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EVEN OPLETTEN!
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 l O"/o korting, Woensdag
normaal tarief en Donderdagmorgen 10% ver-
hoging.
Neemt u hiervan vooral goed nota?

PROPAGANDA-AVOND GELDERSE
BLINDENBOND

In het Nutsgebouw hield de Gelderse Blinden-
bond een propaganda-avond. De bondsvoor-
zitter hield een propagandistische inleiding.
Door het toneelgezelschap GETA uit Arnhem
werd het toneelstuk „Gebroken Banden" op
uitstekende wijze voor het voetlicht gebracht.
In de pauze werd een demonstratie gegeven
van het blindenwerk, terwijl velen enige voor-
werpen kochten. Na het zingen van het ver-
enigingslied werd de avond gesloten door de
heer Koops.

BIOSCOOP

Het is weer een Duitse film, welke heden-
avond in het Nutsgebouw te zien is. „Grün ist
die Heide" is een prachtige kleurenfilm en
speelt zich in hoofdzaak af op de Lüneburger-
heide, een kleinood van de natuur. De natuur-
liefhebbers kunnen dus hun hart onhalen aan
de schitterende natuuropnamen waaraan deze
film zo rijk is.
Het verhaal is een afwisseling van ernst en
humor. Hans Stüwe en Sonja Ziemann vertol-
ken de hoofdrollen. Verder werken een acro-
batengroep en muzikale clown mee. Het slot
is een happy-end, de oprechte liefde tussen
twee jonge mensen.

EMPO-NIEUWS

Zaterdag 26 Maart werd door de Directie van
de Empo Rijwielfabriek het bedrijf ter bezich-
tiging opengesteld ten einde de inwoners van
Vorden en omliggende gemeenten een idee te
geven van de inrichting en werkzaamheden
van een rijwielfabriek.
Onder deskundige leiding werden de gasten
steeds in groepjes van 15 personen rondge-
leid. Na de bezichtiging ging men naar de
toonzaal, waar, naast de vele modellen rij-
wielen, stofzuigers, wasmachines en naaima-
chines uitgestald zijn.
Hier werden demonstraties gegeven met de
Ruton stofzuiger, die ook te gebruiken is om
een mixer aan te drijven, waarin men vruch-
tensappen, mayonnaise en dergelijke kan be-
reiden. Zelfs kan men er koffiebonen mee ma-
len.
Een en ander werd besloten met een kopje
thee in de nieuwe cantine.
In verband met de grote belangstelling bestaat
heden, Zaterdagmiddag, nog éénmaal gele-
genheid voor deze interessante excursie.
Bovendien zal dan door een demonstratice het
nieuwe model Empo Zig-Zag naaimachine ge-
toond worden, waarmede met o.a. ook kan
borduuren.

HET LIED DER WOESTIJN
Voor een stampvolle Nutszaal trad Maandag-
avond het Warnsveldse Nuts-operettegezel-
schap voor het voetlicht met de Operette „Het
Lied der Woestijn" van Sigmund Romberg.
Het is een minder bekende operette, waarin
minder zanggedeelten in voorkomen dan ge-
woonlijk, hetgeen de opvoering niet ten goede
kwam, daar het parlando teveel overheerste.
Voeg daarbij de vrijwel onbekende muziek en
het feit dat deze operette te veel tijd nodig
heeft om op gang te komen, dan is verklaard
waarom deze operette niet zo insloeg als die
der voorgaande jaren. Niettemin hebben de
aanwezigen zich er wel mee vermaakt. Vooral
het gedeelte na de pauze met zyn kleurrijke
taferelen, koorzang en hoger tempo deed het
goed.
De rol van de Rode Schaduw was bij de heer
Schutte in uitstekende handen. Zijn zang was
goed en ook ontbreekt het hem niet aan ac-
teer-talent. Een klasse op zich zelf vormde het
inlands meisje Azuri, die door dans en spel
een goede opvatting van haar rol bezat. De
vrolijke noot ontbrak ook in dit spel niet,
waarvoor met veel bravour de bibberende
journalist Benjamin en de voortvarende Su-
zanne zorgden, die meermalen een open doek-
je kregen. Niet onvermeld mag tenslotte de
goed gespeelde rol van de generaal blijven.
Het verhaal speelde zich af tegen een ach-
tergrond van zeer geslaagde en sfeervolle
Oosterse decors.
De Warnsveldse gasten hebben over 't geheel
genomen weer een goede indruk achterge-
laten en kunnen ongetwijfeld ook het volgend
jaar weer op grote belangstelling rekenen.

MUTATIE BIJ DE POLITIE
Met ingang van heden is de opperwachtmees-
ter A. Salomons overgeplaatst naar de post
Eerbeek, Groep Brummen. Van Voorst naar
Vorden is overgeplaatst de wachtmeester Ie
klas H. de Groot.

KERKDIENSTEN Zondag 3 April.
Nutsgebouw

9 uur Ds J. H. Jansen en Ds J. Langstraat.
Bevestiging nieuwe lidmaten.

10.30 u. Ds J. H. Jansen en Ds J. Langstraat.
Bevestiging nieuwe lidmaten.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur, Prof. Dr. J. H. Bavinck

van Baarn
R.K. Kerk

7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Goede Vrijdag 8 April.
Nutsgebouw

10 uur Ds J. H. Jansen. Bed. Hl. Avondmaal
7 uur Ds J. Langstraat. Bed. Hl. Avondmaal

Geref. Kerk
9.30 uur Ds J. van den Berg, v. Zutphen.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 2 April van 5 uur t.e.m.
Zondag 3 Apr«'l Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 25 t.m. 31 Maart
Geboren: z. van J. Berenpas en G. Berenpas-
Bouwmeester; d. van G. Koop en A. J. J
Koop-Sessink; d. van G. J. Brandenbarg en
G J. Brandenbarg-Groot Roessink.
Ondertrouwd; A. H. Bosch en G. J. Wel-
sink; L. Pardijs en J. Meulenbrugge.
Gehuwd: H. Loman en A. H. Bargeman.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 84 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 47.— tot f 52.—

Handel was zeer vlug.

Wrijf Kou en Pijn
weg met QAMPO

AFSCHEID BIJ ONS BELANG

'Na een dienstverband van ruim 35 jaar, heeft
de heei A. B. Dk as hel m-r t iken van
de pensioengerechtigde leeftijd, zyn functie
als molenaar bij de Coöp. Landbouwvereni-
ging „Ons Belang" te Linde, thans
legd. De heer Dieks was van l Februari
tot l Mei 1924 werkzaam aan het hoofdge-
bouw en sedert Mei 1924 aan het filiaal van
voormelde coöperatie.
In verband met bijzondere omstandigheden,
wenste de heer Dieks, deze dag onopgemerkt
voorbij te laten gaan, doch heeft hy Zater-
morgen in een daartoe belegde bijeenkomst
van het dagelijks bestuur en de directeur af-
scheid genomen.
Bij monde van de voorzitter, de heer G. J.
Kok, werd de scheidende molenaar in harte-
lijke bewoordingen dank gebracht voor zijn
langdurig dienstverband en voortreffelijk
werk en hem een enveloppe met inhoud ter
hand gesteld. De heer Kok betuigde aan Dieks
zijn grote erkentelijkheid en waardering voor
de wijze, waarop hij al de jaren door getracht
heeft zijn Laak te vervullen en die hem deden
kenmerken als een bijzonder accuraat en vak-
kundig molenaar. Spr. wenste hem toe, dat hij
nog vele jaren van een welverdiende rust mag
genieten en zijn vrouw spoedig van haar ziek-
te mag herstellen.
De heer B. G. Lichtenberg, secretaris van het
bestuur, betuigde zijn dank jegens de heer
Dieks, meer in het bijzonder namens de leden,
die regelmatig hun goederen via het filiaal
betrekken.
Namens het personeel werd door de directeur
hartelijk dank betuigd voor de goede samen-
werking, terwijl hij ook persoonlijk dankte
voor de medewerking tijdens zijn werkzaam-
heid bij ,,Ons Belang" van de heer Dieks
ondervonden.
Ook van het gezamenlijk personeel van ,,Ons
Belang" mocht de heer Dieks in de loop van
de morgen een prachtig cadeau ontvangen.
Als opvolger van de heer Dieks, is zijn zoon
A. H. B. Dieks, benoemd tot molenaar en
eveneens werkzaam gesteld aan het filiaal;
de heer Dieks Jr. was reeds enkele jaren al-
daar werkzaam.

FILM „LOESJE"
Uitgaande van het bestuur van de Vrouwen-
bond van het N.V.V. werd in het Nutsgebouw
de film ,,Loesje" van de Johanna Stichting uit
Arnhem vertoond. Hiervoor bestond een tame-
lijk goede belangstelling. De film gaf een dui-
delijk beeld van het ontzaggelijke geduld en
zelfopoffering die de verpleegsters aan de dag
leggen om deze ongelukkige kinderen, die een
of meer ledematen niet kunnen gebruiken,
weer een bestaan te bezorgen.
Na enige toelichting gaven zich alle aanwezi-
gen op als donateur voor deze zeer nuttige
Stichting.

WILDENBORCH'S JEUGD VIERDE
JAARFEEST

De Wildenborchse jeugdverenigingen hielden
hun gecombineerd jaarfeest onder leiding
van de heer Hoogstadt, hoofd der Prinses Ju-
liana school aldaar. In zijn openingswoord
wees de heer Hoogstadt er op, dat het voor de
jeugd verblijdend is te mogen opmerken, dat
ook de ouderen hun medeleven inzake het
jeugdwerk betonen.
Uit het op rijm ten gehore gebrachte jaarver-
slag bleek dat de J.M.V. 19, de K.V. 11 en de
M.V. 23 leden telt. Als leidster der M.V. fun-
geert thans mevr. Hoogstadt en als leider der
J.M.V. de heer W. Dinkelman, terwijl als lei-
ders der K.V. fungeren de heren G. Ruiter-
kamp en J. Wesselink. De heer L. Groot Bra-
mel welke tot op heden leider der K.V. was en
die zijn plaats inruimde voor de heer Wesse-
link, werd bij monde van de heer Hoogstadt
dank gebracht voor alles wat hij in het belang
van het jeugdwerk had gedaan. Uit waarde-
ring voor het vele werk dat de heer W. Grunt-
man, conciërge van het verenigingsgebouw,
in het belang der jeugdverenigingen had ver-
richt bood een der leden hem een foto van het
verenigingsgebouw aan. De bijna 79 jarige
conciërge dankte de jeugd voor dit cadeau.
Hierna werden voor de pauze enige korte
schetsjes en voordrachten ten gehore ge-
bracht. Na de pauze werd door leden der M. V.
en J.M.V. het uit drie bedrijven bestaande
boeiende toneelstuk ,,De Vluchtelinge" opge-
voerd. Bij dit moeilijke en boeiende stuk kwam
duidelijk aan het licht dat Wildenborch's
jeugd de ernst van dit stuk zeer goed begreep.
Elke medespeler had zijn rol goed ingestu-
deerd. Ook de korte schetsjes en voordrach-
ten zaten er goed in. De regie was in goede
handen bij de heer Haneveld uit Lochem. Wil-
denborch's jeugd kan dan ook op een ge-
slaagd jaarfeest terugzien.
Aan het slot dankte de heer Hoogstadt de
jeugdverenigingen voor het gebodene en werd
de avond met de „Avondzang" besloten.

Het gebouw was zowel Zaterdag- als Vrij-
dagavond tot in alle hoeken bezet.

LEDENVERGADERING VAN HET
LANDBOUW-, TUINBOUW- EN

LANDBOUWHUISHOUDONDERWIJS
De Vereniging tot bevordering van het Land-
bouw-, Tuinbouw- en Landbouwhuishoudon-
derwijs op Chr. grondslag te Vorden hield on-
der leiding van de heer A. J. Lenselink haar
jaarlijkse ledenvergadering. Na opening bleek
uit het jaarverslag van de penningmeester, de
heer J. B. Wuestenenk, dat het boekjaar 1954
voor de vereniging sloot met een batig saldo.
Tot leden der kascontrole werden benoemd
de heren H. J. Gotink en A. J. Vruggink. De
heer Ellenkamp, tweede leerkracht der Bijz.
Lag. Landbouwschool, die nog steeds in Hen-
gelo (Gld.) woonachtig is, was bereid zelf te
Vorden, onder bepaalde voorwaarden, een
woning te bouwen.
Vervolgens werd door de Directrice der Land-
bouwhuishoudschool, mej. M. v. d. Kamp, me-
degedeeld, dat de school door 120 leerlingen
per dag wordt bezocht.. In totaal telt de
school thans 190 leerlingen. De reeds in ge-
bruik zijnde nieuwe moderne Landbouwhuis-
houdschool zal op 27 April e.k. officieel wor-
den geopend. Voor bezichtiging der school
2al evenwel op 28 April gelegenheid worden
geboden.
Vervolgens deelde de heer G. J. v. Roekei,
hoofd der Bijz. Lag. Landbouwschool, mede,
dat de school door 126 leerlingen wordt be-
zocht en met inbegrip van cursisten 191 leer-
lingen telt. De eindles 3e en 4e klas zal wor-
den gehouden op 23 April a.s.
Verder wees de heer Van Roekei op het grote
nut van een cursus handenarbeid welke thans
nog niet in de lesrooster is opgenomen.
Nadat de voorzitter het onderwijzend perso-
neel dank had gebracht voor alles wat het tij-
dens het afgelopen jaar in het belang van het
onderwijs had gedaan, werd deze matig
bezochte vergadering met dankgebed geslo-
ten.

Frisse vreugde
ELKE MORGEN

OUDSTE INWONER OVERLEDEN
In de ouderdom van ruim 92 jaar is op de
„Rusthoeve" overleden mevr. de wed. Mar-
tinus-ten Voorde. Zij was de oudste inwoon-
ster van Vorden. Mevr. de wed. Harmelink-
Bielderman is met ruim 91 jaar thans de oud-
ste.

BENOEMING
Onze plaatsgenoot, de heer W. Mercuur al-
hier, thans werkzaam als kaasmaker aan de
Vordense Coöp. Zuivelfabriek, is met ingang
van l Mei benoemd als eerste kaasmaker aan
de nieuwe fabriek te Rhodesia, Centraal Afri-
ka.



EERSTE KIEVITSEI
Het eerste kievitsei in onze gemeente is Don-
derdag 31 Maart gevonden door de 13-jarige
Wim Wassink, Veldwijk. Hij heeft het aan de
Burgemeester aangeboden.

ZILVEREN JUBILEUM DER AANNEMERS
De Vordense afdeling van de Ned. Aanemers-
en Patroonsbond herdacht Woensdagmiddag
in zaal Bakker met een receptie haar 25-jarig
bestaan. Van de gelegenheid om het bestuur
te feliciteren werd een druk gebruik gemaakt.
Zeer vele collega's, afgevaardigden van zus-
terafdelingen uit de omgeving zakelijke rela-
ties e.a. kwamen hun gelukwensen aanbieden,
terwijl verder nog tal van schriftelijke geluk-
wensen binnnekwamen.
Vele gelukwensen gingen gepaard met het
aanbieden van bloemen of andere stoffelijke
blijken van medeleven.
Namens de afd. Vorden van de schilderspa-
troons bood de heer Bodegom gelukwensen
aan. Ook burgemeester Van Arkel kwam het
bestuur feliciteren.
Het bestuur van de jubilerende afdeling be-
staat thans uit de heren G. W. Bielderman,
G. Bargeman, H. J. Klein Haneveld, J. Uenk,
H. M. W. Bijenhof en G. J. Harmsen, van wie
de eerstgenoemde drie oprichters zijn der af-
deling, terwijl van de leden de heer G. W. E.
Weenink nog tot de oprichters behoort,
's Avonds werd er voor de leden en hun da-
mes een gezellig feest gehouden.

A.R.J.O.S.
Op uitnodiging van de A.R.J.O.S. te Vorden
sprak Dinsdagavond in het verenigingslokaal
Mr Dirksen uit Arnhem, secretaris van het
Provinciaal Verband van A.R.J.O.S. vereni-
gingen.
Na de opening heette de voorzitter, de heer
D. A. Pos, allen, inzonderheid de spreker, har-
telijk welkom.
Mr Dirksken sprak hierna over „Europese
verhoudingen in deze tijd".
Spr. zeide dat de Europese staten lang niet
meer de invloed hadden dan voor dertig jaar
terug. Nu zijn het Amerika, Rusland en Cbina
die de toon aangeven.
Spr. behandelde ook „het Duitse probleem",
o.a. de herbewapening.
Na nog een overzicht te hebben gegeven van
de Europese jeugdcampagne alsmede van de
Politieke Contactraad besloot spr. zijn aan-
dachtig aangehoorde rede. Na de pauze wer-
den een aantal vragen naar genoegen beant-
woord. De voorzitter dankte de spr. voor zijn
gehouden referaat waarna de heer Dirksen
voorging in dankgebed.

DEMONSTRATIE TAFELTENNIS
A.s. Dinsdagavond, 5 April, zullen onder aus-
piciën van Dio en de Nutstafeltennisclub in
het Nutsgebouw demonstraties en wedstrijden
gespeeld worden door speelsters en spelers
van naam.
Zo ziAlen van de partij zijn de Ned. Jeugd-
kampioene Marianne van Sloet tot Everlo uit
Apeldoorn, de kampioene IJsselstreek mej.
Willy van Lienden uit Zutphen en de kam-
pioen Henk Westerink uit Apeldoorn. Verder
enkele topspelers als Gerard Brouwer en Ge-
rard Wetger.
Er zal een explicator aanwezig zijn om de
toeschouwers op de finesses van het spel te
wijzen. Er zullen naast de demonstraties ook
een aantal wedstrijden gespeeld worden.
Daar de tafeltennissport in Vorden nog be-
trekkelijk jong is en er wel belangstelling
voor bestaat, is dit een goede gelegenheid om
met deze mooie sport nader kennis te maken.
Men zie voorts de advertentie in dit blad.

FOKVERENIGING „DE WIERSSE"
Onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok
hield de Coöp. Rundveefokvereniging ,,De
Wiersse" in café Eijkelkamp haar jaarverga-
dering, welke door 38 leden en enkele be-
langstellenden bezocht was. Uit het financieel
jaarverslag bleek dat de definitieve omslag
over 1954 ƒ 2.— per koe bedraagt. Tot leden
van de controle-commissie werden benoemd
de heren H. Groot Wassink, G. J. Schutte en
G. J. Bouwmeester. Het aftredende bestuurslid
de heer B. J. Bannink werd herkozen. Tot
stemgerechtigde afgevaardigde voor de K.I.-
vereniging ,,Ruurlo-De Wiersse" werden ge-
kozen de heren F. Voskamp, H. Lindeschot,
Joh. Wesselink, G. J. Weenk, H. Bannink,
W. G. Dinkelman, J. H. Imenkamp en W. R.
Prinsen.
Ook in dit jaar zal er weer een fokveedag ge-
organiseerd worden. In het najaar zal er bij
voldoende deelname een jongveekeuring
worden gehouden, waarvoor de keurmeester
uit eigen ledenkring gekozen zullen worden.
Hierna hield de heer H. A. Meulenbrugge
een inleiding over de noodzakelijkheid van
het afvoeren van minder productieve dieren
en gaf richtlijnen aan hoe deze dieren tot
hogere productie gebracht kunen worden.
Door doelmatige voeding en goede verpleging
kan hier al veel bereikt worden.
Tenslotte werd door de voorzitter en secreta-
ris met enkele hartelijke woorden afscheid ge-
nomen van de heer Meulenbrugge, die we-
gens verandering van werkkring niet meer in
dienst van de fokvereniging staat. Hem werd
als souvenir een sigarettenétui aangeboden,
waarop de heer Meulenbrugge naast woorden
van dank de vereniging veel succes toe-
wenste.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft Zondag op ontzagwekkende wijze
revanche genomen op de in de eerste helft
tegen Diepenheim geleden 2—O nederlaag,
want met liefst 11—O gingen te bezoekers ten
onder. Zoals steeds was de voorhoede der
Rattianen weer zeer levendig en was vooral
het spel der invaller-middenvoor, die liefst 7
doelpunten voor zijn rekening nam, opvallend.
Overigens was de Ratti-defensie in een voor-
treffelijke conditie en gunden zij de gasten
geen enkele voltreffer.
Ratti II speelde op eigen terrein tegen Socii
(Wichmond) en moest na spannende strijd met
4—3 beide punten aan de gasten laten. Warns-
veldse Boys II hadden het Zondag gemakke-
lijk, daar Ratti III niet opkwam. De Ratti A
junioren konden het in Warnsveld Zaterdag-
middag niet bolwerken en kregen tegen
Warnsv. Boys A een 5—2 nederlaag te incas-
seren.
A.s. Zondag is er, in verband met de interland
wedstrijd Nederland—België voor Ratti I geen
wedstrijd vastgesteld.
Ratti II en III spelen op eigen terrein een com-
petitiewedstrijd en de A-junioren krijgen Za-
terdag bezoek van Almen-A.

K.V.P. AFD. VORDEN
Wegens verhindering van de voorzitter stond
de bijeenkomst, die de Kath. Volkspartij afd.
Vorden-Kranenburg in zaal Schoenaker beleg-
de onder leiding van de 2e voorzitter, de heer
F. R. Schoenaker. Spr. deelde mede, dat in het
kader van de landelijke actie ook door de afd.
Vorden een ledenwervingsactie zal worden
gehouden. Hiertoe verzocht hij de medewer-
king van diverse propagandisten, die op Za-
terdag 2 April deze actie zullen houden.
Voorts werd nog meegedeeld, dat binnenkort
'n avond wordt georganiseerd voor leden en
belangstellenden, waar o.m. een bekende spr.
voor is aangezocht en de Gemeentepolitiek
wordt behandeld. Na enkele huishoudelijke
punten te hebben afgewerkt sloot de voorzit-
ter deze geanimeerde vergadering.

k o m e n vroeg

Koop tijdig sp
in 't voorjaar

OUDERAVOND GIDSEN EN KABOUTERS
Zondag hielden de Gidsen en Kabouters van
de „Maria Gorettigroep" een ouderavond in
zaal Schoenaker, waarvoor veel belangstelling
bestond.
De avond werd geopend met het trekkerslied
,,Hoort, z^t het voort", waarna de aalmoeze-
nier, Pastflp H. Ponsioen een toespraak hield.
Daarna werd een aardig programma opge-
voerd van dansjes, declamaties, zangnummers
en schetsjes. Het bleek, dat de diverse num-
mers poed waren ingestudeerd, want er werd
goed en vlot gespeeld, terwijl ook de toneel-
aankledina^oed verzorgd was.
Guido Fl^^i uit Groenlo hield een rede tot
de ouders, waarin zij het doel van de jeugd-
beweging uiteen zette.
Aan bet slot van de avond dankte kapelaan
Frankhuyzen allen die tot het welslagen van
de avond hadden meegewerkt.

LEDENVERGADERING K.A.B.
In zaal Schoenaker op de Kranenburg hield
de K.A.B, een goed bezochte ontwikkelings-
avond onder voorzitterschap van de heer J.
van Langen.
De heer Klein uit Leiden, districts-bestuurder
van de Houtbewerkers, sprak over ouder-
domsvoorziening.
Van de Dioceane Bond was bericht ontvangen
dat ƒ 25.— was uitgetrokken voor de jaarlijk-
se Kindermidag. Uitvoerig werd de reis naar
Tegelen (Passiespelen) besproken op Zondag
19 Juni a.s. De reis gaat per touringcar. De
prijs voor leden werd vastgesteld op ƒ 8.50
en niet-leden ƒ 9.—.
De Kindermiddag zal worden gehouden op
Tweede Paasdag. Op Zondag 17 April a.s. zal
de jaarlijkse feestavond zijn. Een gezelschap
uit Dieren zal optreden.

Voorjaarsschoonmaak 1955
Op borstelwerk, dweilen,

zeemlappen, enz.

1O°0 korting
SMIT - Zutpiienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

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 Vordenaar!

Hel feest der vrouwen!!!
Wij helpen U met de schoonmaak want het
gaat vlugger wanneer U goede materialen gebruikt

Wij hebben voor U:

Alle soorten Borstelwerk, Witkwasten, Sponzen,
Zemen (uitsluitend Ie kwaliteit), Dweilen, enz.

Kastpapier (ook afwasbaar), Kastranden, Punaises

REINA Koudwaterverven, Witkalk, afwasbare
Synthetische muurverf (zeer geschikt voor stallen,
waskamers, enz), Hoogglanzend plasticlak, SU-
PRALUX de ideale lak voor keukens, kamers,
auto's en ijzerwerken, gemakkelijk en voordelig
te verwerken. Verder: Blac Varnis (Parafinelak),
Droog zwartsel, Kalkgroen, Kalkblauw.

Mooie sortering Behangpapier en Randen, Plak-
sel (desgewenst gereedschap ter leen)

Diverse soorten was, o.a. onze eigenbereide met
zuivere bijenwas en zuivere terpentijn.

Motwerende middelen, Motzakken, Gimp. papier
en Plastic.

Uw vitrage behandeld met onze Waterproof
middelen voorkomt gele kringen.

DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE"

J. M. v.d. Wal
•k Beslist nok uw Drogist

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden wordl!

de zon beveelt

weer aan de schoonmaak te gaan, komen
de dames in de weer!
U zult dan weer het een en ander aan-
treffen wat vernieuwd moet worden.

"~x.
Dé sortering in:

Vitrage's - Gordijnstoffen - Cocos Vaste
tapijten - Balatum - Linoleum - Lopers

TEL. 381VISSER
Wij verstrekken M I D RE I Z A- bonnen

Voor al uw vlees en vleeswaren
NAAR DORPSSTRAAT 32

3/tlleen oEaterday
100 gr. leverworst 15 et
100 gr. tongworst 25 et
100 gr. hamworst 30 et
100 gr. rund. rookvl. 48 et

Beleefd aanbev.

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

l pak vet 0.60

500 gram spek 95 cent
M. KRIJT Dorpsstraat 32



Voor de vele blijken
van deelneming die wij
mochten ontvangen bij
het overlijdenvan onze
geliefde Broeder, Zwa-
ger en Oom
Hendrik Jan Rossel

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
B. ROSSEL

Vorden, 2 April '55.

Wegens vertrek naar
Canada roep ik aan
alle vrienden en be-
kenden een
hartelijk vaarwel toe.

JAN MEENINK
Delden

Onze

kinderwagens
zijn solied, sierlijk
en . . . goedkoop!

Kom eens met ons
praten.

Aanbevelend

G. W. L U I M E S
Teleloon 421

Vacantieruil.
Aangeboden huis met
4 slaapplaatsen in Lei-
den van 6—20 Juni
voor huis met 4 slaap-
plaatsen in de Achter-
hoek.
Brieven onder no. 25
bureau Contact.

Gevraagd KNOPAC-
CORDEON, 5 rijer.
Brieven onder no. 43
bureau Contact.

Te koop g o.h.
MEISJESFIETS, 6-
10 jr. Dorpsstraat 13.

Te koop prima EET-
AARDAPPELEN
(noordeling). W. Oort-
giesen, C 83.

VOEDERBIETEN te
koop bij H. Gr. Roes-
sink, E 7 Linde.

Te koop toom beste
BIGGEN en BEZEM-
BERK bij H. Hissink
a.h. Veerendaal.

5 BIGGEN te koop.
J. Krijt, B 80 Delden.

Te koop zwartbent
dragende VAARS bij-
na a.d. telling. G. J.
Wunderink, Kranen-
burg.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

kippen vakkundig
uitzoeken door ons.

Het is uw voordeel

W. Rossel
Pluimvechandel, Tel. 283

Meubelen nodig?
Stoelen, tafels, slaap-
kamers, enz. enz ?

Grote toonzalen
te Zutphen.

Gaat u maar eens met
ons mede, u zult daar
geen spijt van hebben.

Aanbevelend

G. W. Luimes
Telefoon 421

Heden overleed, zacht en kalm, onze
lieve moeder, behuwd-en Grootmoeder

JOHANNA HENDRIKA MARTINUS
geb. ten Voorde

in de ouderdom van 92 jaren.

Uit aller naam:
G. J. MARTINUS

VORDEN, 31 Maart 1955.
„Rusthoeve", Het Hoge 39.

De teraardebestelling vindt plaats Maan-
dag 4 April om 1.30 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden. Vertrek
van de „Rusthoeve" om l uur.

L.S.
Hiermede deelt ondergetekende, E. Huisman,
Delden U mede, dat met ingang van 6 April
1955 zijn smederij wordt overgedragen
aan de Heer A. J. Oldenhave, Kerk-
straat 13a, Hengelo Gld.
Langs deze weg willen wij niet nalaten alle
clientèle te danken voor het vertrouwen in
ons gesteld, en bevelen als zodanig de
Heer A. J. Oldenhave bij U aan.

Met vriendelijke groeten,

Huisman

In aansluiting op de bekendmaking van de
Heer E. Huisman, delen wij U mede, dat
de zaak op dezelfde voet wordt voortgezet.
Wij zullen trachten het vertrouwen dat de
Heer E. Huisman genoten heeft ook waar-
dig te worden.

Met de meeste hoogachting,

A* J* Oldenhave

Motorrijwielen
Uit voorraad leverbaar:

Sparta 200 cc. f 1295.—
Sparta 250 cc. f ISA-
Sparta 250 cc. in de nieuwe
prachtige uitvoering, geheel
compleet f 1895. — .
Jawa Junior f 1195 —

Bromfietsen £
Sparta met 6 Itr. tank f 550.-~
Sparta met zadeltank f 535.—

Sparta DE bromfiets van het jaar.

R. G. J. Kuypers
Tel. 393 - Motor- en Bromfietshandel

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

W O E N S D A G

6 April

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

l/aari en graiie!
Dat zit er in onze

voorjaarscollectie.
Uit de vele aparte snitten zult
U ook zeker Uw keus kunnen
maken.

Kijk eerst bij

Wullink's Sclioenlianiiel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.

Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

OOK DEZE NIEUWE LENTE

komen wij met een prachtige
collectie

Hierin zult U zeker het
schoentje vinden, bijpassend
aan Uw garderobe.
Uniek van kleur en ideaal van
pasvorm.

ZIET ONZE ETALAGE.

A. JANSEN
SCHOENHANDEL

DOE NU UW KEUZE

uit de prachtige collectie

Dames- en Meisjesjaponnen
Blouses en Rokken
Regenmantels
Zwarte mantels, grote maten
Nylons. „Vasana" de beste

ZIE ETALAGE.

ótrut
v. h. Wed. H. H. Looman

„EN JLuimes,
verleden week zag ik je niet in CONTACT,
hoe had je dat?"
Ons antwoord:
„Veel te druk met matrassen maken,
geen tijd om een advertentie op te
stellen!"
Alzo tevreden met ons antwoord, waarde
vriend? Oké dan!

„HET BINNENHUIS"
MEUBILEERINRICHTIl^

Vorden — Telefoon 314

Behangsel-
papieren

voor hen die zelf willen behangen.

Grote voorraad nieuwste
papieren*

Zie etalage. A. POLMAN

STAAN TER DEKKING

bij B. H. Koning, Telefoon 324
Vorden

1.

2.

de voorl. A. premiehengst
„Pasteur" 770 S. Gr.t.
waarvan de eerste veulens een goede
indruk maken.

De 3-jarige Gelderse Voshengst
„Rotan" 1118 S. Gld.t.
heeft een mooie voskleur met mooie
aftekening. Rotan behaalde een ver-
goedingspremie Centr. Voorjaarsheng-
stenkeuring 1955 te Utrecht.
Stamt af uit beste Gelderse stam.
Vader „Helmar", Moeder van „Am-
burg"

Dekgeld van elke hengst f 70.—. Zondags
worden geen merrie's toegelaten.

Doe het vandaag nog!
Vanmiddag van 2—5 uur kunt
u de Empo Rijwielfabriek nog
bezichtigen, waar in de prach-
tige toonzaal een keur van
rijwielen staat opgesteld.

* HIER KUNT U UW KEUS BE-
PALEN.

Wanneer u ONZE NAAM opgeeft
wordt voor prompte aflevering ge-
zorgd en kunt u met de Paasdagen
genieten van uw nieuwe fiets!

ARIE TRAGTER - Zutphenseweg

H.H. Landarbeiders!

ilvering vacantiezegels
op Dinsdag 5 April 's avonds tussen 7-8
uur bij de penningmeester A.N.A.B. G. J.
Martinus, Almenseweg.

Ook voor de a.s.
feestdagen ruim
gesorteerd in
diverse

DELICATESSEN
Wijn vanaf 1.60 per fles
Advocaat vanaf 2.98 per fles

DIT MOET U PROEVEN!

Roomijspudding per pak 30 cent

IN DE AFDELING VLEESWAREN

een speciale paasschotel.

Wij bevelen U aan onze

Boerenkaas
(belegen) iets aparts.

SMIT, Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

't Is niet de drukker
die de oorzaak is dat de letters 20
wazig zijn. 't Ligt aan Uw ogen. Even
naar de oogarts om ze op peil te laten
brengen en dan naar FA. M A R T E N S ;
optiek van de eerste rang en een pracht
collectie brilmonturen.

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

Wij leveren U graag iets goeds l

Goede adviezen houden onze naam als
vakman hoog". Daarom bevelen wij bij
voorkeur linoleum aan. Deze vloerbedek-
king « mooi en blijft mooi, jarenlang.
Met linoleum bent U altijd voordeliger uit!

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 v/erfconfe meter
en Linofelt (met bitumen in plaats
van jute rug, maar OOK met
kleuren door en
vanaf f 3,95

door) zelfs

VISSER - VORDEN

J^ort-scnoenen
met schriftelijke garantie
verkrijgbaar bij

A. JANSEN - Schoenhandel

•
•

Dames camisoles 1.75

Dames directoirs 1.75

Heren singlets 1.75

Heren sportbroeken 1.75

Nylonkousen 4.50, 3.95,
2.75 met reductiebonnen,

A, WOLSING
Raadhuisstraat .— Vorden

•

•



Een

onnescherm
nodig? Voor het maken
daarvan houden we
ons beleefd aanbevolen

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR ALLE
SOORTEN

tuin- en bloem-
zaden.

KLUMPER
Heden af te geven:

100 W.L. kuikens
50 gekruiste henne-
tjes. 8 dagen oud,
en uitgesexte haan-
tjes W.L. X Reds.

WEENK'S Broederij
Linde - Tel. 559

Eierverf
vijf kleuren.

Drogisterij
De Olde Meulle

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

Een partij
Am. grenen
spoorbiels

2.60 a 2.70 meter lang
te koop.

W SLOOTS
Rondhouthandel
Warnsveldsew. 43,
Zutphen.

GEVRAAGD:
Meubelmaker of
Timmerman

Fa H. N. A. Bijenhof
en Zn

Zutphensew. 40—42,
Vorden.

GAZELLE, EMPO
en LOCOMOTIEF.

Merkrijwielen, die
uitmunten door hun
elegant model, kwa-
liteit en lichte gang.

Zie onze prachtige col-
lectie.

R. G. J. Kuypers
Telefoon 393.

TE KOOP

± 10 M8

kippenmestbij
W. J A N S E N

Burg. Galléestr. 59

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, ge-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

I Ontvangen

j|
X

^Bi

een pracht sortering
HERENCOSTUUMS

REGENJASSEN

SPORTCOLBERTS met bijpas-
sende broeken

ENG. HEMDEN nieuwste kleu-
ren

ZELFBINDERS, knoopdassen

SOKKEN, enz.

H. STRUIK
v.h. Wed. H. H. Looman

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Speciaal voor Landbouwers!
Rubber-
ploeglaarzen
Kort beenstuk plm. 25 cm.

Daardoor veel minder last van zweet
voeten.

Natuurlijk bij

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

CENTRA
geeft waar voor uw geld!

Hermoza Schilletje per litersfles 2.25
Advocaat per fles 2.50
Limonade per fles 0.89
Appelmoes, grote pot 0.58
Appelsiroop per beker 0.39
Ananas op sap, per blikje 0.82
Rumbonen, 100 gram 0.37
Blank spek, 500 gram
Utrechtse sprits, 250
*

Bij aankoop van 250
Koffie roodmerk voor
pritsstukken gratis.

gram Admiraal
2.09 éénmaal 6

T. van der Lee - 't Hoge 56rloq

Tafeltennisdemonstratie en
-wedstrijden

op Dinsdag 5 April in het
Nutsgebouw.
*

AANVANG 7.30 UUR.

U.M.C. „De Graafschapsiïjrters'
Hedenavond
oriënteringsrit
voor auto's en motoren.

Start 6 30 uur bij Hotel Bakker.
Lengte rit i 65 km.

De vriend van uw vrouw
is en blijft de

stofzuiger.
Deze vriend is een hulp, die U veel
tijd bespaart en die gemaakt is om

„grondige" hulp bij de
schoonmaak te bieden.

Eén waar U jaren plezier van hebt
koopt U bij

ELECTRO TECHN. BUREAU

P. DEKKER
Radio en Televisie

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 11 April, 8 uur
(TWEEDE PAASDAG)

brengen wij in een schitterend
paasprogramma

DE STERK AANGRIJPENDE
SPEELFILM

De zoon van niemand
met: Amedeo Nazzari - Yvonne Sanson
De tragedie van een kind, dat zijn

ouders niet mag kennen.
Het in felle beelden geschilderde ver-
haal van de liefde tussen een jonge
graaf en een eenvoudig meisje, die
gefnuikt werd door een trotse, oude
moeder.
Machtig aangrijpend - Onvergetelijk

C Toegang 14 jaar J
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

flematu
elegante onderjurk In fijne
kwaliteit rayon charmeuse.

met rijke kantgarnering
en fraaie volant.

Eén der vele charmante modellen
uit de nieuwe Hollandia collectie.

Overtuig U iel!
van de prima kwaliteit.

de volmaakte oasvorm en
de voortreffelijke afwerking

HOLLANDIA
ondergoed van de bovenste plank

De Turkse soldaat is kenbaar aan zijn Fez
En Butagas steeds aan de blauwe fles.

Niet één dag of één week,
maar altijd lage prijzen!

l L. blik erwten met wortelen 63 et'
l L. blik appelm. v. goudreinet. 61 et
l pot chocolade pasta 59 et
l pot pruimen/sinaasappeljam 55 et
l gr. blik haring in tomatensaus 69 et

Als extra reclame:
250 gram prima
BISCUITS 29 cent

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Grootenboer
Zutphenseweg Telefoon 415

Een „gevaarlijke" tijd
is de tijd van cadeau-horloges. Op de
tijd van deze horloges kunt u geen lange
tijd vertrouwen. Wij waarschuwen u bij-
tijds dat alleen een vakman tijd noch
moeite heeft gespaard om het vak te
leren. En dus alleen de „juiste tijd" kan
garanderen!

Voor a.s. lidmaten 'n keurcollectie horloges
in de vertrouwde merken PRISMA, ZEN-
TRA, OLMA en andere voorradig.

BJBJ Fa. Martens - Horloger jf

Notarissen Rombach te Vorden en van
Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld. zullen
op Donderdagen 7 April a.s. bij inzet en
21 April a.s. bij toeslag, telkens nam. 2 uur
in café „de Zon'' te Vorden

publiek verkopen
Huls met erf, Stationsweg 21 te Vorden,
gr. 273 c.a., verhuurd voor f 19.32 p.m.,
grond- en straatl. samen f 13.79 p.j.
Te zien Dinsdags van 2—4 uur.
Aanv. en bet. 16 Mei a.s. Inl. bij de nota-
rissen.

2e Paasdag
Schietwedstrijden
om mooie prijzen, en

Dansmuziek
in zaal Langeler te Hengelo-G

*
Aanvang schieten n.m. 2 uur.
Aanvang dansen n.m. 6 uur.

ibriek lBezichtiging EMPO Rijwielfabriek
Hedenmiddag 2 April van
2—5 uur is er gelegenheid

tot bezichtiging van de
EMPO RUWIELFABRIEK.

Rondleidingen vanaf de hoofd-
ingang aan de Enkweg.

In de toonzaal vindt U een uitgebreide collectie rijwielen,
alsmede vele modellen stofzuigers, wasmachines en naai-
machines.

In de cantine DEMONSTRATIEF van de
bekende:

1. EMPO-CARLEY brom-motor

2. RUTON-ROBOT stofzuiger en an-
dere modellen

3. EMPO-Zig-Zag naaimachine

4. RONDO-Wasmachine

C U wordt vriendelijk tot een bezoek uitgenodigd j

„Ik zeg maar:

beter laat dan nooit;

't Vertrek is

„grondig" opgetooid,

Die nieuwe kamer is,

naar 'k zie,

bereikt door

Viltzeil Krommenie!"

VISSER
VORDEN

Zie bij ons
de grote collectie

VILTZEIL

Krommenie


