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A G E N D A
6 Maart Bioscoop Nutsgebouw
8 Maart Lezing Asoka
9 Maart Vergadering Winkeliersver.

11 en 12 Maart Feestavonden O.L.S.
12 Maart Jaarfeest Geref. Jeugd ver.
13 Maart Filmavond Motorclub.

CREMATIE Dr C. LULöFS

Per speciale bus, per trein en per auto waren
nog heel wat Vordenaren, kennissen en vrien-
den Zaterdag naar Westerveld gereisd om
wijlen dr C. Lulofs de laatste eer te bewijzen.
Het is een plechtigheid geworden, die op de
vele aanwezigen een diepe indruk heeft ach-
tergelaten. Vanuit de ontvangsthal trok de in-
drukwekkende stoet achter de baar, die be-
dekt was met een schat van bloemen naar het
verder gelegen crematorium. Terwijl de zwij-
gende stoet hier arriveerde speelde het orgel
het Pelgrimskoor van Wagner, de lievelings-
componist van de overledene.
Dat de overledene bij iedereen door zijn be-
minlijkheid en zijn behulpzaamheid in hoog
aanzien stond, bewezen wel de vaak ontroe-
rende woorden van afscheid, die hier aan de
baar werden gesproken.
Allereerst spraken zijn broer, een zwager en
een neef van de overledene. Zij wezen op de
hechte familieband met het doktersgezin. De
heer G. Teunissen uit Vorden, dankte de over-
ledene voor al het goeds, dat deze niet alleen
als dokter, doch ook als mens voor de Vor-
dense gemeenschap gedaan heeft. Hij kende
rang noch stand, elke patiënt was voor hem
een mens, die hij — ongeacht de maatschappe-
lijke stand — met zijn grote kunde volledig
terzijde stond, wat mede de oorzaak was dat
hij bij rijk en arm bemind werd. Namens het
Herstellingsoord voor Spoorwegpersoneel
sprak de secretaris dezer vereniging. Hij her-
innerde er aan hoe dr C. Lulofs meer' dan 50
jaren lang de dokter van het herstellingsoord
was geweest tot op de dag van dood toe. Ook
voor deze patiënten stond hij steeds bij dag en
nacht met zijn kunde en grote ervaring bij. Hij
dankte hem voor alles wat hij voor de Deca-
nije gedaan had.
Namens de afd. Vorden van het Nut sprak de
voorzitter, de heer H. Wesselink. Hij schilder-
de in treffende bewoordingen de overledene
als iemand, die overal belang in stelde niet
in het minst in het Vordense Nut. Wij missen
in hem een groot vriend van het Nut en zijn
naam zal bij ons een klank blijven houden, die
slechts alleen de allergrootsten zich verwor-
ven hebben. Nadat Ds Gerritsen uit Wichmond
het Onze Vader gebeden had, dankte de zoon
S. Lulofs allen voor de laatste eer zijn vader
bewezen en sprak vervolgens namens de kin-
deren en verdere familie afscheidswoorden,
waarin de oprechte dank vertolkt werd voor
alles wat hij voor hen geweest is en gedaan
heeft. En terwijl het orgel de onsterfelijke
klanken van Wagner's muziek vertolkte,
daalde de kist ter crematie en was de ont-
roerende plechtigheid ten einde.
Met hem is een nobel mens heengegaan, wiens
naam bij allen, die hem gekend hebben, in
dankbare herinnering zal. blij ven voortleven.

INBRAAK BIJ DE EENDRACHT

Woensdagnacht is ingebroken in het ge-
bouw van de Coöperatieve Landbouwvereni-
ging ,,De Eendracht" en de woning van de
directeur. Deze inbraak vertoont veel over-
eenkomst met die, welke vorige week te Colm-
schate werd gepleegd in de Coöp. Zuivelfa-
briek.
De daders hebben zich eerst toegang verschaft
tot de smederij van de heer Barendsen aan de
Stationsweg. Hier namen zij gereedschappen
mee. Eerst werd ingebroken in de woning van
de directeur van de Coöperatie, welke naast
het gebouw staat. Het huis werd doorzocht.
Er wordt echter niets vermist.
In de winkel werd daarna alles overhoop ge-
haald. Uit de lade is een bedrag van plm. ƒ 30
gestolen. Het is de nachtelijke bezoekers niet
gelukt de brandkast in het kantoor te openen.
Uit de werkplaats van de monteur werd een
aantal sleutels meegenomen.

Kerkdiensten Zondag 7 Maart
Hervormde Kerk

9.45 uur Ds J. A. Raams van Brummen.
Jeugddienst. Onderwerp : Het is uwe ure, de
macht der duisternis.
7.15 uur Ds J. Langstraat.

Kapel Wildenborch
9.30 uur Ds J. Langstraat.

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

K.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.

Woensdag 10 Maart
7.30 uur Ds J. Langstraat, Bidstond voor
het gewas.

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

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 85 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 48.— tot f 55.—
per stuk. Handel was redelijk

Burg. stand van 25 Febr. t.m. 4 Maart
Geboren: d. v. J. M. Wuestenenken B. Wues-
tenenk-Wesselink; d. v. H. J. Knoef en H.
W. Knoef-Flamma; z. v. E. Langeler en J.

Éangeler-Verstege.
ehuwd: H. Hondebrink en H. W. G. Wa-

genvoort.

BIOSCOOP

Hedenavond draait de bekende film Klokslag
12 (High Noon) in het Nutsgebouw. Dit is een
film, ,,die iets te zeggen heeft". Zij stelt de ver-
antwoordelijkheid van de individu tegenover
de gemeenschap. De geschiedenis speelt zich
af in een kleine stad in het wilde Westen,
maar overal, waar ook ter wereld, kunnen
zich op elk moment situaties voordoen, waar-
bij het lot van velen afhangt van het besluit
van één man — het besluit om zijn leven op
het spel te zetten voor anderen, die het niet
waard zijn. Dat is de kracht van „Klokslag
12". Het is de beste en spannendste film, die
ooit door Stanley Kramer werd gemaakt.

STIERENKEURING

De voorjaarsstierenkeuringen zullen plaats
vinden te Hengelo G., Maandag 8 Maart, 10.30
uur ; Vorden Woensdag 10 Maart 10 uur, K.I.
stal 10.30 uur; Warnsveld, Donderdag 11
Maart 8.30 uur ; Wichmond idem 9.30 uur.
Gewezen wordt op de bij artikel 6 van het
Gelders Stierenreglement 1952 (Provinciaal
blad nr 79 van 1953) geopende mogelijkheid
om tegen de beslissingen van de keuringscom-
missie in beroep te gaan.
Bij de voorgeleiding van een stier, geregi-
streerd bij „Het Nederlandsche Rundveestam-
boek", moet worden getoond een zwarte
schets, afgegeven door de Vereniging „Het
Nederlandsche Rundveestamboek".
Bij de voorgeleiding van een stier, geregi-
streerd bij een fokvereniging, moet worden ge-
toond een uittreksel uit het register voor jong-
vee van een erkende fokvereniging, gewaar-
merkt door de Provinciale Melkcontröle
Dienst, te Arnhem.
)e centrale stierenkeuring zal worden gehou-

Flen op Donderdag, 22 April 1954, des voor-
middags te 9.30 uur, te Zutphen.

Zondag 7 Maart 9.45 uur

Jeugddienst qp de Hervormde Kerk
Voorganger: Ds J, A. RAAMS, van Brummen.

Onderwerp: „Dit is uwe ure en de macht der duisternis".

DAMPO GENEEST
verkoudhe den

bij Vader, Moeder en Kind

NUTS-CURSUS HUIDVERZORGING

Dinsdagavond is de eerste cursusavond door
Mevr. v. Laar gegeven. Helaas was de deel-
name niet groot, onbegrijpelijk, waar de cur-
sus van Herfst zo'n succes is geweest en er
toen verscheidene aanvragen kwamen om de
cursus te herhalen. Voelen de Vordense dames
er niets meer voor om er knap en fris uit te
zien? Of is de schoonmaak nu al zo ingrijpend,
dat de dames alleen maar tijd hebben om hun
huis op te knappen en zij zelf er bij in 't ver-
geetboek raken?
Maandag 15 Maart wordt de 2e cursusavond
gegeven en bij voldoende deelname wordt hier
eon attractie aan verbonden, n.l. een make-up-
wedstrijd met mooie prijzen; een wedstrijd
voor beginnelingen en een voor oud-cursisten.
De prijs voor deze laatste avond bedraagt
slechts ƒ 0,75. Alleen degenen, die zich voor
Zaterdag 13 Maart hebben opgegeven kunnen
voor deze billijke prijs aan de avond deel-
nemen. De dames, die de eerste cursus ge-
volgd hebben, moeten nu 15 Maart eens tonen
wat zij van winter hebben bereikt met hetgeen
zij op de cursus geleerd hebben. Laat nu eens
zien, dames, dat Vorden bij de grote steden
niet behoeft achter te staan en dat de Vorden-
se dames met hun tijd meegaan!
Denkt u er dus aan: opgeven bij mevr. v.
Mourik—Spoor, Apotheek, voor Zaterdag 13
Maart, doe 't vandaag nog!
Tot onze spijt stond in 't vorige berichtje dat
de Royal Orchid Cosmetic Works „John Fran-
cis" (Firma v. Heeck) in Lonneker gevestigd
was, dit moet zijn Losser!

REPELSTEELTJE
Door de leerlingen van de O.L. Dorpsschool
wordt a.s. Donderdag- en Vrijdagavond een
opvoering gegeven van de bekende operette
Repelsteeltje. Er is weer ijverig gestudeerd en
we verwachten dan ook, dat het succes even-
als andere jaren groot zal zijn. Deze avonden
trekken steeds veel publiek en daarom raden
we belanghebbenden aan zich -bijtijds van
kaarten te voorzien. Zie hiervoor de adver-
tentie.

CONTACTAVOND „EXCELSIOR"
Door de Chr. Zangver. Excelsior wordt a.s.
Woensdag 17 Maart in Irene een contactavond
georganiseerd, waaraan wordt deelgenomen
door de volgende koren: Ono Eibergen, Zang-
vereniging Ruurlo, Kerkkoor Warnsveld en
Kerkkoor Gorssel.
Donateurs kunnen deze avond bijwonen. Er
zit geen wtdstrijdelement in, maar toch is het
wel aardig meerdere koren te horen, zodat
men zelf toch een vergelijking maken kan.

T.B.C. COLLECTE
In de komende week wordt hier weer de jaar-
lijkse collecte voor het N.V.V. t.b.c.-fonds ge-
houden. Het bestuur hoopt en verwacht dat
allen weer met gulle hand zullen geven, op-
dat een mooi bedrag kan worden overge-
maakt.

BEAMBTENVAKGROEP
Beambten en toezichthoudend personeel, leden
van het N.V.V. afd. Vorden, hielden in café
Bloemendaal een bijeenkomst om een vak-
groep op te richten. Na een betoog van de
heer Tj. Z. de Vries, districtsbestuurder, werd
een afdeling opgericht met als voorlopig be-
stuur de heren P. van Hengel, J. Kettelerij en
H. J. Kip. Besloten werd om t.z.t. een ver-
gadering te beleggen met als inleider de heer
J. Visser, hoofdbestuurslid.



FEESTAVONDEN CONCORDIA

De muziekvereniging Concordia heeft Vrij-
dag en Zaterdag twee zeer geslaagde avonden
gegeven. De eerste avond werd een herop-
voering gegeven van het onlangs reeds ge-
brachte toneelspel „Het Meisje met de rode
Strik" door de toneelvereniging D.V.E.
Ook nu weer werd het stuk, dank zij het uit-
nemende spel, een enorm succes en werden
de talrijke aanwezigen aan het slot niet moede
de dilletanten een langdurig en welverdiend
applaus te brengen. Een compliment komt nog
toe aan de grimeur, de heer Nijenhuis uit Velp,
voor diens uitnemende werk.
De heer Harmsen had voor Concordia nog een
aardige attentie. Hij bood namens de toneel-
vereniging D.E.V. de muziekvereniging een
mars aan en herinnerde er aan dat Concordia
in September haar 85-jarig bestaan hoopt te
herdenken. Het strijkje Wolters zorgde tijdens
de verschillende pauzes voor de muzikale af-
wisseling, wat zeer geapprecieerd werd.
De Carnavals-avond, welke Zaterdag in het
Nutsgebouw door Concordia gegeven werd,
had over bezoekers en over de stemming ze-
ker niet te klagen. De talrijke gecostumeerde
bezoekers — vooral de dames met hun fleuri-
ge japonnen - - gaven aan deze avond een
extra feestelijk tintje. Een tweetal stemmings-
orkesten zorgde voor de muziek, t.w. een in
originele costuums gestoken Tirolerkapel,
welke zich voornamelijk op het spelen van
oude dansen toelegde en waarvan de leden
gerecruteerd waren uit de gelederen van Con-
cordia en verder was er De Notenkrakersband
uit Eefde, die de moderne dansen voor zijn
rekening nam. De heer W. Rozendahl opende
de avond met een toepasselijk woord.
Voor de gecostumeerden waren enkele aardi-
ge prijsjes beschikbaar gesteld.
De uitslag is als volgt: 1. mej. Ineke Welling
(Pierette); 2. Ans Pardijs (de Nacht); 3. Annie
Jansen (Hartenvrouw); 4. Annie Rouwenhorst
(Miss Blanche); 5. de heer Willie Koops
(Clown). Vooral laatstgenoemde vatte zijn
taak, tot grote vrolijkheid van het publiek,
serieus op. Voor velen kwam het sluitingsuur
(12 uur) veel te vroeg.

JAARFEEST WILDENBORCHSE JEUGD- A
VERENIGINGEN f

Vrijdag en Zaterdagavond hielden de Wilden-
borchse Jeugdverenigingen hun jaarlijkse
feestavonden. Na de gebruikelijke opening
kwam de K.V. met de één-acter „Bob de Kleer-
makersbediende" op de planken. Het bleek d<
de leden van de K.V. Daniël dit stuk goed i
studie hadden genomen, want het werd vk
gespeeld.
Ook de revue „Wildenborch 1975", opgevoerd
door vier leden van de Meisjesver. „Ora et
Labora" en de leden van de Knapen ver. viel
in de smaak. Deze revue, een toekomstdroom,
was samengesteld door een bewoner van de
Wildenborch.
Vervolgens werd voor de pauze door leden
van de M.V. en K.V. nog met succes de één-
acter „Huisvredebreuk" opgevoerd.
Na de pauze werd als hoofdschotel van het
menu het ernstige stuk „Eigen Wegen" opge-
voerd door leden van de M.V. en de J.V. „Uw
Koninkrijk kome". Hierin waren de rollen
bijna allemaal in goede handen. Het stuk werd
met aandacht gevolgd. De regie berustte bij
de heer A. Haneveld uit Lochem. De eerste
avond berustte de leiding bij ds Jansen, de
tweede avond werd geleid door de heer Hoog-
stadt, hoofd der Wildenborchse school. De
eerste avond was het verenigingsgebouw ma-
tig bezet, doch Zaterdagavond was het stamp-
vol.

C.B.T.B.

De afd Vorden van de C.B.T.B. hield in Irene
onder leiding van de heer J. W. Heijink een
ledenvergadering. In zijn openingswoord heet-
te de heer Heijink in het bijzonder welkom de
spreker van deze avond, de heer A. J. Lense-
link Jr... leraar aan de bijz. landbouwwinter-
school te Emmeleroord. De heer Lenselink
hield een causerie over de ontwikkeling der
maatschappij.
Spr. besloot zijn causerie met er op te wijzen
dat alle werk van God is en dat wij hebben
te doen wat God van ons vraagt.
Na het beantwoorden van enige vragen bracht
de heer Heijink de spreker dank. Medegedeeld
werd, dat op 5 Maart a.s. te Arnhem de jaar-
vergadering van de C.B.T.B. zal worden ge-
houden. Besloten werd eind Mei een excursie
naar Duitsland te maken. Tot 15 Maart bestaat
nog gelegenheid zich voor deze excursie op
te geven bij de heer Robbertsen. Deze maand
zal eveneens de jaarvergadering worden ge-
houden.

MOTORCLUB
Naar wij vernemen zijn de besturen van de
Motorclub en het Verbond voor Veilig Ver-
keer er in geslaagd van de Amerikaanse Am-
bassade de beschikking te krijgen over een
aantal zeer bijzondere, pas uitgekomen films,
zowel op technisch, economisch als cultureel
gebied. Zij worden vertoond op Zaterdag 13
Maart. Naar het zich laat aanzien belooft dit
een zeer bijzondere avond te worden, waar-
voor ongetwijfeld een zeer grote belangstel-
ling zal bestaan.
Voor nadere bijzonderheden zie de adv. elders
in dit blad.

Onrustig, gejaagd?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen

ZONNEGLOREN

Door Zonnegloren, Herv. sanatorium voor
t.b.c.-patiënten te Soest, werd in Irene een
filmavond gehouden. Eerst werd een film ver-
toond die een duidelijk beeld gaf van het leven
en werken in het sanatorium. Er worden cp
het ogenblik ruim 400 patiënten verpleegd.
Nadat „Zang en Spel" zich in een geheel
nieuw programma had laten horen werd een
tweede film gedraaid n.l. „Zonnegloren kin-
deren". In de pauze werd een verloting ge-
houden van eigengemaakte voorwerpen en
gaven zich 62 nieuwe donateurs op.

VOETBAL
Of het kwam doordat er voor beide partijen
niets meer op het spel stond of doordat de
lange rustperiode de spelers wat onwennig
gemaakt had, een feit is dat de wedstrijd Vor-
den—Pax -- vroeger behorende tot de hoog-
tepunten van de voetbalcompetitie - - zowel
de spelers als de toeschouwers maar weinig
voldoening geschonken zal hebben. De sensa-
ties van doelpunten bleven uit, daar de wed-
strijd eindigde, zoals ze begonnen was nml.
met O—0. Trouwens de beide voorhoedes ver-
dienden ook geen doelpunten. Het was be-
droevend te zien hoe hopeloos de voorwaart-
sen van beide zijden met de enkele kansen
die zich nog voordeden, omsprongen. Voor
rust was het spel nog het minst slecht.
Vordense linksbinnen schoot eenmaal hard
tegen de paal, doch .verder bleven gevaarlijke
situaties uit.
Na de rust beleefden beide doelen enkele ge-
vaarlijke momenten door een tweetal vrije
schoppen. Michels sloeg de bal met de
uit het Paxdoel, wat een penalty opleverd
die helaas naast geschoten werd, terwijl aan
de overzijde keeper Smith de hard ingeschoten
bal keurig uit het doel tipte. Een compliment
komt toe aan de keurig leidende scheidsrech-
ter Barendrecht, die trouwens in deze fair ge-
speelde wedstrijd maar weinig behoefde op
te treden.
De overige wedstrijden van Vorden gingen
wegens terreinafkeuringen niet door.
A.s. Zondagmiddag krijgt Vorden bezoek van
de Warnsveldse Boys. Beide elftallen doen
voor elkaar niet veel onder. Wanneer Vorden
weer eens volledig uitkomt, geven wij de
thuisclub nog de beste kans op de overwin-
ning. Doch dan dient de voorhoede beter uit
haar slof te schieten.
Het midvoorprobleem is nog lang niet opge-
lost. Vorden II trekt naar Markelo III en zal
hier moeten winnen, wil zij haar kans op het
kampioenschap behouden. Vorden III ont-
vangt in de morgenuren bezoek van Voorst V
en ook hier ligt een overwinning in het ver-
schiet.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal had j.l. Zondag vrijaf. Om in
conditie te blijven vond er een treffen plaats
tussen een Ratti A en een Ratti B ploeg. Geen
van beide elftallen wilde natuurlijk voor el-
kaar onderdoen, doch de B-ploeg moest ten-
slotte toch zwichten, want het A-team bleef
met 6—4 de baas. Het reserve-team, dat aan-
vankelijk tegen R.K.D.V.V. III uit Doesburg
zou uitkomen, behoefde niet te spelen, daar de
gasten niet kwamen opdagen.
Voor a.s. Zondag zal de reeds door de Bond
vastgestelde competitie-wedstijd Diepenheim I
—Ratti I geen doorgang vinden, daar de Bond
deze wederom heeft uitgesteld. Het tweede
elftal gaat naar de Keijenborgse Boys III en
kan met een beetje geluk de volle winst bin-
nen halen.
Ratti A zal Zondag na een lange rustperiode
weer haar krachten kunnen tonen tegen
Lochem B. Gezien de stand van de 'icrs
op de ranglijst ligt een overwinning voor ' ! < •
Ratti-junioren in het vooruitzicht.

R.K. MAATSCHAPPELIJKE GEZINSZORG
Onder voorzitterschap van de heer Joh. Hee-
rink, hield de Stichting R.K. Maatschappelijke
Gezinszorg haar jaarvergadering in Zaal
Schoenaker. In zijn openingswoord wees de
voorzitter er op, dat, naarmate het werk van
de stichting in de parochie bekendheid kreeg,
de waardering, zowel voor het werk als de
gezinsverzorgsters en de maatschappelijke
leidster was gestegen. Het jaarverslag van de
secretaris, de heer H. Scherpenzeel en het fi-
nanciële overzicht van de penningmeester, de
heer R. Schoenaker, konden beiden de goed-
keuring van de .vergadering wegdragen.
De noodzaak van de Stichting wordt wel be-
wezen door het feit, dat de verzorgsters regel-
matig werk hebben. Eén der beide gezinsver-
zorgsters, Zr. Bergkamp, heeft op verzoek van
de Provincie gedurende zes weken gewerkt in
< 1 < watersnoodgebieden. De maatschappelijke
leidster Mej. J. Jaspers moest in de loop van
het jaar haar taak neerleggen, daar haar werk-
zaamheden te Brummen haar geheel in beslag
namen. Hiervoor is in de plaats gekomen Mej.
R. van Leeuwen, die een overzicht van het
verrichte werk in de gezinnen gaf, die door
ziekte en dergelijke in moeilijkheden geraak-
ten en van gezinshulp hebben geprofiteerd.
Aan méér dan 25 gezinnen kon gedurende één
of meerdere perioden hulp worden verleend
met een totaal aantal verzorgingsdagen van
556. In de kascommissie werden benoemd de
heren H. van Kesteren, G. Bouwmeister en J.
Mokkink. De Geestelijk adviseur, pastoor H.
Pensioen, prees zich gelukkig een Stichting
voor Gezinszorg in zijn parochie te hebben en
dankte tenslotte de leden van het Stichtings-
comité, die met zoveel ideaal dit charitatieve
werk verrichten. Hij hoopte, dat de Kath.
Maatschappelijke Gezinszorg nog lang zou
mogen blijven bestaan tot zegen van de paro-
chie en verzocht de maatschappelijk leidster
nog nadrukkelijk om zijn dank over te willen
brengen aan de 2 gezinsverzorgsters.

VASTENAVONDVIERING
Jong en oud was Dinsdagavond naar Zaal
Schoenaker gestroomd om het nog nimmer
geziene schouwspel van de intocht van Prins
Carnaval bij te wonen. Deze vastenavondvie-
ring, die door de R.K. Toneelvereniging „In-
ternos", traditiegetrouw was georganiseerd
mag zich overigens ieder jaar in een grotere
belangstelling verheugen. Van de costumering
was dit jaar veel werk gemaakt en getuigde
bij velen van een verrassende fantasie. Tegen
P uur deed Prins Carnaval I zijn intrede, waar-
bij een Tiroler-kapel („Concordia") voor het
muzikale welkom zorgde. Na een daverende
openingsspeech van de Prins barstte „het
feest der zotheid" los en scheen het of er iets
van de carnavalsstemming uit Zuidelijke stre-
ken naar Vorden—Kranenburg was overge-
waaid. Steeds hoger steeg de stemming en be-
reikte haar hoogtepunt, toen de prijzen wer-
den bekend gemaakt van de mooiste costu-
mering.
De jury had heus geen gemakkelijke taak en
bepaalde haar keus tenslotte als volgt: 1ste
prijs Mej. Truus Jansen (Signorita); 2de prijs
Felix Wolbert (Gelaarsde Kat); 3de prijs da-
mes M. G. en A. Bouwmeister en A. Reintjes,
B. Bouwmeister (Joker met 4 kaarten); 4de
prijs H. Hartman en Mej. Jos. Hartman (In-
disch paar); 5de prijs mej. Riek Vreeman
(Bloemenmeisje).
„Internes" kan op een geslaagde avond terug-
zien, dank zij de medewerking van „Concor-
dia" en de B.B.B.-band.

INSTALLATIE VERKENNERSLEIDER
Dinsdagavond werd de assistent-verkenners-
leider F. A. B. Wolbert in het clubhuis plech-
tig geïnstalleerd tot vaandrig van de „St.
Michaëlsgroep".
Na de zegening van de insignes en het afleg-
gen van de belofte, onderscheidde de groeps-
leider, de heer G. Seesing, die de districtscom-
missaris verving, hem met het teken van het
leiderschap en deed hem daarna de volmacht
toekomen.
De groepsleider sprak hierna de nieuwe vaan-
drig toe en feliciteerde hem. Het verheugde
spreker, dat dit de eerste verkenner was, d i i -
uit de Fa. Michaëlsgroep was voortgekomen

opgeklommen tot hij het leiderschap
ik t höd. Ook de aalmoezenier wenste hem

> k en wees er op, dat hij deze onderschei-
dingen steeds met ere moet dragen en een
voorbeeld voor de anderen moet zijn.

Na gehouden eindles van de cursus in Mo-
toren- en Tractorenkennis kon ir. Nakken aan
de volgende cursisten een diploma uitreiken:
A. Waarle, Joh. Waarle, H. Spithoven, Joh.
Reintjes, A. Woltering, Th. Woltering, B.
Vreeman en E. von Mengden.



Hiermede betuigen we
onze hartelijke dank
aan allen, die blijk ga-
ven van belangstelling
bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest.

P. Rozie
J. W. Rozie-

Hondorp

Vorden, Maart 1954

Coupons Gemeente-
leningen

Houders van Gemeen-
te obligatieën der B-

lening, waarvan de
coupons per 2 Jan. '54
betaalbaar zijn, worden
dringend verzocht de-
ze coupons ten spoe-
digste ter verzilvering
aan te bieden.
Van lening A is de per
l Nov. '53 betaalbaar
gestelde coupon No.
124 nog steeds niet ter
verzilvering aangebo-
den.
De coupons kunnen
zowel op het kantoor
van de gemeenteont-

vanger als aan de
Banken worden aan-
geboden.

De gemeente-
ontvanger te Vorden

Haal voor de Zondag
een lekker

krentenbrood
in huis.

Ócnurink
heeft ze voor u

vanaf 60 et

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Bill i jke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen
Te koop een toom

mooie biggen.
B. G. Lichtenberg,

het Waarle

Te koop 3 zware
Biggen, keuze uit 6.

G. W. Assink,
Vordensebos

r
MIRLON

en

VITALON
20 x sterker dan wol

Voorradig in verschillende sokkenkleuren

bij

Schoolderman - Vorden
l

Ook voor 't komende

slaagt u beter bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de schoenenspecialist"

Telef. 342

(steden:
vers gebrande

P I N D A ' S
69 et. per 250 gram

Óteeds vaÉer Tel. 350

KISTEMAKER

Contact is in Vorden onmisbaar geworden

mantel
met de

Dubbel poplin

in diverse kleuren f IJ O 85
en alle maten f 3 ^/ •

TEL 381VISSER*

GEVRAAGD:

1 leerling meubelmaker
1 meubelmaker,
op de hoogte met de afwerking
van meubels.

Fa H. N. A. Bijenhof & Zn. - Vorden
Zutphenseweg 42 — Telefoon 2 l 6

Fiets

het Voorjaar tegemoet
*~
met een

EMPO-, GAZELLE- of

LOCOMOTIEF rijwiel
in tour- en sportuitvoering, van

R» G. J. KUYPERS
Ook uw adres. Telef. 393

Nutscursus Huidverzorging
Maandag 15 Maart
2e en laatste cursusavond

Als attractie: Wedstrijd in „Make up" om
mooie prijzen. Bij opgave van deelname bij
Mevr. van Mourik-Spoor, Apotheek, voor
Zaterdag 13 Maart, cursusgeld slechts 75 et

I
!

Feestavonden O. L.S.
Dorp

op DondercRKg 11 en Vrijdag
12 Maart a.s. 's avonds 7 uur
in het Nutsgebouw te Vorden.

Opgevoerd wordt:

REPEI&TEELTJE
Operette in 5 bedrijven
door Joha. Veth

Ouders en leden van Volksonderwijs, die
per abuis nog geen uitnodiging ontvingen,
gelieven dit zo spoedig mogelijk bij het on-
derwijzend personeel te melden.

ü
X

l
X
X•
8

N. V. Chroomlederfabriek
v.h. H. A. A L B E R S

vraagt een

flinke werkkracht

HARTENS
Vorden

Voor Uw motor
of auto hebben wij in
voorraad de volgende
kwaliteitsmerken olie ;

Castrol
Havoline
Mobil oil
Shell
Valvoline

Beleefd aanbevelend,

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Heden gesorteerd

SLAGROOMGEBAK

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

Te koop 2 a 3
dragende konijnen

w.w. gedekt door z.g.
Ram, prima dieren.
G. J. Beumer,

Kerkstraat 11

Te koop een vierdel
van een vette koe.
J. F. W. Mokkink,

Mossel, D 90
Te koop partij lucerne-
hooi, erwten-en rogge-
stro en voederbieten.
Chr. D. Jansen,
„Schreevoord"
Wildenborch. n. o. Z.

Te koop toom beste
biggen en 4 jonge

kamerhondjes.
H. te Veldhuis,

Medler D 156

Te koop 3 schottelin-
gen of 3 biggen.
B Rouwenhorst.

den Kerkhof C 22

Ganzeneieren te koop
B. H. Breuker,
„Vluchtheuvel" B 13a

En toch... er is maar één CONTACT

Rijwielseizoen 1954
Gazelle- en Empo-rijwielen

vanaf f 143.-

Sport- en kinderrijwielen
in verschillende kleuren

Autopeds, Driewielertjes, enz.

P.S. Wenst iemand nog een goedkoper
rijwiel dan f 143.— ? Ook deze kunnen
wij met spoed leveren.

Komt onze voorraad eens zien!
Zie etalage

Aanbevelend:

E. J. Lettink, Almenseweg

NOODWET KINDERBIJSLAG KLEINE
ZELFSTANDIGEN

De kleine zelfstandigen, die aanspraak maken
op kinderbijslag, gelieven zich ten Gemeente-
huize te vervoegen.
Voor kinderbijslag komen alleen in aanmer-
king zij, die niet als regel in loondienst wer-
ken.
De kinderbijslag wordt gegeven aan hen, die
minstens 3 kinderen tot hun last hebben, die
hetzij beneden de leeftijd van 16 jaar, hetzij
schoolgaand en beneden de leeftijd van 27
jaar zijn; eveneens invalide kinderen beneden
de leeftijd van 21 jaar.
Voorts mot t het inkomen in het jaar 1953 heb-
ben bedragen:
Voor ouders v. 3 kinderen ten hoogste ƒ 3000

, 4 „ „ ,, ƒ3200
5 ,, „ ,, /'3400
6 ƒ3600

Voor ieder volgend kind stijgt de grens van
het inkomen met ƒ 200,—.
Ook zij die zich reeds eerder hebben aange-
meld, doch wc'gens het overschrijden der in-
komensgrenzen werden afgewezen, kunnen
zich thans opnieuw aanmelden.

N.V.V. T.B.C.-COLLECTE
In de week van 8—14 Maart wordt
weer de jaarlijkse collecte voor het
T.B.C.-fonds gehouden.
Er wordt weer op spontane medewer-
king van allen gerekend, want een ieder
denke hierbij:
De sterken voor de zwakken!

Het bestuur der Vordense Bestuurdersbond.

Leden van
de Vordense Winkeliersver.

Denkt u a.s. DINSDAG 9 Maart aan

de belangrijke vergadering
om 8 uur bij café Bloemendaal l

Uw aller opkomst is dringend gewenst

Het Bestuur



Geref. M.C.
VAN KNOP TOT BLOEM

Geref. J.C. DAVID

Vrijdag: 12 Maart a.s.
houden bovengen. jeugdclubs hun

JAARFEEST
in Irene. Aanvang 7.15 uur
Het programma wordt geheel verzorgd
door de leden.

Allen die belangstellen in ons jeugdwerk zijn
hartelijk welkom, TOEGANG VRIJ

Voor goed verzorgd DRUKWERK

tegen billijke prijzen

naar

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Keerl, Bettus,
wat stoef ie hard op huus an! 't Liekt
wel of ie pas 'etrouwd bunt!

Dat wet ie wel better, Gert, moor ik
heb 'ezeen dat

Óchurink
vandage Tarvobrood 'ebrach hef!

W. van Kesteren £ Zn.
Bloemisterij en Zaadhandel

Vorden

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN
's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"

Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed ? ?

A.s. Zondag, 2 uur

Vorden l -
Warnsveldse Boys l

Advertenties
en

Abonnementen
voor alle kranten

worden zonder prijs-
verhoging aangenomen

door:

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484

en D. TE S L A A ,
Schoolstraat 11

U VINDT BIJ ONS T?E
UIE U STAAT

HARTENS
Vorden

NUTSGEBOUW ~ VORDEN

Op a.s. Maandag 8 Maart houdt de heer

ASOKA
geassisteerd door de heer MARTINO op
verzoek een LEZING m. demonstratie over

Paranormale verschijnselen

•^ Zijn er aardstralen?

^c Is genezing mogelijk door handoplegging?

^ Telepathie en helderziendheid.

Deze avond mag a niet missen!

Kaarten 's avonds aan de zaal verkrijgbaar a 50 cent
Aanvang 8 uur Zaal open 7.30 uur

Ingang Koffiekamer

ad leverbaar:
f 1195.—SPARTA 200 c.c.

SPARTA SCOOTER
nieuw, met teller, f 1130.-—

SPARTA BROMFIETS J.L.O. 49 cc
zeer mooie soliede uitvoering f 535.—

Half Maart verwachten wij:

NIEUWE SPARTA 250 c.c.
van 11 PK op 14 PK, fraaiere spatborden
grotere tank enz., prijs blijft

BERINI BROMFIETS compleet

„ „ los f

CYCLESTAR compleet met lamp f

f 1575.—
f 339.—

195 —
405.50

r ZIE ETALAGES

R. G. I. KUYPERS T.I.I. 393

Alleen Zaterdag:

vet spek f LOO per 500 gr*

Al onze vleeswaren tegen de bekende lage prijzen

EXTRA RECLAME VOOR ZATERDAG:

200 gr. leverkaas 70 et 200 gr. hamworst 60 et
200 gr. ham 90 et 2 rookworsten

500 gr. balkenbrij 24 et
119 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

, Wij komen
l
niet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen...

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

op
Prijzen v.a.^OB1"^

TEL 381VISSER*
Een belangrijke order
mochten wij ontvangen van

DE GROTE VIER
I. Een Jabo tapijt in 't Volkenbondspaleis
II. Vier Epeda matrassen om uit te rusten
III. 12.000 koetouwen om onwilligen

mee vast te zetten
IV. 14.575 leren jassen met berenhuiden

gevoerd
Aanbevelend:

LUIMES - Vorden - Holland
Telef. 421

Motorclub „De Graafschaprijders"
en

Verbond voor Veilig Verkeer

J'iiniavona
op Zaterdag 13 Maart a.s. 's avonds

7.30 uur in Hotel Bakker.

Toegang vrij voor leden met één
huisgenoot.

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom

puntjes ofy f/e i l
Dit geldt voor alle schoenen welke
gerepareerd worden door

W U L L I N K
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Telef. 342

Wie niet adverteert wordt vergeten


