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AGENDA
6 Febr. Feestavond C.J.B.T.B.
8 Fèbr. Lezing Imkersvereniging

10 Febr. Bond v. Plattelandsvrouwen
13 Febr. Bioscoop in het Nutsgebouw
13 Febr. Evangelisatie-samenkomsten de

kleuterschool

VOOR HET GROENE KRUIS
De exploitanten van de ijsbaan bij Huize
Onstein hebben het loffelijke plan opgevat,
de netto opbrengst van heden Zaterdag en
morgen Zondag ter beschikking te stellen van
het Groene Kruis. De entreegelden zijn ver-
laagd en het comité hoopt dan ook, dat velen
op deze prachtige baan komen rijden, waardoor
zij tevens een goed"doel steunen.
Zie de advertentie in dit nummer.

VOOR BIJENLIEFHEBBERS
A.s. Maandag wordt er een lezing met licht-
beelden gehouden over het onderwerp: Hoe
wint men het beste honing in de zomerdracht?
Voor bijenhouders en allen die iets meer wil-
len weten over het leven der bijen belooft het
een interessante avond te worden. De toe-
gang is vrij voor iedereen. ^fc

MARKTVERENIGING
Onder voorzitterschap van de heer G. J.
Wuestenenk, hield de Vordense Marktver.
Maandagavond in hotel Brandenbarg haar
jaarvergadering. In zyn openingswooal memo-
reerde de voorzitter met enkele w^^den de
slachtoffers van de watersnoodramp van l
Februari 1953. Uit het jaarverslag van de sec-
retaris, de heer J. J. v. d. Peyl, bleek dat op
de biggenmarkten in 1953 in totaal 4772 big-
gen werden aangevoerd. Met uitzondering van
de verlotingsmarkt, waarop 25 runderen aan-
wezig waren, werd overigens geen rundvee
aangevoerd. De wekelijkse groente- en vis-
markt is altijd nog goed te noemen. De omzet
is behoorlijk. Het ledental van de marktver.
bedraagt 183. De penningmeester, de heer H.
Klein Brinke, gaf een overzicht van de finan-
ciële toestand der ver. Tot leden der kascom-
missie werden gekozen de heren G. J. van
Roekei en J. Eggink. De aftredende bestuurs-
leden de heren B. H. Lebbink, J. M. v. d. Wal,
A. J. Koning en G. J. Wunderink werden her-
kozen.
Het voornaamste punt van de agenda kwam
vervolgens aan de orde en wel het verlenen
van subsidies aan de diverse verenigingen
en organisaties. Ditmaal kregen een subsidie:
Lagere landbouwschool ƒ 150.—; B.O.L.H.
f 30.—; C.J.B.T.B. ƒ 30.—; Groene Kruis
ƒ 100.—; Nutskleuterschool ƒ 125.—; R.K.
Kleuterschool ƒ 40.—; Bond van Plattelands-
vrouwen ƒ 75.—; R.K. Boerinnenbond ƒ 40.—;
Landelijke rijver, ƒ 100.—; Bijenver, ƒ 50.—;
Restauratie N.H. Kerk ƒ 300.—; Fokveedag
ƒ 150.—; Schapenfokdag ƒ 25.—; Stieren ver.
Mossel, Delden en Linde, elk ƒ 50.—,- subsi-
dies en aanvoerpremies ƒ 250.—; recognitie
N.H. Kerk ƒ 40.—; marktkosten ƒ 45.—; R.K.
gezinszorg ƒ 25.—; fonds verbetering van
zandwegen ong. ƒ 450.—.
Alhoewel weer tal van ver. subsidies ontvin-
gen was ook ditmaal het aantal vertegenwoor-
digers der ver. weer miniem. Namens de la-
gere landbouwschool dankte de heer van
Roekei voor de toegekende subsidie.

Kerkdiensten Zondag 7 Februari.

Hervormde Kerk

10 uur Ds D. Groeneboer van Aalten
Jeugddienst. Onderwerp: „Waarom jeugd-
werk?"
7.15 uur Ds J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds Duursema

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 6 Febr. t. e. m. Zondag 7
Febr. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 32 biggen, w a a w n de
prijzen varieerden van f 45.— tot
per stuk. Handel was redelijk

Burg. stand van 28 Jan. t.m. 4 Febr.
Geboren: z. v. A. B. Veldkamp en H. Veld-
kamp-Dijkstra. £L
Ondertrouwd: L. Meints en G. H. Slüuten
B. G. Vlogman en M. J. Norde, H. R. Mulder
en A. G. Bomer.
Gehuwd: H. Weenk en B. Schouten.

> Roml allenu m ij
JEUGD

DIENST
D.V. Zondag 7 Februari a.s.
Ds D. GROENEBOER spreekt over:

„Waarom jeugdwerk?'

IJSPRET
De ijsbaan op de Kranenburg trekt veel be-
zoek.
In het begin dezer week passeerde reeds de
lOOOstebezoekster de controle. Het was mej.
A. Schenk, uit Zelhem Haar werd een aardige
attentie aangeboden.

KOU GRIEP,
borstverkoudheid, diep

JAARVERGADERING J.B.T.B.
Onder voorzitterschap van de heer A. Lichten-
berg hield de J.B.T.B. haar algemene leden-
vergadering. Het financiële verslag van de
penningmeester, de heer H. Spithoven, ver-
meldde een batig saldo. In de kascontrole-
commissie werden benoemd de heren H. Bes-
selink en J. Bos. Als afgevaardigden naar de
algemene vergadering te Deventer werden be-
noemd de heren A. Lichtenberg, H. Besselink
en H. Spithoven.
Van de Kath. Actie was een verzoek binnen-
gekomen om een protest-telegram naar het
Poolse Gezantschap te Den Haag te zenden
n.a.v. de arrestatie van Kardinaal Wysjinski.
In navolging van de Boerinnenbond werd be-
sloten om binnenkort een H. Mis te laten le-
zen voor de Poolse Primaat, daar dit meer
effect zal hebben dan een telegram. In ge-
zamenlijk verband zal de kring „de Graaf-
schap" van de J.B.T.B. een Lourdes-actie or-
ganiseren, om enkele leden in de gelegenheid
te stellen een reis naar Lourdes mee te maken.
Aan de Stichting R.K. Maatschappelijke eG-
zinszorg zal een donatie van ƒ 15.— worden
gevoteerd. De bestuursindeling van de afd.
zal worden hervormd. Op advies van het
Hoofdbestuur zullen alle leden in de toekomst
zoveel mogelijk een of andere bestuursfunctie
kunnen vervullen, waardoor zij meer inzicht
in de organisatie zullen krijgen. Aldus wer-
kend in deze richting werd besloten het be-
stuur uit te breiden met een 2e secretaris en
een 2e penningmeester, waarna als zodanig
werden gekozen de heren Joh. Reintjes en H.
Besselink (Mossel).
Medegedeeld werd nog, dat de voorzitter, de
heer A. Lichtenberg, onlangs gekozen was
tot voorzitter van de J.B.T.B. kring „de Graaf-
schap", waarmee hij werd geluk gewenst.
Hierna hield de technische adviseur, de heer
R. Schoenaker een inleiding, waarin hij het
economisch beleid van de overheid t.a.v. de

MDOUW besprak. Vervolgens gaf de voor-
zitter een verslag over de studiedagen op
„Ons Erf". Tot slot gaf de geestelijke advi-
seur, pater Frankhuijzen O.F.M., allen een
geestelijke injectie.

PUROL GENEEST
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen

FOKVER. CENTRALE M.R.IJ EN
F.H. VEESLAG

In zaal Bakker vergaderden de leden van bo-
vengenoemde vereniging onder voorzitter-
schap van de heer G. Bogchelman. Aanwezig
waren 22 leden.
Medegedeeld werd dat over enkele maanden
het eerste jaarverslag zal verschijnen. De ko-
ninklijke goedkeuring op de statuten was ver-
kregen. De ver. telt een 200 leden. Er was
een kassaldo van ƒ 179,70.
In de controle-commissie werden benoemd de
heren A. J. Zweverink, Vorden en M. H. Go-
tink, Leesten.
Er werd een bestuur gekozen, bestaande uit
de heren G. Bogchelman, G. J. Arfman, W.
H. J. Kornegoor, A. J. Zweverink en H.
Tjoonk (Bosmanshuis).
Besloten werd een lening aan te gaan bij de
Boerenleenbank van ƒ 10.000.—. Het aantal
geschetste kalveren bedroeg over 1953 totaal
514 stuks.



BLAUWE REIGER GEVONDEN
Woensdagmiddag is op het terrein van de
Johannahoeve alhier een door de koude be-
vangen blauwe reiger gevonden. Het dier
werd opgenomen en bij de kachel was het
als spoedig weer bijgekomen.
De plantsoendienst in Zutphen heeft zich over
de vogel, welke in deze streken maar zeld-
zaam voorkomt, ontfermd en zal hem verzor-
gen, tot de weersomstandigheden gunstiger
worden.

GEZINSZORG
Te Hengelo (O.) slaagde Mej. Joke Kapers
voor het getuigschrift Gezinszorg. Bij het
Groene Kruis werken nu als vaste opgeleide
gezinsverzorgsters de dames Annie Norde en
Joke Kapers.

Verstopping s°t
noeeCag9e

Vlug, zacht en pi jnloos werken
Mïjnhardt's Laxcertabletten 65ct.

BESTUUR VORDENS MANNENKOOR
In een gehouden vergadering van het Vordens
Mannenkoor werd als voorzitter gekozen de
heer A. Bielderman, in de vacature J. Ren-
gelink. Tot secretaris werd de heer H. Oonk
gekozen.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
A. Bielderman, voorzitter; H. Oonk, secreta-
ris; A. van Zuilekom, penningm.; G. Klein
Selle en A. Siemerink, commissarissen.

UITVOERING GYMNASTIEKVER. SPARTA
Ondanks de koude was de opkomst van het
publiek bij de uitvoering van de gymnastiek-
ver. Sparta vrij goed.
De voorzitter, de heer A. de Jonge, heette
allen hartelijk welkom, in het bijzonder de
burgemeester en het erelid A. Lettink en ver-
der de afgevaardigden van zusterverenigingen.
Het deed spr. genoegen dat de gemeente be-
sloten heeft om een nieuw gymnastieklokaal
te bouwen, waarvan ook Sparta gebruik hoopt
te maken. Hij dankte het gemeentebestuur
voor het genomen besluit en hoopte dat het
gebouw er spoedig zou komen.
Hierna werd de leiding overgedragen aan de
heer Heymans, die het uit 18 nummers be-
staande programma achtereenvolgens op keu-
rige wijze afwerkte. Hoogtepunten waren het
vlagzwaaien door de dames, het hoogrek door
de heren, terwijl ook de oefeningen met de
evenwichtbalk door de meisjes B en de dames
een uitstekende indruk maakten. De krasse
toeren, die de heren aan het hoogrek ver-
richtten, hadden weer ieders bewondering. Al-
les getuigde van een gedegen vooroefening.
Herhaaldelijk klonk er dan ook applaus door
de zaal. Met een keurige dans van de dames
werd dit mooie programma besloten.
De voorzitter dankte allen, die tot het wel-
slagen van deze avond hadden medegewerkt
in 't bijzonder de heer Heymans, die hij een
enveloppe met inhoud overhandigde. De avond
werd met een gezellig bal besloten.
Tot slot zij nog medegedeeld dat de jeugduit-
voering zal plaats vinden op 5 Maart.

STIERENVER. DELDEN
Onder voorzitterschap van de heer J. Eggink
vergaderden de leden van de Stierenver. Del-
den in café 't Zwaantje. De ver. telt 135 leden
met een bezit van 227 koeien. Er was een
kassaldo van ƒ 135.—. In het bestuur werd de
heer A. J. Maalderink herkozen. In het afge-
lopen jaar werd een stier aangekocht van de
heer Makkink, Oyerhoek voor de somma van
ƒ 1200.—, welke stier uitstekend voldeed.

Dames! Vooral nu
Hamea-Gelei voor Uw handen

FEESTVERGADERING C.B.T.B.
De leden van de C.B.T.B. hebben in het ge-
bouw Irene een feestvergadering gehouden,
waarbij de voorzitter, de heer A. J. Lenselink
na de gebruikelijke opening, in het bijzonder
de heer en mevrow van Roekei welkom heet-
te. De heer van Roekei hield een causerie
over zijn belevenissen bij de boeren in het
Lahndal, welke causerie hij verduidelijkte met
lichtbeelden.
Vooral het z.g. hoog- en laaglands-veeslag
had nogal belangstelling van de aanwezigen.
Er werden voorts opnamen vertoond van de
oude badplaats Ems met de zoutwater-baden.
Na de pauze, waarin de aanwezigen getrac-
teerd werden, gaf mevr. van Roekei enkele
ernstige en luimige voordrachten ten beste,
die bijzonder goed in de smaak vielen. Er
werd hierna nog medegedeeld dat de nieuw
gekozen bestuursleden, de heren Z. Regelink
en D. Norde hun functies zouden aanvaarden.
Op 26 Februari zal de heer A. J. Lenselink jr.
voor de afd. een inleiding houden over het
onderwerp ,,De ontwikkeling der hedendaagse
maatschappij". Op een volgende vergadering
zal een te houden excursiereis worden vast-
gesteld. De heer van Roekei sloot de avond
met dankgebed.

ONGEVAL
De heer Hoogstadt, hoofd der Chr. School in
de Wildenborch, kwam zodanig op het ijs te
vallen, dat hij een lichte hersenschudding op-
liep. Hij zal nu een paar weken rust moeten
houden.
Mevr. Harmsen-Teunissen is voor deze tijd
als onderwijzeres aangesteld.

&anaplrln N° i
WJde bestrijding van kou, koorts,
griep en pijn. Prijs per koker 90 en 50 et.

ISRAËL.
Op uitnodiging van de Geref. mannen-vrou-
wenJMkf. en M.V. sprak in het gebouw Irene
de n^^ Van der Meulen, oud Nederl. gezant
in Arabië, over Israël.
Na in vogelvlucht de geschiedenis der Joden
van de roeping van Abraham af te hebben be-
handeld, besprak de oud-gezant de vervolgin-
gen in Rusland en Polen en de Palestijnse
oorlog, toen een 40.000 Joden in Britse kam-
pen werden ondergebracht. De Britten be-
loofden aan de Joden gastvrijheid in Pales-
tina. Dit experiment slaagde. De Joden maken
Palestina tot een gezond land, door hygiëni-
sche onderzoekingen. In het Heilige Land
treft men op de onvruchtbaarste vlakten toch
nog landbouw aan, waar het koren welig kan
groeien. Ook bevindt zich bij de Dode Zee
nog een kunstmestfabriek. Toen ten tijde van
Hitler het aantal Joden dat moest vluchten
zo groot werd dat zij uit Duitsland naar Pales-
tina kwamen, ongeveer 70 a 80 duizend, be-
gonnen de Arabieren daarover bij de Britten
te klagen en de botsingen tussen de beide vol-
ken waren niet van de lucht. De Joden leven
daar in een grote gemeenschap. Kinderen van
b.v. zes weken worden naar een babyhuis ge-
zonden, om zodoende aan het werk, dat zowel
door man als door vrouw wordt gedaan, geen
afbreuk te doen. Volgens de mening van spr.
zou de landbouw echter op een mislukking
uitlopen, doordat er zoveel onderlinge ver-
deeldheid heerst en door de malaria.
Het gesprokene werd door lichtbeelden ver-
duidelijkt. Het was vrij laat toen de voorzitter
de spr. hartelijk dankte.

BLINDENBOND
Door de ongunstige weersomstandigheden is
de propaganda-avond, welke j.l. Woensdag
zou worden gehouden, niet doorgegaan. Het-
zelfde programma zal nu op Woensdag 31
Maart worden gegeven.

VERGADERING
CHR. OVERHEIDSPERSONEEL.

Vrijdagavond kwam de afdeling Vorden-
Hengelo (Gld) onder voorzitterschap van de
heer A. J. Klein Ikkink in café Brandenbarg
in vergadering bijeen.
De heer B. L. de Jong, hoofdbestuurder van
de bond, gaf een zeer duidelijke uiteenzetting
van de pas in werking getreden Ziektenkos-
tenregeling voor ambtenaren. Daarna werd
een groot aantal vragen gesteld, die door
spreker naar genoegen werden beantwoord.

BRAND
Dinsdagmorgen is brand ontstaan in de werk-
plaats van de heer P. Dekker, electriciën, na-
bij de woning van de heer Papperse aan de
Zutphenseweg. De brand werd vermoedelijk
veroorzaakt door een oliestook-kachel. Mate-
riaal in de omgeving van de kachel vatte
vlam. De brandweer was spoedig aanwezig
en wist het pand te behouden. Vele goederen
konden nog worden gered.
E'e schade is desondanks aanzienlijk.
Ook moest de brandweer binnen enkele dagen
drie keer uitrukken met de tankauto en wel
op bijna dezelfde plaats in het bos nabij de
Johannahoeve, waar vonken uit een locomo-
tief brand hadden veroorzaakt.

SCHAATSWEDSTRIJDEN
Op de Ijsbaan Kranenburg alhier werden kor-
te baan wedstrijden om het kampioenschap
van Vorden voor heren georganiseerd. Gezien
de weersomstandigheden bestond hiervoor
een behoorlijke belangstelling, zowel wat deel-
name betrof alsook de vele toeschouwers. De
deelname stond dit jaar alleen open voor
Vordense ingezetenen. Er was op de buiten-
baan een parcours van 200 m afgezet, dat 2 x
gereden^ioest worden. Ondanks de ijzige
wind ^Bden er toch nog goede tijden ge-
maakt, ^re prijzen vielen ten deel aan:
Ie prijs en kampioen van Vorden: W. Mer-
cuur in 54.4 sec.; 2 G. Dimmendaal; 3 H. Par-
dijs; 4 H. Zweverink; 5 A. Bos; 6 T. Jansen;
7 R. Huurneman; 8 J. Rietman; 9 H. Hartman;
10 J. ^tókart.
De wid^P^r de heer W. Mercuur ontving na
afloop een bouquet rode tulpen en werd door
de voorzitter van de Ijsbaanvereniging geluk
gewenst, waarna hij onder luid applaus van
het publiek een ererondje reed.
Om 5 uur werden in café Schoenaker de prij-
zen door de voorzitter uitgereikt.
Spr. hoopte, dat er in de toekomst nog meer
van zulke wedstrijden zouden plaats vinden
en dat hiervoor een groeiende belangstelling
zou ontstaan.
Maandagavond werden deze korte-baanwed-
strijden voor de dames georganiseerd. Ook
hier was er veel belangstelling en deelname.
De wedstrijden waren zeer spannend en ten-
slotte kwamen de volgende dames voor de
prijzen in aanmerking:
l Mej. R. te Veldhuis (Medler) kampioene. 2
Mej. R. Knoef; 3Mej. A. G. Steenstra.
De prijzen werden met een toepasselijk woord
door de voorzitter uitgereikt.

ONS RAADSELHOEKJE
We plaatsen weer eens een letterraadsel.
Het geheel bestaat uit 49 letters en vormt
een zin van 10 woorden.
43, l, 11, 36 is een Hollands geldstuk.
48, 44, 20, "30, 5, 43, 17 wordt in 1130 ge-
zinnen te Vorden gelezen.
21, 10, 28, 35, 40 is een gebak.
33, 29, 39, 6, 2, 42 is Vrijdags op de markt.
4, 7, 33, 14, 8, 49, 13. 1(5, 45 is een getal.
46, 41, 9, 15, 25, 35, 9, 31, 3 is 'n vakman.
18, 22, 12, 37 is een mooie stof.
40, 19, 27, 38, 35 js een roofdier.
23, 47, 24, 26 is geen heer.
32, 39, 44, 44, 15 is geen werkelijkheid
9, 34, 35, (J is een keur.



Met blijdschap geven
wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon
en broertje

Theodoor Dirk

J. J. T. Witkamp
J. J. W.Witkamp-

Wesselink
Eefje

Zutphen, 30 Jan. '54
Schimmelpenninckl. 85

Voor de vele bewijzen
van belangstelling, die
we bij ons 25-jarig hu-
welijksfeest mochten
ondervinden, en waar-
door deze dag een on-
vergetelijke is gewor-
den, zeggen we langs
deze weg hartelijk dank

J. W. Seesink
G. W. Seesink-

Klein Lebbink

Vorden, 't Hoge 5

B.z.a. werkster, voor
2a3 middagen p. week
Adr. bevr. bur Contact

Te koop winterjas leeft.
16 jr, l paar lage jon-
gensschoenen maat 37
Ruurloseweg D 23

2 dr. varkens te koop.
a/d teil. half Febr.
H. Lindenschot,

„Rikkenberg" Linde

Te koopz.g.a.n. kinder-
zitje voor fiets en een
kinderledikantje.
Te bevr. bur. v/d blad

Te koop enige eiken
bomen, G. Nijenhuis,
het Hoge Vonder,

D 67 Wildenborch

Te koop partij mooie
eikjes, 30/35 cm door-
snee en eiken rikpos-
ten, „Kamphuizen"

Vorden
Bevr. bij L. Wesselink

Te koop 2 daags kui-
kens op 8 Febr. van
de rassen W. L. x Reds
E. L. x Reds, Reds en
Sussex x Reds.
Gevraagd: fokhanen
Sussex, Reds en W.L.

A. J. DENKERS
Pluimveebedrijf

Warnsveld
Telefoon 2467-06750

Te koop dekrijpe fok-
zeugjes, M.M. kampi-
oen van Gelderland,
keuze uit 7 stuks.
H. Voskamp, Warken,

Warnsveld

A*s* Maandag
wegens sterfgeval

GESLOTEN

H. LUTH
Manufacturen, Nieuwstad 4, Vorden

Allen die iets te vorderen hebben van ~
of verschuldigd zijn aan, of borgtochten
onder zich hebben van —

de Heer H. B. HISSINK,
gewoond hebbende te Vorden, B 41, en
overleden op l Januari 1954, worden ver-
zocht daarvan vóór 13 Februari opgave
te doen ten kantore van notaris W. H.
van Ballegoijen de Jong te Hengelo-G.

Imkersvereniging M.V.K. Vorden
JLezing met lichtbeelden
door de Weled. Heer v.d. Meulen
uit Doetinchem
op Maandag 8 Febr. 's avonds
7.30 uur in Café Lettink.

Onderwerp:
Hm wint men het beste honing

c zomerdracht?

Ook niet-leden zijn welkom. Toegang vrij

Ijsbaan Kranenburg
Alle dagen geopend

nam. van 1—5 en 6—10 uur

Muziek
Verlichting

Consumptietent
Rijwielstalling

Het comité

Uw voordeel Ons gemak

l/elen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

De beste schoenreparatie
is nog altijd 't goedkoopst!

Daarom naar

WULLINK
Tel. 342 ,,Onbetwist de Schoenenspecialist'

Nutsspaarbank - Vorden
Opgericht 1819

De Bank stelt gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen ten kantore:
Dorpsstraat 40 - Vorden

Telefoon 06752-455

OSMOND & Zn.
Dieren medicamenten

Geneeskrachtige varkenspoeders
Levertrine voor alle levende have
Voert Uw kuikens: F A B R I C O L

Talrijke tevreden gebruikers
Agent voor Vorden: A.F. Daalmeijer, D 1 16

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
|̂ ieder grijpt 's Zaterdags

hWeerst naar CONTACT,

het lijfblad van elke echte Vordenaar!

Uitgave van Drukkerij Wolters
NieujHad, Vorden. Telef. 404

Ex,

Nutsgebouw-*
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 13 Februari, 8 uur
de aangrijpende

en realistische Deense speelfilm

Bente a Zonnehoeve
met TOVE MAES

(bekend als Ditte uit „Ditte, een men-
senkind) en Poul Reichhardt (bekend

uit „De rode aarde)
Naar Marien Korch's roman:

„De rode paarden"

• Trouwde hij de boerendochter
uit liefde ...of was het mede-
lijden ?

• Een film die tot ieders hart
spreekt!

Ontroerend - Spannend - Geestig

Toegang voor alle leeftijden.

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij }. H. Schuppers, Dorpsstr. 11

SPREKER: PIE TOESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

TOEHOORPEK:
GAPAN'NGOEPE
BRIL KOPEN BIJ

MARTENS
Vorden

Wie heeft mijn
leren bal gevonden?
Tonny Brandenbarg,
Insulindelaan 17

Te koop partij vers
gedorst roggestro
H. Zents, Varssel

Hengelo G.

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Voor alle soorten

Drukwerk
Wolters, Nieuwstad

Ukuntiedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDHN
's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"

Vraagt inl icht ingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed??

MARTENS
Vorden



Nel Bond van Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden

BIJEENKOMST
op Woensdag 10 Febr. nam.
2.30 uur in het Nutsgebouw

(Koffiekamer)
Spreekster: Mevr. WARTENA-BOS

uit Winterswijk, over
KAJ MUNK

Het Bestuur

Ook voor STEUNSCHOENEN
slaagt u beter bij

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

EMPO RIJWIELFABRIEK
Vorden

vraagt

flinke werkkrachten
en leerjongens
voor diverse afdelingen.

Aanmelden bij de portier,
of schriftelijk.

I Wind en weder dienende,
dan allen naar

Ijsbaan Huize Onstein
Spiegelgladde baan Verlichting
Muziek en consumptie aanwezig
Geopend nam. van 1—5 en van
6—10 uur.

Door een flink exploitatie-overschot
enorme prijsverlaging

Voor Zaterdag 6 en Zondag 7 Febr.
Dagkaart volwassenen 50 cent
Dagkaart kinderen 25 cent
De netto opbrengst van deze beide
dagen is bestemd voor
HET GROENE KRUIS

Komt en geniet van hetgeen Ijsbaan
Huize Onstein u biedt!

Gij steunt tevens een mooi werk.
Het comité

D A N S L E S ?
*

Wij geven

snel-privé-les

Vraagt inlichtingen

DANSSCHOOL

M. J. KRONEMAN

MODERNE
naar de eisen ingerichte

Voetverzorgings-
en Pedicure-inr.

„MARIE-LOUISE"
*

Gratis voetonderzoek
Pijnloos en steriel pedi-

curen
Leverancier van steun-
zolen, naar gips en
blauwdruk, elastieken
kousen en bandages aan
Ziekenf.leden, OGZO
Med. gedipl. voctkundigc-

Chiropodist

A.J.B.SIEMERINK
't Hoge 47 Vorden

H.H. Landbouwers,
Zoekt nu uw kippen
uit, die niet leggen, nu
ze duur zijn. Wij be-
talen de hoogste prijs!
Ze worden tevens gra-
tis uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.
W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden

Let op de prijs
net scheelt stukken f

Al onze vleeswaren tegen de bekende lage prijzen

EXTRA RECLAME VOOR ZATERDAG:
200 gr. leverkaas
200 gr. ham
500 gr. balkenbrij

70 et
90 et
24 et

200 gr. hamworst 60 et
500 gr. spek 110 et
2 rook worsten 119 et

Beleefd aanbev. ]VI. KRIJT Dorpsstraat 32

Uitslag „Spar" wedstrijd

De wedstrijd voor de beste slagzin, be-
trekking hebbend op de Spar Bonte avond,
met als prijs een gratis reis voor 2 pers.
naar Köningswinter in Duitsland, is ge-
wonnen door

Mevr. H. J. ROTHMAN-MENSINK

C 11a, De Boggelaar

De slagzin, door haar ingezonden, luidt:
„Een feestavond zoals de SPARkruidenier u biedt,
Mag men overal zoeken, maar vindt men niet!"

De Sparkruideniers

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

HOUTVERKOPING
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hen-
gelo-G zal op Maandag 15 Febr. 1954
om 10 uur voorm. in Hotel Langeler te
Hengelo-G ongev. 200 perc. hout publiek
verkopen, t.w.:
voor het Burgerweeshuis te Zutphen,
in de bossen op „het Klooster" te Hengelo-G
div. perc. gedunde dennen v. rikken, slieten
en staken; in het bos bij „het Kervel" te
Hengelo-G div. perc. ged. eiken v. timmer-
hout en boerengeriefhout; in de bossen op
„het Maalderink" onder Hengelo-G en Vor-
den div. perc. zwaar elshout voor slieten,
brandhout en bonenstokken, en ged. dennen
en eiken voor rikken, slieten en posten; in
„de Weghorst" onder Vorden nabij Gr.
Sluiter div. perc. zware dennen voor sporen
en slieten, en ged. eiken voor posten; op
„het Hissink" in Linde onder Vorden, nabij
Bosch op Leopold-hoeve, div. perc. ged.
dennen, eiken en lariks voor sporen, rikken,
posten en klaverruiters; in Warken aan de
spoorbaan bij Bruil div. perc. dennen, eiken
en acacia's aan hopen, voor sporen, rikken
en zaaghout, en l lariks voor bergroede.

Voor Mevr. van Sonsbeeck-Helmich
te Heino,
in „het Kattenbos" onder Hengelo-G. div.
perc. fijne dennen aan hopen, voor zaag-
hout ; sporen en slieten en enige perc. zwaar
elshout sfl, peppelen tophout.

Voor dW)iaconie der Herv. Gemeente
te Hengelo-G.,
bij Jansen Keunen in Varssel 4 perc. ged.
dennen voor rikken en slieten ; op „de Kreil"
l perc. flgd. lariks voor rikken en 4 perc.
zwaar c^v>- en berken slaghout.

10% kosten voor kopers.

Betaling uiterlijk 15 Maart 1954 ten kan-
tore van genoemde notaris.

Houtverkoop Hackfort
Notaris Rombach zal op Maandag 8 Febr.
v.m. 10 uur, aan Bosmanshuis te Vorden
publiek a contant verkopen onder Huize
Hackfort:

Eikjes aan hopen, v. timmerhout,
posten, slieten en brandhout:

perc. l t/m 14 eikjes achter H. Gosselink
in Delden;
perc. 15 t/m 24 eikjes en brandhout in Hiet-
brinksweide bij W. Dijkman;
perc. 25 t/m 35 eikjes en brandhout aan de
weg v. L. Rietman n. R. Voorderman;
perc. 36 t/m 44 brandhout achter Wesselink
op Hoogkamp;
perc. 45 t/m 59 brandh. w.o. l perc. acacia
en l perc, eiken v. posten, in de Kattepol;
perc. 60 t/m 72 eikjes en brandhout, in het
bos voor Eggink op Leunk;
perc. 73 t/m 76 gedunde larkjes v. klaverrui-
ters en rikjes bij Wagenvoort a. Veerendaal;
perc. 77 t/m 86 eikjes en brandh. bij Groot
Starink, aan de Spoorbaan;
perc. 87 t/m 126 eikjes en brandhout in de
Ijzerhorst bij de Boggelaar.
Aanwijzing door de bouwlieden.


