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WERELDGEBEDSDAG
Evenals voorgaande jaren wordt ook nu weer
in bijna alle landen ter wereld een vrouwen-
wereldgebedsdag gehouden. Alle vrouwen en
meisjes uit onze gemeente worden uitgenodigd
Vrijdag 25 Februari samen te komen in de
Gereformeerde kerk.

DIAMANTEN ECHTPAAR
A.s. Dinsdag hoopt het echtpaar H. Olthof in
den Wildenborch de dag te herdenken dat het
60 jaar geleden in het huwelijk trad.
Ze zijn ieder 86 jaar. De bruidegom doet dage-
lijks met opgewektheid zijn werk op het boer-
derijtje en de bruid verzorgt met haar schoon-
dochter de huishouding. We wensen het kras-
se echtpaar een echt gezellige dag toe.

VORDENS TONEEL
A.s. Vrijdagavond wordt door „Vordens
Toneel" de eerste opvoering gegeven van
,,Miep", een toneelspel geschreven door
Woodpecker, dezelfde persoon die vroeger de
gedichtjes schreef voor Contact. Daar deze
gedichtjes destijds bij zeer veel mensen erg
in trek waren, verwachten we dat velen naar
dit eerste toneelstuk van hem benieuwd zijn.
Het Vordens Toneel beschikt over spelers die
al vaker op de planken hebben gestaan, zodat
het alleszins gerechtvaardigd lijkt goede ver-
wachtingen van dezen opvoering te hebben.
Een advertentie geeft nadere bijzonderheden.

„DE EENDRACHT"
Dinsdagavond was het Nutsgebouw tjokvol
ter gelegenheid van de viering van het
40-jarig bestaan van de Coöp. Landbouwver-
eniging ,,De Eendracht" alhier. De voorzitter
de heer A. J. Lenselink sprak allereerst een
welkomstwoord tot de oud-bestuursleden en
oud-commissarissen der vereniging, inzonder-
heid tot de oud-directeur de heer H. J. Gotink.
Het bestuur was unaniem van oordeel, aldus
spr., dat dit jubileum niet onopgemerkt voor-
bij mocht gaan, hoewel dit op eenvoudige
wijze moest gebeuren, aangezien het 50-jarig
bestaan reeds in het verschiet ligt. Verder
dankte hij de directeur en het personeel voor
de trouwe plichtsbetrachting.
Spr. hoopte dat de huidige directeur, de heer
H. Klein Brinke, nog vele jaren zijn beste
krachten aan het bedrijf mocht geven, als-
mede het personeel dat getoond heeft ,,hart"
voor de zaak te hebben. Zo gaan we gerust
op het 50-jarig bestaan aan, wetende dat
„goede" en „slechte" tijden liggen in de hand
van Hem die het al regeert. Verder wenste
spr. allen een genoegelijke avond toe.
De avond werd gevuld met de opvoering van
een feestrevue onder het motto: „Even tijd .. .
voor Vrolijkheid". Deze revue werd onder
leiding van de heer C. J. Smulders uit de
Steeg ten tonele gebracht door het personeel
van „De Eendracht" met hun huisgenoten.
De muzikale omlijsting was in uitstekende
handen bij de heren P. Multi uit De Steeg en
D. Wolters uit Vorden. De heer J. v. d. Wal
uit Vorden had prachtige decors ontworpen
en de fa. Doornink uit Arnhem leverde schit-
terende costuums en zorgde voor de grime.
De balletten werden uitgevoerd door leden
van de gymnastiekver. „Sparta" en waren in-
gestudeerd door mevr. Jurriëns uit Arnhem.
De revue, waaraan 60 medewerkers hun beste
krachten gaven, is een groot succes geworden.
Ze bestond uit 25 taferelen, ernstige en ook
zeer komische. Zonder de overige tekort te
doen willen we toch enkele extra vermelden.
Van de ernstige: „Dank aan de oprichters" en
„Een zaaiende boer". Als komische nummers
voldeden het ,,C.L.Q. kwartet", „Het is maar
een weet" en bovenal „Ultra-moderne afras-
tering" uitstekend. De propaganda-nummers
kwamen ook heel goed tot hun recht. En dan
de balletten. . . een feest van kleur en be-
valligheid. Het is een avond geworden waar-
aan de organisatoren en alle medewerkers
met veel genoegen terug kunnen denken.
Het was omstreeks middernacht toen de heer
Klein Brinke alle medewerkers hartelijk dank
bracht voor deze genotvolle avond. Mevr.
Jurriëns werd met een bouquet bloemen ver-
eerd.
Woensdag-, Donderdag- en Vrijdagavond
werd de revue nogmaals opgevoerd. 1300 a
1400 personen bewaren een prettige herinne-
ring aan dit 40-jarig jubileum van hun land-
bouwvereniging.

PERS. VER. ZUIVELFABRIEK
De Personeelsvereniging van de Coöp. Stoom-
zuivelfabriek in het dorp alhier had Vrijdag-
avond j.l. voor haar leden in café „De Zon"
een contact-avond georganiseerd waarbij het
feestelijke karakter niet ontbrak.
Zang, muziek, hersengymnastiek, mastklim-
men, enz. wisselden elkaar af.
Het was een mooie avond waardoor de onder-
linge band weer hechter werd.

KERKDIENSTEN Zondag\20 Februari
Gebouw Irene

9 uur en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.
7 uur Ds J. H. Jansen
In de dienst van 10.30 uur Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds M. Norg_, Dinxperlo

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 19 Febr. van 5 uur t.e.m.
Zondag 20 Febr. Dr Lulofs, Telef. 255.
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Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 93 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 45.— tot f 53.-—

Handel was redelijk

Burgelijke stand van 11 t.m. 17 Febr.
Geboren: d.v. H. Weenk en A. Weenk-Klein
Lebbink; d. v. P. van Hengel en J. J. van
Hengel-Koopman.
Ondertrouwd: J. van Asselt en M. L. Sar-
gent.
Overleden: P. G. Voskamp, m., ongen., 74 jr.

Elke land
een brlllaiit

VIJFDE NUTSAVOND
A.s. Dinsdag worden op de 5e Nutsavcnd films
vertoond van de Foreign Service of the United
States. Het belooft een zeer interessante avond
te worden.
Voor de pauze worden films vertoond over
het leven in de stad Berlijn, het werk van de
internationale politie in Holland, een dorps-
winkel in Amerika, waar alles wordt verkocht
en hoe deze winkel een algemeen centrum
wordt en tot slot voor de pauze een bezoek
aan New York met zijn havengezichten, grote
flatgebouwen, wolkenkrabbers, kerken en
parken. Na de pauze gaan we naar het Yellow-
stone Park en Yosemite Park, de grootste
parken van Amerika. Daarna varen we
stroomafwaarts op de Mississipi van Minne-
sota tot voorbij New Orleans en bezoeken de
steden langs deze rivier en tot slot een film
over de opbouw van het Europese wegennet,
waarbij de noodzakelijkheid aangetoond wordt
van opheffing der grenzen.
Tot grote spijt van het Nutsbestuur kan de
kindermiddag niet doorgaan, daar de film-
operateur die middag verhinderd is.Daar het
zo'n bijzonder interessante een leerrijke avond
wordt, heeft men besloten de leerlingen van
de Middelbare scholen, de M.U.L.O. scholen
en van de 6e, 7e en 8e klasse der Dorpsscholen
die avond vrije toegang in de zaal te geven.
Het bestuur rekent op een stampvolle zaal!

REKKENSE INRICHTINGEN
Maandagavond werd in het gebouw „Irene"
een filmavond gehouden. Deze werd door Ds.
J. H. Jansen met een kort woord geopend
waarna het eerste gedeelte van de geluidsfilm
„Kinderen voor de Rechter" werd vertoond.
Deze film die in Engeland is opgenomen in
een der gestichten aldaar gaf een duidelijk
beeld hoe de bijna onopvoedbare jeugd wordt
herschapen in mensen die het maatschappe-
lijke leven weer in kunnen. De heer Russen,
vertegenwoordiger van de Rekkense inrich-
tingen, hield tussen het eerste en tweede deel
der film een causerie over het leven en wer-
ken in genoemde inrichtingen en vertelde de
aanwezigen enige staaltjes uit zijn praktijk. In
de Rekkense inrichtingen zijn momenteel ruim
600 jongens en meisjes in opvoeding.
Niet alle jongens en meisjes zijn met de
Justitie in aanraking geweest wanneer zij in
de Rekkense inrichtingen worden opgenomen.
Ongeveer 40 °/o niet.
Na de pauze, waarin tal van aanwezigen zich
als donateur opgaven, werd het tweede deel
van de film vertoond.
Des middags vond voor de kinderen een
jeugd-voorstelling plaats met als hoofdfilm
„Mijn beste vriend". Hiervoor bestond van de
zijde der Vordense jeugd enorme belangstel-
ling.

JONGE KERKAVOND

De Jonge Kerkavond die iDinsdag in Irene ge-
houden werd stond ditmaal onder leiding van
Ds. Langstraat.
Voor de pauze werden de Jonge Kerkers in
discussiegroepen verdeeld. De volgende vra-
gen werden behandeld.
Ie. Waar is jullie plaats in de kerk?
2e. Hoe denken jullie over de Jonge Kerk?
3e. Hoe denken jullie over het probleem

dat er elk jaar jonge mensen tot lidmaat
van de Kerk bevestigd worden en die
zich na hun aanneming totaal niets meer
aan de Kerk gelegen laten liggen?

Naar aanleiding van deze vragen ontwikkelde
zich een geanimeerde gedachtenwisseling.
Na de pauze werden een drietal filmstroken
gedraaid: over de bijeenkomst van de wereld-
raad van Kerken te Evanston in Amerika, over
de geboorte van Christus en opnamen van alle
details van het Bruggeman's Altaar in een
kerk in Sleeswijk.
Daarna werd nog gesproken over de wense-
lijkheid van het draaien van amusementsfilms
op de Jonge Kerkavonden.

G.M.V.L.
De Afdeling Vorden van de Geld. Mij. van
Landbouw hield Donderdagavond in Hotel
„Het Wapen van Vorden" onder voorzitter-
schap van de heer H. J. Gotink een druk be-
zochte ledenvergadering.
De voorzitter memoreerde in zijn openings-
woord dé regelmatige toename van nieuwe
leden, wat spr. een verheugend verschijnsel
vond. De afdeling mocht thans weer 7 nieuwe
leden inschrijven.
Na lezing der notulen deelde de secretaris,
de heer G. J. Wuestenenk, mede, dat van het
Landbouw Veefonds over 1954 het navolgende
verslag was ingekomen: Het Bestuur van het
fonds bleef ongewijzigd. Bij aanvang van het
boekjaar waren 734 runderen verzekerd van
191 eigenaren. Bij de zomerschatting stonden
ingeschreven 702 runderen van 189 eigenaren.
In 1954 werden 8 runderen uitbetaald voor
een totaal bedrag van ƒ 3937.75. Van deze
8 runderen zijn er 3 gestorven of na slachting
afgekeurd. Voor de overige runderen werd in
totaal ontvangen ƒ 1155.88. Het kassaldo op
l Jan. 1954 bedroeg ƒ 7054.59 en op 31 Dec.
van dat jaar ƒ 7972.86. Voor genoemd fonds
was het een goed jaar geweest. Uit de premie
ad. l '°/o over het gehele jaar kon de schade
worden gedekt, zodat bovendien nog een over-
schot aan de reserve kon worden toegevoegd.
In het afgelopen jaar werd geen wijziging ge-
bracht in de maximum-verzekeringswaarde
der runderen. Deze bedraagt ƒ 500.—. Het
verslag besloot met de wens dat het pasbe-
gonnen jaar voor de veehouderij gunstig moge
zijn.
Verder was ingekomen een schrijven van de
Directeur der P.T.T. alhier waarin deze mede-
deelde, dat te zijner tijd bericht zou worden
of plaatsing van een brievenbus in de buurt-
schappen Delden en Hackfort al of niet door-
gang zal vinden.
Uit het verslag van de penningmeester de heer
W. Ruiterkamp vermelden wij dat de inkom-
sten over 1954 bedroegen ƒ 3594.39, de uit-
gaven ƒ 3349.67, alzo een kassaldo van
ƒ 244.72.
De voorzitter heette vervolgens de heer Mr.
J. O. Thate, die inmiddels ter vergadering
was gekomen, hartelijk welkom. Mr. Thate
gaf een uitvoerige uiteenzetting over de
nieuwe Jachtwet, waar allen met grote aan-
dacht naar luisterden.

De Minister van Fi-
nanciën kondigt aan: de
omzetbelasting van de

leren jassen
af! Dank u wel, Z. Ex.
Thans te leveren:
prima lange jassen
voor honderd vijf en
twintig gulden.

ZEGGE f 125.-
Aanbevelend
G. W. Luimes

het volmaakt
zittend Iduna
Pas-Tunoite
corset
kant en klaar
bij:

Garantie. Wi> maken zonder
prijsverhoging een tnaatcortet
voor ieder» vrouw, dia met een
Pas-Tune«e niet slaagt.

Verkrijgbaar bij

H. Luik - Vorden
Telefonisch
aangesloten onder
nummer

J. W. BIJENHOF
Burg. Galléestr. 54

Attentie Attentie

Houdt allen
Zaterdag 5 Maart

vrij voor de op-
voering v.h.toneelst.

„ J E N N I E
de dochter van

Nienke"

BOND VOOR STAATSPENSIONNERING
De Vordense afdeling van deze bond hield
Woensdagavond haar jaarvergadering. De kas
sloot met een batig saldo. De afdeling telt
1230 leden. De aftredende bestuursleden W.
Bijenhof, H. J. Lijftogt, H. Doornink en F.
Bouwmeester werden herkozen.
De heer Lijftogt spoorde de leden aan om
Zaterdag 19 Maart de belangrijke vergadering
in Deventer te bezoeken, waar de Bondsvoor-
zitter, de heer Steenhuis, een interessante
lezing zal houden.

INSTALLATIE WELPEN
Zaterdagmiddag was het voor de leden welpen
van de David I Alfordgroep alhier een blijde
dag. Er werden n.l. weer een aantal welpen
plechtig door Akela Mej. Hesselink geïnstal-
leerd t.w. Berend Groot Bramel, Wim Vos-
kamp, Rinus Zwiep, Gerrit Kamperman, Bettie
Smit en Berend Garsen.
Drie welpen t.w. Wim Kuyper, Bram Chabot
en Karel Lenselink gingen naar de verken-
ners over.

Nog af te geven:
75 E.L.xR.I. henkui-
kens, 50 W.L. X R.I.
henkuikens (14 d. oud)
en 200 Reds henkui-
kens.
E. Brummelman ,
Broederij ,de Kruisweg'
Vorden
Nog nooit
was onze collectie gor-
dijnstoffen zo groot als
dit voorjaar. Mooie fris-
se dessins in alle prij-
zen, voor heel uw huis.
Wij maken ze vakkun-
dig. Vraagt stalen en
prijzen.

Joh. Heerink
compl meubilering



DE PACHTWET
De C.B.T.B. Afd. Vorden kwam onder voor-
zitterschap van de heer A. J. Lenselink in het
gebouw Irene in ledenvergadering bijeen. In
zijn openingswoord heette de voorzitter in-
zonderheid welkom de Heer Ir. van Dijk, con-
sulent voor Grond- en Pachtzaken te Arnhem.
Medegedeeld werd dat op 8 Maart de C.B.T.B.
provinciale jaarvergadering zal worden ge-
houden te Arnhem in Musis Sacrum. Ook de
dames worden op deze vergadering verwacht.
In de middagvergadering zal dan als spreker
optreden Prof. Waterink met het onderwerp:
„Heeft de landbouwjeugd nog toekomst?"
Thans werd het woord verleend aan Ir. van
Dijk die het onderwerp behandelde: ,,De
Pachtwet en de Wet op de vervreemding van
landbouwgronden". Spr. wees er op, dat elke
wet, en zo ook de Pachtwet en de Wet op de
vervreemding van landbouwgronden, er is om
na te leven. Lang niet altijd aldus spr. worden
de regels der Wet in acht genomen. Zo zijn
ook lang niet alle pachters van boerderijen in
landbouwgronden in het bezit van het door
de Wet vereiste pachtcontract. Men vergeet
hierbij maar al te vaak welke gevolgen hierbij
voor pachter en verpachter aan deze nalatig-
heid verbonden kunnen zijn. Bij het niet aan-
wezig zijn van een pachtcontract, kan de
pachter niet nagaan wanneer de overeenkomst
eindigt en ligt dit geheel aan de willekeur
van de verpachter.
De Wet vermeldt duidelijk dat er een schrif-
telijk goedgekeurd pachtcontract aanwezig
moet zijn, doch in onze hedendaagse maat-
schappij leeft men nog te veel op een goed
vertrouwen. Spr. wees er op hoe zulk een
goed vertrouwen soms op een berouwen uit-
loopt. In 1941 kwam het Pachtbesluit tot stand
en volgens dit Pachtbesluit loopt een pacht-
overeenkomst 6 of 12 jaar mits geen, om be-
paalde redenen, verkochte pachtovereenkomst
is toegestaan. De pachter is verplicht ruim
l jaar vóór het beëindigen der pachtovereen-
komst verlenging bij de Pachtkamer aan te
vragen. Wordt geen tijdige verlenging bij
genoemde Kamer aangevraagd, dan kan de
grondeigenaar zonder voorafgaande opzeg-
gingstermijn de huur- of pachtovereenkomst
als beëindigd beschouwen op de datum wan-
neer het contract afloopt. De Wet op de ver-
vreemding van landbouwgronden zegt dat de
huurder bij verkoop de voorkeur van kopen
heeft. Tot voor slechts kort geleden kon men
verkopen zoals men dat wilde en behoefde
men zich om de pachter niet te bekommeren.
We leven, aldus spr., in een zakelijke tijd en
laat men al zijn zaken zwart op wit vastleg-
gen, want dan is er zekerheid.
Na beantwoording van enige vragen bracht
de vporzitter de spreker dank voor zijn duide-
lijke uiteenzetting.

Handen en Lippen
r uw?

FOKVERENIGING „VORDEN VOORUIT"
De M.R.IJ. rundvee-fokvereniging Vorden
Vooruit vergaderde in 't café 't Zwaantje on-
der leiding van de heer J. Eggink. Het ver-
slag van de secretaris, de heer J. Lebbink,
vermeldde, dat de vereniging op l Januari j.l.
36 leden telde. Over het boekjaar 1954 waren
218 runderen ter dekking aangeboden.
Uit het verslag van de penningmeester, de
heer A. J. Maalderink, bleek, dat er over 1954
een klein batig saldo was. Het dekgeld over
't afgelopen boekjaar werd vastgesteld op
ƒ 5.50 per rund. Er zal getracht worden in
combinatie met de contrölevereniging Delden
in het najaar 1955 een jongvee-keuring te
organiseren.

TAFELTENNIS
Dat N.T.T.C. I het tegen de koploper V.O.P.
uit Deventer niet kon bolwerken was wel te
voorzien. J. Lubbers wist alleen een tegen-
puntje te scoren; eindstand 8—2.
Het tweede team had meer succes en wist na
prima spel met flink verschil te winnen.
J. Hoogendoorn, W. Massen en H. Radstake
zorgden hier voor de punten (7—3). z
N.T.T.C. III verloor van Actief IV uit Deven-
ter met 6—4.

Dames! Vooral nu
Hamea-Gelei voor Uw handen

DAMMEN
De Vordense Damclub beëindigde haar com-
petitie door de kampioen A.D.G. I uit Apel-
doorn met 14—6 te verslaan. Dit was wel een
grote verrassing en ook wat geflatteerd.
A.D.G. kwam uit met 9 spelers, waaronder 2
invallers. Vorden had l invaller.
Mede doordat de partij, welke vorige week
tegen A.D.G. II afgebroken werd, remise werd
verklaard, eindigde Vorden nu op de tweede
plaats. Een zeer fraai succes!
De uitslag is: Oukes—van Beest l—l, Lam-
mers—niet opgek. 2—O, Geerken—Hoppen-
brouwer 2—0, Breuker—Tenger 2—O, Wan-
sink—Miltenburg 2—0, Masselink—Weys
2—O, De Vries—Hijmensen l—l, Kamperman
—Vosselman 0—2, Hesselink—Smit 0—2,
Wentink—v. d. Dool 2—0.

KINDEROPERETTE O.L.S.
De jaarlijkse feestavond voor ouders, belang-
stellenden en leden der af d. Volksonderwijs
zijn vastgesteld op Donderdag 3 en Vrijdag
4 Maart. Opgevoerd zal worden een toneelstuk
met zang, getiteld ,,de Gelukkige".
Het geheel speelt in een Oosterse sfeer, zodat
van costumes en toneelaankleding bijzonder
veel werk wordt gemaakt.
We twijfelen er niet aan of ook deze keer
zal de Nutszaal beide avonden goed bezet zijn.
Voor bijzonderheden zie advertentie.

ZANG- EN MUZIEKCONCOURS IN ZICHT
In verband met het 70-jarig bestaan der Chr.
Zangver. Excelsior en het 25-jarig bestaan der
Chr. Muziekver. Sursum Corda wil men deze
zomer een zang- en muziekconcours organi-
seren. Door de ring Geld. Achterhoek van Chr.
Zangverenigingen en de Geld. Bond van Chr.
Muziekverenigingen werd in hotel Branden-
barg een vergadering belegd om de plannen
nader uit te werken. Het concours is vast-
gesteld op 13 en 14 Juli a.s. Op de tweede dag
zal door een muziekcorps en een mannenkoor
een avondconcert worden verzorgd. Als leden
der regelings-commissie werden benoemd de
heren Plomp te Lochem, voorz., Boland te
Dinxperlo, secr., en de heer T. Harmsen te
Vorden als penningmeester.

D A M R U B R I E K
Vorige week plaatsten we een slagzet voor wit uit
de partij Geerken—Zandvliet.

Ook door zwart kan deze slagzet gemaakt worden en
wel als volgt in aanvangsstand:

Wit Zwart
1 33 — 28 20—25
2 39—33 19—24
3 44—39 17-21
4 31 — 27 11 — 17
5 37—31?? de foutzet! 25^30!
6 3 4 x 2 5 24—29
7 3 3 x 2 4 14—20
8 2 5 x 1 4 10x30
9 35x24 18—22

10 27x18 13x35!!

Dat men zeer gemakkelijk in deze valstrik loopt is
wel gebleken, daar de heer Geerken er reeds diverse
malen succes mee heeft gehad. Het is dus noodzakelijk
dat men deze slagzet goed kent, om er niet in te lopen
of er zelf zijn voordeel mee te doen.

RUILING
Keurig boerderijtje
met grond voor
burgerwoonhuis
te Vorden. Koop niet
uitgesloten.
OVINK's woning- en
ruilbureau, Markt 44
Zutphen, tel. 2636,
bij geen gehoor 2740

Met al uw
strodekkerswerk
naar het oude beken-
de adres. Prima werk
en concurrerende prijs

+ Ook rietmatten

G.NijenhiiisXZn.
D 52a.

UETISBflSNCWÏÏE

OLS UCT WMTVON:
Bakker SCHURINK

Een nieuw behang?
Uw kamers belegd met
balatum, linoleum,vilt-
zeil, Jabo- of moquette
tapijt ? Komt U dan
eens onze mooie sor-
tering bezichtigen. De
nieuwste dessins 1955.

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Te koop een „Velo"
wasmachine (hand-
cracht). A. Broekman

128a bij de Bramel

3iggen te koop bij
H. Burkink,
, De Sticht" Wichmond

Te koop beste biggen
)ij B. Zents Jr, Medler

. maalkalf te koop
Steeman, B 5

Delden

Aardapp. te koop (IJs-
elstar) G. W. Winkel
t Gazoor, Vorden

Te koop een dr. geit,
uitget. 28 Febr. keuze
uit 3 en dekrijpe B.B.
eugjes. A. Tjoonk,

't Garmel

Laat uw jongens een vak leren!
Wij hebben in onze Klein-Meubel-
industrie werk voor

flinke LEERJONGENS
J. W. KLEIN K R A N E N B A R G
Hackforterweg 23 Wichmond

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

„CONTACT"
het lijfbladvan elke echte Vordenaar!

][=HZ][=]E

kennis gemaakt met de nieuweW Heeft U al

Kiiitlax-HanJhreimacliine?
KOMT U EENS ZIEN

^ Een onontbeerlijke hulp in de
huishouding

^ De eenvoudigste bediening

r̂ Verwerkt alle garens

\jr€ttis les — Ócfiriflelijlte yarnntie

KOMT HET ZIEN BIJ

H. Lulh T": Vorden
JL==JLJL=JL

Vrijdag
25 Februari

Vordens Toneel
PRESENTEERT U DE PREMIERE VAN

WOODPECKER'S
TONEELSPEL IN 3 BEDRIJVEN

„ IlLiep

NA AFLOOP BAL Aanvang
8 uur

Kaarten vanaf heden in voorverkoop bij Sigarenmagazijn
Eijerkamp en bij de leden a f 1.— (incl. bel.). Plaatsbe-
spreking op de dag der uitvoering 's middags van 12 tot
l uur a f 0.10 per plaats. Loting 12.30 uur.

IN HET NUTSGEBOUW

Voor al uw vlees en vleeswaren
NAAR DORPSSTRAAT 32

S^Llleen SEaterdag
100 gr. leverworst 15 et
100 gr. tongworst Z5 et
100 gr. hamworst 30 et
100 gr. rund. rookvl. 48 et

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

500 gram spek 95 cent
Beleefd aanbev. V/l» K R IJ T Dorpsstraat 32

5 TIPS Geldig tot 24 Febr.

1
Prima Manchester broeken
met achterzak, zakken met leerbies

ff 19.90

Mans-overalls
van prima kwaliteit, verdekte sluiting

maten 48-56 ff 12.75

maten 58 ff 13.75

Overhemden
in 4 mode-tinten, met prima stiffboord
gemaakt van gemerceriseerde stof en

bovendien Sanfor ff 8.95

Charmante schortjes f 2.75

Plastic kindercapes

vanaf f 2.95

Kleine stijging per maat

ft.WOLSIN6-Raadhuisstr.26
VORDEN - TELEFOON 514



Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond tijdens de ziek-
te en na het overlij-
den van onze lieve
Vrouw en Moeder

Gerdina Johanna
Ketz

betuigen wij onze har-
telijke dank.

W. A. Wonnink
en kinderen

Vorden, Het Hoge 44

Voor de vele blijken
van deelneming, ont-
vangen bij de ziekte
en het overlijden van
onze beste Vader, Be-
huwd-, Groot- en Over-
grootvader

Derk Versteege
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Namens de familie
B. H. Lebbink

Vorden, Delden B 54

Wenst u de oude ma-
trassen als nieuw? La-
ten wij dan eens bij u
komen praten. Gaarne
brengen wij stalen van
tijken mee, in verschil-
lende mooie dessins.
De prijzen vallen u ze-
ker mee.

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Gevraagd een net meis-
je voor d. en n., zelfst.
kunn. werken.
Mevr. L. Weyel,
Textiel, Sprongstr. l

Zutphen

Gevraagd tegen April
nette dienstbode

voor dag of werkster
3 d. p. week.
Mevr. Kroeze,

Burg. Galléestraat

Goede meisjesmantels
te koop v. leeft. 11-
13 jr. (korte, lange en
loden mantels).
Nieuwstad 10.

Te koop 4 pr. dames-
schoenen, m. 38 yz, en
een zwarte mantel, m
42. Tevens naaiwerk
gevraagd. M. J. van
Dijk, Boskamp C 55.

Te koop gevraagd 10
tot 50 H.A. heide,
dennenbos of gemengd
bos. Chr. Eggink,
Makelaar, Vorden.
Telefoon 489.

Toom biggen te koop
bij Hendriksen, Medler
D 96.

Enige geslachts-rijpe
fokzeugjes te koop.
G. Klein Lebbink,

Brandenborch E 97
Vorden

Te koop biggen bij J.
H. M. Memelink, B
89 Delden.

Te koop best nuchter
r.b. vaarskalf, v. goede
prod. A. J. Vruggink,
„Riethuis", Delden.

Zonder prijsverho-
ging leveren wij U de
allerbeste kwaliteiten

cocostapijten en
cocoslopers

in mooie nieuwe dessins
vraagt stalen en prijzen

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

moet ik doen f
om verlost te worden van die
hardnekkige HOEST?

HEEL EENVOUDIG:

KOOP

Bronchicum Elixer
(Nattermann)

Het resultaat overtreft uw verwachting.

Speciaal voor zuigelingen

Melrosum „Forte"
DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal
BESLIST UW DROGIST

Voordrachlavond
door Ds J. Langstraat
in „Irene"
op Zaterdag 26 Febr.
's avonds 8 uur

ten bate van het Orgelfonds van de Herv.
Gemeente van Vorden.

Het programma bevat een
keur van Ned. werken.

Na de pauze wordt voorgedragen
het' boek

Michel, van Dr Herben Kuhn
Toegangsprijs f 1..—. Voorverkoop van
kaarten Sig. Mag. Eijerkamp vanaf
heden Zaterdag.

loeier lopen f

Schoenen van Wullink kopen.

Iets ftjns!
AMERIKAANSE
NYLONSTOFFEN
in wit, reseda en geel

*
115 cm. breed a f 5.95
en f 6.25 per meter

*
U hebt slechts 75 cm. voor een
Damesblouse nodig!

SCHOOLDERMAH - VORDEH

20 gulden v. elk oud electrisch

SCHEERAPPARAAT
elk merk, ook defecte.

BIJ AANKOOP VAN

REMINGTON „60"
• Dubbel Voltage
• De ROLLS ROYCE onder de

shavers

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Gaarne nemen wij
bestellingen op voor:

Diverse soorten zaaihaver,
zomergerst, zomertarwe.

Diverse soorten pootaardappe-
len, gras- en klaverzaden, gras-
mengsels, Westerwolds raygras,
Mangelzaad Barres, Voederbie-
ten Groningia.

*Reeds af te geven tuinbonen
H kg. f 1.05.

Fa J. W. ALBERS

Andere ogen
kunt U niet kopen. Dat betekent, dat U
er zuinig op moet zijn.
Geef Uw brilrecept in handen van

FA. HARTENS-Vorden
De opticien,
die voor U klaar staat!*,

Vrouwen-Wereldgebedsdag
op Vrijdag 25 Febr. '55, aanvang
8 uur precies in de Geref. Kerk

Overal ter wereld wordt deze gebedsdag
gehouden. De Vordense vrouwen willen
niet achterblijven.
Alle vrouwen uit onze gemeente zijn harte-
lijk welkom.

Herv. Vrouwengroep
Geref. Vrouwengroep
Plattelandsvrouwen Vorden

Jongensclubs „S A M U E L"
Op Vrijdag 25 Febr. a.s. om 7.30 uur
hopen wij het

50-jarig bestaan van onze clubs
te vieren in Irene.

Het programma bestaat o a, uit:

TONEEL en DECLAMATIE
„ZANG en SPEL"
zal haar medewerking verlenen.

Donateurs hebben op vertoon van de
donateurskaart toegang voor 2 pers.
tegen betaling der belasting,

Verdere belangstellenden f 1.—

Wi'j kochten een grote faillisementspartij.
Hierdoor kunnen wij U een interressante
aanbieding doen.

U KRIJGT VAN ONS:

50 strengen borduurwol,
merk TILGA, tegen de
prijs van 10 cent per streng,
in verschillende kleuren.

Dus U betaalt fl. 5.— plus 50 cent porto,
onder rembours, franco thuis.

Wij geven dan als een extra
cadeautje hierbij geheel gratis:

l opdraaibare auto, l koker met
6 kleurpotloden, liniaal en kleur-
boekje, l poppenwagentje met ver-
stelbaar kapje, l reisspiegel op-
klapbaar, l garage in doos, l luxe
postmap, l Trinker-thermometer,
l eierklopper.

Verzoeke deze advertentie met Uw adres
aan ons op te sturen en omgaand wordt U
dit pakket toegezonden door

Verkoopkantoor van laillisementspartijen
BlJCOjStormsteeg 9, Amsterdam-C

GOEDE SCHOENREPARATIE

is een behoud voor Uw
schoenen.

Ga daarom naar U 1 1 i n k
Dan wordt er zorg aan
besteed.

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4 — Tel. 342

Gaat U trouwen ?
Komt U dan eerst eens onze slaap-
kamerameublementen bezichtigen.
Alle modellen zijn met zorg geko-
zen en de prijzen vallen U zeker
n^ee. Keuze uit meer dan 10 mo-
dellen.

Joh* Heerink
Compl. meubilering - Tel. 383 - Vorden

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.
'.

r
CHIHALECIT (NATTERMANN)

behoort tot een der meest
doeltreffende middelen waar-
over men thans beschikt tot
afdoende bestrijding van r

* VERKOUDHEDEN

* GRIEP

* VERKOUDHEID i.h. HOOFD

* MET KOORTS'GEPAARD-
GAANDE VERKOUDHEDEN

* GEBREK AAN EETLUST

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

Wij komen

niet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen . . .

Laat ons U deze kleding tonen
'«n U zult ervaren dat deze
herenconfectie inderdaad aan
de spits staat wat betreft
kwaliteit, vorm en afwerking.

f 107.50

TEL. 381VISSER



geven nieuwe
glans aan oude prin-
cipes. Gebaseerd op
het klassieke thema nu
een chique mantelcos-
tuum, vervaardigd uit
de prachtigste zuiver
wollen kamgarens.

Een mantelcostuum
mag in de verzorgde
garderobe van de
moderne vrouw niet
ontbreken.

Mantelcostuums met
onberispelijke coupe
en afwerking in prij-
zen van

TEL. 381

f 69.50

VISSER^

CENTRA
geeft waar voor uw geld.

*Bij tenminste t 5.- boodschap-
pen 250 gr. Siam rijst voor
15 cent.

Brillant maizena, 2 pak
Brillant gustart, 2 pak
Brillant pindakaas, per pot
Tomatensap per flesje
Gehakt per blik
Haring in tomatensap, groot blik
Blooker's cacao, los 100 gram
Liga kinderbeschuit per pak
Hollands ruitjes koekje, 250 gram
Spritskoekje, 250 gram

T. van der Lee - 't Hoge 56

39 et
49 et
74 et
45 et

109 et
68 et
60 et
39 et
47 et
55 et

Word marinier!
Wie marinier van zijn vak is, weet zeker
dat hij heel wat van de wereld te zien
krijgt. Een prachtkans voor elke jongen,
die er op uit trekken wil. Wie 16 jaar of
ouder is en meer wil zien dan de thuis-
blijvers, stuurt nevenstaande
coupon vandaag nog in. Hij
krijgt dan alle gewenste nadere
inlichtingen.

' irT*-;

P^£s&

WORD MARINIER VAN JE VAK

COUPON
AAN HOOFD MARINEWERVING,

BEZUIDENHOUTSEWEG 123, DEN HAAG

Verzoeke toezending
inlichtingenboekje Mariniers

NAAM _.

LEEFTIJD

STRAAT

PLAATS . ....M 5—10

K O N I N K L IJ K E M A R I N E

H.H. Landbouwers
Wij vragen

hanen en kippen
van elk gewicht,
ruim ze nu op
daar de prijzen
nog hoog zijn.

Wij noemen geen prijs
maar betalen de prijs.
Telefoon wordt ver-
goed.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Hervormde Gemeente
Zitting tot inning der
kerkelijke bijdragen

op Vrijdag 25 Febr.
van 9 tot 11 uur.
Zaterdag 26 Febr. van
2 tot 3.30 uur in Irene

CONTACT
hét blad voor Vorden

Ze vluchten het huis uit.

Al die vervelende dingen: vuile
pannen, roet, as, walm, afmatten-
de fornuishitte in de zomer, etc.
Ze vluchten zodra Shell Butagas in
de blauwe fles het huis binnen komt.

Véél gemak

heb je pas

van

SHELL
BUTAGAS

Feestavonden O.LS. Dorp.
Alle uitnodigingen zijn verzonden.
Bij geen ontvangst gelieve U zich te wen-
den tot het het onderwijzend personeel der
beide Openbare Scholen.

Oudercomm. O.L.S. Dorp
Bestuur Volksonderwijs

Wat gaat er gebeuren?
Uw toekomst kunnen wij niet voorspel-
len, maar het staat vast, dat na de win-
ter 't voorjaar aanbreekt. De tijd, waar-
in de 2on Uw „straal"kachel is. U wilt
naar buiten. U wilt prettig fietsen. Kom
eens bij ons kijken, want daar staat Uw
plezier koopklaar. Komt U tijdig?

A. G. TRAGTER

Nots. Rombach zal op Maandag 28 Febr.
'55 n.m. half drie voor H. Hissink te Vor-
den C 52 (achter Veerendaal) aldaar publ.
a contant verkopen:

± 12 zware dragende varkens
van 2 tot 9 Maart a.d. telling.

Kijken na de middag voor de verkoop.
Kosten kopers 5%.

En toch... er is maar één Contact!

r
„Spar"

CABARETAVOND
op Maandag 28 Februari
in het Nutsgebouw, aanvang
's avonds half acht, zaal open
7 uur. Er is geen plaatsbespr.
*

Voor een vlot verloop van het pro-
gramma wordt men verzocht op tijd
te zijn.
Bewijs van toegang moet men goed
bewaren voor eventuele attracties.
Alle kaarten voor deze avond zijn
uitgereikt.

De Spar winkeliers:

Eskes • Grootenboer • Remmers
Let U vooral deze week op onze

RECLAME AANBIEDINGEN
met veel zegels.

s >

Mij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

5e Nutsavond
op Dinsdag 22 Februari '55

filmavond
van en over de
United States
Aanvang 8 u., zaal open 7.30 u.

Vrije toegang voor Nutsleden met
een huisgenoot, niet-leden f 1.— p.p.

Leerlingen van de Middelbare, en de
M.U.L.O.-scholen en van de 6e, 7e en
8e klasse van de Dorpsscholen hebben
vrije toegang in de zaal (niet op het
balcon).

Hedenavond

DANSEN
in „Concordia"

te Hengelo Gld.

Aanvang 7 uur.

Het plattelandsontwikkelingsproces
Steeg door Shell Butagas, 't gas in de

blauwe Hes.


