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AGENDA
20 Febr.: Evangelisatie samenkomst in de
kleuterschool.
22 Februari Oprichtingsvergadering Schiet-
vereniging in de Wildenborch.
23 Februari Filmavond in /aal Schoenaker.
26 Februari Toneelavond Concordia.
27 Februari Dansavond Concordia.
27 Februari Uitvoering Jeugdverenigingen
in de Wildenborch.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

SCHILDERKUNST VAN DE 17e, 18e EN
19e EEUW IN NEDERLAND

Wegens verhindering van de heer Wesselink,
voorzitter van het Nutsdepartement Vorden,
opende mevr. van Mourik-Spoor, secretaresse
van het departement, de cursus over vermelde
schilderkunst. Na een korte inleiding gal' / i j
het woord aan de heer Miechels uit Arnhem,

Kerkdiensten Zondag 21 Februari.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen Bed. Hl. Doop
7.15 uur Ds M. G. Sterringa van Zutphen

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat

öeref. Kerk
10 en 3 uur Ds D. Krijger, van Lochem

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.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 70 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 50.— tot f 60.—
per stuk. Handel was tamelijk vlug.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 20 Febr. t. e. m. Zondag 21

die op een prettige en overzichtelijke wij/c^kFebr. Dr Lulofs, telefoon 255 bij gee» geh.
/i j n betoog hield over het ontstaan van de^Klokterstelefo.on 236.
kunst. Hierna werden reproducties op het
rilmdoek vertoond, die door de mooie be-

* l icht ing prachtig Lol hun recht k-vamen. Men
zag en voelde na de uiteenzetting, de schil-
der voor zich leven. Ja, men waande zich

Burg. stand van 12 t.m. 18 Febr.
Geboren: z. v. Th. J. F. Bijen en H. J. Bijen-
Besselink.

Mij n h ar d t's Grieppoeders. Doos 50 et.

zelfs de schilder in zijn atelier aan het werk^Gehuwd: H. C. Koenen en A. M. Th. Pelgrom
te zien en kreeg een beeld van zijn geestehj^B Q yiogman en M. T. Norde.
voelen en denken, wat hi j op betoverende
wijze op het doek bracht en wat hi j ons als
erfenis naliet.
De heer Miechels, die zelf een kunstschilder
van formaat genoemd kan worden besprak
op de/e avond verschillende reproducties, het-
geen bij de cursisten zeer in de smaak viel.
Tijdens de pauze en onder het genot van een
kopje koffie bestond gelegenheid de heer M.
vragen te stellen, van welke gelegenheid een
druk gebruik werd gemaakt. Geen der vra-
genstellers zal met een onbevredigend gevoel
naar huis zi jn gegaan.
Zij, die deze cursus bezoeken, en helaas z i jn
het er maar enkelen, verdiepen en verrijken
hun kennis van de grootmeesters op het ge-
bied der schilderkunst. Een cursus waarover
nog lang met veel waardering gesproken zal
worden.
De heer Miechels komt nog eenmaal terug
om de reproductie van de grootmeesters uit
de 18e en 19e eeuw te behandelen. Zij, die-
de avonden nog niet bezochten raden wij
aan, om van deze unieke gelegenheid alsnog
gebruik te maken. Aan het einde van de
cursus zullen zij dan tot de ontdekking ko-
men dat zij niet alleen zichzelf maar ook de
organisatoren een grote dienst hebben be-
wezen.
Een verdienstelijk aandeel in de avonden ver-
leende ook de heer Bakker, architect, die het
technische gedeelte van deze cursus verzorgt.

A. M. Jörissen.

NIEUW RAADSLID
In de raadsvacature ontstaan door het ver-
trek van de heer f. G. Rengeling, is voorzien
door benoeming van de heer H. Klein Brinke,
directeur der Coöp. landbouwvereniging „De
Eendracht". De heer Klein Brinke heelt deze
benoeming aangenomen.

EMIGRATIE EN EMIGRANT
Jn plaats van de heer H. H. van Luyck, die
zoals aangekondigd een avond zou verzorgen
over het onderwerp „Emigratie en emigrant",
sprak de heer f. Vink Woensdagavond voor
een goed gevulde Nutszaal over z i j n ervarin-
gen en bevindingen onder de Nederlandse
emigranten in Canada en elders De heer
V i n k heelt zeil geruime t i j d onder de emi-
granten in Canada en de Ver- Staten vertoefd,
zodat hij wel terzake kundig was.
Hij behandelde in vogelvlucht de drie aspec-
ten der emigratie, n.l. de achtergrond, de mo-
gelijkheden, die de Nederlanders bij emigratie
hebben en de ervaringen van emigranten.
Hij vertelde hoe men voor de oorlog op ei-
gen gelegenheid en zonder voorlichting naar
den vreemde trok, waar velen dan ook n iel
konden slagen. Tegenwoordig is het landver-
huizen goed georganiseerd, dank zij de enii-
gratiepolitiek^der regering.
Naast de overheid zorgen tegenwoordig de
R.K., de Christelijke en de Algemene Emigra-
tie-centrales, dat de mensen goed op hun
plaats komen, wrelke van te voren reeds is
uitgezocht.
Het gedeelte na de pauze werd gevuld met
f i l m , welke met grote aandacht gevolgd werd
en die een goed beeld gjil van de mogelijkhe-
den, die Canada biedt. De heer Wesselink
opende de avond, die onder auspiciën van
lie t . Nut stond, met een toepasselijk woord,
terwijl de heer Vedders de spreker aan het
slot dank bracht voor z i j n met grote a a n -
dacht gevolgde causerie en f i l m .

CONCORDIA
Zoals we reeds eerder meldden zal a.s. Vrijdag
een heropvoering worden gegeven van het
prachtige toneelstuk „Het meisje met de rode
strik". Velen hadden om een 2e opvoering
verzocht en deze krijgen dan nu de kans d ï i
stuk te gaan zien. Donateurs van Concordia
hebben reductie op de entreeprijzen.
Zaterdag zal een groot dansfes t i jn worden ge-
organiseerd voor oud en jong. Het bestuur
hoopt dat velen gecostuineerd'zullen v e r s c h i j -
nen; dit verhoogt de stemming en men kan
er een aardig prijs je mee winnen. Een Tiro-
ler kapel zorgt voor de dansen en een ander
orkest neemt de moderne dansen voor zijn
rekening. U ziet dus, het belooft een mooie
avond te worden met voor elk wat wils.
Voor kaartverkoop en plaatsbespreken verwij-
zen we u naar achterstaande advertentie.

DE WILDENBORCHSE
IJSVERENIGING HERLEEFT

Een twintigtal jaren geleden bezat de Wil-
denborch een bloeiende ijsvereniging met een
80-tal leden. Na 1935 raakte de vereniging
e c h t e r in het vergeetboek, althans er ging
geen ac t iv i t e i t meer van uit. De achter ons

«•'-gende vorstperiode heeft het verlangen om
ijsclub nieuw leven in te blazen weer wak-

r gemaakt, met als gevolg dat er Zaterdag-
avond m het verenigingsgebouw een a a n t a l
schaatsl ielhebbe. 's uit de Wildenborch e.o.
bijeen waren om tot heroprichting van een
ijsclub over te gaan.

^Medegedeeld werd dat mr Staring van kas-
^Pcl de Wildenborch bereid was om de grach-

ten rondom dit historische kasteel bere idwil -
lig af te staan voor dit doel, wat d a n k b a a r
werd aanvaard . De nieuwe vereniging s tar t
met K) leden. De jaarl i jkse contributie werd
vastgesteld op J' 1.50, te rwi j l de pr i js van abon-
nementskaarten werd bepaald op f 2.50.
Kinderen beneden 1 1 j a a r z u l l e n ' o p de i j s -
baan vr i je toegang hebben. De ouders dezer
kinderen zullen -- hoewel niet noodzakelijk
- verzocht worden om als lid toe te treden

en a ldus de vereniging te steunen. Op een
volgende vergadering / u i l e n de plannen en
de verdeling der werkzaamheden nader be-
sproken u-orden. In het voorlopig b e s t u u r
werden gekozen de heren B. Bargeman, voor-
zi t ter ; (.. l lazeu i n k c ' l , secretaris; B. Bcrcnpas,
penningmeester en verder J. B i i n k e r h o l en
J. Winkels.

Oames! Vooral 1111
Hamea-Gele i voor Uw handen

DAMMEN
In haa r laats te wedstrijd tegen (J.D.C]. I De-
venter, heelt Vorden helaas hopeloos ge faa ld .
Vooral aan de eerste borden werd zwak ge-
speeld, waardoor Deventer met 13—7 ver-
diend won. De volledige uitslag is als volgt :
B. K. Bieuker-VV. J/ Waander 1-1; J. F.
Gecrken—F. Kuipe r 0—2; J. Lammers— G.
Draaisma 0—2; Joh. Masselink— f. K. Zand-
v l i e t 1-1; J. Oukes-W. de Keyzer 0-2; H.
W a n s i n k — 11. Meihert l — 1 ; W. Kamperman—
f. H. Schoemakei 1-1; B. Wentink-W. A.
Mengelde! 2-0; P. Dekker-A. Brink 0-2;
J. de Vr ies—J. Hendriks 1 — 1.
De voorste namen z i j n die van de Vordenaren.

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



LEERZAME BIJEENKOMST VOOR DE
LANDBOUWERS

Dinsdag was het voor de leden van de af d.
Vorden van de Bond van Plattelandsvrouwen,
de G.M.v.L., B.O.L.H. en B.O.G. leest. In
het Nutsgebouw werd des middags voor de
ouderen door de heer van Roekei een lezing
gehouden over „Uut de ölde deuze". Tevo-
ren waren de aanwezigen welkom geheten
door de voorzitter van de G.M.v.L., de heer
H. J. Gotink.
De heer van Roekei baseerde z i jn inleiding
op het huwelijk van Derk Harmsen en Eiken
Reugebrink van de bouwplaats „het Stende-
rink" onder Hengelo (G.) op 3 Juli 1851.
Aan de hand van het kasboek, door deze b i j -
gehouden, vertelde de heer van Roekei een
en ander over de economische toestand van
100 jaar geleden.
De omzet was toen zeer gering. Deze geslo-
ten huishouding heeft zich ontwikkeld in de
jaren 1815—1890, toen niemand er aan dach t
zich met de boer te bemoeien. Men vond dit
niet nodig, want Nederland was groot ge-
worden door de handel en de zeevaart. Toch
was er een zekere welvaart voor de boer. En
deze nam zelfs toe tot ongeveer 1880, toen de
grote landbouwcrisis intrad.
Na 1890 kwam er herstel. Dit vond z i j n oor-
zaak in het feit, dat de regering zich ging be-
moeien met de boer. Men kwam nu tot de
ontdekking, dat men de boer niet straffeloos
kan laten ondergaan. Door de oprichting van
aankoopverenigingen en het organiseren van
het landbouwonderwijs ging de boerenstand
weer met rasse schreden vooruit.
Voor de toekomst deed de heer van Roekei
een dringend beroep op de boeren om altijd
te streven naar kwaliteitsproducten en de
landbouworganisaties, die zoveel voor de
hebben gedaan, met woord en daad te
nen.
In de avondbijeenkomst hield de heer M.
Knoop uit Deventer een gloedvol betoog over
„De plattelandsjongeren in de toekomst".
Zij, die geen lid zijn van de B.O.L.H.
B.O.G. noemde spr. profiteurs. Men di{
eendrachtig samen te werken tegen het ge(
telijk verval en niet, zoals veelal in Neder-
land geschiedt, elkaar tegen te werken. J u i s t
in deze tijd hebben de openbare organisaties
en verenigingen het zuurdesem van de ver-
draagzaamheid in zich.
Onderwijs tot 14 jaar vond spr. veel te kort.
Als wij langer leven dienen wij ons ook lan-

f er voor te bereiden om in dit leven te staan.
owel in het middag- als avondprogramma

werd door de leden van de B.O.L.H. en de
B.O.G. het toneelstuk „Tot wederdienst be-
reid" opgevoerd. Dit Amerikaanse stuk werd
door de executanten uitstekend vertolkt.

Verkouden en hoestende kinderen
Mijnhardt's Kinder Hoestsiroop
Verzachtend, Losmakend, Hoeststillend

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer H. J. Groot-Jeb-
bink, monteur, werkzaam op de Coöperatie
„De Eendracht" alhier slaagde te Den Haag
voor patroonsexamen vakbekwaamheid auto-
mobiel en garagebedrijf
Voor het diploma boekhouden van de Ned.
Associatie slaagde te Zutphen onze plaats-
genote mej. A. Bollen.

SOLA LEPELTJES ACTIE
Het comité verzoekt ons het volgende mede te
delen:
Zoals reeds bekend, werd tweemaal een bedrag
aan het Nationaal Rampenfonds afgedragen,
te weten ƒ 50.000,- en ƒ 40.000,-. Nu een
jaar na datum van het begin van onze actie,
hebben wij de laatste grote verantwoording
aan het Nationaal Rampenfonds gedaan, n.l.
een bedrag groot ƒ 24.180,—. Met de bedragen,
welke door verschillende particulieren voor
een te kopen lepeltje rechtstreeks aan het
N.R.F, werden overgemaakt, heeft onze actie
opgebracht een bedrag groot ƒ 114.250,—.

é
rees-

FEESTAVOND AUTO- EN MOTORCLUB
Zaterdagavond hielden de leden van de Vor-
dense auto- en motorclub „De Graafschap-
rijders" in zaal Bakker hun jaarlijkse feest-
avond. In zijn openingswoord heette het be-
stuurslid, de heer A. Plomp, in het bijzonder
welkom de leden van de Verkeersgroep Apel-
doorn der Rijkspoli t ie en van de plaatselijke
politie, alsmede de controleurs bij de diverse
ritten.
Spr. bracht eerstgenoemden dank voor hun
medewerking bij het organiseren van cursus-
sen en verkeersi i t ien en de controleurs voor
hun belangeloze medewerking tijdens de rit-
ten.
Na een overzicht te hebben gegeven van het
wel en wee der vereniging in liet afgelopen
jaar, deelde de heer Plomp mede, dat 2-1
Februari het examen voor de verkeerscompe-
titie zal worden gehouden. Spr. wekte alle le-
den en donateurs op aan dit examen mede
te doen. Op 13 Maart zal in samenwerking
met de afdeling Vorden van het Verbond voor
Veilig Verkeer een f i lmavond worden ver-
zorgd. Na een welkom te hebben toegeroepen
aan de heer Hielken uit Dieren met The Me-
loclian Rythmband.was de daad aan dit ge-
zelschap om het verdere deel van de avond
te verzorgen, hetgeen z i j met een liedje, con-
ference en schetsjes op uitstekende wijze de-
den. Een tweetal grote teddyberen werden
onder de leden verloot en gewonnen door
mevr. Vosselman en de heer Doornink.

FILMAVOND
A.s. Dinsdagavond om ha l l a c h t zal in zaal
Schoenaker de prachtige f i l m „Twee men-
sen" worden vertoond. Deze f i lm, die in dr
pers zeer gunstig is ontvangen, is zeer zeker
een bezoek waard. Voor nadere bijzonderhe-
den zie advertentie.

EINDLES CURSUS RUNDVEEKENNIS
Alhier .werd de eindles gegeven van de cur-
sus Rundveekennis, welke zeer geslaagd mag
vvoiden genoemd. Heel terecht mocht de heer
A. Lichtenberg, voorzitter van de J.li.T.li.,
waarvan deze cursus was ui tgegaan, de goede
opkomst en de gezellige sfeer tijden de lessen
prijzen. Zeer waarderende woorden r i c h t t e 1 hij
clan ook tot de heer Wechelaer, dierenarts,
leider van deze cursus . Als b l i j k van waarde-
ring bood hij hem een boekwerk aan. In zijn
dankwoord bracht de heer Wechelaer op z i j n
beurt dank aan de cursisten. In totaal heb-
ben K) cursisten deelgenomen.

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

Zwart
Dieren

1 2 3 4 5

Ruwe Handen ?

PUROL

ONTWIKKELINGAVOND
CONTACTCOMMISSIE

De heer H. Scholten, leraar aan de R.K. Ulo-
school te 's-Heerenberg, sprak hierover het
onderwerp: „Van communist tot Katholiek",
waarvoor grote belangstelling was.
Spr. vertelde op spannende en interessante
wijze zijn levensverhaal, waarbij hij allereerst
in het kort het communisme onder de loupe
nam. Volgens spr. kan iemand op drie ma-
nieren communist worden n.l. l Geboorte. 2
Voorbeeld van anderen. 3 Economische om-
standigheden (armoede).
l£en zeer juiste kijk kregen de aanwezigen van
dit stelsel toen de spreker vertelde over de
sluwe propaganda-methoden der communis-
ten, die voor niets terugdeinzen om hun doel
te bereiken.
Na de pauze besprak hij zijn innerlijke levens-
strijd en z i jn overgang tot de Katholieke kerk.
Spr. zag een gezond gezinsleven als één der
voornaamste bestrijdingsmiddelen van het
communisme.
De heer Folmer dankte de spreker in tref-
fende bewoordingen voor zijn interessante le-
zing en bezielende woorden en wenste hem
een „tot weerziens" toe.

TAFELTENNIS
Zaterdagavond ging Dio 2 op bezoek bij Sor-
ry 2 te Doesburg. De Vordenaren konden het
niet tot een overwinning brengen en moes-
ten met 8—2 in de gastheren hun meerdere
erkennen. P. Wellink redde cte eer, door 2
partijen te winnen.
Het eerste Dio-team kreeg Maandagavond
bezoek van Zelhem 4 en wist hier een ecla-
tante 8—2 overwinning te behalen. T. Jansen
blonk uit door alle partijen op zijn naam te
brengen, terwijl H. Zeldenrust voor de gasten
2 puntjes veroverde.
Dinsdagavond trok Dio wederom ten strijde.
In Wehl bij Didam speelden zij de competi-
tiewedstrijd tegen Internos 2, aldaar. De Vor-
denaren kwamen nu beter voor de dag en
boekten een 5—5 gelijk spel. Vooral F. Si-
monus was uitstekend op dreef en behield
alle winst voor zich.

K,
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Wit
B. Wentink, Vorden

Wit aan zet
Stand zwart: 8 schijven op: 11 — 14, 16, 18—20.
wit 8 schijven op 25, 27, 28, 31 — 34 48.
Deze stand kwam voor in de afgebroken partij aan bord
8 en is door Vorden en Dieren als remise verklaard,
waardoor Vorden de wedstrijd met 9-7 won.
Toch had wit de beste kansen om te winnen en wel
als volgt:

Wit Zwart
1. 34—29! 19-24 (de beste)
(Zwart heeft nu slechts 3 voortzettingen 11 — 17, 12—
17 of 19—24, doch steeds volgt 31—26 van wit en
moet zwart dan toch een der 3 zetten doen.
2. 31—26! (wit kon nu met 48—42 of 48—43 spelen
daar dan zwart door 14—19, 11 — 17 en 18x47 of 18x
49 dam zou maken

11-17
3. 48—43 kan nu wel, daar zwart na 14—19 geen
tempo heeft. 13—19
4. 43 — 38! (zwart moet offeren) 24—30

25x34 20—25
(Zwart kan ook 19—24 spelen)

26—21!! een verrassend offer. 17x26
28—22! 19 — 23!

5,

Ogenschijnlijk kan zwart nu remise maken.
8. 22x13 25 — 30!
9. 29x 7 30x37
Nu komt echter de verrassing!
10. 38—32! 37x28
11. 27 — 22 28x17
12. 7— l 17 — 22
13- l— 6 22 — 27
14. 6—28 14—20
15. 13— 8 20—24

(Op 20—25 volgt 8—2 en 2 — 19 met winst.
16. 8— 2 24 — 29
17. 28 — 11!! I6x 7
18. 2x30 ' 26 — 31
19. 30—19 met winst.
Een zeer mooi en leerzaam eindspel met een verrassend
resultaat.

Contact wordt in 1140 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan uwlk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!



Gevraagd voor zo
spoedig mogelijk een

D A G M E I S J E
Hotel Brandenbarg

Boerenarbeider gevr.
voor 3 a 4 dagen per
week.
H. J. Eggink,
„den Boomgaard",

Linde

Gevraagd:
f l inke JONGEN

voor hulp in de
houtzagerij.

H. Groot Roessink,
Hengeloseweg

Te huur gevraagd aan
een der hoofdstraten
te Vorden: een huis,
event. geschikt voor
winkel. Ook genegen
te ruilen met Lochem.
Brieven bur. Contact.

VERLOREN:
EEN VULPEN

Gaarne bericht aan:
Karel Wolters,

Nieuwstad 12

Wie heeft Dinsdagav.
jl. op het feest van de
B.O.G. en B.O.L.H.
een grijze hoofddoek
meegenomen ? Terug
te bez. bij G. A. Weenk,
E 92 Vorden

Ouderwetse dakpan-
nen te koop gevraagd
Adres te bevr. bureau
Contact.

Te koop
zebra vinken

f 6 . — per paar
parkieten

f 6.— per paar
Sierkooien

NICO KEUNE

Te koop zw.b. nuchter
maalkalf bij
H. Wagenvoort
Warken B 73

Warnsveld

Te koop r.b. guste pink,
l i/2 jaar. E. J. Hukker
Delden.

Te koop beste donker-
r.b. volbl. neur. vaars,
goede prod. en een
nieuwm. F.H., A-stal.
G. J. Wunderink,

Kranenburg

Te koop eetaardappe-
len: Noordeling en Li-
bertas. D. Pardijs,

Kranenburg

Te koop prima brom-
fiets, bij M. G. Lijftogt
Veldwijk C 157

Te koop stalmest,
W. Nieuwenhuis,

het Hoge 15

X Op Zondag 21 Februari hopen

P. ROZIE
en

r\xx
... X

J. W. ROZIE-HONDORP
hun 25-jarige echtvereniging te her- W
denken. O

H

Dat zij nog vele jaren gespaard mogen Q
ij blijven, is de wens van Q

Fam. MASSELINK-
VAN DONKELAAR Q

A n
X Gelegenheid tot feliciteren op Dinsdag X

23 Februari van 3—4.30 uur in Zaal W
Lettink, Almenseweg, Vorden. u

VORDEN, Februari 1954. X

Wij zoeken met a.s. MAART

een winkel juffrouw
bij

TEL 381VISSER

Maandag 22 Februari a.s.
7.30 uur in het Wildenborchse
Verenig^kgebouw

Oprichtings-vergadering
voor een

S C H I E T V E R E N I G I N G

ENIGE LIEFHEBBERS

MEVROUW!
Ook voor uw baby
is het beste net goed genoeg!

*Steeds in voorraad:

Blikjes Babygroente en fruit
32 en 30 et per blikje
hierin zijn 12 soorten

Nutricia's kindefpap
uitgesproken de beste

Carvan Cevitan

Liga koeken

Molenaar's kindermeel en
Nutricia's kindermeel

•

S1VEIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

v.h. G. EMSBROEK

Kant. Burg. Galléestr. 48

Telefoon K 6 7 5 2 -326
bij geen geh. 4 9 1

Vertinnerij: Enkweg 5

Specialiteit : Machines en Gereedschappen
voor Levensmiddelenbedrij ven.

h^omt u ook f

Evangelisatie-samenkomst
in de kleuterschool, heden Zater-
dag 20 Febr., aanvang half acht.

Spreker: de heer Th. Bruinsma, Bussum.
Onderw. „Een overlopende Beker" Joh. 1:16

Bundel Joh. de Heer meebrengen.
Toegang vrij! Toegang vrij!

RIJWIELEN
Eerste klas merken

In sport- en gewone uitvoering
met zwarte en chroomvelgen.

Kinderrijwielen
met 26 X l V2, 24 X P/2, 20 X l %
en 16 X !3/8 wielen.

Autopeds en

Dit alles koopt u tegen concurrerende
prijzen het beste bij

A* G* Ttagte^Zutphenseweg

BEZOEKT de

UITVOERING
van de

Chr. Jeugdverenigingen
in de Wildenborch

op Zaterdag 27 Febr. as. in de Kapel

Aanvang 19 uur
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

*
Zeer gevarieerd programma

„Voor elck wat wils!"

Prachtige gekleurde
FIETSTASSEN

voor groot en klein,
en helemaal niet duur.

G. W. Luimes, Vorden
Te koop wegens ver-
trek: Konijnenren,
Zandbak met deksel
Kleine potkachel met
pijp en plaat, grote
fauteuille.

Tielenius Kruythoff,
Huize Vorden

Te koop vierdels van
een vette maal en een
paar eggen bij D. Bos-
man, Lankhorsterstr.,
Wichmond

Te koop best, zwaar,
r.b. maalkalf bij Vel-
horst, Dorp Vorden.

Te koop een mooi zw.
b. maalkalf, 14 d. oud.
H. J. Willems,

Linde E 13a

Te koop een F.H. dr.
koe, goede productie,
wit bedrijf, bij
J. F. W. Mokkink,

Mossel D 90

Mevrouw,
een vast kleed nodig?

in Uw kamer,
of iets anders,
v. vloerbedekking

komt eens bij ons,
liet verplicht u tot niets

Aanbevelend,
G. W. Luimes

H E R V . K E R K
Vorden

Zitdagenvoor betaling
van de Kerkelijke bij-
dragen in de consis-
toriekamer op
Vrijdag 26 Febr.

voorin, v.9-11 uur
en

Zaterdag 27 Febr.
nam. v. 2-3.30 uur

Voor lage prijs en hoge kwaliteit
naar K R IJ T

Al onze vleeswaren tegen de bekende lage prijzen

EXTRA RECLAME VOOR ZATERDAG:
200 gr. leverkaas 70 et 200 gr. hamworst 60 et
200 gr. ham 90 et 500 gr. spek 110 et
500 gr. balkenbrij 24 et 2 rookworsten 119 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32



HARTENS
Vorden

Mevrouw,

Een Kinderwagen
nodig?
Wij verkopen tegen
abnormaal lage prijzen.
Kom eens bij ons,
U kan wat verdienen.
Van Wervens wagens
staan aan de spits,
AL VOOR F 98.—

Aanbevelend

G. W. Luimes
V.A.M.C.

De
Graafsctiaprijtlers

Leden en donateurs,
denkt u aan de

verkeers-
competitie

van de K. N. M. V. op
Woensdag 24 Febr.
namidd. 8 uur in zaal
Bakker _

Buikbanden
Breukbanden

Elastieken kousen
Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

SPREKER: PIE TOE5TANP

KAN IK NIET AANZIEN/

TOEHOORPEK:
GAPAN'NGOEPE J W
81?IL KOPEN BIJ

HARTENS
Vorden

GEMEENTE VORDEN

Herijk van maten en gewichten
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken bekend dat de
herijk van maten en gewichten zal plaats hebben in het gebouw
van de voormalige ULO-school in de Smidsstraat, op de na-
volgende dagen en uren:
l Maart a.s. van 10-12 en van 13-14 uur;

voor hen die zullen worden opgeroepen;
1 Maart a.s. van 14-16 uur :

voor de herijkplichtigen wier geslachtsnamen
beginnen met een der letters A t.m. J ;

2 Maart a.s. van 10-12 en van 13-15 uur:
voor de herijkplichtigen wier geslachtsnamen
beginnen met een der letters K t.m. Z.

Voor nadere bijzonderheden betreffende het aanbieden der maten en ge-
wichten wordt verwezen naar het gemeentelijk publicatiebord.

VORDEN, 17 Februari 1954.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
A. E. VAN ARKEL

De Secretaris,
J. V. PLAS

pracntavonden van „(^oncoraia

Vrijdag 26 Febr. Aanv. 7.30 uur

Toneeluitvoering
van het re^^eerder met succes gebrachte toneelspel

„Het meisje met de rode strik"
door de Toneelvereniging D.E.V.

Muzikate medewerking „Orkest Wolters"
Entree f L— PR. inbegr.) Donateurs slechts 60 et

Donateurs kunnen kaarten afhalen bij Fa Klumper en Joh.
Harmsen, of op de dag der uitvoering bij het plaatsbespr.

Donateurskaarten meebrengen.

Plaatsbespreken van 12—13 uur Loting 12.30 uur

Zaterdag 27 Febr. Aanv. 7.30 uur

Grote Dans- en Feestavond
voor oud en jong Twee orkesten

Een Tiroler kapel voor oude dansen
Een groot orkest (6 pers.) voor moderne dansen

We verwachten u, hetzij gecostumeerd of niet gecostumeerd

/ " \
Voor de gecostumeerden zullen enkele aardige prijsjes

beschikbaar worden gesteld.
Feestmutsen worden v. de Polonaise gratis verstrekt i

Voor deze avond kunt u ook uw plaatsen reserveren a
15 et p. plaats, op Zaterdagmiddag van 3—4 uur.

Entree f 1.50 per persoon Het bestuur

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adver teren be teken t vergeten worden* en dat
kost u u i te inde l i jk veel meer!!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zi jn , betekent 100 pCt. trefkans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad uoor Vorden

Ouderavond Nutskleuterschool
Deze ouderavond, welke was bepaald
op Woensdag 24 Februari,
is voorlopig uitgesteld.

Filmavond
Op Dinsdagavond 23 Februari
wordt in zaal Schoenaker een

prachtige film vertoond:

TWEE MENSEN
Entree f 1.— (bel. inbegr.)
Aanvang 7.30 uur.

Voorverk. toegangsbew. Zondag-
morgen 11 uur in zaal Schoenaker

Steeds het beste
voor de laagst mogelijke prijs,
zowel nieuwe schoenen als reparatie,
krijgt u bij

WULLINK'S Schoenhandel,
Telef. 342 „Onbetwist de schoenenspecialist"

Nutsspaarbank - Vorden
Opgericht 1819

De Bank stelt gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen ten kantore:
Dorpsstraat 40 - Vorden

Telefoon 06752 - 455

Donderdag 4 Maart
begint onze

KNIPCURSUS
voor alle dames- en kinderkleding
in de Kapel te Wildenborch, van 7 - 9 uur

Opgave en inlichtingen bij bakker Oplaat

Coupeuse lerares

G. H. Lenselink-ten Have

Toe Jan, gao es gauw nao

Drogisterie

„De olde Meulle"
en haal door een stuk of wat van die
dinger veur uierontstekking, want d'r
bunt een paar beeste bie, die 't slim
te pakken heb en dat grei helpt direct.

t Heit Penicilline
met Diaminodiphcnyl-Sulphone
*
De naam zegt het al:

't Is van Van der Wal!


