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Kerkdiensten Zondag 2 Mei
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen
Kapel Wildenborch

10 uur Ds J. Langstraat
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema
R.K. Kerk

7 uur Vr. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel

7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag l Mei van 5 uur t. e. m
Zondag 2 Mei Dr Lulofs, Telefoon 255

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burg. stand van 23 t.m. 28 April
Geboren: z.v. J. Wassink en B. J. Wassink-
Mennink, d.v. H. J. Schouten en |A. J. Schou-
ten-Maalderink, z.v. B. H. Fokkink en A. J.
Fokkink-Rossel.
Ondertrouwd: B. Voskamp en E. A. J. He-
meltjen, A. Ribbers en H. H. Vlogman.

JLast van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

H.M. KONINGIN JULIANA,
Foto: T. van der Rcijkcn

andaag haar 45ste verjaardag viert.

PROGRAMMA NATIONALE HERDENKING

Dinsdagavond, 4 Mei 1953 is, ingevolge het
Besluit van de Regering, bestemd tot Nationale
Herdenkingsavond.

1. Herdacht zullen worden zowel de Ned
landse militairen, zeelieden en verzetsst
ders als de geallieerde militairen, die voor
de bevrijding van ons vaderland gevallen
zijn, en zij die in de oorlogsjaren 1940—'45
zijn gevallen en afkomstig zijn uit Vordea.

2. Des morgens om 8 uur zal er door de
pastoor van de Kranenburg een dienst
worden gehouden ter herdenking van hen
die vielen en op de Kranenburg zijn be-
graven. Deze dienst is voor een ieder toe-
gankelijk en zal worden gehouden in de
R.K. Kerk op de Kranenburg. Na afloop
van deze dienst zal er een ,,stille tocht"
worden gehouden naar de R.K. Begraaf-
plaats, waar door de Burgemeester een
krans zal worden gelegd ter nagedachte-
nis van hen die vielen en die op deze be-
graafplaats ter aarde zijn besteld. Na deze
kranslegging zal 2 minuten van volkomen
stilte in acht worden genomen. De plech-
tigheid wordt besloten met een kort lied,
te zingen door het kerkelijk zangkoor.

3. Van des avonds 18 uur af zullen van alle
openbare gebouwen in Vorden de vlaggen
halfstok worden gehangen. Particulieren
worden verzocht dit eveneens te doen.

4. Van 19.25 tot 19.40 uur zal de torenklok
van de N.H. Kerk worden geluid.

5. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deel-
nemen aan de stille tocht. De deelnemers
stellen zich om 19.20 uur op bij de N.H.
Kerk in het dorp. Om 19.25 uur precies zal
van dit punt de stoet vertrekken naar de
algemene begraafplaats, met als doel de
graven der geallieerde bondgenoten en
het symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden, welk graf naast de graven van de
geallieerde bondgenoten is opoericht. Op
deze graven zal door de Burgemeester
namens het gemeentebestuur en de inge-

zetenen van Vorden een krans worden
gelegd, ter nagedachtenis aan hen die
vielen.

6. Te 20.00 uur precies zal, nadat 30 seconden
tevoren door middel van de sirene van de
zuivelfabriek dit tijdstip is aangekondigd,
op de plaats van herdenking twee minu-
ten van volkomen stilte in acht genomen
worden. De plechtigheid wordt hierna met
een kort lied, te zingen door het Vordens
mannenkoor, besloten.

7. In overeenstemming met de geest die onze
gevallen helden, die naamloos streden, be-
zielde, zullen geen toespraken worden ge-
houden. De weg naar de plaats der plech-
tigheid zal slechts te voet in volkomen
stilzwijgen zonder vlag of vaandel worden
afgelegd. Rijwielen worden in de stoet niet
toegelaten, terwijl het aan een ieder ver-
boden is de begraafplaats die avond voor
de aankomst van de stoet te betreden.
Kinderen worden alleen onder geleide toe-
gelaten.

8. Het brengen van een eenvoudige hulde,
door het strooien van bloemen op de
plaats der herdenking, door elk der deel-
nemers is toegestaan.

9. Deze stille tocht kenne rang noch stand.
Alleen de rechtstreekse nabestaanden der
gevallenen, of de vertegenwoordigers der
bevriende mogendheden zullen een bijzon-
dere plaats aan het hoofd van de stoet
hebben.

10. In aansluiting op en in overeenstemming
met vorenstaand programma zal te 20.45
uur in de Gereformeerde Kerk een korte
gezamenlijke herdenkingsdienst worden
gehouden door Ds. Duursema en Ds. Jan-
sen. Het Vordens mannenkoor zal /ij n
medewerking verlenen.

AGENDA.
6 Mei: Filmavond van het Nut.
6 Mei: Vergadering Zwembad.

E n toch ... er is maar één CONTACT

LANDBOUWTELLING MEI
De grote Landbouwtelling wordt dit jaar ge-

>uden van 3 t/m 22 Mei. Alle geregistreerden
itvangen van hun Plaatselijke Bureauhouder

een oproep om op een bepaalde zitdag te ver-
schijnen, teneinde aldaar de gevraagde be-
drijfsgegevens te verstrekken.
Indien allen zich stipt houden aan het tijdstip,
vermeld op de oproepkaart, kan vlot worden
gewerkt en behoeft niet nodeloos te worden
gewacht.
Ik vertrouw op uw aller medewerking.

Ir. W. Kooy.

VOETBAL.
Zondag j.l. was alleen Vorden III in touw.
Met 3—2 werd in Warnsveld van de Boys IV
verloren. Met een beetje meer geluk hadden
de geelzwartcn zeker een gelijk spel uit het
vuur kunnen slepen, wat overigens wel <lo
juiste verhouding zou hebben weergegeven.
A.s. Zondag speelt Vorden I haar laatste com-
petitie-wedstrijd van dit seizoen en wel thuis
tegen Brummense Boys I.
Door deze wedstrijd te winnen kan Vorden —
dank zij een beter doelgemiddelde — met de
Brummense Boys van plaats verwisselen. Het
is te hopen dat de voorhoede ditmaal eens
vlugger en meer schiet, opdat er doelpunten
komen, zonder welke nu eenmaal geen wed-
strijden gewonnen kan worden.
Vorden II gaat haar kans op het kampioen-
schap verdedigen in Lochem tegen KDC III.
Gezien de krachtsverhouding moet deze wed-
strijd gewonnen kunnen worden. Bij een ne-
derlaag is alle kans op de titel verkeken.

PROVINCIAAL KAMPIOEN.
Bij ploeg wedstrijden uitgaande van de Land-
bouw-jongerenorganisaties behaalde onze
plaatsgenoot de Heer B. Wunderink (Kranen-
burg) het hoogst aantal punten en werd hier-
door provinciaal kampioen van Gelderland.



DE AMUSEMENTSVERENIGING
VERZORGDE NUTSAVOND

De Amusementsvereniging „Vorden" heeft bij
de Nutsleden een welbekende klank, dat be-
wees ook nu weer de grote opkomst. Ditmaal
werd de comedie ,,De eerste Mevrouw Fraser"
opgevoerd, een stuk van de Engelse schrijver
John Ervine. Daar de voorzitter van het Nut,
de heer Wesselink, in het stuk meespeelde,
werd de avond geopend door het medebe-
stuurslid, de heer Plas, die o.a. nog enige
mededelingen deed aangaande de excursie
naar De Hoge Veluwe met bezoek aan het
museum.
De beurt was hierna aan de toneelvereniging,
die de bezoekers direct al verraste door de
originele verandering, die men met betrekke-
lijk eenvoudige middelen aan het bestaande
decor had weten te geven. Mede door de
sfeervolle toneel-aankleding, waande men zich
in de huiskamer van een Engels gezin uit de
betere stand.
De toeschouwers zullen er dan ook ongetwij-
feld van genoten hebben. De vice-voorzitter,
de heer Vedders, onderstreepte dit aan het
slot nog eens in zijn dankwoord, waarbij hij
de dames en heren van de Amusement een
verdiende pluim op de hoed stak voor dit
toneelspel van de bovenste plank. De dames
werd bloemen aangeboden. Vervolgens richtte
hij zich tot de heer en mevrouw Pongers, die
door hun vertrek naar Beilen, thans definitief
afscheid namen én als lid van de A.V.V. én
— voor de heer Pongers — als bestuurslid van
het Nut. Hij dankte de heer Pongers voor zijn
Nutsvertegenwoordiging in het Medler, vooral
wat betreft de verzorging van de bibliotheek.
Namens de Amusementsvereniging sprak de
voorzitter, de heer H. Wesselink, woorden
dank tot het echtpaar Pongers, dat vanaf
oprichting reeds lid der vereniging is geweest
en dat op de planken reeds vele successen be-
haald-^eeft, niet in het minst in het stuk van
déze *av*ofid, wat voor hen het afscheidsstuk
was. De heer en mevrouw Pongers zullen
moeilijk in de vereniging te vervangen zijn.
Namens de vereniging bood hij hun als sou
nir een schilderstuk van Jan Kost aan, vo
stellende de Vordense molen van Kluvers.
Zeer verrast door deze spontane hulde, dankte
de heer Pongers voor de waarderende woor-
den en wenste zowel het Nut als de A.V.V.
verder alle goeds toe.
EXCURSIE NUTSCURSUS SCHILDERKUNST.
Op Zaterdag 24 April werd door 24 personen
deelgenomen aan een excursie naar het mu-
seum voor beeldende kunsten op de Hoge
Veluwe. Het was een afsluiting van een cursus
over schilderkunst gedurende de afgelopen
winter door het Nut georganiseerd en gegeven
door de Arnhemse schilder Jan Miechels. Aan
de hand van lantaarnplaatjes beschreef hij
toen in een vergelijkende studie de schilder-
kunst der 17e, 18e, 19e en op aller verzoek
ook die der 20e eeuw. Nu werden in het
museum de kleuren teruggevonden die deze
winter op het witte doek onzichtbaar bleven
en bij de voortreffelijke uitleg van Miechels
genoten allen de bezielde ingetogenheid der
oude Meesters, maar ook werden, na een
vlucht door vele eeuwen, de ernstige bedoe-
lingen der moderne schilders begrepen. Bij
een kopje thee beloofde de heer Miechels het
volgend jaar een reeks lezingen over beeld-
houwkunst te zullen houden; daarna ging de
reis weer huiswaarts door een prachtig lente-
land.

W. E. v. Dorth tot Medler—
de Weichs de Wenne

BEVORDERD.
De heer P. M. van Eijkeren, schrijver A in
vaste dienst van de Rijkswaterstaat te Lochem,
is met ingang van heden bevorderd tot ad-
ministratief ambtenaar 2e klas in vaste dienst
van de Rijkswaterstaat bij het Arrondissement
Zutphen, te Zutphen.

DE CHR. SCHOOL OP HET HOGE
BESTAAT 75 JAAR

Er zullen in deze omgeving maar zeer weinig
scholen met de Bijbel zijn, die kunnen bogen
op een ouderdom als de Chr. School aan de
Baakse weg.
Op l Mei hoopt deze school nml. haar 75-jarig
bestaan te herdenken.
Een comité bestaande uit de heren Ds Cordes,
mr. Engelberts, Baron v. d. Borch van Vorden,
Brants van de Wildenborch en dr Monnik, be-
raamde de plannen voor een eigen school.
Een som van 13000 gulden werd bij elkaar
gebracht, waarvoor men in de Smidsstraat een
schoolgebouw van 3 lokalen met onderwijzers-
woning stichtte.
Onder grote belangstelling werden achtereen-
volgend het 25-jarig, het 40-jarig en het
50-jarig jubileum gevierd. De achtereenvol-
gende schoolwetten brachten langzamerhand
enige verlichting in de vaak nijpende finan-
ciële toestand, totdat tenslotte de gelijkstelling
een einde maakte aan de financiële moeilijk-
heden.
In 1920 overschreed het aantal leerlingen de
200. De school werd langzamerhand te klein.
Direct na de inwerkingtreding van de wet
1920 werd een aanvrage voor een nieuwe
school gedaan. Dank zij de aangename samen-
werking tussen school- en gemeentebestuur
kon op l Mei 1922 de nieuwe school aan de
Baakse weg geopend worden.
In al de tijd van haar 75-jarig bestaan heeft
de school slechts 5 schoolhoofden gehad. Het
eerste hoofd, de heer Bösecke was ruim 29
jaar met de leiding belast, na hem volgde de
heer Zijderveld, die na 8 jaar de school in
1916 overgaf aan de heer K. Rouwenhorst,
welke op l Jan. 1946 met pensioen ging. Hier-
na was de heer J. G. Ligtenberg tot l Jan.
1950 hoofd, welke tenslotte werd opgevolgd
door het tegenwoordige hoofd de heer Zee-
valking.
Het huidige bestuur bestaat uit de heren: Ds
J. H. Jansen (voorz.), H. J. Berenpas, Mossel
(secr.), D. ten Broeke, penningm. en verder
A. J. Lenselink, A. J. Maalderink, W. Winkel
en Th. Nijenhuis.

KIESPIJN ?<
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

PAARDENKEURING.
Zaterdagmiddag werd een keuring gehouden
voor het Ned. Tuigpaardenstamboek. In het
stamboek werden de paarden voor het Gel-
ders type van de volgende eigenaren opge-
nomen: J. Spithoven, B. Berenpas, J. B. Vos-
kamp, A. J. Maalderink, A. Koning, J. Ooste-
rink en Kornegoor „'t Hietland".
Van het Gronings type werden in het stam-
boek opgenomen de paarden van A. Verstege
en H. Knoef.
Keurmeesters waren de heren Slijkhuis uit
Twello, Van Oppenraay uit Beek en Beker uit
Brummen. Er was veel belangstelling.

RATTI-NIEUWS.
Het eerste elftal speelde Zondag een vriend-
schappelijke ontmoeting tegen de sterke eerste
klasser R.K.Z.V.C. I uit Zieuwent. Het is een
zeer aantrekkelijke wedstrijd geworden, die
van begin tot einde volop spanning leverde
en de einduitslag, 4—5 voor de bezoekers was
wel verdiend, daar de gasten regelmatig ster-
ker waren.
Het tweede elftal werd door Steenderen II
met een 6—O nederlaag naar huis gezonden,
waardoor de Steenderse ploeg het kampioen-
schap in haar afdeling verwierf.
A.s. Zondag zijn de beide senioren-elftallen
vrij, terwijl het Junioren A-elftal 'n competi-
tiewedstrijd speelt tegen de Keyenborgse
Boys A. Voor deze ontmoeting, die in Keyeri-
borg wordt gespeeld zullen zij alle krachten
moeten inspannen.

55 JAAR TROUWE DIENST.
Op l Mei herdenkt de heer H. Luymes, op de
Kranenburg, het feit, dat hij gedurende 55
jaar in dienst is als landbouwersknecht bij de
heer J. A. Norde, D. 118.
De bejaarde jubilaris, die nog zeer vitaal is
verricht thans nog alle voorkomende dage-
lijkse werkzaamheden. Hoewel de moderne
landbouwmachines uiteraard zijn belangstel-
ling hebben, houdt hij het toch maar liever bij
het „ouderwetse" paard. Het zal de jubilaris
ongetwijfeld op deze heuglijke dag, wel niet
aan belangstelling ontbreken.

50 JAAR KERKZANGER.
Op Woensdag 5 Mei a.s. herdenkt de heer H.
Besselink op „de Schutterij" in 't Mossel het
zeldzame feit, dat hij gedurende een halve
eeuw lid is van het R.K. Zangkoor „Cantemus
Domino". Reeds op 18-jarige leeftijd werd de
jubilaris als lid ingeschreven en bleek hij het
„Do-re-mi-fa-sol" al spoedig onder de knie te
hebben. In de loop der jaren heeft hij als bas,
de verschillende kerkdiensten met zijn vocale
stem mogen opluisteren en heeft hij dan ook
het zijne er toe bijgedragen om „Cantemus
Domino" tot groter bloei te brengen.
De jubilaris, die nog zeer*vitaal is en het
leven steeds van de optimistische kant bekijkt
is ook bij zijn collega-zangers een geziene
figuur. Het echtpaar Besselink—Kooyers her-
denkt op die dag tevens het feit, dat zij voor
40 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.
Aan belangstelling zal het hen op deze heug-
lijke dag dan ook zeker niet ontbreken.

ST. JORISDAG 1954.
Op waardige wijze hebben de verkenners en
welpen van de St. Michaëlsgroep het jaarlijkse

. Jorisfeest herdacht.
Morgens was er een H. Mis met gezamen-

lijke H. Communie, waarna uitreiking van de
St. Joristulp. Hierna volgde op het hoofdkwar-
tier de traditionele grote vlaggenparade.
's Avonds zaten verkenners en welpen broe-
derlijk rondom het laaiend kampvuur, dat met

e grootste zorg was opgebouwd.
verkenners bleven hierna bijeen om af-

cheid te nemen van hun hopman, de heer E.
van der Linden, die wegens verandering van
werkkring naar elders vertrekt. Namens alle
verkenners dankte de p.l. der Haviken, de
scheidende hopman voor het vele opbouwen-
de en belangeloze werk, dat hij gedurende 2
jaar had verricht, waardoor de St. Michaëls-
groep tot grote bloei was gekomen. Als blijk
van waardering bood hij hem een passend
cadeau aan. Hierna sprak de groepsleider, de
heer G. Seesing mede namens de aalmoezenier,
enkele dankwoorden, waarin hij er op wees,
dat de hopman ondanks zijn drukke werk-
zaamheden en zijn gezin, toch nog tijd had ge-
vonden voor zijn jongens, voor wie hij een
grote voorliefde had. De scheidende hopman
dankte tot slot voor de hartelijke woorden en
zeide, dat hij slechts node afscheid van de
groep kon nemen, daar dit werk hem steeds
met vreugde had bezield en hij ook altijd op
de steun en medewerking van leiders en jon-
gens had kunnen rekenen. Van de gelegenheid
om de hopman hierna de hand te drukken
werd door allen dankbaar gebruik gemaakt.

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"

ABONNEMENTEN
verkrijgbaar op a.s. Vrijdag 7 Mei
nam. 7.30-8.30 uur in hotel Bakker

Tegelijkertijd kunnen obligatiehouders die
GEEN gebruik maken van een abonnement
tegen verlaagd tarief, GRATIS verkrijgen
op vertoon van obligaties:
2 dagzwemkaarten of 4 dagstrandkaarten

Het Bestuur

UCJ

•



Wekelijks te koop:
Friese neurende koeien
en vaarzen, met hoog
vetgehalte bij H. A.
Cornegoor, Lankhors-
terstraat, Hengelo-G.

Biggen te koop.
bij G. J. Pelgrum, E 41
Linde Vorden

Te koop eerlijke drag.
F.H. koe, begin Meia/d
telling, B. G. Lichten-
berg, „het Waarle"

Te koop z.g.a.n. heren-
sportrijwiel, „Gazelle"
en korte leren jas m.
bijp. lange leren broek
Bevr. P. M. v. Eijkeren
Kranenburg D 128

Dennen bonenstaken
te koop, D. Brinkman
Rijksstr.weg 67 Eefde

Te koop toom mooie
biggen, J. H. Braakhek-
ke, Wildenborch

Barchem

Eetaardappelen te koop
(IJselster), A. J. Koren-
blik, E 17 Linde

Te koop beste biggen
J. Brummelman,

't Alderkamp B 61

Te koop toom biggen
J. Hendriksen, Medler
D 96 Vorden
5 zware biggen en een
vaarskalf te koop, wit
bedr. H. W. Mullink,
D 155 Medler

6 biggen te koop
G. Klein Lebbink,

Brandenborch

Te koop z.g.a.n. auto-
ped (luchtbanden)
J. A. Berenpas,

Zutphenseweg 45

Te koop 1000 kg ha-
verstro. H. Bosman

bij Zwembad

Toom biggen te koop
H. Waenink,

bij Zwembad

Te koop i 15 jonge
WL hennetjes, Barink
Nieuwstad
Te koop r.b. dr. pink
laatst v. Mei a/d teil.
J. Korenblik,

achter station

Te koop een gebr.
aanrecht en een trap m.
kwart, H. Gr. Roessink
Hengeloseweg

Te koop een dames-
en herenrijwiel.
A. G. Nipius Molenw.

Te koop een beste
weidepink, t.b.c.-vrije
stal. H. G. Breuker,

„'t Enzerinck"

r
Op Maandag 3 Mei hopen onze ge-
liefde Ouders, Behuwd- en Grootouders

G. VREEMAN
en

G. J. VREEMAN-NORDE
hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zi) nog lang gespaard f
mogen blijven is de wens van hun )<
dierbare kinderen, kleinkinderen en
verloofde.

Vorden, Mei 1954.
Receptie van 3-4.30 uur aan huis, Zwarteweg 28

T*fa^~^&—^^* "̂ "̂ ̂ ^^^tfh1—^to~~^ '̂—^y^*^^^^^^* ̂ ^^**^y^^^^^^^^*^yT

Op Woensdag 5 Mei a.s. hopen onze
geliefde Ouders en Grootouders

H. BESSELINK
en

G. BESSELINK-KOOYERS

de dag te herdenken van hun 40-jarige
echtvereniging. Dat God hen nog lang
moge sparen is de wens van hun dank-
bare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, Mei 1954.
„De Schutterij", D 112

Gelegenheid tot feiiciteren van 4.30—5.30 uur
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

Op Zaterdag 8 Mei a.s. hopen onze
geliefde Ouders

G. BOUWMEISTER
en £L

M. BOUWMHlTER-
SCHOPMAN

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Hun dankbare kinderen

Vorden, Mei 1954.
Onstein E 48

Gelegenheid tot feliciteren van 3—4.30 uur in
zaal Schoenaker te Kranenburg.

A. L. HUNINK's ijscofabriek, Deventer
vraagt voor VORDEN

een net persoon
voor de verkoop van consumptie-ijs.

Vaste staanplaats.
Aanmelden schriftelijk of persoonlijk na 6 u.
Vispoortplein 9a, ZUTPHEN.

Bij ons direct voordeel!
Havermout
Griesmeel
Vermicelli
Macaroni
Cacao, per bus

500 gr. 22 et
500 gr. 28 Ct
250 gr. 21 Ct
250 gr. 21 Ct
200 gr. 100 Ct

Lange beschuitjes per pakje 30 Ct
Biskwie 250 gr. 35 et
Rode wijn, iets aparts, per fles 115 et

Levens jn iddelenbedrijf

T* van der Lee, 't Hoge

Heerlijk gevulde kantkoek, per 100 gr. 12 et
Prachtige grove Siam rijst per */2 ^9 55 Ct
Ie soort perzikenjam per fl. 78 Ct
Bosbessenjam per pot 60 et
Gemalen cocos, per 250 gram 55 et
Prima Sinaasappellimonade, per fles 88 Ct

Fa J. W. ALBERS
Levensmiddelenbedrijf Telef. 232

MOEDERDAG
Zondag 9 Mei

Dan hebben wij een ruime sortering in

Gebak

Luxe dozen bonbons

Heerlijke taarten

Aanbevelend:
H. J. TER HUERNE - Tel. 293

Geef Moeder een lekkere taart,
Zij is het meer dan waard/

Aanbesteding

Op Woensdag 12 Mei '54 zal door onder-
getekende nam. 4 uur in c^é Lettink te
Vorden, namens opdrachtg^P^rs worden
aanbesteed:

het bouwen van een dubbel
woonhuis aan de Almense-
weg te Vorden.

Inschrijving kan geschiede^^n percelen,
ondermassa of massa.
Bestek met tekening zijn tegen betaling van
f 12.50 (rest. f 10.—) verkrijgbaar aan het
kantoor van de architect.

P. BAKKER
Architect B.N.A.

Zutphenseweg, Vorden

Zeg ft,

wat heb je toch mooi behang
en wat prachtige verf is dat!

Ja Marie, dat heb ik gehaald bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

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

Het is een voldongen feit,
Van der Wal verkoopt u kwaliteit

Voor een goed passend

CORSET en B.H.
naar

A, WOLSING VORDEN
Raadhuisstraat 26

Wij geven op deze artikelen nog één week
10 proc. korting

* LEVERANCIER
VOOR, aLLEZIEKEHFONDSEN

VOKDEH

,, Hu is net tijd
om bij wijze van proef
een paar rijtjes stam-
slabonen te leggen, als-
mede voor de 3e keer
doperwten.

Fi rmaJ.DERKSEN
Zutphenseweg 10

Een

Keurcollectie
van prachtige

SportGolberts
en

Sportpantalons
hebben wij voor u

ontvangen.

•
Ziet onze grote

etalage!

Gevraagd: zit-slaapka-
mer m. warme maaltijd
meestal weekends afw.
Br. onder no 25

Bur. Contact

Gevraagd een meisje
voor 2 of 3 morgens
per week. Barendsen.
Smederij Zutphensew.

Gevraagd:
flink dagtneisje

A.Siemerink,
't Hoge 47

Contact.. pakt!



TROUW EN VERLOVI
RINGEN

fftass 'e*

cHMfate tfinnen l uuf
.̂ ^ *~~

\*s LEVERfiHCIER,
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEM TEL: 27 2

Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagentje
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt u ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel. 383

Ukuntiedere 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

VORDEN l -
Brummense Boys l

AANVANG 2 UUR

H.H. Landbouwers,
Wij betalen voor Uw
kippen en hanen een
hoge prijs en ze wor-
den desgewenst gratis
uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.
W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden

Buikbanden
Breukbanden

Elastieken kousen
Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen

DEZE WEEK: Waardebon 11

40 jaar inconé 1914-1954

Na de schoonmaak nieuwe J/itrage

flB l Effen vitrage. 90 cm breed, f 1.25

Jubileumprijs f 1.—

Vitrage met rand, 90 cm breed, f 1.90

Jubileumprijs f 1.65

MARQUISETTE
OClIb III Zwitserse Marquisette, met ingeweven rand

90 cm breed f 3.35 Jubileumprijs f 2.85

STORIS

Obllb II Storis, met ingeweven rand onderlangs
175 cm br. f 5.85 Jubileumprijs f 4.95

,̂ *̂̂ ™ "̂̂ .̂

Overgordijnstof
pracht kwaliteit weefstof 120 cm breed

V per meter f 2.75 • f 2.90 /

VISSERS
'twatet

Vereniging bev. van het Landb. en Landb.HuishoudoniMlr
op Chr. grondslag

Aan de Chr. Landbouw Huishoudschool te VORDEN
kunnen leerlingen voor de volgende opleidingen ge-
plaatst worden (eind Aug. in de nieuwe school):

1. 2-jarige primaire opleiding (6 klassen L.O.)
2. Vervolgklassen naaien, l of 2 dagen
3. Avondcursus naaien (l jaar)
4. Fijne keukencursus (12 lessen)

Schoolgeldregeling naar inkomen. Opgave en inlichtingen uitsluitend
op Dinsdagmiddag van 1.30—4.30 uur tot l Juli, Smidsstraat 11.

De Directrice

en vergelijk onze prijzen!

DEZE WEEK EXTRA RECLAME
200 gr. gekookte ham 79 et 200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. boterhamw. 40 et 200 gr. leverworst 30 et
200 gr. hamworst 68 et 200 gr. paardenrookv.90 et

ALLEEN Zaterdag, 500 gram vet spek 90 et.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

CO m m U n ie prentjes kunnen wij u leveren

Graag vroegtijdig bestellen. Drukkerij

Ondergetekende, W. B. A. ROSENDAHL
te Vorden, maakt zijn geachte clientèle be-
kend dat hij

zijn zaak heeft overgedaan
aan G. J. UITERWEERD 6 Zn. en betuigt
hiermede zijn dank voor het vertrouwen en
de medewerking die hij mocht ondervinden.
Hij beveelt zijn opvolger beleefd aan.

Hoogachtend,
W. B. A. ROSENDAHL

In aansluiting op bovenstaand bericht be-
velen ondergetekenden zich beleefd aan voor
alle voorkomende

Schilder- en beiiangwerken
Zij hopen hetzelfde vertrouwen waardig te
worden als hun voorganger.

Hoogachtend,
G. J. UITERWEERD & Zn.

BOODSCHAPPEN
dagelijks bij W. B. A. Rosendahl.
Nieuwstad 8, Vorden. of telefonisch
Baak K 6754 No. 213.

Mij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

dxtra llutsavond
op Donderdag 6 Mei, 8 uur

Dan worden 2 belangrijke en leerzame
films vertoond, n.l.

„Dwars door de Sahara"
en

„Bruin Goud"
2 films met prachtige natuuropnamen!

Vrije toegang voor Nutsleden met
l huisgenoot.
's Middags om 3.30 uur worden deze
films vertoond voor de leerlingen uit
de hoogste klassen van alle lagere
scholen uit de gemeente Vorden.

OCCASIONS
Te koop:

l BORGWARD 1951
l AUSTIN A 70 met schuifdak 1951
l RENAULT 4 1951
l RENAULT 4 1948
l FIAT 500 - 1938 met open kap

Garage van den Berg - Zutphen
Laarstraat 28-30 Tel. K 6750-2215

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"

Algemene vergadering
op a.s. Donderdag 6 Mei

's avonds 8.30 uur in hotel Bakker.

Het Bestuur


