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VEILIG VERKEER
Voor de derde en laatste maal in dit seizoen
organiseert onze plaatselijke afdeling een
veilig-verkeersavond.
Adj. D. F. A. v. d. Berg, commandant van de
verkeersgroep der Rijkspolitie zal in woord
en beeld de praktijk van het wegverkeer
tonen. Ook het verdere gedeelte van de avond
zal onder zijn deskundige leiding staan. Daar
dergelijke avonden in de grotere plaatsen vol-
le zalen trekken, zal ook in Vorden de be-
langstelling voor zo'n leerzame avond wel
groot zijn, temeer daar de controle op de ver-
keersvoorschriften in de toekomst stellig nog
intensiever gevoerd zal worden, teneinde tot
minder verkeersongevallen te komen.

DEMONSTRATIE
De fa. H. Luth, welke de alleenverkoop heeft
van de Knittax-breimachine in deze omgeving,
is voornemens a.s. Woensdag een demonstra-
tie met deze machine te geven. Het lijkt ons
voor de dames een interessante en leerzame
dag te worden en we raden haar dan ook
gaarne aan eens een kijkje te gaan nemen.

OPERETTE OP KOMST
De operettevereniging uit Warnsveld, welke
hier de laatste jaren steeds een opvoering
komt geven en daarmee een zeer goede naam
heeft verworven, zul Maandag 28 Maart naar
Vorden komen met „Het lied der Woestijn",
muziek van S. Romberg.
Het stuk speelt in het vreemdelingenlegioen.
Het geeft een heel andere sfeer dan we tot nu
toe gehad hebben: Oosters. De muziek is zeer
melodieus en bevat tal van soldatenkoren. De
heer Schutte- speelt ook nu weer de hoofdrol.
Aan de decors wordt weer zeer veel werk be-
steed. Ditmaal zijn het Afrikaanse bergen en
Marokkaanse paleizen. Men kan zich inden-
ken dat het opvoeren van dergelijke operet-
tes, mede door de fraaie costumes, zeer hoge
kosten met zich brengt; daarom is het te
hopen dat het Nutsgebouw uitverkocht zal
zijn.
Volgende week brengt een advertentie nadere
bijzonderheden over kaartverkoop enz,

CONTACTAVOND B.B.
Dinsdagavond j.l. vond in de zaal van hotel
Bakker de eerste contactavond plaats voor
het B.B.-personeel uit deze gemeente. De op-
komst was zeer goed.
Het openingswoord werd gesproken door Bur-
gemeester van Arkel die in zijn toespraak in
het bijzonder welkom heette de heer Van der
Spek, Kringhoofd B.B. te Ruurlo. Spr. verheug-
de zich erover, dat de diverse ploegen die er
in Vorden in het kader van de B.B. benodigd
zijn, thans compleet zijn. Vorden is een rayon-
gemeente d.w.z. in deze gemeente moeten zijn:
een M.G.T., een Opruim- en Reddingsdienst
en een Brandweer. In totaal, alus spr.r hebben
83 personen een vrijwillige verbintenis aange-
gaan. Door de doktoren de Vries en Lulofs
zijn een aantal E.H.B.O.-cursussen gegeven,
terwijl de heer A. Bielderman de cursus voor
de Redders en de heer M. Terpstra de brand-
weercursus heeft geleid. De melders ontvin-
gen hun opleiding van de heer v. d. Kooi uit
Lochem, Hoofd van de Verbindingsdienst
Kring Gelderland 5. Spr. dankte deze cursus-
leiders hartelijk voor de tijd en moeite die zij
zich bij de opleiding hebben moeten getroos-
ten. Ook de cursisten werden in de dank be-
trokken. Zo volgt dan nu een avond van ont-
spanning, na inspanning. Verder wekte spr.
de leden op om ook vooral de te houden oefe-
ningen bij te wonen, opdat de B.B. in staat
van geoefendheid wordt gebracht, om, wan-
neer dit daadwerkelijk nodig is, doeltreffend
te kunnen optreden.
De heer Van der Spek vertoonde vervolgens
een aantal films o.a. Het Koninklijk bezoek
aan de Ver. Staten van Amerika; Grenzen die
ons scheiden (kleurenfilm); Deanne Durbin
zingt en Geschichten aus dem Wienerwald
(walsen van Strauss). Deze films kwamen zeer
goed tot haar recht. Na de pauze trad op de
bekende goochelaar Prof. Herbo-Maison uit
Eefde, die met accordeon-muziek en voor-
drachtjes werd afgewisseld door de heer G. J.
Hullegie uit Zutphen. Ook de tractatie ont-
brak niet.
Nadat de heer Van der Spek een kort slot-
woord had gesproken, waarin hij de mede-
werkenden hartelijk dankte voor hun medr-
werking aan deze avond, werd na het zinden
van ,,Het Wilhelmus" deze zeer geslaagde
contact-avond gesloten.

NIEUWE HENGST
Door de heer B. H. Koning te Linde is van de
heer C. Hoogendoorn uit Utrecht een 3-jarige
Geld. vosstamboekhengst met mooie afteke-
ning aangekocht. Vader is Helmar, Moeder
stam Amburg.

O.L.S. MEDLER
Zaterdag 19 Maart houdt de Medlerschool
haar jaarlijkse feestavond in zaal Eijkelkamp.
De leerlingen hebben een kleine operette in-
gestudeerd, benevens enkele toneelstukjes.

KERKDIENSTEN Zondag 13 Maart
Gebouw Irene

9 uur Ds M. G. Sterringa, van Zutphen.
10.30 uur Ds J. Langstraat.

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen.

öeref. Kerk
9.30 en 3 uur, Ds M. Wielemaker

van Silvolde
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 12 Maart van 5 uur t.e.m.
Zondag 13 Maart Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 86 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 46.— tot f 54.-—

Handel was matig.

LJurgelijke stand van 4 t.m. 10 Maart.
Geboren: d. van H. J. Gotink en F. J. Gotink-
te Moller; z. van J. Gotink en D. Gotink-
de Jong.
Ondertrouwd : H Loman en A. H. Bargeman.
Overleden.' A. G. Hammerman, m., 68 jr . :
J. G. Kranen, m., echtg. van W. Hengeveld,
69 jaar.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

C
40 JAREN B.O.G.

Maandagavond hielden de Vordense afdelin-
en van de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
en, de G. M. v. Landbouw, de B.O.L.H, en de

rB.O.G. voor een geheel bezette zaal van het
Nutsgebouw hun gezamenlijke propaganda-
feestavond.
Dr heer H. J. Gotink, voorzitter van de afd.
Vorden van de G.M. v. L., sprak een wel-

komstwoord tot de aanwezigen waarin hij de
•oop uitsprak dat deze avond een gezellig ka-
rakter mocht dragen, hetgeen door goede
saamhorigheid zeer zeker valt te bereiken.
Een teleurstelling noemde spr. het, dat de he<-r
Kolk uit Laren (Gld.) deze avond verhinderd
was te spreken over het onderwerp: ,,Een blik
in het verleden, heden en toekomst gevraagd".
Op verzoek zou spr. trachten het gemis van
de heer Kolk enigszins goed te maken. Hij ver-
telde hierna verschillende bijzonderheden
over het landbouwvraagstuk en ide ontwikke-
ling van de diverse organisaties.
De leden van de B.O.L.H. en B.O.G. voerden
vervolgens een revue ,,Op Excursie" op. Deze
revue die uit een 18-tal taferelen bestond w<is
samengesteld door de B.O.L.H. en B.O.G. De
liedjes en schetsjes door H. Bomhof te Apel-
doorn, de costuums en grime waren bij de Fa.
Doornink te Arnhem in goede handen. De
jeugdige pianist onze plaatsgenoot Karel Wol-
ters begeleidde een en ander op uitstekende
wijze. De revue bevatte vele aardige toneel-
tjes, reeds het openingsnummer sloeg dade-
lijk goed in. Verder troffen ons in 't bijzonder
Hofpad, Herfstmaand, Sikkels blinken, Paters-
woldse meer en Stuurlui aan de wal. Doch ook
vele andere nummers deden het goed. Tot slot
werd de Wolado-film vertoond.
Aan het slot dankte de heer Gotink de mede-
spelenden voor hun prachtig spel en bood on-
' l o r het uitspreken van een gelukwens aan het
u l i r s van do B.O.G. een prachtige bloemen-

mand aan.
Het was een genotvolle avond. De organi-
serende verenigingen kunnen dan ook met
grote voldoening' op deze zeer geslaagde
r.vond terugzien.
In verband met het feit dat de B.O.G. afd.
Vorden 40 jaar bestaan heeft, is Donderdag-
avond de iwue nogmaals herhaald.
Nu we s er voor de verschillende zusterver-
enigingen en landbouworganisaties, coöpera-
ties, e.d. gelegenheid hun gelukwensen aan
te b!' mens de afd. Vorden der B.O.L.H.

d mej. A. Bouwmeester een draagriem voor
het vaandel aan,- een vertegenwoordiger van
het hoofdbestuur bood een voorzittershamer
aan; de coöperaties en andere verenigingen
op landbouwgebied boden naast hun geluk-
wensen, enveloppen met inhoud of bloemen
aan. Nadat de voorzitter van do B.O.G., de
heer H. Tjoonk, allen bedankt had voor de ge-
lukwensen en de waarderende woorden, werd
nogmaals met succes de revue uOp excursie"
opgevoerd.
Bij de aanvang van deze tweede avond gaf de
voorzitter, de heer Tjoonk, een terugblik op
de achterliggende 40 jaren van de B.O.G., wel-
ke met aandacht gevolgd werd.

STIERENKEURING
Woensdagmorgen werd alhier de Provinciale
Stierenkeuring gehouden, waarbij de beide
aangeboden stieren van B. Wagenvoort Hack-
fort en Mossels Belang werden goedgekeurd.

Voor vlijtige handen
in het schoonmaakgetij: Hamea-Gelei

FEESTAVOND C.B.P.B. EN C.J.B.T.O.
Voor een geheel bezette zaal van Irene hiel-
den de C.B.P.B. en C.J.B.T.O. Zaterdagavond
een feestavond.
De voorzitter van de C.J.B.T.O., de heer B.
Tuitert, sprak een welkomstwoord tot de aan-
wozigen en wenste hen allen een genoegelijke
avond toe. Allereerst werd vertoond de Wa-
tersnoodfilm 1953, gevolgd door een komische
film. Beide filmstroken vielen zeer in de
smaak.
De clou van de avond was evenwel de op-
voering van het toneelstuk „Jennie de doch-
ter van Nynke" uit vier bedrijven bestaande,
geschreven door J. de Jong. Zonder uitzonde-
ring kunnen we zeggen dat de medespelenden,
in dit enigszins dramatisch stuk, zich zeer
goed van hun taak hebben gekweten. Ook de
regie was bij de heer A. J. Berenpas in goede
handen. Met boer Dijkstra en zijn tweede
vrouw leefde heel de zaal in alle stilte mede.
Aan het slot dankte de heer Tuitert de mede-
spelenden voor het geleverde werk alsmede
de heer Berenpas die uit handen van de voor-
zitter een stoffelijk blijk van waardering in
ontvangst mocht nemen. Deze zeer geslaagde
feestavond werd door de heer Berenpas met
dankzegging gesloten.

FEESTAVONDEN VOLKSONDERWIJS
Voor een geheel bezette zaal van het Nutsge-
bouw werd door de leerlingen van de open-
bare lagere dorpsschool vorige week Donder-
dagavond het toneelstuk De Gelukkige opge-
voerd. Het moeilijke toneelstuk werd zOals
wij dit van de leerlingen van de openbare
lagere school gewend zijn met de nodige zwier
en gratie voor het voetlicht gebracht. De oos-

perse sfeer waarin dit stuk speelde eiste dat
Paan de costumering veel aandacht besteed
moest worden en de verzorging hiervan was
dan ook af. De sfeervolle verlichting bij de

paleis en in de bostonelen
maakte het geheel tot een prachtig kijkspel,
waarvoor de jeugdige speelsters en spelers

an ook telkens met een gul applaus beloond
erden. Aan het slot van de avond dankte de

heer Schuppers de leerlingen voor hun voor-
treffelijk spel, waarbij spreker wees op de mo-
raal van het stuk: rijkdom alleen maakt niet
gelukkig. Verder dankte spreker onder het
aanbieden van een presentje het onderwijzend
personeel voor zijn bezielende leiding om dit
zo moeilijke werk te doen slagen en sprak
woorden van dank tot de jeugdige pianist
Karel Wolters en alle anderen die tot het wel-
slagen van deze avond hun medewerking had-
den verleend.
Vrijdagavond werd de uitvoering weer voor
een volle zaal herhaald.

FEESTAVOND MOTORCLUB
In hotel Bakker hielden de leden van de
V.A.M.C. ,,de Graafschaprijders" Zaterdag de
jaarlijkse feestavond. Na een welkomstwoord
van de voorzitter, de heer H. Haver-
kamp, werd door de heer Herman Groot
Bramel het bestuur een medaille-kast aange-
boden, een geschenk van de heren Plomp, Luth
en de Gebrs. Groot Bramel. De avond werd
gevuld met muziek, zang, ballet en dans. Het
instrumentale gedeelte en de zang werden uit-
gevoerd door de band „Songs en Rythm" uit
Vorden. Het ballet, uitbeeldende de vier jaar-
getijden, lente, zomer, herfst en winter werd
door een tiental Vordense jongedames ge-
danst. Verder werden onderlinge wedstrijden
gehouden als ballonblazen en wedstrijd-dan-
sen. Alles had een gezellig verloop. De avond
kan als zeer geslaagd worden beschouwd. Zo-
wel de Rythm Songs als de dames van de
balletgroep en muzikale leider, de heer D.
Wolters, ontvingen allen een klein blijk van
waardering.

k o m e n vroeg i n ' b v o o r j a a r
Koop h.jd.g g R R U T O L

CONTRÓLEVERENIGING DELDEN
De contrölevereniging Delden hield in café
„Het Zwaantje" onder voorzitterschap van de
heer B. Rossel een ledenvergadering. Uit het
jaarverslag van de secretaris, de heer Gotink,
bleek, dat de vereniging 21 leden telt.
Over het boekjaar 1954 werd met 140 MRIJ-
en 30 FH-koeien aan de controle deelgenomen.
70 kalveren werden in het jongveeregister in-
geschreven. Pogingen zullen in het werk wor-
den gesteld om dit najaar in samenwerking
met de stierenvereniging „Vorden—Delden"
een jongveekeuring te houden. Het aftreden-
de bestuurslid, de heer A. J. Maalderink, werd
bij acclamatie herkozen. Tot monsternemer
werd benoemd de heer W. Zuurveld.



GESLAAGD
Te Ede behaalde onze plaatsgenote, Me j. B.
Bannink, 't Medler, het diploma kuiken-sexen.

GENOOTSCHAP „STILLE OMGANG"
Het gezelschap van de Stille Omgang hield
haar jaarvergadering onder voorzitterschap
van de heer Joh. Heerink, die na een kort
openingswoord het woord verleende aan de
secretaris, de heer H. Scherpenzeel, voor het
jaarverslag. Hieruit bleek o.a. dat in 1954 48
personen aan de Omgang naar Amsterdam
hadden deelgenomen. Het ledental bedraagt
thans 54. Het financiële overzicht van de pen-
ningmeester, de heer F. R. Schoenaker, ver-
meldde een batig kassaldo. Besloten werd aan
de Kath. Maatsch. Gezinszorg een subsidie te
verlenen van ƒ 50.—. Meegedeeld werd, dat
de bedevaart naar Amsterdam dit jaar voor de
af d. Vorden plaats vindt, in de nacht van 19
op 20 Maart a.s. Het bedrag voor deelname
werd voor leden vastgesteld op ƒ 7.50 p.p. en
niet-leden ƒ 9.50 p. p. Militairen kunnen gra-
tis meegaan. Ruim 40 mannen zullen dit jaar
deelnemen aan de Omgang.
Als orde-commissarissen werden benoemd, de
heren G. Bouwmeister en A. Veldkamp. De af-
tredende bestuursleden, de heren Joh. Heerink,
H. Hartman en Jo Schoenaker werden bij ac-
clamatie herkozen. Besloten werd, evenals an-
dere jaren, ook dit jaar weer de biduren te
organiseren gedurende de nachtwake in de
nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag.

SCHAATSKAMPIOEN
Soldaat G. Lourens, p/a Ruurloseweg, alhier,
die onlangs de eerste prijs veroverde bij de
schaats wedstrijden gehouden op de ijsbaan te
Kranenburg, heeft wederom een mooi succes
geboekt. Tijdens de nationale schaats wedstrij-
den voor militairen te Zutphen gehouden, werd
hij kampioen door de 500 m af te leggen in de
tijd van 51.7 sec. Loco-burgemeester L. van
Veen van Zutphen reikte de wisselbeker uit
aan de kampioen, die dit trophee voor het
legercorps te Eefde, waar hij is gelegerd, heeft
gewonnen.

TAFELTENNIS
De afgelopen week was het met Dio I weer
mis, hetgeen overigens niet te verwonderen
was, daar de Kranenburgers bezoek kregen
van de koploper in de 3e klasse A, nml. A.K.F.
I uit Deventer. De bezoekers toonden zich ab-
soluut de meerdere en wonnen dan ook met
9—l, waardoor A.K.F, tevens kampioen van
deze afdeling was geworden en de gelukwen-
sen van hun partners in ontvangst kregen te
nemen. T. Jansen slaagde er in voor Dio een
tegenpuntje te bemachtigen. Er staat thans
voor Dio nog één uitwedstrijd op het pro-
gramma.

K.A.B. ONTWIKKELINGSAVOND
De Kath. Arb. Beweging afd. Vorden-Kranen-
burg, organiseerde een ontwikkelingsavond,
waarvoor een goede belangstelling bestond.
Na een kort openings- en welkomstwoord van
de voorzitter, de heer J. C. van Langen, ver-
kreeg de heer A. Verbaal, Districtsbestuurder
van de afd. Metaal uit Arnhem het woord. Als
onderwerp voor zijn inleiding had de spr. ge-
kozen: ,,De anti-clericale storm tegen het man-
dement". Spr. behandelde dit onderwerp op
duidelijke wijze en vond in de aanwezigen
een aandachtig gehoor. Van de gelegenheid
tot vragen stellen werd dankbaar gebruik ge-
maakt. Vervolgens deed de voorzitter een
mededeling over de Passiespelen te Tegelen.
Evenals 5 jaar geleden zal de K.A.B, ook dit
jaar op 19 Juni a.s. per touringcar naar Tege-
len gaan, mits er voldoende deelname is. Ook
niet-leden kunnen zich bij het bestuur op-
geven. De reiskosten zullen nog nader bekend
worden gemaakt.

J.B.T.B. AFD. VORDEN
Onder voorzitterschap van de heer A. Lichten-
berg hield de Jonge Boeren- en Tuindersbond
een ledenvergadering bij Schoenaker, welke
druk bezocht werd. De voorzitter heette allen
welkom, speciaal de heer J. Gerritsen, de
spreker van deze avond. Vervolgens hield de
heer Gerritsen een interessante en leerzame
uiteenzetting over de Landbouwboekhouding,
belastingen en hetgeen hiermee verband houdt.
Er werden na afloop vele vragen gesteld, die
spreker tot volle tevredenheid beantwoordde.
De voorzitter deed nog een mededeling over
een uitstapje. Alle aanwezige leden gaven
zich hiervoor op. Nadat de voorzitter, de heer
Gerritsen, dank had gebracht voor zijn duide-
lijke inleiding en nog enkele huishoudelijke
kwesties werden besproken, werd deze druk
bezochte bijeenkomst besloten.

RATTI-NIEUWS
De enigste ontmoeting welke j.l. Zondag in de
G.V.B, doorgang kon vinden was de match
tussen Ratti I en Neede III. In een fraai ge-
speelde wedstrijd gelukte het Ratti om haar
naaste concurrent van zich af te schudden,
door een verdiende 5—2 overwinning te be-
halen.
In de laatste minuten slaagden de gasten er
in de stand op 5—2 te brengen en had Ratti in
een sportief gespeelde ontmoeting twee kost-
bare puntjes veroverd, waardoor zij met 21
punten uit 12 wedstrijden nog boven aan de
ranglijst staan.
Ratti III—Keyenb. Boys III werd afgelast.
A.s. Zondag spelen de reserves en het derde
team een competitiewedstrijd. Het eerste elftal
is vrij. De Junioren spelen Zaterdag tegen Al-
men A, mits de weersomstandigheden en het
terrein dit natuurlyk toelaten.

„MIEP"
Het „Vordens Toneel" zal op verzoek van de
stichting 1940—1945 op 20 April in Hengelo G.
een opvoering geven van Woodpeckers to-
neelstuk ,,Miep". Een vererende uitnodiging,
zowel voor de spelers als voor de schrijver.

Wilt U voor de Zondag iets
lekkers in huis?

Haal het bij ons, U ontvangt dan
op Uw inkopen

Midreiza bonnen.
Als U deze bonnen spaart kunt U deze
zomer gratis uacantie-reizen maken!

BAKKER SCHURINK

DE DROMEN VAN LICHT
van zonnewarmte en buitengenoegens
worden weer werkelijkheid, 't Weer wordt
weer heerlijk. Buitenzijn is weer gezond-
heid oogsten en met volle teugen zonne-
levenskracht inademen. Laat 't fietsen geen
in- maar o/ifspanning zijn. Kies een
EMPO of UNION, rijwielen die bij
lichte pedaaldruk over de wegen zweven.
Fietsen, waar u elke dag mee voor de dag
kunt komen.

A. G. TRAGTER, Zutph.weg

Grote Paarden-, Vee
en Varkensmarkten

WOENSDAG

16 Maart

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Mevrouw!
II komt a.s. Maandagavond
14 Maart toch ook op onze
gezellige

kookdemonstratie
aangeboden door de bekende
Calvé Oliefabrieken te Delft
en Siebrands Wijnhandel te» Kampen.

wordt een gezellige
en leerzame avond.

Aanvang half acht
in het Nutsgebouw

Speciaal voor deze avond
medewerking van de nog 3
jeugdige accordeonnisten.

Kaarten geheel gratis in
de winkel verkrijgbaar.

SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

SEo, kleine wereldburger*
wil jij niet gaarne slapen in die kinderwagen,
waar je zusje in geslapen heeft? Daar heb
je groot gelijk aan! Je wilt gaarne die bak
opnieuw bekleed hebben en een nieuwe kap
er op. Zeer verstandig van je. Laat je moeder
hem maar naar Luimes brengen . . . dan komt

het netjes in orde.
Een nieuwe kap al voor f 15.—

Beleefd aanbevelend: G. W. L U I M E S

Wij gaan door met cadeautjes geven
Bij aankoop van:
50 strengen Borduurwol,
merk Tilga, in verschillen-
de kleuren tegen 10 cent
per streng
geven wij onderstaande
8 artikelen geheel gratis:

l zeilboot, l paard op wielen, l zeepbakje, l
pompje met gootsteen (kan echt pompen), l
spel, l garage, l Trinker-thermometer, l koker
met 6 kleurpotloden, liniaal en kleurboekje.

Zend deze advertentie met Uw
adres en U ontvangt dit gehele
'pakket onder rembours voor f 5.—
plus 50 cent porto, franco thuis.

Verkoopkantoor v. faillisementspartijen

BIJCO, Stormsteeg 9, Amsterdam-C

IJezi en
gaan straks weer door elke woning.
't Licht gaat zegevieren en met de zon komt
het verlangen naar verandering, verbetering
en vernieuwing.

Ramen krijgen nieuwe vitrage' s en vloeren
krijgen een belegging.

Als U met zorg Uw keus wilt bepa-
len uit het nieuwste dan vaart U er
wel bij al uw inkopen te doen bij

TEL. 381VISSER
U vindt een zeer grote sortering in:

Vitrage's - Cocos - Overgordijnstoffen

Vrijdag 1 8 Maart houden wij onze

C O N T A C T A V O H D
om half acht in zaal Bakker.

*Spreker: De Weled. Heer G. H. M. Claessen, Land-
bouwleraar te Kaalte.

Onderwerp:

Opfok van Kuikens, Biggen en Kalveren
U KOMT TOCH OOK?

FIRMA J. W. ALBERS

Ook voor de mannen•o/c

ook

ontvingen wij reeds verschillende in-
teressante

l/oorjaar smodellen
die door hun perfecte pasvorm en aparte snit

uw smaak zullen voldoen.

Kijk daarom dit voorjaar eerst
bij

WULLINK'S Schoenhandel
Telefoon 342, Dorpsstraat 4
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Voor al uw vlees en vleeswaren
NAAR DORPSSTRAAT 32

S^Llleen <£aierdtlag
100 gr. leverworst 15 et
100 gr. tong worst 25 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

Beleefd aanbev.

500 gram spek 90 cent
M. KRIJT Dorpsstraat 32

mag gezien worden

in een goedzittend

Herencostuum
van

TEL. 381VISSER
prima pasvorm
afwerking

prachtige stoffen
l- en 2-rij modellen

Ook voorgezette figuren

Wij verstrekken

Midreiza
bonnen

Trouwcostuums altijd in voorraad.



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

Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels
• Rheuma druppels
• Zenuwsterkende

druppels
f 2.20 p. flesje van 30 c
franco p. post na ont-
vangst van postwisse

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius.Zutpheii
Laarstraat 5

Wegens familiefeest
a.s. Vrijdag 18 Mrt

gesloten
Wed. HEKKELMAN
Nieuwstad

MATRASSEN
op laten knappen
is een zaak van ver-
trouwen. Breng ze bi]
ons en 't komt in orde.

Aanbevelend
G. W. Luimes
Telefoon 421

Biedt zich aan, tegen
half April: MEISJE
voor dag en nacht.
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Nette juffrouw gevr.
Welke eenv. juffrouw
wil de huish. verzorgen
bij een net gepens. heer
uit de arbeidende stand
omg. Vorden. Brieven
no. 50 Bur. Contact.

Gevraagd BOEREN-
ARBEIDER v. 2 of 3
dagen p. week.
H. Gr. Obbink, Linde
E 57, Vorden.

Gevr.: KANTOOR-
MEISJE, liefst met
Mulo-diploma, kunn.
typen.

J. W. M. Gerritsen
Boekhoudbureau

Kranenburg - Tel. 485

Te Amsterdam, in gez.
m. 2 kind. (5 en 3 jr.)
wordt z. sp. mog. een
KEUKEN-Werkhulp
gevraagd. Aanm. bij

Mevr. van Mourik-
Spoor, Apotheek.

Spoedig gevraagd we-
gens ziekte: prima

CHAUFFEUR
J. J. Woltering, Trans-
portbedr., 't Hoge 23

BREIWERK
gevraagd, voor brei-
machine. Stations w. 17

Te koop gevraagd:
ronde tafel, met of z.
stoelen. Br. no. 48

Bur. Contact

Nog nooit
was onze collectie gor-
dijnstoffen zo groot als
dit voor jaar. 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

Heden overleed in vollen vrede, na
een langdurige ziekte, onze beste Man,
Vader, Behuwd- en Grootvader

JOHAN GERHARD KRANEN
echtgenoot van W. Hengeveld

in de ouderdom van 69 jaren.

Vorden, W. KRANEN-HENGEVELD
Warnsveld, H. G. KRANEN

M. KRANEN-GOORMAN
Vorden, J. H. KRIMP-KRANEN

J. KRIMP
Goes, W. J. KRANEN

R. KRANEN-LICHTENBERG
en kleinkinderen

Vorden, 7 Maart 1955.
Molenweg

De teraardebestelling heeft Donderdag
10 Maart plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Allen die iets verschuldigd zijn aan- te
vorderen hebben van- of zaken en/of waar-
den onder zich hebben, behorende tot de
nalatenschap van de Heer Antoni Gerrad-
dus (of Antony Gerhardus) Hammerman
laatstelijk gewoond hebbende te Vorden
D 36d, aldaar overleden 3 Maart 1955,
worden verzocht hiervan betaling, opgave
en/of afgifte te doen aan Notaris H. Sj.
Tromp, Groenmarkt 26 te Zutphen, uiter-
lijk 25 Maart a.s

te-

Een uitkomst
in deze lange winter is

„Diepvries"
niet van verse groenten
onderscheiden.

Ook vruchten zoals aardbeien, ker-
sen, frambozen enz. zijn heerlijk van
smaak.

Diepvriesproducten alleen bij

DERKSEN
Zutphenseweg 13,

f 125.- f 125,- f 125.- f 125.-
En nu maar naar hartelust

brommen!
sWGeen belasting meer op bromfiets

Maar als u bromt zonder een leren
jas aan, dan moeten wij brommen,
omdat wij weten dat dit voor u zeer

nadelige gevolgen kan hebben.
Koop ze bij ons; koop ze bij de man
die er ook de knopen weer aanzetten kan!

Aanbevelend:
G. W. LUIMES

to

l l -'££1 l

NOG EEN WEEK
verkopen wij Jersey pullovers,
vesten, rokjes en Jersey Deux-
Pieces tegen speciale prijzen.

Doe als velen en profiteer van deze
bijzondere aanbieding.

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Telef. 514, Vorden

Deze week bij de

emers
B i j : 2 rol beschuit met 12 zegels
250 gram Vruchtenhagel voor 1 kwartje
of 250 gram Boterhamkorrels voor 39 et

*
2 doosjes (6 stuks) palmoliezeep 75 cc

250 gram koekjes, gemengd 55 et
pot zure haring, 18 zegels
.kg bruine bonen, Ie soort voor 98 et

. blik haring (groot) in tomatensaus
van 75 et voor 70 et met 14 zegels

Eskes - Remmers

Donderdag 17 Maart
's avonds 8 uur in het Nutsgebouw

de bijzonder mooie film

„ M A A R T E N L U T H E R "
Entree f 1.20 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorv. bij sig.mag. Eijerkamp

LED ENVERGADERING van de
Varkensfokver. „De Samenwerking"
te Vorden, op Donderdag 17 Maart
's avonds 7 uur in café „De Zon"

AGENDA:
Opening.
Notulen en jaarverslag secretaris.
Verslag penningmeester.
Vaststelling contributie.
Verloting gratis dekking.
Benoeming afgevaardigde.
Bestuursverkiezing.
INLEIDING door de Weled. heer
A. Blikman te Arnhem, m.lichtbeelden.
Rondvraag en sluiting.

HET BESTUUR

Onze Maart-April-aanbieding
Bij aankoop van
f 10.— aan schoon-
maakartikelen

een stuk Casteiia buishoudzeep
met klutser cadeau!

/ ems ~ " Vordoren

ik hol zo volle van oe; ik ve'lange
toch zó naor onzen trouwdag!
O, Jan, ik ok. Want dan kriege wie
GEBAKJES van SCHURING"

Telefoon 384

Scliool met de Bijbel • 't Hoge 40
Ouderavond
op Maandag 14 Maart om 8
uur in Irene.

Meester van Kempen hoopt voor
ons te vertellen over zijn werk
in Nieuw-Guinea.

Belangstellenden eveneens hartelijk
welkom.

Van 7 — 8 uur gelegenheid voor
bezichtigen van het werk der
kinderen in het schoolgebouw.

Het Bestuur

Zangvereniging „Excelsior" Hengelo-G.
met medewerking uan de
Mannenkwartetuereniging
„De Troubadour" uit Enschede

op Zondag 20 Maart in zaal Langeler.
aanvang 7.30 uur. Zaal open 7 uur.
Een mooi programma wordt U hier geboden

Entree f 1.— plus belasting.
Zaterdag 19 Maart van 6—7.30 uur recep-
tie in zaal Maresch.

En Moeder, nu breng ik Zondag
over 14 dagen die verloofde
van me mee.

't Was toch wel leuk dat die
stoelen eens opnieuw gestof-
feerd werden.

Zal ik eens naar LUIMES gaan en
vragen wat dat kost? Die maakt ze
weer als nieuw, verleden week nog
gezien bij mijn nichtje. Keurig in één
woord.

Zai ik 421 maar bellen?
Nou vooruit dan maar.
En wij, wij draaien weer.

Aanbevelend

G. W. LUIMES

Een Jabo-tapijt
in uw kamer,
staat verbazend
leuk.

Als wij dat leggen,
dan ligt het goed.
Aanbevelend

G. W. LUIMES

Te koop 2 vaarskalv.
v. goede prod. M. A.
Helmink, Delden,

Toom biggen te koop.
Tevens w. overcompl.
een goede gegalvan.
gierpomp. B. Verkerk,
achter het station.

teJonge fokzeugjes
koop, ong. 60 a 70 kg
Gr.York., A.J.Eggink
C 54, de Boskamp.

Nuchter vaarskalf te
koop, F.H. H. Burkink
De Sticht. Wichmond

Te koop ong. 3000 kg
roggestro. J. Huls,

Mossel D 87

Te koop zw.b. vaars-
kalf, en gelegenh. gevr.
t. h. weiden v. l -jr. pink
Wed. H. KI. Bleumink
Den Bramel, C 101.

Te koop 3 of 4 biggen
en een r.b. drag. vaars,
bijna a.d. teil. A-bedr.
bij E. Pardijs

't Lange End

Roggestro te koop bij
B. H. Koning. Linde
E 3.

15 mooie biggen te
koop bij G. J. Wues-
tenenk, Koekoekstr. 25
Vierakker
2 r.b. vaarskalveren te
koop, keuze uit 3, en
eetaardappelen (ijssel-
star). G. J. Eijerkamp
Delden, B 35.

r'

^Amandelbkesem
De allernieuwste Hollandia creatie.

Licht en luchtig aJs een lentedroom,

vol -van gratie en élegance. Een

.charmant voorbeeld uit de Bloesem

serie, het fijne fantasie-gebreide

ondergoed van Hollandia waar elke

vrouw enthousiast over is. Wij tonen

U gaarne de complete collectie.

HOLLANDIA
IXCZ^V,

van de bovenste plank

Empo Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK - VORDEN

Op onze Boekhoudafdeling is
plaats voor een

Administratieve kracht
(MNL. of VRWL.).

Enige ervaring in administratief werk
is gewenst.
Leeftijd 18—22 jaar.
Eventuele reiskosten worden vergoed,
terwijl bij indiensttreding opname in
het Pensioenfonds plaats vindt.

Sollicitaties, zowel mondeling
als schriftelijk.
Eventuele inlichtingen worden
ook verstrekt door de Heer
D. Luichies, Insulindelaan 29,
Vorden. (Alleen 's avonds).

HET VOLLEDIGE

KUIKENVOER IN DE

OLIEFABRIEKEN CALVÉ - DELFT

J. B. Gerritsen - Molenaar



Pleeg geen moordaanslag
op uw schoenen, door er te
lang op te lopen.

Ga er tijdig mee naar een goede
schoenmaker.

Ga er daarom mee naar

WULLINK
„Onbetwist,
de Schoenenspecialist"

DEMONSTRATIE
van de „Kninax"-huishoudlireiiiiacliine
op Woensdag 16 Maart a.s. in de koffiekamer van het Nutsgebouw
(ingang Kerkstraat) vanaf 's middags 2—6 uur en 's avonds van
7—9 uur.

Zo'n machine is een onontbeerlijke hulp in de huishouding. Kan hielen, tenen en ontelbare patronen
breien.

H. Luth, Nieuwstad 4 VordenKomt U eens kijken?

Gratis koffie.

Vf LEVERANCIER.
VOOR, fflLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL .272

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

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

latcrdag 19 Maart, 8 uur
Een muzikaal wereldsucces

geheel nieuw verfilmd

De Privé-Secretaresse
met: Sonja Ziemann - Rudolf Prack
Paul Hörbiger.
Muziek: Paul Abraham.

Een modern meisje op het pad der
liefde.
Ich bin ja heut' so glücklich zingt
Sonja Ziemann en u zingt het van
harte mee.

/* N
Toegang alle leeftijden

Entree: l 20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Zelf geinaa

Wij verstrekken

Midreiza
bonnen

Een pracht collectie blouse-stoffen
in verschillende dessins en kleuren
staan tot uw beschik

ZIET ETALAGE'S

VISSER - VORDEN

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

kippen vakkundig
uitzoeken door ons.

Het is uw voordeel

W. Rossel
Pluimvcchandcl, Tel. 283

Zaterdag 26 Maart
komen

The
Moodchers

in het

Nutsgebouw
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

f
Adverteer in

CONTACT

Gevraagd zo spoedig mogelijk

een nette leerjongen
Rijwielhandel E. J. LETTINK

Faillissements-verkoop
Op Maandag 14 Maart 1955, 's v.m 9.30 -
1.30 - 7 uur, zal door ondergetekende, in
opdracht van de Curator in het faillisse-
ment van A. Hulshof, loodgieter en electri-
ciën te Vorden, in: het St. Joseph-gebouw,
Halterstraat te Zutphen worden overgegaan
tot de openbare verkoop van de tot dat
faillissement behorende nieuwe winkel- en
magazijngoederen, waaronder:
lampen, T.L.armaturen, wasketels, emmers,
weideapparaat, strijkijzers, straalkachel, stof-
zuiger, draad, stekkers, schakelaars, contac-
ten, kranen, W.C., stelen, schoppen, vorken,
Banka tin, fittingen, spijkers, buis, gloei-
lampen, messen, bijlen, batsen, enz. enz.
Tevens zullen alsdan worden verkocht meu-
bilaire goederen, waaronder:
kasregister, tafels, stoelen, kasten, enz.
De goederen zijn te bezichtigen ter plaatse
van de verkoop op Zaterdag 12 Maart '55
van 2—10 uur n.m, tegen betaling van f 0.10.
De verkoop geschiedt a contant.

H. ROZA, Deurwaarder
Marschpoortstraat 7
Zutphen

Shell Butagas leert U deze les:
Gemak vloeit U toe uit de blauwe fles.

Maakt u geen zorgen
met het invullen van zaadlijsten.

Wij hebben alle zaden
kant klaar en kunt U elke
hoeveelheid halen bij

DERKSEN
Zutphenseweg 13
Telefoon 334

GEVRAAGD

een flinke jongen
v. 15 —18 jaar.
Loon minimum f 20.—

Pluinweebedrijljuitenzorg" M. M. Haring

j Ver. voor Veilig Verkeer - Vorden|
Dinsdag 15 Maart a.s.
's avonds 8 uur
in zaal Bakker

Veilig-verkeeprond
ALLEEN VOOR LEDEN.

y. PROGRAMMA:

X 1. Opening
2. „Een praatje en een pietje" door

Adj. v.d. Berg, ComnUPer Rijks-
verkeerspolitie te Apeldoorn
Mastklimmen
Rad van avontuur!!!

r 5. Gelegenheid tot stellen van vragen

Toont uw belangstelling.
r̂

 Toegang gratis.

3.
4.
5.

11
X

Hallo, Willem!
Alles goed? En hoe is et in huus?
Bes, jonge! Wie bunt tegenwoordig
an et TARVOBROOD, en dan he'j
de gezondheid in pach.

breg ons daaglijks die ge-
zondheid in huus!

Waterschap v.d. Baakse Beek
Op Vrijdag 25 Maart 1955 des v.m.
10 uur zal in café Ras (Kerkhoven) te
Ruurlo de aanbesteding plaats hebben
van de ruiming en het onderhoud der
watergangen voor de jaren 1955 tot
en met 1957.
Omschrijving en voorwaarden van
aanbesteding zijn te verkrijgen ten
kantore van het waterschap (techn.
dienst) op elke werkdag v.m. tussen
9 en 12 uur.

O.L.S. Medler

ijKse jeestavond
op Zaterdag 19 Maart
in zaal Eykelkamp.
Aanvang half acht.

*
Door de kinderen worden verschillende
stukjes opgevoerd, o.a. een OPERETTE

Entree 60 cent (bel. inbegr.)

Wat Grootenboer U biedt,
vindt U bij een ander niet!

Dit zullen wij bewijzen:
Zie onze scherpe prijzen.

Een groot blik erwten m. wortelen v. 80 nu 63
F.en groot blik spinazie v 88 nu 67
2 yrote rollen beschuit v. 58 nu 49
Een pak frou-frou v. 55 nu 48
500 gr. zachte zeep v. 48 nu 39

Als extra reclame
500 gr. kantkoek 35 et

Horen en bezorgen zonder prijs-
verhoging.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

Voor direct gevraagd

een flinke smidsknecht
en een leerjongen
H. Verheul - Zutphen
Korte Beukerstraat — Telefoon 2521

Chr. Jongensclub „Samuël"
vraagt leden voor de

1. de Knapenver. van 12 t.m. 14 jr.
op Vrijdagavond om 7,30 uur.

2. de Jongeliedenver. van 15 jr. en
ouder op Dinsdagavond om 8 uur

ALLEN HARTELIJK WELKOM.
Het Bestuur

Waar leert U dansen?

BIJ DANSSTUDIO

Th. fl. HOUTMAN

Stgl en Gratie.
Neem eens bij ons informatie. Wij hebben jarenlange
ervaring door veel studie's en training van zeer goede
dansparen.
Bereikte meerdere malen verrassende resultaten

Laat daarom anderen maar praten.
Willen wij het geld waarderen,
dan kunnen wij daar wat goeds voor leren.

De eerste met het laatste nieuws.
Lesbespreking vanaf heden en inschrijving voor
Privé en Clublessen, Begin.-, Gevord.-, Medal Test
en oefenavonden.

Aangesloten bij de Ned. Fed. van erkende
dansleraren afd. S.F.N.

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
mee. Keuze uit meer dan 10 mo-
dellen.

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

Dadels zonder pit
500 gram 29 cent

SMITt Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws, altijd wat goeds


