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AGENDA
13 Febr.: Bioscoop in het Nutsgebouw.
l f> Febr.: Feestmiddag en -avond van de B. v.
PI. Vr., G.M.v.L., B.O.L.H. en B.O.G.
17 Febr.: 5e Nutsavond.
20 Febr.: Evangelisatie samenkomst in de
kleuterschool.

JUBILEUM BIJ EMPOFABRIEK
De heer H. W. Kleijn Winkel herdacht Zater-
dag de dag dat hij 25 jaar geleden in dienst
trad van de Empofabriek. De directeur, de
heer H. B. Emsbroek, sprak waarderende
woorden over de toewijding en plichtsbetrach-
ting, welke de jubilaris als administrateur op
de af d. Verkoop 25 jaar lang gegeven had. Hij
overhandigde de jubilaris tenslotte de tradi-
tionele enveloppe met inhoud. Ook namens
het personeel werd hem met toepasselijke
woorden een cadeau overhandigd. Ter ere
van de jubilaris wapperden de vlaggen van de
fabriekj hetgeen een feestelijke aanblik gaf.

5e NUTSAVOND
Door omstandigheden kan de filmavond van
de Ned. Reisvereniging niet doorgaan. In-
plaats hiervan wordt nu a. s. Woensdag een
l ' i lm gegeven over het actuele onderwerp „Emi-
gratie en emigrant". Ook de kindermidda^
vervalt om dezelfde reden. Waarschijnlijk /
voor de kinderen in de maand Mei nog ee
middag gegeven worden. Nog een poos]e ge-
duld dus, jongelui.

MUNHARDTJES: sterke
bestrijders van kou en griep,

HOOFD DER SCHOOL IN LINDE
BENOEMD

In een bijzondere zitting heeft de Raad Vrij-
dagavond tot hoofd aan de O.L. School in
Linde benoemd de heer J. van Amerongen,
onderwijzer te Dieren. De heer van Ameron-
gen verkreeg 7 van de 11 stemmen. De heer }.
van Dijk, Vorden, kreeg 4 stemmen. De heer
van Amerongen komt in de plaats van de heer
W. Pongers, die tot onderwijzer aan de U.L.O.
school in Beilen is benoemd.
De voorzitter van de Raad deelde aan het slot
van deze korte zitting mede, dat dit de laatste
zitting was, welke de heer J. Rengelink als
raadslid bijwoonde, wegens diens overplaat-
sing naar Doetinchem. De heer Rengelink, die
sedert September voor de P.v.d.A. zitting heeft
in de Raad, heeft zich, aldus de voorzitter, in
vele opzichten verdienstelijk gemaakt in Vor-
den, vooral op cultureel gebied. Hij dankte
hem voor alles wat hij in zijn korte zittings-
periode in de Raad voor de gemeente heeft
willen en kunnen doen. Hij wenste hem ten-
slotte geluk met zijn eervolle promotie in
dienst der G.T.W. en wenste hem en diens ge-
zin alle goeds toe in zijn nieuwe standplaats.

BIJEENKOMST METAALBEWERKERS
Onder voorzitterschap van de heer Koerselman
hebben de leden van de A.N. Metaal Bewer-
kersbond afd. Vorden een bijeenkomst gehou-
den in café De Zon, welke druk bezocht was.
De heer Tj. de Vries, districtbestuurder, hield
een inleiding over de in te voeren wijzigingen
van de C.A.O., welke door de aanwe/igen met
aandacht werd gevolgd.
Besloten werd om aan de a.s. jaarvergadering
een contactavond of feestelijke bijeenkomst te
verbinden. De plannen hiervoor /ui len door
het bestuur uitgewerkt worden.

Kerkdiensten Zondag 14 Februari.
Hervormde Kerk

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

Medlerschool
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.

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

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

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 62 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 48.— tot f 55. —
per stuk. Handel was tamelijk vlug.

Burg. stand van 5 t.m. 11 Febr.
Geboren: d. v. G. J. Hogendoorn en J. G.
Hogendoorn-Tretbar, d. v. A. Doornberg
en H. Doornberg-Rast, d. y. G. J. Rossel
en B. Rossel-Bruil.
Gehuwd: A. J. Eulink en J. Leenen.

k O verleden: G. W. Bierman, e. v. J. W.Sloetjes
'wonende te Warnsveld,

GESLAAGD
Mej. A. Bollen slaagde met lof voor het
examen boekhouden.

Dameshanden
vragen

FOKVER. MOSSELS BELANG
Op de jaarvergadering van de Fok- en Con-
trolevereniging Mossels Belang werden diverse
zaken besproken. De voorzitter, de heer A. J.
Oltvoort, bracht dank aan de marktconiniissie
voor de toegezegde subsidie van ƒ 50.—. De
jaarverslagen vermeldden o.a. een ledental van
28 met een bezit van 180 koeien. Aan de melk-
contröle werd met 215 koeien deelgenomen.
Over het afgelopen jaar werden 82 vaarskal-
veren geschetst. Het dekgeld van koeien van
niet-leden bedraagt ƒ 10.—.
Als monsternemers fungeerden de heren G.
Kreunen, D. Pardijs en H. Regelink. Op l
Jan. bedroeg het saldo van de fokvereniging
ƒ 295,36 en van de melkcontróle ƒ 24.35. Het
dekgeld voor koeien van leden werd voor
1954 als volgs vastgesteld: niet-stamboekkoeien
ƒ 6.— en stamboekkoeien ƒ 7.—.
De jaarl i jkse vergoeding aan de secretaris werd
vastgesteld op ƒ 125.— en die aan de penning-
meester op ƒ 25.—.
De aftredende bestuursleden, de heren A. [.
Oltvoort, G. H. Ruiterkamp en W. Bouw-
meister werden herkozen.
Over de stier Jan I I kan men tenvolle te-
vreden z i j n , daar het drachtigheidspercentage
97 pCt bedraagt.

DAMMEN
De Vordense Damclub wist wederom een
prachtig succes te boeken. Nu tegen het sterke
A.D.G. I Apeldoorn, dat reeds als kampioen
was gedoodverfd en slechts tegen Vorden met
10—10 gelijk behoefde te spelen, om het te
zijn.
De Vordenaren wisten echter een 9—7 voor-
sprong te behalen, terwijl in de beide afgebro-
ken partijen nog zeer veel winstkansen z i jn ,
maar in elk geval remise en dan heeft Vorden
toch met 11—9 gewonnen.
Indien volgende week Vorden dan nog van
Deventer weet te winnen, is zij kampioen.
De volledige uitslag is als volgt:
E. v. Wijhe-B. H. Breuker 2-0; H. v. Gerre-
vink—J. F. Geerken afgeb.; H. Barelds—J.
Lammers 0—2; W. Beumer—Joh. Masselink
1-1; H. Weys-J. Oukes 0-2; H. Hymensen-
H. Wansink afgebr.; B. Hannema—W. Kam-
perman 2-0; A. J. Smit-B. Wentink 0-2; J.
Middelink-P. Dekker 1—1; C. P. Hoppenbrou-
wer—J, de Vries 1—1.
De laatstgenoemde namen zijn die der Vor-
denaren.

R u w e h u i d
Ruwe handen
Ruwe l ippen PUROL

BIJEENKOMST PLATTELANDS-
VROUWEN

De afdeling Vorden hield Wocusdüiq|i(MMlg*
haar maandelijkse bijeenkomst in het Nutsge-
bouw, waar de presidente, mej. Steenman, in

«bijzonder de spreekster, mevr. Wartenaar-
s uit Winterswijk welkom heette,
atstgenoemde hield een causerie over het le-

ven en werken van,mej. Munk, de grote Deen-
se verzetstrijdster.
Na de pauze las zij enkele gedichten voor uit
„Het Woord", waarna de presidente haar na-
mens de aanwezigen hartelijk dank bracht
voor de boeiende causerie.

DE PLUIMVEE- EN KONIJNEN FOKKERS
BIJEEN

De Pluimvee- en Konijnen fokvereniging
„Vorden" hield in café Bloemendaal haar
jaarvergadering onder leiding van de heer
H. J. Lijitogt. In zijn openingswoord sprak
de/e de wens uit dat 1954 een goed jaar mocht
worden voor de fokkers, zodat men straks bij
de eventuele inzendingen op de te houden ten-
toonstellingen een goed figuur zal slaan. Van
Ouwehands Dierenpark was een uitnodiging
ontvangen tot het brengen van een bezoek. Uit
de diverse verslagen bleek dat de vereniging
thans 22 leden telt. Het boekjaar 1953 sloot
met een nadelig saldo van ƒ 88.98.
De altredende bestuursleden, de heren J. E.
Kreunen en G. J. Wahl, werden herkozen. In
de kascontrole-commissie werden benoemd de
heren H. J. Knoef en H. Doornink.
Er werd ter vergadering een Empo-lamp ver-
loot, welke ten deel viel aan de heer A. f.
Florijn. Vervolgens werden aan de heren H.
Doornink, W. Tragter en A. J. Florijn de op
de te Enschede gehouden tentoonstelling be-
haalde ereprijzen uitgereikt. Op de volgende
vergadering zal een eventueel te houden tafel-
keuring en het beschikbaar stellen van prijzen
voor tentoonstellingen ter sprake komen.

EEN WELKOM GESCHENK
Door het Algemeen Armenbestuur z i jn aan
vele behoeftige gezinnen deze week 2 mud
brandstoffen verstrekt.



Opdooi van wegen
Na de huidige vorstperiode zullen vele wegge-
deelten, naar te voorzien is, de gevolgen
ondervinden van opdooi, waardoor deze
weggedeelten niet of minder goed berijdbaar
zullen zijn. Het wegdek kan grote schade
ondervinden van het berijden over opdooiende
wegen.
Het Gemeentebestuur is voornemens bij op-
dooi de harde wegen voor het verkeer te
sluiten. Vanwege 't Gemeentebestuur wordt
er daarom met nadruk op gewezen dat het
wenselijk is, om zoveel mogelijk de trans-
porten voor het invallen van de dooiperiode
te doen plaatsvinden.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg: met

FEESTAVOND C.B.P.B. EN C.J.B.T.B.
Voor een matig bezette zaal hebben de leden
van bovengenoemde verenigingen hun jaar-
feest gevierd.
Na opening van de voorzitter, de heer B. Tui-
ten, heette hij de afgevaardigden van de zus-
terverenigingen en die van de alcl. Vorden der
B.O.G. welkom. Vervolgens kwam me j. Luch-
tigheid, landelijk secretaresse der C.B.P.B., aan
't woord. Zij was verheugd dat er jongeren-
afdelingen zoals in Vorden waren, die nog de
moed bezaten propaganda voor de C.B.P.B. te
maken. Velen laten' in onze dagen alles maar
over zich heen gaan, daar zij denken dat er
toch niets aan te doen is. Dat is een verkeerde
mening, want het gaat niet om ons, maar om
Gods eer waarvoor we strijden. Er is geen tus-
senweg. Men is voor of tegen Christus. En
wanneer we gekozen hebben voor Christus,
moet dit ook in onze levenswandel tot uiting
komen. Zij, die menen in het verenigingsleven
neutraal te kunnen blijven, zi jn op het ver-
keerde pad, want God eist ons gehele leven.
Hierna werd, uitgaande van de Coöp. Raf-
feisenbank uit Utrecht, de f i lm „Het geld van
de boer" vertoond. Deze film liet zien, wat
er alzo met het geld van de boer bereikt wordt
en dat het platteland een groot deel bijdraagt
in cle welvaart van het gehele land.
Vervolgens voerden leden van de C.B.T.B. en
C.J.B.T.B. het toneelstuk „Het wentelende
Rad" op. Dit uit vier bedrijven bestaande stuk,
zat er goed in en het vlotte spel was een van
de oorzaken dat het stuk een groot succes
werd. Voor de hoofdrollen had men boven-
dien zeer geschikte typen uitgezocht, waardoor
het spelpeil over 't algemeen goed was. De
regisseur, de heer Haneveld uit Lochem had
dan ook wel eer van zijn werk. In het stuk wer-
den twee personen tegenover elkaar gezet n.l.
de oude mevr. Lindeboom, een voorbeeld van
medeleven en goedhartigheid tegenover haar
onderhorigen en anderzijds de lichtzinnige
jonker Kiesteen, die de onverwachte rijkdom
niet kon dragen en bovendien door oplichting
e.d. aan lager wal raakte. Ook de rollen van
boer Dekker en diens zoon waren in goede
handen. Met grote aandacht werd dit stuk
dan ook door de aanwezigen gevolgd.

J.B.T.B. ONTWIKKELINGSAVOND
De J.B.T.B. hield in café Schoenaker een goed
bezochte ontwikkelingsavond, welke wegens
ziekte van voorzitter A. Lichtenberg, werd
gepresideerd door de heer J. Zents (secretaris).
De heer H. P. P. Wiersema, van de Planten-
ziektekundige Dienst uit Wageningen hield
een inleiding over de vergelingsziekte bij bie-
ten en de aardappelmoeheid. Een en ander
werd toegelicht met lichtbeelden.
Vervolgens sprak de heer H. Pardijs, assistent
bij de Rijkslandbouwvoorlichtings Dienst te
Vierakker over de Rundveevoeding.

VERGADERING BOND v. STAATS-
PENSIONNERING

Zoals gewoonlijk was de belangstelling voor
deze ledenvergadering, thans gehouden in zaal
Bloemendaal, maar zeer gering, hetgeen de
voorzitter, de heer Lijftogt, in z i j n openings-
woord betreurde, temeer daar 1954 voor de
Bond v. Staatspensionnering zulk een belang-
l i jk jaar wordt. Binnenkort zal immers het
•rapport van de S.E.R. uitgebracht worden, wel-
ke dan in een afzonderli jke ledenvergadering
besproken zal worden. Waarschijnlijk zal in
..i i t rapport vooi gesteld \vorden om voor de
grote categorie, die thans van Drees trekt, een
premievri j pensioen van ƒ 25.— |,er week voor
gehuwden en ƒ 15.— vo »v ongehuwden in te
stellen aangepast aan de guiden. Op de lange
t 'uur zal v r i jwe l iedereen, die dr (•:"> jarige leef
t i jd bereikt, hiervoor in aanmerking komen,
ongeacht of men al een pensioen uit bedrijf of
pa r t i cu l i e r heeft of niet.
Na het openingswoord werd het jaarverslag
van de secretaris, de heer H. J. Kip, voorge-
lezen, waaruit o.a. bleek dat het ledental per
31 Dec. 1203 bedroeg. Het financieel verslag
van de penningmeester, de heer |. Deurnink,
gaf aan dat er een batig saldo was van ƒ 87.36.
De inkomsten hadden bedragen ƒ 1307.91 en
de uitgaven ƒ 1220.55. Aan het strijdfonds, dat
eventueel straks dient om kracht bij te zetten
bij de aanneming in de Kamers van het S.E.R.-
advies, werd afgedragen ƒ 275.10.
In de kascommissie werden herbenoemd de
heren J. J. v. d. Peyl, Slagman en J. Hekkers.
Bij de bestuursverkiezing deelde het aftreden-
de lid, de heer J. H. Harwig mede dat hij we-
gens z i j n gevorderde leeftijd niet meer in aan-
merking voor herbenoeming wenste te komen.
Hij deelde mede dat hij 18 jaren geleden tot

oprichters behoorde in Vorden en verheug-
zich er over dat deze aanvankelijk zo kleine

afdeling in de loop der jaren zo gegroeid was.
Hij bracht hiervoor hulde aan de voorzitter en
de verdere bestuursleden.
Bestuur en leden waren zeer erkentelijk voor
z i j n lof, doch wilden de heer Harwig niet zon-
Ier meer thans laten gaan. De voorzitter ver-

ht hem dan ook nog één jaar in het be-
s tuur zit t ing te willen nemen in verband met
de belangrijkheid van de a.s. S.E.R.-advies,
hetgeen de heer Harwig onder applaus toezeg-
de.
Bij acclamatie werden dan ook de heren J. F.
Harwig, H. J. Kip en A. J. Jansen herkozen.
In plaats van de heer D. Klein Geltink, die
zich niet meer beschikbaar stelde, werd ge-
kozen de heer H. Stapper uit de buurtschap
Delden. De rondvraag leverde geen bijzon-
derheden meer op.

BIOSCOOP
Bente van de Zonnehoeve, zo heet de film,
welke hedenavond in het Nutsgebouw ver-
toond wordt.
Ole Offer komt op de boerderij van Munk,
waar hij diens dochter Bente leert kennen.
Munk staat er financieel slecht voor, doch Ole
bemerkt dat de Zonnehoeve onder goede lei-
ding wel te redden is. Hij leent geld van zijn
vader en betaalt de schulden van Munk.
Na de dood van Munk trouwt Ole met Bente.
Op z i j n trouwdag ziet hij zijn vroegere ver-
loofde Henriëtte terug en dat maakt hem on-
rustig. Doch als Henriëtte later een ontmoe-
ting met Ole forceert, verklaart hij, dat hij zijn
vrouw Bente boven alles liefheeft en de on-
willekeurige getuige van dit gesprek, Bente
zelf, is overgelukkig.
Het is een verhaal dat tot ieders hart spreekt
en waarin de spanning niet ontbreekt.

OPLOSSING
De oplossing van het letterraadsel, dat we vo-
rige week plaatsten, is:
Een zakenman die met zijn tijd meegaat ad-
verteert in Contact.
De gevraagde woorden zijn: cent, contact,
taart, varken, zeventien, timmerman, zijde,
tijger, dame, droom en merk.

IJSHANDBAL
Zondagmiddag heeft men op de ijsbaan „Kra-
nenburg" ook eens van echt i j shandba l op de
schaats kunnen genieten. Een combinatie van
de R.K.S.V. „Ratti" en de Coöp. Zuivelfabriek
alhier, hebben het talrijke publiek van een
spannende en vaak zeer goede part i j laten ge-
nieten. Beide ploegen deden weinig voor el-
kaar onder, doch over het algemeen speelde
de zuivelfabriek technisch beter en was vooral
hun voorhoede uitstekend op dreef. Met rust
was de stand 4—3 voor de Zuivelfabriek. Na
hal l time werden er aan weerszijden weer vele
doelpunten gescoord, waarbij de Zuivelfabriek
uiteindelijk met 10—8 als overwinnende ploeg
uit het strijdperk te voorschijn kwam. Deze
sensationele ontmoeting werd door de heer
W. Rosendahl op correcte wijze geleid. In
café Schoenaker ontving de winnende ploeg
na af loop een aardige attentie.

BLAUWE REIGERS IN NOOD
Enkele jongelui, die Zondag per schaats een
tocht maakten over de Baakse Beek van Vor-
den naar Zieuwent vonden ter hoogte van het
kasteel „'t Medler" een dode blauwe reiger,
l le i door de kon bevangen dier, dat zij enkele
ogenblikken tevoren hadden zien neerdalen,
had nog gepoogd om met de snavel een gat in
het ijs te Kakken om zodoende water en voed-
sel te bemachtigen. De jongelui troffen het
dier bij aankomst dood aan . Bij het voortzet-
ten van de tocht trof men lang de Baakse
Beek nog meerdere exemplaren blauwe reigers
aan, die zich nog in leven hadden weten te
houden. De blauwe reiger, die in de Socrense
bossen bi j Apeldoorn nog veelvuldig wordt
aangetroffen is een zeer schuw dier.

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B.
5br de Kath. Arb. Beweging sprak de Wel-

eerw. Dr A. A. Olierook over het Humanisme.
Op bevattelijke wijze zette de spreker het doel
en het streven van de humanisten, die dr
menselijkheid willen aankweken, uiteen.«swel de humanisten, aldus spr. te prijzen

, omdat zij, de door de eeuwen heen ver-
kte mensheid naar voren hebben gebracht,

was hij van mening, dat zij een groot gevaar
vormen voor het Christendom, omdat zij de
persoonlijke Godheid niet erkennen.

Na de pauze besprak Dr Olierook het meer
positieve gedeelte. Hij wees er o.a. op, dat er
nog veel meer eenheid moet komen m de or-
ganisatie door een positieve belijdenis van
ieder lid. Wie ontbreekt is een dode tak aan
de boom, aldus spr. Hij hoopte tot slot, dat
vooral de jongeren zouden strijden om door
eigen activiteit de organisatie tot bloei te
brengen.
De Geest. Adv. Pater Frankhuijzen dankte al-
len tot slot voor de bevredigende opkomst en
spoorde de leden aan een vurig lid van de
eigen organisatie en een positief Christen te
zijn.
De voorzitter was de tolk van allen toen hij
de spr. dankte voor zijn duidelijke uiteenzet-
ting.

INSTALLATIE KABOUTERS
In het kabouterhol van de R.K. Vrouwelijke
Jeugdbeweging werden dezer dagen vier ad-
spirant-leden t.w. de meisjes Co Snellenberg,
Henny Sessink, Agnes Burgers en Thea Jansen
tot kabouter van de „Mana-Gorettigroep" ge-
ïnstalleerd. Nadat een tocht was gemaakt door
het kabouterland zegende de aalmoezenier Pa-
ter Frankhuijzen de insignes. Nadat het vier-
tal bij de leidster (Oehoe) de belofte hadden
afgelegd werden zij in de groep opgenomen en
speldde de Oehoe hen de insignes op. Ook vele
ouders waren bij deze plechtigheid tegenwoor-
dig. Na deze plechtige installatie werden al-
len getracteeru en mochten de nieuw-gcïnstal-
leerden voor de eerste maal in de feeènring
meedansen. Met een aantal spelen weid deze
installatie besloten.



Wij danken allen, die
voor ons het zilveren
huwelijksfeest op 2
Febr. tot een onver-
getelijke dag hebben
gemaakt.

H. G. Stapper
H. Stapper-

Pongers

Vorden, 13 Febr. '54

Gevraagd wegens ziek-
te der tegenw. voor zo
spoedig mogelijk een

D A G M E I S J E
Hotel Brandenbarg

Gevraagd een flink
M E I S J E v.d.e.n.

Meerdere hulp aanw.
Mevr. Weijel,
Sprongstr. 9 Zutphen

Handschoenen,
Regenbroeken,
Beenpijpen,
Zwarte- en

witte rijwiellak
Lakkwasten

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Te koop op 13 en 15
Februari:

2-daags KUIKENS
van prima afstamming,
Sussex x Reds en Reds.
Tevens nog Sussex en
Reds van 14 dagen oud.
A. J. D E N K E R S
Pluim veebedrij f,
Warnsveld.

Tel. 2467-06750

Toom biggen te koop
en bezemberk.
B. Rouwenhorst,

Hackfort C 22

Te koop zware biggen
bij H. J. Pardijs,
„Oud Meulenbrugge"

Te koop vers gedorst
haverstro, ook genegen
te ruilen voor rogge-
stro en mangels, bij
elke hoeveelheid.
W. H. Ruiterkamp,

Medler Vorden

Te koop de helft of
vierdels van een vette
koe. B. Groot Jebbink

C 110 Galgengoor

Te koop een dragen-
de r.b. maal, uitgeteld
13 Februari, A-stal,
A. W. Horsting,
Onstein D 148 Vorden

Te koop dr. varken, bb.
G. Klein Lebbink,

Brandenborch

Heden nam de Here tot zich, na een
langdurig lijden, onze inniggeliefde
Vrouw, Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder,

GRADA WILLEMINA BIERMAN
echtgen. van Jan Willem Sloetjes

in de ouderdom van ruim 72 jaar.

Ik zou tot Jezus willen ijlen
Om bij mijnen dierb'ren Heer
Eeuwig, eeuwig te verwijlen,
Daar is smart noch zonde meer.

Uit aller naam:
J. W. SLOETJES

WARNSVELD, 8 Februari 1954.
Buitenzorg B 74.

De teraardebestelling heeft plaats gehad
op Vrijdag 12 Febr. op de Algemene
Begraafplaats te Warnsveld.

Hervormde Gemeente

A.s. week worden de volgende huis-
samenkomsten gehouden:

Ds Jansen
Woensdag 17 Febr. 7.30 uur

fam. G. Emsbroek, Burg. Galléestr. 48
Ds Langstraat
Maandag 15 Febr. JL30 u. fam. K. Hoetink

9 H^ Hoge 13

A.s. Maandag 15 Febr. 7.45 uur
Bijbellezing in pastorie Ds Jansen
Behandeld zal worden Johannes 3

Wij zoeken met a.s. MAART

een winkel juffrouw
bij

TEL. 381VISSER*

Heden Zaterdag 13 Febr.
's avonds 7.30 uur

Vergadering i.d. Wildenborchse Kapel
over het

oprichten van een ijsvereniging
Iets fijns voor de Zondag :

GESORTEERD GEBAK
en

SLAGROOM TOMPOESEN

Bakker Schurink Teief. 334

Onze speciale aanbieding!
Vermicelli 250 gr. 20 et
Havermout 500 gr. 25 et
Blik leverpastei 200 gr. SS et
3 rol closetpapier 27 et
Nootcroquant, fijn koekje,

250 gr. 55 et
Frou frou 250 gr. SS et
Lange vingers 100 gr. 35 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

T. VAN DER LEE
Het Hoge

Vraag het uw dokter!
TARVOBROOD
is buitengewoon goede voeding!

bakt het voor u
Telefoon 384

Last van J
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

Dansschool Th. A. Houtman
Beroepsleraar

Contact is in Vorden onmisbaar geworden

Laatste inschrijvi^ tot 21 Febr.
Verschill. dames en heren
staan ingeschreven voor
privé-lessen en voorjaars-
cursussen voor beginners,
gevord.^i vergevorderden
in mod^K; en oude dansen.

Latin American dansen,
figuurdansen enz.

Vraagt onze oud-cursisten om hun mening;
uw besluit staat dan vast!
Dus: hebt ge moeilijkheden met uw dansen?
Onze vlotte en keurige afwerking heeft steeds
succes door de nieuwste lesmethodes.

WIE NOG???
Tevens worden al onze leerlingen opgenomen, na
afloop der cursus, voor SCHOOLEXAMENS en
in de vaste kern van dansavonden. Hierover volgt
nader bericht.

Stralend van gezondheid
kunnen ook uw kinderen zijn, door

SARCO-GLOBINE
HET middel tegen

• Vermagering
• Kouwelijkheid
• Slechte eetlust
• Lusteloosheid, enz.

Drogisterij „De Olde Meulle"

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

De naam zegt het al:
't f s van VAN DER WAL!

MARTENS
Vorden

Batterijen
Zaklantaarns
Lampjes
Dynamo's
Rijwiellampen

A. G. TRAGTER
Telefoon 256

Te koop: een goed
vaarskalf van goede
prod., 4 weken oud.
Wed. F. H. Bennink
Wildenborch D 81.

Voor al uw

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

is het adres:

Drukkerij WOLTERS

Vaseline,
Rijwielolie
Poetsolie
Solutie
Snelbinders

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

SPREKER; PIE TÓESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

TOEHOORPEK:
GAPAN'NGOEPE l W
BW L KOPEN BIJ "

MARTENS
Vorden



Mij. tot Hut van 't Algemeen
Dep. Vorden
Opgericht 1818

«5e YLutsavond
op a.s. Woensdag 17 Febr. 8 uur

FILMAVOND
en toelichtingen over:

„Emigratie en Emigrant"

door de Weledelgestr. Heer
H. H. VAN LUYCK

mede over de onlangs door hem
gemaakte reis naar Canada.

*
Niemand uerzuime deze leerzame
avond, met dit actuele onderwerp,
bij te wonen.

*Toegang v. Nutsleden met l huisgenoot VRIJ
„ „ „ v. andere Depart. a f 0.60 p. p.
„ „ Niet-leden . . . . a f 1.— p. p.

Zaal open 7.30 uur
Het Bestuur

Een taxi van T RAGT ER betekent
U rijdt uitstekend J,

Wij rijden met verwarmde auto's
Ook voor ziekenfondsen.

TELEFOON 256

Nutsspaarbank - Vorden
Opgericht 1819

De Bank stelt gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen ten kantore:
Dorpsstraat 40 - Vorden

Telefoon 06752-455

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

17 FEBRUARI

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

O S M O N D * Zn.
Dieren medicamenten

Gezondheid en genezing op de boerderij.
Antiseptische Pessariums (stiften)

Besparen u zorgen en kosten.
Succesvol tegen abortus en opbrekers.

Agent v. Vorden: A. F. Daalmeijer, D 116

Houtverkoop Waliën

Notaris Rombach te Vorden zal op a.s.
Donderdag 18 Febr. namid. 2 uur bij
Lettink aldaar, publiek a contant verkopen
onder Het Waliën:

Zware dennen, rikhout, posten,
klaverruiters en bonenstokken.

Perc. l t /m. 4 voor de tuinmanswoning;
5 t/m. 30 achter de jachtopz.woning tot a.d.
Vord.weg; 31 t/m. 35 naast A. Bosch van
Kopaf; 36 t/m. 42 voor en achter de garage
tot aan de Brokkendijk; 43 t/m. 49 achter
Koningshof; 50 t/m. 62 in de Aardappelnood;
63 t/m. 75 Oude Almensepad; 76 t/m. 88
Finland; 89 t/m. 98 aan de Langeweg en
Vijfhoek; 99 t/m. 134 in de blokken voor
Joosting, a.d. Brokkendijk en in de nieuwe
aankoop. Bonenstokken perc. l t/m. 35 achter
de garage.
Aanw. daags voor de verkoop, v.m. 9 uur
samenkomst bij de garage.

Betaling met 6 proc. kosten ten notaris-
kantore vóór het vervoer, dat uiterlijk
15 Maart a.s. moet geschieden.

EMPO Rijwielfabriek l
vraagt

personeel voor diverse afdelingen:
slijpers, lassers, framebouwers

enz.

alsmede

ongeoefenden en leerjongens

Aanmelding bij de portier of schriftel.j
Ook voor V U LCA N IS ATI E

van rubberlaarzen natuurlijk naar

WULLINK
Tel. 342 ,,Onbetwist de Schoenenspecialist"

N»B,v,Plattel»vi% B.OXJHL

V O R D E N

Prop. Feestmiddag ecuavond
op Dinsdag 16 Febr. in het Nutsgebouw te Vorden
Aanvang 's middags half twee 's Avonds half acht

's Middags hoopt de Weled. Heer G. J. VAN ROEKEL
te spreken over het onderwerp:

„Uut de olde deuze"

en 's avonds de Weled. Heer M. KNOOP uit Deventer
over:

„De plattelandsjongeren in de heden-
daagse samenleving"

*
Beide keren wordt het toneelstuk

„TOT WEDERDIENST BEREID"
opgevoerd door leden v. B.O.L.H. en B.O.G.

*
Entree 's MIDDAGS VRIJ - 's avonds f 1.— (bel. inbegr.)

Kaarten zijn 's avonds aan de zaal verkrijgbaar.

De ouderen worden zoveel mogelijk 's middags verwacht

Naast leden zijn ook belangstellenden van harte welkom.

Let op de prijs
net scheelt stukken l

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 500 gr. spek 110 et
500 gr. balkenbrij 24 et 2 rookworsten 119 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Banden,
Spatlappen,
Jasbeschermers,
Kettingkasten.

A. G. T R A G T E R

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
Mcd. gedipl. voetkundige-

Chiropodist

A . J . B . S I E M E R I N K
'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

HEDEN

Reclame Frou-Frou
50 et p. 250 gr.

Bakker Schurink


