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Gemeenteavond uitgesteld.
De gemeenteavond van de Hervormde Kerk
die a.s. week gehouden zou worden en waarin
het onderwerp „werkgever-werknemer" be-
handeld zou worden, is wegens de barre
koude tot nader bericht uitgesteld.

WINKELIERSVERENIGING
DG leden van de Vordense Winkeliersver-
eniging kwamen onder leiding van de heer
G. J. Schurink dinsdagavond in café Bloemen-
daal in jaarvergadering bijeen. Uit het verslag
van de secretaris, de heer Luth bleek, dat
zowel de zomer- als de St. Nicolaas actie uit-
stekend geslaagd genoemd mag worden. Spr.
wees er op dat het touwtrekken aan het
slagen van de zomeractie bijzonder had bij-
gedragen, aangezien dit evenement veel pu-
bliek trekt. De vereniging telt thans 75 leden.
De penningmeester de heer Elbrink Jr. kon
van een batig kassaldo gewagen. De aftreden-
de bestuursleden J. Derksen, A. Siemerink en
G. J. Schurink werden rerkozen. Tot leden der
kascommissie 1956 werden benoemd de heren
A. Lettink en J. v. d. Wal. Getracht zal wor-
den om de cursus in verkoopkunde welke te
Zutphen door de Middenstand aldaar wordt
georganiseerd ook in Vorden te krijgen. Wan-
neer zulks niet mogelijk blijkt dan zal aan de
cursus te Zutphen worden deelgenomen. Het
winkelpersoneel zal daartoe worden opgewekt
om hieraan deel te nemen. Het bestuur zal
proberen in samenwerking met het bestuur
van V.V.V. wederom een zomeractie te
organiseren. Enkele plannen inzake de St.
Nicolaasactie 1956 die tijdens de vergadering
naar voren werden gebracht, zullen nog nader
worden uitgewerkt.

Als door .
*o n ii e warm te
worden verkoudheden bij Vader,
Moeder en Kind verdreven met

CHR. SCHOOL HET HOGE

Het was voor het bestuur, personeel en de
leerlingen van de school met de Bijbel aan
het Hoge dinsdag een vreugdevolle dag, aan-
gezien het nieuwe 7e lokaal in gebruik werd
genomen. Om 9 uur stelden de kinderen zich
op in de gang en de voorzitter van het be-
stuur Ds. Jansen heette in het bijzonder wel-
kom de architect, de heer Bakker en de aan-
nemers (B. en W. en de schoolarts hadden be-
richt van verhindering gezonden).
De voorzitter sprak er zijn vreugde over uit,
dat dit lokaal nodig was geworden en hoopte
dat het vele jaren in gebruik zou mogen zijn.
Hij bracht dank aan alle instanties die mede-
werking hadden verleend, aan de architect en
de aannemers voor het keurige resultaat dat
werd verkregen. Hij feliciteerde de leerlingen
en het personeel dat nu het getrek naar
„Irene" niet meer nodig is. Toen was het grote
moment voor de twee jongste leerlingen van
de school aangebroken. Bertie Kulsdom over-
handigde aan Bennie Bloemendaal de schaar,
en deze knipte het lint door. Een luid applaus
weerklonk; de toegang tot het nieuwe gedeel-
te was vrij.
Het hoofd der school, de heer Zëevalkink,
dankte namens leerlingen en personeel het
Bestuur, de architect en de aannemers voor
deze prachtige uitbreiding van de school. Hij
verzocht de kinderen een driewerf „hoera"
uit te brengen. Hierna was het officiële ge-
aeelte afgelopen. De kinderen gingen naar de
lokalen. De genodigden maakten een rond-
gang en verbleven nog enige tijd in de be-
stu urskamer. Ook de jeugd genoot nog na,
want ze werden allen getracteerd. Rest ons
nog te vermelden dat er prachtige bloemstuk-
ken waren gekomen van de architect, de aan-
nemers en het personeel.

GEREFORMEERDE JEUGDVERENIGINGEN

Door de gereformeerde jeugdverenigingen
wordt a.s. vrijdagavond het jaarfeest gehou-
den in Irene. Het programma wordt geheel
door eigen krachten verzorgd en vermeldt o.a.
het toneelstuk „Ongedachte wending".

KERKDIENSTEN zondag 19 februari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.
7.15 uur Ds. R. Riphaagen, van Zutphen.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. M. den Boer,

van Voorschoten.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 18 febr. van 5 uu£ t.e.m.
zondag 19 febr. Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 10 tm. 16 februari.
Geboren: d. van B. H. Horsting en B. J.
Horsting-Reijntjes.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekinarkt waren
aangevoerd 28 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38.— tot f 44.— per stuk.
Handel was zeer traag.

KINDERTONEEL O.L. SCHOOL (LINDE)

Ondanks de felle koude hadden zich een groot
aantal ouders van kinderen van de openbare
lagere school in de buurtschap Linde opge-
maakt om getuige te zijn van het kindertoneel
in de zaal van café Eijkelkamp op het Medler.
Het hoofd der school de heer J. van Ameron-
gen kon dan ook een bijna volle zaal welkom
heten waarbij hij de wens uitsprak dat het
geen vergeefse komst naar hier mag zijn ge-
weest.

! Door de kinderen van de hoogste klassen werd
eerst opgevoerd het toneelstukje „De radio
van boer Teunis". De ouders konden in dit
stuk de wederwaardigheden van boer Teunis
Landau meemaken die op een veetentoonstel-
ling te Hengelo (Ov.) een radio had geloot.
De kinderen die zeer vrij waren op de planken
brachten het tot een goed einde.
Het tweede toneelstuk was „De slimme
knecht". Hieraan werkten 17 kinderen mede.
Ook dit stuk werd keurig vertolkt waarin
boer „Dirk Jansen", die een groot liefhebber
van vissen was, uit de koninklijke vijver bij
het paleis menig visje wist te verschalken, en
tenslotte door de veldwachter wegens diefstal
op heterdaad werd betrapt. Hij werd gearres-
teerd met alle gevolgen van dien. Zijn huis-
knecht wist tenslotte de baas weer vrij te
krijgen en kreeg als beloning diens dochter
tot vrouw. Ook dit stuk werd met volle over-
gave gespeeld. Het was een genotvolle avond
waarop de kinderen met voldoening mogen
terugzien.
Zaterdagavond werd deze opvoering herhaald.

Ruwe,rode handen

AANBESTEDING

In café De Zon had zaterdag de onderhandse
aanbesteding plaats voor het bouwen van een
woon- en winkelhuis voor de fa. Martens al-
hier.
De hoogste inschrijver voor metsel-, timmer-
en smidswerk was: Gebr. Roetgerink, Goor
ƒ 66.974.—. De laagste: Fa. Klein Haneveld,
Vorden ƒ 58.600.—.
Architect is de heer J. L. van Houte, alhier.

BEKRONING HENGST

Op de Centrale hengstenkeuring gehouden te
Utrecht werd rle hengst Pasteur van Zechveld
(Gron. Typ.) eigenaar B. H. Koning alhier be-
kroond met een B-premie.

LUXOR ZUTPHEN
„GEJAAGD DOOR DE WIND" VOOR DE

DERDE WEEK GEPROLONGEERD

Voor velen zullen deze woarden prettig in de
oren klinken. Want, zij, die afgelopen week
geen plaatsbewijs konden bemachtigen kunnen
thans in de eerstkomende dagen hun kans
wagen. , [
Velen hebben de afgelopen dagen koude en
sneeuw getrotseerd om de verfilming van
Margaret Michell's beroemde beek te aan-
schouwen. Allen, zowel de vrouwelijke als
mannelijke bezoekers, waren diep ontroerd
door het magnifieke spel van Vivien Leigh,
die de zeer moeilijke rol van Scarlet O'Hara
te vertolken had. Vele mannen zagen in het
spel van Clark Gable en Leslie Howard hun
eigen „ik" terug.
Deze prolongatie voor de derde week betekent
dat thans de animo en het bezoek voor deze
film even groot is als aan „Quo Vadis" en
aan onze Hollandse produktie „Ciske, de rat".
Voor hen die het nog niet weten zij nog ver-
meld dat vanwege de lengte van de hoofdfilm
er een korte pauze ingelast is en dat na afloop
nog aansluiting volgt op de bussen der G.T.W.
reizigers voor richting Vorden kunnen voor
het theater instappen.

„DE SAMENWERKING"

Onder voorzitterschap van de heer B. G.
Lichtenberg „'t Waarle", werd in café Eijkel-
kamp te 't Meldler de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de Coöp. Verbruiksver-
eniging ..Samenwerking" gehouden.
Niettegenstaande de slechte weersomstandig-
heden, kon de voorzitter in zijn openings-
woord nog een behoorlijk aantal leden be-
groeten en gewaagde spreker met voldoening
van de resultaten, die in het afgelopen boek-
jaar zijn bereikt. Door de directeur, de heer
Klein Bleumink, werd het jaarverslag uitge-
bracht en de resultatenrekening en balans
uitvoerig toegelicht.
Blijkens dit verslag bedraagt de omzet over
het boekjaar ƒ 97.706,11 en is er na de af-
schrijvingen nog een voordelig-saldo, groot
ƒ 871,97. Besloten werd dit bedrag toe te
voegen aan het reservefonds der vereniging.
De aftredende bestuursleden, de heren B. G.
Lichtenberg en H. Versteege, alsook het af-
tredende lid van de raad van commissarissen,
de heer D. Mulderije, werden met algemene
stemmen herkozen. Bü de rondvraag werden
enkele huishoudelijke aangelegenheden be-
sproken, waarna sluiting der vergadering
volgde met dank voor de opkomst.

CISKE DE RAT
Vanavond wordt dan eindelijk de langver-
wachte film Ciske de Rat in het Nutsgebouw
vertoond. Het is eigenlijk onnodig tot een
bezoek aan deze film op te wekken. Wie kent
niet het prachtige boek van Piet Bakker, dat
handelt over Ciske Vrijmoeth, het „schoffie",
dat niet buigen wil voor zijn egoïstische moe-
der. Als Ciske van zijn school wordt weg-
gejaagd vindt hij op zijn nieuwe school een
onderwijzer, die na eindeloos geduld het ver-
trouwen van Ciske weet te winnen.
De film laat u nog intenser met Ciske's lotge-
vallen meeleven dan het boek vermag te doen.
Men is getuige van zijn hevige zielestrijd in
het tuchthuis, waarin hij terecht is gekomen
nadat hij per ongeluk zijn moeder heeft ver-
moord. Hier is het Pater de Goey, die er in
slaagt de jongen met zijn tijdelijk lot te ver-
zoenen.
Doch ook na de terugkeer van Ciske in de
maatschappij zijn er nog talloze problemen die
om een oplossing vragen. Er komt nog heel
wat bij kijken voor Ciske weer mag terug-
keren bij zijn speelgenootjes in zijn oude klas.
Het is een zeer sterke nederlandse speelfilm
met een internationale reputatie.

TELEFONEREN MET LOCHEM

Op 20 februari a.s. te 23.00 uur zullen de
nummers van de aangeslotenen op het tele-
foonnet Lochem worden gewijzigd. In het ge-
hele net zal een nummering van vier cijfers
worden toegepast. De uit drie cijfers bestaan-
de oude nummers zullen door het cijfers l
(één) worden voorafgegaan.



BOEKENWEEK 1956
De Firma Hietbrink en het bestuur van de
Nutsbibliotheek hebben gemeend, dat de Boe-
kenweek, die dit jaar gehouden wordt van
25 februari - - 3 maart, ook in Vorden niet
langer ongemerkt voorbij mag gaan.
Zij hebben besloten om voor gemeenschappe-
lijke rekening in Vorden een avond te geven,
die gewijd is aan literatuur. Hiervoor hebben
zij de bekende voordrachtkunstenares Mevr.
Joanne van 't Kaar—Rademaker uit Amster-
dam uitgenodigd om op maandag 27 februari
in de Nutszaal verschillende fragmenten voor
te dragen van bekende en veel gelezen schrij-
vers en schrijfsters van de Nutsbibliotheek
als: Godfried Bomans, Mevr. Nijnatten—Dof-
fegnies, A. M. de Jong, Jan Mens, enz. Aan-
gevangen wordt met „Het kleine wonder" van
Callico, de schrijver van de bekende novelle
„De Sneeuwgans", die hier al door Aafje Top
voorgedragen werd.
Vrije toegang hebben alle lezers van de Nuts-

. bibliotheek boven 14 jaar en de leden van de
Mij. tot Nut van het Algemeen. De overige
belangstellenden zullen ƒ 0.50 entree moeten
betalen.
Hedenmiddag kunnen alle lezers tijdens de
bibliotheek een gratis vrijbiljet krijgen, gel-
dende voor 2 personen. Het bibliotheekbe-
stuur hoopt dat deze avond niet alleen een
succes zal worden voor de voordrachtkunste-
nares, maar dat de zaal geheel gevuld zal zijn
met vrienden en vriendinnen van het „Goede
Boek".
Volgende week verschijnen per advertentie
nog nadere bijzonderheden.

CONTACTAVOND FA. ALBERS
Het was maandagavond tjokvol op de voor-
lichtingsavond welke door de fa. Albers werd
gehouden. Vertegenwoordigers van verschil-

* lende fabrieken gaven een verhandeling over
diverse artikelen; sommige werden met een
film verduidelijkt. Een zestal dames moesten
vragen beantwoorden en kwamen hierdoor in
het bezit van aardige prijzen. Ook was er een
gratis verloting aan deze avond verbonden.
Allen werden onthaald op koffie, koekjes, wijn
enz. Het was een gezellige en leerzame avond,
waarvan allen genoten hebben.

Ruwe, schrale huid

Geneest snè/
LEZING OVER REUMABESTRIJDING

Op uitnodiging van de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield
mevr. Siegers-Brok uit Arnhem een lezing
over reumabestrijding. Mevr. Visser-Dolle-
kamp sprak een kort openingswoord, waarin
zij er haar voldoening over uitsprak, dat er
nog zovele leden waren gekomen, ondanks de
weersgesteldheid. Spr. heette in het bijzonder
welkom de burgemeester en de inleidster.
Mevr. Siegers zei, dat uit opgravingen is ge-
bleken, dat reeds voor 5000 v. Chr. afwijkin-
gen voorkwamen van de gewrichten. Veel
heeft Socrates, die 400 jaar v. Chr. leefde,
over diverse ziekten medegedeeld. Deze be-
schreef reuma als „ruima" d.w.z. stromende
ziekte, die door het gehele lichaam verdeeld
kan zijn. Deze ziekte is soms zeer pijnlijk,
doch niet dodelijk en niet besmettelijk. Zij
komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor.
Volgens spr. worden er in diverse zieken-
huizen al afdelingen ingericht om de reuma
te" bestrijden. In totaal zijn er thans 230 bedden
aanwezig, hetgeen bij lange na niet voldoende
is, aangezien 15 op de 100 mensen min of meer
aan reuma lijden. De chronische reuma is wel
de gevaarlijkste. Genezing hiervan vergt soms
jaren.
De leziag werd verduidelijkt door twee films.

AANBESTEDING
De hoogste en laagste inschrijvers op de aan-
besteding van het woonhuis bij de boerderij
van de heer J. Wiggers, te bouwen onder
architectuur van de heer J. L. van Houte zijn:
metsel- en timmerwerk: H. Gr. Roessink, Hen-
gelo f 24.000,— en G. Bielderman en Zn.
f 20.580,—, timmerwerk: fa. Nijkamp, Lochem
f 9.305,— en fa. Dimmendaal, Hengelo f 7005,-,
lood en elektr. Ph. Sessink, f 2.438,50 en G.
Emsbroek f 2.268,75; loodgieterswerk G. Ems-
broek f 1623,— en Wed. Pongers f 1580,—;
schilderwerk H. v. d. Wal f 2318,— en H.
Weustenenk f 2212,—.

SCHAATSWEDSTRIJDEN ZUIVELFABRIEK
Uitgaande van de personeelsvereniging der
Coöp. Zuivelfabriek „Vorden" werden op de
gracht bij kasteel „de Wildenborch" schaats-
wedstrijden gehouden voor het personeel.
Eerst werden de kortebaanwedstrijden verre-
den, in 2 groepen. De uitslag was:
Leeftijd t.m. 35 jaar (160 m) 1ste prijs: de heer
Stouwdam; 2. D. Pardijs „Lange End".
35 jaar en ouder (160 m) 1ste prijs: J. Dalstra;
2. J. Koster.
De uitslag van de langebaanwedstrijd was:
1. Dick Pardijs „Lange End"; 2. G. Dimmen-
daal; 3. J. Stouwdam.
Na afloop werden alle deelnemers ten huize
van de heer Bargeman getracteerd op 'n bord
warme erwtensoep, wat men zic.h goed liet
smaken. De voorzitter der personeelsvereni-
ging,, de heer J. Oukes, reikte de prijzen uit,
waarbij hij dank bracht aan 't bestuur der
Wildenborchse ijsvereniging voor de bereid-
willige medewerking.

VORDENS JEUGD OP DE SCHAATS
Onder leiding van het onderwijzend personeel
werden dinsdagmiddag op de Kranenburgse
üsbaan de schoolwedstrijden op de schaats ge
houden voor alle Vordense Lagere Scholen.
Dank zij de medewerking van verschillende
factoren kon er inderdaad volop worden ge-
noten. Door het bestuur van de ijsbaan werd
aan alle kinderen gratis toegang tot de baan
verleend, terwijl tevens aan allen 'n tractatie
werd uitgereikt. Op de geheel sneeuwvrije
baan werd hierna vol enthousiasme gestreden
om de prijzen.
Er werd gereden in 6 groepen, ingedeeld naar
de leeftijd. Voor elke groep waren 4 aardige
prijsjes beschikbaar gesteld, welke na afloop
door de heer H. Folmer als voorzitter van de
Commissie voor de Lichamelijke Opvoeding
met 'n geestipe toespraak aan de prijswinnaars
werd overhandigd. Het geheel is een fleurige
middag geworden.

CARNAVALSAVOND „INTERNOS"
De R.K. Toneelvereniging „Internos" organi-
seerde maandag j.l. in zaal Schoenaker op de
Kranenburg de traditionele carnavalsavond,
waarvoor een overweldigende belangstelling
bestond.

Koeters, feestneuzen, en de vrolijke hoempa-
lanken van de hofkapel zorgden er voor, dat

de stemming boven het vriespunt bleef. Van
de kostumering was dit jaar weer veel werk

emaakt.
r waren een tiental prijzen beschikbaar ge-

steld.
Tot laat in de avond duurde de feestviering
nog voort, waarna de feestgangers, door het
dikke sneeuwtapijt weer huiswaarts schoven.
„Internos" kan op 'n geslaagde carnavals-
viering terugzien.

UITBREIDING R.K. SCHOOL
De plannen tot uitbreiding van de St. Anto-
niusschool op de Kranenburg zijn thans in een
vergevorderd stadium gekomen. Dezer dagen
heeft het schoolbestuur de vergunning tot
verbouwing ontvangen.
Wegens de toename van het leerlingenaantal
was uitbreiding dringend noodzakelijk. Er zal
thans een 5de lokaal worden bijgebouwd be-
nevens een kamer voor de schoolarts. Verder
komen er waterleiding en centrale verwar-
ming in de school. Naar we vernemen zal
binnenkort de aanbesteding plaats vinden.

SCHAATSRIJDEN OP DE KRANENBURG
Zaterdagmiddag werden op de ijsbaan te
Kranenburg lange baanwedstrijden voor heren
georganiseerd. De conditie van het ijs was
uitstekend, wel wat hard, doch zeer goed be-

• rijdbaar. De rijders die van heinde en verre
gekomen waren, bleken nogal last te hebben
van de felle wind, waardoor de tijden ongun-
stig werden beïnvloed. Er werd gereden over
een afstand van 985 m, in totaal 3 ronden.
J. Donderwinkel uit Ziewent bleek, ook tegen
de wind in, een constante rijder te zijn en
maakte de snelste tijd van 1.37.6 min., waar-
door hij de eerste plaats veroverde. De eerste
Vordenaar H. M. Lijftopt eiste de 2de plaats
voor zich op met 1.39.8 min.
Verdere Vordense prijswinnaars waren: W
Bielderman, G. Dimmendaal en H. v. Ark.
Om half vier reikte de heer W. Kuiper, we-
gens ziekte van de voorzitter, namens het
ijsbaancom. de prijzen uit in café Schoenaker.

Contact wordt in 1185 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!

KAMPIOENSCHAP VAN VORDEN
De schaatswedstrijden om het kampioenschap
van Vorden, die woensdagavond geen door-
gang konden vinden, zullen nu hedenmiddag
worden verreden op de ijsbaan te Kranenburg.
De baan is weer in prima conditie en het
belooft dus een spannende middag te worden.
Zowel voor de kampioen der dames als die
der heren is een wisselbeker beschikbaar ge-
steld.

K.V.P. VORDEN
In zaal Schoenaker hielden het K.V.P. bestuur
en de jongerengroep afd. Vorden een bijeen-
komst, welke goed bezocht werd. De waarn.
voorzitter, de heer H. Folmer, hield een korte
voorbeschouwing over de a.s. verkiezingen in
juni 1956, die zeer belangrijk zijn.
In plaats van de heren J. Gerritsen (voor-
zitter) en B. Schoenaker, die zich wegens
drukke werkzaamheden niet meer herkies-
baar stelden, werden gekozen de heer J. Over-
beek (voorzitter) en Mej, F. Eijkelkamp (de
Weert). De nieuwe voorzitter dankte de ver-
gadering voor het in hem gestelde vertouwen
en zeide, dat het actieve bestuur steeds op de
jongeren kon blijven rekenen, wanneer er
acties e.d. op touw worden gezet.
Besloten werd om eind februari een propa-
ganda-film te vertonen, terwijl in maart een
bekende spreker zal worden uitgenodigd. Ge-
tracht zal worden tussen deze beide avonden,
een avond te houden met een z.g. politiek fo-
rum, daar dit allerwege nogal actueel is en
tevens zeer leerzaam en interessant.

H.H. Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.
ROSSEL
is de man, die de prijs
betalen kan.
Vorden, Telefoon 283

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
Te koop grote en
kleine BOBSLEE.
Van Houte,

Zutphenseweg

S^L.s. JUidmaien!
Wij hebben een grote
sortering mooie

^ Kerkboekjes,
in alle prijzen.

JAN HASSINK

Boekenweek
27 februari - 3 Maart.

Koopt tijdens de boeken week
een boek, bij aankoop tenmin-
ste van f 4.50 Ned. boeken,
ontvangt U „Het Geschenk"
cadeau.

De jeugduitgaue „De Muze zwerft
door Nederland", gedichtenbundel,
verkrijgbaar voor 75 et.

FA. HIETBRINK

Attentie! Attentie!
Houdt U donderdagavond
1 maart vrij voor de

Deinonstratieavond
in de zaal van Hotel Bakker

van Levensmiddelenbedrijf Grootenboer
Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel GülJllZGOCl

van Drogisten/ De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist



GEVRAAGD: een

monsternemer
voor de contrólever.
MOSSELS BELANG
Aanmelden bij
G. Ruiterkamp, D 86
Mossel.

Net KANTOOR-
MEISJE gevraagd, in
het dorp Vorden, voor
lichte werkzaamheden.
Brieven m. opg. verl.
salaris onder no. 5,

Bureau Contact

Te koop een nieuwe
prachtige zwarte JA-
PON, m. 44, f 12.-.
Haast u. Te bevragen
Bureau van dit blad.

Te koop een
AANRECHTKAST

met asbestplaat.
Het Hoge 15, Vorden

Philips PICK-UP m.
platen te koop, geheel
automatisch. Tevens 2
CLUBS en 4 stoelen.
Ruurloseweg 33.

Mooie BIGGEN te
koop. H. J. Schouten,
bij de Bramel.

Een toom BIGGEN
te koop. W. A. B.
Borgonjen, Delden.

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Wagen-
voort, Grote Veld.

Toom BIGGEN te
koop en een dr. zw.b,
VAARS, 24 febr. a.d.
teil. W. Rietman, B 88
Hackfort.

Te koop een VIER-
DEL v. een vette koe
(voorbout). J. B. Vree-
man, Linde E 35

Telef. 567

Te koop z.g a.n.
VARKENS-KEVI

E. J. Voskamp, Linde

Te koop een toom
mooie BIGGEN en
een zw.bont MAAL-
KALF, van prima af-
stamming.
B. Klumpenhouwer,
D 56, Wildenborch.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jaarfeest
Geref. M.V. „Bouwen en
Bewaren"

Geref. J.V. „Onderzoekt
de schriften"

*D.V. vrijdag 24 februari a.s. in het
gebouw „Irene". Aanvang 7.15 uur.

Opgevoerd wordt o.m. hetto-
neelstük

„Ongedachte Wending"

LUXOR ZUTPHEN, Tel. 2116
Van vrijdag 17 t.m. donderdag 23
februari wederom geprolongeerd voor
de

3e week

Gejaagd door de wind
Allen, die nog niet in de gelegenheid waren
deze ,,grootste film aller tijden" te aanschou-
wen, kunnen thans nog één week kennis ma-
ken met het uitzonderlijke spel der hoofdrol-
vertolkers en de spannende en dramatische
hoogtepunten rond Scarlet O' Hara, een figuur
die zo uit het beroemde boek van Margaret
Mitchell gestapt schijnt te zijn.
Dit evenement der hedendaagse film wordt
wds qpmerkt als DE FILM VAN ONZE
GENERATIE!
Ook U kunt er nog getuige van zijn l

Toegang 14 jaar. Aan
2 uur matinee. Verho

y. 19.30 uur. Zondag
toegangsprijzen.

Na afloop aansluiting op de G.T.W.-bussen.
Voorverkoop dagelijks van 11-12 uur.
BESPREEKT VROEGTIJDIG UW PLAATSEN !

Luxor films.

Empo Rijwielfabriek
vraagt

PERSONEEL
tot 30-jarige leeftijd, i
diverse afdelingen.

Tevens flinke JONGELUI ter op-
leiding.

Aanmelding bij de portier of schrifte-
lijk.

voor

Steeds in voorraad
met warme vachtvoering,

WENST U EEN LAARS DIE PAST,

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Op 25 februari a. s. hopen wij ons

Jaarfeest
te vieren in „Irene". Wij be-
ginnen om^JO uur.

Het programma begaat o.a. uit

Toneelstukjes, Voordrachten en
een

Voor de muzikale medewerking zorgt
„Zang en Spel".

De entree bedraagt f 1. —, ter-
wijl donateurs voor 2 perso-
nen vrije toegang hebben. Wij
zouden graag willen dat de
donateurskaarten meegebracht
worden.

Wij nodigen U vriendelijk uit deze avond
te komen bezoeken.

Leiders en jongens van
de Jongensclub „Samuël"
te Vorden.

5000 STUKS
PRACHTIGE

DEKENS
afgekeurd wegens

kleine kleurverschil-
len maar zonder fou-
ten maat 150x200
voor spotprijs van
11.95 maat 170x220
voor spotprijs van
14.95. Bestel per post
na 5 dagen gireren,
niet goed ongefran-
keerd retour zenden.
Afzending dagelijks
zolang de voorraad

strekt.
Handelsondern.

BOELENS & CO.
Hinthamerstr. 55

Den Bosch,
Telefoon 8671

Verschillende midde-
len, o.a.
Chinalicit, Aflukin
C, Chinaspin.

Drogisterij De OldeMeulle
J. M. van der Wal

Beslist uw drogist

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seamless
Warmwater-

zakken
m. volledige ga-
rantie, koopt U

bij

Drogisterij
„De Olde Meulle"
J. M. v. d. Wal
Beslist uwdrogist

Ijsbaan „Kranenburg"

Schaatswedslrijden
om het kampioenschap
van Vorden voor dames
en heren.

Heden zaterdagmiddag aanu. 3 uur.
Opgave tot 2.30 uur a.d. kassa.
Deelname uitsluitend voor Vordenaren.

Nu is het tijd voor
Rubberlaarzen en
Overschoenen

A. Jansen, „'t Schoenen huis"

ATTENTIE!!!
Vanaf heden tot
zaterdag 25 febr.
geven wij op al onze

WOLLEN DEKENS
10 pCt. korting.

Uw voordeel - koop nu

Looman - Vorden
Voor goed verzorgd DRUKWERK

tejren billijke prijzen

Drukkerij Wollers, Nieuwstad, Tel. 404

Wie voordelig wil kopen,
moet eens bij Grootenboer aanlopen

250 gr. Brusselse Kermis 49 et.
2 bussen Zaanse koeken 69 et.
250 gr. Honigs vermicelli 19 et.
250 gr. Maccaroni 19 et
l pot prima appelstroop 39 et
500 gr. zachte zeep 39 et

Als extra reclame:
Gebraden gehakt, leverworst en
rookvlees, 150 gr. 54 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Trouwringen kopen is een zaak
van vertrouwen.

Wij leveren U het beste wat er gemaakt
wordt. 14 Krt. massief en voegloos.
Op graveren kan gewacht worden.

FIRMA HARTENS,
Horloger, Goud en Zilver -



Slecht zien . . . is een ramp.

U kunt dit verhelpen door uw bril te
kopen bij

Fa. Hartens

de opticien die altijd voor u klaar staat!

RUBBERLAARZEN
voor Dames, Heren en Kinderen

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

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

vraagt voor spoedige indienst-
treding een

vrouwelijke hulp
voor het schoonmaken van de
kantoren.

Aanmelding en nadere inlichtingen bij
de portier.

GEVRAAGD:
een jongen, die wenst opge~
leid te worden in de zuivel
(zowel fabrieks- als kantoorwerk-
zaamheden),

Sollicitaties ten kantore van de Coöp. Zui-
velfabriek „de Wiersse" voor dinsdag 21
februari a.s.

Geen stompe messen meer!
De Metaalfabriek Zoomer te
Almelo, maakt van uw gewone
Brood- en Tafelmessen prima

golf snede messen.

Als colporteur voor Vorden en Omstr.
is aangesteld de heer J. Florijn, Vorden.

Hij haalt de messen op en be-
zorgt ze weer thuis. Huismoeders
legt U ze klaar? U eet dan met
plezier. Succes verzekerd.

JL JL

Zojuist ontvangen:
DE

IODEL1E1V
E

Mantelcostuums en Jersey Pakjes
in prachtige nieuwe fantasie en kamgaren tweedstoffen

Ook in Blouses
brengen wij een zeer mooie collectie in de nieuwste
modellen en tinten.

| Speciaal a.s. lidmaten nodigen wij uit deze
collectie eens, geheel zonder enige verplichting,
te komen zien.

LOOMAN
CONFECTIE

VORDEN
MANUFACTUREN

JL J L

Herv. Gemeente te Vorden
De Gemeenteavond „Werkge-

ver - Werknemer" van woens-

dag 22 februari is met het oog

op de weersgesteldheid weder-

om uitgesteld.

Notaris Rombach zal op maandag 27 febr.
'56 n.m. 2 uur voor J. W. Abbink, „Nijland"
Vorden, C 47 aldaar publ. a contant ver-
kopen :
plm. 8 zware dragende varkens in
maart a.d. telling.
Kosten 10%.

afscheidsavond Theo v.d. Pas
maandag 27 februari 8 uur
i.d. Casinozaal, Oude Wand
te Zutphen.

n programma

met o. m. Préludes, Impromptu,
Ballades, Polonaise in As.

Kaarten a f 2.25 dagelijks bij Boekh.
J. Nijkamp, Beukerstraat 29 en 's
avonds in de zaal.

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

Het Groene Kruis, afdeling Vorden

Algemene Ledenvergadering
op donderdag 23 februari 1956 in het Wijk-
gebouw 's avonds kwart over acht.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige Jaarvergadering.
3. Jaarverslag Secretaris 1955.
4. Financieel verslag Penningmeester 1955 en Begroting 1956.
5. Decharge Penningmeester.
6 Afscheid van onze Gezinsverzorgster J. Kapers, wegens

vervroegd vertrek naar Canada.
7. Bestuursverkiezing; den heer G. Koerselman heeft te

kennen gegeven de functie als Penningmeester neer te
willen leggen.
Als penningmeester zal nu fungeren het Bestuurslid den
heer G. Eskes.
Tevens de wederopneming in het bestuur van den
Weieerwaarde Heer Ds. E. J. Duursema, wegens be-
ëindiging van zijn tijdelijke afwezigheid.

8. Rondvraag.
9. PAUZE.

10. Filmvertoning door den heer Barink, eigen opname van
Vordens Dorpsleven.

11. Sluiting.

fl.s. maandagavond
Bakker een

houden wij in zaal

- en Kjahdemonstraiie

die verzorgd wordt door de be-
kende Calué Fabrieken te Delft.

Dit wordt een gezellige leerzame avond waar u beslist naar
toe moet gaan.

Gratis toegangsbewijzen heden in onze
zaak verkrijgbaar.

*Ontvangen: mooie sortering koekjes van Kreijenbroek!
Geweldige keuze: biscuit wafels enz, van Verkade!
Heden: 250 gr. grote verse pinda's 55 cent.

PARDIJS heeft het voor U!


