,
liefst 2 a 3 dagen p. w.
en te koop een beste
zwarte drachtige

stamb. merrie
H. J. Berenpas, Mossel

Te koop 5 zware big-
gen en eetaardappelen
IJselster, Joh.Kettelerij
Vosser, E 90, Linde

Te koop 250 jonge
hennen, 7 weken oud
Joh. te Hennepe

't Hoge, n.o.Z.
Te koop biggen, een
zeug a.d. telling en
eetaardapp., Libertas
D. Pardijs, Kranenburg
Te koop zwartb. maal-
kalf, 8 dagen oud, bij
H. Hissink, D 52d,

Wildenborch
Te koop een z.ga.n.
80 basser accordeon
Dorpsstr. 40 Vorden



VOORJAARSAANBIEDING
Jasschorten prima pasvorm 7.98
Fantasieschorten 2.75
Schortebont per meter 1.75
Damesvesten, wol 12.75
Dames pullovers vanaf 2.50
Kinder pullovers vanaf 1.98
Zomerwol per knot 1.33
Ruitstof per meter 1.98
Gepl. dameskousen Ie keus 1.75
Washandjes vanaf 0.19
Stofdoeken 0.42
Hoofddoeken en sjaals 2.45

Dames camisoles interl. 1.98 1.43
„ directoirs l .98
„ slips 1.29

Kinder tricot hemdjes vanaf 0.95
„ „ broekjes „ 0.95

Tricot heren hemden gr. maat 2.95
„ „ broeken „ „ 3.98

Heren werk overhemden 5.98
Theedoek zwaar linnen 1.88

„ half linnen (Elias) 1.88
Baddoek 65/115 (zwaar) 1.98
Handdoeken badstof 1.55

A. WOLSING - Raadhuisstr. 26 - VORDEN

Fa. HIETBRINK

Kleutercursus
Te beginnen a.s. Woensdag 31 Maart
van 2—3.30 uur wordt door Zr. Bieding
een kleutercursus gegeven in 't Wijkgebouw.

De cursus omvat 7 lessen
en is geheel gratis!

Er is nog plaats voor 13 deelneemsters
boven 18 jaar.

Gegadigden kunnen zich vanaf a.s. Maandag
van l tot 1.30 uur opgeven bij Zr. Stoop

in het Wijkgebouw.
Het Groene Kruis bestuur

BEZOEKT

de B IJ B E L D AG
op 16 Juni in de Houtrusthallen in Den Haag

Aantrekkelijk programma

Deelnemersprijs f 9.— (alles inbegrepen)

Opgave voor 10 April bij
Ds Jansen of Ds Duursema

N.S.U. Motoren
verkrijgbaar in de klassen:

98 - 125 en 200cc - tweetact.
100 - 250 en 350cc-viertact.

Winnaar op diverse races
o.a. op de T.T. te Assen 1953,

met 125 cc en 250 cc

Ook voor U is er zo'n Duitse kwaliteits-
machine, de motor met

lange levensduur, lage onder-
houdskosten en buitengewoon
rijcomfort, mede door

Schommelarmvering in voor- en
achterwiel
Vraagt demontratie bij

A. G. TRAGTER N.S.U.-
AGENT

iet*

Speciale „INGO" attracties!

Onze Inkoopcombinatie heeft zeer bijzondere attracties

„INGO" bonnen hebben MEER waarde, want deze geven recht op

5 procent korting!!
*Bij uw contante aankopen ontvangt u een bon met de gekochte
waarde. Deze bonnen kunt u in de week voor Pasen inleveren
en wij betalen u direct de 5% in contanten uit.

Een prettige verrassing voor de Paasdagen.
Nu kunt u een extraatje verdienen!

^_ Dus bij iedere aankoop S pet korting J

Doet uw voordeel! Profiteer van deze tractatie!

Dit alleen bij de manufacturiers:

H. LUTH
Nieuwstad 4, Vorden

L. SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat 24, Vorden

De inkoopcombinatie „INGO" is een inkooporganisatie van enige honderden
zelfstandige winkeliers, die door hun gezamenlijke inkoop voor scherpe
prijzen kopen, waarvan wij, maar vooral onze klanten, veel voordeel hebben.

Ook in uw woning

nomi de

Overgordijnstoffen
in verschillende mooie dessins

Linoleum en Balatum
MOQUETTE en JABO TAPIJT

Mooie sortering

Slaapkamer ameublementen
in alle prijzen voorradig
Ook stalen slaapkamers

Cocostapijt
Uitgebreide collectie,

reeds vanaf f 3.95 p. meter

Behang
Een mooi, nieuw, fris behang

uit voorraad leverbaar

Vitrage gordijnen
in alle prijzen. Alle gordijnen

worden vakkundig gemaakt

Trap- en ganglopers
met passende roeden

Salon-en eetkamerameublementen
in Gotisch, O.F. en eiken

Prachtige uitvoering

Tapijten
Een mooie collectie Wilton-,

Haarvelours- en cocostapijten

Tafelkleden
Grote sortering tafel-en divankleden

schoorsteen- en dressoirlopers

Komt u ook eens kijken.
Gaarne maken wij u een begroting, ook voor het opnieuw

stofferen uwer clubs en stoelen

Beleefd aanbev.

Zutphenseweg 7

JOH. HEERINK
Telefoon 383

*««* «,^ffhebben voor u

alles voor de Schoonmaak
o.a. alle borstelwerken, sponzen, ZEMEN (uitsl. Ie kwal.

kastpapier (ook afwasbaar)
gerelde wrijf Was (zuivere bijenwas met zuivere terpentijn)

NAPTHALINE, kogels en schubben )
PARADICHLOORBENZOL, kogels en kristallen
TRIX, vloeistof en droog
CAMPHOR, de echte Japanse kamfer

koudwaterverf
dekt in één keer en geeft niet af
Wasbeitsen - stoelenvernis in diverse kleuren

PARAFINELAK (black varnis) - koolteer
Bruine en groene carboleum
Creoline - amonia - wasbenzine - terpentijn
Droogzwart - kalkgroen - kalkblauw

Pracht collectie behangselpapieren
uit voorraad leverbaar. Ook plaksel.

Eigenbereide grond- en glansverven
voor binnen- en buitenwerk. Kwasten, schuurpapier, enz.

Alleenverkoop v. SUPRALUX plastic enamelverf

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal Gediplomeerd drogist

Zware blauwe KX.M» overall
krimpvrij , herenmaten,
Normale prijs f 13*75 Nu slechts

Zeer fijne charmeuse
Hollandia Dames onderjurken
met schouderband en kantgarnering
maten 38-40. Normale prijs f 4.70

Nu slechts

Zwaar interlock heren hemd
100 cm lang, met korte mouw
Normale prijs f 4.60 Nu slechts

Deze bijzondere aanbiedingen gelden
voor de week van 27 Maart tot 3 April

110.90

f3.95

f3.95

RAADHUISSTR., VORDEN


