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HEDENAVOND VOORDRACHTAVOND
Ds J. LANGSTRAAT

Hedenavond houdt Ds Langstraat in Gebouw
Irene om 8 uur een voordrachtavond ten bate
van het orgelfonds der Hervormde Gemeente.
Hij heeft zijn programma samengesteld uit
stukken die hij in de loop der jaren heeft voor-
gedragen en waarvan zijn toehoorders gezegd
hebben: 'mogen wij dat nog eens horen?' Zo
wordt voor de pauze na de ernst ook de humor
gebracht, terwijl na de pauze het prachtige
boek 'Michel' zal worden voorgedragen, het
dramatisch verhaal van enkele soldaten ach-
ter het Duitse front op het laatst van de
vorige wereldoorlog.
Laten wij samen zorgen dat de zaal vol komt
want de totale opbrengst is voor de restauratie
van het kerkorgel!

GECOSTUMEERD BAL
De gecostumeerde feestavond, welke de mu-
ziekvereniging Corcordia Zaterdagavond in
het Nutsgebouw georganiseerd had, mocht
zich in een goede belangstelling verheugen.
Het aantal gecostumeerde deelnemers was
proter dan vorig jaar en daar er bovendien
2 orkesten voor dansmuziek zorgden, t.w. de
keurig in pakjes gestoken Tirolerkapel, be-
staande uit de leden van Concordia, en de
Notenkrakers uit Zutphen, is het een echt ge-
noeglijk feest geworden, waar Carnavalsfeer
in zat.
De jury, die de prijzen moest vaststellen,
kwam na veel overleg tot de volgende resul-
taten: l H. Wiekart en verloofde (Rococo-
costuums), 2 Enserinck (zigeuner), 3 de dames
Rouwenhorst en Klein Brinke (boer en boerin),
4 mej. Annie Pardijs (notenbalk-costuum), 5
Joh. Korten (Kozak), 6 B. Kok (Cowboy), 7
Mevr. M. Schuppers—Rosendaal en Mej. A.
Jansen (hartenaas en pidblo), 8 en 9 de heren
Fr. Smit en Wientjes, beide als Cowboy.
De heer Joh. Harmsen, deelde met een toe-
passelijk woord de prijzen uit. Het geheel had
een ordelijk verloop, hetgeen de waarschu-
w'ng om na middernacht de rust niet te ver-
storen, gelukkig overbodig maakte.

HAMEA-GELEI
maakt ruwe handen

in één nacht gaaf en zacht

HET LICHAMELIJK GEBREKKIGE KIND

In het Nutsgebouw sprak Woensdagmiddag
voor de Bond van Plattelandsvrouwen, de
heer van den Berg, over de verpleeginrichting
voor lichamelijk gebrekkige kinderen ,,de
Johannastichting" te Arnhem.
De Johannestichting is 54 jaar geleden opge-
richt door de bekende Arnhemse medicus
dr Rensen en zuster Johanna van Es, die al
die jaren in stilte gewerkt hebben.
Er is gezwoegd en geploeterd met beperkte
middelen, maar de aanvragen tot opname zijn
zo groot, dat de inrichting die thans 81 kin-
deren telt uitgebreid moet worden tot 8
paviljoens, die ƒ 27500 per stuk kosten. 170
kinderen wachten nog op een plaats.
Het doel van de inrichting is de lichamelijk
gebrekkige kinderen als het enigszins kan
klaar te maken voor de maatschappij, zodat zij
hun eigen kost kunnen verdienen.
Duidelijk stelde de spreker in het licht, dat
moeders dit zelf in de gezinnen niet kunnen.
Bij deze kinderen moet een ontzettend groot
doorzettingsvermogen gekweekt worden, op-
dat zij dit doel kunnen bereiken.
Met voorbeelden, later door enkele films nog
meer verduidelijkt, werd aangetoond welk een
zegen dit werk is voor hen die lichamelijk zo
misdeeld zijn, maar geestelijk volwaardig.
Juist door hen te leren zich ondanks hun
lichamelijk gebrek (geen armen of benen of
met z.g. spastische storing) zichzelf te helpen,
krijgt hun leven inhoud, en dit is een zegen
voor hen.
Om de Johanna Stichting te steunen kan men
een jaarlijkse bijdrage van minimaal ƒ L—
geven. Vele leden droegen dan ook spontaan
hun steentje bij voor dit nobele doel.
Mej. Steenman dankte aan 't eind de heer van
den Berg voor zijn duidelijke toelichting en
sloot deze bijeenkomst.

AANKOOP STIEREN

Naar we vernemen is de fokvereniging Het
Kiefskamp in het bezit gekomen van twee
jonge stieren, door aankoop van een stier,
13 maanden oud van de heer H. M. Hendriks
te Gassel (N.B.) voorlopig opgenomen met B.
De andere stier, die*öfck 13 maanden oud is,
werd aangekocht van de heer H. J. Woesten-
enk te Laren (Gld), opgenomen met B— en
productie K.I. waardig.
Bij aankomst der dieren bij het café Van
Asselt te Linde op 19 Februari j.l. waren na-
genoeg alle leden der vereniging aanwezig.
Deze waren zeer tevreden over de aankoop.
De stieren zijn gestationneerd bij G. Groot
Jebbink op Jimmink en B. H. Koning. De
verenigingsstier Nico werd verkocht.

KERKDIENSTEN Zondag 27 Februari
Gebouw Irene

9 uur Ds J. Terpstra, van Neede.
10.30 uur Ds J. H, Jansen.

Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds A. Brouwer, van Barneveld.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 26 Fcbr. van 5 uur t.e.m.
Zondag 27 Febr. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 72 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 46.— tot f 55.—

Handel was traag.

Burgelijke stand van 18 t.m. 24 Febr.
Geboren: z. van G. Th. H. Hummelink en
Ch. J. Hummelink-Winkelman; d. van G.
Arendsen en J. W. Arendsen-Waarlo.
Gehuwd: G. J. Wagenvoort en H. Poterman.

Nutscursus Beeldhouwkunst
De heer Jan Miechels uit Arnhem, die
verleden jaar zoveel sucees heeft gehad
met zijn cursus over Schilderkunst, heeft
zich dit jaar bereid verklaard om een cur-
sus van '6 avonden te gev.en over Beeld-
houwkunst. Het vorig jaar waren de deel-
nemers zo verrukt over de wijze waarop
de schilder zijn onderwerp behandel/de, dat
niet aüeen op verzoek de cursus met een
avond verlengd werd, maar ook een ex-
cursie naar het museum „De Hoge Veiu-
we" aan verbonden werd. Ook dit jaar
zal er, indien de cursisten dit verlangen,
een bezoek aan een museum ot de a.s. ten-
toonstelling op öonsbeek aan verbonden
worden.
De begrijpelijke en geestige wijze, waarop
de spreker de aandacht van zijn gehoor
weet te trekken, maakt deze cursus tot cei
genot, door zijn populaire voordracht u r '
hij ook degene, die van beeldhouwkunst niei
het minste verstand heeft, te boeien en
belangstelling te geven voor deze kunst .
De cursus wordt gegeven op de Dinsdagen
l, 8 en 15 Maart in de koffiekamer van
het Nutsgebouw, aanvang half acht.

HOOFD-en KIESPIJN
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

5e NUTSAVOND
De vijfde Nutsavond bracht een filmavond
van en over de Verenigde Staten van Ame-
rika. Voor de toelichting zorgde de heer Each
van het Amerikaanse Voorlichtingsbureau.
Hoewel het Nutsbestuur had besloten om de
leerlingen van Middelbare Scholen, MULO en
van de hoogste klassen der lagere dorps-
scholen ook toegang te verlenen, was het
Nutsgebouw maar matig bezet. Voor de pauze
werden films gedraaid, die ons het naoorlogse
West-Berlijn lieten zien, de internationale
politie, de stad New York met zijn talrijke
wolkenkrabbers, firoadway, de havens en de
drukke winkelstraten en een film over de
achtergebleven gebieden, waarvoor Grieken-
land gekozen was. Deze zeer interessante film
was in kleuren.
Na de pauze werden prachtige opnamen ver-
toond van het Yellowstone Park en Aosemite
Park. Vervolgens maakten we een boottocht
mee over de Mississippi, waarbij bij verschil-
lende steden aangelegd werd en tenslotte een
film over het Europese wegennet. Het geheel
war. een buitengewoon interessante avond,
waarbij de thuisblijvers heel wat gemist heb-
ben. Vanwege de Voorlichtingsdienst werd
aan elke bezoeker een prachtig boek, uitge-
voerd met diverse kleurenplaten, uitgereikt
over de geschiedenis van de Verenigde Staten.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesse-
link, opende de avond met speciaal de jeugd
een welkom toe te roepen op deze Nutsavond,
waarbij deze eens kennis kon maken met de
Nutssfeer.

DIAMANTEN HUWELIJK
Het echtpaar Olthof in de Wildenborch heeft
Dinsdag onder grote belangstelling van fami-
lie, buren en vrienden zijn 60-jarig huwelijks-
feest gevierd. Burgemeester van Arkel kwam
het krasse paar feliciteren en de beide mu-
ziekverenigingen brachten een serenade.
Een en ander werd zeer op prijs gesteld.

INGEZONDEN
De gymnastiekver. Sparta verzoekt ons om
opname van de volgende mededeling aan de
ouders van kinderen, die lid zijn van Sparta:
Door verhoging van zaalhuur en stijging der
andere kosten zien wij ons tot onze spijt ge-
noodzaakt, ingaande l Maart 1955, tot een
geringe contributieverhoging over te gaan.
Deze verhoging zal 10 cent per lid per maand
bedragen. Wij vertrouwen er op dat u begrip
zult hebben voor deze noodzakelijke stap,
opdat u ons in staat stelt voort te gaan met de
lichamelijke opvoeding der Vordense jeugd!

Het Bestuur.

Wrijf Kou en Pijn
weg met QAMPO

DE VORDENSE JEUGD OP DE SCHAATS
Dinsdagmiddag hadden alle Vordense Lagere
Scholen vrijaf gekregen om van het ijs te
genieten.
Dank zij de medewerking van verschillende
factoren, kon er inderdaad volop genoten wor-
den. Noemen we allereerst de sympathieke
houding van het bestuur van de ijsbaan Kra-
nenburg.
Niet alleen werd door dat bestuur aan alle
deelnemers gratis toegang tot de baan ver-
leend, maar bovendien werden twee geld-
prijzen in enveloppe beschikbaar gesteld voor
het snelste meisje en de meest rappe jongen
op de schaat. Hulde voor dit gebaar
Gerrie Meulenbrugge ontpopte zich als het
snelste meisje, terwijl Wim Wissels als eerste
van de jongens over de eindstreep vloog.
Naar de leeftijd ingedeeld, wonnen op de
85 m baan:
Meisjes 11 jaar: l Gerrie Meulenbrugge, 2
Ria Takkenkamp, 3 Mini de Boer, 4 Alice
Albers.
Meisjes 12 jaar: l Jo Nyenhuis, 2 Riekie His-
sink, 3 Jootje Heersink, 4 Dina Bosman.
Meisjes 13 jaar: l Annie Jansen, 2 Gerdie
Bijenhof, 3 Janna Wilgenhof, 4 Ans Wolterink.
Winnaars jongens op de 100 m baan:
Jongens 11 jaar: l Gerrit Nieuwenhuis 2 Ab
Wolsheimer, 3 Hans Meijerman, 4 Henk Roe-
terdink.
Jongens 12 jaar: l Hemmie Kappert, 2 Henk

Jongens 13 jaar: l Wim Wissels, 2 Henk Hui-
zinga, 3 Henk Wiltink, 3 Henne Schouten.
Aon alle prijswinnaars kon de heer Folmer,
als voorzitter van de commissie voor de Lich.
Opvoeding, met een geestige toespraak en een
stevige handruk, een aardig prijsje overhan-
c i i j-en. Het geheel is een fleurige middag ge-
worden.
Op de zelfde middag hield het bestuur vai.
de ijsbaan in de Wildenborch, geassisteerd
door een der dames van de Pr. Julinaschool,
een ijsfeest op een der grachten achter her.
kasteel.
Terwijl de hogere leerjaren in de Kranen-
burg kampten, gingen de lagere klassen van
ae school in de Wildenborch hier hun krach-
ten meten.
Ft waren aardige prijzen en een snoeperijtje
voor iedereen. Op een uitstekend geslaagde
middag kan worden teruggezien.

CHR. ZANGVERENIGING
Door een samenloop van omstandigheden kan
de Chr. zangvereniging Excelsior alhier, dit
seizoen geen uitvoering meer geven.

B.O.G.
Onder voorzitterschap van de heer H. Tjoonk,
werd in hotel Brandenburg een ledenvergade-
ring gehouden van de B.O.G.
De feestmiddagen en avonden, te houden i.v.m.
het 40-jarig jubileum van de B.O.G. zullen
worden gehouden op 9 en 10 Maart in samen-
werking met de B.O.L.H. De eerste dag is voor
de leden en genodigden, de tweede dag voor
iedereen. De tweede dag zal met een dans-
avond worden besloten.
Voor dit jubileum schreef de heer Bomhof uit
Apeldoorn een revue. Uit het jaarverslag van
de secretaris, de heer H. Bouwmeester, bleek
dat het ledental met 11 was toegenomen en nu
81 bedraagt. De penningmeester, de heer Joh.
Rietman liet en minder optimistisch geluid
horen. Het jaar 1954 werd afgesloten met een
nadelig saldo van ruim ƒ 96.—. De bestuurs-
leden de heren H. Tjoonk en Joh. Rietman
stelden zich niet herkiesbaar, terwijl de heren
G. Ruiterkamp en J. Bargeman wegens ver-
trek naar elders eveneens hun mandaat ter
beschikking stelden. Tot nieuwe bestuursleden
werden gekozen de heren B. Abbink, J. Len-
selink, H. Gosselink en B. Harmsen.
De heer W. Wolf, wachtmeester Ie klasse der
rijkspolitie, hield een causerie over de ver-
keersproblemen, speciaal voor de landbou-
wers. Op uitvoerige wijze behandelde spr. het
gebruik van tractoren in de landbouw, het
beladen van boerenwagens, het gebruik van
rij- en trekdieren, het vervoer van vee, enz.
De heer van Dijk lichtte een en ander met
lantaarnplaatjes toe.



1940—45
Onder auspiciën van de Stichting 1940—45
komen tussen Pasen en Pinksteren zes groepen
van plm. 50 dames, weduwen van verzet-
strijders een week op Hotel ,,de Konijnen-
bult" alhier logeren. Op verzoek van de
Stichting zullen de Vordense Boerendansers
„De Knupdeukskes" voor elk der groepen een
Gelderse Boerenavond organiseren. Naast het
demonstreren van folkloristische dansen, zal
in samenwerking met de Hotelhouder koffie
met krentenwegge aan de dames worden aan-
geboden.

GEREF. M. C. EN J. C.
De Geref. Jongensclub „David" en Meisjesclub
„Van Knop tot Bloem" hielden in het gebouw
Irene een gezamenlijk jaarfeest.
De leiding was in handen van de leider der
Jongensclub, de heer J. Wonderghem. De
opening was dit jaar iets bijzonders doordat
thans van de gewone opening was afgezien en
daarvoor in de plaats was gesteld een z.g.
declamatorium waarin de persoon van „David"
werd uitgebeeld, die door zijn geloof de reus
Goliath versloeg.
Uit de jaarverslagen delen wij mede, dat de
Jongensclub 15 en de meisjeclub 12 leden telt.
Verder werd de avond gevuld met zang, voor-
drachten en opvoering van een pantomine,
waarom heerlijk kon worden gelachen. Ook
het stukje „Boer Klaasen voor de microfoon"
verwekte grote hilariteit.
Namens de kerkeraad sprak de heer M. C.
Hogeweij een kort slotwoord en sloot deze ge-
zellige avond met dankgebed.

STIERENKEURING
De voorjaarsstierenkeuringen zullen plaats
hebben: Maandag 7 Maart 10.30 uur te Hen-
gelo G., Woensdag 9 Maart 10 uur te Vorden
en 10.30 uur K.I.-stal; te Lochem om 11.30 uur ;
Donderdag 10 Maart om 8 uur te Almen, 8.30
uur te Warnsveld en 9.30 uur te Wichmond.
De centrale stierenkeuring is vastgesteld op
Woensdag 20 April om 9.30 te Zutphen.

FOKVERENIGING
.Onder voorzitterschap van de heer G. J.
Pardijs uit Hackfort hebben de leden van de
Fok- en Controlevereniging „De Samenwer-
king" hun jaarvergadering gehouden. Uit het
verslag van de secretaris de heer H. J. Jansen
bleek dat het ledental stijgende is. De pen-
ningmeeser de heer H. Rietman deelde mede
dat er een batig kassaldo van ruim ƒ 128.—
was. Het aftredend bestuurslid de heer G. J.
Pardijs werd herkozen. In plaats van de heer
H. Rietman werd gekozen de heer G. Heerink
en tot lid van den aankoop commissie werd
herkozen de heer H. Olthof. In principe werd
besloten in het a.s. najaar wederom een jong-
veekeuring te houden.

CARNAVALSAVOND
Jong en oud was Maandagavond naar zaal
Schoenaker gestroomd om gezamenlijk het
Carnavalsfeest te vieren. Deze vastenavond-
viering die door de R.K. Toneelvereniging
„Internes" traditiegetrouw was georganiseerd,
mag zich in een steeds grotere belangstelling
verheugen. Dit jaar was er van de costumering
veel werk gemaakt. Tegen 8 uur deed Prins
Carnaval met zijn gevolg zijn intrede, waarbij
de Lovo's voor het muzikale welkom zorgden.
Na een daverende openingsspeech van de
Prins, barstte „het feest der zotheid" los en
scheen het of de carnavalsstemming uit Zuide-
lijke streken naar hier was overgewaaid.
De stemming bleef onveranderd op hoog peil,
zodat voor allen nog te vroeg het einde kwam.
De jury had bij het beoordelen van de cos-
tumering voor 't toekennen van een prijs, heus
geen gemakkelijke taak.
De keus werd tenslotte als volgt:
Groep l, alleenstaande dames: Ie prijs Mej. A.
Bouwmeister (Engelse Gravin).
Groep 2, alleenstaande heren: Ie prijs: Felix
Wolbert (Engelse Lord uit Middeleeuwen).
Paren: Ie prijs dames Hartman en Steenbreker
(Keukenmeisjes).
Groepen: Ie prijs Zigeunergroep (dames Bes-
selink-Koers-Gerritsen), (heren Besselink-
Koers-Gerritsen en Wolbert), 2e prijs: Chine-
zen (fam. Koers-v. Ginkel), 3e prijs: Kris-Kras
en Kruimeltje (heren Hartman en Steenbre-
ker).

PUROL GENEEST
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen

TAFELTENNIS
Dio I kreeg bezoek van de Toekomst II uit
Lochem. Het werd een spannende strijd, doch
de Kranenburgers konden het op de duur niet
bolwerken en moesten met een 3—7 nederlaag
genoegen nemen.
Voorts speelde Dio nog een thuiswedstrijd
tegen Tova I uit Deventer. Er was tijdens deze
ontmoeting werkelijk goed tafeltennis te zien
en de strijd ging aanvankelijk gelijk op. De
betere geoefendheid van de gasten gaf ten-
slotte de doorslag en de Deventernaren won-
nen met het kleinst mogelijke verschil (4—6).
T. Jansen wist weer enige partijen op zijn
naam te brengen.
Het lot van Dio schijnt door de herhaaldelijke
nederlagen thans onafwendbaar te worden.
ZandweercLJI die Dio nog op bezoek krijgt, is
echter oo^^og niet veilig zodat er voor de
Kranenburgers wellicht nog een kans bestaat,
de laatste plaats aan dit team over te doen.

TAFELTENNIS
De Nutstafeltennisclub N.T.T.C. I speelde de
afgelopen week tegen St. Walburgis 3 en ver-
loor met 8—2 van deze koplopers. J. Lubbers
wist 2 punten te winnen. N.T.T.C. II versloeg
de D.T.T.C. uit Deventer met 6—4. Rakstake,
Hogendoorn en Massen zorgden hier voor de
punten. N.T.T.C. III moest in Blikboys IV uit
Deventer, de koploper der afdeling, haar
meerdere erkennen met 8—2, J. v. d. Kooi en
Ruig zorgden hier voor de punten.

EMPO-JUBILEUM
Zaterdag 19 Februari was het personeel van
de Empo Rijwielfabriek verzameld in de fees-
telijk versierde cantine toen onder muziek van
het Empo orkest de jubilarissen, omringd door
hun familie, gezamenlijk met de voltallige
directie en hun echtgenoten binnentraden.
De zeven jubilarissen die vandaag na 25 jaar
trouwe dienst in het zonnetje gezet werden
waren de heren: G. A. Kroesen, Hengelo, R.
Brouwer, Vorden, T. Brus, Hengelo, E. J.
Kreunen, K. Spiegelenberg, G. Vreeman en J.
W. Zomer, allen te Vorden.
Het Empo dubbel quartet zong een welkomst-
lied, waarna de oudste firmant en oprichter
van het bedrijf, de heer H. B. Emsbroek hen
allen toesprak en het wel en wee van de laat-
ste 25 jaar in herinnering terug riep:
„De ellendige tijd van 1930, het begin van de
grote crisis, de veel te lage prijzen voor land-
bouwartikelen en de grote werkloosheid zul-
len wij ouderen niet licht vergeten.
Gelukkig is er nu werkgelegenheid volop en
wij hopen van ganser harte dat dit in de
komende jaren zo blijven mag. Maar mocht er
weer een terugslag komen dan hopen wij met
uw hulp sterk genoeg te zijn om ovenals in
1930 in minder gunstige tijden onze werk-
gelegenheid op peil te kunnen houden."
In 1930, toen u in dienst kwam bij Empo,
werkten wij nog in de oude fabriek en gij
allen kunt zeggen dat gij een aandeel hebt
gehad in de opbouw van het bedrijf zoals het
nu hier staat. Gij hebt mee geholpen het
pionierswerk te verrichten.
Gij met uw zevenen behoorde tot de hechte
Empo-kern, die ons beholpen hebt in de moei-
lijke oorlogsjaren te redden wat er te redden
viel. +
Wij hebben jonge mensen nodig met nieuwe
ideeën, maar gij met uw ondervinding en er-
varing moet ons helpen om deze ideeën te
toetsen en om te zetten in bruikbare werke-
lijkheid.

(Wordt vervolgd)

Contact breNB u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

Gevraagd per l April
net meisje v.d.e.n.

kunnende koken, niet
ben. 20 jr. Hulp van
2e meisje aanwezig.
Mevr. Flohil, Zutphen
Coehoornsingel 78.

Gevraagd: half huis-
slachtingsvarken.
Aanb. adv.bur. te Slaa
Telef. 484.

Te koop een zw.bont
maalkalf, 8 d. oud. van
goede prod.
W. Groot Nuelend

D 93 Wildenborch

Te koop een best r.b.
nuchter maalkalf.
G. v. Veldhuizen B104

Te koop toom zware
biggen. J. H. Braak-
hekke, Wildenborch

Barchem

Te koop nuchter r.b.
vaarskalf, wit bedrijf.
H. Besselink, Schutterij
Mossel

Te koop z.g.a.n. kippen-
hok en 'n kuikenkachel
met scherm, pijpen enz.
H. Hissink, D 52d

Galgengoor

Te koop zw.b. drag.
maal, a.d. teil., w.bedr.
Beunk, Galgengoor

(bij Spithoven)

Beuken brandhout te
koop, ± 11 a 12 M3

kachelklaar. Te bevr.
Adv.bur. W. te Slaa,
Telef. 484, Vorden

Te koop een nieuwm.
koe, vierde kalf (F.H.)
wit-bedr. en abortus-
vrij, met 18 a 20 L.
W. Rietman, Olden-
kamp, Hackfort.
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MIDREIZfl-NfEUWS
Steeds meer mensen sparen MIDREIZA-chequesH En waarom? Omdat de M l DRE l Z A-cheques de enige zijn,
waar men de keus heeft tussen gratis reizen PER SPOOR of per TOURINGCAR of gratis BENZINE voor
eigen motorvoertuig! Wilt ook U gratis reizen in de vacantie, koopt dan uitsluitend bij de aangesloten
MIDREIZA-winkelier. Let dus op, of aan het raam van Uw winkelier onderstaand raambiljet bevestigd is.

HIER

Cheques

Bij aankoop vanaf 50 cent ontvangt U dan gratis een reischeque en binnen enkele maanden heeft U dan honderden kilometers
gespaard.

Levert Uw cheques enige dagen voor U op reis gaat in bij ons plaatselijk depot: Boekhoudbureau J. W. KLEIN LEB-
BINK, Dorpsstraat 40, Telefoon 455. Hieronder de zaken die U een gratis reis gunnen.

A. JANSEN
Schoenhandel en
Gedipl. Pedicure

Dorpsstr. 34, Tel. 304

Fa. Hartens
Opticien,

Wapenhandel
Zutph.weg 15
Telefoon 272

Meubelen - Textiel

VISSER
Telefoon 381

Altijd een bezoek waard

Ja. ag e r
RADIO - ELECTRA
Burg. Galléestr. 62

Telefoon 365

R. J. Koerselman
BAZAR

Burg. Galléestraat 12
Telefoon 364

G. W. Luimes
LEDERWAREN

Burg. Galléestraat 32

Telefoon 421

Fa. J.Derksen&Zn.
Groenten, Fruit en

Bloemen
Zutphenseweg 13

Telefoon 334

H. LUTH
Manufacturen en

Confectie
Nieuwstad 4

Telefoon 396

G. J. Schurink
Brood- en

Banketbakkerij

Nieuwstad 9, Tel. 384

J. W1EKART
Toiletartikelen en

Parfumerwii
Dorpsstraat 30
Telefoon 423

Hoofdkantoor Midreiza:
Ged. Oude Gracht 67, HAARLEM - Telefoon (K 2500) 20463 Tel. inl. v. Gld. (K 8330) 4350 J.JL JL JL Jt JL JL JL JL J L



Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij mochten ontvangen
bij gelegenheid van ons
gouden huwelijksfeest,
zeggen wij hiermede
hartelijk dank.

J.H. MENKHORST
J. MENKHORST-

MENNINK
Vorden, Febr. '55

Almenseweg C 135

A.s. Maandag
na 12 uur

wegens familiefeest

GESLOTEN
P. G. v. ASSELT

Linde

Ondergetekende heeft
tot nader bericht

geen dekbeer
meer ter beschikking.
D. J. Venderink

Veldwijk C 100

Een nieuw behang?
Uw kamers belegd met
balatum, linoleum, vilt-
zeil, Jabo- of moquette
tapijt ? Komt U dan
eens onze mooie sor-
tering bezichtigen. De
nieuwste dessins 1955.
Joh. Heerink

compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Dr Schieffers

Stofwisselingszout
Darm- en

bloedzuiverend
Vetverminderend

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. van der Wal

Beslist Uw drogist!

tCog nooii
was onze collectie

Empo- en
Gazel Ie rijwielen

in tour en sport zo
groot als dit voorjaar

In verschillende kleuren
Rijwielhandel

E. J* Lettink
Bestellingen voor

poolaardappelen
willen we gaarne zo
spoedig mogelijk ont-
vangen. Tevens een
partijtje bonenstokken te
koop (dennen en eiken)
Beleefd aanbevelend,

Gebr. Kettelerij
Zutph.weg54,Tel.508

Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels
• Rlieuma druppels
• Zenuwsterkende

druppels
f 2.20 p. flesje van 30 cc
franco p. post na ont-
vangst van postwissel

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.NipiüS, Ziitphsii
Laarstraat 5

Zonder prijsverho-
ging leveren wij U de
allerbeste kwaliteiten

cocostapijten en
cocosiopers

in mooie nieuwe dessins
vraagt stalen en prijzen

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Op 17 Febr. nam de Here, na een
smartelijk lijden tot Zich, in Zijne
eeuwige Heerlijkheid, onze beste Zwa-
ger en Oom

HARMEN HEIJINK
echtgenoot van G. Heyink-Scholten te Zetten

op de leeftijd van 55 jaar.

De Here trooste de bedroefden.

Fam. Joh. B. Scholten
Fam. G. W. Scholten
Fam. E. Scholten

Vorden, Februari '55.

Heden overleed na een langdurige
ongesteldheid, onze geliefde Broeder,
Zwager, Oom en Oudoom

HENDRIK JAN ROSSEL

in de leeftijd van 68 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden, B. ROSSEL
H. M. ROSSEL-REGELINK

Vorden, S. WESSELINK-ROSSEL
H. WESSELINK

Vorden, G. ROSSEL
JOH. ROSSEL-ARFMAN

Nettelhorst, D. J. ROSSEL
H. J. ROSSEL-JANSEN

Barchem, A. ROSSEL
JOH. ROSSEL-MEULENBRUGGE

Vorden, Wed. D. BOGCHELMAN-ROSSEL

VORDEN, 24 Februari 1955.
B 33

De begrafenis zal plaats hebben Dinsdag l Maart
om 1.30 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden. Vertrek van het sterfhuis om 12.30 uur.

t
Hiermede vervullen wij de droeve

plicht u kennis te o^ven dat, na tijdig
voorzien te zijn va^Bb H. Sacramenten
der stervenden, is overleden onze lieve
Man en Vader

WILHELMUS BESSELING

in de leeftijd van ^4 jaar.

WED. M. W.^KSELING-HELMINK
J. A. M. HARTMAN-BESSELING
J. W. HARTMAN
H. W. BESSELING
B. M. BESSELING

VORDEN, 24 Februari 1955-
Ruurloseweg D 18 a

De plechtige uitvaart en begrafenis vindt plaats
op Maandag 28 Februari om half tien te Kra-
nenburg. Vertrek van het sterfhuis om 9 uur.

IJSBAAN „KRANENBURG"

Schaatswedstrijden
Heden Zaterdagmiddag
om 2.30 uur, voor Dames en Heren.

Opgave tot 2 uur aan de kassa.
IJs en weder dienende.

ubileum-uiivoering X
van de

Gem. Zangvereen. „Excelsior"
te Hengelo-G.

op Zondag 20 Maart

met medewerking van het mannenkoor

X „DE TROUBADOURS"
uit Enschede

XQ Zangliefhebbers, houdt deze avond vrij

Uitsluitend HET BESTE MATERIAAL

wordt er aan uw schoenen verwerkt bij

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

niet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen ...

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

Landbouwers
Wij vragen

hanen en kippen
van elk gewicht,
ruim ze nu op
daar de prijzen
nog hoog zijn.

Wij noemen geen prijs
maar betalen de prijs.
Telefoon wordt ver-
goed.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

TEL 381VISSER
Andere ogen

kunt U niet kopen. Dat betekent dat U
er zuinig op moet zijn!
Geef Uw brilrecept in handen van

FA. MARTENS - Vorden.de opticien,
die steeds hui r staat!.

Nog nooit
was onze collectie gor-
dijnstoffen zo groot als
dit voorjaar. Mooie fris-
se dessins in alle prij-
zen, voor heel uw huis.
Wij maken ze vakkun-
dig. Vraagt stalen en
prijzen.

Joh. Heerink
compl. meubilering

Gelegenheid tot

keuring der
koplampen

v. auto's en motoren
a.s. Dinsdag l Maart
van 1.30—4 uur.
Kosten p. koplamp f 1.25

Garage Kuypers

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

't Is ons gebakJ
dat verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-EH BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Voor al uw vlees en vleeswaren
NAAR DORPSSTRAAT 32

tolleen Zaterdag
100 gr. leverworst 15 et
100 gr. tong worst 25 et
100 gr. hamworst 30 et
100 gr. rund. rookvl. 48 et

^m ^^ ^^.

100 gr. gekookte ham 48 et
2 rook worsten 119 et
100 gr. gebr, gehakt 35 et
100 gr. ontbijtspek 32 et

500 gram spek 95 cent
Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

S^Cls de beslissing gevallen is

waar U misschien al jaren tegen-
aan gekeken hebt:

„'t Kopen van een nieuw

Huis- of
Slaapkamerameublement"...
dan moet U opnieuw een besluit
nemen.

Waar kopen wij het.
Zoekt U iets bijzonders, waarvan
U jaren plezier van zult hebben,
echt iets, waarvan U samen zult
zeggen „Ja, dat is het precies"!

Kijk dan eens even bij

TEL. 381VISSERV JLkJkJJLiJLV

DE ZAAK MET DE VOLKOMEN TEVREDEN KLANTEN



HEBT U EEN SLECHTE

Naaimachine!
Komt bij ons eejis praten,
het verplicht u tot niets!

Wij leveren u de

Pfaff-machine
de machine met wereldreputatie

Aanbevelend

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Tel. 254

geven nieuwe
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

TEL 381

f 69.50

VISSER
Kies voor het domein van de keukenprinses
Shell Butagas-reinheid in de blauwe Hes.

Marinier van de Verbindingsdienst

...voor jongens met pit...
Leer wat van de wereld kennen! Er is
zo véél te beleven voor wie niet bij de
pappot blijft. De Koninklijke Marine geeft
jongens van 16 jaar en ouder nu de ge-
legenheid om marinier van hun vak te
worden. Een prachtkans voor jongens met
pit! Wie nevenstaande coupon
instuurt krijgt alle inlichtingen
die hij maar hebben wil.

WORD /MARINIER VAN JE VAK

COUPON
AAN HOOFD MARINEWERVING.

BEZUIDENHOUTSEWEG 123. DEN HAAG

Verzoeke toezending
inlichtingenboekje Mariniers.

NAAM

LEEFTIJD

STRAAT

PLAATS M 6—10

jecrbjfbmt!
K O N . Ï . N - K L IJ K E M A R I N E

Best Brood
dat brood van

SCHUR1NK

• Kinderrijwielen
• Autopeds
• Driewielertjes

bij
Rijwielhandel

E. J. Lettink

Voordelig te koop:
nieuwe verticale

gierpomp
voor riemaandrijving.

Gems Metaalwerken
Vorder.

Wenst u de oude ma-
trassen als nieuw? La-
ten wij dan eens bij u
komen praten. Gaarne
brengen wij stalen van
tijken mee, in verschil-
lende mooie dessins.
De prijzen vallen u ze-
ker mee.
Joh. Heerink

compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Gaat U trouwen ?
Komt U dan eerst eens onze slaap-
kamerameublementen bezichtigen.
Alle modellen zijn met zorg geko-
zen en de prijzen vallen U zeker
mee. Keuze uit meer dan 10 mo-
dellen.

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

Kleuter-cursus Groene Kruis
Op Donderdag 17 Maart zal Zuster Beer-
ling in het Groene Kruis Wijkgebouw 's
avonds om half acht een Kleutercursus be-
ginnen die wekelijks wordt gegeven, in to-
taal acht avonden, welke vrij toegankelijk
zijn voor Groene Kruis leden.
Aanmelding voor deelname bij Zuster Stoop
's middags van l tot 1.30 uur in het Wijk-
gebouw, uiterlijk Maandag 7 Maart.

Het Groene Kruis Bestuur.

*

•
•

•
•
•

Dr. Schieffers

Levenselixer
* Geeft nieuwe levenslust
if Verschaft energie en initiatief
* Bevordert uw lichamelijk en

geestelijk welzijn.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

»

•

x

CB.P.B. en C.J.B.T.O.

Feestavond
op Zaterdag 5 Maart
in Irene, aanvang 7.30 uur.

Opvoering van het boeiende toneelstuk

„Jennie de dochter

van iCunm 99

door J. de Jong.
Voorafgaand zal vertoond worden de
film WATERSNOOD 1953.
Uitgebreide reportage van de l Febr.
ramp 1953.

Entree f 1.—.

Kaarten verkrijgbaar ad. zaal
De Besturen

Allen, die goederen of gelden onder zich
hebben van-, vorderingen hebben op- of
schulden hebben aan- G. J. HAKMSEN,
Derkszoon, gewoond hebbende B 21 Vor-
den, en thans verblijvende in de inrich-
ting „Het Groot Graffel", worden ver-
zocht, daarvan voor 5 Maart a.s. opgave
te doen ten kantore van Notaris W. H.
van Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld.

H. van Hengel cand.-nots.
Hengelo Gld.
Prov.-bewindvoerder

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Koude voeten?
Een paar Schapenvachtzooltjes
helpen afdoende.

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Nots. Rombach zal op Maandag 28 Febr.
'55 n.m. half drie voor H. Hissink te Vor-
den, C 52 (achter Veerendaal) aldaar publ.
a contant verkopen:

± 12 zware dragende varkens
van 2 tot 9 Maart a.d. telling.

Kijken na de middag voor de verkoop.
Kosten kopers 5%.

Zon, bron van gezondheid
Grijp elke zonnekans, die U na een
lange winter, in 't voorjaar en de zomer
geboden zal worden en fiets op een
nieuwe fiets genietend door het leven.
Laat zon U zonnen en pluk ge„zon"dheid
uit de van leven tintelende natuur. Kies
het rijwiel waar U voor Uw plezier op
rijdt, een goede merkfiets van

A. G. TRAGTER

Hutscursus Beeldhouwkunst
Dinsdag l, 8 en 15 Maart in de
koffiezaal van het Nutsgebouw.
Aanvang half acht.

Degenen, die zich nog niet opgegeven heb-
ben, kunnen nog deelnemen.


