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V. V. D. \J K l GS 11 Voor een nieuw pak, de BESTE kleermaker.

Voor een boerenknecht de man, die het MEEST van boerenwerk weet.

Kiest dan in Vordens Raad de BESTE CANDIDAAT!

H, Wcssclink (dorp)

H, S, J* Albers

Mr. A» Bar, v Westerholt
v. Hackfort

H. Bannink (Wicrssc)
Mevr. M, C, v. Mourik-Spoor
H. Wesselink (Hakkerije)
G. Rossel
J. H. Schuppers
W. F. Eskes
H. Bargeman

KIEST (Specialisten!

*
Hun onafhankelijk oordeel,

helder inzicht, energie
en werkkracht

onmisbaar in Vordens Raad!

*
ZE ZIJN ER WEER!

Door het zonnige weer van deze week: zijn
de coloradokevers weer boven de grond
gekomen en trachten zich te goed te doen
aan de jonge aardappelplanten.
Een ieder wordt in zijn eigen belang aan-
geraden de dieren zoveel mogelijk te ver-
delgen om zodoende grote schade aan dit
gewas te voorkomen.

f
PLATTELANDSVROUWEN

De afdeling Vorden van de Bond van
Plattelandsvrouwen kwam in vergadering
bijeen in de koffiekamer van het Nuts-
gebouw.
Na de opening en voorlezing der notulen,
kwam in bespreking het punt „Het leven
binnen- en buitenshuis", waarover in de
gehouden kaderdagen levendige discussies
u aren gehouden.

Fdeliiigsvergadcfïng luid l u l
de volle belangstelling van de talrijke aan-
wezigen. Besloten werd nog een fietstocht
te organiseren in de tweede week van Juni.

VARKENSMESTERIJ
De heer Van Roekei, hoofd der bijzondere
lagere landbouwschool, heeft een beschou-
wing over de hedendaagse varkcnsmesterij
gehouden. Spreker wees er op, dat de
winst gelegen is in de kwaliteit van het
voeder, de prijs hiervan en de biggen-
prijs. Wat het voederen betreft ,hierbij
worden vaak fouten gemaakt. Volgens ge-
gevens van een selectie-mesterij bestaat
het beste voer uit D.A.-meel met graan-
meel en gestoomde aardappelen. Het voor-
deligst mest men baconvarkens ,daar de
zwaardere diereu een aanzienlijke hoeveel-
heid meel meer opnemen.

GESLAAGD
Mej. Annie Lettink, thans werkzaam aan
de kleuterschool alhier, is te Enschede
geslaagd voor onderwijzeres van een kleu-
terschool. Zij is met ingang van l Sept.
a.s. benoemd aan de kleuterschool te Sil-
volde.

V.V.D.

De huisvrouw weet:

Kopen zonder verstand

Is scha voor de hand!

Ook in de gemeente

huishouding

Zij is wijs

Zij stemt

Kerkdiensten Zondag 24 Mei 1953
1ste Pinksterdag

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref.Kerk.
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lol

R.K. Kapel
7 en 8.30 uur H.Mis. 7.30 Lot.

Maandag 25 Mei
2de Pinksterdag in de Ned. Herv. Kerk
10 uur Gezamenlijke kerkdienst
Ds J. Langstraat en Ds E. J. Duursema

Zondagsdienst Doktoi
Van Zaterdagmiddag 23 Mei 5 uur t.m.
Maandagavond 25 Mei Dr Lulofs

Weekmarkt.
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 98 jèj^en, waarvan de
prijzen varieerden van ^P/.— tot f 43.—
per stuk. De handel was tamelijk vlug

Burgelijke stand van 15—21 Mei 1953
Geboren: d. v. H. A. G. Steenbreker en
Th. W. Steenbreker-Beening; d. v. J.
Oosterink en A. W. Oosterink-Maalderink;
d. v. D. Pardijs en A. G. Pardrjs-Wuesten-
enk; d. v. J. Dolphijn en H. Dolphijn-
Rouwenhorst; d. v. F. J. Th. Mullink en
E. W. Mullink-Wolbrink; d. v. H. Won-
nink en F. A. Wonnink- Klein Wassink;
2 z. v. H. J. Zweverink en H. G. Zweve-
rink-Walgemoet.
Ondertrouwd: H. Fokkink en J. R. Wcn-
sink; G. J. Lubbers en A. M. Bennink; E.
J. Wasseveld en G. Engbers; J. W. Nijland
en B. G. Lenselink; M. J. Wansink en
J. H. Gerritsen.
Gehuwd: .W Merkuur en W. B. Olthuys:
B. J. Nijenhuis en R. J. H. Zents.
Overleden: J. G. Enderink, m. oud 52 j.

JAARVERGADERING
VOETBALVER. VORDEN

De jaarvergadering van de voetbalver.
Vorden mocht zich in een grote belang-
stelling van de leden verheugen. In zijn
openingswoord heette de voorzitter, de heer
J. Lammers, speciaal het erelid G. Kervel
uit Warnsveld van harte welkom. Voorts
bracht hij dank aan de heer Rengelink
voor het verzorgen van het clubblad, welke
deze geheel alleen voor zijn rekening neemt.
l ' i l de verslagen van secretaris en penning-
meester bleek dat het ledenaantal station-
nair gebleven was en dat de vereniging op
financieel gebied er gezond voor staat.
De heren J. Rengelink en H. Oonk hadden
de kasbescheiden gecontroleerd en in orde
bevonden. Bij de bestuursverkiezing stel-
de lieer H. Visschers zich niet meer her-
kiesbaar. In diens plaats werd gekozen de
lieer W. Kuiper. De verdere aftredende
heren J. Lammers (voorzitter) en K. Reu-
vekamp werden bij acclamatie herkozen,
l u de elftalcommissie voor de senioren-
e l f t a l l en \\erden herkozen de heren H.

Vlogman (voorz.), L. Rouwenhorst, secr.,
A. Brandenbarg, T. Buunk en K. Reuve-
kamp.
In de jeugdcommissie de heren H. Mas-
sen, M. de Grip, A. Bello en J. Roozendaal.
In de kascommissie kregen zitting de heren
J. Rengelink, H. Oonk en J. Schuppers.
Betreffende de training deelde de voorz.
mede, dat de vereniging de heer Kolders
uit Doetinchem geëngageerd had als trainer.
De voorzitter wekte de leden op om vooral
aan deze training deel te nemen en ver-
wachtte — dank zij het goede jeugdige
materiaal — hiervan een goed succes. Hij
stipte hierbij terloops het 25-jarig bestaan
der vereniging aan, welk feit volgend jaar
herdacht wordt.
Bij de rondvraag kwam^^. het tegenbe-
zoek aan de 4e klasser l^pge in Gronin-
gen ter sprake. Na enige discussie werd
besloten om te trachten alleen met het
eerste e l f t a l dit tegenbezoek af te leggen,
waarvoor een commissie Wioeind werd die
voor autos' zal zorgen, ^^w^oorlopige da-
tum werd vastgesteld Zondag 14 Juni. Men
zal dan Zaterdags vertrekken en er een
tweedaagse reis van maken. Ook werden
er vervolgens nog besprekingen gevoerd
over de bouw van een nieuwe kleedkamer,
waarvoor de suggestie aan de hand werd
gedaan hiervoor een of meer personen-
wagens van de Ned. Spoorwegen te kopen
en deze voor dit doel om te bouwen. Het
bestuur zal dit in overweging nemen.

V.V.V. VORDEN
Onder voorzitterschap van burgemeester
V a n Arkel, werd in hotel Bakker een matig
bezochte ledenvergadering gehouden van
de V.V.V. Foto Dolphijn heeft in opdracht
van de V.V.V. foto's gemaakt van karak-
teristieke plekjes in Vorden. Deze foto's
zullen aangebracht worden in de rijtuigen
van de Ned. Spoorwegen, alsmede in V.V.V.
kantoren elders. Het in Zutphen geopende
verkeershuis van de V.V.V. werkt tevens
voor Vorden. In dit gebouw zullen folders
en dergelijke verkrijgbaar worden gesteld.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de
heer M. Terpstra, bleek, dat het jaar 1952
een zeer actief jaar is geweest. Het vreem-
delingenbezoek vertoonde, in vergelijking
met voorgaande jaren,, geen achteruitgang.
De hotels waren het grootste deel van het
seizoen goed bezet. Het inlichtingenbureau
bij de heer Eijerkamp voldoet goed.
Aan de achtkastelentochtcn namen 280 vol-
wassenen en 150 kinderen deel. De oriën-
teringsritten voor wielrijders werden zeer
op prijs gesteld. Ook de overige attracties,
als „Knupduukskes", bridgedrive en rui-
terdemonstraties trokken grote belang-
stelling. Ook de feestweek van de winke-
liersvereniging is alleszins geslaagd te noe-
men. Het ledent, is in 1952 gestegen tot 165.
De aftredende bestuursleden, de heren H.
B. Emsbroek en E. J. van Tongeren, wer-
den herkozen. De heer W. J. Thate, die
zich in verband met zijn vergevorderde
leeftijd niet meer herkiesbaar stelde, werd
opgevolgd door de heer W. Kamperman.
Op voorstel van de voorz. werd de heer
Thate, die één der oprichters van de Vor-
dense V.V.V. is, en jarenlang de voorzit-

tershamer heeft gehanteerd, benoemd tot
ere-voorzitter.
Vervolgens gaf de voorzitter in vogelvlucht
het a.s. zomerprogramma weer. Zowel de
Vordenaren als de vreemdelingen, die deze
zomer naar het dorp komen, wordt weder-
om een hoogst aantrekkelijk programma
geboden, een en ander met medewerking
van de winkeliers-, ruiter-, muziek- en
zangverenigingen, motorclub enz. Zaterdag
23 Mei wordt gestart met het 'optreden
van „de Knupduukskes" op het marktplein.
De achtkastelentochten zullen, evenals
voorgaande jaren weer op Woensdagmid-
dag worden gehouden. De eerste tocht op
8 Juli a.s:

7de LEERKRACHT HET HOGE
Het bestuur van de school met de Bijbel
in het dorp, ontving bericht van het Mini-
sterie van Onderwijs, Kunsten en \Veien-
schappen, dat een zevende leerkracht aan
de school mag benoemd worden.
Wij zijn er van overtuigd, dat bestuur,'
personeel, ouders en kinderen dit Jbericht
ten zeerste zullen waarderen. Een fel ici-
tatie is hier zeer zeker op zijn plaats!

GESLAAGD VOOR
V OORMELKERS-EXAMEN

Bij het gehouden voormelkers-exameii op
de bedri jven van de heren H. Tjoonk (Bos-
manshuis) en J. B. Wuestenenk, uitgaande
van de Coöp. Zuivelfabriek Vorden, wer-
den gediplomeerd de heren G. J. Rietman
en J. Rietman. Uitgaande van de Zuivel-
fabriek De Wiersse werden gediplomeerd
de heren H. B. \Veenk en H. Klein Gel-
l ink, terwijl mej. H. Lenselink op de Kon.
Boerderij in Apeldoorn dit examen met
succes aflegde. Cursusleider was de heer
G. J. Wuestenenk.

HENGEL AARSVERENIGING
We maken belangstellenden attent op
achterstaande advertentie, waarin de jaar-
vergadering van de Hengelaarsvereniging
„De Snoekbaars" wordt aangekondigd.

V-V.D.

Een vooruitstrevende
jeugd

KIJKT UIT

*Zij kiest

HET BESTE
en stemt

Lijst•T



JAARVERG. RUNDVEEFOKDAG
In café 't Zwaantje werd een vergadering
gehouden door de leden van de Rundvee-
fokdag, onder leiding van de heer A. J.
Oltvoort. Uit het verslag van de secretaris,
de heer A. J. Zweverink, stippen we aan
dut volgens Ir Hoogland bij de Fokdag
1952 zowel van het roodbont als zwart-
bont vee goede productiedieren waren aan-
gevoerd. Tijdens deze fokdag had Ir Hoog-
land geadviseerd om tot centralisatie van
de verschillende melkcontróleverenigingen
over te gaan.
Het finantieel verslag van de penning-
meester, de heer J. Pardijs, gaf een batig
saldo aan van ongeveer f150.—. De af-
tredende bestuursleden, de heren J. B.
Wuestenenk, B. G. Lichtenberg en A. J.
Zweverink werden herkozen.
Als voorlopige datum van de te houden
Fokdag 1953 werd genoemd 23 Septem-
ber. Getracht zal worden dezelfde jury-
leden als in 1952 te engageren. Ook zal
men er toe overgaan om de dieren van één
eigenaar in groepsverband op het terrein
te plaatsen. Verder zal op advies van Ir
Hoogland overwogen worden geen produc-
tieklasse te vormen, doch elke klasse zowel
naar productie als exterieur te beoordelen
nl. in drie klassen.
Tenslotte volgde uitbetaling van de be-
haalde geldprijzen in 1952.

RATTI A KAMPIOEN
Door een klinkende 14—2 overwinning
op Lochem B behaalden de A-junioren van
liatti het kampioenschap van hun afdeling.
Hierdoor heeft deze kranige ploeg haar
ongeslagen record weten te handhaven.
Ken prestatie, hetwelk welhaast een unicum
voor deze streek mag worden genoemd.
In de tot op heden 17 gespeelde wed-,
strijden wisten zij liefst 164 doelpunten t e -
scoren en de tegenstanders 33.
De wedstrijd zelf begon met een Lochem-
oliensief, wat na één minuut spelen reeds
in een doelpunt resulteerde. Ratti liet zich
evenwel niet ontmoedigen en wist de stand
spoedig gelijk te maken l—1. Met de
regelmaat van een uurwerk scoorden de
gasten hierna, zodat de rust inging met
8—l voor Rail i. Na halftime weer een
grote meerderheid der Rattianen. Toen de
si and tot 11—l was opgevoerd, kon
Lochem een doorbraak forceren en h;- t
leder achter de keper deponeren. Het einde
k \ \ a i n met een welverdiende 14—2 zege
voor de Ratti-ploeg. Een tweetal penalty's
\ \e lke de thuisclub wegens handsgevallen
kreeg toegewezen, werden op sublieme
\\ ijze door de Ratti-keper weggewerkt.
Toen de mare van het kampioenschap be-
kend was geworden gingen overal op de
Kranenburg de vlaggen in top. De muziek-
vereniging „Concordia" gaf als altijd bij
feestelijke gebeurtenissen ter plaatse, acte
de pi-esenee en begaf zich om 5 uur in de
richting Ruurlo, waar de kampioenen bij
Tolkamp werden verwelkomd, waarna met
muziek voorop en gevolgd door een grote
schare belangstellenden een rondtocht over
de Kranenburg werd gemaakt. In zaal
Schoenaker werd hierna de feestelijke bij-
eenkomst gehouden. Als eerste feliciteerde
de voorzitter van Ratti, de heer R. Schoen-
aker de kampioenen met het behaaldü
succes, dat des te glorieuzer was door dat
zij ongeslagen waren. Speciale gelukwens
richtte hij tot de leiders van de junioren,
in het bijzonder de heer G. de Wild, voor
zijn opoffering en vrije tijdsbesteding in 't
belang van de jeugd. Hij wenste de spelers
nog veel succes in de a.s. wedstrijden om
het kampioenschap van Gelderland, waar -
mee op tweede Pinksterdag een begin /al
M orden gemaakt tegen de Eib. Boys A.
Hierna volgden nog vele felicitaties.
De Juniorenleider, de heer G. de Wild,
dankte allen die van hun belangstelling
en sympathie blijk hadden gegeven, in het
bijzonder de muziekver. „Concordia".
Tenslotte dankte de voorzitter alle spre-
kers voor hun waarderende woorden en
Concordia voor de muzikale medewerking
en de vele ouders en andere belangstel-
lenden. Hij hoopte tenslotte dat de junioren
steeds hun hechte clubgeest zouden blijven
bewaren, sportief zouden blijven in alles
en er degelijke karakters zouden worden
gevormd voor de toekomst.

EXCURSIE BIJENVERENIGINQ
Woensdagmiddag maakten een 22-tal leden
van de Bijenvereniging ,,De Macht van het
Kleine" een excursie naar de bijenstand
van de imker H. Jansen op de Kranenburg.
Het gezelschap werd hier door dq- voorz.

van de vereniging, de heer W. Kuenen.
van harte welkom geheten, waarna men
onder diens leiding de bijenstand van de
heer Jansen in ogenschouw nam. Behalve
het exterieur, werd ook het interieur goed
bekeken, door diverse korven te openen.
De heer Jansen gaf bij het een en ander
nog een korte uitleg over zijn werkwijze en
allen waren vol lof over diens prachtige
bijenvolken, die getuigden van de grote
interesse en de liefde van de imker voor
zijn bijen. Onder het genot van een kop
thee werd nog eens van gedachte gewis-
seld over de verschillende ervaringen, die
elk lid afzonderlijk had opgedaan en toog
men tegen 5 uur weer huiswaarts, uiterst
tevreden over deze leerzame excursie.

:
ISiie ons in de busse

deur Max Holt

Potjes Derk

III
De dokter geet de gang in, moor hè is nog
neet an de veurdeure, of zien vrouw kump
ok al kieken. Zó hef ze in heur helen
trouwdag eur man nog nooit heuren lachen
dat hef ze neet. De traonen loopt em over
de wangen en hè kan moor neet tot be-
daren kommen. Dan begint mevrouw zelf
ok te lachen; de gang davert er van! Grade
hef weer duf tig de smoor in: ze kan wel
vluuken van gif. Foj, foj, wat een middag,
door zö'.j hels van wodden. Ze zucht ervan.
An alles kump echter een ende, dus ok an
't lachen van den dokter,, Maar vrouw
Grocnkamp", zeg e, „wat zullen we nu
hebben? Wat is hem toch overkomen?"
„Dat kö'j toch wel zien!" zeg ze zo niedig
as een spinnekop. ;,Help mien toch dat
dat dink ter af kump."
Dat zal de dokter dan moor doon en hè
geet naor de sprckkamer um wat tangen-
spul te, halen. As e terugge kump wenkt e
Grade de gang in. Moor hoe t-e ok miert
en mast, de verlossing wil neet vlotten.
„Da's een gek geval" zeg e, as e zich
et zweit van 't gezichte veegt. „Maar weet
je wat, ik zal sjfltt Sangers even opbel-
len, dat hij hier TWnt met een ijzerzaag."
Dat gong an en effen later was de smid
er al.
Sangers was een betjen pröttelig, dat e
uut zien werk w^^len ehaald en dat /iog
wel um zo'n alpJvan een jonge. Moor
toen e den aap van een jonge zag mos e
toch ok ha'dop lachen. Zo iets idioots had
e nog. nooit ezeenl
„Kan dat dink er zo neet af?" vrög e an
den dokter. „Nee',', zeg de dokter, „ik heb
al van alles geprobeerd, maar hier schiet
mijn verloskunde te kort".
,',Door zal de duvel umspöllen", meent
Sangers en met zien grote vuuste trekt e
Derk haost de kop van de romp af. Derk
schreeuwt as een mager varken.
„Onbenul U' volt Grade uut; „kinderbeule!','
Biekans had ze em een slag in 't ge-
zichte egeyen. Sangers wodden door neet
vrindelijker, op. Noks grep e de iezerzage
en zeg tegen den dokter: ,',Hol ie um de
de kop moor vaste, dan zal ik wel zagen,"
„Laat ik het maar doen", zeg de dokter,
die wel zag dat de smid tamelijk niedig
was.
„Niks t-er van, ik zage zelf.'.'
Grade krimpt in mekare van angst dat eur
Derk wat zal overkommen en veur de
anderen wet wat er gebeurd, hef ze den
smid de zage uut de handen egreppen. Wat
Sangers toen zei hoef ie in gin enkel
kerkboek te zuuken.
De spaonen vlogen d'r af en de ene knuppe
volgt op den anderen en as de dokter neet
tussenbeiden was ekommen, had Grade
nog een rare piepe kennen roken. Einde-
lijk wist de dokter de smid te overtuugen
dat et toch et beste was dat hè as dokter
dat akkefietjen moor opknapten, dan had
de smid ok niks gin verantwoordelijkheid.
Noe was Grade gerust en zonder tegen-
spattelen gaf ze den dokter de zage.

Een volgende keer geet .'t wieter.

(Candidaten

voor de Gemeenteraad zijn er genoeg

doch.. . er is maar één

CONTACT

„STERREN STRALEN OVERAL"

Vordenarcn worden er op attent gemaakt,
dat de film „Sterren stralen overal" Zater-
dag 30 Mei in Vorden komt!

GESLAAGD
Te Zutphen behaalden onze plaatsgenoten,
de dames Miep Hartelman, L. Reintjes,
Riek Lichtenberg, Marie Bouw meister.
Dinie Garritsen en Wilh. Arendsen het
diploma lingerie-naaien.
Onze plaatsgenoot, de heer A. Dieks Jr,
werkzaam op de Lindense molen van de
Coöp. Landbouwvereniging „Ons Belang"
behaalde te Deventer het diploma molenaar.

ORIËNTERINGSRIT LINDE
De oriënteringsrit zal in plaats van 30 Mei
gehouden worden op 6 Juni. Nader be-
richt volgt nog per advertentie.

EERSTE H. COMMUNIE
Naar we vernemen zal de Eerste H. Com-
munie der kinderen dit jaar plaats v i n d e n
op Zondag 28 Juni e.k., terwi j l de Plech-
tige H. Communie en Hernieuwing der
Doopbeloftcn is vastgesteld op Zondag 12
Juli a.s., eveneens in de parochiekerk op
de Kranenburg.

BESTRIJDING AARDAPPELMOEIIEID
Met het oog op een doel t ref fende controle
op de naleving van de vruch tu isselings-
voorschriften inzake aardappelverbouw, zal
een dezer dagen een aanvang worden ge-
maakt met de kartering van de aardappel-
percelen.
In verband met vorenstaande werkzaam-
heden zullen de kantoren der PI. Bureau-
houders in het karteringsgebied vanaf 6
Juni 1953 alleen des /aterdagsvoormiddags
voor het publiek geopend zijn.

Voor

melk- en transportkarren
met transport- of carriernaven
natuurlijk naar

Henk van Ark

V.V.D.

Ouden van dagen
en zij, die een auto be-
hoeven om te gaan stemmen
worden verzocht dit op te

geven bij:

H. G. POESSE
Zutphenseweg, tel. 475

P. DEKKER
Zutphenseweg, tel. 253

H. HAVERKAMP
Molenweg, tel. 265

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Houdt allen

Zondag middag 31 Mei vrij
voor een

bijzondere verrassing!

Nadere mededelingen
volgen a.s. Zaterdag

l f Let ^Pinksteren
prettig lopen?

Ga dan uw $0)10611611 bij Wll lHl lk kopen

I Leerjongens

^ LEVERQHCIER.
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL: 272

gevraagd
van 14 t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

G EMS Metaalwerken
Vorden

Voor uw

japonnen
blijft
Mej. Zomer
uw adres voor
prima pasvorm

Gediplom. Coupeuse
Molenweg 6, Vorden

4
Zouden onze candidaten de belangen van de gehele
gemeente in al haar geledingen niet ten volle be-
hartigen ? ? U weet toch beter!! Laat u niet misleiden I
Houdt vaste koers J Stemt rechts en daardoor één

der onderstaande candidaten van

LIJST 4
W» Norde, D 30

A. J* Lenselink, Zutph.w. 65

G. J* v. Roekei, Schoolstr. 13

M, H, Gotink, B 42

W, H, Ruiterkamp, D 104

Z. Regelink, C 94

G* W. Winkel, C 95

H* J* Berenpas, D 1 1 1

Th. Nijenhuis* B 9

H* F* G* Robbertsen B 55

M. Eskes, D 7

A. Plomp, Zutph.w. 35



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijk
ondervonden.

G. Emsbroek
B. H. Emsbroek-

Bielderman

Vorden, Mei 1953.

Dr. W. N. Lulofs
zal Zaterdag 30 Mei

afwezig zijn
van 8 uur 's morgens
tot 10 uur 's avonds,
daarna vervult hij de
Zondagsdienst.

F*Toorneman
Dierenarts - Vorden

Vanaf Zaterdag 23
Mei 12 u. tol Dinsdag
26 Mei 8 uur

geen dienst
Spoedgevallen Dieren-
arts Meijers, Zutphen.
Telefoon K 6750-3877

Mevrouw,
U koopt toch zeker
ook een kinderwagen
bij ons? Kersvers v. d.
fabriek. En f 20.- kunt
u verdienen, dat is ook
wat waard.
Aanbevelend

G. W. Luimes

Nuts-Floralia
Uitreiking .van stek-
planten voor groteren
en kinderen, die in
Zutphen opschool gaan
Vrijdag 29 Mei van

4.30—5 uur in het
Nutsgebouw.

Denk aan de

repetitie
Woensdag 27 Mei

Trouwe opkomst ge-
wenst.

Het bestuur zangver.
EXCELSIOR

Voor- en achter-
touwen

voor de hooibouw
Aanbevelend

G. W. Luimes

Terstond gevraagd
flinke knecht, of aan-
komende, (wegens
dienstplicht) door G.
J. Weenk, „Trekop"
Delden.

Gevraagd netdagmeisje
van 8-5 uur, werkster
aanwezig. Mevr. Zie-
ren Houtmarkt 64,
Zutphen

Per l Juni gevraagd
een net meisje, Maan-
dag en Vrijdag de ge-
hele dag, Woensdag
en Zaterdag halve dag.
Aanm. vanaf a.s. Dins-
dag. Mevr. Bakker.

Zutphenseweg

Biggen te koop bij
J. Lenselink, Mossel
D 109

Te koop gebruikte
kruispannen en meel-
vaten. N.V. Chroom-
lederfabr. v/h H. Albers

Prima geglazuurde

platte en diepe borden
3 voor f 1.—

Dessertbordjes
3 voor 90 et

Wasstellen
Nesten schalen

Kop en schotels
in pastelkleuren, f 1.— en f 1.65

R+ J* Koerselman
Burg Galléestr. 12 Telefoon 364

Turkstra's Fryslan beschuit
geeft vele voordelen, n.l.

• Betere kwaliteit

• 14 grote beschuiten voor 29 et

Bij geregelde afname prachtige geschenken

Bakker Schurink, Tel. 384

E m p o Rijwielfabriek
vraagt

flinke actieve jongens
voor diverse afdelingen

0 Leeftijd ongeveer 15—17 jaar £

VERKADE'S
Café Noir

Petit Beurre

Maria

Mocca stangen

Dips

San Fransisco

Croquette

Brusselse Kermis

Boudoir

Bonne Mere

Knappertjes

Cream Crackers

Tast Toe

Toast

Reclame Maria

een knappende biscuit
voor 29 et per 250 gram

Óteeds vad Tel. 350

KISTEMAKER

HengeLver* de Snoekbaars

Jaarvergadering
op Vrijdag 29 Mei in café De Zon.
Aanvang 8 uur.

A G E N D A :
1 Opening
2 Notulen en Jaarverslagen
3 Ingekomen stukken
4 Verslag kascommissie en verkie-

zing nieuwe kascommissie
5 Bestuursverkiczing
6 Bespreking Heiige h\ r ds l rijden
7 Bespreking Feestavond
8 Uitreiking visvergunningen
9 Rondvraag

School met de Bijbel
Het Hoge 40

Alg* Ledenvergadering
op VRIJDAG 29 Mei in de school
Aanvang 8 uur.

Agenda: o.a.
Jaarverslagen
Rekening en verantwoording 1952
Bestuursverkiezing

HET BESTUUR

Hebt u een

grasperkscheerder
nodig, of wilt u hem laten slijpen?

Wij hebben op dit gebied

Steeds weer het nieuwste
Steeds weer het beste

Grasmachines m. aandrukrol
Graskantensnijders
Motormaaiers, ook met zit-
plaats en aandrukrol

^Voor alle machines grasvangers

HENK VAN ARK

W Een echt lekker

Pinkster-krentenbrood
ligt voor u klaar bij

Bakker SCHURINK
Prijzen vanaf 60 et

X
X
X
X
X
X

U gooit het geld niet in de sloot,

Adverteren maakte zakenmensen groot.

Partij van de Arbeid
Afdeling Vorden

naar

en dan

natuurlijk stemmen op

Lijst 2

Naar het zwembad
1t DAMES-BADPAKKEN

* HEREN-ZWEMBROEKEN

* LASTEX-BADPAKKEN

* KINDER-BADPAKJES
EN BROEKJES

TEL 381VISSER*

V.V.V. Vorden
Heden Zaterdagavond, half acht,
op het marktplein
demonstratie door

„De Knupduukskes"
De dansen worden via de microfoon
uitgelegd en toegelicht.

Zegt het uw gasten

Bestuur V.V.V.

Partij van de Arbeid
Afd. Vorden

Wenst u afgehaald te worden om op

27 Mei uw stemplicht te vervullen?

Meldt dit dan s.v.p.

bij een der candidaten.

Wulliullink's Schoenhandel
de zaak, waar u toch beter slaagt,

is thans telefonisch aangesloten

onder no. O 4 4

Biggen te koop bij
Burkink ,,de Sticht"

Wichmond

Wandelwagentje te
koop en hand-stofz.
J. Besselink 't Hoge 14

Opsporing verzocht
van 2 gebakdozen.
Gaarne bericht aan:

Bakker Schurink

Te koop tomaten- en
alle soorten bloemen-
planten. Gebr. Kette-
lerij, Zutphenseweg

Weggelopen een
schildpad. Terug bez.
bij Hans Groene

Molenweg 26

Te koop biggen.
G. A. Wesselink,
Noordink E 59 Henge-
lo G

Te koop gevraagd:
een kinderledikantje.
Inl. bur. Contact.

Te koop 2e hands
transportrijwiel, met
voordrager, in prima
staat. Lettink, Rijwiel-
handel.

Te koop eenpaards
grasmaaimachine,
„Fahr" in goede staat,
ook met aflegger.
N. Oortgiesen, C 83.
N.O.Z.

Te koop een trio
krielkipjes f 5 . —
Nico Keune

Te koop een melkkar
voor 4 bussen.
Chr. Jansen, Wilden-
borch

Te koop toom biggen.
J. H. M. Memelink,
Delden B 89.

met een goede

jftartenj-

<A££e modedden uit
voorraad en onder

garantie teverêaar

V.V.D. Ook in de Gemeenteraad kan het oordeel

van een vrouw van grote betekenis zijn.

De eandidaat

voor de vrouw is:
No 5

Mevr, M, C, v, Mourik-Spoor

Even
nog een nieuw overhemd
en zelfbinder halen

Wij ontvingen weer nieuwe sor-

tering in alle kleuren en maten
S

• Jongensblouses in effen en geruit

DUS NAAR

TEL. 381 VISSER



De Voog'laar lokt met zoet gefluit,

daardoor „Vorden"
wel vooruit?

*

Stemt Woensdag op Lijst 1

BEKENDMAKING
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op de
secretarie dezer gemeente vanaf Dinsdag
26 Mei t/m Woensdag 3 Juni 1953, van
des v.m. 9—12.30 uur en des n.m. van
2—5 uur ter inzage ligt het verzoek van
de Coöp. Landbouwver. J,0ns Belang'' te
Linde om vergunning tot:
1 het bouwen van een landbouwloods op

het terrein, kadastraal bekend, gemeente
Vorden, Sectie E, nr. 821 (ged.) en 823;

2 ^uitbreiding van de molen in Linde, door
aanbouw van een opslagruimte, op het
perceel, kadastraal bekend,1 gemeente
Vorden. Sectie F nr. 2392.

De beoordeling van beide bouwplannen zal
geschieden niet toepassing van art. 20 der
Wederopbouwwet (Wet van 16 Juni 1950,
Stbl. K 236).
De eigenaren der aangrenzende en nabij-
gelegen gronden worden t/m Woensdag
10 Juni a.s., des n.m. 5 uur in de ge-
legenheid gesteld schriftelijk hun eventuele
bezwaren tegen deze voorgenomen bouw-
plannen aan het College van Burgemeester
••n Wethouders te doen toekomen.

Vorden, 20 Mei 1953

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
A. E. van Arkel, burgemeester
S. Kulsdom, wnd. secretaris

Qelfise Ólaolie f 1.60 p. fles en 20 et statiegeld

D.E. thee 65 koffie 1.81 thee 58 alles verpakt
100 gr. gevuld

ontbijtspek 38 et
100 gr. tongeworst 25 et

bloedworst 18 et
leverworst 18 et
hoofdkaas
preskop

50 et
50 et

100 gr. ham
100 gr. rookvlees
100 gr. paarden-

rookvlees 45 et
100 gr. plockworst 50 et
100 gr. drogemetw. 45 et
100 gr. gekookt

ontbijtspek 38 et
Heden Zaterdag als extra reclame:
vet spek 90 et

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

20 et
18 et

500 gr.
200 gr. gebr. gehakt 60 Ct
200 gr. gev. ontb.spek 60 et

200 gr.
200 gr.

ham
boterhamw.

90 et
55 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Voor de

NYLONS

WANDEL-NYLONS

SOKJES

HEREN SOKKEN

HEREN ANKLETS

SPORTKOUSEN

TEL 381VISSER

VOOR, ALL f ZIEKENFONPSEN

VOKDEH ret.272

Voor HEERLIJK

l\,oomijs
NAAR
Bakker Schurink

T E L E F O O N 384

H.H. Pluimveehouders

Wij vragen kippen
en hanen.

ROSSEL is het die u
/veel biedt,

Dus aarzel langer niet

ROSSEL'S
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Voor al uw

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

is het adres:

Drukkerij WOLTERS

j willen waarde voor ons geld,

Maar ook

dat waarheid wordt verleid.

Stemt Woensdag op Lijst

En wilt u zeker zijn dat het pakt
Adverteer dan week'lijks in Contact!

Liqu idat ieve i l ing
ZUTPHEN

van een partij

nieuwe gereedschappen en materialen
op Donderdag 28 Mei a. s., 2 uur en
B 'avonds l uur in de benedenzaal van het
\ t minimi-*. Halterstraat 22, t.o.v. Notaris
II. Sjj. Tromp.
De veiling omvat: Electromotoren van be-
kende merken, trek- en handzagen, grote
partij mach. zagen Balfour, ijzerzagen, las-
dozen, slijp- en boormachines, bankschroe-
ven, soldeerbouten, waterpomptangen,
combinatietangen, waterpassen, schroeven-
draaiers, gereedschappen voor houtbewer-
king, pijpsleutels, chroom Vanadium steek -
sleutels enz. enz. en wat verder uit de
magazijnvoorraad te voorschijn gebracht zal
worden.

Kijkdag: Woensdag 27 Mei van 10 — 21 u.
Kijkgeld: f 0, 15

De vendumeester,
M. JUKIÜSSEN

Bezint eer ge begint ... te stemmen
^^

Stemt ^.V.D. Lijst 3
Speciale

bieduousen~aanoieautg

Pracht sortering in Enkalons en
Nylons, prijzen vanaf f 2,95

Pracht sortering geminderde links-
geweven kousen, pr. v.a. f 1,59

Ruime sortering in

SKISOKJES, SPORTKOUSEN
FANTASIESOKKEN
ANKLETS

Schoolderman vorden

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt

zegt openhartig: HET IS PERFECT!

Er is ter wereld, wat niet

beter kan.

De Werkelijk bekwame weet hier

alles van.

Stemt Woensdag op Lijst

PRACHT SORTERING

o me r schoenen^
in verschillende kleuren en
modellen.
Ook kindersteunschoenen
uit voorraad leverbaar.

Onze leus is:
Grote sortering - laag in prijs.

A. Jansen, Dorpsstraat

DEZE WEEK:
6 Vrurh tv ' i i ro l l rn . . . ! . . 25 rent
6 Lollirs 25 „

3 Rollen pepermunt . . . . 25 „
150 gram frisse zuurt jes . . . 25 „
100 gram Vruchten earaniels . . 25 „
250 gram Pinksterkoekjes . . . 55 „
V.' 1. pot Abrikozen op sap . . 135 .,
l 1. pot Gemengd fruit . . . . 165 ..
Gr. flessen limonade 88 - 125 - 165 .,
met gratis rietjes
Flessen vruchtenwijn 99 - 115 - 135 „

f Nog enkele toegangsbewijzen voor de \
l kookdemonstratie van a.s. Dinsdag J

SMIT* Zutphenseweg
Tel. 281

Elke week iets nieuws, Altijd wat goeds.

2e Pinksterdag

Dansmuziek
in Concordia te Hengelo G

Aanvang 6 uur

Singer Maatschappij
Zutphen

Binnenkort geven wij een

demonstraties
met onze Singer naaimachines

te Vorden

en geven u v r i j b l i j v e n d alle inlichtingen.

Brasz, Zutphen
Telefoon 2920

Denkt u aan de

Rijwiel-, Motor- en
Bromfietsshow
welke gehouden wordt op

23 en 25 Mei (2e Pinksterdag)
in zaal Bakker?

Geopend van 10—23 uur.

R. G. J. KUYPERS

<7L. <Jt.

Thans kunnen wij u weer leveren:
Eendagskuikens voor de Piepkuiken-

mesterij

Vroegtijdige bestelling gewenst.
Sussex xReds en N.H. Blauwen x Reds

G. B. LEBBINK Kuikenbr. 9453

Fokker 409

TELEFOON K. 6752-439 V O R D E N E 47

WIE
koopt van ons de laatste

restanten kinderschoenen
tegen sterk gereduceerde prijzen?

Aanbevelend,

H. G. Albers - Schoenhandel

Een Taxi van Tragter
betekent:

U rijdt uitstekend*

Gemeentebelang staat

No 1.
Het is de lijst voor iedereen

Gemeentebelang Vorden


