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Empo-nieuws.
Vanwege de Empo Rijwielfabriek is een
voorbereidingscursus voor vertegenwoordi-
gers gehouden. De cursus bestond uit 19 lessen
waarin o.a. de volgende onderwerpen wer-
den behandeld: verkooptechniek, reclame,
bedrijfsorganisatie, administratie, fabricage
en warenkennis. De onderwerpen werden
behandeld door medewerkers uit het leiding-
gevende personeel, die gespecialiseerd zijn
in deze vakken-
Een getuigschrift kon worden uitgereikt aan
de heren: J. H. Bergman en D. C. Fröger
te Zutphen, L. W. Besselink te Ruurlo, L.
Blikman te Almen, T. Brus te Hengelo-G.,
T. Nieuwenampsen te Lochem, J. W. Heijink,
H. J. Ligtenbarg en D. J. Wuestenenk, allen
te Vorden.

GEVONDEN VOORWERPEN
l paar herenschoenen; l moltondeken; diverse
wanten; l kinderringetje; 2 portemonnaies; l
paar motorhandschoenen; 2 shawls; l halsket-
ting; 2 paar glacé handschoenen; l combi-
natietang; l sigarettenpijpje; l gebreid muts-
je; 2 ceinturen; l sleutel; l damesportefeuille;
l postzegelalbum.

AAN KOMEN LOPEN
l herdershond (grijs met zwart).

VERLOREN VOORWERPEN
l want; l herenhandschoen; l muntbiljet van
l gulden; l sleutel; l netje met ballen; l
dameshoed.
Inlichtingen op werkdagen van 2—5 uur des
namiddags op het Groepsbureau der Rijks-
politie te Vorden.

BIOSCOOP
Tweede Paasdag draait in het Nutsgebouw de
zeer aangrijpende film ,,De zoon van niemand".
De jonge graaf Quido heeft liefde opgevat
voor Louisa, een eenvoudig dorpsmeisje. De
oude gravin wil hiervan niets weten en stuurt
haar zoon naar het buitenland. Als Louisa
denkt dat Quido haar vergeten heeft, neemt
zij de vlucht en vindt onderdak bij een afge-
legen wonende oude vrouw, waar zij een zoon
ter wereld brengt. Dit brengt natuurlijk allerlei
verwikkelingen met zich mee en langzaam
maar zeker wordt de dramatische spanning tot
het hoogtepunt opgevoerd.
Het is een onvergetelijke film, waarvan men
diep onder de indruk komt.

NUTSBIBLIOTHEEK
Vandaag komen er weer 57 nieuwe boeken in
de Nutsbibliotheek, dank zij de Provinciale
subsidie en subsidie Vakonderwijs Vorden, en
wel 16 romans, 15 populair wetenschappelijke,
9 detectieve. 5 jonge meisjes romans en 12
kinderboeken!
Een mooie aanwinst! Tot de romans behoren
de triologie van Gerda Achen: „Het geslacht
de Grano", een zeer boeiende en op hoog peil
staande roman, de nieuwe Cronin, Daphne du
Maurier, Oosterbroek-Durschun, Anna Bla-
man, etc.
Onder de populair wetenschappelijke boeken
zijn 2 nieuwe Eechouds, Hunter, de nieuwste
Viruly. Agathe Christie en Eemlands zijn bij
de detetieven. Met Pinksteren komt weer een
nieuwe serie, deze wordt aangeschaft van de
subsidie van het Hoofdbestuur van. de Mij.
tot Nut van het Algemeen, terwijl de Gemeen-
telijke subsidie gedeeltelijk gebruikt zal wor-
den voor nieuwe boeken en voor een nieuwe
catalogus. Een collectie nieuwe Engelse
boeken is aangevraagd, maar deze zal er voor
de Pasen nog wel niel zijn. De lezers zullen
dus de eerstvolgende maanden hun hart op
kunnen halen aan de nieuwste uitgekomen
boeken.

KRANSLEGGING OORLOGSMONUMENT
Ter herdenking aan de nagedachtenis van hen
die vielen in de bezettingsjaren 1940—'45, en
ter herdenking van de dag dat Vorden be-
vrijd werd van het Duitse juk, werd op l April
aan de voet van het oorlogsmonument in het
plantsoen bij de Empofabriek door Burgemees-
tes van Arkel, in tegenwoordigheid van leden
van het comité „Oorlogsmonument" en enige
belangstellenden een krans gelegd.

,
BOM OMGEPLOEGD

Toen de landbouwer K. voor de Empofabriek
aan het ploegen was, stootte de ploeg op iets
hards, dat meegaf en even later boven de aar-
de kwam. Het bleek een vliegtuigbom van 50
kg te zijn, welke hier ruim 10 jaar geleden bij
het bombarderen van de spoorwegovergang
terecht gekomen moet zijn. Ook vorig jaar
heeft K. bij het ploegen al hinder ondervon-
den van deze bom, doch deze bleef toen nog
vast in de grond zitten. De politie heeft zich
over dit souvenir uit de oorlogdagen ont-
fermd.

KERKDIENSTEN Zondag 10 April.
Nutsgebouw

9 en 10.30 uur Ds Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk

9.30 uur Ds E. J. Duursema.
Openbare belijdenis des geloofs.

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

Zaterdag 22.45 uur begin der plechtigheden
nachtwake. 12 uur H. Mis.
De kerkdeuren worden om 22.45 uur precies
gesloten.
Zondag 7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis
Maandag 11 April.

Nutsgebouw. 10 uur Ds J. H. Jansen.
Geref. Kerk. Geen dienst.
R.K. Kerk. 7 en 9.30 uur H. Mis. 4 u. Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 9 April van 5 uur t.e.m.
Maandag 11 April Dr De Vries, telef. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van l t.m. 6 April.
Geboren: z. van J. J. v. d. Peijl en J. v. d.
Peijl-Wunderink; d. van J. Smeenk en H.
C. Smeenk-Korten.
Ondertrouwd; H. Visschers en J, L. Olthof.
Gehuwd: A. C. D. Ringlever en H. C.
Bijen hof.
Overleden: }. H. ten Voorde, vr., wed. van
H. J. Martinus, 92 jr.; G. J. Weigraven, m.
42 jr.

JAARVERGADERING COÖP. ZUIVEL-
FABRIEK „DE WIERSSE" TE LINDE

In café Eijkelkamp wqrd de ledenvergadering
gehouden van de C(>öp. Zuivelfabriek ,,De
Wiersse" te Linde.
De vergadering, die onder leiding stond van
de voorzitter, de heer* G. J. Kok, werd door
P4 leden bezocht.
In zijn mededeling gaf de directeur, de heer
F. Kooistra, een beschouwing over het afge-
Jopen bor>lria^r > •
aangevangen werden, kregen dit boekjaar hun
voltooiing. De melklevering aan de Ameri-
kaanse Bezettingstroepen is door de volledige
medewerking van leden en personeel naar
wens verlopen. Aan de hoge eisen, die aan
deze melk gesteld wordt kon worden voldaan.
Voor de eerste helft van het lopende jaar is
deze melklevering niet verkregen.
Vervolgens werd medegedeeld aan de hand
van cijfers, dat de voorschotprijs de eerste 2
maanden in het nieuwe boekjaar gemiddeld
hoger heeft gelegen dan die in dezelfde
periode van het boekjaar 1954. Ontvangen
werd 4.614.316 kg melk met een gemiddeld
vetgehalte van 3.624'l/o. Minder werd ontvan-
gen 2.483% melk.
Uitbetaald werd aan de leden een nettoprijs
van ƒ 20.995,— per 100 kg melk. Omgerekend
op 3.70°/o vet wordt dit een prijs per kg van
21,43 cent. Aan kwditeitstoeslag werd uitbe-
taald ƒ 7.936,54. Aai korting werd ingehouden
ƒ 296,41. Geproduceerd werd 99.550 kg boter.
De voorzitter damte de directeur voor de
verstrekte gegevensen bracht eveneens dank
aan het personeel vor hun plichtsbetrachting.
De aftredende besuursleden, de heren B.
Arendsen Raedt en G. Wentink, werden her-
kozen. De beide aftrdende commissarissen, de
heren J. W. Boeijin eri Joh. Wesselink, wer-
den eveneens herkcen.
Een schrijven van c Gezondheidsdienst werd
door de vergaderi? goedgekeurd. De ver-
gadering ging er Be accoord, dat het uit-
betalingsysteem vaide kwaliteit der melk in
die zin werd gewijgd, dat 3e klas melk, na-
dat deze driemaal i een jaar in klasse 3 was
geplaatst, de volgede keer of keren wordt
gekort met l cent p" kg.
Bij de rondvraag kamen enkele vragen naar
voren aangaande d veeziektebestrijding.
Voorzitter G. J. Ko sloot de vergadering on-
der dankzegging v>r de aangename bespre-
kingen. Het ledeul der fabriek bedraagt
momenteel 244.

^VETBAL
Voor Tweede Paéag draait de competitie
voor Vorden voloj
Allereerst ontvan' Vorden I bezoek van
S.V.D.E.S. I uit Eirgen. Daar deze club ook
al niet tot de sterten der afdeling behoort,
zullen de gasten eilles opzetten om de beide
punten mee huiswrts te nemen. Daar Vor-
den I in vele wek niet gespeeld heeft, kan
dit nog wel van /loed zijn op het spel en
zien we nog ni< direct een overwinning
tegemoet.
Vorden II gaat Madag bij Warnsveldse Boys
II op bezoek en k de reserves wacht een
zware strijd.
Vorden b tensle speelt Zaterdagmiddag
thuis tegen Vooro.

EEN KOMEN EN GAAN
De B.O.G. afd. Vorden kwam in het hotel „Het
Wapen van Vorden" in ledenvergadering bij-
een. In zijn openingswoord bracht de schei-
dende voorzitter, de heer H. Tjoonk. zijn
mede-scheidende bestuursleden, t.w. de heren
Bargeman, Ruiterkamp, en wel inzonderheid
de heer Rietman, welke tot op heden het finan-
ciële gedeelte der afdeling beheerde, dank
voor de prettige samenwerking. De heer
Tjoonk hoopte, dat zijn opvolger, de heer H.
Pelgrum, met grote interesse de voorzitters-
hamer mocht overnemen en dat hij steeds de
afdeling met tact en op voortreffelijke wijze
mocht leiden. Het voorzitterschap moet be-
zien worden, aldus de heer Tjoonk, als een
taak van grote verantwoordelijkheid. Spreker
hoopte dat ook de B.O.G.-leden hun nieuwe
voorzitter tot een hechte steun mogen zijn.
Hierop overhandigde de heer Tjoonk zijn op-
volger de voorzittershamer.
Besloten werd op de vijfde Mei tijdens de be-
vrijdings-herdenking aan de op te voeren
revue medewerking te verlenen. Door enige
leden zal aan de door de G.O.S. georganiseer-
de varkensmestwedstrijd worden deelgenomen.
In het komende zomerseizoen zal een excursie-
tocht worden georganiseerd.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd in de
plaats van de heer H. Gosselink, welke voor
de bestuursfunctie, waarin hij bij de voorgaan-
de vergadering was gekozen had bedankt, ge-
kozen de heer Joh. Weustenenk.
Het bestuur is thans samengesteld als volgt:
H. Pelgrum, Ie voorzitter,- B. Abbink, 2e voor-
zitter; J, Lenselink, Ie secretaris; H. Bouw-
meester, 2e secretaris; G. Wolters, Ie penning-
meester; Joh. Weustenenk, 2e penningmeester
en W. Harmsen, algemeen bestuurslid.
De heer Pelgrum bracht de heer H. Tjoonk,
die reeds negen jaar een bestuursfunctie,
waarvan 5 jaar het voorziterschap, dank voor
alles wat hij voor de B.O.G. had gedaan. Hij
wees op de grote verantwoordelijke taak die
de heer Tjoonk tijdens de voorbereiding van
de landdag (De Wolado) op de schouders had
genomen en tot een goed einde had gebracht.
Na een welkomstwoord tot Jonkheer von
Mengden te hebben gesproken, werden door
deze enige eigen filmopnamen van Maïsbe-
werking, kuikenopfok, de Biesbosch en de
V/uU'rsnood 1953 vertoond. Na dez4 in!."i
santé filmvertoning bracht de voorzitter Von
Mengden dank en bood hem als blijk van
waardering een rokertje aan. De vergadering
was druk bezocht.

BESPREKING GEREF. JEUGDVERBAND
In het gebouw Irene vond een bespreking
plaats van het Geref. Jeugdverband alhier
onder leiding van de heer C. Vos.
Mej. M. van de Kamp hield een duidelijke in-
leiding over het onderwerp: „Hoe staan wij
als Gereformeerden in de samenleving". In-
leidster behandelde achtereenvolgens de
samenleving in het gezin, in het werk, in dorp
of stad, in verenigingen en tenslotte de samen-
leving in Nederland.
Een forum, bestaande uit de dames Eskes en
Ereuker, alsmede uit de heren Haring, De
Bruyn en Brummelman, beantwoordden een
groot aantal binnengekomen schriftelijke
vragen. Verder werd de avond gevuld met
muziek, zang en voordrachten.
Het was een leerzame avond.

ZILVEREN SCHOOLJUBILEUM
Vrijdag l April mocht de heer Radstake, on-
derwijzer aan de Chr. school, Baakse weg, on-
der grote belangstelling het feit herdenken,
dat hij 25 jaar aan deze school verbonden was.
In tegenwoordigheid van al de schoolgaande
jeugd, het personeel en het bijna voltallige be-
stuur, werd de heer Radstake met zijn familie
tegen 2 uur officieel opgewacht, waarna de
voorzitter van het schoolbestuur, Ds Jansen,
in grote trekken de veelomvattende arbeid
van de jubilaris als onderwijzer aan deze
school schetste. Spr. bracht hem dank voor al
dit werk en offreerde hem namens de kinde-
ren, personeel en bestuur enige passende
cadeaux.
De kinderen zongen daarna een toepasselijk
lied, waarna één der kinderen uit elke klas
een voordrachtje ten beste gaf. Het hoofd der
school, de heer Zeevalking, bracht de heer
Radstake, mede namens het personeel, dank
voor zijn werk en collegaliteit. In al de dank-
woorden werd ook mevrouw Radstake be-
trokken.
De jubilaris zeide zeer verrast te zijn door dit
huldebetoon, wees op de zegen dat hij reeds
zovele jaren zijn krachten aan deze school
mocht geven en besloot met de wens, dat God
hem verder mocht sterken in zijn arbeid.
Het officiële gedeelte werd door de heer Zee-
valkink met dankgebed gesloten. De familie
Radstake bleef daarna nog enige ogenblikken
te midden van personeel en bestuur in ge-
zellige kring bijeen. Voor de heer Radstake
en zijn familie was het een blijde herdenkings-
dag.



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

Uit de partij: B. van Beest, A.D.G. I
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J. Oukes, Vorden

Zwart 6 schijven op: 6, 16 tm. 19, 34.
Wit 6 schijven op: 26, 27, 28, 32, 33, 36.
Deze stand kwam voor in de wedstrijd Vorden—A.D.
G. I, Apeldoorn. Wit speelde als volgt;

Wit Zwart
1 26—21 17x26
2 28—22? 34—40?
3 22 x 24 40—44
4 24—20 44—49
waarna de partij remise werd gegeven. Toch had zowel
wit als zwart in dit eindspel sterker kunnen spelen.
Allereerst had wit in deze stand direct remise kunnen
maken. Zie diagram.

Wit Zwart
1 26—21 17x26
2 33-29!! (dé zet) 3 4 x 2 3
3 28—22!! en wit breekt altijd door naar dam, want
23—29 gaat niet en op 26—31 volgt wit 22x24, zwart
31x22, w. 32—27, zw. 22x31, w. 36x27 en remise is
niet meer te keren, en op 19—24 wit na 22x13 vrij
naar dam loopt.
Maar zwart had na de foutieve 2e zet van wit als
volgt kunnen winnen: (zie diagram)

Wit
1 26—21
2 28—22
3 33—29?
4 29x18
dé zet, en nu staat wit reddeloos verloren, want op
18—12 volgt 11 —17 van zwart, met winst.
Maar ook wit behoeft nog niet 33 — 29 te spelen (zie
3e zet) maar

Wit Zwart
22-17!! 19-24
17—12 34—40
12—8 24—30
8-3 40-45

32 — 28 23x21
36—31 2 6 x 3 7
3 x 25 met remise.

Uit een en, ander blijkt voldoende hoe moeilijk en
toch mooi Ons damspel is.

Padvinderij.
Evenals vorige jaren zullen ook nu de Vor-
dense padvinders mee doen aan de actie
,,'n Heitje voor een karweitje".
Het Hoofdbestuur van de Nederlandse pad-
vinders heeft hiervoor boekjes uitgegeven,
waarin de karweitjes en de beloningen ge-
noteerd kunnen worden, zodat een en ander
onder goede controle staat. Zij die karweitjes
hebben te verrichten worden danook dringend
verzocht alleen diegenen, die in het bezit
zijn van een dergelijk boekje, de karweitjes
Op te dragen.
Deze actie wordt gehouden ten bate van
de gebrekkige of chronisch-zieke padvinders,
in de week van 12—15 April. We wensen
de padvinders veel succes, om op deze wijze
geld voor hun zieke kameraden te verdienen.

DEMONSTRATIES TAFELTENNIS
De demonstratie-avond, welke onder auspiciën
van de Vordense clubs Dio en N.T.T.C. Dins-
dagavond in het Nutsgebouw gegeven werd,
heeft de Vordense liefhebbers van dit spel ge-
toond dat — om dit spel goed te kunnen
spelen — de deelnemers heel wat in hun mars
moeten hebben.
Jammer, dat de opkomst van de toeschouwers
niet zo bar groot was, want zy hebben interes-
sante wedstrijden gemist.
De heer Weideman van ,,De Toekomst" uit
Lochem gaf vooraf een duidelijke uiteenzet-
ting over tafeltennis, op welke wijze het ge-
speeld wordt en hoe de puntentelling in haar
werk gaat. Hierna werden verschillende wed-
strijden gespeeld, waaraan deelnamen de
dames W. v. d. Lienden, kampioene IJssel-
streek en Cor Tiedink, beiden van St. Walbur-
gis uit Zutphen, de heren Westerink, kam-
pioen van Apeldoorn en Brouwer, beiden van
,,Sprenger" Apeldoorn en de heer Wetger van
D.T.T.C. uit Deventer. Mej. Marianne van
Sloet tot Everlo uit Apeldoorn, Nederlands
Jeugdkampioene was helaas verhinderd.
Vooral het spel van de beide dames stond op
goed peil, evenals de demonstratiewedstrijd
tussen de heren Brouwer en Wetger. Er wer-
den zowel gemengd als heren dubbelspel wed-
strijden gespeeld en de dikwijls zeer geraffi-
neerde slagen lokten de toeschouwers tot een
enthousiast applaus.
Ongetwijfeld zullen de Vordenaren nog wel
het een en ander opgestoken hebben. De heer
T. Jansen, lid van Dio en Vordens sterkste
speler speelde nog een wedstrijd tegen de heer
Brouwer, welke laatstgenoemde onbetwist met
3—O won en waarin duidelijk het verschil in
klasse te merken was.
De voorzitter van het Nut, de heer Wesselink,

opende en sloot de avond, waarbij hij aan het
einde de gasten vriendelijk dank bracht voor
hun zeer interessante demonstraties en de
heer Weideman voor zijn explicaties. De heer
Schoenaker, voorzitter van Dio, dankte nog
in het bijzonder het bestuur van de Nuts
Tafeltennisclub, welke zo uitstekend deze
avond georganiseerd had.

PALMPASEN
Traditiegetrouw trokken Zaterdagmiddag de
kleinsten, gezeten op een platte wagen, be-
spannen met een paard, de jeugdige deel-
nemers aan de Palmpasenoptocht door ons
dorp, voorafgegaan door muziek van ,,Con-
cordia". Er bleek dit jaar veel werk van de
Palmpasens gemaakt te zijn. In zaal Bakker
werd vooraf de keuring gehouden, waarbij in
het totaal 45 prijzen werden toegekend en
waarvoor zeer aardige geschenken beschik-
baar gesteld waren.
De eerste 5 prijswinnaars waren: 1. Ansje
Koning; 2. Dikkie Bogchelman; 3. Robbie Velt-
kamp; 4. Carla de Vries en 5. Willemientje
Wechgelaer. Alle niet-prijswinnaars kregen
een troostprijs. Er was verder gezorgd voor
een versnapering.
Als voorziter van V.V.V. reikte burgemeester
van Arkel de prijzen uit. De jury bestond uit
de dames: Emsbroek, van Tongeren, Albers,
Kamperman en v. d. Borch.

„'n Heitje voor een karweitje1'.
Laat van 12 t.m. 15 April uw
karweitjes door de padvinders
opknappen.

De opbrengst is grotendeels bestemd voor
de gebrekkige padvinders.

De Batavieren keken naar de zon.
De Germanen (nieuwe orde) keken op gevor-
derde uurwerken, maar zijn daar niet mee ge-
vorderd.
Wij . . . weten uit de courant al wel „hoe
laat het is"!
Maar . . . de meest zuivere tijd geeft nog altijd
een goed merkhorloge van

Fa. Marlens - Horloger • VordenJ
Vraag het aan de postbode

en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaarl

A.s. Dinsdag 12 April
de gehele dag

gesloten
A. F. WIGGERS
Smederij Linde

Naar hartelust
kunt U bij on» klazen l

Verrassend veelzijdig is onze
linoleum-colleccie. Ook
voor Uw interieur is er
precies de juiste kleur in
een passend dessin. Neem
er rustig de tijd voor om
met overleg te kiezen. Met
deskundig advies zijn wij
U graag van dienst !

L I N O L E U M K R O M M E N I E

Wij leveren linoleum, 2
meter breed, al vanaf
f 6,45 per vierfcanfe me-
fer en Linofe/f
(mef bifumen in
plaats van jute
rug, maar ook
mef kleuren door
en door) zelfs
vanaf f 3,95

VISSER
VORDEN

H.H. Landbouwers.
Nu de prijzen van de
eieren dalen, laat uw

kippen vakkundig
uitzoeken door ons.

Het is uw voordeel
W. Rossel

Pluimveehandel, Tel. 283

Zondagsschool Dorp
A.s. Zondag 10 April

Zondagsschool
in Irene

om half elf.

VOOR ALLE

autoritten
staan wij met 2
moderne wagens
steeds ter Uwer
beschikking.

R.S.J. Kuypers
Telefoon 393

„NU
is het tijd9'

Ja aderdaad is het
nu jd voor het zaaien
van
spiazie, raapstelen,
krosla,pompwortels
kO(zaden, radijs,
ertien, peulen, enz.

Oofeen prachtcollec-
tie

Blemzaden
Headres is U be-
ber, n.l.

Fa JDerksen l Zn.
Zuhenseweg
Teloon 334

Een ooi
abo tapijt
f cocos enz.

uw kamer?
Wij en het netjes!

inbevelend

G. \ LUIMES

leloon 421

^Amandelbloesem
De allernieuwste Hollandia creatie.
Licht en luchtig als een lentedroom,

vol van gratie en élegance. Een
.charmant voorbeeld uit de Bloesem

serie, het fijne fantasie*gebreide
ondergoed van Hollandia waar elke

vrouw enthousiast over is- Wij tonen

U gaarne de complete collectie.

HOLLANDIA
ondergoed van de bovenste plank

VOOR

Electr. Gazon-grasmachines
VRAAGT INLICHTINGEN BIJ

HENK VAN ARK - Tel. 554

VOOR EEN
HEERLIJK

Paas-
krenlen
brood

NAAR

Bakker Schmink - Tel. 384

aag u zelf niet langer!
Uw pijnlijke likdoorns en nagels
worden in een wip pijnloos en
steriel behandeld.

Is het lopen U een last?
Wij leveren u diverse soorten
steunzolen, alle naar gipsmodel.
Ook elastieken kousen en voet-
bandages. Levering aan zieken-
fonds O.G.Z.O.

FIEN J A N S E N
Medisch gediplomeerd voetkundige

Meer genot in uw leven
Kan Fien Jansen u geven /

Mannen
dragen
graag

Dat zit altijd
goed, heeft
steeds de origi-
nele J-sluit ing
(wettig gedcp.)
en er is een model
voor elke smaak
en voor elke
leef t i jd . Hollandia
ondergoed voor
VaiJet en Zoon
vindt U volop bij:

TEL 381VISSER



Met dankbaarheid en
blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon en
broertje

WILLEN JAN

(WIM)

J. J. v. d. PEIJL
J. v. d. PEIJL-

WUNDERINK
Goof

Vorden, 4 April 1955
Molenweg 35

Gevraagd met Mei een
flink MEISJE v. hulp
i. d. huish. G. H. Struik
Burg. Galléestraat l

Gevraagd hulp in de
huish. v.d.e.n. 's Zon-
dags vrij. Indien zelfst.
goed loon.
Liberty, Nieuwstad 10
Zutphen.

Te koop jonge herders-
hond, 1 1 mnd., vertr.
bij kinderen, bij E. G.
Hofmeijer, Zwarteweg
48.

Te koop een r b. 2-j.
guste pink en 10 big-
gen, 8 weken oud bij
H. J. Eggink, Linde.

Te koop een dr. maal
15 April a.d. telling,
wit bedr. G. Sarink,
Delden.

Biggen te koop bij
Joh. Norde, E 21 Linde

Te koop voederbieten,
witte groenkraag. L.
Pardijs, C 16.

Te koop een KIPPEN-
HOK 2 X 2 yz m en een
SCHUUR 5 X 3 % m,
ook z. gesch. v. werk-
plaats of garage.
Masselink, Raadhuis-
straat 13, Vorden

EETAARDAPPELS
te koop, Voederbieten
(groenkraag) en Bezem-
berk. Korenblik

achter station

Toom BIGGEN te
koop en Mangelwor-
tels. f 10.- p. 500 kg.
B. Rouwenhorst

Hackfort

EETAARDAPPELS
te koop (noordeling)

J. Eggink, Delden B 39

Te koop een GUSTE
KOE. W. Vlemingh
E 63, Hengelo-G.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels
• Rheuma druppels
• Zenuwsterkende

druppels
f 2. 20 p. flesje van 30 cc
franco p. post na ont-
vangst van postwissel

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Ilipius, Zutpiien
Laarstraat 5

2e Paasdag 2 uur

Vorden l -

S.V.D.E.S. l

A
Op Maandag 1 1 April hopen wij met
onze lieve Ouders

H. WAGEN VOORT
en

H. W. WAGENVOORT-OLTHOF

^ hun 25-jarige echtvereniging te herden-
S/ ken. Hun dankbare kinderen:
Q HENNY en GERRIT
Ö JAN en HENTJE
H HARRY u

X WARNSVELD, Dennendijk 6 ^

\ Gelegenheid tot feliciteren op Dinsdag t
X 12 April van 2.30 — 4 uur aan huis. X

Heden werd tot onze diepe droefheid
plotseling van ons weggenomen onze
lieve Man en Vader

GERRIT JAN WELGRAVEN
echtgenoot van E. J. Tecrink

in de ouderdom van 42 jaren.

Rust zacht, lieve Man en Vader.

E. J. WELGRAVEN-
TEERINK

Jan
VORDEN, l April 1955.

Raadhuisstraat 15
De teraardebestelling heeft plaats gehad
Woensdag 6 April op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden werd plotseling van ons weg-
genomen onze inniggeliefde Zoon, Broe-
der en Zwager

GERRIT JAN WELGRAVEN

in de ouderdom van 42 jaar.

Dat hij ruste in vrede.

Vorden. J. WELGRAVEN
G. J. WELGRAVEN-L1EVERSTRO

Wichmond, J. H. WELGRAVEN
E. L. WELGR A VEN-JANSEN

Vorden, G. J. ASSINK-WELGRAVEN
A. J. ASSINK

Vorden, J. WELGRAVEN en verloofde

VORDEN, l Apri£l955.

Tot onze diepe droefheid is plotseling
en onverwacht van ons heengegaan
onze beste

GERRIT JAN WELGRAVEN

Wij zullen hem nooit vergeten.

Rust zacht, beste Gerrit.

J. H. K. v. d. WAL
en echtgenote

VORDEN, Dorpsstraat 7

Heden overleed nog onverwacht, na
een geduldig gedragen lijden, in volle
vrede, onze geliefde Vrouw en Moeder

MARTHA VAN NECK
echtgenote van G. J. Harmsen

in de ouderdom van 57 jaar.

G. J. HARMSEN
GEURT
HERMAN
WIM

Vorden, 6 April 1955.
Schoolstraat 6

De teraardebestelling zal plaats hebben op Zater-
dag 9 April om half twee op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

J reltitj(

'aasclagen
die hebt U als U loopt

op SCHOENEN van

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

De zaak met de merkarükelen
luidt de Paasklok. En wenst U
prettige Paasdagen.

Lunchschotel populair
Berlinerworst, Boerenmetworst,
Boterhamworst
200 gram 84 cent

Lunchschotel de Luxe
Leverkaas, Gekookte ham, Serve-
laatworst
200 gram 98 et.

3 blik haring in tomatensaus f 1..—

2 blik appelmoes (Olba) f 1.45

l pot haringrugjes (Haas) f 0.59

Grote sortering CHOCOLADE en SUIKERWERKEN
voor de kinderent

Als extra reclame:

3 repen chocolade (smaak naar keus) 55 cent
250 gr. echte chocoladekorrels 59 cent

KISTEMAKER

VOOR DE A.S.

X

X
X
X
X

F i

X
X
X
X
X
X
X
X

KUNNEN WIJ U AANBIEDEN:

Voor de Dames:
0 Pracht collectie Setter Set Nylons

reeds vanaf f 3.95

£ Damesblouses in Nylons, Broderie enz.

£ Damesrokjes, reeds vanaf . . f 9.75

Voor de Heren:

£ Heren costuums,
van de bekende Oxford kwaliteit

0 Jongens costuums,
met lange broek en Plusfours broek

£ Heren Overhemden

0 Zelfbinders, enz.

Kinderen, onder geleide, ontvangen heden
Zaterdag GRATIS Ingo-Jubileum-Ballonnen.

RAADHUISSTR., VOflDEN

X
w
w

X

w

X
u

V
» »x
X
X
X

U wenst een nieuwe fiets? Geen gek idee!
Hier is 't adres. Daar valt U 't kopen mee!

-ir ARIE TRAGTER, Zutphenseweg

Ook voor u ligt de Paasrollade klaar

S^llleen S^aterdag
100 gr. leverworst 15 et
100 gr. tongworst 25 et
100 gr. ham worst 30 et
100 gr. rund. rookvl. 48 et

l pak vet 0.60

100 gr. gekookte ham 48 et
2 rookworsten 119 et
100 gr. gebr, gehakt 35 et
100 gr. ontbijtspek 32 et

Beleefd aanbev.

500 gram spek 90 cent
1YL KRIJT Dorpsstraat 32

Adverteren is duur, zegt men,
maar NI ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u ui teindel i jk veel meer!!

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

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad uoor Vorden



Nntshihliotheek Vorden
Zaterdag 9 April vol op nieuwe
boeken in de Nutsbibliotheek!

Geopend van 4—5.30 uur.

5 cent per boek per week.

Doe het dit jaar

„grondig", besluit tot

VILTZEIL

Krommenie

VISSER
laat U graag de collectie

zien

VOOR

reparatie en slijpen
van uw Gazon-grasmachine
NAAR

HENK VAN ARK - Tel. 554

VOOR DE FEESTDAGEN
Bij aankoop van f 5.— of meer
waaronder een half pond koffie,
geven wij U gratis een fijne koek
van 55 et. of koekjes voor de
zelfde waarde.

Bovendien nog extra zegels.

Beleefd aanbevelend

G. H. Hilferink
Levensmiddelenbedrij f

Gevraagd:

Aankomende Kantoorbediende
liefst Mulo diploma en enige kantoorervaring

en Jongste bediende
voor kantoor

GEMS Metaalwerken

EET MET DE PAASDAGEN

Lonneker ijs
Molenweg

Verkrijgbaar bij

W. VOSKAMP

OOK U BENT
OP UW PAASBEST

met een paar

Schoentjes
van Jansen.

Zowel voor Dames als Heren.

Steeds iets aparts en de nieuwste
kleuren.

Tevens ontvingen wij reeds
een grote collectie moderne
C>T f
c&o me r schoentjes

H. JANSEN - Schoenhandel

Wij blijven met sterk
verlaagde prijzen doorgaan!

l fles prima limonadesiroop 87 et
l grote pot piccalilly 55 et
l groot blik ananas 145 et
250 gr. moccasprits (iets fijns) 59 et
250 gr. prima verpakte

huishoudkoffie 149 et

Als extra reclame:
l blik gesorteerde banketbakkers-
koekjes voor f 1.45.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

Voor betere reparatie naar

WULLINK
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Jawa Junior 15O
kant en klaar voor 2 personen
biedt dit model de meeste
waarde voor z'n geld in de
lichte klasse f 1195.—

Jawa 250
Het in Nederland meest ver-
kochte motorrijwiel. Een all-
round machine voor dienst,
sport en tourisme f 1645.—

Jawa 350 twin
Een motorrijwiel voor fijn-
proevers. Een krachtbon met
de souplesse van een turbine.
Flitsende acceleratie! f1945.—

en prima se r mee ƒ

R. G. J. Kuypers - Tel. 393

Zo juist ontvangen
korte lederen
Damesjasjes,
in rood en groen.

Om te zoenen, volgens onze leverancier.
Aanbevelend

G. W. LUIMES - Telefoon 421

SLANK
WORDEN

5 zonder gevaar voor onder-
voeding. Met het

Carrugan-dieët
Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

St. Jozefgebouw
ZUTPHEN

2e Paasdag

DANSEN

l
Mij. tot Nut van 't Algemeen»

iDepartement Vorden
Opgericht 1818

J^aatste YLutsavond
op Zaterdag 16 April, verzorgd door
de Vordense Amusementsvereniging

*
Opgevoerd wordt:

Hotel Cinquille
een kluchtig spel in drie bedrijven,

door J. Spit en H. Bakker.

Entree voor leden met 1 huisgenoot
a 50 cent. Niet-leden f 1.—
Leden van andere departementen 75 et

Het Pestuur.

Kaarten uitsluitend aan de zaal verkrijgb.

j

Er is gas en gas. Neemt U Shell Butagas,
Dan bemerkt U belangrijke voordelen pas.

Kijk scherp

als het om het belang gaat van kostbare
dingen.
Een bril van ons geeft U weer een hel-
der beeld en een scherpe kijk op het
leven.

Fa. Martens - de opticien
die altijd voor U klaar staat.

VOOR

Gazon-motorgrasmachines
VRAAGT INLICHTINGEN BIJ

HENK VAN ARK - Tel. 554

„Het Binnenhuis"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden Telefoon 314

Vanaf 1 April j.l.

PRIJSVERLAGING
van Balatum en ander viltzeil

Reeds vanaf f 2.80 per meter.
A. POLMAN

jubeljaar
Speciale
Paasaanbiedino

Fleurige tafelkleden
ass. kleuren
120X150 f 2.95

Prachtige nylon
blouses f 7.95

Kinderen die met hun moe-
der meekomen, ontvangen
gratis een ballon.

H. LUTH, Vorden

De grote vraag van deze tijd
is gericht op een

laaggeprijsde Gazon-grasmachine
Wij hebben ze in alle prijzen
Kom eens bij ons kijken.

Henk van Ark - Tel. 554

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!


