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

AGENDA

20 Maart: Evangelisatie samenkomst in de
kleuterschool.

20 Maart: Bioscoop Nutsgebouw.
23 Maart: Vergadering P.v.d.A.
24 Maart: Lezing Mej. Hoekendijk.
26 en 27 Maart Jaarfeest Herv. Meisjesver.

INGEZONDEN
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Voor de j.l. gehouden gemeenteraadsverkie-
zing hebben enige middenstanders een circu-
laire rondgestuurd, waarin hun zienswijze
t. a. v. de Partij v. d. Arbeid en zyn midden-
standspolitiek werd belicht. De heer Hofstra
(fiscaal specialist) werd hier nogal danig aan-
gevallen over hetgeen hij te Utrecht op een
middenstandersbijeenkomst zou hebben ge-
sproken: „Dwaze zelfdoeners".
Nu heeft het afdelingsbestuur van de P.v.d.A.
gemeend ook eens een deskundige op het ge-
bied van middenstandszaken naar Vorden te
moeten laten komen om hier de middenstand
met haar standpunt betreffende middenstands-
zaken kenbaar te maken.
Het is ons gelukt de heer P. J. de Kruif uit
Amsterdam, bekend van het Ned. Verbond
van Middenstandsverenigingen, op 23 Maart
in Vorden te krijgen voor een te ! 'pen-
bare vergadering, met als onderwerp: Proble-
men van de middenstand.
Wij hopen dat alle middenstanders en vele be-
langstellenden in de gelegenheid zullen zijn
deze vergadering te bezoeken. Er zal gelegen-
heid zijn tot het stellen van vragen.
Verdere mededelingen kunt u vinden in een
advertentie.

Het bestuur van de P.v.d.A.
afd. Vorden

Verstopping
Vlug, z a c h t en p i jn loos werken
Mijnhardt's Laxeertabletten 65ct.

OUDERAVOND CHR. SCHOOL DORP
Onder leiding van de voorzitter van het
schoolbestuur ds J. H. Jansen werd Dindsdag-
avond in Irene de tweede jaarlijkse ouder-
avond gehouden.
De heer Radstake, onderwijzer, sprak over ,,De
opvoeding van onze kinderen". Spr. begon met
te zeggen dat opvoeden een moeilijk probleem
is. Wij moeten soms zelf als ouders weer op-
gevoed worden. Spr. behandelde achtereenvol-
gens de volgende punten: 1. gehoorzaamheid;
2. eerbied; 3. beleefdheid, netheid; 4. kinde-
ren met geld op zak; 5. behulpzaamheid en ten-
slotte zorg voor rust.

Spr. besloot zijn met volle aandacht gevolg-
de redevoering met te wijzen op de Bijbel,
waarin wij kunnen lezen dat opvoeden niet
in eigen kracht te volbrengen is, doch dat wij
ook wat dit punt betreft alles van God mogen
verwachten. De voorzitter dankte de heer
Radstake, waarop nog enkele vragen werden
gesteld en beantwoord.

Het hoofd der school, de heer Zeevalking,
vulde het gesprokene nog aan met te zeggen
dat men eerlyk moet zijn en het „voortrek-
ken" op school te enenmale niet mag. Alle
kinderen moeten voor het onderwijzend perso-
neel gelijk zijn. Veel lezen is buitengewoon
goed voor de algemene ontwikkeling. Ook
moet de humor op school niet ontbreken. Hier-
van gaf spr. enige mooie voorbeelden.
De heer Berenpas, onderwijzer, vertoonde hier-
na een film: De ziekten bij mens, dier en plant
en de bestrijding daarvan. Mej. de Bruijn, on-
derwijzeres, las aan het het slot van de avond
een prozastukje: „De eerste schooldag van
Bartje", wat zeer werd gewaardeerd. De voor-
zitter dankte tenslotte allen die tot het welsla-
gen van deze avond hadden medegewerkt. Na
het zingen van de Avondzang, ging de heer
Zeevalking voor in dankgebed.

Kerkdiensten Zondag 21 Maart
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat, Bed. Hl. Doop
7.15 uur Ds R. Riphaagen van Zutphen

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Öeref. Kerk
10 en 3 uur Ds E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

R. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren

Van Zaterdag 20 Maart t.e.m. Zondag 21
Maart Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 81 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 46.— tot f 56.—
per stuk. Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van 12 t.m. 18 Maart
Geboren: d.v. D. J. Korten en A. Korten-
Groot Wassink; 2.v. B. A. Mombarg en I.
Mombarg-Dijkstra.
Ondertrouwd: J. H. Bekken en A. A. Dieks
Overleden: A. J. Denkers, m. 45 jr., wo-
nende te Warnsveld.

SUCCESVOLLE OPVOERING VAN
„REPELSTEELTJE"

Donderdagavond werd in het Nutsgebouw een
feestavond van de openbare lagere school in
het dorp gehouden. Toen de heer Vedders,

oofd der school, namens oudercommissie en
estuur van Volksonderwijs de talrijke aan-

wezigen een welkom toeriep, inzonderheid de
afgevaardigden van de buurtgemeenten van
hor Volksonderwijs WarMsvoH 7utphen en
Ruurlo, was de -/aal bijna vol met ouders der
kinderen en verdere belangstellenden.

Het woord was verder de gehele avond aan
e leerlingen van de hoogste klassen der
chool, die de operette in vijf bedrijven „Re-

'pelsteeltje" van Joha. Veth opvoerden.
De kinderen, die ongedwongen het spel

speelden, hadden terdege hun rollen ingestu-
deerd. Er haperde niets. Vooral aan de cos-
tuums van de kinderen was veel zorg besteed.
Zonder ieder kind afzonderlijk te kort te doen
vermelden wij de rollen van Koningin (Gerrie
Alberts), de prins (Corry Rozendaal), Miranda
(Annie Gerritsen) en de molenaar (Gerrit
Schuppers).

Het geheel was kleurig en fleurig. Dat het
spel door de aanwezigen werd gewaardeerd
bleek na afloop van elk bedrijf uit het applaus.
Doortje Uenk en Marianne Krijt bleken al jon-
ge musici te zijn door te zamen op twee accor-
deons een aantal liedjes ten beste te geven.
Dit optreden vond veel bijval.
Aan het einde was het de voorzitter der ouder-
commissie, de heer J. H. Schuppers, die het
onderwijzend personeel en de kinderen dankte
voor hun prachtige spel. Elk lid van het perso-
neel ontving een klein cadeautje.
De heer Wolters, die het spel met de piano
had begeleid, kreeg een boekwerk. De heer
Koop, conciërge, werd ook voor zijn vele werk
een aandenken aan deze avond aangeboden.
Vervolgens werd het bestuur van het Nut
dank gebracht voor het afstaan van de locali-
teit. De kinderen en het onderwijzend perso-
neel kunnen zeer zeker op een goed geslaag-
de avond terugzien.
Ook Vrydagavond was de zaal goed gevuld.
Nu dankte de heer Wesselink alle medewer-
kers. De Vordense jeugd heeft voor prachtige
avonden gezorgd.

WERKCOMITé VAKONDERWIJS
Zaterdag had de eindles plaats van de Begin-
nerscursus in Autogeen lassen, welke onder
leiding stond van de heren H. W. Sessink, L.
Emsbroek en G. Ribbink.
Over de resultaten was de examencommissie
zeer tevreden. Deze commissie bestond uit de
heren L. Emsbroek, H.J. Kip, W. H. Sessink,
G. Ribbink en A. J. Lettink.
Geslaagd zijn de volgende cursisten: J. A. M.
Bleumink, A. W. Dekker, H. W. Brummelman,
H. J. A. Scholten, H. Kreeftenberg, F. J. Klein
Nengerman, A. J. Hoebink en G. J. H. Kappert.

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

PROPAGANDA-AVOND „VEILIG VERKEER"

Uitgaande van de motor- en autoclub ,,de
Graafschaprijders" en de afd. Vorden van het
verbond voor veilig verkeer werd Zaterdag in
hotel Bakker een propagandafilmavond ge-
houden. Na de „Kijk-uit"-mars, sprak de plaat-
selijke voorzitter van Veilig Verkeer, de heer
H. Folmer, een kort welkomstwoord tot de
aanwezigen, waarbij hy cijfers bekend maakte
van het Centr. Bur. voor de Statistiek over de
verkeersongevallen 1953. Het aantal leden van
de afd. bedraagt thans 200. Het kon, volgens
de heer Folmer, nog groter zijn. De afdeling
heeft reeds 3 verkeerscursussen gegeven. Bij
het begin van het winterseizoen zal weer een
propaganda-avond worden gehouden, ditmaal
met hersengynastiek, spraakwaterval en an-
dere attracties, speciaal op verkeersgebied. Er
werden deze avond vijf films vertoond, afge-
staan door de Amerikaanse ambassade.
In zijn dankwoord wees de heer Folmer nog-
maals op het grote nut van de vereniging voor
Veilig Verkeer. Hij wekte allen op hiervoor
propagandist te zijn.

KIESPIJN T < «
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

JAARFEEST GEREF. J.C. en M.C.

De Geref. Meisjesclub „Van knop tot bloem" en
de Jongensclub „David" hielden het gezamen-
lijk jaarfeest in Irene. De heer J. Addink, onder-
wiens leiding deze avond stond, sprak een ope-
ningswoord. G. Potman Jr, lid der J.C. hield
een keurige inleiding over een Schriftgedeelte.
Uit het verslag van D. Brummelman, lid der
meisjesclub kreeg men een duidelijk beeld van
het verenigingsleven.
Beide clubs voerden het ernstige stukje „Waar-
heen reizen wij" op. Het luimige „In de Dili-
gence" viel bij de aanwezigen zeer goed in
de smaak, evenals het door de J.C. opgevoer-
de stukje „Varia".

L Het tableau, dat er op wees, dat het Kruis
Ivan Christus de verlossing der zonde is, was
"treffend.

Ook enige voordrachten en liederen waren in
programma opgenomen.

Ds E. J. Duursema sprak het slotwoord, waar-
in hij de beide leiders, die wegens drukke

^werkzaamheden het leiderschap niet langer
|op zich konden nemen, dankte voor alles wat
zij in het belang der J.C. hadden gedaan.
Als nieuwe leiders van de J.C. „David" waren
benoemd de heren J. Wondergem en J. Brum-
melman.

BIOSCOOP

De film Heidi, die hedenavond in het Nutsge-
bouw vertoond wordt, handelt over een meis-
je, dat door haar grootvader, die op een berg-
weide in de Zwitserse Alpen woont, wordt
grootgebracht. Een tante van haar neemt haar
tegen de wil van haar grootvader mee naar
Frankfort, waar zij als speelkameraadje van
een verlamd meisje een goede opvoeding zal
krijgen. Hoewel de kinderen zeer aan elkaar
gehecht raken wordt Heidi toch door heim-
wee overvallen en het enige middel om haar
gezondheid te herVinnen is een terugkeer naar
haar eigen woonplaats. Met Heidi's terugkeer
vindt tevens de verzoening plaats van de
grootvader met zijn dorpsgenoten, waarmee
hij al zo lange jaren in onmin leefde.
Heidi is een romantische film, waarbij het
prachtige Zwitserse landschap een extra at-
tractie vormt.
De toegang is voor alle leeftijden.

Voor vlijtige handen
in het schoonmaakgetij: Hamea-Gelei

AFSCHEID J. RENGELINK

Zaterdagmiddag heeft het personeel van de
G.T.W. alhier officieel afscheid genomen van
de chef, de heer J. Rengelink, die in een hoge-
re functie werd overgeplaatst naar Doetinchem.
De chauffeur Harren uit Zutphen bood namens
dit personeel een rookstandaard aan.

VOETBAL

De wedstrijd A.Z.C. VI—Vorden III heeft Vor-
den op het nippertje met 3—2 verloren. Vor-
den a speelde Zaterdagmiddag tegen A.Z.C, c
en kreeg een gevoelige 5—l nederlaag.
A.s. Zondag hebben Vorden I en II vrijaf.
Vorden III speelt om half elf in Zutphen tegen
Zutphen IV, terwijl de junioren Zaterdagmid-
dag naar Brummen gaan om daar tegen B.I.C. b
te spelen.
Vorden I zal de vrije Zondag gebruiken om op
het Ratti-terrein tegen Ratti I te spelen wat
nog wel spannend kan worden.



Bij ons vertrek naar
Canada roepen wij aan
alle familie, vrienden
en bekenden een har-
telijk vaarwel en tot
weerziens toe.

Bertus Stegerman
Jan Olthof

Hengelo-G, 19Mrt.'54

Herv. Kerk
Zitting tot inning der
kerkelijke bijdragen op
Vrijdag 26 Maart v.
9—11 uur en Zater-
dag 27 Maart v. 2—
3.30 uur in de consis-
toriekamer

U VINDT BIJ ON5
UIE U STAAT

MARTENS
Vorden

A.s. Zondag
de belangrijke

competitie wedstrijd
om de bovenste plaats

tegen

W.V.C, l
Aanvang half drie

Voorverkoop bij de
bekende adressen

Komt U vrijblijvend
onze collectie

Behangsel-
papieren

eens zien!
Ze is enig in
VORDEN

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
gediplom. drogist

MARTENS
Vorden

A.s. Zondag

Ratti I -
Vorden I

Terrein Ratti
Aanvang 2 uur

Contact., pakt!

Grijpt de kans waar!
EXTRA RECLAME VOOR ZATERDAG:

200 gr. leverkaas 70 et 200 gr. hamworst 60 et
200 gr. ham 100 et 2 rookworsten 119 et
500 gram spek 100 et 200 gr. ontbijtworst 60 et

Verder al onze vleeswaren tegen de bekende prijzen

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Waardebon 1
40 jaar inconé 1914-1954

Met inlevering van coupon 1
van het wonderboekje

een uitstekend laken, 1-pers.
normale waarde

f 6.45 Speciale prijs f4.95

Waardebon 2
40 laar inconé 1914-1954

Met inlevering van coupon 2
van het wonderboekje

een prima sloop
normale waarde

f 2.25 Speciale prijs f 1.
75

Waardebon 5
40 laar inconé 1914-1954 \

Met inlevering van coupon 5
van het wonderboekje

pracht half wollen deken
e waarde
15.95 Speciale prijs f 12.95

Deze bijzondere aanbiedingen gelden
voor de week van 20—27 Maart

V..

TEL. 381

T 7 ¥ C* C1 T1 TlVISSER

Evangelisatie-samenkomst
in de Kleuterschool. Heden Za-
terdag 20 Maart aanvang half 8

Spreker de heer B. v.Stormbroek uit Bussum
Onderwerp: „Wat is waarheid"

Bundel Joh. de Heer meebrengen
TOEGANG VRIJ! - TOEGANG VRIJ!

OPERETTEVER. WARNSVELD

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

DE PRINS-STUDENT
ir Meeslepende melodieën
ir Prachtige decors
ir Schitterende costuums
ir Deze operette brengt u het vrolijk

studentenleven in Heidelberg

Entree f 1.50 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbespr.
vanaf a.s. Woensdag bij J. H. Schuppers
Dorpsstraat 11, Vorden.

kunnen wij u leveren.

Graag vroegtijdig bestellen. LxrUKKCriJ V V O l L C I S

Ook in uw woning

komt de

Overgordijnstoffen
in verschillende mooie dessins

Linoleum en Balatum
MOQUETTE en JABO TAPIJT

Mooie sortering

Slaapkamer ameublementen
in alle prijzen voorradig
Ook stalen slaapkamers

Cocostapijt
Uitgebreide collectie,

reeds vanaf f 3.95 p. nieter

Behang
Een mooi, nieuw, fris behang

uit voorraad leverbaar

Vitrage gordijnen
in alle prijzen. Alle gordijnen

worden vakkundig gemaakt

Trap- en ganglopers
met passende roeden

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

Prachtige uitvoering

Tapijten
Een mooie collectie Wilton-,

Haarvelours- en cocostapijten

Tafelkleden
Grote sortering tafel- en divankleden

schoorsteen- en dressoirlopers

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

stofferen uwer clubs en stoelen

Beleefd aanbev.

Zutphenseweg 7

JOH. HEERINK
Telefoon 383

Aangeboden:

partij zachtboard
d. f 1.60 per m2

af magazijn Zutphen

Verder alle andere soorten board

A. BELTMAN
Boslaan 13 Warnsveld

Ü
RUIDSSLUIERS
in elke gewenste kleur

Ook in verhuur
X
X

Kroneman-Törissen X•
XBij uw japon maken wij

een bijpassend bruidskapje.

Partij vl Arbeid - Vorden
Openbare Vergadering
op Dinsdagavond 23 Maart
in het Nutsgebouw (koffiekamer)

Spreker is de heer P. J. DE KRUIF uit
Amsterdam, over het onderwerp:

Problemen van de Middenstand

Aanvang half acht Entree f 0.25

GEMS Metaalwerken - Vorden
vraagt voor haar afdelingen :

U ld d l G II j een volslagen of
aankomend draaier.

UdllKWbTKGTIj enige leerlingen
draaier-bankwerkers

halfwas en leerling
bank- en plaatwerkers.

n bekw koperslager-
plaatwerker, een N.V.L.-
lasser, bekend met zwaar
Argon-Arc koperlaswerk.
(Nieuwe woning disponibel)

Plaatwerkerij en ketelbouw
enige N.V.L.-Iassers
enige gerout. plaatwerkers
enige leed. plaatw. -lassers

Gereedschapmayazijn een bekwaam
persoon voor uitgifte en on-
derhoud machines en ge-
reedschappen.



VARKENSFOKVERENIGING
DE SAMENWERKING

Maandagmiddag werd een ledenvergadering
gehouden onder voorzitterschap van de heer
B. G. Lichtenberg. Van de 103 leden waren 21
aanwezig. Aan de heer G. J. Sloetjes werd een
medaille uitgereikt van de fokdag te Vorden
en voor de fokdag te Doetinchem aan de heren
M. Ruesink, H. Rietman, J. A. Steenblik, W. H.
Helmink. De andere prijswinnaars ontvingen
geld. Uit het verslag van de heer van Zand-
voort uit Wichmond over het gezamenlijk ge-
bruik van de hokken van de fokdag van de
Varkensfokver. ,,De Graafschap", bleek dat er
een nadelig saldo was van ƒ 201.16. Het ver-
slag van de penningmeester de heer A. Tjoonk
't Garmel vermeldde een batig saldo van
ƒ 99.48. Twee fokzeugjes ieder ter waarde van
ƒ 100.— werden onder de leden verloot. Zij
vielen ten deel aan de heren J. B. Voskamp en
J. Burkink. Als helpers op de 23 April te hou-
den fokdag alhier en die te Zutphen werden
aangewezen de heren Joh. Eykelkamp en D. J.
Venderink. Als afgevaardigde naar de algeme-
ne vergadering te Arnhem werd aangewezen
de heer J. Burkink. De contributie bleef be-
paald op ƒ 1.—. De aftredende bestuursleden,
de heren G. W. Winkel, J. Burkink en M. H.
Helmink werden herozen.

TAFELTENNIS
Maandagavond vond de belangrijke compe-

titiewedstrijd tussen Dio I en Sorry I (Does-
burg) plaats. Na een zeer spannende strijd wis-
ten de bezoekers beide puntjes mee huis-
waarts te nemen door met 6—4 te zegevieren.
Sorry kan zich hierdoor welhaast kampioen
noemen in haar afdeling. Daar ook de Vorde-
naren nog een kans voor de hoogste titel had-
den was het wel jammer, dat het Dio-team dit-
maal erg zwak en veelal in de verdediging
speelde. T. Jansen wist alle partijen tot een
goed einde te brengen. Vooral zijn partij te-
gen J. Polman was sensationeel en tot de laat-
ste seconde vol spanning. Na 3 sets was Jan-
sen tenslotte de gelukkige winnaar. Het dub-
belspel werd een overwinning voor de gasten.

KWALITEITSVERBETERING VAN DE MELK
De afd. Vorden van de J.B.T.B. hield in com-
binatie met de A.B.T.B. een belangrijke ont-
wikkelingsavond, waarop de technisch advi-
seur, de heer F. R. Schoenaker een inleiding
hield over ,,de kwaliteitsverbetering van de
melk en wat er mee samenhangt". Na de be-
handeling van de samenstellingen en bestand-
delen der melk werd de bereiding van de melk
voor zuivelproducten onder de loupe genomen.
Tenslotte behandelde de heer Schoenaker nog
enkele proeven, die genomen worden om de
kwaliteit van de melk te bepalen als de zgn.
reductage-proef, de vuilproef en het organo-
leptisch onderzoek d.w.z. beoordeeld op geur,
reuk en smaak.
Spr. concludeerde dat de kwaliteitsbepaling er
aan mee werkt, dat er een steeds beter product
wordt geleverd, hetgeen uiteindelijk in het be-
lang van de veehouder zelf is. Hierna werden
er nog diverse vragen beantwoord.
Meegedeeld werd, dat er binnenkort een bij-
eenkomst zal worden gehouden, waarop de in-
zaai en beweiding wordt behandeld. Hiertoe
zal een medewerker van 't Landbouwconsu-
lentschap worden aangezocht. De voorzitter,
de heer A. Lichtenberg dankte de heer Schoen-
aker voor zijn duidelijke en heldere uiteenzet-
ting en sprak de wens uit, dat de nuttige wen-
ken en raadgevingen van deze avond ter
harte zouden worden genomen.

R.K. BOERINNENBOND
De ontwikkelingsavond, die de Boerinnenbond
in het kader van het winterprogramma hield,
werd zeer druk bezocht. Na het openings-
woord van de presidente,, mevr. Gr. Mokking-
Seesing, hield de Z.E. Pater Dalmatus O.F.M.
Cap. uit Babberich een duidelijke uiteenzetting
over ,,Zondagviering in kerk, gezin en dorp".
Spr. wees er op, dat de Zondag naast een rust-
dag ook een vreugdedag moet zijn. Ook ieder
gezinslid kan er aan meewerken, dat er 's Zon-
dags een gezellige sfeer in huis is. Wat betreft
de Zondagviering in een dorp, zei spr. dat men
de jeugd van tegenwoordig een grotere vrij-
heid moet geven dan vroeger, doch dat deze
vrijheid geen ongebondenheid moet worden.
De ouders moeten hun kinderen leren om ver-
standig gebruik te maken van hun vrijheid,
daar anders hun toekomst verloren kan gaan.
Er werden hierna twee leden uitgeloot voor de
cursus, welke voor gehuwde leden binnenkort
op het R.K. Boerencentrum ,,Ons Erf" te Berg
en Dal bij Nijmegen zal worden gegeven. De
gelukkigen werden de dames mevr. Joh. Jan-
sen-Waarle en mevr. M. Besselink-Helmink.
In het kader van de bid- en boetedag van de
katholieken der gehele wereld, is er op 25
Maart a.s. een H. Mis met alg. H. Communie.
Het jaarlijkse uitstapje zal dit jaar in Mei
plaats vinden. De tocht gaat per touringcar via
Zutphen, Deventer, Zwolle, Ommen, Hellen-
doornse berg, Almelo, Tubbergen (Dr Schaep-
man-monument), Oldenzaal (Plechelmus kerk),
Denekamp (Huishoudschool A.B.T.B.), Dinkel-
oord (Natma Docet), Enschede, Hengelo
(Waarbeek), Good en Lochem.
Voor de geteisterde gebieden in het waters-
noodgebied werd een collecte gehouden, wel-
ke ƒ 24.— opbracht. Hiervoor zullen huis-
houdelijke artikelen worden gekocht.

GESLAAGD
Aan de Modevakschool te Utrecht slaagde
mej R Smeenk voor coupeuse.

RATTI-NIEUWS
In een spannende wedstrijd gelukte het Ratti
Zondag met 4—3 van het bezoekende Rietmo-
len I te winnen. Gezien de langdurige ge-
dwongen rustperiode stond het spel der beide
ploegen op een behoorlijk peil.
Ratti II stond in Baak voor een moeilijke op-
gave. In de wedstrijd tegen de koploper Baak-
se Boys wisten zij tot aan de rust, die met l—O
inging, nog vrij goed partij te geven. Na half-
time wisten de Boys nog 4 maal te scoren en
redde Ratti de eer met een mooi doelpunt
(5—1).
Voor a.s. Zondag gaat aller belangstelling uit
naar een sportief gebeuren van de 1ste rang.
Ratti I krijgt n.l. bezoek van Vorden I en vele
voetballiefhebbers zullen de unieke kans om
deze derby te zien, niet willen laten voorbij-
gaan. Gezien het plaatselijke karakter van de-
ze vriendschappelijke ontmoeting is de uitslag
moeilijk te voorspellen en houden we het dan
ook bij een gelijk spel. Moge het een sportief
evenement worden, waarvan zowel de spelers
als het publiek kunnen genieten en moge deze
ontmoeting ertoe bijdragen het onderlinge
contact en de sportverbroedering tussen beide
elftallen te verstevigen.
De Ratti-reserves krijgen om 12 uur bezoek
van R.K.D.V.V. III uit Doesburg. Voor de
thuisclub ligt hier een goede kans om zich van
een behoorlijke plaats op de rangrijst te verze-
keren.

STILLE OMGANG
In de nacht van Zaterdag 13 op Zondag 14
Maart maakte het Genootschap van de Stille
Omgang afd. Vorden als onderdeel van de
Kring Salland de jaarlijkse tocht naar Am-
sterdam. De deelname was dit jaar bijzonder
groot, want 49 personen namen aan deze bede-
vaart deel. Nadat eerst de tocht door Amster-
dam's straten werd gemaakt werd in de
„Zaaierskerk" de H. Mis bijgewoond. Het ge-
heel had een vlot verloop.

Wanneer U één van onze

nieuwe Voorjaar smodellen

*

past, voelt U uw voeten niet
en U hebt de prettige zeker-
heid er

modieus en perfect „geschoend"
uit te zien.
Wandel in de goede richting
naar . . . .

A.JANSEN,Schoenhandel

Openbare aanbesteding
Het Gemeentebestuur van Vorden zal over-
eenkomstig het aanbestedingsreglement W.B.
in het openbaar aanbesteden in percelen, on-
dermassa of massa

't bouwen van een blok
van 3 woningen
met schuurtjes en bijkomende
werken

op een terrein gelegen achter de noodwonin-
gen bij de Almenseweg.
Zolang de voorraad strekt zijn bestek en teke-
ning a ƒ 15.— verkrijgbaar bij de architect
J. L. van Houte, Zutphenseweg te Vorden, of
worden na ontvangst van een postwissel, groot
ƒ 15.25 toegezonden. Restitutie op de dag der
aanbesteding ƒ 10.—.
Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.
De aanbesteding vindt plaats op 30 Maart 1954
v.m. 11 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
A.E. van Arkel
De Secretaris,

J. V. Plas

Tijdelijke aanbieding!
Maatwerk - Forseur

Sportcolbert met

kamgaren pantalon 199.-
Prachtige combinaties!

Prima sloffen!

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloscweg 41 - Telefoon 478

A
f^\ t

.s. JUitlmatcn!
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X BELIJDENISGESCHENKEN
X

ü FA. HIETBRINK
X

Wij hebben voor u
een prachtige sortering

KERKBOEKJES
in verschillende mooie
uitvoeringen.

De Hervormde Vrouwengroep
nodigt ALLE vrouwen uit op haar
Bijeenkomst, Woensdag 24 Maart
's avonds half acht in Irene, waar

Mej. HOEKENDIJK zal spreken over

haar werk in donker Amsterdam

FaMlIETBRINK

Gemeente-avonden HERV. KERK

Ds Langstraat: Dinsdag 23 Maart 7.30 uur
fam. dÉttink, „Lieferink", E 15K;i

..iDs Jansen :WWoensdag 24 Maart 7.45 uur
fam. L. Smeenk, Zutphenseweg

Sanapirin: e!k tablet
beva^ een veelvoud van de beste ge-
neesmiddelen, daardoor werkzamer dan
andere bij kou - griep - koorts en pijn.

Uw voordeel Ons gemak

"l/elen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage rcgelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

Hedenavond

DANSEN
„Concordia" Hengelo-G.

(Slotbal Dansschool M. }. Kroneman)

Muziek: Silion-Band — Aanvang 7 uur

T
Contact wordt in 1140 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan welk

ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!

Meisje gevraagd v.
's morgens of enkele
dagen per week.
Lenselink, Pr. Bern-
hardweg 19

Omsteeks Mei gevr.
een net dagmeisje

v.d. zomermaanden,
Zondags vrij.

Pension Kamperman
Ruurlosew. 33 Vorden

Bouwgrond te koop
gevraagd buiten 't dorp
Adres te bevr. bureau
Contact.

Verloren Zondag jl.
een „Swan" vulpen,
gaande Lochemseweg,
via Linde naar Hengelo
(G.) Tegen bel. terug
bez. bij W. Wesselink,
Lochemseweg Vorden

Te koop een grote
zware hangkast v. kle-
ren, Seesing 'tGroenen-
daal.

Te koop 2 tomen
biggen bij D. Pardijs
Kranenburg

Te koop nuchter zw.
b. maalkalf.
H. Bargeman,

Veldwijk C 93

ien te koop en dr.
vaars, wit bedr .melkl.
ter inz. M. A. Helmink

B 105a Delden

Te koop r.b. maalkalf
J. H. Wahl,

Dorpsstraat 44

Te koop toom biggen,
(l 2 stuks.):G. A. Wesse-
link, Noordink E 59,
Hengelo-G.

Te koop een dr. koe.
J. A. Eulink Delden

Te koop r.b. dr. maal
Wed. Lettink, Linde

Te koop z.g a.n. radio-
accu 2 volt, f 12.50,
J. W. Zomer,

Molenweg 6

Mangels te koop en
vaarskalf, 9 m. oud bij
H. Bosman achter het
Zwembad

Te koop 1000 kg rogge-
stro, ErvenJGr. Jebbink
Kiefskamp Vorden

Te koop toom biggen
en een r.b. pink,
E. J. Hukker Delden

l prima gebr. h. rijwiel
compleet. A.G.Tragter
Zutphenseweg

Te koop Voederbieten
(groen kraag.) bij A. J.

Vruggink „Riethuis"
Delden

Te koop begin April
plm. 450 jonge hennen
wit X rood, ook bij ge-
deelten. Joh.teHenne-
pe, 't Hoge 63, n o.Z.

Een mooie degelijke
kinderwagen of

wan del wagen t je
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt U ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel. 383

Advertenties
en

Abonnementen
voor alle kranten

worden zonder prijs-
verhoging aangenomen

door:

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484



VOOR DE A.S. LIDMATEN
hebben wij ontvangen:

Prachtige
kamgaren costuums

146.50 115.75

Poplin overhemd
met vaste boord
iets moois 9.50
Poplin overhemd
met losse boord
4 pasteltinten

Pracht collectie
Heren gabardines

110.- 99.75 54.95
Prima
poplin regenjas

39.95

Keurige
mantelpakjes

97.65 87.50 83.65 69.50
Pracht collectie

Dames mantels

Dubbel poplin
regenmantels
nieuwe tinten 42.25
Prachtige

gabard. dames mantels

65.6099.50 95.90

Verder grote keuze in:
herenhoeden, glacé's,
zelfbinders, knopdassen
enz. enz.

T

Chique dames blouses

14.35 7.70 4ffi

Ragfijne nylons

4.95 3.95 /.

Grote keuze
prachtige glacé's

VORDEN
Tel. 231 L voorheen

OOMAN VORDEN
Tel. 231

Sinds meer dan 130 jaren

HET VERTROUWDE ADRES

Schoomnaaktijd
is

Stofzuigertijd
HOOVER

HOLLAND-
ELECTRO

RUTON

Tech. Bur. P. Dekker
Electra, radio, televisie

Voor alle soorten

Drukwerk
Wolters, Nieuwstad

t) Hu is net tijd

voor het zaaien van

Pompwortel
Radijs
Doperwten
Peulen
Latyrus

FinnaJ.DERKSEN
Zutphenseweg K

Buikbanden

Breukbanden

Elastieken kousen

Bil l i jke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Hipiüs.Zuiplien

TRIX W
in het spoelwater geeft uw wollen goed

maandenlang een afdoende be-
scherming tegen mottenvraat

Ook uw vitrage, lampekappenzijde e.d.
met TRIX W behandeld, zal verontreini-
ging door vliegenvuil tegengaan, daar met
TRIX W behandelde stoffen insecten-
dodend zijn.

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

HET BINNENHUIS
Meubileer-inrichting

VORDEN TELEF. 314
A. POLMAN

Ontvangen: de nieuwe

Behangselpapieren 1954
Keuze thans uit 100 soorten

Uit voorraad leverbaar
vanaf 55 et per rol

Vraagt stalenboek

T
Coupons tegen verminderde prijzen

C.J.V C.J.VF.

Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Maart

JAARFEEST
^fe/an de Chr. Meisjesver.

„M<SRia-Maria" en „Zonnestralen"

*
Opgevoerd zullen worden het blijspel

In andermans schoenen
en het toneelspel

Het meest van deze is de liefde

Aanvang 7 uur Gebouw Irene
Entree f 1.— per persoon

Kaarten verkrijgb. 's avonds a. d. zaal

C.J.V.F. C.J.V.F.

Laat ons Uw stoelen opnieuw stofferen.
Uw matrassen opnieuw overtr. of bijvullen.
Die kamer van U een Jabo-tapijt inlegggen.
Uw kinderwagen prima in orde maken
Voor één of meer ramen een mooi

zonnescherm maken.
Uw gestikte deken opnieuw overtrekken.
In Uw auto een paar hoezen laten maken,

enz. enz. enz.

Aanb G. W. LUIMES Tel 421

N.V. Chroomlederfabriek
v.h. H. A. A L B E R S

vraagt flinke

Werkkrachten

Ernstige Waarschuwing
Door bijzondere omstandigheden ben ik mo-
menteel in staat zeer hoge prijzen te be-
talen voor opgelegde gebogen kabinetten
en ladekastjes, mahonie stoelen en tafels,
Friese staartklokken, koper- en tinwerk en
andere antieke goederen. Aanbiedingen liefst
zo spoedig mogelijk.

ROE MERMAN, Polsbroek 45 Zutphen
Telefoon 3701

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

laat overtrekken en bijvullen.

ij hebben een mooie sortering i

matrasdamasten J

Ook van verenbedden maken wij
3-delige matrassen

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

Joh, Heerink
Zutphenseweg Telef. 383

Wegens

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

Examen f 10. — . Gratis halen en brengen

Gedipl. instructeur

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

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen

Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch . .. laag in prijs

De „Inconé" is een landelijke inkoop-

organisatie van uitsluitend eerste-klas
zelfstandige bedrijven, welke ook voor
onze zaak een belangrijk deel van de
inkoop verzorgt. De „Inconé" werd
opgericht in 1914 en bestaat thans

• 40 jaar ! •

Dit boekje bevat:
Ie Een lijst waarop Uw aankopen genoteerd

worden. Zodra Uw boekje vol is, krijgt U
het gemiddeld bestede bedrag van deze aan-
kopen (ijrcct jn contant

geld uitbetaald.

2e Een aantal waardecoupons, die U week
voor week zeer bijzondere attracties
bieden, Welke U nader bekend gemaakt
zullen worden m de advertenties en
etalages.

r
Zie de advertentie in dit nummer!

TEL 381VISSER


