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De Groepscommandant van de Rijkspolitie alhier verzoekt plaatsing van het volgende bericht:
DRIE SLACHTOFFERS.
De Groepscommandant der Rijkspolitie bericht
dat in 1954 te Vorden te veel aanrijdingen
hebben plaats gevonden. Hierbij werden vele
personen soms zwaar gewond en zelfs drie
met dodelijke afloop, de materiële schade
loopt in de duizenden. De gevolgen zijn dus
ontzettend, waarom ik een beroep doe op alle
voetgangers en andere deelnemers van het
verkeer.
Zorg voor tijdige en goede verlichting aan
alle voertuigen en rijwielen, zowel voor als
achter. Bestuurders van motorrijtuigen, beheerst u en weest Heer in het Verkeer. Denk
aan de voorrangsweg.
Voetgangers, blijf nooit op de weg staan
praten en nimmer op een kruispunt; het is
bovendien verboden. Kijk goed uit voor u de
weg oversteekt.
De Rijkspolitie zal streng toezien.
GEVONDEN VOORWERPEN.
l muntbiljet van ƒ 2.50; 5 portemonnaies met
inhoud; l armband van geldstukjes; l actetas,
inhoudende sleutels; l kinderbril; 2 alpinomutsen; l schroevendraaier; l zakmesje; 2 shawls;
l Lipssleutel; l paar glacé dameshandschoenen; l beiteltje en een magneet; l kinderpet
met oorkleppen; l doublé armband, terwijl
enige honden zijn komen aanlopen.
VERLOREN VOORWERPEN.
l heren polshorloge; 2 dameswanten; l paar
kinderwanten; l wollen shawl; l regenjas, l
rechter damesschoen.
Inlichtingen op het Bureau der Rijkspolitie op
werkdagen van 14—17 uur.
ZANGERS-AVOND MANNENKOREN.
Het Vordens Mannenkoor houdt jaarlijks een
contactavond, waar niet alleen Vordens Mannenkoor zich laat horen, doch waarvoor ook
zusterverenigingen uitgenodigd worden. Ditmaal waren de koren uit Eibergen, Winterswijk en Doetinchem op bezoek.
De voorzitter, de heer A. Bielderman verwelkomde in 't bijzonder de burgemeester, de
ere-voorzitter, de heer Emsbroek en de ereleden de heren J. Rengelink uit Doetinchem.
Burgemeester Van Arkel memoreerde dat dit
de vierde contactavond was en dat het Doetinchems Mannenkoor voor de vierde maal aanwezig was, wel een bewijs dat de koren graag
naar Vorden komen. Hij hoopte dat ook in de
komende zomer V.V.V. op een ruilconcert
mocht rekenen. Spr. legde er verder de nadruk op dat de Vordense zangkoren dringend
behoefte hebben aan nieuwe en goede krachten, willen zij hun vooraanstaande positie
handhaven. Daarom sloeg hij de waarde van
contactavonden hoog aan. De koren kunnen
elkaar horen en hierdoor krijgt men waardering voor eikaars prestaties en worden
vriendschapsbanden gelegd.
Elk koor voerde vier werken uit. Het Eibergens Mannenkoor o.l.v. G. J. te Winkel opende met een uitstekend programma.
Vordens Mannenkoor o.l.v. D. Wolters voerde
eveneens een goed programma uit. Een uitbreiding van het koor zou het volume ten
goede komen.
Na de pauze zong Doetinchems Mannenkoor,
dirigent H. Strik. Winterswijks koor onder
leiding van de heer J. Kroon sloot de rij.
Met samenzang van alle koren van ,,Die
Nacht" van Schubert werd deze op hoog peil
staande avond besloten.
De ere-voorzitter, de heer H. B. Emsbroek,
was de tolk der aanwezigen, toen hij de zangers dank bracht voor dit prachtige concert.
Er zijn in Vorden nog tal van goede zangers.
Spr. hoopte, dat zij zich zouden aanmelden
Hierna volgde nog een prettig samenzijn, afgewisseld met een dansje. Een orkestje o.l.v.
D. de Boer zorgde voor muzikale afwisseling
tijdens de pauzes en later voor dansmuziek.
PLUIMVEE EN KONIJNEN.
De pluimee- en konijnenvereniging vergaderde in hotel Bakker onder leiding van de heer
H. J. Lijftogt. De vereniging telt 21 leden. Dit
jaar werden op diverse tentoonstellingen goede resultaten geboekt. Penningmeester J. Wahl
meldde een klein nadelig saldo. Het aftr. bestuurslid H. J. Lijftogt werd herkozen. Men
wil in dit'jubileumjaar (35-jarig bestaan) weer
een reisje organiseren.
De voorzitter bood de heer Wahl, die 25 jaar
lang een bestuursfunctie had vervuld, een
vulpen aan voor al het werk dat hy voor de
vereniging heeft gedaan.

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

KERKDIENSTEN Zondag 13 Februari
Gebouw Irene
9 uur en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds J. van den Berg, Zutphen.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis
Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 12 Febr. van 5 uur t.e.m.
Zondag 13 Febr. Dr De Vries, telef. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarki
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 83 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 45. _ tot f 54.—
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 4 t.m. 10 Febr.
Geboren: z. van H. M. A. Helmink en A.
M. J. Helmink-Nijenhuis; d. van J. Bosch
en J. L. Bosch-Straatman; z. van J. v. Amerongen en ƒ. van Amerongen-Klein; z. van
H. Rossing en A. Rossing-Kost.
Ondertrouwd: F. A. Oonk en H, H. Schneider.
Gehuwd: A. J. Wentink en G. van der Veen;
M. F. ƒ. Wellink en B. J. Hengerer.
JAARVERGADERING BUURTVERENIGING
DELDEN.
Onder leiding van de heer M. H. Gotink hield
de buurtvereniging Delden in café 't Zwaantje
de jaarvergadering.
In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitter in 't bijzonder de heren Wiersema, Par«> en Bongers van het rijkslandbouwconsutschap uit Zutphen.
t verslag van de secretaris, de heer F.
Mullink, vermeldde o.a. dat de vereniging
thans 104 leden telt. Gememoreerd werden de
uitstekend geslaagde oriënteringsrit per rijwiel
tijdens 't buurtfeest en het behalen van het
Vordense kampioenschap trouwtrekken tijdens
door de V.V.V. en de winkeliers georgajeerde feestweek.
De penningmeester, de heer G. J. Brummelman, maakte gewag van een batig saldo van
ruim ƒ 400.—.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren M.
H. Gotink, G. J. Brummelman en W. A. B.
Borgonjen herkozen. In de vacature A. Verstege en F. Mullink, werden gekozen de heren
J. Besselink en J. Eulink.
De voorzitter dankte de scheidende secretaris
voor het vele, wat hij gedurende acht jaar
in zijn bestuursfunctie voor de vereniging
heeft gedaan.
Hierna hielden de heren van het landbouwconsulentschap een causerie over de mollenbestrijding. Besloten werd nog zich met een
plaatselijke mollenvanger in verbinding te
stellen om gezamenlijk de mollen te bestrijden.

t

„MOSSELS BELANG".
In café Schoenaker hield de fok- en controlevereniging „Mossels Belang" haar jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer A. J.
Oltvoort. Uit de verschillende jaarverslagen
bleek, dat er over het boekjaar 1954 met 200
koeien aan de melkcontröle was deelgenomen.
Door de secretaris, de heer W. G. Ruiterkamp
waren in het afgelopen jaar 93 kalveren in
het jongveeregister ingeschreven.
Het dekgeld voor stamboekkoeien werd vastgesteld op ƒ 7.— per dekking, dat voor nietstamboekkoeien op ƒ 6.—.
Vervolgens werden de leden nogmaals attent
gemaakt op de inlevering der z.g. geboortekaarten van alle kalveren met duidelijke vermelding van bijzonderheden nml. abnormaal
gewicht, te vroeg geboren, misvormd etc. Het
niet inleveren dezer kaarten kan leiden tot
intrekking van de rijkssubsidie. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de heren G.
van Ark en J. Huls herkozen.
GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot J. W. Polman, leerling van
de Handelsavondschool, slaagde voor het
practijk-diploma Boekhouden van de Nederlandse Associatie voor Practijkexamen.

VOETBAL.
De wedstrijd, welke Vorden I Zondag tegen
Keyenburgse Boys speelde, heeft wel een
bijzonder slot gehad. Toen Vorden even voor
het einde nog met 2—l achter stond, werd
er een aanval opgezet, waarbij de bal voor
de doelmond gezet werd. Na de keper omspeelt te hebben werd er een schot op doel
gelost, waarbij de Keyenburgse back de bal
met de hand oppikte, omdat de bal volgens
zijn mening out geweest was. De scheidsrechter kende een strafschop toe, temeer omdat hij niet afgefloten had.
Op protest van de Keyenburgse grensrechter,
die beweerde dat de bal wel out geweest
was, werd de beslissing van de scheidsrechter
weer geanuleerd. Vorden was het waarmee
niet eens, zodat na afloop der wedstrijd de
penalty genomen en in een doelpunt
omgezet werd. De taak is nu aan de protestcommissie om uit te zoeken, wie gelijk heeft.
Voordien heeft Vorden goed partij gegeven,
vooral voor de rust. De invaller midvoor v. d.
Laan smaakte het genoegen een doelpunt te
maken. Na de rust waren de Boys aanvankelijk sterker, met als gevolg twee doelpunten.
Het laatste kwartier deed Vorden verwoede
pogingen om gelijk te maken, waarin zij behoudens de penalty - - niet slaagde. Een
aelijk spel had ongetwijfeld de verhouding
beter weergegeven. Vorden telde 2 invallers.
Vorden A speelde met 2—2 gelijk tegen Baakse Boys A.
A.s. Zondag ontvangt Vorden SVDES uit
Eibergen, welke ook al niet tot de sterke
ploegen gerekend mag worden. Er zit dus voor
Vorden ongetwijfeld een winstkans in, vooral
als er zo energiek gewerkt wordt als tegen
Keyenburgse Boys. Het kan er Zondag wel
spannen.
Vorden II speelt om 11 uur in Warnsveld
tegen de Boys II. De rest van Vorden is vrij.

ZENDINGSAVOND.
insdagavond werd in Irene een zendingsrond van de Hervormde Gemeente gehouden.
Ds Jansen had de leiding van deze avond. Na
het zingen en gebed vertelde ds Jansen over
het honderdjarig bestaan van de zending op
Nieuw-Guinea. Op 5 Februari 1855 gingen
twee Duitse zendelingen Otto en Geissler op
het eiland Mansinam aan wal. Deze twee
mannen waren handwerkslieden die in hun
vrije tijd de inheemse bevolking tot het christendom wilden bekeren. Van de taal kenden zij
geen woord en het ontbrak hen ook aan elke
medische hulp. Geen wonder dat in de eerste
jaren de zichtbare resultaten gering waren.
Later nam de Utrechtse Zendingsvereniging
de zending op Nieuw-Guinea ter hand.
Een bekende zendeling was van Hasselt, die
44 jaar lang zijn krachten en gaven aan dit
land gegeven heeft.
Hierna werden een paar prachtige filmstroken
over land en volk van Nieuw-Guinea gedraaid.
Daarna vertelde „meester" van Kempen over
zijn werk als hoofdonderwijzer aan een opleidingsschool op het eiland Korido. Deze begon met zijn dank uit te spreken aan allen die
hem enkele jaren geleden een zending verbandmiddelen hadden doen toekomen, om
welke artikelen hij destijds zeer verlegen
was geweest.
De heer van Kempen vertelde op geestige
wijze van zijn belevenissen met de 260 inlandse scholieren, die in internaten zijn ondergebracht. Op Korido is geen medische hulp te
verkrijgen. Men heeft met een prauw drie
dagen nodig om het eiland Biak te bereiken.
De dokter komt dan zo spoedig mogelijk met
een motorboot. Voor een ernstig ziektegeval
duurt dit alles veel te lang. Het is daarom een
lang gekoesterde wens van spreker om in het
bezit te komen van een snelle motorboot.
Na de pauze kregen de talrijke aanwezigen
de gelegenheid om hun vragen op de heer
van Kempen af te vuren, welke alle uitvoerig
beantwoord werden.
Tenslotte bedankte ds Jansen „Meester" van
Kempen voor zijn interessante causerie en beloofde dat ook Vorden zijn steentje zou bijdragen voor het aanschaffen van de zo vurig
begeerde motorboot.
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GRIEP! ^
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Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 Ct.

BIJZ. LAGERE

LANDBOUWSCHOOL.

Door het bestuur en personeel van de Bijz.
Lagere Landbouwschool alhier werd in het
gebouw Irene een contactavond met leerlingen, oud-leerlingen en ouders belegd.
Na een kort openingswoord door het hoofd
der school de heer G. J. van Roekei, werd
door de heer Bussink uit Aalten een film vertoond over het ontstaan van de Chili salpeter.
Hierbij wees hij er op, dat ondanks de vervaardiging der verschillende stikstofmeststoffen nog steeds de Chili salpeter de stikstof is
bij uitnemendheid.
Vervolgens kreeg men enige bijzondere gebeurtenissen uit schier elke Nederlandse provincie te zien, o.a. zeilwedstrijd te Grauw,
folkloristische optocht in Drenthe, schuttersfeest in Limburg, enz. Deze film droeg tot titel
„Het vruchtbare Land". De heer van Roekei
deelde vervolgens mede, dat in overweging
wordt genomen een z.g. kalverclub op te
richten voor jongens van 13 tot 17 jaar. Het
doel hiervan is dat elke jongen één kalf ter
verzorging voor zijn rekening neemt. Hierdoor zal getracht worden de vee-verzorging
bij de jongens te stimuleren.
Ook adviseerde spr. de ouders op het huiswerk toezicht te houden.
Tenslotte wees de secretaris, de heer W. G.
Ruiterkamp, op het nut van deze avond en
bracht het schoolpersoneel dank voor het
vele werk aan de school verricht. Verder
dankte spr. de heer Bussink voor het door
hem gebodene en wekte de aanwezigen op
als lid der school toe te treden tegen een
geringe contributie van ƒ 1.50 per jaar.

A.R. KIESVERENIGING.

Onder voorzitterschap van de heer A. J. Lenselink hield de A.R. Kiesvereniging in samenwerking met de A.R.J.O.S. een ledenvergadering waarin als spreker optrad de heer T j.
Dijkstra, voorzitter van de A.R. Staten Centrale „Zutphen" te Zutphen. Deze vergadering
was naar omstandigheden goed bezocht. De
voorzitter heette inzonderheid welkom de
spreker en enkele dames die mede ter vergadering waren gekomen.
De heer Dijkstra begon zijn inleiding over
„Het Bisschoppelijk Mandement" met te zeggen, dat voor dit Mandement in ons land veel
belangstelling bestaat, getuige de vele brochures die er over geschreven zijn en uit vele
artikelen in diverse dagbladen.
Spreker behandelde dit onderwerp uitvoerig.
Aan het slot van zijn inleiding wekte hij de
aanwezigen op medewerking aan de tot standkoming van een Soc. Econ. plan te verlenen.
De voorzitter dankte spreker voor zijn gehouden duidelijke uiteenzetting van dit Mandement.
VEILIG VERKEER.

De Vordense afd. van het Verbond v. Veilig
verkeer, welke 260 leden telt, hield in Hotel
Bakker een propaganda-avond. Voorzitter
Folmer kon een vrij groot aantal belangstellenden welkom heten. Spreker wees nog eens
op het ontstellend grote aantal verkeersongelukken. Hierna vertelde de heer R. Edez,
verkeersdeskundige van het verbond voor
Veilig verkeer te Alkmaar, aan de hand van
veel lichtbeelden, over de verkeersmaatregelen.
Na de pauze werd de aangrijpende Amerikaanse film „Er bleven er nog vier" vertoond.
Tot slot kreeg men de bromfietsfilm „De
sterrit naar Uddel" te zien.
Na zijn dankwoord tot de heer Edez wekte de
heer Folmer de aanwezigen op meer propaganda te maken voor het veilig verkeer.
DAMMEN.

De wedstrijd tussen A.D.G. II en Vorden I
eindigde na een zeer spannende strijd met
9—9. Eén partij moest worden afgebroken;
hierin zit voor Vorden nog een kleine winstkans. De uitslag is:
v. Wijhe—Oukes 2—O, Middelink—Lammers
O—2, Bosman—Geerken O—2, Hannema-Breuker 2—O, v. Beek—Klein Bramel afgebr.,
Yntema—Masselink 2—O, Fenger—de Vries
2—O, de Grip—Kamperman O—2, Veenhuizen
—Hoevers 1—1, Hymenseri—Wentink O—2.
A.s. Dinsdag ontvangt Vorden A.D.G. I, die
door een 11—9 overwinning op Almen resds
kampioen is. Dat wordt voor Vorden een
zware strijd.
KALVERDRIELING.

Een koe van de landbouwer Reerlnk uit Delden heeft 3 welgeschapen kalveren ter wereld
gebracht; 2 stierkalveren en l vaarskalf.
„DE TOEKOMST".

De melkcontrolevereniging „De Toekomst"
vergaderde in café Wahl onder leiding van
de heer A. J. Groot Jebbink. Het bleek dat
de vereniging thans 30 leden telt. Op l Juli
werd met 211 koeien aan de controle deelgenomen. 79 kalveren werden in het jongveeregister ingeschreven. Het aftredend bestuurslid A. J. Groot Jebbink werd herkozen. De
voorlopige contributie werd bepaald op J l.—
per koe.

HET BOEK IN ONS LEVEN.

TAFELTENNIS.

Voor de onlangs opgerichte Geref. Jeugdcentrale heeft de heer J. W. Ooms, schrijver te
Soestdijk, een lezing gehouden over het boek
in ons leven. Hij begon zijn lezing met een
episode uit zijn jeugd te vertellen. Ieder mens
heeft z.i. in het leven een opdracht van God
te vervullen. Bij de problemen, die het leven
hem geeft op te lossen, kan het boek hem
behulpzaam zijn. Uit de boeken krijgt uien
een kijk op het leven van anderen, dat ons
vaak tot voorbeeld kan zijn.
Aan het einde van zijn interessante beschouwing las de spreker een stukje voor op boeiende wijze. Hij beantwoordde de vragen, welke
na zijn causerie gesteld werden, tot aller tevredenheid. De voorzitter, de heer J. Wondergem, heeft de heer Ooms voor zijn komst
naar Vorden dank betuigd.

Het schijnt, dat Dio ook in de tweede competitiehelft de draad nog niet te pakken kan
krijgen. De afgelopen week kwam het sterke
St. Lebuïnus II uit Deventer. Het begin deed
vermoeden dat de Dionaren niet al te veel
moeite met hun tegenstanders zouden hebben.
De rollen werden echter omgedraaid en de
gasten wonnen met 3—4. T. Jansen en Hartman zorgden er voor, dat de nederlaag niet
groter werd.
De Dio-reserves hebben zich uit de competitie
teruggetrokken.
DAMRUBRIEK
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers
Zutphenseweg 48 Vorden.
Slagzet in de opening.
J. Zandvliet, Deventer
Zwart
1
2
3
4

TAFELTENNIS.

N.T.T.C. I speelde in Deventer tegen Samenwerking, maar had niet het geluk te winnen,eindstand 7 —3.
Het tweede team deed het beter en wist het
sterke D.A.I.U. uit Deventer een punttje af te
snoepen (5—5). N.T.T.C. III speelde ook een
prima wedstrijd en versloeg Zandweert uit
Deventer met 8 — 2.
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.. dèt is Mirlon, het wonder,
lijk sterke garen, waarvan
U ijzersterke sokken kunt
breien. Na maandenlang ge.
b ruik nog geen slijtage !
Dus G E E N S O K K E N
STOPPEN M E E U !
M i r l o n krimpt niet en
prikt niet: Gezond voor de
voeten door de sterke vocht,
opname.

CONTACT-AVOND VOETBALVERENIGING.

Het bestuur van de Voetbalvereniging Vorden
heeft voor a. s. Dinsdagavond in café Bloemendaal weer een contactavond belegd voor haar
werkende en niet-werkende leden.
Zoals gewoonlijk zal de avond weer gevuld
worden met allerlei wedstrijden, waarvoor
47
48
aardige prijsjes beschikbaar gesteld zijn.
Wit
Daar de Zaterdagavond veelal ongeschikt is
J. F. Geerken,
voor de meeste leden, heeft het bestuur de
contactavond op Dinsdag gezet, in de hoop Stand zwart 20 stukken op: l
dat het bezoek thans groter zal worden,
Stand wit 20 stukken op: 26,
OUDERAVOND R.K. SCHOOL.

• r,

49

Vorden
tm. 6, 8 tm. 19, 23, 24.
27, 30, 33 tm. 39, 41

tm. 50.

Wit
1 31~26
2 19—24
3 34—30
4 40—34

Zwart
18—23

De jaarlijkse ouderavond van de R.K. School
op de Kranenburg, welke in Zaal Schoenaker
12 — 18
werd gehouden, was zeer goed bezocht. Als
7—12
voorzitter van het R.K. Schoolbestuur heette
20—24?
pastoor H. Pensioen allen hartelijk welkom,
De fatale foutzet! Direct uitruilen met
speciaal de nieuwe onderwijzeres Mej. A.
17—21 is het beste, of 20—25.
Haarhuis, die l Februari j.l. in dienst trad in 5 26—21!!
17x29
18x27
de plaats van Mej. A. de Neef.
6 27—22!!
26x37
De voorzitter hield vervolgens een toespraak, 7 37—31!
16x27
waarin hij wees op de noodzaak van katholiek 8 4 1 x 2 1
24x33
33 — 29
onderwijs voor het katholieke kind. Met de 10 38
x 16! met een stuk winst en de schijf op 27
slagzin: „Weest principieel, óók in Uw school- voor zwart
zeer moeilijk te houden is.
keuze" eindigde hij deze met grote aandacht
beluisjfcde inleiding.
Vervd^lns sprak het hoofd der school, de
heer H. Folmer over het doel van een ouderC H l H JU E C l T (NATTERMANN)
avond. Hierna deed hij verschillende mededelingen over schoolaangelegenheden, waaruit
behoort tot een der meest
bleek, dat er thans met de modernste middedoeltreffende middelen waarlen wordt gewerkt. Zo is reeds enige tijd een
over men thans beschikt tot
schooJÉÉlefoon in gebruik, terwijl onlangs ook
doende bestrijding van:
de bewnikking werd verkregen over een
nieuw filmtoestel. Spr. deelde voorts mede, dat
ERKOUDHEDEN
er dit jaar een aanvang zal worden gemaakt
* GRIEP
met de verbouwing van de school, daar deze
door de toename van het aantal leerlingen te
* VERKOUDHEID i.h HOOFD
klein is geworden. De verbouwing omvat o. m.
de uitbreiding met één leslokaal en een dok* MET KOORTS GEPAARDterskamer (voor schoolarts-onderzoek) etc.,
GAANDE VERKOUDHEDEN
de aanleg van een centrale verwarming voor
de gehele school en plaatsing van closets.
* GEBREK AAN EETLUST
Ook zal er dit jaar wederom een schoolreisje
Drogisterij „De Olde Meulle"
worden gehouden voor de leerlingen van de
hoogste klassen. De heer Folmer hield daarna
een praatje over: „Het onderwijs vóór 40 jaar
en nu". Bij de rondvraag kwam de school„Beslist uw Drogist"
melkvoorziening ter sprake. De heer Folmer
zegde toe, hierover nader te informeren.
Na de pauze werden er met het onlangs nieuw
aangeschafte filmtoestel een drietal aantrekkelijke schoolfilms vertoond. Er werd nog een
dankwoord gesproken tot de scheidende onKjijeenkomst
derwijzeres Mej. A. de Neef, die gedurende
zeven jaar als leerkracht aan de school verop Dinsdag 15 Februari om 7.30 uur in
bonden was geweest.

J. M. van der Wal

JONGE KERK - Vorden

MUNHARDT'S

scheppen gezonde regelmaat
RATTI-NIEUWS.

H. Lutb, Nieuwstad

gebouw Irene.
Onderwerp voor deze avond is:
„Waar is je plaats in de kerk?"

De ontmoeting tussen de koploper Ratti en de Na de pauze worden enkele p r a c h t i g e
rode lantaarndrager Deo (Borculo) is in een g e l u i d s f i l m s gedraaid, o.a. de film van
EVANSTON
verdiende 5 — O overwinning voor de thuisclub
geëindigd.
De avond staat onder leiding van Ds J. Langstraat
Na 10 minuten opende de Ratti-middenvoor
de score met een uitstekend doelpunt, gescoord in moeilijke positie, juist in de rechterAls Uw huishoudhulp
benedenhoek (l — 0). 'n Penalty bezorgde Ratti
komt kennismaken.
het tweede doelpunt, terwijl 2 minuten voor
de rust de rechtsbuiten 'n schot loste vanaf
Gekleed in „de blauwe fles",
20 meter afstand, dat door de middenvoor
zult U na een week proef
van richting werd veranderd en doel trof
Shel Butagas bevorderen tot
3—0.
blijvende „huisgenoot".
Het duurde nog ruim een half uur voordat
U zult na (><>n weck proef „de
Ratti's linksbuiten de voorsprong tot 4 — O verblauwe fles" als Uw rechterhand
grootte. Het laatste kwartier werd het spel
beschouwen op weg naar een
ernstig belemmerd door een halgelbui. Enkele
prettiger leven.
minuten voor het eindsignaal wist de groenwitte middenvoor na goed samenspel met de
de ver opgedrongen Ratti-back voor de vijfde
Shell Butagas,
maal te scoren (5 — 0).
Ratti II liet in Baak twee kostbare puntjes
dat is bekend;
verloren gaan, doordat zij van Baakse Boys I
Uw beste
een 6 — l nederlaag kregen te incasseren.
Deze week zijn zowel het eerste als het tweede
huishoudassistent
elftal vrij.
Het derde team gaat naar Baakse Boys II.

VERLOREN:
een damespolshorioge. Tegen bel. terug
te bezorgen bij
H. Lauckhart
Te koop een paar
damesschoenen
z.g.a.n. zwart suéde,
maat 39, billijke prijs,
bij H. Doornink C 144
Te koop 2 zware biggen bij M. Helmink,
Delden
BAKFIETS te koop
met goede banden.
Firma VISSER
Schottelingen te koop
Joh. Lenderink
Hengeloseweg B 8
Biggen te koop.
Wed. Wensink
Linde E 87
Te koop dr. B.B.zeug
keuze uit 2, a. d. teil.
midden en eind Febr.,
een r.b. pink (wit bedr.)
en een solide aanhangwagen. J. Korenblik,
achter station Vorden
Te koop biggen w.o.
enkele B.B. bij
H. J. Veenhuis B 78
Vorden
Aangeboden:
2 pers. ledikant met
spiraal, l wieg, l donker bl. gabardine heren regenjas (52), l pitrieten hondenmand gesloten (model hok.) en
een bagagedrager aan
het stuur. J. Altena,
Boedelhofw. 28 Eefde
Dr. varken te koop,
keuze uit drie.
D. Nijenhuis
bij 't Zwembad
Te koop 3 beste biggen. G. A. Wesselink,
Noordmk E 59
Hengelo-G
Te koop roggestro.
R. Brunsveld,
D 61a Wildenborch

T

Adverteer in

CONTACT

Carnaual-auond
Met grote vreugde geven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

RENÉ
J. van Amerongen
J. van AmerongenKlein
Dicky, Teuny
Vorden, 6 Febr. '55
Medlerschool
Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden,
betuigen wij onze hartelijke dank.
J. L. Uenk
E. C. Uenkvan Asselt

BEZOEKT DE

Carnaval-avond

Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo
Gld. zal op Maandag 14 Februari 1955
om 10 uur v.m. in Hotel Langeler te
Hengelo Gld. publiek verkopen ruim
300 percelen hout. t.w.:

der Muziekver. „Concordia"
op Zaterdag 19 Febr. a.s.
in het Nutsgebouw

Voor het Burgerweeshuis
te Zutphen

Aanvang half acht (precies)

Voor costumes prachtige
prijzen beschikbaar.
Vanaf Maandag H Februari
kaarten in voorverkoop bij
E. Klumper, Dorpsstraat 17
Joh. Harmsen, 't Hoge 21

Vierakker, Febr. 1955
Voor de zeer vele hartelijke blijken van belangstelling bij ons 25jarig huwelijksfeest ondervonden,
betuigen
wij onze hartelijke dank
Herman de Groot
Cisca de GrootSijmons
Plaats „den Bramel"
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de vele
blijken van belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en bij
het overlijden van onze
lieve Moeder, Behuwd
en Grootmoeder
Hendrika Johanna

Voetbalvereniging „Vorden'
A.s. Dinsdag 15 Februari
CONTACT-AVOND
in zaal Bloemendaal.
Aanvang 8 uur.
Zaterdag 12 Febr.,
aanvang 7 uur

DANSEN
in „Concordia"
te HENGELO Gld.

Muziek: „THE RHYTHM PLAYERS"

Jansen
wed. v. A.M.Visschers
Uit aller naam:
Fam. Visschers
Vorden, Galgengoor
C 111
Gevraagd in Ie klas
pension in Den Haag,
liefst voor direct
een echtpaar z.k. of
twee nette meisjes.
Pension Royal,
Statenlaan 16—18,

Telf. 555804
GEVRAAGD:
een flinke

JONGEN
G. J. HOFS,
Kuiper — Vorden
Gevraagd:
Flinke JONGEN
voor de zagerij, liefst
beneden 20 jaar.
Fa H. J. EGGINK.
M e d l e r E l O l a , tel.457
Vorden

't Is ons gebak*.
dot verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.
BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Vordens Mannenkoor
A.s. Maandag
14 Febr. repetitie
in de Fröbelschool

HflUTVERKflPIHG

Ril
EMPO RIJ WIELFABRI
H. B.EMSBROEK - VORDEN
heeft op haar kantoren plaats voor:
a. Typiste (leeftijd 16-20
Mulo of gclijkw. opleiding is vereist.

b. Enkele aank. bedienden
(mnl. of vrl.) leeftijd 16-20 jaar.
Moeten vlot kunnen typen.

c. Enkele jongelui (mnl. of vrl.)
die de lagere school met goed
gevolg hebben doorlopen.
Diploma's zijn niet vereist, maar de
betr. personen moeten vlug en accuraat kunnen werken.
Sollicitaties zowel mondeling als schriftelijk. Inlichtingen worden ook event.
verstrekt door de heer D. LUICHIES,
Insulindelaan 29. (Alleen 's avonds).

Onder Hengelo Gld.:
in Sletterinkheide a.d. Aaltenseweg:
no's l t.m. 20 dennen voor rikken en
slieten.
in de bossen v.h. „Klooster":
no's 21 t.m. 37 dennen voor rikken en
slieten.
in het eikenbos b.h. Kervel:
enige perc. eiken voor timmerhout en
posten.
Onder Linde:
op het „Maalderink":
no's l t.m. 14 zwaar els- en berkenhout
op^.de Vossenberg", achter de Viersprong
no s l t.m. 22 dennen voor rikken en
slieten.
op het Hissink, achter de Voskuil en in
het bosje b.d. Bargkappe:
no's l t.m. 22 dennen voor rikken en
slieten en enige perc. lariks voor klaverruiters.
Onder Vorden:
in de bossen op het „Hiemken" b.d. Almenseweg:
no's l t.m. 45 dennen voor rikken en
slieten.
Onder Warken:
in de bossen a.d. spoorbaan bij Gr. Starink:
no's l t.m. 19 dennen voor rikken en
slieten.
no's 20 t.m. 34 eikjes aan hopen voor
posten en brandhout.

Voor Mevr. van SonsbeeckHelmich te Heino-O.
in „het Kattenbos" bij het Kervel te
Hengelo Gld.:
no's l t.m. 13 fijnspar aan hopen voor
sporen en slieten.
4B
no's 14 t.m. 22 zwaar hakhout v. brandhout en bonenstokken.
te Varssel in de bossen „de vier Blokken"
(bij v. Leijden):
no's l t.m. 42 dennen voor rikken,
ten en bonenstokken.

Voor de Herv. Gein. te Zutphen
Op „de Branderhorst" te Hengelo Gld.:
no's l t.m. 6 zwaar eiken slaghout.
no's 7 t.m. 21 eiken voor timmerhout en
posten.

Neemt proef!
Fijne gevulde kantkoek 100 gr. 13 et
De beste Hollandse Bruine bonen
500 gr. 55 et
Verse grote Pinda's 250 gr, 59 et
l % kg gebroken rijst 100 et
Brusselse Kermis 250 gr. 39 et
Gekookt Kinnebakspek, iets fijns
100 gr. 32 et

Levensmiddelenbedrij f

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

Kousenreparatie
gebracht tot Dinsdagavond
(dus niet Donderdag)

kunnen 's Zaterdags gehaald
worden

Schoolderman - Vorden

20

gulden v. elk oud electrisch

SCHEERAPPARAAT
elk merk, ook defecte.
BIJ AANKOOP VAN

REMINGTON „60"
• Dubbel Voltage
• De R O L L S R O Y C E onder
de schavers.
DROGISTERIJ

„De Olde Meulle'

J. M. van der Wal

BESLIST UW DROGIST

Loopt zonder benen!
Maar het blijft lopen en op tijd lopen.
Loop eens bij ons aan als u een GOED
HORLOGE wenst te kopen,
't Is gemakkelijk, een prima klokje,
want het „loopt" voor u.

FA. HARTENS - Vorden
Prisma, Olma en Zentravertegenwoordiger

Voor de Herv. Gem. te Hengelo-G.
Onder Hengelo Gld.:
in het bos tegenover Langwerden a.d.
Ruurloseweg:
no's l t.m. 5 eiken voor timmerhout en
posten.
in het Kerkenbos b.d, „Kreil":
no's 6 t.m. 25 dennen voor rikken en
slieten.

Voor de Herv. Diaconie te
Hengelo-G.

En nu BLIKGROENTEN
Spinazie, HEEL BLIK 76 et
Erwten en wortelen 76 et
Andijvie, HEEL BLIK 94 et
Doppers II „
„
82 et
Doppers l ,,
,,
92 et
Doppers middelf. „ 11O et
Sperciebonen
,, 119 et
Snijbonen
,, 165 et
PEULVRUCHTEN
Bruine Bonen 48 en 72 et
per 500 gram
VLEESWAREN
Schotel gerookt mager spek
en Haagse leverworst
67 et per 200 gram
Dik spek, 500 gram 128 et

SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

Op „het Sieblek" te Hengelo Gld.:
3 perc. en massa (34 st.) peppels voor
klomphout en 3 perc. peppels voor balkenslieten. Aanw. H. Wolsheimer.

niet met prachtige woorden

Voor Mevr. Bovenkerk te
Hengelo-G.

of mooie omschrijvingen . . .

Onder Hengelo Gld.:
in het bos achter Bretveld b.d. Ronde Venne:
no's l en 2 dennen voor slieten.
In het bos bij het woonwagenkamp a.d.
Ruurloseweg:
no's 3 t.m. 16 dennen v. rikken en bonenstokken.

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

f 107.50

Kosten 10% voor kopers.
Betaling uiterlijk 15 Maart 1955 ten
kantore van genoemde Notaris.
Ziet U de zon al ?
Ook al ziet U de zon nog niet stralend
aan de hemel staan, de zonnetijd is
weer in aantocht. Zorg vooruit, als U
straks goed vooruit wil komen.
Alles loopt op wieletjes, als U de niet
te overtreffen EMPO of UNION rot Uw
RIJWIEL maakt.
't Adres van onze zaak is

S^Lric

\Tr€igler

TEL 381

VISSER

|

ÏLu een weertje voor. ..
die prima

REGENMAHTELS en JASSEN

De nieuwste radio-toestellen, stofzuigers, wasmachines etc., van gerenommeerde merken plaatsen wij U vrijblijvend 5 dagen op proef.

Door de grote omzet hebben wij een ruime keuze van Nederlandse en Duitse apparaten
Onze buitendienst zorgt voor een uitstekende service.

die LUTH voor U in voorraad heeft

en de prijs . . . /s een verrassing
voor U!

,

PLASTIC REGENMANTELS
'A' "

in grijs, petrol, groen, zilver, enz.
In de prijzen van f 13.95 — f 6.95

^k "k ^

Radioprijzen op aanvraag

H. LUTH - VORDEN
Voor al uw vlees en vleeswaren

Vanaf f 244.—
of f 3.30 per week

NAAR DORPSSTRAAT 32
S^Llleen S^aterdag
500 gr. spek
100
100 gr. leverworst
15
100 gr. tongworst
25
100 gr. ham worst
30
100 gr. rund. rookvl. 48
Beleefd aanbev.

Vanaf f 135.—
of f 1.87 per week
BON

et
et
et
et
et

100 gr. gekookte ham 48
2 rook worsten
119
500 gr. balkenbrij
25
100 gr. gebr, gehakt 35
100 gr. ontbijtspek
32

M. KRIJT

Vanaf f 89.—
of f 1.25 per week

Zend mij:

vrijblijvend 5 dagen op zicht
uitvoerige catalogus betreffende

et
et
et
et
et

een
Indien ik het behoud dan betaal ik contant of in
termijnen zoals in Uw advertentie vermeld. Bevalt
het mij niet dan wordt het binnen 5 dagen weer
terug gehaald en ben dan niets schuldig.

Dorpsstraat 32

Naam
Adres

Met een half oog
kunt u zien, dat onze zorg aan glazen
en monturen de zorg van de Vakman is.
Met een half oog ziet u dat wij geen
half werk maken!

Fa. Marlens

Best Brood

Plaats
Handtekening

dat brood van
Radiotoestellen
vanaf f 1.36 per week

SCHURINK

Te zenden aan Radio- en Televisiebedrijf

Postbus 9 - Zutphen

De opticien, die steeds voor u klaar staat l

Zoals een wereldreiziger vast niet kan zonder
Homoeophatische
pas
• Aambeien druppels
Zo
kan
beslist
het
platteland
niet
zonder
• Hoest druppels
BÜTAGAS
• Rheuma druppels
• Zenuwsterkende
druppels
f 2.20 p. flesje van 30 cc
HEEL
franco p. post na ontvangst van postwissel

J^ilmavond

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

van de Ver. „Rekken^mrichtingen''
op MAANDAG 14 FEBR.
' s avonds 7.30 uur in Irene

Vertoond wordt: de bekroonde film

„KINDEREN VOOR DE RECHTER"
RIJDT VEILIG

Zorg voor goede
rij wiel verlichting,
ruime keus bij

S^Lrie Jragter

Toegang 18 jaar

Entree 50 et

Kaarten in voorverkoop bij mevr. ten
Broeke, Het Hoge 27.
's Middags 4 uur

K,inde r uoo r stelling

HOUDT

moet ik doenï

Vrijdag 25 Februari
vrij voor de opvoering door
„VORDENS TONEEL"
van

om verlost te
> r e n van
die hardnekkige HOEST?
EENVOUDIG:
KOOP

Bronchicum Elixeit
(Nattermann).

* „MIEP"
Toneelspel,
geschreven door Woodpecker

Het resultaat overtreft uw verwachting.

Speciaal voor zuigelingen

Melrosum „Forte"
DROGISTERIJ

„DE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal
BESLIST UW DROGIST

Hoofdfilm :

„Zijn beste vriend"

H.H. Landbouwers
Wij vragen

MOOI B I J P R O G R A M M A
> Entree 25 cent

VORDEN — Dorpsstraat 40
Opgericht 1819

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 vergoed.

Houtverkoop Hackfort

Notaris Rombach zal op Vrijd. 18 Febr. '55
v.m. 10 uur aan Bosmanshuis te Vorden
publ. a contant verkopen onder Huize Hackfort :
eikjes aan hopen voor timmerhout,
posten, slieten en brandhout:
Perc.
l t/m 21 eikjes achter H. Gosselink in
Pluimveehandel
Delden, perc. 22 t/m 27 brandh. bij Wonnink
Telefoon 283
a/d Deldense Grintweg, perc. 28 t/m 36 br.h.
w.o. l perc. fijnspar voor spoortjes i/h bos
bij Riethuis, perc. 37 t/m 49 brandh. w.o. 4
perc. Douglas voor klaverruiters en rikken,
A.s. Zondag
bij Oldekamp, perc. 50 t/m 84 eikjes en brandDe belangrijke hout in Gallee's bos, perc. 85 t/m 98 brandh.,
zware elzen en larkjes voor klaverruiters,
wedstrijd
bonestokken en rikkens in Makkinkbroek
perc. 99 t/m 156 eikjes en brandhout i/d
Ijzerhorst b/d Boggelaar. Aanw. de bouwlieden.

W. ROSSEL

Vorden l •
S. V. D. E. S. l

geven nieuwe
glans aan oude principes. Gebaseerd op
het klassieke thema nu
een chique mantelcostuum. vervaardigd uit
de prachtigste zuiver
wollen kamgarens.

Nutsspaarbank
Inleggers die hun spaarbankboekjes
voor rentebijschrijving hebben ingeleverd kunnen deze weer vanaf heden
weer ophalen.
Zij die hun boekjes nog niet hebben
ingeleverd, worden beleefd verzocht,
dit als nog zo spoedig mogelijk te doen.

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

Nutsspaarbank - Vorden

Mantelcostuums met
onberispelijke coupe
en afwerking in prijzen van

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten

f 69.50

WOENSDAG
TEL 381

16 Februari

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

VISSER

Voor alle soorten DRUKWERK naar
DRUKKERIJ WOLTERS

