
CONTACT
zaterdag 24 maart 1956

17e jaargang no. 52
Verschijnt éénmaal per week
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GOEDE VRIJDAG
In verband met Goede Vrijdag moeten de ad-
vertenties een dag eerder dan gewoonlijk in
ons bezit zijn.
Op advertenties, gebracht tot en met dinsdag
krijgt u deze week 10 pCt korting, woensdag
normaal tarief en donderdagmorgen 10 pCt
verhoging.
Neemt u hiervan vooral goede nota?

BETALING ABONNEMENTSGELD
Het halfjaar is weer bijna om. Na l april wor-
den de kwitanties weer aangeboden, verhoogd
met incassokosten. Wie zich de incassokosten
wil besparen, wordt verzocht voor l april een

KERKDIENSTEN zondag 25 maart.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen en Ds. J. Langstraat.
Bevestiging van lidmaten.

7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk

10 uur en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Goede Vrijdag, 30 maart.
Herv. Kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat. Bed. Hl. Avondm.

UITVOERING TONEELVERENIGING D.E.V.
Dat de toneelvereniging D.E.V. goed bij de in-
gezetenen van Vorden en omgeving staat aan-
geschreven bewees wel de geheel uitverkoch-
te zaal van het Nutsgebouw vorige week
toen het toneelstuk in 3 bedrijven van Nic.
Stam „Gesloten Ogen" werd opgevoerd. De
voorzitter verwelkomde in het bijzonder de
afgevaardigden van de toneelverenigingen
uit Medler, Kranenburg, Wildenborch en van
de Almenseweg. Spreker feliciteerde het Nuts-
bestuur voor het laten schilderen van het to-
neel, dat een keurige aanblik opleverde. Hij
dankte de firma Visser voor de gratis beschik-
baar gestelde attributen voor de toneelaankle-
ding. Verder wenste spreker allen een ge-
noeglijke avond

UUUUUC* iv /wwxj^.

Vooral diegenen buiten de gemeente Vorden,
die een postkwitantie toegezonden krijgen,
willen we aanraden het bedrag te gireren. De
post rekent n.l. 25 cent voor incasso en dat
maakt uw abonnement onnodig duur.
Maakt u het meteen even in orde?

OUDERAVOND NUTSTKLEUTERSCHOOL
De ouderavond van de Nutskleuterschool, die
werd gehouden in de koffiekamer van het
Nutsgebouw, was slechts matig bezocht. Dit
was jammer, want er werden diverse beang-
rijke mededelingen gedaan, betrekking heb-
bend op de nieuwe wet op het Kleuteronder-
wijs. Ook werden door enkele aanwezige
ouders vragen gesteld, welke tot tevredenheid
werden beantwoord.
Na de pauze werd de N.S. film ,,met de spoor-
wegen dwars door Europa" alsmede enkele
andere films vertoond.

LEDENVERGADERING B.O.L.H.
In hotel Brandenbarg werd een ledenvergade-
ring gehouden van de afdeling Vorden van de
B.O.L.H. Wegens ziekte van de presidente
stond de vergadering onder leiding van mej.
A. Bouwmeester. Naast enkele huishoudelijke
mededelingen werd de agenda van de voor-
jaarsvergadering behandeld. Voor deze ver-
gadering gaven zich 6 leden op. Voor de voor-
drachtwedstrijd en de handwerktentoonstel-
ling bestond bij de leden wel belangstelling.
Na de pauze werden diverse vraagpunten in
discussiegroepen behandeld, vooral over de
dagelijkse problemen werd druk gediscus-
sieerd. De vergadering werd gesloten met het
zingen van het lied „Gelukkig is het land".

SIMAVI-COLLECTE
• van 26 maart—7 april wordt hier
ter plaatse de jaarlijkse SIMAVI-inzameling
gehouden.
Wij allen, die hier in de koudere luchtstreken
wonen en, wat gezondheidszorg betreft, in
zo'n bevoorrecht land, kunnen ons moeilijk
een denkbeeld vormen van het leed en lijden
der Tropenbewoners.
SIMAVI wordt echter bijna dagelijks door be-
richten van doktoren en verpleegsters, met
dit schrijnende leed geconfronteerd. Neder-
landse artsen trekken er nog steeds op uit om
de medische nood te helpen lenigen. Zij zetten
in de geest van prof. Albert Schweitzer, hun
gehele persoon voor de lijdende mensheid in.
Laten wij, mét SIMAVI, al onze krachten
inspannen om deze weldoeners der mensheid,
die in vaak zo moeilijke omstandigheden ar-
beiden, het barmhartigheidswerk mogelijk te
maken.
Dit jaar luidt SIMAVI o.a. de klok voor een
melaatseninrichting op Nieuw-Guinea, waar
lijders aan deze gevreesde ziekte liefderijk
worden opgenomen.
Geeft naar uw vermogen bij de komende SI-
MA VI-COLLECTE l!

Het SIMAVI-Comité.

GESLAAGDE CONTACT-AVOND
FA. F. SMIT

De jaarlijkse contact-avond, welke het levens-
middelenbedrijf F. Smit haar clientèle aan-
bood, is ook ditmaal weer uitstekend ge-
slaagd. Het Nutsgebouw was maandagavond
tot in alle hoeken bezet. Na de vertoning van
een kort filmpje, wat het de beurt aan het
Aaltense gezelschap ,,De Heikneuters", die de
aanwezigen kostelijk vermaakt hebben en die
telkens een daverend applaus oogstten. Voor
het muzikale intermezzo zorgde een drietal
jeugdige accordeonisten. Vanzelfsprekend
werd er flink getrakteerd, waarbij ook de ro-
kertjes voor de heren niet vergeten werden.
Aan het slot van de avond was er nog een
gratis verloting met prachtige prijzen. Laat,
doch zeer voldaan keerden allen huiswaarts
en de fa. Smit kan op een prachtig geslaagde
avond terugzien.

CHEF G.T.M. OVERGEPLAATST
De heer H. Oostindiën, chef van de Gelderse
Tramwegen station Vorden, zal binnenkort
Vorden verlaten. Hij is in gelijke functie be-
noemd aan het G.T.W. station Borculo, het-
geen een promotie betekent.
De heer Oostindiën is als opvolger van de
heer Rengelink ongeveer twee jaar geleden
in Vorden gekomen. Hij heeft zich niet alleen
in die tijd doen kennen als een behulpzaam en
uitstekende vertegenwoordiger van zijn maat-
schappij, doch hij vervulde ook al vrij spoedig
enkele functies in het Vordense verenigingsle-
ven. Vooral de sport trekt hem. Zo is het mede
aan zijn activiteit te danken dat Vorden een
zwemvereniging kreeg, waarvan hij voorzitter
is. Ook de voetbalvereniging trok hem en ook
hier vervult hij belangrijke functies. Zijn ver-
trek betekent voor de Vordense sportwereld
een gevoelig verlies.

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 24 maart van 5 uur t.e.m.
zondag 25 maart Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelljke stand van 16 t.m. 22 maart.
Geboren: d. van G. Oplaat en H. A. Op-
laat-Bruil; d. van A. Menkveld en H. W.
Menkveld-Flamma; d. van G. H. Wueste-
nenk en J. Wuestenenk-Jansen; z. van H.
Harmsen en G. B. Harmsen-Oonk; z. van
H. Leemkuil en H. G. Leemkuil-ter Haar;
d. van H. Loman en A. H. Loman-Bargeman.
Ondertrouwd: M. J. Klein Haneveld en H.
B. E. Udink; J. A. Schuttenbeld en A. C.
Hartman; W. N. van Linde en M. A. Hoe-
bink.
Overleden: J. L. Straatman, vr., echtg. van
D. Hietveld, 57 jr.; H. Hilhorst, m., 83 jr . ;
D. Westerum, vr., echtg. van W. te Slaa,
78 jr.; M. L. van den Berg, vr., wed, van
G. J. Olthuys, 60 jr.; A. J. Teerink, m. 70 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 77 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van i 50.— tot f 57.'— per stuk.
Handel redelijk.

VOETBAL
Vorden is in Eibergen tegen de Boys III op
meer tegenstand gestuit dan zij verwacht had.
De Eibergenaj^ bleken over een technisch
uitstekende p^R te beschikken, waarvan de
voorhoede zeker niet het slechtste deel was.
Daar ook Vorden geen slechte wedstrijd speel-

vy.rH J \ n f - epn goedf* wedstrijd met veel
spanning. De Vordense achterhoede heeft het
wel moeilijk gehad, doch hier was vooral de
keper in topvMm. De middenlinie heeft hard
gewerkt en w^Bvele aanvallen der gasten te
stuiten en de^vordense voorhoede aan het
werk te zetten. Helaas was deze linie niet bij-
zonder op dreef en lieten enkele spelers zich
wel eens verleiden tot showvoetbal zonder
dat het wat oplevetde. Reeds voor de rust
had Vorden de leiding dank zij een keihard
onhoudbaar schot van de linksbuiten. Door ge-
brek aan tempo bleef het bij dit ene doelpunt,
juist genoeg om de kostbare punten mee naar
Vorden te nemen.
Hierdoor is het kampioenschap wel zeer dicht
voor het grijpen gekomen. Slechts één puntje
heeft Vorden nog nodig om de vlag te kunnen
hijsen. En dit puntje kan a.s. zondag — wan-
neer Vorden I het sterke Vios I uit Beltrum
ontvangt — behaald worden.
Gezien de felle strijd, welke destijds in Bel-
trum gevoerd moest worden, is deze wedstrijd
nog lang niet gewonnen. Integendeel, de Vor-
denaren moeten wel alle zeilen bijzetten om
hier winst te behalen en dit geldt wel in het
bijzonder voor de voorhoede. Alleen met vlug-
ge open aanvallen kan deze jeugdige linie wat
tegen de robuste verdediging van Vios berei-
ken. Het zal er ongetwijfeld spannen. Heeft
Vorden succes, dan is het kampioenschap een
feit en zal zij straks tegen Erix I moeten strij-
den voor een plaats in de eerste klas.
Doordat zondag de thuiswedstrijd Vorden I—
Vios I te elfder ure werd ingelast, is de wed-
strijd Vorden II— Ratti II uitgesteld.
Vorden a won met niet minder dan 12—l van
Voorst b en Vorden b won met 3—O van Rat-
ti a.

BIOSCOOP
Hedenavond wordt in het Nutsgebouw de film
„Mensen zoals jij en ik" vertoond. De film
speelt zich af op de Balkan, tegen het einde
van de tweede wereldoorlog. Dokteres Helga
Reinbeck doet dienst als hoofdverpleegster bij
een Duits reserve-lazaret. Zij wordt door de
partisanen ontvoerd en krijgt opdracht voor
hun zieken en gewonden te zorgen. Zij onder-
gaat een hevige tweestrijd: moet zij toegeven
aan haar menselijke verlangens of gaat haar
werk voor? Het is een zeer dramatische film
die een diepe indruk zal achterlaten.

ernstige stuk een goede vertolking kreeg.
Evenwel konden we zo nu en dan Je klacht
opvangen van achteren uit de zaal dat som-
mige momenten de speelsters te zacht spraken
waardoor ze niet konden worden verstaan.
Bij een eventuele volgende uitvoering worde
hier rekening mee gehouden.
Tussen de diverse pauzes verleende de accor-
deonvereniging uit Ruurlo de muzikale mede-
werking. Dit werd door de aanwezigen zeer

belangstelling.
Een gezellig bal besloot deze geslaagde uit-
voering.
De grime was bij de heer Nieuwenhuis uit
Velp in goede handen.

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei

Onder auspiciën van Vordens V.V.V. zal he-
denmiddag weer een palmpasen-optocht
worden gehouden. De deelname hiervoor is
uitsluitend opengesteld voor kinderen tot de
leeftijd van 12 jaar.
Voor de optocht worden in zaal Bakker de
prijzen uitgereikt, waarbij elk kind bovendien
wordt getrakteerd.
Voor deelname kan men zich opgeven tot he-
denmiddag 12 uur bij sigarenmag. G. Eijer-
kamp. Evenals andere jaren ligt het in de be-
doeling om ook nu een muziekkorps de stoet
vooraf te laten gaan.

FILMAVOND ENKALON
Maandag wordt de 6e nutsavond in dit seizoen
gehouden. Dan wordt er een film vertoond
over een materie, die in deze tijd wel zeer in
de belangstelling staat, n.l. de kunstvezelpro-
dukten voor de textielindustrie. Er wordt een
kijkje genomen in de fabrieken te Arnhem,
Ede en de Kleefse Waard. Een showfilm in
kleuren geeft een indruk wat er van deze pro-
dukten kan worden gemaakt,
's Middags wordt een voorstelling voor de
schoolkinderen gegeven.

JfcNOEMD
Mej. G. de BoerJ^piderwijzeres aan de Chr.
school aan Het Hoge alhier is in gelijke be-
trekking benoemd aan de Chr. school te
Heemstede.

K.V.P. JONGEREN-BIJEENKOMST
De K.V.P. Jongi^Mgroep hield woensdag-
avond j.l. in cafewchoenaker haar eerste bij-
eenkomst na de oprichting. De voorzitter, de
heer J. Overbeek, kon een flink aantal jon-
geren welkom heten, benevens het bestuur der
K.V.P. en de Weled. Gel. Heer Drs. Rosendaal
uit Millingen, de Jongeren-commissaris voor
Gelderland. De heer Rosendaal hield vervol-
gens een inleiding over „Enkele maatschap-
pelijke en politieke verschijnselen, bekeken
vanuit het Jongerenoog". Spr. besprak o.a.
het communisme, humanisme, het Midden-
stands- en Landbouwonderwijs e.a. ,
Verder nam Drs. Rosendaal de jeugd en in-
ternationale sfeer onder de loupe.
Van de gelegenheid tot vragen stellen werd
druk gebruik gemaakt. De heer Rosendaal gaf
aan de nieuwe afdeling diverse richtlijnen, om
in de toekomst vruchtbaar te kunnen werken.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft het j.l. zondag in Markelo niet
kunnen bolwerken en moest een 5—l neder-
laar incasseren. Kennelijk was het te merken,
dat de spelers in geen weken hadden gespeeld,
terwijl Markelo reeds een wedstrijd achter de
rug had. Vooral in de tweede helft speelde de
vermoeidheid hen parten, waardoor de gast-
heren veelal het initiatief behielden. Hoewel
Lichtenberg reeds na enkele minuten met een
mooi schot de score had geopend O—l, rea-
geerde de thuisclub met een fel offensief. Na
een kwartier was de stand gewijzigd en leidde
Markelo met 2—1. Het tempo bleef hoog. Ratti
lanceerde enkele goede aanvallen, waarbij
enkele unieke scoringskansen door onbeheerst
schieten verloren gingen. De befaamde Mar-
kelose linksbuiten Schippers werd voldoende
geschaduwd, doch wist net voor de rust met
een voorzet via de jeugdige linksbinnen de
score te verhogen. (3—1)
Na de hervatting doelpuntte een der Rattianen
by een schermutseling voor het doel 4—l,
waarna Markelo tenslotte de eindstand bracht
op 5—1.
De reserves waren vrij. Ratti III moest zich
thuis met 5—l gewonnen laten geven tegen
Vorden II.
A.s. zondag komt Warnsveldse Boys I op be-
zoek. Ratti zal echter heel anders voor de dag
moeten komen als verleden week willen zij
een behoorlijk resultaat bereiken. Een voor-
deel is. het ongetwijfeld, dat de bezoekers niet
bepaald tot de sterksten van hun afdeling be-
horen, doch wel technisch goed geschoold zijn.
Zowel Ratti II als III zijn vrij. De junioren
gaan naar Voorst b.

TONEELVERENIGING „INTERNOS"
Naar we vernemen heeft de R.K. Toneelvere-
niging „Internes" een nieuw toneelspel in stu-
die genomen, getiteld „De troonopvolger" in
3 bedrijven door Gerard Buys. De beste krach-
ten werken hieraan mee. Het stuk wordt na
Pasen voor het voetlicht gebracht.

PASSIESPEL
Voor een tot in alle hoeken bezette zaal
Schoenaker op de Kranenburg, hebben de Gid-
sen van de „Maria-Gorettigroep" een prachtig
Passiespel opgevoerd, getiteld „Goede Vrij-
dag".
In dit lyrisch-dramatische spel heeft de be-
kende schijver Gabriël Smit d.m.v. sprekende
beelden, ondersteund door een waardige
tekst, aan het wezen van het Passiespel uit-
drukking gegeven. Het stuk beeldde de 14
staties van de Kruisweg uit. Het bleek goed
te zijn ingestudeerd, want het werd op zeer
vlotte wijze ten tonele gebracht.
Het in de zaal opgestelde R.K. Zangkoor
„Cantemus Domino" zorgde op voortreffelijke
wijze voor de muzikale omlijsting van het ge-
heel. Ook het decor, de costumering en ver-
lichting was goed verzorgd, waardoor het stuk
geheel tot zijn recht kwam. Dat ook de over-
volle zaal het gebodene naar waarde wist te
schatten bleek wel na afloop, toen de jeug-
dige amateurs vele gelukwensen in ontvangst
kregen te nemen.
Aan het slot dankte de aalmoezenier, Kape-
laan Polanen, de meisjes voor de stemmings-
volle avond, het R.K. Zangkoor en haar diri-
gent voor hun voortreffelijke medewerking
en voorts allen, die aan het welslagen van de
avond hadden meegewerkt. Het was jammer,
dat vooral voor de pauze, enkele jeugdige toe-
hoorders op het balkon de rust verstoorden,
waaraan degenen, die intens met het spel
meeleefden zich ontzettend ergerden. Hopen-
lijk zal men deze rustverstoorders in het ver-
volg de toegang tot de zaal weigeren.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
Onder voorzitterschap van mevr. Visser-Dol-
lekamp kwamen donderdagmiddag in het
Nutsgebouw de leden van de Bond van Plat-
telandsvrouwen bijeen.
Na een kort welkomstwoord van de presidente
werd door de secretaresse mevr. Klein Brinke-
Gotink de notulen alsmede het jaarverslag uit-
gebracht. Hieruit bleek, dat de vereniging
steeds groeit. Het ledental bedraagt momen-
teel 103.
De penningmeesteresse mevr. Klein Bleumink-
Kuypers bracht het financieel verslag uit. Er
was een batig saldo. Nadat de kascommissie
verklaard had, dat alles keurig in orde was
bevonden, werden de verslagen onder dank
aan de samenstellers goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing werden inplaats van
mevr. Wesselink-Lindeboom en mevr. Riet-
man-Harmsen die niet meer herkiesbaar wa-
ren, benoemd de dames Wuestenenk-Tjoonk
en Berenpas-Eijerkamp.
Na de pauze kreeg de spreekster van deze
middag, mevr. Veltink-Westcrbeek \
ten uit Laag Keppel, het woord, die een lezing
hield over „Bewegingsleer".
Dit is te bereiken, aldus mevr. Veltink, door
alle spieren van het lichaam datgene te 1.
doen waarvoor ze zijn. De onderlinge samen-
werking moet echter geleerd worden via den-
ken en willen. Dan worden een goede spier-
beweging en dus lichaamshouding tot een
tweede natuur.
Na deze uiteenzetting demonstreerde mevr.
Veltink hoe of het wel en niet moet.

Mevr. Visser dankte namens allen spreek-
ster voor deze zo, in alle opzichten, leerzame
middag.

Tere huid?
' Babyderm-zeep

OUDERAVOND CHR. SCHOOL 't HOGE
De bijzondere lagere school aan het Hoge al-
hier hield donderdagavond de 2e ouderavond
in dit seizoen. Eerst kregen de ouders der kin-
deren gelegenheid gedurende een tweetal uren
in de school zelf het werk door hen gemaakt
te bezichtigen en met de betrokken onderwij-
zer (es) over de vorderingen te spreken. Van
deze gelegenheid werd een druk gebruik ge-
maakt. Vervolgens werd de avond voortgezet
in het gebouw Irene waarvoor als spreker was
uitgenodigd de heer Dr. van Klinken, leraar
aan de Groen van Prinsterer Kweekschool te
Doetinchem om te spreken over het onder-
werp: ,,De angst in het kinderleven".

Na het zingen van ps. 146 : l en gebed kon
de voorzitter van het schoolbestuur, Ds. J.
H. Jansen, een bijna volle zaal welkom heten.
De spreker begon zijn rede met te zeggen dat
het kind onbezorgd door het leven gaat. Doch
ook ontkomt het kind niet aan de angst, wat
een algemeen menselijk verschijnsel is ook
voor volwassenen. De angst is een worm die
knaagt aan ons menszijn. Sinds de zondeval
wordt de mens klein of groot door angst ge-
kweld. Dit verschijnsel kan terug worden ge-
bracht tot aan de prilste jeugd. Angst en mens
behoren als het ware bij elkaar. De oorzaak
van de angst moet gezocht worden in de zon-
deval, zoals we die in het begin van de Bijbel
omschreven vinden. Heel veel mensen gaan
gemaskerd door het leven. Er zyn bepaalde
gevallen van angst b.v. ruimte vrees, engte
vrees, waterangst, regenangst, getallenangst
b.v. voor 3 en 7, spraakangst, dromenangst.
Van al deze gevallen gaf spreker enige duide-
lijke voorbeelden. Als er geen troostboek
meer was n.l. de Bijbel, aldus spr. zou men
met zijn angst geen raad meer weten. Kin-
deren kunnen soms van angst sprakeloos wor-
den en er zijn ook gevallen dat de spraak te-
rugkwam. Angstverschijnselen moeten eerst
goed worden onderkend alvorens men ze kan
bestrijden vooral is dit het geval bij kind<
Wanneer een kind verstoppertje gaat spelen
met zich zelf dan leeft zo'n kind een dubbel
leven. Men moet dus eerst de diagnose stellen
en vragen „wat is de oorzaak van die angst".

Wegens plaatsgebrek volgende week het slot.



Zij had haar zinnen gezet

ep Srtccr Sec kousen en daarom
stapte zij gisteten bij ons binnen
Ze kocht twee paar.(Want — zei
ie — twee paar is drie paar.)Twee
M'ar echte Settet Set nylons !

KENT U ZE AL?

Schoolderman, Vorden
Voor levering

nieuwe meubels,
slaapkamers, enz.

Wij nemen u gratis
mee naar grote toon-
zalen.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Hl Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.
ROSSEL
is de man, die de prijs
betalen kan.
Vorden, Telefoon 282

Plastic „GLAS"
voor kippenhokken
en eenruiters.
Ramen voor kippen-
hokken. Hardboarc
in versch. maten.

Beltman, Warnsveld
BRAUN's

eierverf
5 kleuren
koopt u bij

Drogisterij De OldeMeulle
J. M. van der Wal

Beslist uw drogis

Op uw Paasbest
bent u dan eerst, wanneer u
onze nieuwste voorjaarsmodel-
len draagt.

De nieuwste queenie
een juweeltje, ook in
Herenloafers, licht en
soepel, in lichtbruin
zwart en grijs in yac-
kalfs.

A. Jansen, 't Schoenenhuis

Niet één week,
maar steeds de laagste
prijzen!

250 gr. advocaatsprits 59 et.
250 gr. heerlijke theebiscuit 34 et
100 gr. echte chocolade-eitjes 53 et
200 gr. paaseitjes 39 et
l pak wafelkoeken 52 et
l blik appelmoes goudreinetten 72 et
l blik sperciebonen 79 et

Als extra reclame t
Gebr. gehakt, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 59 et.

LBVBNSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Corsetten, B.H. en
Step-ins

Prima pasvorm

Solide afwerking

•fc Met volle garantie

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Vorden

Voor de schoonmaak
zijn wij weer ruim voorzien in
alle soorten

borstelwerk en allerlei ver-
dere schoonmaakartikelen»

Ook hebben wij weer een grote keuze be-
hang, bussen grond- en glansverf, pakken
sausverf, kalk, en wat er zo nodig is bij de
schoonmaak.

H. WEUSTENENK
't Hoge 31, Telefoon 377.

In voorraad:
Prima Graszaadmengsels voor blij-
vende weide, Italiaans raygras,
Engels raygras, Westerwolds ray-
gras, Witte en Rode Klaver.
Orig. Barres Voederbiet en Orig.
Groenkraag „Bison" Voederbieten-
zaad.
Diverse soorten pootaardappelen
zoals gele en blauwe Eigenheimers,
Bintje enz., alles kleine maat.
Tuinbonen 70 et per 500 gram.

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232, Nieuwstad 5

„Het Binnenhuis"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden - Telefoon 314

Vaste tapijten
VOOR UW WONING

Cocostapijt (ook in karpetten)
Jabo-tapijt

Twistedmatting

'„Ploeg"-stoffen
Gordijnstoffen - Meubelstoffen

Ruitjesstoffen
Gegarandeerd kleurecht

Behangselpapieren
Grote voorraad, in alle prijzen

Zongordijnen
in alle maten voorradig.

Wordt Vorden l kam-
pioen ?
A.s. zondag 2 uur de
belangrijke competitie-
wedstrijd

Vorden l - Vios l
(Beltrum)

Biggen,
Kalveren*
Voorkomt trage groei en geringe
weerstand tegen ziekten door toediening
van een é^

Vrcaminen-Stoot ,
Geef uw kuikens nu

Vicasol
voor l % cent per kuiken.

U bent dan verzekerd van een goede
opfok, want VICASOL is een volledig
vitamine-preparaat.

Een produkt van Lab. de Zeeuw.

DROGISTERU

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

2e Paasdag 2 april a.s.
dansmuziek

te HENGELO-GLD. Aanvang 6 uur.

VOOR DE PASEN:
l fl. Advocaat, 16 zegels, f 3.95
l fl. wijn, 30 zegels extra, f 2.65
Uitjes, 10 zegels extra, f 0.75
Augurken, 10 zegels extra, f 1.30
200 gr. echte chocolade hagelslag
en grote ontbijtkoek van f 1.04

voor f 0.94

P* G* van Asselt
LINDE

Tennisclub Vorden
Ledenvergadering
op dinsdag 27 maart om
8 uur in Hotel „De Ko-
nijnenbult"*

Jonge Kerk - Vorden
Bijeenkomst
in gebouw Irene op donder-
dag 29 maart '56, 7,45 uur,

Vertoning van de filmstrook „Zie de
mens" waarbij lijdensliederen o.a. door
negerkoren gezongen worden.
Na de pauze een Paasverhaal.

Heren-instapschoenen
Een veel gevraagd artikel
VOORRADIG IN ZWART,
GRIJS EN BRUIN.

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de. schoenenspecialisï»

Met Pasen verloven?
Wij hebben de ringen voor U.
Alle maten voorradig en ... 'gravure
klaar terwijl u wacht.

Fa. Martens

Horloger, Goud en Zilver

Weer een Paasverrassing
er bij!

Pracht onderjurk met Zwitsers kant
f 3.98
Nylons met mindering p.p. f 2.80
Fijne links geweven kousen, met
mindering, p.p. f 1.75

H. Luth, Vorden
H.H. Landarbeiders!

Verzilvering vakantiezegels
op dinsdagavond 27 maart tussen 7 en 8
uur bij de penningmeester A.N.A.B.
G. J. Martinus^Almenseweg.

Nutsgebouw
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag ^april (2e Paasdag)
8 uur

Het vervolg van „08/15"
(De oorlog)

met alle oude bekenden uit de eerste
film: Schulz, Vierbein, Asch, Platzek,
Kowalski, Lore Schulz Elisabeth, Lisa
en als gast: O. E. Hasse (bekend uit
„Canaris").

Dit is een geheel nieuwe film.
De oorlog in Rusland. Nog spannen-
der - nog vrolijker momenten - aan-
grijpend en sterk gespeeld.
Gemaakt naar het tweede deel van
de trilogie van „08/15" - DE OOR-
LOG van Hans Kirst.

Toegang 18 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij }. H. Schappers, Dorpsstr 11

A S>
î pSv1r\& '

A.s. zondag

Ratti l -
Warnsveldse Boys l

Aanvang 2 uur.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

lIL ar ie l
Wij hebben volgende week verjaardags-
visite, maar nu zijn mijn messen erg stomp.
Hoe moet dat nou ?

Marie: Laat er

Golfsnedemessen
van maken Moeder, dan behoeft
nooit te slijpen.
Ik heb het bij de buurvrouw
maar het snijdt prima.

gezien

Florijnhaaltdemessenopenbezorgtzethuis
Of zal ik ze even wegbrengen?
Moeder: Ja doe dat Marie, anders
kan de visite niet doorgaan.

U staat er goed bij!
Wala staat U goed

Deze corsetten, welke
in een groot aantal
modellen worden ge-
maakt, ondersteunen
op medisch verant-
woorde wijze. Geen
vrouw is te zwaar om
stijlvol te zijn in een
Wala.

Binnenband corset met
Flex-lrcnt vanaf

f 22.—

Looman ~

Confectie, Manufacturen

Zijn uw
oude stoelen stuk,
laat ze door ons op-
nieuw overtrekken.

U spreekt, wij draaien.

Aanbevelend,

G. W. LUIMES

Een Prisma horloge
is toch maar je ware!
Vanaf f 43.— (m. vol-
ledige garantie) is U
reeds de gelukkige be-
zitter. Alle modellen
in voorraad.

Fa. MARTENS
Horloger

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

De nieuwe
woonstijl

Deze vraagt moderne
dessins en kleuren
zoals u die vindt in
«nze sortering Vilt-
zeil . Een grote col-
lectie, een kleine
prijs! Komt u eens bij
ons aan en overtuig
u van de practische
bruikbaarhc-id van
Viltzeil, óók voor
uw kamers.

VISSER
VORDEN

VILTZEIL
Krommenie

A.s. woensdagmiddag
en vrijdagmorgen

geopend.



l Met grote blijdschap
[en dankbaarheid ge-
-ven wij u kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Elizabeth

(Elsje)

G. Oplaat
H. A. Oplaat-

Bruil
Gerda, Jan en
Harry

Wildenborch,
16 maart 1956.

Voor de zeer vele blij-
ken vanbelangstelling,
die wij ter gelegenheid
van ons 25-jarig hu-
welijk hebben ontvan-
gen, betuigen wij onze
hartelijke dank.

D. Wolters
E H.Wolters-

Schuppers

Vorden, Nieuwstad 12

Voor de bewijzen van
deelneming, ontvangen
tijdens de ziekte en na
het overlijden van on-
ze lieve vrouw, moe-
der, behuwd- en groot-
moeder
J. B. G. van Aalst

betuigen wij onze har-
telijke dank, in het
bijzonder aan de Be-
grafenisver. „Het Oos-
ten" voor de keurig
verzorgde begrafenis.

Uit aller naam:
H. J. Schepers

Vorden, Insulindel.30.

Wegens sterfgeval
heden zaterdag
de gehele dag

gesloten
Sigarenmagazijn
WED. OLTHUYS

Vloerbedekking
wordt door ons vak-

kundig gelegd.
KOMT EENS AAN

G. W. Luimes
Telefoon 421

Hotel
De Konijnenbult

vraagt een
flink meisje.

Gevraagd volkomen
zelfstandige HULP v.
dag en nacht. Hulp
van werkster aanw.
Mevr. Elferink,
Deventerweg 38,
Zutphen.

.
u u .$> u h
ë % «f S-d
eo % 3 .SJ fl•*•» ** •-* *

Gevraagd FLINKE
JONGEN van 14 d
17 jaar, voor alle
werkzaamheden of v.
opleiding timmerman-
machinaal houtbewer-
ker. Fa. Meulenbrugge
Nieuwstad.

Mevr. Poesse
vraagt een DAG-

MEISJE.

Hotel
De Konijnenbult

vraagt een
flinke werkster

Te koop aangeboden
goed onderhouden
DRESSOIR en UIT-
TREKTAFEL.
Insulindelaan 13.

Op zaterdag 31 maart 1956 hopen
onze geliefde ouders en grootouders

H. J. Rothman

J, F. Rothman-Polsvoort

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun kinderen, behuwd-
en kleinkinderen,

Receptie van 15 tot 16.30 uur
in Hotel Bakker te Vorden.

Vorden, Hackfort C 2.

Heden werd onverwachts van ons
weggenomen, onze inniggeliefde en
zorgzame vrouw, moeder, behuwd- en
grootmoeder

Johanna Lammerdina Straatman
echtgenote van D. Rietveld

in de ouderdom van bijna 58 jaren.

Zwaar valt ons "dit verlies.

Vorden: D Hietveld
B. J. Hiddink-Hietveld
G. J. Hiddink

Canada: A. Hietveld
B. J. Hietveld-Ribbink

Vorden: H. J. Hietveld
Medler: D. Gotink-Hietveld

D. Gotink
Vorden: D. J. L. Hietveld

G. Hietveld
J. Hietveld
A. Hietveld
Kleinkinderen en

Verloofden

Vorden, 18 maart 1956.
„Den Haverkamp"

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 22 maart op de| Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurig ge-
duldig gedragen lijden, onze lieve
moeder en schoondochter

Maria Louise van den Berg
weduwe van G. J. Olthuys

in de leeftijd van bijna 61 jaar.

Ede: H. A. Scheffers-Olthuys
Ch. J. J. Scheffers

Vorden: A. C. Boersma-Olthuys
D. Boersma

Gwelo (Rhodesia):
W. B. Merkuur-Olthuys
W. Merkuur

Vorden: H. B. Olthuys-
Brandenbarg

Vorden, 19 maart 1956.
Dorpsstraat 6.

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben zaterdag 24 maart om 2 uur op
de Algemene Begraafplaats te .Vorden.
Vertrek van het sterfhuis om 1.30 uur.

Heden overleed na een langdurig ge-
duldig gedragen lijden, onze lieve zus-
ter, schoonzuster en tante

Maria Louise van den Berg
weduwe van G. J. Olthuys

in de leeftijd van bijna 61 jaar.

Gorssel: J. G. Grootbod-v.d.Berg
A. Grootbod

Winterswijk: G. J. v.d. Berg
J. v.d. Berg-Beskers

Amsterdam: J. v.d. Berg
M. v.d.Berg-Posthuma

Vorden: H. Haverkamp-Olthuys
H. A. Kuyper-Olthuys
W. Kuyper
Neven en Nichten

Vorden, 19 maart 1956.
Dorpsstraat 6.

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben zaterdag 24 maart om 2 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van het sterfhuis om 1.30 uur.

Contact wordt in 1185 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles/

Heden overleed nog onverwachts onze
lieve vrouw, moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

Dina Westerum
echtgenote van W. te Slaa

in de leeftijd van bijna 79 jaar.

Uit aller naam:
W. te Slaa

Vorden, 19 maart 1956.
Burg. Galléestraat 2.

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 22 maart op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden werd onverwachts van ons
weggenomen onze inniggeliefde en
zorgzame man, vader, behuwd- en
grootvader

Arend Jan Teerink
echtgenoot van Johanna Vossers

eerder van Johanna Keunen

in de ouderdom van 70 jaren.

De hoop op een zalig wederzien
troost ons in dit zware verlies.

Uit aller naam:
Wed. J. Teerink-Vossers
kinderen, behuwd- en
kleinkinderen

Vorden, 20 maart 1956.
Ruurloseweg D 12.

De begrafenis zal plaats vinden op
zaterdag 24 maart om 12.45 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Echt even zo heerlijk

snuffelen . ..
in de rijen Zomer-
iapoiineljes van Luth

We krijgen een zeer grote sortering,
keuze uit meer dan 200, waarvan niet
één dezelfde.

En de prijzen ?
Van f 12.50 tot f 80.—.

Komt u euen kijken!
Ook in heupmaten en in de maten 38
tot en met 50.

H. LUTH • VORDEH
Zeer goede nieuwe Heren- en Damesrij-
wielen vanaf f 125.—, chroom velgen.
Wij leveren ook Empo en andere merken.
Reparatie en levering van bromfietsen.
Ook autoverhuur. Alles tegen billijke prij-
zen.

Barink's Rijwielhandel
Nieuwstad 24, Telefoon 274, Vorden.

Mij. tot Nut van 't Algemeen jj
Departement^Vorden w

Opgericht 1818.

6e Nutsavond
op maandag 26 maart, 's avonds w
8 uur

X De Mulii-film van de Enkalon: ^
QJ » n,, Itayon

Deze film geeft een helder en boeiend
X beeld van het fabricageproces van
W rayongarens, de kunstmatige textiel-
u grondstoffen.
u Zeer leerzaam en interessant.

X Vrije toegang voor Nutsleden (2 pers.)
V Niet-leden f 1...— p. pers.

Q 's Middags kwart voor vier

KINDERVOORSTELLINGX
X
X
X
X

\

voor leerlingen van alle Vor-
dense scholen uit klasse 4 en
hoger en van de Middelb. scholen

Toegang 15 cent per leerling.

Laat George u leren rijden.
Óeesing s S^Lutorijscnool

„'t Groenedal", Telefoon 358
Vorden.

Gevraagd zo spoedig'
mogelijk een flinke
timmermans-leerling
of halfwas.
H. J. Ruiterkamp,
Timmerman-Aannem.
Linde E 33, Tel. 531

Hotel
De Konijnenbult

vraagt een
kindermeisje

Te koop KINDER-
WAGEN en SALA-
MANDERKACHEL-
TJE. Stationsweg 27.

Te koop wegens over-
compleet een tuin-
ameublement. 't Hoge
l, Vorden.

Te koop een dames-
fiets, sportmodel, met
lamp. H. Weekhout,
W.P. 21, Vorden.

VOEDERBIETEN
te koop. J. Doornink,
Veld wijk C 142.

Te koop VOEDER-
BIETEN. B. J. Was-
sink, Kranenburg.

MANGELS te koop.
W. Oortgiesen, C 83
Veldwijk.

Te koop prima eet-
aardappelen, „IJssel-
ster". Wed. Mokkink,
Medlerkoepel.

Toom BIGGEN te
koop. Wassink,

Nieuwstad

Een toom BIGGEN
te koop. J. Roelvink
D 36

Nuchter MAALKALF
te koop, r.b. H. Hue-
tink, Veldwijk.

Te koop r.b. nuchter
KALF. J. Slagman,

Dennenoord

flfr. MAALKALF te
ifllp, v. goede prod.,
lTmnd . . bij A. G.

Winkels, C 151

koop r.b. MAAL-
keuze uit 3,

t.b c.-vrije stal en 30
jonge HENNEN, wit
Xhamps, 10 w. oud.
H. J. Teunissen
Medler D 100, n.o.z

Zw.b. VAARSKALF
te koop, v. goede prod.
en een partij mangel-
wortels. G. J. Groot
Jebbink, Almenseweg

Staat ter dekking
een nieuw aangekochte

beer
bij H. Hissink, achter
Verendaal (inplaats v.
bij J. B. Boersbroek)
Tevens te koop een
partij STA LM EST

MANGELS
te koop bij G. J. Vrug-
gink, „Stroetman",
Delden B 67.

Te koop MANGELS
en AARDAPPELEN,
libertas bij J. Groot
Roessink, B 44.

Toom BIGGEN te
koop bij G. J. Arf-
man, Wildenborch
D 77.

M^oor levering
Kapokmatrassen
Binnen veringsmatr.
Alpengras matrassen
Wolmatrassen
Stromatrassen

Uw oude matrassen
bijvullen. Opnieuw da-
mast overtrekken.
Van veren bedden cel-
matrassen maken.
Matrasdekken, gevuld
en ongevuld. Enz. enz.
U spreekt. . .

en 't komt in orde!

G. W. Luimes
Telef. 421

één van de beste tips
koopt 'n TWN-FIPS

De winter is achter de rug, de lente
staat voor de deur. Denkt u zich een
bromfiets aan te schaffen?

Komt u eens kijken, wij
hebben in voorraad de
nieuwste

TWN-FIPS
met speciale swing-arm
vering.

Leverbaar in kleur grijs, zwart en
blauw voor f 635.—.

ArieTragter

X-

Het charmante regen-
hoedje past bijzonder,
leuk bij dit modieuze
model in een prach-
tige kwaliteit wollen
gabardine.

TEL. 381VISSER
A.s. woensdagmiddag en vrijdagmorgen

geopend.

den nieuwe lente . . .
EEN NIEUWE BIJOU.

Aardige moderne tasjes
in de nieuwste modellen
en kleuren.

Koerselman - Telefoon 364

de kous
met de 9 levens!

Koop niet „zo-maar" nylons.
Maar vraag Vasana's! Extra
mooi, extra duurzaam, want

Vasana heeft de
Resin anti-ophaalf inish l

van 3.50 tot 4.50

" vorden
Confectie - Manufacturen



JLÏente is in aantocht!
Mogen wy u helpen bij uwe schoonmaak?

Een mooi fris behang
voor ilaap- en woon-
kamer.
Vraagt onze staalboe-
ken, ook voor hen die
zelf hun kamers wil-
len behangen.

Een kamer balataren,
linoleum of vast Jabo-
rittt of moquette ta-
pijt, de moderne pa-
tronen hebben wij in
voorraad.

Uwe sto*l«n opnieuw
stofferen ?
Een mooi* collectie
bekledingsstoffen staan
ter uwer beschikking.

Nieuwe vitrage's?
Komt u onze collectie
eens bezichtigen of
vraagt stalen. Pracht
dessins. Wij maken ze
vakkundig voor u.

Oude matrassen ma-
ken wij als nieuw,
met een mooi fris
overtrek. Ook vullen
wij ze bij.
Van verenbedden ma-
ken wij matrassen in
celverband,

Overgordijnen, mooie
nieuwe dessins in ve-
lours en moderne weef-
stoffen. Wij hangen
ze ook voor u, met
en zonder rails.

Een nieuw cocostapijt,
trap- of gangloper?
Wij hebben prachtige
dessins in vooraad in
prima kwaliteiten.
Ook hiervan stalen
aanwezig.

Voor htn die gaan trouwen.
De nieuwste modellen slaapkamerameublementen
in alle uitvoeringen voorradig.
Mooie club- en eetkamerstellen met prachtige go-
tische dressoirs, ook in bankstellen hebben wij de
nieuwste modellen in voorraad.

T«l. 383

WONINGINRICHTING ~ STOFFEERDERIJ

JOH. HEERINK Tel. 383

Schoonmaakartikelen!
Koerselman - Telef. 364

Bij ieder costuum een passend

+ OVERHEMD
Wij hebben een rijke sor-
tering in de meest moderne
kleuren.
OOK IN ZWART.

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41
Telefoon K 6752-478

Is uw bril de winter goed
doorgekomen ?

Nu de lente weer aangebroken is star-
ten wij met een uitzonderlijke collectie
nieuwe modellen.

Fa. Martens
de'opticicn die altijd voor u klaar staat!

Regelink voor ur Rijbewijs ^
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Adverteert in CONTACT

Ook in Nairobi
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werM met het
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn Bier
een langdurige rijpingstyd

• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting,
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
is te houden

Een retourtje

Hengelo - Nairobi....

Hij Is chef-monteur bij een grote machinefabriek in
het Oosten van het land. Hij moest „even" een land-
bouwmachine In bedrijf stellen in de buurt van
Nairobi, hoofdstad van Kenya In Oost-Afrika en
maakte zo de reis van z'n leven.

Wat een land dat Kenya! Hij keek z'n ogen uit. Een
fantastische natuur. Een zich snel-ontwlkkelende
landbouw. Maar er was nog iets dat hem frappeerde.
Waar hij ook kwam, overal vond hij een stukje vader-
land: koel, parelend Heineken's Bier. Dat had hij
nooit gedacht. Daar ook al.. .71

Ja, ook daar I Zoals overal. Hclneken is niet
voor niets de grootste exporteur yan Pilsener

bier ter wereld! In Barchuxn en Blak. in Buurse en
Buffalo. in Borculo en Bombay, overal wordt precies
hetzelfde bier gedronken: Hetneken's Bier.
Terug in het eigen, vertrouwde Hengelo, vertelt de
ohef-monteur over de wonderen van Afrika. En
tevreden drinkend van zijn welkom-thuls glas
Heineken's zegt hij:
„Kijk, datzelfde bier vonden ze daar ook allemaal
bet lekkerste..."

Hefeieken's Bier

't Was weer helemaol mis met Gert
Jan en Aalt jen, de blagen hadden de
prieskrante van 't zaod kapot'escheurd,
en now was Gert Jan daor heilig um.
„Ooh wat gif dat toch'', zei Aaltjen,
„ie heb toch gin prieskrante neudig;
gaot naor

DERKSEN
an de Zutphenseweg, daor
kö'j alle zaod halen wa'j neu-
dig heb".

GEET WIETER

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. G. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

JUWELEN
'/>

De rcgfi jne en toch sterke nylons.
Door de modieuze tinten en de
ideale pasvorm favoriet bij de
elegant-geklede vrcuw.

•Smaragd*.f. 3,50

«Onyx-.... f. 3, 90

«Agaat».f. 3,95

*Parel« .f. 4,25

incontr

incone kwaliteit
een garantie voor doeltreffendheid,
duurzaamheid en verantwoorde prijs.

Visser - Vorden
Altijd een bezoek waard.

A.s. Woensdagmiddag en Vrijdag-
morgen geopend.

Pracht sortering

VITRAGE
Effen Vitrage met geborduurde rand, reeds
vanaf f 2.10.

RAADHUISSTR.. VORDEN

Wij helpen u
met ons prima

de schoonmaakae

Borstelwerk, Kwasten, Sponzen, Zemen
(uitsluitend Ie kwaliteit)
Reina koudwaterverf

Synthetische muurverf (afwasbaar)
Witkalk, Parafinelak
Grond- en Glansverven, zowel klassiek
als plastic
Kastpapier (ook afwasbaar), Punaises
prachtige collectie behangselpapieren
en randen
Plaksel
Vochtscherm voor vochtige muren

Diverse Anti Motmiddelen, Plastic Mot-
zakken, enz.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

loopt
er zo mee weg!

Ja, dat doet U met onze
nieuwe voorjaarsmodellen.

*
Allemaal schoenen, die
echt lekker zitten en wat
de snitten betreft, die
zijn met bijzonder veel
zorg voor U uitgezocht*

Kijk daarom eerst by

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist do Schoenenspecialisf'
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 342

Voor goed verzorgd DRUKWERK

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Voor Pasen
PRACHT SORTERING

Onderjurken
Petticoats
Camisoles, Directoirs
Pyama's
Nachthemden
Kousen, Sokken
Overhemden

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Vorden


