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EVEN OPLETTEN.
In verband met Koninginnedag moet ons blad
volgende week een dag eerder klaar zijn.
Breng daarom de advertenties s.v.p. extra
vroeg. De korting (eventueel verhoging) geldt
ook een dag vroeger dan gewoonlijk.
Na Donderdagmiddag 12 uur kunnen geen
advertenties meer worden aangenomen.
Mogen we op uw medewerking rekenen?

De Uitgever.

KONINGINNEFEEST.
A.s. Vrijdag wordt hier Koninginnefeest ge-
vierd. Het programma is in hoofdzaak gelijk
aan vorig jaar. De oranje programma's, die
vandaag huis aan huis verzonden worden,
geven een goed overzicht van al hetgeen er
te doen is. Eén der hoogtepunten van het
middagprogramma is weer de Wielenronde
van Vorden. Voor de afdeling racefietsen heb-
ben verschillende renners van naam inge-
schreven, o.a. uit Apeldoorn, Deventer, Arn-
hem enz. Het zal er zeker weer spannend toe
gaan.
's Avonds wordt in Irene een opvoering ge-
geven van het blijspel ,,Het gouden kalf". In
de grote tent achter de O.L. Dorpsschool zul-
len bekende radio-artisten optreden met een
non-stop cabaret programma, o.a. Mieke Tel-
kamp, Willy Vervoort en Tony Bakkenes.
Daar de Oranjevereniging zich geen kosten
spaart om deze dag tot iets goeds te maken,
is het te hopen dat velen aan het feest zullen
deelnemen.
Concordia zal overdag voor de muzikale op-
luistering zorgen.

JEUGDDIENST HERV. KERK.
Daar Zondag 2 Mei de kerk niet meer ge-
bruikt kan worden wegens de verbouwing, zal
reeds a.s. Zondag 25 April de jeugddienst
plaats vinden en wel in de avonddienst. Dah
hoopt Ds. B. C. Visser, een vroegere Vordense
predikant, de dienst te leiden.

GESLAAGD.
Op het Nationaal Schietconcours ,,de Berken-
horst" te Elspeet slaagde voor het jachtbrevet
onze plaatsgenoot de heer J. J. v. d. Peijl.

JUBILEUM
Dezer dagen herdacht de heer H. Uenk de
dag, dat hij voor 25 jaar als melkventer bij
de Coöp Zuivelfabriek werd aangesteld.
Door het bestuur werd hem een enveloppe
met inhoud aangeboden en door het perso-
neel een sigaretten standaard in de vorm van
een miniatuur melkbus. Een zeer toepasselijk
cadeau! Zijn echtgenote kreeg bloemen.
De directeur, de heer Huurneman, dankte hem
voor de trouwe plichtsbetrachting, waarmee
hij al deze jaren zijn werk had verricht en
hoopte, dat hij nog vele jaren aan de fabriek
verbonden mocht zijn.

Kerkdiensten Zondag 25 April
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen, Bed. Hl. Doop
7.15 uur Ds B. C. Visser van Oegstgeest
Jeugddienst

Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30en3uurDsE.J.Duursema Bed. H.A.

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 24 April van 5 uur t.e.m.
Zondag 25 April Dr De Vries, telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 103 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 47.— tot f 55.—
Handel was vlug

Burg. stand van 14 t.m. 22 April
Geboren: d.v. D. W. Buunk en H A . Buunk-
Korenblek; d.v. L. Gotink en G- D. Gotink-
Arfman.
Ondertrouwd: G. J. Schieven en G. Smeenk,
C. H. Kerkziek en J. H. Buunk,
Overleden: D. van Haeften, vr. 76 jaar,

, overleden te Bussum, J. E. Altema, wed. van
H. B. A. Wils, vr. 78 jaar, M. Kis, wed. van
P. Matics, vr. 77 jaar, overleden te Zutphen.

AFSLUITING WEGEN.
Onder verwijzing naar de in dit blad geplaat-
ste advertentie, i.z. het sluiten van wegen in
verband met de door de Oranjevereniging
alhier op Vrijdagmiddag, 30 April a.s., te or-
ganiseren Wielerronde, wordt de ouders ver-
zocht hun kinderen tijdens deze wedstrijd zo-
veel mogelijk bij zich te houden en te belet-
ten, dat deze op de rijbaan van het parcours
kunnen komen.
Houders van honden dienen deze thuis te
houden, daar honden bij een dergelijke wed-
strijd de grootste ongevallen kunnen ver-
oorzaken.

DE RIJKSPOLITIE IS OP ZOEK NAAR
FLINKE JONGE MANNEN.

Ook recrutering in onze omgeving
De Rijkspolitie verzoekt „opsporing, aanhou-
ding en voorgeleiding" van in onze omgeving
vertoevende jonge mannen, die op hun kerf-
stok hebben dat zij: Nederlander zijn en van
onbesproken gedrag, tussen 21 en 28 jaar oud
zijn, kerngezond zijn, een helder hoofd heb-
ben, op een nette manier een brief kunnen
schrijven en nog wat. Flinke knapen, die er
wat voor gevoelen de Rijkspolitie te helpen
met het uitvoeren van de taak, die zij heeft
op het platteland, in kleine steden, dorpen en
gehuchten. Die taak is in de laatste jaren
(onder meer door de bevolkingstoename) dus-
danig omvangrijk geworden, dat het corps een
flinke versterking zou kunnen gebruiken.
Sympathieke wervingsmethode.
De tijd is nagenoeg voorbij dat moeders de
vertegenwoordigers van de politie tot boe-
mannen voor haar wederstrevig kroost degra-
deerden; de ervaring heeft geleerd dat de
politieman met behoud van zijn noodzakelijke
beroepsreserve de vriend van het publiek wil
zijn en dat deze houding beide partijen ten
goede komt.
Daarom komt de Rijkspolitie thans ook op
openhartige wijze bij het publiek met het ver-
zoek haar te helpen. Zij doet dat in het Noor-
den en in het Zuiden, in het Oosten en Westen
des lands, zij richt dat verzoek ook tot de be-
woners van ons gewest.
Het gaat hierbij niet om de werving van
reservisten zoals het instituut Steun Wettig
Gezag die nodig heeft, maar om het aantrek-
ken van gegadigden voor een vaste positie
bij de Rijkspolitie.

FDe leiding van de werving in onze omgeving
berust uiteraard bij de Districtscommandant
der Rijkspolitie te Apeldoorn, waar de Staf
van het District is gevestigd.
Deze heeft daartoe thans de medewerking van
de pers ingeroepen en tevens van alle in de
diverse plaatsen gestationneerde groeps- of
postcommandanten van het corps, de pers om

)het publiek op deze wijze van werving attent
te maken en de plaatselijke commandanten om
inlichtingen te geven en eventuele gegadigden
met hun sollicitatie te helpen.
Desgevraagd deelde de Districtscommandant
ons mede, dat de mogelijkheid om een post
bij de Rijkspolitie te bezetten zowel voor on-
gehuwden als voor gehuwden bestaat. Voldoet
men aan de gestelde voorwaarden, dan be-
staat de kans dat men acht weken na aan-
melding reeds in dienst treedt.

Zondagavond, 25 April, om 7.15 uur

JEUGDDIENST
waarin hoopt voor te gaan onze vroegere predikant

Ds B. C. VISSER, thans te Oegstgeest

Uitslag van de diverse stembureaux te Vorden
Verkiezing Provinciale Staten 1954
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P.v.d.A.

CH.
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G.P.V.
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3
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4

1

2

—490

14

Medler

109

70
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57

47

4

3

—

—495

6

1954

491

754

«45

453

407

26

10

6

3

2995

71)

TOTAAL 1950

.444

Ü22

S05

390

452

15

—12

5

Sproeten? SPRUTOL
Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk.

VOETBAL.

Vorden I speelde Zondag een van haar laatste
competitiewedstrijden en wel in Keyenburg
tegen de Boys.
Het is voor Vorden een kleine l—O nederlaag
geworden, hetgeen niet te verwonderen valt
als men rekent dat Vorden 4 invallers telde.
Kansen zijn er ook in deze wedstrijd nog wel
geweest, doch de voorhoede schijnt het doel-
punten maken vergeten te zijn. Overigens be-
stond de gehele linkervleugel uit invallers,
zodat er maar weinig kracht van uit kon
gaan. De achterhoede, waarin invaller doel-
man Goldstein zich prachtig weerde, was ook
nu weer het sterkste deel.
De Boys misten voor rust een penalty, terwijl
het enige doelpunt na de rust ontstond uit
een doelworsteling.
Voor a.s. Zondag staat alleen de wedstrijd
Warnsveldse Boys IV—Vorden III op het
programma.



C.J.B.T.B.-VERGADERING.

De CJBTB afd. Vorden vergaderde onder lei-
ding van de heer B. Tuitert, welke in zijn
openingswoord inzonderheid welkom heette
de assistent RL VOD de heer H. Pardijs en de
grasland keurmeesters de heren Peters en
Sijsink uit Warnsveld.
De bondsdagen t* Alphen a.d. Rijn op 27, 28
en 29 April zullen door 6 leden worden be-
zocht. Aan de varkensmestwedstrijd 1954 zal
door een groot aantal leden worden deelge-
nomen. Nadat door de keurmeesters uitvoerig
verslag was uitgebracht over hun bevindingen
der verschillende percelen grasland in het
zomerseizoen 1953 werd aan de heren H.
Robbertsen en H. Rietman het diploma goede
grasland verzorging uitgereikt. Vervolgens
hield de heer H. Pardijs een inleiding over
modern weidesysteem en weiland behande-
ling. Hierop volgde een aangename bespre-
king en werden enige vragen naar genoegen
beantwoord. De vergadering werd met dank-
gebed gesloten.

HEROPVOERING „HET WENTELEND RAD".

Uitgaande van de Hervormde Jeugdraad werd
Maandagavond (2e Paasdag) in ,,Irene" een
heropvoering gegeven van het toneelstuk ,,Het
wentelend Rad" van K. Bergsma, bestaande
uit 4 bedrijven.
Nadat Ds. J. Langstraat alle aanwezigen een
welkom had toegeroepen en een ieder een
genoeglijke avond had toegewenst werd met
het stuk een aanvang gemaakt. De opvoering
was ook dit keer weer in handen van leden
van de C.B.P.B. en C.J.B.T.B.
De verschillende rollen werden ook nu weer
goed weergegeven, hoewel wij gaarne in het
eerste gedeelte voor de pauze wat meer tem-
perament hadden gezien. Na de pauze waren
de spelers (speelsters) weer aardig op dreef
zodat dan ook nu weer de opvoering tot een
succes is geworden. Na een kort slotwoord
door Ds. Langstraat ging een ieder dan ook
zeer voldaan huiswaarts.

Geen misbruik van <
L a x e e r m i d d e l e n , maar als U
een laxans nodig heeft, neem dan
M i j n h a r d t ' s L a x e e r t a b l e t t e n .
Veroorzaken geen gewenning en wer-
ken zacht, zeker en zonder kramp.

AANGEHOUDEN.

Een 3-tal jongens van de Rekkense Inrichtin-
gen hadden met elkaar afgesproken de Paas-
< l > ! o e n in de vrije natuur door te brengen.
De daad bij het woord voegende wisten zij uit
de bovengenoemde inrichtingen te ontsnappen.
Lang heeft evenwel hun vrijheid niet geduurd.
In de loop van Zaterdag j.l. werden zij door
de Rijkspolitie alhier aangehouden en weder
op transport gesteld.

SCHOOLVOETBAL.

Woensdagmiddag werden op het terrein van
de V.V. „Vorden" voetbalwedstrijden tussen
de plaatselijke scholen gehouden.
De uitslagen waren als volgt:
Chr. School (Dorp)—R.K. School

(Kranenburg) O—l
Openb. School (Medler)— Chr. School

(Wildenborg) 0—3
R.K. School (Kranenburg)— Openb. School

(Dorp) 0—2
Chr. School (Dorp)—Openb. School

(Medler) 7—0
Chr. School (Wildenborch)—Openb. School

(Dorp) 0—5
R.K. School (Kranenburg)—Chr. School

(Dorp) 1—0
Na afloop werden door de heer Lammers,
voorzitter van de v.v. ,,Vorden", de prijzen
met een toepasselijk woord, nadat hij de
Jeugdcommissie had bedankt voor het orga-

van deze middag, uitgereikt.
Iste prijs Openb. School (Dorp), Beker

i > r i j s Chr. School (Wildenborch),
Lauwertak.

'!do p r i j s R.K. School (Kranenburg),
Medaille.

UITSLAG KEURING LICHTING 1955.
Bij uitspraken van de Keuringsraad werden
van de 33 ingeschrevenen der lichting 1955
uit deze gemeente 23 personen geschikt, l
tijdelijk ongeschikt, 7 voor goed ongeschikt
verklaard.
De uitspraak voor l ingeschrevene werd aan-
gehouden, terwijl voor l persoon de keuring
aan huis zal geschieden.

PAASVUUR.
Het begint, zo langzamerhand een traditie te
worden, dat er op de Kranenburg een paas-
vuur wordt ontstoken. Al was het vuur dit
jaar niet zo groot, toch waren er velen, vooral
jongelui, op Eerste Paasdag naar de weide van
de heer Schoenaker getrokken, waar de brand-
stapel een heldere gloed verspreidde. De fees-
telijke stemming, die bij zo'n feest hoort, liet
niet lang op zich wachten en spoedig zong en
danste men volop. Tegen 9 uur was het feest
weer voorbij en togen allen huiswaarts.
Misschien kan een of andere vereniging de
organisatie van dit jaarlykse evenement op
zich nemen, opdat deze mooie traditie ook in
de toekomst gehandhaafd kan blijven. Op de
medewerking van de omwonenden kan men
in elk geval rekenen.

Huidgenezing
Huidzu i verheid -Huidgezonciheid

GESLAAGD.
Onze plaatsgenoot, de heer Th. Zents, behaal-
de te Roermond het diploma van de R.K. Mid-
delbare Landbouwschool van de K.N.B.T.B.

WIELRENNERSSUCCES.
Op de te Wilp (bij Deventer) gehouden eierrit
eindigde onze plaatsgenoot, de heer A. Siemes,
lid van de Zutphense Wielrenclub in de
B-klasse amateurs als derde, een mooie pres-
tatie, temeer omdat aan deze rit de beste
renners uit Apeldoorn, Deventer, Doetinchem
en Zutphen deelnamen.

RATTI-NIEUWS.
Met een 5-tal invallers trok Ratti Tweede
Paasdag naar Noordijk I en kreeg hier een
5—2 nederlaag te slikken. Voor de Rattianen
stond hier niets meer op het spel, doch de
thuisclub heeft door deze overwinning haar
kans op de bovenste plaats behouden en zal
er, behoudens de uitslag van de tegen Reunie
III over te spelen wedstrijd, een beslissings-
wedstrijd tussen Noordijk en Diepenheim,
noodzakelijk zijn. Hoewel in het veld weinig
verschil was te constateren, gaf de veel pro-
ductievere voorhoede der thuisclub de door-
slag. De Ratti-defensie bleek ook niet zo safe
te zyn als anders. Het eerste succes was voor
Ratti door een toegekende vrije trap, even
buiten het strafschopgebied, die onhoudbaar
in het net verdween (O—1).
De groen-witten bleven hierna in het offensief
en moest de achterhoede der Noordijkers alle
zeilen bijzetten om onheil te voorkomen. Na
15 minuten scoorde de Noordijk-linksbuiten
de gelijkmaker via 'n pass van de middenvoor
(l—1). Even later was het de rechtsbinnen der
thuisclub, die zijn club met een zuiver, laag
schot de leiding gaf.
De tweede helft gaf hetzelfde spelbeeld als
daarvoor. De Ratti-voorwaartsen combineer-
den goed, doch op het juiste moment ontbrak
het hun aan doortastentheid, zodat zij de bal
steeds weer aan de tegenspelers kwijt raakten.
De thuisclub verhoogde de stand geleidelijk
tot 4—1. 'n Kwartier voor het einde kon
Ratti's rechtsbuiten met een mooie kopbal de
achterstand verkleinen. Enkele achterhoede-
spelers poogden nog wel om een doelpunt te
forceren door de bal na goed individueel spel
tot vlak voor 't Noordijker doel te brengen,
doch deze pogingen hadden eveneens geen
resultaat. De thuisclub wist tenslotte nog een
vijfde doelpunt te fabriceren (5—1). De leiding
was in goede handen.
A.s. Zondag staat er alleen voor het 2de elftal
een wedstrijd op het programma en wel tegen
de koploper Steenderen II. Deze ontmoeting
wordt in Steenderen gespeeld en het zal voor
de Ratti-reserves geen gemakkelijke opgave
zijn. Bij een eventuele overwinning zal Steen-
deren zich kampioen kunnen noemen, daar
zij nog 2 puntjes nodig hebben.

BOND VOOR STAATSPENSIONNERING.
In café De Zon werd een vergadering gehou-
den van bovengenoemde bond, welke slechts
matig bezocht was.
Het hoofdbestuurslid de heer Sytema gaf een
toelichting op het rapport van de S.E.R. Naar
aanleiding hiervan werden verschillende vra-
gen gedaan, welke naar genoegen beantwoord
werden.
Spr. sprak ten slotte de hoop uit dat binnen
afzienbare tijd deze wet aangenomen zal wor-
den, en zo eindelijk een bevredigende oplos-
sing voor de oudedagsverzorging gevonden is.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per wak!

„WONDERBROOD"
Nu nog beter dan met Pasen,
daar wij enkele verbeteringen

aangebracht hebben.

Haal voor de Zondag en Maandag-
morgen zo'n heerlijk brood in huis!

BAKKER SCHURINK, Tel. 384

Koninginnefeest Vorden
vanaf 7 uur

DANSEN
in het Nutsgebouw

Muziek:

The Moodchers

De met D.D.T. en PYRETRUM
geïmpregneerde
Plastic Motzak

PLAMOZA
waarin8 kledingstukken absoluut mot-
vrij kunnen worden opgeborgen is ver-.

krijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J* M* V* d. Wal Gedipl. drogist
Het is een voldongen feit,

Van der Wal verkoopt kwaliteit

» Typhoon Zündapp
ELEGANT SNEL

OERSOLIDE
16y2 watt verlichting 1% P.K.

Typhoon Zündapp dat zal blijken
Gaat met de meeste kopers strijken!

Agent voor Vorden:

A* G* Tragter>

LAST
van

Rheumatische aandoeningen
De Philips

rode Infraphil lamp
zal u genezen!

Fa. PONGERS - NIEUWSTAD 10

Te koop l rijwiel voor
jongen 8 a 10 jaar, en
transportrijwiel.
W. Seesink, 't Hoge 5

M.R.IJ. Te koop een
eerlijke dr. stamboek-
koe, 4e kalf. A. d. teil.
l Mei, wit bedrijf.
G. J. Vruggink,
Stroetman,B67 Delden

Jonge konijnen te koop
Nieuwstad 31, Vorden

Te koop 2 vaarskal-
veren, (l F.H. geb. 6
Jan. en l M.R.1J. geb.
25 Febr.) Melklijsten
ter inzage, J. W. Rui-
terkamp, Schonevelds-
dijk — Barchem

„Electrolux" stofzuiger
te koop f 35.—

Pr. Bernhardweg 7

Te koop 7 w. jonge
hennen, E.X. xR.I.

D. Hietveld, C 43



De Heer en Mevrouw
Ter Haar Romeny-

d'Aumerie
geven met blijdschap
kennis van de geboor-
te van hun dochter

PETRA MADELON

17 April 1954.
18 Roussillon, Apt. 2
Huil (Quebec), Canada

Wegens familie-
omstandigheden

Donderdag 29 April
's middags na 12 uur

GESLOTEN
Firma P O N G E R S

Nieuwstad 10

Vordens Mannenkoor
A.s. Maandag 26 April

REPETITIE
Met het oog op de

,, stille tocht"ishetdrin-
gend gewenst dat alle
leden deze repetitie be-
zoeken.

VOOR, ttLLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEM TEL.'272

Gevraagd:
SLIJPERS

en
AANK. SLIJPERS

Reiskosten worden
vergoed

Gebr. Wentink
Weverstr. - Borculo

Gevraagd
net dagmeisje

Mevr. Mock,
Warken 57b

Gevraagd: Flinke
werkster, voor enige
ochtenden per week.
En Oppas voor enige
avonden per week.
Aanmelden s.v.p.

Maandag.
Mevr. Terpstra,

Zutphenseweg 69

Verpleeginrichting
„Het Enzerinck"

vraagt net werkmeis-
je of meisje als assis-
tente i/d keuken.

voor dag en nacht
Aanm. b.d. Directrice

Ter overname gevr.
een lichte boerenwa-
gen (niet op autoban-
den) geschikt voor hit
of klein paard.
Van der Wall Bake

„Het Kiefskamp"

OOK NA DE SCHOONMAAK
is de

Stofzuiger onmisbaar!
Wij kunnen uit voorraad leveren
naast de H.E. en de RUTON, de

,Siemens' stofzuiger
Reeds vanaf f 110.—

Fa PONGERS Nieuwstad

U komt toch ook

in de

DANSEN
Grote Feesttent
achter de O.L. School te Vorden
na afloop van de cabaretvoorst.
op a.s. Vrijdag, 30 April?

Danskaarten slechts f 1.— a.d. tent

*
Aanbevelend G. H. NIJENHUIS

Emigratie-Filmavond
Op Maandag 26 April om 20 uur
in het Gebouw „ONS HUIS" Zaad-
markt 102 te ZUTPHEN, zal de Heer
D. J. C. Augustinus, Emigratie-ambte-
naar v.h. Gew. Arbeidsbureau Arnhem
spreken over:
Leven en werken

van Ned. Emigranten in Australië
De heer Augustinus, di^^vlangs een reis maakte naar
Australië, zal tevens ee^^Htressante film vertonen over
dat land. Gelegenheid ̂ ^het stellen van vragen, ook
over andere emigratielanden. Toegang VRIJ

Jets nlmi t
voor Koninginnedag •

MANTELS

MANTELCOSTUUMS

TOPPERS

FIETSJASJES

COSTUUMROKKEN

BLOUSES

JAPONNEN

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders der Gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat tij-
dens de door de Oranjevereniging alhier te
organiseren Wielerronde op Vrijdag 30 April
a.s., van des namiddags 2 uur tot omstreeks
5 uur, de navolgende in de kom van het dorp
gelegen wegen voor het verkeer zullen worden
GESLOTEN:

Wilhelminalaan - Groeneweg - Enk-
weg - Burg. Galléestraat (tot Insulinde-
laan) - Insulindelaan - Molenweg -
Wilhelminalaan.

De sluiting van deze wegen zal door borden
aangegeven worden.

ORCON's Kledingindustrie
vraagt voor haar ateliers te

ZUTPHEN en HENGELO-G

nette meisjes
ter opleiding en

bekwame machinestiksters
Aanmelden dagelijks van 9-12 en 2-5
Voor Zutphen: Kuiperstraat 22
Voor Hengelo-G.: Wichmondseweg 2

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
28 APRIL
(Meimarkt)

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Weer voorradig:

een lekkernij voor de
boterham.
150 gram voor 59 cent

Droog, vet spek, 500 gram 98 cent.
Paardenrookvlees, 100 gram 49 cent.

S IVO T, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

Meimarkt Hengelo-G.
Woensdag 28 April a.s. de gehele dag

DANSMUZIEK
^ Aanvang l O uur

Koninginnefeest, Vrijdag 30 April

's avonds GRATIS DANSEN

Aanvang 6 uur

Bezoekt allen op 30 April a.s.

de Wielerwedstrijd

De Ronde van Vorden
Prominente figuren uit de

wielerwereld (plm. 50 renners)
zullen hieraan deelnemen

Start en Finish: Wilhelminalaan

Aanvang half drie

IJS IJS IJS

SCHURINK heeft weer IJS!

Voorjaarssloljes! l
MOUSELINE

mooi voor kinderen

per mtr. 1 J

•
Vistra mouseline

mooie dessins
per mtr. 2.

•
Mouseline fleuré

per mtr. l.'

Mouseline
imprime

per mtr.

Fibranne
prachtige stof

per mtr. 3.^

•
Fibranne lancé

nieuw, per mtr. 4.^

Moscrèpe
iets v. oudere dames

per mtr. 4. '

Ziet de etalage's!

•

Te koop 13 jonge hen-
netjes rj- 5 weken en
i 40 jonge hennetjes,
ruim H dagen oud.
Weenks Broederij,

Linde
Te koop een r.b. vaars-
kalf, t.b.c.-vrije stal.
H. F. Helmink,

D 124 Kranenburg

Biggen te koop
D. Pardijs, Kranenburg

Te koop of ruilen v.
lichter: B.S.A. 500 cc
in goede staat.
A. W. Bargeman,
Almenseweg B 46g,

Warken, Warnsveld

De biggen zijn duur!
Probeer het eens met
een koppel

mestkuikens
in de koestal.
WEENK'S Broederij
wil ze u wel geschikt
leveren.
Te koop r.b. dr. vaars,
Mei aan de telling.
J. Brummelman,

't Alderkamp, B 61

Te koop een r.b.
maalkalf, 8 d. oud bij
Zuurveld, café het

Zwaantje
Te koop jonge konij-
nen, VI. reus bij W.
Sloetjes bij 't Enzerinck

met een goede

*A££e modest en uit
voorraad en onder

garantie teverêaar



TROUW EN VERLOV
RINGEN

ffla&

iuuf

\* LEVERANCIER.
VOOR, ffLLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEN Tfi.272

Denkt U deze week
eens aan Uw bloem-
zaden?Bij gunstig weer
zijn er al enkele soorten
die nu gezaaid kunnen
worden. Vraagt advies
bij:

F i rmaJ .DERKSEH
Zutphenseweg 10

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

H.H. Landbouwers,
Wij betalen voot 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

Voor alle soorten

Drukwerk

Waardebon 10
40 jaar inconé 1914-1954

DEZE WEEK: >

Tegen inlevering van deze bon

een prachtige grote gekleurde badhanddoek
Normale prijs f 2.95 Jubileumprijs f 1.95

Bijpassende washandjes
Normale prijs 39 et Jubileumprijs 32 et

Zolang de uoorraad strekt!

Geldig van 24 April tot l Mei

TEL 381VISSER

J Koninginnedag
Vrijdag 30 April J

!
• in zaal BAKKER •

Muziek: ̂

^ Tiroler Kapel en de Notenkrakers

DANSEN j

AANVANG 8 UUR

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. ham worst 68 et 200 gr. paardenrookv.90 et

ALLEEN Zaterdag, 500 gram vet spek 90 et.

Beleefd aanbev. IVL. K, R IJ T Dorpsstraat 32

nieuw s if

Reeds velen dragen met volle tevreden-
heid onze

„WIBLO" Corsetten
en B.H/s

*Ter kennismaking geven wij gedurende
14 dagen op deze artikelen

10 pet» korting extra
Goede pasvorm

Elegant van lijn en snit
Zorgvuldige afwerking

Met volle garantie, onder vakkundige
voorlichting

Corsetten van f 11.85 — f 21.75
Bustehouders „ „ 1.95 — „ 8.75

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 Vorden

COCCIDIOSIS
met CATARRHOL, bij uw pluimvee.

Het homoeopatische geneesmiddel. Werkt
zowel voorbehoedend als genezend. Verras-
sende resultaten, snelwerkend en giftvrij.

ALLEENVERKOOP VOOR VORDEN:

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal, gedipl. drogist

V E R F
(voor binnen of buitenwerk)
en

BEHANG
van

Drogisterij „De Olde Meulle"
Een voldongen feit,

De beste kwaliteit.

J. M. v. d. Wal Gedipl. drogist

Pijnlijke voeten zijn een kwelling!

Wij behandelen u steriel en pijnloos
in ons naar de eisen ingericht voet-
verzorgingsinstituut.

Medisch gedipl. voetkundige en chiropodist

A. J. B. Siemerink
Ziekenfondsleverancier O.G.Z.O.

^Viert

Koninginnefeest
bij

Café U EN K
Medewerking van een

Accordeonnist-Humorist
* Prima consumptie

* Geen verhoogde prijzen

Het wordt weer echt gezellig!

Vrij entree Vrij entree

Vraag naar HI-MILER RIB
fan Goodyear - een prachtband, met
een plat, breed, zwaar loopvlak.
Langzame, gelijkmatige slijtage.

L
Verkrijgbaar bij:

Fa G. Gr. Obbink & Zn
Dorpsstraat 8 - Vorden

Verse groente nog schaars
Liters blikken erwten m.wortelen 63 Ct

doperwten 82 et

spinazie 72 et

Ook nog ZUURKOOL voorradig
Bruine bonen vanaf 40 et p. 500 gr.

Altijd verse PINDA'S (groot) 250 gr. 68ct

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds


