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AGENDA:
13 Maart: Filmavond Motorclub.
15 Maart: Cursus Huidverzorging.
16 Maart: Ouderavond Chr. School, 't Hoge.
17 Maart: Demonstratie snelkookpan in

Hotel Bakker.
19 Maart: 6e Nutsavond.
20 Maart: Bioscoop in het Nutsgebouw.

OPERETTE OP KOMST
Ook dit jaar komt de Nuts-operettevereniging
uit Warnsveld weer naar Vorden en wel op
Maandag 29 Maart. De keus is deze keer ge-
vallen op ,,De Prins-student", van Dorothy
Donnely, met muziek van Sigmund Romberg.
Het is een vrolijke operette, welke speelt in
Heidelberg, de studentenstad. Ze bevat o.m.
prachtige koorwerken. De vereniging uit
Warnsveld, die over zeer goede krachten be-
schikt, heeft hier reeds enkele malen een ope-
rette gebracht, waarbij bleek dat alles zeer
goed was verzorgd, zowel zang, muziek, ko-
ren als costuums. We twijfelen er niet aan of
ook dit jaar zal het weer een genotvolle
avond worden en we kunnen dan ook een
ieder aanraden deze operette te gaan zien.
De vereniging die kosten noch moeite spaart
om de opvoering zo goed mogelijk te doen
slagen, verdient een volle zaal.
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Ds. BOLAND SPRAK TE VORDEN.
Ds. Boland, zendingspredikant uit de Classis
Zutphen en Doetinchem der Ned. Herv. Kerk,
met als standplaats Djakarta (Indonesië) sprak
Dinsdagavond j.l. in Irene over zijn arbeid
aldaar. De opkomst was matig. Spr. begon
zijn rede met te zeggen dat de gemeente recht
heeft te weten wat een miss. predikant alzo
uitvoert. Dit werk is moeilijk aldus spr., omdat
80 % van de Ind. bevolking behoort tot de^
Mohammedaanse godsdienst, de Islaam.
de 7 jaar dat spr. nu aldaar werkzaam is ge-
weest is er in het zendingswerk veel veran-
derd. Eerst moest contact worden gelegd met
leiding van de Soedanese kerk die daar in
1934 was ontstaan. Een kleine groep van 6000
zielen, te midden van 12 millioen niet-Christe-^fc
nen. Het allereerste werk was dan ook de^P
geestelijke verzorging van de Nederlands
sprekende Christenen. Weer later werd con-
tact gelegd met de meer ontwikkelde Indo-
nesiërs. Juist uit deze .groep werden veel
vrienden gemaakt. De kansen voor het evan-
gelie liggen juist bij de jonge studerende
mensen. Dit Christenstudentenwerk gaat nu,
onder leiding van Indonesiërs, voortdurend
voorwaarts. Ook besprak Ds. B. het medische
zendingswerk. Ds. Boland hoopt 14 April a.s.
weer scheep te gaan, thans met de opdracht
om zich aan het lectuurwerk te wijden. Indo-
nesië ontwikkelt zich snel. Er bestaat daar
momenteel een grote leeshonger.

Na de pauze werden een aantal gestelde
vragen door spr. op uitvoerige wijze beant-
woord.
Ds Jansen was dan ook de tolk van alle aan-
wezigen door Ds. Boland hartelijk dank te
zeggen voor zijn mededelingen en wenste hem
mei zijn echtgenote een behouden aankomst
en een gezegend werk toe.
Na afloop deelde Ds. Jansen nog mede, dat
in hét laatst van deze maand de zendingsten-
toonstelling de „Zento" te Zutphen zal wor-
den gehouden en wekte een ieder op deze
belangwekkende expositie te bezoeken.

JEUGDUITVOERING SPARTA.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en als
dit ook voor gymnastiekverenigingen geldt,
dan behoeft Sparta zich over de toekomst geen
zorgen te maken.
Het aantal jeugdige gymnasten is de laatste
jaren zo gestegen dat er voor hen een extra
jeugduitvoering ingelast moest worden en nog
kan men het aantal haast niet bergen op het
toneel.
De vele toeschouwers, voor het merendeel
Lestaande uit de ouders, hebben er een pret-
tige avond aan beleefd. Het waren niet alleen
oefeningen, welke de jongelui lieten zien, doch
er werden ook aardige spelletjes, dansjes e.d.
vertoond, zoals de oefening ochtendgymna-
stiek door kleine meisjes, boerendansen in
originele costuums, het dansje de tinnen sol-
daatjes, en voor de jongens het verkeersspel
met stoplicht en een oolitieagent. Ook enkele
dames en heren-gymnasten gaven een kleine
demonstratie om te laten zien wat bereikt
kan worden.
Op deze avond werd gedemonstreerd hoe men
in een gymnastiekvereniging voor de jongelui
het nuttige met het aangename kan combine-
ren. De voorzitter de heer A. de Jonge opende
en sloot deze uitvoering met een toepasselijk
woord.

Kerkdiensten Zondag 14 Maart
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat
7.15 uur Ds J. H. Jansen

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen

öeref. Kerk
10 en 3 uur Ds E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 13 Maart van 5 uur t.e.m.
Zondag H Maart Dr De Vries, telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 78 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 51.— tot f 59.—
per stuk. Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van 5 t.m. 12 Maart
Geboren: d. v. B. Bargeman en H. E. Bar-
geman-Maandag
Ondertrouwd: J. W. Heijenk en S. A. Faas

AFSCHEID MEESTER PONGERS.
Vrijdag en Zaterdag j.l. werd in de zaal van
het café „Het wapen van 't Medler" de jaar-
lijkse feestavond van de O.L. school Linde ge-
houden. Dit was ditmaal evenwel een ouder-
avond welke een mijlpaal in de geschiedenis
van de school betekende, aangezien dit tevens
de afscheidsavond was van het hoofd der
school, de heer W. Pongers. In zijn openings-^^
woord heette de heer Pongers inzonderheid^^
welkom de heer en mevr. van Amerongen, de
opvolger van spreker, benevens de moeder
van mevr. Pongers **ia .zijn. schoonvader de
heer J. Lammers, het oud-schoolhoofd, de heer
Wijchman. Vervolgens werd de kinderoperette
,,De gouden kroon" opgevoerd. De leerling
hadden flink studie gemaakt van dit stuk, z
dat het prachtig werd vertolkt. Het decor en
de costuums waren tot in de puntjes verzorgd.
De voorzitter der oudercommissie de heer
Joh. Wesselink dankte het schoolpersoneel en
de leerlingen. Hierna sprak de heer Wijchmar
enige afscheidswoorden tot de heer Pongers.
Hij was er van overtuigd dat het vertrekkende
schoolhoofd zich hier vele vrienden heeft ver-
worven en dat het aan deze school gegeven
nuttig onderwijs door de ouders zeer werd
gewaardeerd. Spr. wenstte hem aan de U.L.O.-
school te Beilen (Dr) alle goeds toe. Wegens
de verhindering van ds. Jansen en ds. Lang-
straat sprak de heer W. G. Ruiterkamp, als
ouderling namens de N.H. Kerk te Vorden
dankwoorden tot de heer Pongers en deed hij
een beroep op de heer van Amerongen.
Namens de schoolfeestcommissie sprak de
heer G. J. Kok, die wees op de prettige ver-
houding. Hij verwelkomde de heer en mevr.
van Amerongen. Het nieuwe schoolhoofd
bracht de oudercommissie en de heer Pongers,
mede namens zijn echtgenote, dank voor de
uitnodiging en de ontvangst. Hij bracht de
leiding en de medewerkenden van de operette
lof. Spr. hoopte op dezelfde prettige wijze als
zijn voorganger hier te mogen samenwerken
met allen. Hij sprak de wens uit dat mevr.
Pongers weer spoedig geheel hersteld mocht
zijn en wenste hen samen met hun kinderen
alle goeds toe. De voorzitter der oudercom-
missie dankte de heer Pongers voor de goede
en aangename samenwerking gedurende de
7 jaren die hij als hoofd der school hier werk-
zaam is prweest. Als blijk van waardering
bood hij de heer Pongers, namens ouders en
oudercommissie een schilderstuk aan n.l. de
Herv. Kerk te Vorden vervaardigd door de
heer J. Kost alhier. De heer Pongers dankte
allen die tot het welslagen van deze avond
hadden medegewerkt, inzonderheid de dames

-ma, Hesselink en mevr. Kooistra alsmede
de Vordrnse Amusementsvereniging en de
kinderen voor hun optreden. Verder dankte
hij alle sprekers voor de tot hem en zijn
cchtpenote gesproken woorden en voor de
steeds ondervonden vriendschap.

PROVINCIALE BIJDRAGE.
Een eerste Provinciale bijdrage op de te
Eist gehouden verplichte en premiehengst-
keuring verwierf de 3-jarige hengst Gr. Type,
„Pasteur" 770, V. Zeeheld N.W.P. van de heer
E. H .Koning. De uitslag van de jury was
goed en mooi Type met beste gangen en zeer
goede stelling. Een Ie A premie centrale
Hengstkeuring Utrecht.

VERKEERSCURSUS.
In hotel Bakker had de eindles plaats van een
drietal verkeerscursussen georganiseerd door
de afd. Vorden v. h. Verbond v. Veilig Ver-
keer. Namens de cursisten bracht de heer
Poesse de cursusleider, wachtmeester Wolf,
dank voor zijn lessen op het gebied van het
wegenverkeersreglement en de verkeersbor-
den. Namens het bestuur bracht de heer Fol-
mer de cursisten dank voor hun trouwe op-
komst. Zaterdag zal in zaal Bakker een film-
avond worden gegeven met medewerking van
de Auto- en Motorclub.

VOETBAL.
J.l. Zondag werden alle wedstrijden voor Vor-
den afgelast. A.s. Zondag staat alleen op het
programma A.Z.C. VI—Vorden III.
Vorden II zal in Hengelo tegen Pax II een
vriendschappelijke wedstrijd spelen.

PARANORMALE VERSCHIJNSELEN
De heer Asoka, geassisteerd door de heer
Martino, hield Maandagavond in de kleine
zaal van het Nutsgebouw een lezing over
paranormale verschijnselen. Hij behandelde
achtereenvolgens 1. zijn er aardstralen; 2. Is
genezing mogelijk door handoplegging; 3. Te-
lepathie en helderziendheid. De belangstelling
voor dit optreden was groot. Spr. behandelde
eerst de aardstralen die volgens hem wel dege-
lijk bestaan, niet alleen in theorie doch ook in
werkelijkheid. Deze kunnen r'oor een deskun-
dige wichelroedeloper worden opgespoord.
Wanneer deze stralen in een huis of veestal
worden geconstateerd dan dient men de ge-
geven raadgevingen stipt op te volgen. Spr.
bewees dit met een geval uit de gemeente
Borculo. Vervolgens werd een inwoner van
Vorden, die hevige hoofdpijn had, door spre-
ker behandeld. Na de behandeling bleek zijn
pijn radicaal te zijn verdwenen.
Na de pauze trad de heer Martino op. Ook
deze wist door enige krasse .staaltjes van
helderziendheid de zaal van begin tot het eind
te boeien.
Aan het eind van deze lezing werden de beide

.
loond.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN.
Onder leiding van mej. Steenman hield de afd
Vorden van de Ned. Bond v. Plattelands-
vrouwen haar jaarvergadering.
De verslagen van de secretaresse mevr. Klein
Brinke—Gotink en de penningmeesteresse
mevr. Klein Bleumink—Kuypers werden goed-
gekeurd.
De afd. telt 93 leden. De aftredende bestuurs-
leden de dames Visser—Dollekamp, Klein
Bleumink—Kuypers en Klein Brinke—Gotink
werden herkozen.
Door de fa. Droste uit Haarlem werden enkele
films vertoond o.a. van Afrika's Goudkust.
waarin te zien was hoe de cacaobonen ge-
oogst en behandeld werden. Ook werd de
bedrijfsfilm „Geschenk der Goden" op het
doek gebracht, waarna men te zien kreeg hoe
in cacao- en chocoladefabrieken de lekker-
nijen vervaardigd worden. Tenslotte werd
door de fa. Droste allen een tractatie aan-
geboden.

DODELIJK VERKEERSONGELUK
Donderdagavond is op de Zutphense weg
een ernstig verkeersongeluk aebeurd, dat
het leven heeft gekost aan de heer A.
Denkers, kuikenbroeder uit Warnsveld, terwijl
diens zoon in ernstige toestand naar het zie-
kenhuis vervoerd moest worden. Tegen half
acht 's avonds kwam de heer Denkers en diens
zoon in een bestelwagentje met vrij grote snel-
heid uit de richting Warnsveld rijden. Bij de
boerderij van de heer Eskes aan de Zutphense
weg was de melkrijder H. bezig melkbussen
op de trailer van de Vordense Zuivelfabriek
te laden. Door onverklaarbare oorzaak reed
de bestelwagen met grote snelheid achter op
de stilstaande trailer. De gevolgen waren ver-
verschrikkelijk. Door de vaart schoof de be-
stelwagen van voren onder de trailer en werd
totaal vernield. De heer Denkers Sr werd op
S^a8 gedood, terwijl zijn zoon met zware ver-
wondingen, vooral aan het hoofd bij de boer-
derij van E. werd binnengebracht, vanwaar
hij later per ziekenauto naar Zutphen werd
vervoerd. Van de bestelwagen lagen vele
delen her en derwaarts verspreid over de
weg, hetgeen een ernstige verkeersopstopping
veroorzaakte, zodat een lange fille auto's en
bussen moest wachten totdat een en ander
opgeruimd was en de weg weer door de
politie vrijgegeven werd. De trailer was maar
weinig beschadigd en kon op eigen kracht
later de weg vervolgen. Naar verluid was de
trailer behoorlijk voorzien van een brandend
achterlicht.
De zoon van Denkers blijkt gereden te hebben.
Zijn toestand is momenteel vrij gunstig.



ZOMERACTIE VORDENSE WINKELIERS.
Hoewel de Vordense Ver. voor Vreemdelingen
Verkeer in verband met de viering van haar
50-jarig bestaan voor de samenstelling van
het zomerprogramma grootse plannen schijnt
te hebben hebben de winkeliers gemeend om
ook deze zomer weer wat te zullen brengen.
De opzet zal niet zo groots zijn als vorige
jaren, ook al in verband met de financiële
consequenties, die er aan vastzitten. Zo zal
de winkeliersver, dit jaar geen bloemencorso
organiseren, omdat de kosten hieraan verbon-
den bijna uitsluitend neerkomen op de Vor-
dense middenstand en de directe baten voor
het merendeel der leden vrijwel nihil zijn.
Over dit punt werd langdurig van gedachten
gewisseld op de gehouden ledenvergadering
van de winkeliers. Het bestuur had zich ge-
jacht om tussen de verschillende Vordenst
toneelverenigingen deze zomer toneel-wed-
strijden te doen houden met daaraan verbon-
den een aantal prijzen bene\ens kostenver-
goeding. Ook gingen er stemmen op om op
een geschikt terrein naar Amerikaans voor-
beeld ,,auto-bokswedstrijden" te houden, bij
welk opwindend spel de tegenstanders elkaar
van de baan af trachten te dringen. Men zal
bij enkele autoslopers eens naar de prijzen
van afgedankte auto's informeren. Ook „auto-
ball" kwam ter sprake.
Aansluitend op de touwtrekwedstrijden zullen
er ditmaal meerdere malen ,,olderwetse Vor
densa markten" gehouden worden.
Vele leden waren er voor om tijdens de feest-
week van VVV de zaken te versieren en
illuminaties aan te brengen onder het motto
,,Vorden-Lichtdorp". Al deze plannen zullen
door het bestuur nader op hun mogelijkheden
tot verwezenlijking bestudeerd worden en in
een volgende vergadering opnieuw ter sprake
komen.
Bij de opening van deze zeer geannimeerde
vergadering door de voorzitter, de heer G. J.
Schurink, hield deze een korte terugblik over
de afgelopen St. Nicolaas-actie, die -- dank
zij de vette varkens -- een inslaand succes
geweest was. In de bestuursfuncties waren
enkele veranderingen gekomen. Zo werden de
heren Siemerink, Derksen en Remmers, resp.
gekozen tot 2e voorz., 2e secr. en 2e penning-
meester.
De voorzitter wekte op om vooral de V.V.V.
dit jaar met een extra bijdrage te steunen,
daar deze vereniging veel voor Vorden doet
en dit met haar a.s. jubileum ook wel ver-
diend heeft. Besloten werd om zowel V.V.V.
als de actie van enkele politiemannen tot
aanschaf van een politiehond met een bij-
dragen te steunen. Het bestuur deelde nog

i •' ciat de leden zich weer bij J. Kost kun-
nen opgeven voor een nieuwe cursus in lak-
schilderen, welke op Maandagavond gehou-
den zal worden. Verder werd nog bekend ge-
maakt dat de winkeliers geen goederen mogen
afgeven aan hen, die uit naam van de diaconie
der Ned. Herv. Kerk komen zonder een schrif-
telijke opdracht, omdat hier misbruik van ge-
maakt is. Voorts besloot men om de eigen
feestavond op te luisteren met voordrachten
e.d. door eigen leden.
In verband met de belangrijkheid van de bin-
nenkort te houden ledenvergadering van de
V.V.V., wekte de voorzitter de leden op om
zoveel mogelijk deze vergadering te bezoeken.
Bij de rondvraag kwam nog eens de vacantie-
regeling ter sprake. Het bestuur en bijna alle
aanwezige leden waren voor vacantie, temeer
omdat — zoals de voorzitter opmerkte — de
ervaring heeft geleerd dat men hierdoor geen
klanten zal missen, 't Bestuur voelde zich als
taak gesteld hieraan zijn volle medewerking
te verlenen. Wanneer de goede wil er is, kan
er vacantie voor elke zakenman komen.

STIERENKEURING

Op de Woensdag alhier gehouden stierenkeu-
ring werden er twee aangeboden, waarvan
er een werd goedgekeurd, eigenaar de heer
Wagenvoort uit Hackfort.
Van de K.I.-stal werden er 8 goedgekeurd,
waarvan er enige werden aangewezen voor
de centrale keuring te Zutphen.

RATTI-NIEUWS.

Alle aanvankelijk vastgestelde wedstrijden
werden j.l. Zondag door de slechte toestand
der terreinen niet gespeeld.
Voor a.S. Zondag staat er voor Ratti I een
aantrekkelijke wedstrijd op het programma.
Rietmolen I komt hier op bezoek en hoewel
de gasten nu niet bepaald als de sterkste
broeders in haar afdeling bekend staan, kan
het toch een spannende strijd worden, temeer
daar beide ploegen gedurende vele weken
hebben stil gezeten en vol goede moed de
competitie willen beëindigen. Voor Ratti zit
er bovendien nog een theoretische kans in,
om bovenaan de ranglijst te komen, mits de
koploper Diepenheim een steek laat vallen,
waar de Diepenheimers evenwel weinig zin in
zullen hebben.
Een winstkans zit er voor de thuisclub onge-
twijfeld in.
Het tweede elftal krijgt een zware opgave,
w^nt bpf. moet bij de Baakse Boys I op be-
zoek. Een voetbal kan echter gek rollen en
daarom zullen de reserves alles op alles moe-
ten zetten om met een behoorlijk resultaat uit
de bus te komen. De Junioren hebben vrijaf.

RADIOSONDE GEVONDEN.

Nabij zijn woning is door de heer Venderink
in de Veldwijk een grote blikken trommel
gevonden, waarin allerlei instrumenten als
radiolampen, batterijen, e.d. Een en ander was
aan een parachute bevestigd. Er was een ver-
zoek bij om dit alles weer op te zenden naar
het Kon. Meteriologisch Instituut te De Bilt.

OMZET C.L.V. „DE EENDRACHT" STEEG
BOVEN DE TIEN MILLIOEN KG.

Onder voorzitterschap van de heer A. J. Len-
selink hield de Coöperatieve landbouwver-
eniging ,,De Eendracht" in hotel Bakker een
ledenvergadering.
In zijn openingswoord noemde de heer Lense-
link het afgelopen jaar belangrijk voor de
coöperatie. De gebouwen, silo's en opslag-
ruimte zijn belangrijk uitgebreid. Maar ook
is het een moeilijk jaar geweest in verband
met de grote prijsschommelingen in de granen
die het zaken doen zeer bemoeilijkten.
De directeur, de heer H. Klein Brinke, hield
een beschouwing over het jaarverslag. De
nieuwe silo voorziet in een grote behoefte. In
het afgelopen seizoen werd meer dan 1.000.000
kg graan opgeslagen. De werk- en opslagruim-
te in het pakhuis is gemoderniseerd en er zijn
twee nieuwe loodsen met een opslagcapaciteit
van 750.000 kg kunstmest gebouwd.
Door de prijsverlaging der importgranen, wa-
ren de zaken genoodzaakt verlies te nemen
op de voorraden die noodzakelijk aangehou-
den moesten worden. Dit is mede oorzaak dat
de resultaten-rekening op 30 Juni 1953 met
een nadelig saldo sluit.
De aftredende bestuursleden, de heren A. J.
Lenselink en G. J. Broekgaarden, en de af-
tredende commissarissen de heren D. J. Bos-
man en B. Rossel, werden herkozen. De heer
G. J. Pelgrum die als commissaris niet her-
kozen kon worden, werd opgevolgd door de
heer A. J. Vruggink.
Na de heer Pelgrum dank te hebben gebracht
voor het behartigen van de belangen der
coöperatie als commissaris en de directeur en
het personeel voor hun werkzaamheden, was
het woord aan ir. Bos van de Schothorst, die
een belangwekkende voordracht hield over de
eierexport en over de pluimveeteelt in het
algemeen.

TAJELTENNISCOMPETITIE
Maanda|Hond werd de competitiewedstrijd

DIO I—DIU II gespeeld. Het was een zeer
spannende strijd, waarbij 3 sets meermalen de
beslissing moesten brengen. DIO I wist met
7—3 te zegevieren. De uitslagen' waren:
DIO I—DIO II: H. Hartman—H. Wellink l—0;
H. Hartma^P. Wellink 1—0; H. Hartman—
Fr. Simoni^É—1; A. Bos—H. Wellink l—0;
A. Bos—P. wellink O—1; A. Bos—Fr. Simonis
1_0; T. Jansen—H. Wellink 0—1; T. Jansen—
P. Wellink l—0; T. Jansen—Fr. Simonis 1—0;
dubbelspel: A. Bos en H. Hartman—Fr. Simo-
nis en P. Wellink l—O in 3 sets.

K.V.P. AFD. VORDEN.

De K.V.P. afd. Vorden hield in Zaal Schoena-
ker een zeer belangrijke vergadering, waarop
de heer W. F. P. Bosbouwer, lid van de Ge-
deputeerde Staten van Gelderland een lezing
hield over „Welvaartspolitiek".
Wegens verhindering van de voorzitter, de
heer A. J. Meijer, sprak de waarn. voorz. de
heer F. R. Schoenaker een openings- en wel-
komstwoord en verleende hierna het woord
aan de heer Boshouwer.
In een zeer duidelijk betoog zette deze ver-
volgens uiteen, wat de Provinciale Staten
eigenlijk doen voor de Provincie ter bevorde-
ring van de welvaart. Spr. besprak allereerst
de historische achtergrond, waaruit bleek, dat
de invloed van de P.S. vroeger zo klein moge-
lijk werd gehouden. Na de bevrijding kwam
er echter een andere mentaliteit en groeide
het inzicht, dat de Provincie méér moest gaan
betekenen.
Vooral het platteland heeft de bijzondere aan-
dacht. Zo bevordert de Prov. o.a. het ont-
ginnen van woeste gronden, terwijl daarnaast
land wordt aangewonnen en ruilverkavelingen
worden toegepast. De voornaamste bemoeiin-
gen gaan echter uit naar de Waterstaatswer-
ken (Baakse en Lobithse Overlaat e.a.).
De mening van velen, aldus spr. dat de Pro-
vincie wegen bezit, is foutief. Zij heeft niets
in bedrijf, doch wel stimuleert en activeert zij
diverse werken. Naast de bevordering van de
werkgelegenheid is 'n ander heel belangrijk
punt de drinkwatervoorziening, welke in Gel-
derland wel heel slecht is.
Voorts hebben de electriciteits- en gasvoor-
ziening ook de bijzondere aandacht.
Tenslotte behartigt de Provincie ook de Volks-
gezondheid en geeft, zij o.a. subsidies voor
t.b.c. en kankerbestrijding, rheumatiek, kinder-
uitzending, schoolartsendienst, fonds Wijkge-
bouwen e.a.
Voor maatschappelijk werk o.a. beroepskeuze,
gezinsverzorging, militaire tehuizen e.d. werd
in 1954 f 900.000 op de begroting uitgetrokken.
Spr. wees tenslotte op het s tandpunt , dat de
K.V.P. t.a.v. een en ander inneemt, hetwelk
is neergelegd in de Pauselijke Encycliek*

E n toch . . . er is maar één CONTACT

Ik waog et er bie,
zei Bielderman, en hè koch zich een
peksken spinaziezaod bie Derksen
an de Zutphenseweg.
De goeie man had nog geliek ok, want
et is ze zuutjesan de hoogste tied 'e-
wodden veur 't zaaien van verschillende
tuinzaoden.

*
Wij zullen u vanaf heden weer net als voor-
gaande jaren iedere week op de hoogte
stellen van de zaaitijd der verschillende ge-
wassen. Het adres is, zo u het nog niet
mocht weten:

Fa. J. DERKSEN & Zn.
Zutphenseweg 13 Telef. 334

VOORJAAR !
Uw oude matrassen worden weer
als nieuw, wanneer u ze do'or ons

laat overtrekken en bijvullen.

Wij hebben een mooie sortering i

! matrasdamasten l

Ook van verenbedden maken wij
3-delige matrassen

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

Jobu Heerink
Zutphenseweg Telef. 383

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

17 MAART

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

HET BINNENHUIS
Meubileer-inrichting

VORDEN TELEF. 314
A. POLMAN

Ontvangen: de nieuwe

Behangselpapieren 1954
Keuze thans uit 100 soorten

Uit voorraad leverbaar
vanaf 55 et per rol

Vraagt stalenboek

T
Coupons tegen verminderde prijzen

WASSTAMPERS SNELWASSERS

De ideale wasklok met veer
voor slechts f 11.50

Uit voorraad leverbaar, bij

GEBR. BARENDSEN

hedenavond 7.30 uur in hotel
Bakker

De besturen van de Motorclub

en 't Verbond v. Veilig Verkeer

N.V. Chroomlederfabriek

v.h. H.. A. A L B E R S

vraagt een

flinke Werkkracht

Wie niet adverteert wordt vergeten

Binnenverings
matrassen

Kapok matrassen
Wol matrassen
Stro matrassen

Ook voor bijvulling
en reparatie

Aanbevelend,

6. W. Luimes Vorden

Bakker Schurink
Telefoon 384

Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagentje
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt U ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel. 383

Tafeltennis

A.s. Maandagavond

Dio I ~
Sorry I

Aanvang 8 uur

WIJ
Slijpen

Polijsten,

Nikkelen,
Verchromen
en verzinken

alles voor U.

Gebr. Wentink
Wewerstraat Borculo

Adres voor Vorden:
Wilhelminalaan 11

U VINDT BIJ ON5 T?É
BRIL "DIE U STAAT

HARTENS
Vorden



Er biedt zich aan een
net meisje voor halve
dagen of 3 dagen per
week. Br. bur. v/d bl.

Net dagmeisje
gevraagd

Brieven no 26
Bur. Contact

Gevraagd tegen l Apr.
of eerder wegens hu-
welijk der tegenwoor-
dige net meisje voor
dag en nacht. Hulp
aanwezig. Aanbieden
Mevr. Korteweg.Burg.
de Wijslaan 12,

Brummen, Tel. 281

Enige flinke werk-
krachten (ook onge-
schoolden) gevraagd,
leeftijd 14—20 jaar, en
te koop een electr.
motor, 5L/2 pk- ing. st.
Fa Klein Kranenbarg
Houtwarenbedrijf,
Wichmond

Gevraagd
een flinke leerling
of halfwas

Henk van Ark,
Smederij

Bouwgrond te koop
gevraagd buiten het

dorp

Bromfiets te koop.
Kaptein Mobylette

1952
in goede staat

Te bevr. Schoolstr. 13

Te koop wegens over-
compleet z.g.a.n. he-
renrijwiel verchroomd
D 121 Kranenburg

Biggen te koop bij
H. Gosselink,

Wichmond

Te koop damesrijwiel
in g st., met lamp en
prima banden.

Zutphenseweg 73

Mangels te koop.
L. Velhorst,

b.d. Wasserij

Te koop een dames-
rijwiel en een jongens-
fiets, leeft. pi. 10 a 12
jaar. G. Kreunen bij

Wientjesvoort

Te koop voederbieten
J. W. Vruggink,

Delden

Te koop een beste
zwartb. vaarskalf en
2000 kg voederbieten
G. J. Maalderink,

Almenseweg C 139

Te koop ongev. 25
kar goede koemest.
G. Vlogman,

Hackfort C 23

Te koop kachelkunst-
moeder, compleet met
scherm en pijpen,
(klein model) prijs billijk
Adr. te bevr.

:Bureau Contact

Te koop enige dr. b.b.
zeugjes, werptijd eind
Maart/begin April
H. Hoetink, Hackfort

Te koop r.b. maalkalf
7 weken oud. A-bedr.
Wed. B. Wagenvoort
Grote Veld

Eetaardappel. te koop
rode star en noordel.
R. Wesselink,
„Hoogkamp" Hack-

fort

Heden nam God plotseling tot zich door
een droevig ongeval, onze geliefde Man,
Vader, Behuwd- en Grootvader,

ALBERT JAN DENKERS
echtgenoot van G. van Echten

in de ouderdom van ruim 45 jaar.

Uit aller naam:
G. DENKERS-

VAN ECHTEN

Warnsveld, 11 Maart 1954
Warken B 107

De begrafenis zal plaats vinden op as.
Dinsdag 16 Maart, om 12 uur op de
Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Attentie!
Hebt u goederen voor

c h e m i s c h r e i n i g e n of v e r v e n ?
Vergeet dan niet 's Maandagsmorgens
voor 9 uur bericht te sturen, dan komen

wij het dezelfde dag nog halen.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen - Telef. 3191

130-jarige ervaring ...
dat zegt genoeg!

Alles wordt gratis gehaald en bezorgd

Schooi ml Bijbel Het Hoge 40

Ouderavond
op Dinsdag 16 Maart a.s.

Van 7.—8 uur gelegenheid tot het
bezichtigen van het werl^Bde school.
Daarna hopen we samen^te komen

in Irene.
Het Bestuur

A*s* Dames Lidmaten
Kom voor een

*
LEUK HOEDJE of KAPJE
*
eens kijken bij

KRONEMAN^JÖRISSEN

Weder af te geven:
Prima vers erwtenstro en balen wit hooi
Diverse soorten zaaihaver, zaaigerst,
pootmais, gras- en klaverzaden, gazon-
grasmengsels, bietenzaden (barres en
groenkraag).

Voor de poot:
bruine bonen, erwten en tuinbonen.

Fa. J. W. ALBERS
Graan-en Kunstmesthandel, Tel. 232

De geweldige vraag naar die prachtige,
lichtlopende

EMPO RIJWIELEN
noopt ons steeds meer onze productie
uit te breiden.
Wij bieden een prettige werkkring aan:

Monteurs, Bouwers,
Spuiters, Biezers,
Lassers, ongeoefenden
en leerjongens

Aanmeldingen schriftelijk of monde-
ling.

EMPO Rijwielen
LOPEN TOCH L I C H T E R !

Pijnlijke zijn een kwelling,
Wij behandelen u steriel en pijnloos
in ons naar de eisen ingericht voet-
verzorgingsinstituut.
Medisch gedipl. voetkundige en chiropodist

A. J. B. Siemerink
Ziekenfondsleverancier O.G.Z.O.

Die de waarde van adverteren
zegt openhartig: HET IS P

ontdekt
ECTf

5, ffchooiim aakartikelen?
ZOEK HET BIJ ONS!

Drogisterij „De Olde Meulle"

J* M* V* d* Wal Gedipl. drogist

(Jt l" t,IIIK> nu het zonnetje er weer is

en de deuren en ramen weer open kunnen!

Echt een weertje om schoonmaak te houden
en alles er weer fris te doen uitzien!
Nieuwe gordijntjes kunnen het weer zo ge-
zellig maken, evenals iets schoons en fris op
de vloer. Heeft u onze collectie daarin al gezien?
Komt u eens vrijblijvend kijken; voor elke beurs
hebben wij weer fris goed in:
Vitrages, Overgordijnstoffen, Balatum,
Tapijt voor vaste kleden, cocos enz.

C WIJ MAKEN PRIMA VAKWERK

Heeft u al kennis gemaakt met onze prima
Schuimrubber matrassen?
Ze geven een heerlijke nachtrust en zijn on-
verslijtbaar! Luth heeft ze voor u in voorraad.

Oude matrassen opknappen?
Maakt u met ons een afspraak en u krijgt ze
in één dag terug.

H, LUTH Tclcf.
396 VORDEN

Te koop 40 jonge
hennen 8 a 9 weken,
electrische kunst-
moeder en jongensfiets.
B. Koers, D 127b,

Kranenburg

Te koop een toom
mooie biggen.

B. G. Lichtenberg
het Waarle

Te koop 4 zware
biggen

H. J. Berenpas,
Mossel

Ter dekking witte VI.
Reus, stamboek Ram,
bij Wim Sloetjes
bij het Enzerink

Voor al uw

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

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Dep. Vorden

Opgericht 1818

op a.s. Vrijdag 19 Maart, 8 uur

De heer J. VERHAGEN uit
Scheveningen spreekt over:

„Zeesleepvaart"
Een buitengewoon belangwekkende
lezing, waarmede spreker in verschei-
dene departementen zonder uitzondering
alle bezoekers wist te boeien van begin
tot eind.
Toegang v. Nutsleden met l huisgenoot VRIJ

„ „ „ v. andere Depart. a f 0.75 p. p.
„ „ Niet-leden . . . . a f 1.50 p. p

Vrije toegang voor leerlingen van Middelb.
scholen en uit de 6e, 7e en 8e klas van alle
scholen in de gemeente Vorden.

Zaal open 7.30 uur
Het Bestuur

VOOR 't VOORJAAR

ontvingen we reeds vele nieuwe modellen

Dames-, Heren- en Kinderschoenen
WULLINK's Schoenhandel
Tel. 342 „Onbetwist de schoenenspecialisf'

Voor de Schoonmaak!
Kastpapier aan vellen en rollen,
effen en geblokt, in de goedkope
en betere soorten.

Kastranden en punaises

FA. HIETBRINK

Wij komen

ttiet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen...

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

Prijzen v.

TEL 381VISSER

Alles voor de Schoonmaak Koerselman



Presto
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de enige met direct afleesbare drukmeter!

• Besparing van brandstof
• Besparing van tijd
• Hoogste smakelijkheid

Goedgekeurd en aanbevolen door de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen

op a.s. Woensdag 17 Maart, nam. 2.30 uur
en 's avonds 8 uur in Hotel Bakker.

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12, Vorden Telef. 364

IETS NIEUWS
en bijzonder lekker!

Palingworst 150 gr. 64 et
Boerenmetworst 100 gr. 48 et

SIVtïT, Zutpbenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

Zaterdag 20 Maart

DANSMUZIEK
„Concordia" - Hengelo-G
(Slotbal Dansschool M. J. Kroneman)

Aanvang 7 uur

f Wij openen het seizoen 1954

geven niéuwe-
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

f 71.95

TEL 381VISSER^

Ook in uw woning

komt de

Overgordijnstoffen
in verschillende mooie dessins

Linoleum en Balatum
MOQUETTE en JABO TAPIJT

Mooie sortering

Slaapkamer ameublementen
in alle prijzen voorradig
Ook stalen slaapkamers

Cocostapijt
Uitgebreide collectie,

reeds vanaf 95 cent p. nieter

Behang
Een mooi, nieuw, fris behang

uit voorraad leverbaar

Vitrage gordijnen
n alle prijzen. Alle gordijnen
worden vakkundig gemaakt

Trap- en ganglopers
met passende roeden

Salon-en eetkamerameublementen
in Gotisch, O.F. en eiken

Prachtige uitvoering

Tapijten
Een mooie collectie Wilton-,

Haarvelours- en cocostapijten

Tafelkleden
Grote sortering tafel-en divankleden

schoorsteen- en dressoirlopers

Komt u ook eens kijken.

Gaarne maken wij u een begroting, ook voor het opnieuw
stofferen uwer clubs en stoelen

Beleefd aanbev. JOH. HEERINK
Zutphenseweg 7 Telefoon 383

Het beste,
het nieuwste

in werkkleding

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 Vorden

Grijpt de kans waar!
Zoolang de voorraad strekt:

200 gram gekookte leider voor 80 et
EXTRA RECLAME VOOR ZAmRDAG :

200 gr. leverkaas 70 et 200 gr. hamworst 60 et
200 gr. ham 90 et 2 rook worsten 119 et

500 gram spek 100 et
Verder al onze vleeswaren tegen de bekende prijzen

Beleefd aanbev. JYL KRIJT Dorpsstraat 32

Fietstassen
Weekendtassen
Koffers

In diverse kleuren en
modellen,

Koopt ze bij de man,
Die ze ook repareren

kan
Aanbevelend,

G. W. Luimes, Vorden

,, Hu is net lijd
voor het zaaien van :

Spinazie
Tuinbonen
Raapstelen
en
Kropsla

Firma J . D E R K S E N
Zutphenseweg 10

H.H. Landbouwers,
Wij betalen voor Uw
kippen en hanen een
hoge prijs en ze wor-
den desgewenst gratis
uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden

A.s. Zondag

Ratti I ~
Rietmolen I

Aanvang 2 uur

Schoonmaaklijd
is

Stofzuigertijd
HOOVER

HOLLAND-
ELECTRO

RUTON

FA. D E K K E R

Nutsgebouw
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 20 Maart, 8 uur

de beroemde Zwitserse succesfilm

HEIDI
met Elsbeth Sigmund

als de kleine Heidi
Isa Günther
één v.d. tweeling uit Louise Lotte

en Theo Lingen

Vervaardigd naar het bekende boek
van JOHANNA SPYRI

ir Een film, die recht naar uw Inirt (/«(tt

ir Ecu yenoeliy ver/taal, dat n xter/f zal
ontroeren

ir Een film, die n henlist moet gaan zien

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij }. H. Schuppers, Dorpsstr. l 1

Een paar

nieuwe schoenen nodig
Ook u zult zeker beter slagen bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist clc schoenenspecialist"

Telef. 342

GEMEENTE-A VOND

Ds JANSEN: Woensdag 17 Maart,

7.30 uur, fam. Bogchelman, Casa Mia

Leverbaar uit voorraad
of binnen enkele dagen:

Mosquito standaard
Italiaans f 395.—

Mosquito luxe
nieuw model, Italiaans f 495.—
G.M.F, luxe

met rolaandrijving f 482.—
Het allerlaatste op bromfietsgebied:

De Duitse Zundöp
met kettingaandrijving

geheel compleet f 548.—

Deze prijzen zijn m. in hef/r i/) n .2. remmen

•
Vraagt vrijblijvend demonstratie
en proefrit.

•
Wilt u een ander merk kopen?
Ook daarmede kunnen wij u helpen

Reparaties aan elk merk
Grote voorraad onderdelen

Beleefd aanbevelend,

A. G. Tragter, Zutphenseweg
P.S. Wij verwachten m. een paar dagen
de nieuwe G.M.F, met kettingaandr.


