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yERHOGING POSTTARIEVEN l JULI
De verhoging der posttarieven, die reeds in
December van het vorig jaar door, de direc-
teur-generaal der PTT, de heer L. Neher,
tegen l Juli 1953 werd aangekondigd,'
heeft nu haar beslag gekregen door de be-
krachtiging door H.M. Koningin.
Ook het op 11 Juli 1952 te Brussel gd-
sloten algemene postverdrag en de bijbe-
horende overeenkomsten treden op die
datum in werking. De voornaamste wijzi-
gingen zijn de volgende:

Binnenland
Brieven in het locaal verkeer t.m. 20 gram
7 et (6 et), briefkaarten locaal 6 et (5 et),
briefkaarten iriterlocaal 7 et (6 et).
Gewone en girokwitanties vast recht 25 et
per stuk (15 et) (voor kwitanties, die aan
de PTT ter inning zijn aangeboden op óf
Na l Juli 1953).

Buitenland
Brieven t.m. 20 gram 25 et (20 et). In het
verkeer met Suriname, Nederlandse An-
tillen, Nederlands Nicuw-Guinea, Indo-
nesië per zeepost en in het verkeer met
België en Luxemburg blijft het port der
brieven ongewijzigd.
Briefkaarten 15 et (12 et). (Suriname, Ned.
Antillen, Ned. Nieuw-Guinca, Indonesië per
zeepost en voor België en Luxemburg? et).
Gedrukte stukken, acten en monsters 5 et
per 50 gram (4 et), voor kranten, boeken
en tijdschriften 3 et per 50 gram (2 et).
Brailledrukwerken. Het port der braille-
drukwerken in het internationaal verkeer
is verlaagd tot l et per 1000 gram (2 et).
Inklaringsrecht: voor brief postzendingen
50 et (35 et), voor postpakketten f 1.—
(40 et).
Ook de tariefswijziging voor de verzending
v M M hicbtpost naar Ned. Nieuw-Guinea,
Indonesië en naar nagenoeg alle overige
bestemmingen gaan l Juli in.
Aantekenrecht (binnen- en buitenland)
20 et (15 et), vastrecht voor postpakketten
met aangegeven waarde 20 et (15 et).

Nieuw frankeerzegel
In gebruik worden genomen frankeerzegels
van 7 et (cijferUpe) en br iefkaar ten (met de
beeltenis van H.M. Koningin) van 7 en 15 et.
In de toekomst zullen alle frankcerzegcls
in waarden beneden 10 et worden uitge-
geven in het zgn. cijfertype.
De zegclafdruk op de briefkaarten blijft
de beeltenis van H.M. Koningin houden.

CONCERT
Heden Zaterdagavond zal het zomerseizoen
worden geopend met een concert in de
muziektent, te geven door de Chr. muziek-
vereniging Sursum Corda, de Chr. Gein.
Zangvereniging" Excelsior en het Vordrns
Dameskoor.
Willen de ouders er op toe zien, dat hun
kinderen niet zonder geleide naar het con-
cert gaan, daar het voor de uitvoerenden
zowel als voor de serieuze luisteraars zeer
hinderlijk is, als de jeugd daar lawaai
maakt.
Maandagavond zal de muziekvereniging
Coneordia een muzikale rondgang door
het dorp maken, ter gelegenheid van de
verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard.

RALLYDEELNEMERS NAAR DE
KAASFABRIEK

Maandag hebben de deelnemers aan de
Zutphen Rally ook de kaasfabriek a lh ie r
bezocht, waar zij bijzonder gastvrij zijn
ontvangen. Gezeten op banken hebben zij
het gehele productieproces kunnen volgen.
Ook hebben ze zich kunnen verzadigen aan
de melk en de karnemelk, ook werd na-
tuurli jk de kaas geproefd. Ze \ \ a r en zeer
dankbaar voor Tietgeen ze gezien hadden.

MOTORONGELUK
Doordat de motor slipte kwam Dr W. N.
Lulofs zodanig te vallen, dat hij een sleu-
telbeen brak. Met een auto moest hij nanr
zijn woning worden gebracht.

Kerkdiensten Zondag 28 Juni
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds M. G. Sterringa van Zutphen
10.15 uur Ds J. H. Jansen.

Medler
8.30 uur de Heer J. Ribbink van Ruurlo

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema

R.K. Kerk
7 uur H. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 27 Juni van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 28 Juni Dr Lulofs, telef. 255
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

YVeekmark t

Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 124 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37. — tot f 44.—
per stuk. De handel was traag.

Burgelijke stand van 19—25 Juni 1953.
Geboren: z. v. W. Groot Nuelend en M. G.
Groot Nuelend-Bogchelman.
Gehuwd: H. Harmsen en H. Schotsman.

LAATSTE GELEGENHEID INENTING
Ouders van niet-schoolgaande kinderen
worden er op geattendeerd dat op Woens-
dag l Juli a.s.,' om half drie in het wijk-
gebouw van het Groene Kruis voor de
laatste maal gelegenl^fe^ u ordt gegeven de

e^Pnkinderen te laten tegen diphterie.

ONDERLING HENGELCONCOl RS
Zondagmorgen hielden de leden van de
Vordense Hengelaarsver. in het Kanaal bij
Kei'dc een onderlingeJu'iigelwedstrijd. De
loting om de plaatse^pad plaats in cafó
De Zon, waarna een 30-tal deelnemers
naar Eefde toog om hun geluk te beproe-
ven. Er werd gevist van 6 — 9 uur. Ondanks
het ideale weer was de vangst maar matig.
In het totaal vingen zes leden bovenmaatse
vis. Om 10 uur werden in café De Zon de
prijzen uitgereikt door do voorzitter, de
heer Bello. De winnaars waren: l W. van
Til, 266 gram, 2 J. M. Masselink, 253 gr.,
3 J. v. d. Linde, 137 gr., 4 A. Jansen, 63
gr., 5 D. Bargeman, 58 gr., 6 J. Besselink)
38 gr. De drie overige prijzen werden ver-
loot onder hen, die niets gevangen hadden;
zij kwamen terecht bij H. Vlogman, H.
Bargman en Th. Hartman. De vereniging
had voor mooie prijzen gezorgd.
De heer Bello dankte tenslotte de contro-
leurs voor hun belangeloze medewerking
en deelde verder nog mede dat er op
Zaterdag 18 Juli wederom in het Kanaal
een onderlinge wedstrijd gehouden zal wor-
den en wel van 6 — 9 uur 's avonds. Ook
maakte hij de leden attent op het Natio-
naal Visconcours te De Steeg op Zondag
12 Juli, waaraan — naar hij hoopte — i
vele leden zullen deelnemen, vvelke ziel*
één week tevoren bij het bestuur dienen
op te geven. Tenslotte wees hij de henge-
laars er op dat op l Juli de visacte haar
geldigheidsduur verliest en de leden op
het gemeentehuis een nieuwe acte moeten
aanvragen.

VOETBAL
Vorden I heef t in de wedstrijd tegen LJax
te Hengelo, welke de/e vereniging georga-
niseerd had in verband met haar 25-jarig
bestaan, er niet veel van te rech t gebracht.
Aanvankel i jk ging de strijd nog wel gelijk
op, doch de hoge temperatuur speelde
vooral Vorden in de t w e e d e h e l f t pa r ten .
Het regende .na de rust doelpunten. Met'
7 — 2 moest Vorden tenslotte het onderspit
delven. Vorden kwam vrijwel volledig in
bet veld. \ an f r aa i spel was er — dank zij
de warmte — niet veel te bespeuren en
ook de spanning ontbrak. Dat is bij der-
gelijke derby's wel eens anders geweest.

BIJENVERENIGING M.V.K.
De bijenvereniging M.V.K; heeft ons ver-
zocht om onze lezers attent te maken op
een mededeling omtrent cursussen in de
bijenteelt onder andere „bedrijfsmethoden'1,
„Koninginneteelt", enz. in het Mededelin-
genblad van deze week.

50 JAAR NOTARISKLERK
Op l Juli hoopt de heer G. Koerselmaii
de dag te herdenken dat hij 50 jaar ge-
leden als notarisklerk op het Vordense
notariskantoor in dienst trad. Achtereen-
volgens heeft de jubilaris drie Vordense
notarissen met zijn zeer gewaardeerde
werkkracht terzijde gestaan en wel al ler-
eerst notaris van Haaf ten. Het kantoor1

was toen nog gevestigd in het huis, waar
thans nog jhr van Haaften woont. Ver-
volgens diende de jubilaris vele jaren onder
notaris Numan en tenslotte vanaf 1929
tot op heden bij notaris Rombach. De heer
Koerselman vervult behalve zijn taak bij
de notaris noe enkele bestuursfuncties,
w a a r die bij het Groene Kruis wel de
meeste tijd vergt. Ook op kerkelijk ter-
rein heeft hij goede diensten bewezen. In
de Geref. kerk is hij jaren lang 'ouderling
en diaken geweest.
Het zal deze in Vorden zeer geachte jubi-
laris op l Juli zeker niet aan belangstel-'
line ontbreken. Er wordt, volgens achter-
staande advertentie in Hotel Bakker een
receptie gehouden.

RAADSVERGADERING
A.s. Maandag komt de Gemeenteraad de/er
gemeente weer bijeen. Vw^le orde is:
1. Opening, 2. Notulen. ^^Ifcekomen stuk-
ken, 4 Onderzoek geloofsbrieven van de
nieuw benoemde raadsleden. 5. V a s t s t e l -
ling rekening; 1952 van het Algemeen \ r iu-
fonds, 6. Benoeming lid Alg. Arm fonds.
7. Raadsbesluit tot voorbereiding herziening
uitbreidingsplan,' 8. V erb^kring Stations-
weg, 9. Gemeentelijke gi|^itie i.z. over-
bruggingshypotheek van de N.V: Gelders-
Brabantse Bouwkas, 10 Vaststelling credi t i
in rekening-courant voor het jaar 1953. l I .
Verkoop van een stukje grond in de buurt-
schap Delden aan G. J. Yruggink, 12. Over-
name pootrecht aan de Almenseweg, 13.
Verordening, als bedoeld in artikel I I , lid
l, der Winkelsluitingswet 1951, 14. Mach-
tiging voor het doen opmaken van een
rioleringsplan, 15. Intrekking van een vast-
gestelde pensioengrondslag, 16. Begrotings-
wijzigingen 1952 en 1953, 17. Rondvraag,
18. Sluiting.

GESLAAGD
Voor het eindexamen H.B.S. B van het
Baudartius Lyceum te Zutphen zijn ge-
slaagd: D. Bode, J. H. Harmsen, R. rïuur-
nemaii, H. W. Lulofs en J. V. Plas.
M e j . R. Poesse, leerlinge van de Meisjes
V akschool te Zutphen, slaagde te Haarlem
voor het examen Lerares JN.a.
Aan de Vakschool voor Meisjes te Zu tphen
behaalden het diploma Hulp in de Huis-
houding: G. J. Brouwer, G. A. Luesink
en W. H. Smit.
Het diploma Huisnaaister: M. Weekhout
en G. M. Weenk.
Ken getuigschrift van de voorbereidende
cursus ontvingen: A. H. Boers, S. G. Bonke,
M. H. E. Brokke, J. W. Hissink, G. van
Houte. F. M. Jansen, G. Janszon, G. H.
Lettink, J. B. Nijhuis, H. G. Tragter, H.
\. M. Wolbert en B. J. W. Wolsink.
Bevorderd naar de 2e klasse Hulp in de
Huishouding: M. G. Wahl.
Mej. H. Knoef slaagde aan de Rijkskweek-
school te Doetinchem voor het diploma
Handenarbeid*
Te A l m e l o slaagde onze plaatsgenoot. de
beer F. H. A. Wolbert , voor het diploma
E.H.B.O.

VEEL KINDEREN
J.l. Zondag werden in de Ned. Herv. kerk
niet minder dan 1$ kinderen ten doop
gehouden.

BEDRIJFSONGEVAL
De heer St. had bij het slijpen van een buis
in de Empo-labriek het ongeluk dat hem
de buis uit handen schoot en met kracht
tegen zijn kaak en daarna in zijn hek
sloeg. Met ernstige verwondingen werd hel
slachtoffer naar het ziekenhuis te Zu lphen
vervoerd en aldaar verbonden te zijn naar
het z iekenhuis te Utrecht gebracht. Daar-
heen vergezelde hem zijn vader, die naast
de chauf feur had plaats genomen. Bü Apel-
doorn werd de auto door een andere wagen
aangereden, waardoor St. sr. met het hoofd
door de voorruit werd geslingerd. H ij w e r d
aan het gezicht ernstig verwond en moest
in het ziekenhuis te Apeldoorn met een
hersenschudding worden opgenomen. De
auto was vrijwel geheel vernield.

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

Eindspel
van W. van Dalen,

Zwart
2 3 4

Zwart l schijf op 25 en l dam op 37, wit 3 dammen
op 15, 44 en 45.
Wit speelt en wint!

In dit soort eindspelen is het voor zwar t ik- <-m
ge kans om remise te verkrijgen, door t i j d i g de over
tollige schijf te offeren. Doet hij dit niet , dan is ju i s .
die schijf, de oorzaak van het verlies der partij.
Ook in dit eindspel is verzuimd de schijf te offeren
en wit maakt er nu handig gebruik van hiermede de
winst te behalen en wel als volgt :

Wit Zwart
1. 44—35 ! 37-26 (A.B.)
zwart kan niet meer los staan, daar dan 35—30 met
winst volgt.
2. 15—42 26x48
3. 45—34 4 8 x 3 0
4. 35 x 24 met winst.

op 37—46 van zwart volgt wit 15—20, 45—23 en
35 x 13.

B
op 37 — 5 volgt wit 15 — 29, zwart gedwongen 5—46,
(want op 5 — 10 volgt 35 — 19 met winst) wit 29—20
zw. 25x14 , wit 45—23 en 35x13 , met winst.

UITSTAPJE „ INTKKNOH"
Begunstigd door stralend zomerweer heb-
ben een 40-tal leden met bun dames van
de K.K. Toneelvereniging . . In te rnosV hun
jaarl i jks u i t s tapje gemaakt . Al voor dag
rn d a u w werd er gestart en ging de reis
per luxe Deto-touriiigcar over Hengelo en
Doetinchem naar Zevenaar, waa r ev en w e r d
gepauzeerd. Via bet Loo-veer bij Huissen.
w a a r de Hijn werd overgestoken, w e r d de
tocht voortge/.et naar Nijmegen, waa r v e r -
schillende bezienswaardigheden werden be-
zocht, o.a. 't Valkhof. In Berg en Dal
genoot men van de prachtige ve rgez ich ten
op het heuvelachtige Dui tse grensgebied en
de vlakke Ooypolder langs de Waal. Van
hieruit werd het Canadese ke rkhof be-
zichtigd te (ïroesbeek en w e r d h i e r n a af-
scheid genomen van de Kare l s t ad . \ ia het
(•elders Haagje en Ve lp be re ik te men als
laatste halteplaats de l'oshank, waar nojr
een gezellig uur t je w e r d doorgebracht .
Uiters t voldaan keerde men h i e r n a h u i s -
waar t s r n bereikte het gezelschap om ha l l '
elf weer de Kranenburg.

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



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden.

P. G. H. v. Asselt
W. A. v. Asselt-

Versteege

Vorden, Juni 1953.

Voor de vele geluk-
wensen, bij ons 30-jarig
huwelijksfeest ontvan-
gen, betuigen wij onze
hartelijke dank.

J. A. Eykelkamp
G. A. Eykelkamp-

Hartman
en kinderen

Vorden, Juni 1953
Medler E 108.

Alle soorten pluim-
vee gevraagd. Zoekt
Uw voordeel. Het van
ouds bekende adres:

W. ROSSEL

Pluimveehandel
Telef 283 Vorden

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

metseen goede

jftartenj-

jQ££e modedten uit
voorraad en onder

garantie Ceverêaar

Leerjongens
gevraagd

van 14 t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

G E MS Metaalwerken
Vorden

Paarden
hebben geen last van
vliegen na een lichte
bespuiting met

LIEVOTOX

Nico Keune

Woningruil.
Aangeb. burgerwoon-
huis in Winterswijk,
gezocht dito in Vorden.
Te bevr. Bur. Contact.

Te koop gevraagd l
a 2 h.a. bos- of hei-
degrond, brieven met
prijs opgaaf onder no
20, bureau v. d. blad.

Aquarium te koop, 30
x 20 cm. met tropische
vissen. Hilferink, Het
Hoge 46

Te koop 4 perc. hooi-
gras, br. inl. voor of
op 29 Juni nm. 8 uur
bij J. Gotink, Branden-
borch, E 99.

D.V. Woensdag l Juli a.s. hoopt onze
Vader, de heer

G. KOERSELMAN

de dag te herdenken, dat hij 50 jaar
werkzaam is op het Notariskantoor te
Vorden.
Gaarne geven wij u de gelegenheid de
Jubilaris op die dag geluk te komen
wensen van 3—4.30 uur n.m. in Hotel
't Wapen van Gelderland te Vorden.

de kinderen
M. B. G. Kroese-Koerselman
J. Kroese
R. J. Koerselman
W. J. Koerselman-Smeitink

Vorden, Juni 1953.
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EMPO Rijwielfabriek

vraagt voor direct

Ie klas bankwerkers
voor de onderhoudsafdelingen

en

flinke leerjongens
ter opleiding in de rijwielbranche

Prettige werkkring met eigen

pensioenfonds voor de oude dag

ATTENTIE

(geniet van de natuur!
GAAT U KAMPEREN?
Huur dan bij ons een ten^Én
spreek vroegtijdig af.

Aanbevelend:
Eerste Vordense Tentenverhuurinrichting

G. W. LUIMES, Vorden, Tel. 421

ATTENTIE

H.H. landbouwersen klppenhouders
Bestel nu uw

KOLONIEHOKJE
voor de jonge hennen.
Kom geheel vrijblijvend kijken
naar ons model-hokje voor ong.
60 hennen, tevens met autom.
voerbak voor 25 kg korrelvoer
Prijs f 45.—

Te bezichtigen bij

P E L G R O M - WIERSSE

H.H. Landbouwers!
Wij stellen ons beschikbaar met

mestverspreider
aftakas-aandrijving en brede banden.

Beleefd aanbevelend,

J. W. Seesink, 't Hoge 5, Vorden

Volgende week
komt ze!

Tel. 350Óteeds vatier

KISTEMAKER

Rusthuis Het Enzerinck
vraagt flink beschaafd meisje

voor dag of dag en nacht, dat opgeleid wil
worden voor verpleeghulp en

een net handig meisje
voor hulp in de keuken, voor d. of d.e.n.

Heden Zaterdagavond

öpeningsconcert

te geven door de Chr. Gem. Zangver.
„Excelsior", de Chr. Muziekver. „Sur-
sum Corda" en „Vordens Dameskoor".

Aanvang 7.30 u. in de muziektent

Ook in

Kinderschoenen
slaagt u beter bij W u l l i t l k

Onbetwist de Schoenenspecialist

Adverteren doet u nooit geen kwaad,
Maar 't beste is: met regelmaat!

Profiteer van onze lage advertentieprijzen.

•De advertenties moeten u i ter l i jk des
Donderdags in ons bezit zijn. Tel. 404

Verhoogt de smaak
van uw yoghurtpap
door toevoeging van

ijognurt vlapoeder
p. pakje (vold. v. l l /2L) 14 et

Voor jong en oud:

roomijs-pudding
per pakje 30 et
me t verrassing in ieder pakje

Kinderen uit Vorden en omgeving,
wordt allen lid van onze

Óprookjescluo

deelname geheel gratis

S MIT t Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

Wij komen graag even bij U

J. B. GERRITSEN
Molenaar Vorden

OLIÈFABRIEKÉN lliP̂ GA LY É - D Ë L F T

Weder ontvangen:

v et'nade s
nieuwe soorten watels
MOCCA STANGEN
FRUITWAFELS
FRAMBESCA
FROU FROU
CHOBISCO (melk en puur)

Luxe blikjes biscuits f 2.25
Busslnk's kan tkoek p. 500 gr. 42 c.
Droge boerenmetworst 100 „ 45 c.

S N
A.s. Woensdag 1 Juli

GESLOTEN
wegens opmaken v. de balans

Levensmiddelenbedrijf

FaJ.W.ALBERS
Telef. 232

25 cent
kosten bij ons

3 rollen closetpapier

De Kleine Bazar
Steeds beter altijd goedkoper

NICO KEUNE

Vegla inmaakglazen
alle maten in voorraad

Vi L - V, L - § 1 L - T/2 L en 2 L

• Losse ringen

• Inmaakketels

• Inmaakthermometers

• Beugels

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestr. l 2 Telef. 364

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

het lijfblad van elke echte Vordenaar l

Uitgave van Drukkerij Wolters
Nieuwstad, Vorden. Telef. 404

EXAMENTIJD:!
PRISMATIJD! \
Geef Uw zoon
ol dochter een

Prisma horloge als
examen-cadeau l

Fa Martens
Vorden

Zware biggen te koop
bij J. W. Wesselink,
't Elshoff

Zware biggen te koop.
J. B. Voskamp, Vos-
kuil.

Te koop:

boerenkool
planten

D. Klein Geltink
,,Klein Garmel"

Te koop toom mooie
biggen. B. Klumpen-
houwer, D 56, Wil-
denborch.

Te koop 2 pers. ledi-
kant met spiraal. W.
Bouwmeester D 110

Te koop partij cement-
pannen. G. Branden-
barg E 49 Linde

Te koop jonge konij-
nen. Wim Sloetjes,
,,de Menkhorst"

Te koop 2 perc. hooi-
gras, plm. 40 are, ach-
ter G. Wolbrink, Bek-
veld, Hengelo G. Br.
inl. voor 30 Juni nm.
8 uur bij H. J. Meme-
link, Linde E 8 Vorden

Te koop beste neu-
rendeF.H. vaars, prod.
M. 4805 kg melk met
4,08%vetin321 dagen
ook ruilen v. gust vee.
G. J. Harmsen, Esse-
lenbroek, Noordink,
Hengelo (Gld.)

Te koop een roodbont
maalkalf van goede
productie bij D. Hiet-
veld, Hackfort.

Uw roestige teil

kan weer nieuw
worden

Volgende week bren-
gen bij

Nico Keune

Let op de prijs en kwaliteit!
Van Nelle's thee 65 et koffie 181 et
Douwe Egberts thee 65 et Andere thee 58 et
Delftse slaolie f l .60 p. fl. Reinders slaolie f l .60 p. fl.
Liebig kippensoep van 50 voor 40 et
Margarine van 44 voor 39 et p. pak
Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen.

Extra reclame voor Zaterdag:

500 gr.
200 gr.

spek
lunchworst

100 et
45 et

00 gr. gev. ontb.spek60 et

200 gr. ham
200 gr. boterhamw.
200 gr. hamspek

90 et
60 et
70 et

Beleefd aanbev. Wlm KRIJT Dorpsstraat 32


