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CISKE DE RAT
Doordat zeer velen vorige week zaterdag geen
plaats meer konden krijgen in het uitverkoch-
te Nutsgebouw, zal morgenavond (zondag) een
herhaling van deze prachtige hollandse film
plaats vinden. Het lijkt ons gewenst spoedig
kaarten te halen, want ook nu zal er wel
weer grote belangstelling voor bestaan.
Volgende week zaterdag wordt er weer een
machtig filmwerk vertoond: „Zolang je nog
een moeder hebt". Deze film laat zien tot
welk een opofferingen een moeder in staat is,
die met de zorg over haar vier kinderen is
belast. Het is een diep treffend relaas van een
uiteengescheurd gezin. Hoe weinig wordt door
de opgroeiende kinderen beseft wat een goede
moeder voor hen betekent; welk een grote
invloed er van haar uitgaat, een invloed, die
jaren later nog zijn stempel op de dan vol-
wassen kinderen drukt. Paula Wessely speelt
in deze film de glansrol uit haar carrière.

Babyderm-zeep

JAARFEEST JONGENSCLUBS
Wij brengen nog even in herinnering dat de
Jongensclubs vanavond hun jaarfeest houden
in Irene. Door de jongste groep is het aardige
blijspel „Meester Jeroen" ingestudeerd. De
groteren geven een opvoering van het prach-
tige toneelstuk „Trouw beloond". Het gezel-
schap Zang en Spel zal voor de nodige afwis-
seling zorgen.

BOEKEN WEEK 1956
Wij brengen nog onder uw aandacht dat a. s.
maandagavond een zeer begaafd spreekster
zal. voordragen uit werken van o. a. Godfried
Bomans, A. M. de Jong en mevr. Nijnatten —
Doffegnies. Voor bijzonderheden zie adver-
tentie.

MEJ. TE VELDHUIS EN DE HEER HARWIG
KAMPIOEN VAN VORDEN

Zaterdagmiddag vonden onder grote publieke
belangstelling op de Kranenburgse ijsbaan de
schaatswedstrijden plaats om het kampioen-
schap van Vorden voor dames en heren. Voor
de herenwedstrijden hadden 24 rijders inge-
schreven. Bij de dames gaven zich 6 deelneem-
sters op.
Dank zij de goede organisatie hadden de wed-
strijden een vlot verloop en de kwaliteit van
het ijs was behoorlijk.
De dames gingen het eerst van start. Kam-
pioene van Vorden 1956 werd me j. Jo te
Velthuis, 't Medler, die de afstand aflegde in
1.27.6 min. De verdere uitslag was: 2 mej. Riek
te Velthuis, 't Medler in 1.27.8 min., 3 mej.
D. Dimmendaal, Viersprong 1.28.4 min., 4 mej.
G. Meulenbrugge, Nieuwstad 1.28.6 min.,
5 mej. D. Garritsen, Kranenburg 1.37 min.
Bij de heren waren de tijden uiteraard iets
sneller. De heer J. Harwig, Insulindelaan 33
werd Vordens kampioen 1956 in 1.4.8 min.
Met slechts 0,1 sec. verschil eiste Paul Wol-
bert, Kranenburg, de tweede plaats voor zich
op in 1.4.9 min. De andere prijswinnaars wa-
ren: 3 H. M. Lijftógt D 3 1.5 min.. 4. H. Zweve-
rink C 76 1.5.2 min., 5 H. Stegeman C 59 1.5.3
min., 6 L. H. Wiltink, Wildenborch 1.5.6 min.,
7 D. J. Pardijs, Wildenborch 1.6 min., 8 E.
Stouwdam, Vorden 1.6.4 min., 9 G. Dimmen-
daal, Kranenburg 1.6.5 min., 10 E. Koers, Kra-
nenburg 1.8.4 min., 11 Fons Lichtenberg, Kiefs-
kamp 1.9.4. min., 12 H. Meulenbrugge, Nieuw-
stad 1.10 min., 13 Theo Lichtenberg, Kiefts-
kamp 1.10.4 min., 14 Eelke Huizinga, 't Hoe-
tink 1.10.8 min., 15 Henny Dostal, Onstein
1.11.4 min., 16 Henk Huizinga, 't Hoetink
1.11.8 min., 17 G. Dimmendaal, Viersprong
1.12.6 min., 18 Wim de Boer, Insulindelaan
1.13 min., 19 Jan Korenblik, Stationsstraat 1.14
min., 20 J. W. Polman, Dorpsstraat 1.14.33
min., 21. Th. Nijenhuis D 9 1.14.5 min.
Na afloop reikte de heer A. Wopereis als
voorzitter van het ijsbaancomité in café
Schoenaker de prijzen uit. De dames- en de
herenkampioen kregen een fraaie beker, ter-
wijl de overige prijswinnaars(essen) goederen
in natura ontvingen. Een speciaal woord van
dank richtte spr. aan de heren W. Kuiper en
Groot Bramel voor hun medewerking.

KERKDIENSTEN zondag 26 februari.
Hervormde kerk.

J O uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. Langstraat,

Medler school.
10 uur Ds. J. Langstraat.

öeref. Kerk
10 uur Ds. J. van Wijngaarden, v. Aalten.
3 uur Ds. J. van den Berg, van Zutphen.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 25 febr. van 5 uur tot en met
zondag 26 febr. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 17 tm. 23 februari.
Geboren: z. van L. Xhofleer en A. B. Xhof-
leer-Hofman; z. van S. Doornberg en R. M.
Doornberg-de Vries; z. van B. F. Lebbink
en B. M. Lebbink-Gotink.; z. van J. W.
Golstein en A. J. Golstein-Bömer.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 48 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40. — tot f 45. — per stuk.
Zwaardere tot f 54.. — . Handel redelijk.

Hongerende dieren.
Ook hier is van gemeentewege een voedsel-
jttke op touw gezet om de hongerende die-
V door deze strenge koude heen te helpen.
De schoolkinderen is verzocht oud brood en
ander afval mee te brengen. De politie en
gemeentearbeiders zullen zorgen dat het op
de meest nodige plaatsen wordt neergelegd.
H^t is de hoogste tijd dat de dieren geholpen
^Prden. We hoorden reeds dat enkele reeën,
een reiger en houtduiven dood zijn aange-
troffen. Helpt dus allen mee hun nood te
lenigen en geef aan de kinderen wat voedsel
mee.
Door de afd. Vorden van de Kon. Ned.
Jagers vereniging is f 25. — beschikbaar ge-
steld om voedsel aan te kopen. De politie zal
gaarne meerdere giften in ontvangst nemen!

Geneest ruwheid en schraalheid

VEILIG VERKEER
In hotel Bakker werd door de afd. Vorden van
het Verbond voor Veilig Verkeer een propa-
ganda-filmavond gehouden, verzorgd door de
heer Edzes, adjudant der rijkspolitie, toege-
voegd aan de Vereniging voor Veilig Verkeer.
In zijn openingswoord wees de voorzitter van
de afdeling, de heer Folmer, op het grote be-
lanp van de veilig verkeersacties.
De heer Edzes vertoonde vervolgens een film
over doel en werkwijze van het verbond en
daarna de aangrijpende Amerikaanse film
„Slechts vier keerden terug", waarin de be-
levenissen van Amerikaanse autobestuurders
werden verhaald.

IJSWEDSTRIJDEN „WILDENBORCH"
Voor de leden van de ijsvereniging Wilden-
borch werden schaatswedstrijden gehouden.
De uitslagen waren:
Jongens 500 m.: l W. Arfman, 2 J. Pardijs,
3 J. Lenselink, 4 W. Vreeman, 5 J. Oplaat.
Dames 500 m.: l Mej. A. Wielemaker, 2 mej.
T. Nijhof, 3 mej. B. Rossel, 4 mei. G. Oplaat.
Heren 500 m.: l H. Dekker, 2 J. Wesselink,
3 J. Lindenschot, 4 D. Pardijs, 5 Plekkenpol.
Heren 1500 m.: l H. Dekker. 2 B. Wiltink,
3 J. Lindenschot, 4 J. Geltink, 5 J. Wesselink.
Heren 6000 m.: l D. Pardijs, 2 H. Dekker, 3 J.
Wesselink, 4 B. Wiltink, 5 W. Arfman.
Na afloop reikte de voorzitter, de heer B.
Bargeman met een toepasselijk woord de prij-
zen, waaronder enige krentenbroden, uit.

B.O.G. VERHOOGDE DE CONTRIBUTIE
De BOG afd. Vorden vergaderde in het hotel
't Wapen van Vorden onder leiding van de
heer H. Pelgrum. In zijn openingswoord waar-
bij hij de weinige aanwezigen welkom heette
deelde spreker mede dat de jaarlijkse ring-
middag te Vorden zal worden gehouden op
29 februari a.s. Voor de gecombineerde bi-
bliotheek der BOLH en BOG waren enige
boeken aangekocht, zodat binnenkort gelijk
met de inmiddels opgerichte kalverclub kan
worden gestart. Voor de kalveropfokclub kun-
nen nog enige deelnemers worden ingeschre-
ven. Hiervoor kan men zich melden bij de
secr. de heren Bouwmeester of Lenselink of
eventueel bij een der andere bestuursleden.
Na behandeling van enkele ingekomen stuk-
ken bleek uit de diverse jaarverslagen dat de
afdeling thans 80 leden telt en dat de kas over
1955 sloot met een nadelig saldo.
Het aftredende bestuurslid de heer H. Pelgrum
werd met algemene stemmen herkozen. Als
toegevoegd bestuurslid der jongeren organisa-
tie bij het bestuur der vereniging KIVO werd
voor het tijdvak l mei 1956 — 30 april 1957
benoemd de heer H. Tjoonk van 't Garmel.
Voor deelname aan de veebeoordelingscursus
werden enkele leden ingeboekt. Door de voor-
zitter werd er op gewezen, dat indien men
aan deze leerzame en interessante cursus wil
deelnemen men zich ten spoedigste bij een
der bestuursleden moet melden. In verband
met de stijgende uitgaven enz. \rerd besloten
de jaarlijkse contributie van ƒ 3. — op ƒ 4. —
te brengen. Getracht zal worden in samenwer-
king met de BOLH op 10 maart een contact-
avond te beleggen. Deze avond zal gevuld
worden met enige korte schetsjes, hersengym-

enz. Besloten werd de eerstvolgende
i gaderingen zoveel mogelijk op de tweede

maandag der maand te doen plaats vinden.
ENQUÊTE REUMA-ONDERZOEK

Naar we vernemen zal op 10, 11 en 12 april
a.s. een onderzoek naar de frequentie van

aandoeningen onder plm. 2200
dezer gemeente in de leeftijd van

15 tot en met 64 jaar worden ingesteld.
Dit onderzoek gaat uit van de organisatie
voor toegepast-natuurwetenschappelijk onder-
zoek ten behoeve van de Volksgezondheid, ge-
vestigd te Rotterdam.
Voor het ophalen van de enquêteformulieren
hebben zich reeds een groot aantal vrijwillige
huisbezoeksters aangemeld.
In verband met het vorenstaande kan worden
medegedeeld, dat hier te lande omtrent reuma
veelal nog de verkeerde opvatting heerst, dat
deze ziekte een min of meer noodzakelijke
ouderdomskwaal is.
Bijna de helft echter van het aantal reuma-
gevallen komt voor onder de produktieve
leeftijdsgroepen van 35 tot 65 jaar en ook
kunnen jeugdige personen getroffen worden,
vooral door accuut reuma, dat veelvuldig een
blijvende hartaandoening ten gevolge heeft.
In Amerika veroorzaakt accuut reuma onder
kinderen acht maal zoveel slachtoffers als
kinderverlamming. Een andere verkeerde op-
vatting is deze, dat er aan reuma weinig of
niets te doen is. Bij tijdige en adequate be-
handeling is dit zeker niet het geval; de resul-
taten in Nederland en in het buitenland be-
haald, bewijzen dit duidelijk. Behalve voor
het bedrijfsleven is effectieve reumabestrij-
ding ook van groot belang voor het gezins-
leven in Nederland. Dit laatste vooral om deze
reden, dat reuma meer voorkomt onder vrou-
wen dan onder mannen en zodoende in vele
gevallen leidt tot ontwrichting van het gezins-
leven.

Handen en Lippen

ONTSLAG AANGEVRAAGD
Wegens vertrek naar Canada heeft mej. J.
Kapers ontslag aangevraagd als gezinsver-
zorgster.

BENOEMD
De heer A. Klein Bramel, werkzaam ten kan-
tore der coöp. Landbouwver. ,,De Eendracht"
alhier, is benoemd tot boekhouder bij de coöp.
aankoopver. ,,De Volharding" te Hengelo G.



TERUGBLIK EN BEZINNING
Op uitnodiging van de A.R. Kiesvereniging
„Nederland en Oranje" alhier sprak in het
gebouw „Irene" Mevr. Dr. F. T. Diemer—
Lindeboom uit Rotterdam over bovengenoemd
onderwerp.
Het bezoek was in verband met de heersende
koude matig.
De voorzitter, de heer A. J. Lenselink, sprak
een kort openingswoord waarin de spreekster
bijzonder welkom werd geheten.
Spreekster gaf in haar rede in grote lijnen een
blik in de politieke toestand van ons land
vanaf de tijd van de Franse overheersing tot
op heden. In 1813 was er slechts een heel
kleine groep mensen die over 's lands zaken
te beschikken had. Toen de Prins van Oranje
de teugels in handen kreeg ontving ons land
een vrije constitutie (grondwet).
Na achtereenvolgens in grote lijnen de diverse
grondwetswijzigingen* te hebben behandeld,
zei spreekster dat een groot gedeelte van ons
Staatsrecht nog ongeschreven genoemd mag
worden. Dat de economische verhoudingen
tussen de verschillende landen en Staten zeer
zijn toegenomen, vindt mede zijn oorzaak in
de vlucht van de techniek. Ook het industriële
tijdperk heeft onze samenleving diep ingrij-
pend gewijzigd. Was vroeger huisarbeid de
hoofdzaak (de vader maakte toen zijn zoon
thuis klaar voor het leven) waarin dus het
gezinshoofd tevens bedrijfshoofd was, thans
is dit door de invoering van leerplicht niet
meer het geval. Wij zien hierin een functie-
verlies van het gezin. Het aantal taken van
het gezin is daardoor zeer ingekrompen.
Vroeger was het niet anders dan handarbeid,
thans is alles bijna gemechaniseerd.
Het politieke leven vraagt daarom juist nu de
gehele inzet van onze krachten. Wij hebben
onze plicht, zowel mannen als vrouwen, in de
politiek mede te strijden naar eer en geweten.
Daarom rust op de schouders van de ouders
een grote verantwoordelijkheid, waardoor het
opvoedingsprobleem soms een heel moeilijke
wordt. Wij moeten echter ook in politiek op-
zicht samenwerking en toenadering zoeken
met andere Christenbelijders. Gelukkig leeft
dit besef vooral onder de jongere
De voorzitter dankte aan 't slot de
voor haar gehouden referaat.

FILMAVOND RIJVERENIGING
Voor leden en donateurs van de landelijke
rij vereniging „De Graafschap" werd een f i"
avond gehouden. Voor de pauze werden d
luitenant-kolonel d.b., baron Sytzama v
Grovestins uit Brummen enkele films vertoond
over het africhten van paarden, alsmede over
springconcoursen. Doordat vele onnamen ver-
traagd werden weergegeven, konden de aan-
wezigen een duidelijk inzicht krijgen in de
juiste wijze van rijden. Ook werden opnamen
vertoond van buitenlandse concoursen-hip-
picrue. De heer van Grovestins gaf bij de
filmpjes toelichtingen. Na de pauze werden
vertoond de films „Welkom in Holland", een
prachtige kleurenfilm van de Alg. Ned. Ver.
v. Vreemdelingenverkeer, alsmede twee komi-
sche films.

BOND VOOR STAATSPENSIONERING
In café Bloemendaal hield de afdeling Vor-
den van de Bond voor Staatspensionering on-
der voorzitterschap van de heer H. Lijftogt de
jaarvergadering.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
H. Kip, bleek, dat de afdeling 1219 leden telt.
Blijkens het verslag van de penningmeester,
de heer H. Doornink, bedroegen de inkomsten
f 1462 en de uitgaven f 1159.
De aftredende bestuursleden, de heren H.
Tragter, H. Kappert en P. van Eijkeren, werden
herkozen.
Besloten werd 23 maart een propaganda-avond
te houden en dan een spreker te laten optre-
den en een toneelstuk te doen opvoeren. Deze
avond zal alleen voor leden en nieuwe leden
toegankelijk zijn.
In de rondvraag zette de heer Tennissen de
komende dingen voor de ouden van dagen
uitvoerig uiteen. Tot slot gaf de voorzitter een
uiteenzetting van de stand van zaken in de
Bond.

STERZEUG
De heer J. A. Eijkelkamp te Linde had met
zijn inzending van 4 biggen op de selectiewed-
strijden te Haarlo een groot succes, doordat de
moeder premiewaardig werd bevonden en
sterzeug werd.

UITVOERING SPARTA
De gymnastiekvereniging heeft haar jaarlijkse
uitvoering gegeven in het Nutsgebouw. Waar-
schijnlijk doordat er de laatste tijd zoveel te
doen is, was deze avond slecht bezocht.
Nadat de uitreiking van de vaardigheidsdiplo-
ma's had plaats gevonden aan 7 dames, 16
meisjes en 4 jongens werd het programma op
vlotte wijze afgewerkt. Er vielen zeer goede
prestaties te bewonderen en hieruit bleek wel
dat de leiding bij de heer Groot Wassink in
goede handen is. We zouden speciaal de jeugd
tussen 14 en 20 jaar willen aanmoedigen aan
deze nuttige lichaamsoefeningen deel te
nemen.
A.s. vrijdagavond geven de jeugdklassen hun
uitvoering. Dan zal de zaal wel beter bezet
zijn, want de ouders zullen zich zeker op de
hoogte willen stellen in hoeverre hun kinderen
gevorderd zijn. Het zal dus zaak zijn vroeg-
tijdig voor plaatskaarten te zorgen.

KOOKDEMONSTRATIE
De heer W. Pardijs kon zich maandagavond
op een geheel bezette zaal beroemen, toen op
zijn initiatief door mej. Jansen van de Calvé-
fabrieken een kook- en bakdemonstratie werd
gegeven. Door de Maggi werd een soeppraatje
gehouden en de fa. Siebrand was vertegen-
woordigd met wijnen enz. Ook werd propa-
ganda gemaakt voor Nescafé. Het was een
zeer interessante avond, waar de dames weer
heel wat konden leren.

B.O.L.H. BESPRAK DE HUISSLACHTING
In hotel Brandenburg hield de afdeling Vorden
van de BOLH onder leiding van mej. W. Sloe-
tjes een ledenvergadering. De bijeenkomst
werd geopend met het zingen van het Bonds-
lied, waarna mededelingen werden gedaan
over de binnenkort te houden ringmiddag.
De heer Koornstra uit Borculo hield vervol-
gens een causerie over de slacht en de ver-
werking van het produkt. Aan het slot van
zijn betoog gaf de spreker enkele recepten
voor het maken van leverworst en rolpens.

AFSCHEID A.B.T.B.-VOORZITTER
Woensdagavond hield de A.B.T.B. afd. \
den-Kranenburg in café Schoenaker haar j^
vergadering in combinatie met de Verkoop-
vereniging der A.B.T.B. een en ander onder
presidium van de heer H. F. Helmink.
De secretaris de heer A. J. Meijer gaf 'n jaar-
overzicht, waaruit o.a. bleek, dat de afdeling
48 leden telde. Per l april '55 was er 'n o
schot van f 71,70.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende
lid, de heer B. G. Lichtenberg bij acclamatie
herkozen. Inplaats van de aftr. voorzitter, de
heer H. F. Helmink, die zich wegens hoge
leeftijd niet meer herkiesbaar stelde, werd ge-
kozen, de heer A. F. J. Waarle. De nieuwe
voorzitter zal door en uit het bestuur worden
gekozen. Namens bestuur en leden sprak de
heer Meijer hierna de scheidende voorzitter,
die bijna 80 jaar is, toe. Gedurende 38 jaar,
aldus spr., hebt gij, Helmink als pionier ge-
werkt voor de Vordense afdeling en het is
niet in cijfers weer te geven wat gij gedaan
hebt. Spr. stelde voor hem als ere-voorzitter
te benoemen. Als Geest. Adviseur sprak Pas-
toor Pensioen hierna een afscheidswoord.
De heer Helmink dankte voor de waarderende
woorden. Er is veel gebeurd in deze jaren,
aldus spr. en ik hoop, dat er met dit jonge
bloed weer nieuw leven in de A.B.T.B. zal
komen.
Hierna volgde 'n bespreking over de Lourdes-
debevaart. Besloten werd om in samenwerking
met de J.B.B, en Boerinnenbond een gift bijeen
te brengen, waardoor een zieke uit de paro-
chie zal kunnen deelnemen aan de Jubileum-
bedevaart naar Lourdes van 26 april t/m 3
mei.
Namens de plaatselijke Commissie voor Vee-
levering bracht de heer B. G. Lichtenberg
hierna verslag uit. Door de afd. Vorden waren
in 1954 geleverd 654 varkens (703 in 1953),
11 nuka's (25) en 89 runderen (59).
In de plaatselijke Commissie voor Veelevering
werd het aftr. lid, de heer B. G. Lichtenberg
bij acclamatie herkozen.
De heer Meijer vestigde tenslotte nog eens de
aandacht op de brandverzekering, die niet te
laag moet zijn.
N.a.v. enkele geruchten over oprichting ener
nieuwe landbouwpartij hier te lande spoorde
spr. aan te blijven streven naar éénheid in de
K.V.P. en niet aan afbraakpolitiek mee te
werken.

J.B.T.B.
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Lich-
tenberg Jr. hield de afdeling der J.B.T.B, een
ontwikkelingsavond, waarop de G.A. kapelaan
Polanen O.F.M, zijn 5e les gaf over „Het
Lichaam en onze omgang met anderen", waar-
in o.a. de verkering en het huwelijksleven
werden behandeld. Tevoren bracht de kape-
laan dank aan de leden voor hun hulp bij de
bouw van het nieuwe clubhuis, waarbij hij
den wens uitsprak ook in de toekomst op hen
te mogen rekenen. Na de pauze werd uit-
voering gesproken over de Lourdesbedevaart.

IJSBAAN KRANENBURG
De ijsbaan op de Kranenburg blijkt thans na
enkele jaren van bestaan in 'n grote behoefte
te voorzien. Niet alleen de jeugd, doch ook
vele ouderen zijn vol lof over deze voortref-
felijke baan, waaraan het actieve bestuur kos-
ten noch moeite heeft gespaard.
De inwoners van Vorden en omliggende plaat-
sen mogen zich gelukkig prijzen, nu men in
de onmiddellijke nabijheid zo'n goed geoutil-
leerde baan heeft, waar men vooral zaterdag
en zondags gezellig kan zwieren op de tonen
der muziek. Woensdagavond werd de baan
opnieuw onder gespoten, waardoor de kwali-
teit van 't ijs thans uitstekend is. In verband
met enkele noodzakelijke werkzaamheden zal
de baan a.s. maandag en dinsdag gesloten zijn,
waarna men, ijs en weder diende a.s. woens-
dag weer hoopt te openen.

JAARVERGADERING „GROENE KRUIS"
Donderdagavond werd in het wijkgebouw van
„Het Groene Kruis" alhier onder leiding van
de heer W. N. Lulofs, arts, de jaarvergadering
van de vereniging „Het Groene Kruis" gehou-
den. De voorzitter kon in zijn welkomstwoord
slechts een matig aantal leden verwelkomen.
De secretaris, de heer A. Plomp, het woord
verkrijgende deelde in zijn jaarversag het na-
volgende mede.
Allereerst dankte spr. de wijkverpleegster,
zuster Stoop, die in het afgelopen jaar nogal
met ziekte had te kampen en na een niet
ernstig ongeval zich daarna aan een operatie
had moeten onderwerpen, voor al haar be-
zoeken die zij ondanks haar afwezigheid nog
in het jaar 1955 heeft mogen doen. Het aantal
bezoeken voor wijkverpleging bedroeg 1660,
voor t.b.c. bestrijding 268; voor onder toe-
zichtstaande gezinnen 193; voor praenatale
zorg 3; voor huisbezoek zuigelingen 424; voor
huisbezoek geneeskundig schooltoezicht 6;
voor huisbezoek reumabestrijding 26 en voor
zittingen aan het consultatiebureau voor zui-
gelingen 152 wat een totaal maakt van 2735.
Er werden 89 nieuwe zuigelingen ingeschre-
ven. Voorts werden zittingen zowel in het
wijkgebouw als in de buitenwijken gehouden.
Er werden 11 patiënten door de hoogtezon be-
handeld. Bij ziekenvervoer werd 10 maal hulp
verleend en 4 maal bij de laatste hulp.
De Groene Kruis artikelen werden weer met
enkele nieuwe dingen aangevuld. Spr. wees er
op dat de artikelen welke in bruikleen zijn
gegeven en niet meer als zodanig worden ge-
bruikt, weer zo spoedig mogelijk in te
leveren opdat hiermede weer anderen gehol-
pen kunnen worden.
De inphraphillampen waren ook nog steeds in
gebruik doch evenwel zó dat de doktoren ze
meestal bij de patiënten moesten weghalen
om er een andere patiënt mee te kunnen hel-
pen. In het verslagjaar werden slechts 2 kin-
deren naar zee uitgezonden. De benodigde
gelden hiervoor worden geput uit het Dokter
Lulofsfonds, welk fonds wordt aangevuld door
de Emmabloemhollecte die in 1955 het mooie
bedrag van ƒ 1286,27 heeft opgebracht. Spr.
dankte de dames voor hun belangeloos werk
om deze collecte telkenjare weer te doen
slagen. Voor de kinderuitzending zullen dit
jaar (1956) meer plaatsen worden aange-
vraagd. Ook de kraamverzorging staat in het
teken van de belangstelling. Mej. Oosterink
had in het afgelopen jaar 27 volledige ver-
zorgingen verricht met 298 verzorgingsdagen,
terwijl zij 14 maal hulp verleende bij beval-
lingen des nachts. In totaal werden 86 ver-
zorgingen verricht met 864 verzorgingsdagen.

Volgende week wordt het verslag voortgezet.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Te koop r.b. MAAL-
KALF bij H. J. Beu-
mer, Linde.

WULLINK
Onbetwist

de Schoenenspecialist.

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel GflIlfi/POpl van Drogisterij De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, die hun
medeleven hebben be-
toond tijdens de ziekte
en na het overlijden
van onze lieve vrouw
en moeder

fam. J. Brummelman

Vorden, febr. '56.
„'t Alderkamp"

Mevr. Langstraat,
Zutphenseweg 44,
vraagt een net meisje
voor halve dagen,
's Maandags en Vrij-
dags tot 5 uur.
Indien ze nog op de
huishoudschool is kan
zij die dagen vrij krij-
gen.
Of een werkster voor
3 morgens per week.

Mevr. van Mourik-
Spoor, Apotheek,
vraagt voor enige och-
tenden of middagen p.
week 'n nette werkster.

Mevr. Kremers, Kamp-
huizen, D 42 Vorden
zoekt tegen April een
MEISJE voor dag en
nacht.

Mevr. d' Aulnis,
„'t Woolderik", Hu-
zarenlaan 17, Gorssel,
vraagt voor haar ge-
zin met 2 kinderen 'n
f l inke HULP in de
huishouding.
Hulp werkster aanw.

Gevraagd een DAG-
MEISJE bij
S. A. Huizinga, Huize
„'t Hoetink".

Pension Villa „Nuova"
vraagt een KAMER-
WERKMEISJE.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
H. Willink, D 58,
Vorden. N.o.z.

Zware BIGGEN te
koop. H. Takkenkamp
Ruurloseweg, D 36.

Te koop drie beste
DEUREN en 'n groot
RAAM.
„Veerendaal", Zut-
penseweg, C 50.

Te koop een volbloed
M.R.IJ. VAARS, l
maart aan de telling,
met goede melklijsten,
A-bedrijf.
G. J. Zweverink,

Wildenborch

Te koop 3-plaats
elektrische KOOK-
PLAAT met enkele
pannen. Enkweg 14.

Te koop nieuwe AC-
CORDEON 2 -h 4
reg., 3 korig.
Kranenburg, D 131.

Te koop goed onderh
KINDERWAGEN.
B. J. Vreeman, 't Hoge
38.

Te koop 1000 kg.
ROGGESTRO.
L. Steeman, B 5

Delden

! Vrijdag 2 maart a.s. hopen onze ge- (
j liefde ouders en grootouders

W. F. Eskes
n rïx x

G. Eskes-Reusink
nu hun 40-jarige echtvereniging te her-
Q denken.
n Dat zij nog vele jaren gespaard mo-
X gen blijven is de wens van hun dank- f \
^ bare kinderen en kleinkinderen. ^

Q Vorden, B 49.
•Jfi aft

A A
^ Gelegenheid tot feliciteren van *
W 3.30 tot 5 uur in zaal „Con- V

cordia" te Hengelo-G.

Enige kennisgeving.

Op 21 februari 1956 overleed te Gro-
ningen onverwachts, onze lieve vader
en grootvader

Nanno Evert de Vries

in de leeftijd van 73 jaar.

Vorden, Ruurloseweg 13:

K. H. de Vries
L. de Vries-Meek
Nienke
Carla
Nanno
Ludolf

Geen bezoek.

Gevraagd FLINKE pGEMAN
voor winkel- en wijkbediening.

Smit, Zutphenseweg, Tel. 281

*" Nutsgebmiw "^
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 26 februari* 8 uur
wegens enorme belangstelling
op veler verzoek nog één voor-
stelling

CISKE DE RUT
/•

Toegang 14 jaar
v

EXTRA: de feeërieke kleurenfilm

Het sprookje van de gouden koets
met: de opening van de Staten-Gene-
raal en de rijtoer door Den Haag
(met de Prinsessen).
Entree: Balcon f 1.45; l e rang f 1.15;
2e rang f 0.85 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11
Attentie. Dit is uw laatste kans om deze
prachtige film te zien.
Verwacht: zaterdag 3 maart, 8 uur de
aangrijpende speelfilm
ZOLANG JE NOG EEN MOEDER HEBT.

Leren motorjassen, brillen,
oorkleppen, renkappen, enz.
koopt u voordelig bij

A. G. TRAGTER, TeL 256

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Hieuwstafl, Tel. 404

52 et
45 et
35 et
32 et
28 et
68 et

Steeds de laagste prijzen!
250 gr. heerlijke moccasprits 59 et
l pak „ wafelkoeken
5 cocosmacronen
500 gr. Holl. bruine bonen
500 gr. spliterwten
500 gr. groene erwten
l pot pindakaas

Als extra reclame:
Gebr. gehakt, leverworst en ont-
bijtspek, 150 gr. 53 et.

Denkt u aan de demonstratie met
muziek en film op donderdagavond
l maart in de zaal van Hotel Bak-
ker* Aanvang 7*30 uur* Toegangs-
kaarten gratis aan de winkel ver-
krijgbaar*

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Apart
gekleed !,

Het klassieke mantelpak, dat
echter opvalt door de werke-
lijk voortreffelijke coupe en
de goede kwaliteit stof, die
erin verwerkt is.

* Onze ruime, nieuwe col-
lecties 1956 roepen U een
hartelijk welkom toe.

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!

Repetitie
MANNENKOOR
a.s. maandagavond 8
uur in zaal Bakker.

Herv. Vrouwenver.
DORP

De bijeenkomst wordt
wegens de koude uit-
gesteld tot madere aan-

kondiging.

H.H. Veehouders!
Kapbroeken voor
koeien, zeer aanbe-
velenswaardig.

Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

U komt vanavond toch
op het jaarfeest van
de

Jongensclubs
IN IRENE.

Aanvang half acht.

De Gebr. KetteleriJ zor-
gen voor een goed ver-
warmde zaal.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en

Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Boekenweek 1956 en Je Nnlshihliolheek
Maandag 27 februari '56 om 8 uur in
het Nutsgebouw

Mevr. Joanne van 't Kaar-Rademaker
Voordrachtkunstenares uit Amsterdam.

Werken van Callico, Godfried Bomans, Mevr.
Nijnatten-Doffegnies, A. M. de Jong, Jan Mens,
enz.

Toegang vrij voor lezers van de Nutsbibliotheek boven de
T 4 jaar en leden van het Nut. Niet-lezers en belangstellen-
den entree f 0.50.

EXTRA RECLAME!
De gezamenlijke slagers te Vorden

bieden u aan:
FIJNE ROOKWORST a f 1.80 per pond.



EN NU

winterkost!
Volop blikgroenten.
Erwten en wortelen per blik 59 et.
Zuurkool, gedroogde boerenkool,
blikken boerenkool.
Rookworst, Metworst, Mager en
Vet Spek.
Blikken gehakt, 500 gr. f 1.20.
Peulvruchten,
Bruine bonen, 500 gram 39 en 29 et.
Hele erwten, 500 gram 31 et
Spliterwten, 500 gram 36 et
Blikken capucijners 77 cent
Appelmoes 89 - 1.10 - 1.15 p. liter
Appelmoes, jampot 52 et. (Betuwe)

*Houdt maandagavond 19 maart vrij
voor door ons te houden gezellige
avond» ook voor heren I

SMIT Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Ijsver. „Wildenborch"
De ijsbaan is geopend alle middagen
en 's Woensdags- en Vrijdagsavoné*
Zondags de gehele dag.

VOOR BIJVERWARMING HEBBEN
WIJ

Elektrische kachels
in de bekende prima merken.

Voor uw biggen, kuikens
en auto

Verwarmingslampen, enz.
P. Dekker
Elektro-, Radio- en Televisie-
bedrijf

Houdt 8 maart a.s. vrij
voor de lezing van Prof.
Mr. Dr. I. A. Diepenhorst,
van Amsterdam.

Bestuur A.R. Kiesvereniging

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

ft 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 -A-
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

r
Daar moet u bij zijn

Gemoltoneerde directoirs in
roze en zwart.
Geplatteerde onderjurken,
ronde hals.

Nu met 15 pCt. korting.

Prachtige flanellen lakens met
onbelangrijke foutjes.

Nu guldens voordeliger.

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Vorden

Ijskoude handen?
Handbeschermers
Motor handschoenen

A. G. TRAGTER, Tel. 256

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!

Notaris Rombach zal op maandag 27 febr.
'56 n.m. 2 uur voor J. W. Abbink, „Nijlaj^"
Vorden, C 47 aldaar publ. a contant ^P-
kopen:

plm. 8 zware dragende varkens in
maart a.d. telling.
Kosten 10%.

B.O.l.H. 6.0.6.
Ring Zutphen

houden op woensdag 29 februari

a»s» hun jaarlijkse ringmiddag

te Vorden in het Nutsgebouw,

aanvang 's middags 1*15] uur,

's avonds 7 uur*

Programma:
1.15 uur Opening.

1.30 uur Vertrek excursie Empo
Rijwielfabriek.

4 uur Lezing door de Weled.
Heer Jansen (oud-jour-
nalist te Amsterdam),
over Parijs, wereldstad
van felle contrasten.

7 uur Heropvoering van het
toneelstuk „De kwets-
bare plek".

Toegankelijk voor iedereen. Toegang
vrij.

Ijsbaan „Kranenburg"
Bij aanhoudende vorst is a.s. maan-
dag en dinsdag de baan gesloten
wegens werkzaamheden.

Woensdagavond geopend met gezel-
lige . . . muziek. IJs en weder dienen-
de.

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

Gyiniiastiekver. „SPARTA"
Jeugduitvoering

op vrijdag 2 maart in het
Nutsgebouw, aanvang 7.30 u.
Entree f 0.75.

Kaarten in voorverkoop bij Sig.mag.
Eijerkamp, tevens plaatsbespreken.
Ook donateurs kunnen aldaar 2 plaats-
kaarten halen en plaatsbespreken in-
dien zij de uitvoering van 17febr. niet
hebben bezocht.

Koopt een boek
tijdens de Boekenweek
van 25 febr. tot 3 mrt.
bij

FA. HIETBRINK

iWij komen

niet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen . . .

Laat ons U deze kleding tonen
•n U zult ervaren dat deze

.fcerenconfectie inderdaad aan
de spits staat wat betreft
kwaliteit, vorm en afwerking.

Zaterdag 3 maart houdt de

C.B.P.B. en CJ.B.T.O
's avonds in het gebouw Irene
haar

Jaarfeest
Aanvang 7.30 uur precies.

Door de Chr. Toneelver, uit Geeste-
ren wordt opgevoerd het spannende
toneelstuk

jaren gingen voorbij

Vooraf wordt een f i lm vertoond.

Entree f l . — . U komt toch ook?


