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Tentoonstelling „Van Juliana tot Juliana" komt ook in Vorden.

Loopflets van Koning Willem III.

In 1949 maakte de Gouden Koets per schip
een tournee door ons land. Deze varende ten-
toonstelling werd georganiseerd onder auspi-
ciën van het Koningin Julianafonds. Hoewel
de tocht slechts drie maanden kon duren,
werd de Gouden Koets bewonderd door
300.000 belangstellenden. De baten voor het
fonds waren dan ook belangrijk.
Nu trekt een nieuwe reizende tentoonstelling
door ons land. H. M. de Koningin gaf haar
toestemming tot het beschikbaar stellen van
een schat van voorwerpen uit het Kon. Huis-
archief, om hiermede deze expositie te orga-
niseren. Nu komt de opbrengst, behalve aan
het Koningin Julianafonds, nationaal fonds ter
bevordering van maatschappelijk werk, ook
ten goede aan het Prins Bernhardfonds, natio-
naal fonds voor culturele belangen. Beide
fondsen zijn volkomen zelfstandig in de uit-
voering van hun arbeid, maar werken samen
op het gebied van de fondsenwerving.
De tentoonstelling is genoemd „Van Juliana
tot Juliana", van Juliana van Stolberg, de
stammoeder der Oranje's tot onze Koningin.
Zij reist in twee autobussen, z.g. opleggers,
beschikbaar gesteld door de Ned. Spoorwegen.
Deze kunnen dus in de verste plaatsen komen.
Tegen elkaar geplaatst vormen zij 'n prach-
tige tentoonstellingsruimte.
De tentoonstelling omvat de meest bonte ver-
scheidenheid. Er is een tinnen bierpul van
Willem de Zwijger, een jachthoorn van Prins
Maurits, de loopfiets van Willem III, de prach-

tige doopjurk van Koningin Wilhelmina, wel-
ke ook gebruikt werd bij de doop van Ko-
ningin Juliana en de prinsessen Beatrix en
Marijke, een groot aantal poppen in kleder-
drachten uit alle delen van ons land, enz. enz.
Niemand zal met een teleurgesteld gevoel
deze expositie verlaten, want iedereen, van
welke leeftijd hij ook is, zal wat vinden dat
hem interesseert.
De toegangsprijs is voor niemand een be-
waar; volwassenen 40 cent, kinderen 15 cent.
aandag l Maart komt de tentoonstelling te
orden op het Martplein; ze is geopend van

9 tot 18 en van 19 tot 22 uur.

Doorgaans is een dergelijke expositie alleen
^veggelegd voor de stedelingen, omdat de
•teden nu eenmaal over meer expositieruimte
beschikken. Het is een lofwaardig streven van
het Koningin Julianafonds, met deze tentoon-
stelling ook de dorpen te bezoeken.
De tentoonstelling beoogt een tweeledig doel.
In de eerste plaats brengt zij het Koninklijk
Huis nog nader tot het Nederlandse volk en
in de tweede plaats wordt uit de opbrengst
van de entreegelden het maatschappelijk en
culturele werk in Nederland extra gesteund.
Gaarna wek ik dan ook de ingezetenen van
Vorden op deze interessante tentoonstelling
te bezoeken.

De Burgemeester van Vorden,
VAN ARKEL

In café Het Zwaantje werd een vergadering
gehouden van het bestuur van de fokveedag
met de afgevaardigden der diverse fokver-
enigingen. Wegens afwezigheid van de voor-
zitter, de heer A. J. Oltfoort, berustte de
leiding bij de heer B. G. Lichtenberg.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
A. J. Zweverink, bleek, dat op de fokveedag
1953 door de jury bij het MRY-veeslag 24 en
bij het F.H.-veeslag 67 prijzen waren toege-
kend.
Het aantal inzendingen stemde tot volle te-
vredenheid. In de klasse jongvee waren prima
dieren aangevoerd, evenals bij het F.H.-vee-
slag. Het verslag van de penningmeester, de
heer J, Pardys, meldde een klein batig saldo.
Een voorstel van de fokdag te Hengelo (G.)
cm Vorden en Hengelo te combineren had
geen resultaat.
Het verzoek van de fokvereniging Wichmond
en Vierakker om met inzendingen te Vorden
te komen werd ingewilligd, evenals een ver-
zoek van de F.H.-fokkers uit Almen.
Getracht zal worden aan de fokdag een K.I.
afstammingskeuring te verbinden. Als voor-
lopige datum van de fokdag 1954 werd ge-
noemd 17 September.
De aftredende bestuursleden, de heren J. Par-
dijs, A. J. Oltfoort en W. H. J. Kornegoor
werden herkozen. Op de eerstvolgende ver-
gadering zullen de prijzen van de fokdag 1953
worden uitbetaald en zal teven de definitieve
datum van de fokdag 1954 worden vastgesteld.

JAARVERGADERING
GEREF. VROUWENBOND

Onder leiding van mevr. Haring hebben de
dames van de Geref. Vrouwenvereniging een
feestelijke jaarvergadering gehouden. Mevr.
Groot Enzerink hield een inleiding over het
Heilig Avondmaal. Nadat dit onderwerp,
waarbij een aantal vragen werden beant-
woord, was afgehandeld, volgden voordrach-
ten door enkele leden.
De heer en mevrouw Scholten vertoonden
enkele lichtbeelden en wel ,,In en om het
ziekenhuis van Labuan Badji" (Makassar),
waarbij men een duidelijk inzicht kreeg van
de wijze, waarop tropische ziekten werden
behandeld, terwijl daarna het land en volk
van Nieuw Guinea in duidelijke beelden be-
licht werden. Aan het slot werd een aantal
lichtbeelden op het doek gebracht van leden
en hun echtgenoten. Dit was humoristisch.
Bij elke voorstelling klonk een daverend ge-
lach.
De presidente heeft aan het slot allen hartelijk
bedankt voor de wijze, waarop zij deze avond
gevuld hadden.

25-JARIG JUBILEUM
Woensdag was het 25 jaar geleden dat de
heer P. Rozie werkzaam was geweest bij de
Fa. Gebr. Haverkamp, borstelfabriek alhier.
Door zijn medearbeiders was zijn werkplaats
mooi met bloemen versierd en met een <.
boog. Zowel van het personeel als van de
t l i r o r l . i r ontving hij een mooi cadeau. Allen
werden rijkelijk getracteerd.

Kerkdiensten Zondag 28 Februari.
Hervormde Kerk

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

Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds E. J. 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 27 Febr. van 5 uur t. e. m.
Zondag 28 Febr. Dr De Vries, telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 81 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 45.— tot f 55. —
per stuk. Handel was traag.

Burg. stand van 19 t.m. 25 Febr.
Geboren: d. v. H. W. Besselink en H. J.
Besselink-Remmelink; z. v. B. R. Eykelkamp
en C. J. Eykelkamp-Lebbink.
Gehuwd: H. R. Mulder en A. G. Bomer.
Overleden : H. Wullink, vr., echtgen. van
L. Pardijs, 59 jr.: C. Lulofs, m., 78 jr.

AGENDA
k.7 Februari Uitvoering Jeugdverenigingen
nn de Wildenborch.
27 Februari Dansavond Concordia.
1 Maart Tentoonstelling op het Marktplein.
2 Maart Filmavond Zonnegloren.
2 Maart Cursus, huidverzorging.

^> Maart Wereldgebedsdag voor vrouwen.
Jb Maart Jeugduitvoering Sparta.
6 Maart Bioscoop in het Nutsgebouw.

veelvoudige geneeskracht door veel-
voudige samenstelling. Bij kou, koorts,
griep en pijn. Koker 90 en 50 et.

RAADSVERGADERING
Uit de gehouden raadsvergadering melden we,
dat de Wethouderssalarissen van ƒ 575. —
verhoogd zijn tot ƒ 750. — . Er zal een woning
ten behoeve van het hoofd van de Lagere
Landbouwschool gebouwd worden. Besloten
werd tot de bouw van een blok van 3 woning-
wetwoningen, en de noodwoningen, bewoond
door de gezinnen Vreeman en Jansen, te
slopen.

NUTSCURSUS HUIDVERZORGING
Dinsdag 2 en Maandag 15 Maart wordt we-
derom een cursus in huidverzorging in de
Koffiekamer van het Nutsgebouw, door Mevr.
van Laar, de schoonheidsspecialiste van de
Roal Orchid Cosmetic Works ,,John Francis"
uit Lonneker (Firma van Heeck) gegeven.
Deze cursus, die in October gegeven werd, is
toen een groot succes geweest, zodat het
Nutsbestuur er toe besloten is, deze cursus
nog eens te herhalen. Ten eerste voor dege-
nen, die toen verzuimd hebben om de cursus
te volgen, omdat zij er vreemd tegenover
stonden of dachten het zal voor mij wel niets
zijn en nu wakker geschud zijn en het eigen-
lijk- toch wel eens mee willen maken. Maar
ook voor hen, die de cursus gevolgd hebben,
staat deze cursus weer open. Allicht is er
iets, wat zij niet meer goed weten en nog
wel eens graag willen zien en horen! Vooral
na deze strenge vorstperiode, waarbij de huid
zo schraal en kwetsbaar is geweest, zal men
het gemis van een goede huidverzorging dub-
bel betreurd hebben en kan men nu hier horen
wat er bij een nieuwe vorstperiode a. s. winter
aan te doen is.
De prijs per cursus is laag gehouden. Geeft u
dus. zo spoedig mogelijk op bij Mevr. v.
Mourik. Laat ook deze cursus weer een succes
worden! Voor bijzonderheden zie advertentie.



IN MEMORIAM

Dinsdagavond ging door ons dorp de droeve
mare dat een zeer vooraanstaande ingezetene
dezer gemeente n.l. Dr. C. Lulofs op 78-jarige
leeftijd was overleden.
Carel Lulofs, geboren 21 November 1875 was
sedert 16 September 1903 als geneesheer in
deze gemeente gevestigd en was door zijn
hulpvaardigheid en vertrouwelijke omgang
met de patiënten bij de bevolking zeer gezien.
Hij was van l October 1903 tot zijn 65-jarige
leeftijd gemeente-geneesheer. Bij het afscheid
als zodanig in 1940 werd hem, na 37 jaren
trouwe dienst, door de gemeenteraad de zil-
veren erepenning van de gemeente Vorden
verleend voor zijn vele en belangrijke
diensten aan de gemeente bewezen, terwijl
hem tevens een gouden armbandhorloge werd
uitgereikt.
Ook was de overledene Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.
In het publieke leven nam de thans ontslapene
een zeer vooraanstaande plaats in.
Zo was hij medeoprichter van de Afd. Vorden
van het „Groene Kruis" en tot voor enkele
jaren voorzitter, thans ere-voorzitter.
Als dank voor het vele werk werd door het
„Groene Kruis" de ,,Dr. Lulofsstichting" inge-
steld. Dit is een fonds waaruit de kosten van
uitzending van kinderen naar zee worden
bekostigd. Wijlen Dr. Lulofs stelde hiervoor
een bedrag beschikbaar.
Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag werd
door de burgerij van Vorden een inzameling
gehouden ten einde Dr. Lulofs een cadeau
aan te bieden, als dank en waardering voor
zijn menslievende werkzaamheden. Dit
cadeau, een radio en een enveloppe met in-
houd, werd hem toentertijd door de heer G
Koerselman, een van de naaste medewerkers
van het „Groene Kruis", aangeboden.
Verder was de overledene een reeks van
jaren voorzitter van het Departement Vorden
van het Nut van 't Algemeen. Bij zijn afscheid
werd hem het ere-voorzitterschap van het
„Nut" aangeboden.
Tevens was hij medeoprichter van het plaat-
selijke Ziekenfonds.
Dit fonds is later overgegaan naar O.G.Z.O.
Tot zijn dood toe was hij als geneesheer veiÊ
bonden aan het Herstellingsoord voor Spoor^
wegpersoneel alhier.
De gemeente Vorden verliest in het verschei-
den van Dr. Lulofs een humaan arts. Zijn naam
zal dan ook in dankbare herinnering blijven
voortleven. j

JAARVERGADERING PAARDENFONDS
WILDENBORCH

De leden van het Paardenverzekeringsfonds
Wildenborch e.o., hebben in zaal Schoenaker
o. 1. van de heer L. Bannink hun jaarvergade-
ring gehouden. In zijn openingswoord her-
dacht de voorzitter met waarderende woorden
het overleden bestuurslid, wijlen de heer G.
Groot Roessink.
Spr. wees er op-'dat de heer Groot Roessink
voor het rayon Varssel (Hengelo (G)) geduren-
de 40 jaar een bestuursfunctie had bekleed.
In de 35 jaar dat ik, aldus spr., het voorrecht
heb gehad met hem te mogen samenwerken,
heb ik de heer Groot Roessink niet alleen
leren kennen als een getrouw en oprecht
vriend, doch ook als een actief bestuurslid,
welke steeds voor de belangen van fonds en
leden op de bres stond. Zijn nagedachtenis
zal dan ook bij het fonds in dankbare herinne-
ring blijven.
Uit het verslag van de boekhouder, de heer
Bannink, bleek dat het fonds op l Januari 574
leden telde, van wie bij het fonds verzekerd
waren 734 paarden. Tijdens het boekjaar 1953
waren er 28 paarden overgenomen. Deze
hadden via de slachtbank opgebracht f 9.493,
terwijl aan de betrokken eigenaren hiervoor
was uitbetaald f 20.550. De totale uitgaven
over 1953 hadden bedragen f 21.305.83. De
inkomsten aan premie slachtpaarden enz. wa-
ren f 20.995.29, zodat er een nadelig saldo was
van f 310.54.
Voor het eerste halfjaar 1954 werd de ver-
schuldigde premie vastgesteld op l °/o der ver-
zekerde waarde, berekend per vol jaar. Voor
het tweede halfjaar zal naar omstandigheden
worden gehandeld. Indien niet noodzakelijk,
zal er dan geen premie worden geheven.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende
bestuurslid, de heer B. A. Luesink, herkozen.
Ook de aftredende commissieleden, t.w. de
heren H. Voskamp (Warken) en G. J. Stege
(Baak), werden herkozen. In plaats van wijlen

de heer B. Groot Roessink (Varssel) en J.
Harkink (Barchem), die wegens gevorderde
leeftijd had bedankt, werden gekozen de he-
ren G. Groot Roessink (Varssel) en T. Harkink
(Barchem). Als lid der centrale commissie
werd in plaats van de heer H. J. Haytink
(Zwiep), die niet herkiesbaar was, gekozen de
heer G. ten Bokkel.
De voorzitter dankte aan het slot de schei-
dende bestuursleden voor alles wat zij tijdens
de zittingsperiode in het belang van het fonds
hadden gedaan.

Verstopping
Vlug, zacht en pi jnloos werken
Mijnhardt's Laxeertabletten 65 et.

DE FOK- EN CONTRÖLEVERENIGING
„VORDEN" IN HET ZILVER

De Fok- en Contrölevereniging „Vorden"
kwam ter gelegenheid van haar 25-jarig be-
staan in het café „'t Zwaantje" met de dames
der leden in feestvergadering bijeen, onder
leiding van de heer A. J. Zweverink. In zijn
openingswoord heette hij inzonderheid wel-
kom de nog in leven zijnde aanwezige op-
richters. Wij hopen, aldus de voorzitter tot
de oud-oprichters, dat het u allen gegeven
mag worden nog verscheidene jaren het wel
en wee der vereniging te volgen en mede te
helpen de belangen te behartigen.
Vervolgens gaf de heer G. Rossel als oud-
secretaris een overzicht van het verenigings-
leven van de oprichting der Stierenvereniging
1919 tot 1929.
De heer A. J. Zweverink gaf op rijm een be-
knopt overzicht van het verenigingsleven van-
af 23 Febr. 1929. Hieruit bleek dat 12 Maart
1929 het Reglement en Statuten der vereniging
waren opgesteld en goedgekeurd.
In de loop der 25 jaar hadden 12 personen als
melkmonsternemer gefungeerd. De tegenwoor-
dige monsternemer is de heer Jansen.
Op 22 Augustus 1941 werd in een feestver-
gadering het 1 2*/2 -jarig bestaan herdacht.
Doordat in April 1943 de heer G. Rossel als
secretaris bedankte, werd toen als zodanig
benoemd de heer A. J. Zweverink. De
monsters werden tot April 1945 te Zutphe
onderzocht, nadien aan de Zuivelfabriek te
Vorden. In 1949 legde de heer H. J. Arfman de
voorzittershamer neer. Deze werd weer ter
hand genomen door de heer A. J. Zweverink,
terwijl de heer H. J. Arfman als ere-voorzitter
werd benoemd. Als secretaris werd toen
kozon de heer A. C. Gotink.
Het verdere van de avond werd gevuld door
de Larense humorist, de heer Dijkman. De
verschillende zangnummers, schetsjes en mu-
ziek werden door de talrijke dames en heren
op hoge prijs gesteld. Tussen de bedrijven
door werd een tractatie aangeboden.
Wegens een vergadering te Utrecht kon de
heer A. J. Huurneman, directeur der Vordense
Zuivelfabriek bij dit jubileum niet aanwezig
zijn. Deze bood de jubilerende vereniging tele-
fonisch zijn gelukwensen aan.
Aan het slot van de avond bracht de voor-
zitter de heer Dijkman dank voor het ge-
bodene en verder allen die hadden medege-
werkt tot het doen slagen van deze avond.

GESLAAGD

Voor het vakdiploma Molenaar slaagden te
Ruurlo de heren H. J. Haneveld en M. G.
Langwerden, beide werkzaam by de Coöp.
Landbouwvereniging „Ons Belang" te Linde.
Eveneens de heer B. Boers, van de Eendracht.
Het eindgetuigschrift voor electr. lassen werd
uitgereikt aan de heer A. H. J. Besselink.

VOETBAL

Na een lange gedwongen rustpauze zal a. s.
Zondag de voetbal weer rollen en Vorden
treft het direct al goed, want dan komt Pax I
op bezoek. De wedstrijden tegen Pax hebben
voor Vorden altijd een speciale bekoring, ver-
moedelijk door de derby-sfeer. Hierdoor is
het moeilijk om iets van de uitslag te zeggen.
Gezien de laatste prestaties van Vorden I zou
i on overwinning in het verschiet moeten lig-
gen, doch tegen Pax is alles mogelijk. Overi-
gens is de uitslag voor geen der partijen van
enig belang meer.
Vorden III speelt 's morgens om half elf in
Zutphen tegen Zutphen IV, terwijl Vorden a
Zaterdagmiddag een bezoek brengt aan Zut-
phania a.

RATTI-NIEUWS
Nu de vorst na vele weken eindelijk is ver-
dreven zal Koning Voetbal a.s. Zondag hopen-
lijk weer hoogtij vieren. Vele sportminnaars
zullen er naar snakken om weer een mooie
match te zien. Hoewel voor Ratti I de compe-
titie nog niet begint, zal het tweede elftal be-
zoek krijgen van R.K.D.V.V. III uit Doesburg.
De gasten staan bekend om hun doortastend-
heid en uithoudingsvermogen en het zal dan
ook de taak van de Ratti-ploeg zijn om de
gasten goed partij te geven. Misschien zit er
dan nog een winstkansje in. Voor het eerste
team zal nog getracht worden om een vriend-
schappelijke wedstrijd te krijgen. De Junioren
kunnen nog een week rusten, want voor hen
is er geen wedstrijd vastgesteld.

FILMAVOND K.A.B.
In het kader van het winterprogramma hield
de K.A.B, in zaal Schoenaker een filmavond,
waarvoor een grote belangstelling bestond.
Allereerst werd er een korte voorfilm ver-
toond over het transportwezen, waarna de
K.A.B. Filmcentrale uit Utrecht, de prachtige
film „Twee Mensen" op het witte doek tover-
de. De inhoud van deze film ging alle ver-
wachtigen te bovan en de thuisblijvers hebben
deze keer wel veel pemist. Deze film vertolkte
op treffende wijze het leven van een jongen
en meisje uit München. Het bestuur van de
K.A.B, bleek hiermee dan ook een zeer goede
keus te hebben gedaan. Deze avond was te-
vens de laatste avond van het winterprogram-
ma en de plaatselijke K.A.B, afdeling kan over
't geheel genomen op een goed geslaagd pro-
gramma terugzien.

FEESTAVOND R.K.S.V. „RATTI"

De leden met hun dames, donateurs en be-
gunstigers van de R.K. Sportvereniging
„Ratti" hebben in zaal Schoenaker hun jaar-
lijkse feestavond gevierd, welke zeer geslaagd
mag worden genoemd.
De voorzitter, de heer R. Schoenaker, heette
allen welkom en deelde in zijn openingswoord
mede, dat aan de leden, die wegens militaire
dienst deze avond niet kunnen meevieren,
hiervoor een kleine tegemoetkoming in de
vorm van een pakketje zal worden gezonden.
Spr. sprak de hoop uit, dat deze avond er
toe zal mogen bijdragen om de onderlinge
band tussen de spelers, leden, donateurs en
sportliefhebbers te verstevigen in het belang
van de sportvereniging. Hij twijfelde er dan
ook niet aan of de toekomst zou met vertrou-
wen kunnen worden tegemoet gezien.
De heer Hielken uit Dieren verzorgde hierna
met de Melodian Rythm Band het verdere ge-
deelte van de avond. Dit gezelschap wist de
aanwezigen op kostelijke wijze te amuseren
met muziek, liedjes, schetsjes en conférence.
Een verrassing was nog het optreden van de
jodelende cowboy met zijn gitaar.
De voorzitter was de tolk van allen toen hij
de heer Hielken c.s. harteliik dankte voor
het gebodene.
Tegen 10 uur werden de stoelen opzij gezet en
amuseerden de dansliefhebbers(sters) zich op
het gezellige Ratti-bal.

wat kiek ie zoer!
Hei'j ruzie ehad met de vrouw?

Volle slimmer, Willem,

Schurink
was uutverkocht met TARVOBROOD!

Werklustigen!

U wenst niet langer achter de kachel te
zitten. U bent met uw inkomen en ge-
dwongen rust niet tevreden. U wilt graag
iets verdienen.

Hier is een prachtkans voor u, ook als u gepen-
sionnccrd of rentenier bent.
Bij een reeds meer dan 30 jaar gevestigde fabriek in
specialité's voor H.H. Veehouders hebt u gelegen-
heid om uw inkomsten te vermeerderen en uw vrije
tijd in uw gemeente nuttig te besteden.
Uw werk zal bestaan in het bezoeken van en verkopen
aan H.H. Veehouders, uitsluitend op provisiebasis. In
het begin wordt u geassisteerd door één onzer actieve
vertegenwoordigers.
Brieven met nauwkeurige inlichtingen en adressen voor
referenties onder No 25 Bureau Contact.

Enorme .vraag naar IVOROL -tandpasta !
======^^==== Dat doet de Goede kwalitei t .



Een nieuwe kap
op uw kinderwagen
kost bij ons maar
15 gulden.
Watleen spotprijs!

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden
Chr. Zangver.

„Excelsior"
Aanstaande week
alleen Woensdag
repetitie, Maand. niet.

Een flinke werkvrouw
vraagt enige werk-
huizen. Te bevragen
Adv.bur. te Slaa.

Huize Het Enzerinck
Vorden, verpleeginr.
v. chron. en herstell.
zieken, vraagt net han-
dig meisje, P.G., niet
ben. 17 jr., ter oplei-
ding als verpleeghulp,
Soll. aan de directrice

Gevraagd net zelfst.
dagmeisje. Heersink,
kapper, Vorden.

Gevraagd een flinke
hulp v.de schoonmaak
A. G. Nipius

Molenweg 16

Wordt gevraagd een
flink meisje, voor
Maart en April, door
Mevr. Emsbroek

(de Gems) Vorden

Een vast kleed
in uw kamer, b.v.
een Jabo tapijt,
staat keurig en gaat
jaren mee.

Aanbevelend,

G. W. Luimes, Vorden
Verloren, gaande van
huis naar Fa. Struik,
f 25.— en girostort.-
biljet. Gaarne terugbez.
bij D. van Veldhuizen

B 104

Te koop de helft of
2 vierdels v. een vette
pink. B. H. Koning

Linde E 3
Te koop een loods of
schuur, 4% X 3 M.

Henk van Ark
Te koop toom mooie
biggen. B. Klumpen-
houwer, Wildenborch

D 56
'n Electr. kunstmoeder
te koop m. lampen
D. Brinkerink

Ruurloseweg D 16
Te koop een vierdel
van een vette koe.
H. Bannink

Kranenburg D 152
Te koop prima gebr.
herenrijwiel „Racket"
m. trommelremmen en
lamp. H. }. Kip

Insulindelaan 28

H.H. Veehouders!
Kapbroeken
voor koeien, door
H.H. doktoren aan-
bevolen,

Aanbevelend

G. W. Luimes

Inplaats van kaarten

Op Dinsdag 23 Febr. overleed geheel
onverwacht, in de ouderdom van 78
jaar, onze lieve Vader en Grootvader

CAREL LULOFS
Arts te Vorden

weduwn. van J. C. Lulofs-Cost Budde?
Ridder in de Orde van

Oranje Nassau
Amsterdam: S. LULOFS

A. LULOFS-VAN DEN BERG

Vorden: A. J. LULOFS
M. H. LULOFS-BESSEM

Hengelo-G.: P. J. J. DWARS-LULOFS
R. C. DWARS

Vorden: W N. LULOFS
G. A. LULOFS-SCHEFFER

Groningen: J. M. DRION-LULOFS
R. DRION

en kleinkinderen
VORDEN, 23 Februari 1954.

De crematie zal plaats vinden te Westerveld op
Zaterdag 27 Februari te 12.30 uur.

Met diep leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van Heer

C. LULOFS
arts

die vanaf de oprichting aan onze in-
stelling was verbonden.

Bestuur en personeel van
„Decanije" en

„Van^^asseltpaviljoen"

Voor de treffende bewijzen van deelneming
welke wij mochten ontvangen bij het over-
lijden op 13 Januari j . l a n onze lieve Man,
Vader, Behuwd- en

WILLEM FRANgOIS EMILE
BARON VAN DER BORCH TOT VERWOEDE

VAN VORDEN

betuigen wij onze hartelijke dank.

Namens de Familie:
P. A. Baron van der Borch tot Verwolde

van Vorden

Vorden, Februari 1954
Kasteel Vorden

Wereldgebedsdag
voor vrouwen

op Vrijdag 5 Maart, in de Geref. Kerk.

Aanvang 8 uur

(Len regentnantel

of regenjas
komt u nu van pas!

Liith heeft ze voor u in voorraad.

Gabardine in moderne kleuren
en voor ieders beurs beschikbaar.

Wollen gabardine — Popeline

*

H. Lutht Vorden

l/erlaagde prijzen:

Heerlijke gevulde kantkoek,
100 gr. 12 et

Brusselse kermis,
lekker biscuitje, 250 gr. 39 et

Reclame koffie, 250 gr. 169 et
Cocosbrood, voor de boterham,

200 gr. 49 et
Gebraden gehakt,

heerlijk op de boterh., 150 gr. 49 et
Litersblikken tomatensoep,

kant en klaar, 72 et
Litersblikken kalfssoep 72 et

Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

Opeciale

l/erkoop
Zeer fijne linksgeweven kousen

f 1.95 f 1.69

Nylon kousen
f2.49 f 1.95

Zware geplatteerde werkkousen
slechts f 1.39

Vasana Nylons, vanaf f 3.90

Ochoolderman

K orden

cjr .
Jaxi di fnoaig

Bel 256

Voor alle
Trouw
Zaken
Plezier
Ziekenfonds

Ritten
Beleefd aanbev A. G. TRAGTER

JUeden
v. d. Vordense Winkeliersver.
Wegens omstandigheden gaat de ver-
gadering van a.s. Dinsdag 2 Maart
niet door, maar wordt gehouden op

Dinsdag 9 Maart
in café Bioemendaal, 's av. 8 uur.

Uw aller opkomst is dringend gewenst.

Het Bestuur

Weer voorradig:

alle soorten

Brandstoffen
en

O.N. Eierkolen

G. Weulen Kranenbarg

U VINPT BIJ ON6 T?E
BRIL DIE U STAAT

HARTENS
Vorden

Voorradig:
binnen- en
buitenbanden

v. autopeds, kinder-,
sport- en tourfietsen.
Tevens v. bromfietsen
en melkwagentjes.

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Jonge hennen te koop
W x R, 9 weken oud.
Wed. D. Lettink

Linde

Drag. varkens te koop,
keuze uit 7 stuks.
D. Nijenhuis,

bij 't zwembad

Te koop dekrijpe B.B.
zeugjes. J. B. Voskamp
„Voskuil"

Gevraagd een onder-
stel van een 4-duims
boerenwagen of 2 wie-
len met as. Br. m. pr,
opg. aan Wed. H. KI.
Bleumink. C 101.
Toom biggen te koop
bij W, Rietman,
Oldenkamp, Hackfort

Te koop guste koe,
goed bevleesd, bij
Th. J. Berendsen

Veldwijk C 115

Te koop een dragend
varken, 2e worp,
werptijd 8 Maart.
H. G. Oltvoort, D 82
Wildenborch. N.o.Z.

Te koop een dr. B.B.
zeug, 2 Maart aan de
telling. J. Korenblik,

achter 't station

Voederbieten te koop
bij J. Zweverink,

Medler D 151

Jonge konijnen te koop
bij G. J. KI. Lebbink
Dorpsstraat 40

W. van Kesteren & Zn.
Bloemisterij en Zaadhandel

Vorden



HARTENS
Vorden

A.s. Zondag, 2 uur

Vorden l -
Pax l

Voor de Zondag
Heerlijke koekjes
Gesorteerd gebak
Slagroom gebak
Uddelermeertjes
Spritskoeken
Cocosmacronen
Amandines
Appelgebak
Caketjes
Koffiepunten

en nog veel meer!

Vers voorradig bij

Bakker Schmink
Telef. 384

Voor lage prijs en hoge kwaliteit
naar K R IJ l

Al onze vleeswaren tegen de bekende lage prijzen

EXTRA RECLAME VOOR ZATERDAG:
200 gr. leverkaas
200 gr. ham
500 gr. balkenbrij

70 et
90 et
24 et

200 gr. hamworst 60 et
500 gr. spek 110 et
2 rook worsten 119 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Adverteren is duur, zeyt men,
maar NI ET adverteren betekent vergeten w o r d e n en dat
kost u uiteindelijk veel meer l!

Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zrjn, betekent 100 pCt. t refkans .

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad uoor Vorden

Speciale

" l/erkoop
Zware BE VA overalls
krimpvrij
slechts f 12.10
BEPERKTE VOORRAAD

chooldermanleri

orden

De Fok- en Controlever.
DE TOEKOMST

vraagt voor spoedige
indiensttreding een

Monsternemer
Aanm. voor 3 Maart
'54 bij de secr.
J. W. Heijenk, B 103

Moeten uw
matrassen

vernieuwd worden of
bijgevuld?
Wij doen het

Aanbevelend,
G. W. Luimes

Gymnastiekver* Sparta

op Vrijdag 5 Maart a.s.
in het Nutsgebouw

Aanvang 7.30 uur Entree 50 et

Kaarten in voorverkoop vanaf as.
Dinsdag bij sigarenmagazijn Eijerkamp

Gelijktijdig plaatsbespreken

Donateurs kunnen hun kaarten a.s.
Maandagavond afhalen van 7.30 tot

8.30 uur bij Hotel Brandenbarg

Wij noteren deze week:
Dubbele sperciebonen, per blik 85 et
Doperwten, „ „ 82 et
Appelmoes, „ „ 72 et
Tomatenpuré, per blikje 35 et
Lucifers, 2 pakken 38 et
Knoopjesdrop, 100 gram 28 et
Denappels (koekjes) 250 gram 55 et
Brusselse kermis, 250 gram 45 et

Levensmiddelenbedrij f

T* van der Lee, 't Hoge

U gooit het geld niet in de sloot,

Adverteren maakte zakenmensen groot.

E M P O Rijwielfabriek
vraagt

een bekwame en een aank. tekenaar
(werktuigbouwkundig)

alsmede lasser (autogeen en electrisch)
framebiezers, lakspuiters,
r i jwie lmonteurs ,
ongeoefenden en leerjongens
Aanmelding bij de portier der fabriek

Filmavond
ten bate van

Zonnegloren
Her v. Sanatorium voor
t.b.c.-patiënten te Soest

op Dinsdag 2 Maart om 7.45 uur in Irene

Medewerking van „Zang en Spel"

Entree 25 cent.

's Middags 3.45 uur voor de jeugd
een kinderprogramma

Entree 10 cent

Nutsspaarbank - Vorden
Opgericht 1819

De Bank stelt gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen ten kantore:

Dorpsstraat 40 - Vorden
Telefoon 06752-455

Pijnlijke voeten zijn een kwelling!

Wij behandelen u steriel en pijnloos
in ons naar de eisen ingericht voet-
verzorgingsinstituut.
Medisch gedipl. voctkundigc en chiropodist

A. J. B. Siemerink
Ziekenfondsleverancier O.G.Z.O.

Nutsgebouw «u
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedetna - Deventer

de grote succesfilm

Klokslag 12
(High Noon)

met: GARY COOPER

De film met de fascinerende
ballade „High Noon"

Een explosie van spanning, zo hevig
als u nimmer te voren beleefde.

Het verhaal van een sheriff, die weet
dat er voor hem nog maar één wet
geldt : doden of gedood te worden !

Toegang 14 jaar.

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 1 1

Nutscursus Huidverzorging
Dinsdag 2 en Maandag 15 Maart

wordt wederom een cursus in huidverzorging
gegeven in de koffiekamer van het Nuts-
gebouw door Mevr. v. Laar, schoonheids-
specialiste van de Royal Orchid Cosmetic

Works „John Francis".

Cursusgeld f 1.50 Aanv. half acht

Voor deelname opg. bij mevr. v. Mourik

De kous
die u zoekt •

/. Prima geplatteerde kousen
met nylon versterkt

f 1.50 f J.7S

2. Pracht enkalons,

geminderd, f 3, "*

3, Wollen herensokken
met nylon versterkt 1 l » '

Weer ontvangen:

de bekende MOUSSB

Denkt om uw kousenkaart
UW VOORDEEL!

TEL 381VISSER*


