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NIEUWE BONNEN
Geldig van 23 Aug. t.m. 4 Sept.

Elk der volgende bonnen geeft recht op l i r t kopen
van:

Bonnen voor brood.
127-2 brood 800 gram brood (geldig t.m. 28 Aug)
128-2 brood 200 gram brood
129 brood 400 gram brood ,,
Alle bonkaarten 808.

134 algemeen 400 gr. brood of l rants. gebak

Tabaks- jen versnaperingenkaarten QA, QB, QC 808
91, 95, tabak 2 rants. sigaretten of kerftabak

Mededeling Plaatselijke Distributiedienst
voor Vorden.

De na-uitreiking van de bonkaarten 810 zal
plaats vinden in het kantoor Waterstraat 5
Zutphen op 27 Augustus 1948 van 9-12 uur

Nieuws voor boer en boerderij
Zaaizaadregeling 1948—'49.
De zaaizaadregeling voor het seizoen 1948 — 1919 is
gelijk aan die van het vorig jaar, met dien verstande
dat alleen voor tarwe, lijnzaad en mais nog een be-
stelbon bij de P.B.H, moet worden aangevraagd. Voor
de andere zaaizaden is dit niet meer nodig. Mocht
blijken dat deze zaden voor andere doeleinden wor-
den gebruikt, dan zal wederom tot invoering van be-
stelbonnen worden overgegaan.

Geldigheidsduur Voedertoewijzingen.
De door de P.B.H.' uitgegeven voedertoewijzingen
zijn slechts geldig binnen het op de toewijzing a a n -
gegeven tijdvak. Op voedertoewijzingen waarvan de
geldigheidsduur is verstreken mag de handel niet af-
leveren.

De P.B.H, van district is.

Burgerlijke stand der Getn. Vorden.
Over het tijdvak van 5 Aug. t.m. 18 Aug. 1948.

Bevallen: S. R. Oudsen-Janssen z., J. Hol-
mer-van Zomeren d., G. Hobelman-Kl. Kranen-
berg z , J. Th. M. Jansen-Leenen z.. F. Slag-
man-Rougoor d.
Ondertrouwd : W. Rietman en G. C. Hiddink
Gehuwd : H. A. Bogchelman en C. G. Albers
Overleden: B. Wagenvoort, 52 jr. echtg. v.
H. J. Lebbink.

Collectedag „'t Hogeland".
Op Zaterdag 28 Augustus a.s. zal er een
Collectedag gehouden worden ten bate van
„'t Hogeland". Chr. Vereniging tot Stichting
en instandhouding van Arbeidskoloniën.
Hier wordt he t - reddingswerk verricht, aan
het wrakhout der maatschappij.
Gedenkt met milde hand dit nut t ig werk.

Zwem wedstrijden.
Men verzoekt ons te melden, dat de uitge-
schreven Zwemwedstrijden op heden Zater-
dag in het Zwembad „In de Dennen", ge-
zien het geringe aantal deelnemers en de
weersomstandigheden, NIET DOOR GAAN.

Zondagsdienst Dierenartsen.
Zaterdag 21 Aug. v a i a f G uur t.e.m. Maan-
dag 23 Aug. 8 UIT Dr. Meijers Zutphen
Tel. 405.

Zondagsdienst Doctoren.
Zaterdag 21 Aug. vanaf 5 uur en Zondag 22
Aug. Dr. de Vries.

Kerkdiensten Zondag 22 Aug.
Ned. H?rv. Kerk.

Zondag 8.30 uur Ds M. B. Rijnders
10.15 uur D.s. J. H. Jansen

Medli r school
Zondag 10 uur Ds. If. B. Rijnders

Gerej. Kerk.
Zondag 9.30 en 3 uur Ds W. C. P. den Boer

R.K. .Kerk.
Zondag 7 u. 8.30 u. 10 u. H. mis 4 u. lof

Een vertrouwd geluid keert weer.
Vanaf Dinsdagmiddag is in Vorden een ver-
trouwd geluid weergekeerd, dat wij node
ruim een 5-tal jaren hebben gemist. De nieuwe
torenklok is eindelijk gearriveerd en heeft de
plaats van haar voorganger ingenomen. Zo-
als mett weet werd de oude klok op 27 Jan.
1943 door de Duitsers geroofd.
De nieuwe klok werd vervaardigd door de
klokkengieterij Van Bergen in Heiligerlee en
heeft een gewicht van 950 kg.
Zij draagt het opschr i f t :
27-1-'43

De vijand heeft de oude klok geroofd
Van geld der burgerij en de gemeente Vorden
kon ik gegoten worden
„God zij geloofd".

23-7-'48
In tegenwoordigheid van burgemeester van
Arkel en de leden van comité Torenklok
werd het bronzen gevaarte naar boven ge-
takeld en op de plaats gebracht. Men moest
daartoe een gat hakten in de toren om <\^
klok naar binnen te hijsen.
De klok is inmiddels met het uurwerk ver-
bonden, zodat zij nu weer elk heel en half
uur de tijd aangeeft door haar bronzen ge-
luid.
Op de nationale feestdag 31 Aug. zal de
klok na de kerkdienst officieel ingewijd wor-
den, zodat men nog even geduld moet heb-
hen wat betreft het luiden der klok voor de
aanvang der kerkdiensten.

Voordracht Gem. Secretaris.
B &. W. hebben uit 96 sollicitanten de na-
volgende ALPHABETISCHE aanbeveling op-
gemaakt ter vervulling in de vacature ge-
meentesecretaris, ontstaan wegens het aan-
vragen van eervol ontslag om gezondheids-
reden van de heer Bergsma.
1) J. V. Plas, Ie ambt. ter secretarie, wnmd.
gem. secr. van Vorden.
2) A. G. Vermeulen, Gem. Secretaris v. Zoelen

Weekmarkt.
Op de heden alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 43 biggen, w a a r v a n ih»
prij/.en var. van f 37.— tot f 50.— per stuk.
De handel was vlug.

Concordia naar de afd. Uitmuntendheid.
Na ijverige studie behaalde Zondag de Muziekver.
„Concordia" in de eerste afd. een eerste prijs „met
lof der Jury".
De Jury welke bestond uit de heren Bandel, P. v. d.
Mever en Willem Zonderland wenst de Dir. den heer
D. Wolters geluk met het behaalde succes. Dat heel
Vorden meeleefde met deze promotie van Concordia
zag men bij de terugkomst uit Delden. De Dorpsstraat
was zwart van mensen en uit verschillende huizen
wapperde de driekleur. Omstuwd door een grote
menigte trok men naar het repetitielokaal Café „de Zon"
Hier was het burgemeester van Arkel, die Concordia
en de dirigent Wolters namens de gemeente Vorden
van harte gelukwenste met het bereikte resultaat en
hoopte dat zij in de toekomst de twee sporten, die
haar nog scheiden van de Vaandelafd. spoedig zal
hebben beklommen. Onder het aanbieden van een
bloemenmand bracht vervolgens de heer Lammers na-
mens de Voetbalver. „Vorden" zowel dirigent als corps
hulde. De heer Vedders sprak namens de gymnastiek-
vereniging „Sparta" en maakte hierbij een vergelijking
tussen de lichamelijke prestaties van de gymnasten
en de geestelijke van Concordia. Ook hij bood naast
z i j n gelukwensen bloemen aan. Tenslotte bracht de
voorzitter van Vordens Mannenkoor, de heer J. Renge-
link, de gelukwensen namens zijn vereniging over.
De voorzitter van Concordia, de heer E. Klumper, bracht
hierna allen dank voor de enthousiaste ontvangst.

Voetbal.
a.s. Zondag speelt Vorden haar tweede
nederlaagwedstrijd tegen Warnsveldse Boys I.
Dit e l f t a l , dat in het afgelopen seizoen het
kampioenschap van haar afdel ing veroverde,
beschikt over een goede ploeg, zodat een
spannende strijd tegemoet kan worden gezien.
We zullen hopen dat het een sportieve strijd
wordt en er minder fel als j.l. Zondag, voor-
al door de kanthalfs , gespeeld zal worden.
Vorden II en 111 gaan bij PAX op seriewed-
strijden-bezoek. De junioren A en B zul len
hedenmiddag een visite afsteken in De Hoven.
Vooral deze laatste afd. kan nog zeer goed
spelers gebruiken. Jongelui van \?.
ouder zijn van harte welkom.

Dammen.
Maandagavond bond de Vordense damclub
in Hotel Bakker de strijd aan tegen de
Hummelose collega's. Na spannende str i jd
verloren de Vordenaren van deze sterke ver-
eniging met 14—10, nochthans een eervol re-
sultaat. Er werd aan 12 borden gespeeld.

Kranenburgs Nieuws
60- jarig jubileum.
De heer J. Nijenhuis uit de Wiersse her-
dacht dezer dagen het zeldzame feit dat hij
60 jaar lid was van de Derde Orde van de
H. Franciscus. De traditionale kroning werd
verricht door de eerw. heer Pastoor G. J.
Spruyt in het bijzijn van het bestuur der
vereniging, vele vrienden en famil ieleden.
Het was voor de jubilaris een onvergetelijke
dag.

Krentenbrood! Krentenbrood!
Te beginnen a.s. Donderdag 26
Aug. geven wij zolang de voor-
raad strekt bij aankoop van ten-
minste f 2.50

een half pond krenten en een half
pond heerlijke koekjes

ZONDER INLEVERING

Voor de a.s. feestdagen:
enorme sortering

S N O E P in ffeestverpakking
Pracht sortering W IJ N EN
Bel. aanbev.

W. PARDIJS Centra-Kruidenier
/)«e in f nader r f in tic s/tor f

^(nn mr jongens niets /«• kort!

Bezoekt a.s. Zondag 22 Aug. '48 de be-
langrijke Voetbal wedstrijd, een sportgebeuren
/onder weerga, ten bate van Kath. Thuis-
front op het Ratt i - terrein a.d. Kranenburg

Ratli-vetefanen • de Koorzangers
Te koop Boerenkoolplanten bij H. Garsen
't Wi lmer ink a.d. Bramel

Bezoekt de

Zendingssamenkomsten
op a s DONDERDAG 26 AUG.
op het terrein achter het kasteel
Vorden, des voorin. 10 en des
nam. 2 uur .

SPREKERS:
Prof. Dr. Zuidema

,,I)e Z e n d i n g in I n d i ë er . l i e t
ontkerstende Europa"

Ds. B. Richters,
directeur van het Zeiulingsren-
trum

Ds. v. d. Linden
„On/e Zending in Inclic"

Ds. J. Blauw
„Het werk v. t l . Zendingsraad"

De Zendingscommissie
der Geref. Kerk

Te koop een D.K.VV. motor 1938, 97 cm : ' ;
een compleet Ga/el le herenrijwiel, een paar
rijglaarzen, maat 42 en enige Trio's kriel-
kippen, broed '48. Te bevr. bij H. Koning
E 3, Linde.

O p e n b a r e kennisgeving
De burgemeester der gemeente Vorden
maakt bekend, dat op Woensdag 25
Aug. a.s. in de O.L. Dorpsschool des
namiddag 4 uur, en in de Ü.L. School
in Linde des namiddags om 4.30 uur,
aan de ingezetenen die zich h ie rvoor
aanmelden gelegenheid zal worden ge-
geven tot

Kostelose inenting
tegen Variola Major (pokken)

door de artsen Lulofs en de Vries al-
hier.
Bij het na/ ien op Woensdag l Sept.
a.s. eveneens om 4 uur in de O.L.
Dorpsschool en om 4.30 u u r in de
school te Linde, moeten de t rouw-
hoekjes worden medegebracht.

Kinderen boven 2 jaar worden
niet ingeënt.

VORDEN, 20 Aug. '48.

De Burgemeester van Vorden,
A. E. VAN A R K E L

Te koop: in goede staat z i j nde eompl. on-
derstel van autowagen 18" met 2 reserve
wielen met banden J. Eggink Delden .

Aangeboden een aardappelrooier, Wacht-
post 13, Vorden
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Gode dankbaar , geven
de Heer en M e v r o u w
Plomp-Raat met b l i jd -
schap kennis van de
geboorte van hun zoon

HENDRIK WILLEM
EVERT

Vorden, 19 Aug. '-1S

Mede namens onze
wederzijdse Ouders,
betuigen wij onze har-
tel i jke dank , voor de
vele blijken van be-
langstelling bij ons hu-
welijk ondervonden.

H. ELBRINK
W. ELBRINK-

V1SSKR

Vorden, Aug. '48.

Langs deze weg m i j n
har te l i jke dank aan al-
le gevers(sters) van
het Prot. Thuis f ront
(afd. Vorden.)

Sold. Ie klas
H.J .A. KETTELERIJ
Tasikmalaja N.O.I.

Ondergetekende
brengt hartel i jk dank
aan a l l en die hebben
mede geholpen voor
het ontvangen pakket

Groetend
Sdld. Ie klas
G. J. GOLSTEIN
Legn. 25.04.03.151
2-3-7 R.I. Semarang

.Voor elckwot wils
Een fijne toort,een lekkere
coke of heerlijke koekjes bij

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK
NIEUWSTAD A308 TEl.97 VORDEN

Bij 3 pakjes pudding

1 ons snoep
(Ringers)

zonder bon
bij

Stoltenborg

Spaar bij de

Nutsspaarbank te Vorden
Opgericht 1819.

Kantoor: Dorpsstraat A 91
Geopend elke Maandag, Woensdag en

Vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur

De bank verstrekt gelden onder liyp. verband
Vraagt inl icht ingen

Grote sortering

Feestartikelen •

M. J. KRQIMEMAN

,1161 B innenhuis"
Meubileerinrichting

Vorden • Tel 55

Geëtaleerd

Houten ledikanten
Ijzeren ledikanten

Kinder- led ikanten
Spiraalmatrassen

Divanbedden
Opklapbedden

Kapokmatrassen
Binnenveringmatrassen

Matrasdekken
Ligstoelkussens

Wollen dekens
Gewatteerde dekens

A. POLMAN

Concours Hippique
Hengelo (G.)

Z a t e r d a g 28 Augus tus

D a n s m u z i e k
in verschillende gelegen-
heden, na afloop van het
concours hippique.

Aanvang 6 uur.

A.s. Zondag '230 uur
de nederlaagwedstrijd

Vorden I-
Warnsveldse Boys l
Terrein bij het Zwembad

l'oor f/e a. s. ^Juni/en m f eesten
*

Een mooie sortering in:

Vlaggetjes
Fietsvlaggetjes

Mutsjes
Corsages

Oranje l in t
Oranje koord

V I S S E R = Vorden

195
Ons HIEUW Telefoonnummer
J. Aartsen & Zoon

Kleermakerij voor Dames en Heren

Óclia penhouder s,

die wensen deel te nemen aan de

F O K D A G
kunnen inschrijvingsbiljetten afhalen
bij het Bestuur.
Tevens gelegenheid voor
Keuring Stamboek

Opgave l September
A. Tjoonk, „'t Garmel"
H. Nijenhuis, Wichmond
M. H. Gotink, Leesten
Flamma, Delden
H. Garsen, „'t Wilmer ink"

M E I S J E S ,
wij hebben nog plaats voor

L E E t f L I N G -
A A N K O M E N D E -
en B E K W A M E

NAAISTERS
x-ORCONK
( K L E D I N G I N D U S T R I E }
\ WATERSTRAAT 22 M

V_ 2 U T P H E H _*/

-Co juist oniwanyen

een partij

prima K o f f e r s

G. W. Luimes - Vorden

• HOOFDPRIJS f.1000,- in contanten
• 2e PRIJS f. 500,- in contanten
• 3e PRIJS f. 250,- in contanten

•n nog vele andere pr i jzen

Hel itart ichol klinkt l Neen U behoeft niet op Uw liets la springen, dar n m«t noJ.j

I N L I C H T I N G E N BIJ A L L E C E N T R A - K R U l D E N l E R S
In Centre's grote Merken-race rijden de volgende merken mee:

V 5 P.„.r».»l j
'

KOOP HET GOEDE MERK EN DOE MEE AAN DE MERKEN-RACE!

Te koop autoped met
lucht band en bij
H. Vlogman A 53a

Lichte Jongens Regenjassen
Bakvis Regenjassen
Z o n d e r p u n t e n

In Heren Tweedjassen
hebben wij juist iets voor U

VISSER • Vorden
£%ltijd een bezoek waard

Bij hel kopen van Uw WA L A
BEHA is zorgvuldig passen ver-
eist, dan pas weet U zeker, da»
deze voor U „geknipt" is.
Wij willen U bij Uw keuze gaarne
behulpzaam zijn. - Een prettige
en vakkundige bediening vindt
U bij:

v.li. M. H. H. LOOM,
vorden • Tel. 4

UW BELANG

Bezoekt allen
de avondfeesten ter gelegenheid vat
het Oranjefeest in ( l e n Wildenborcl
op 1 en 2 September a.s.
in het Koetshuis. Aanvang 8 uur

Opvoering van het tonee ls tuk

Jol wederdienst oereiil

Kaar ten in voorverkoop bi j b a k k e r Oplaa i
vanaf Woensdag 25 Augustus en 's avonds
aan de /aal a f l .— (bel. inbegrepen)

De Commissie.

Oranjevereniging - Vorden
Woensdag 25 Augustus
laatste dag van opgave voor
de autotocht Ouden van Dagen

Hum
doet het meer te voet

J. W. K l e i n Lebbink
Belastingconsulent

Het kantoor is wegens vacantie

Gesloten
van 23 t.m. 28 Aug.

Apotheek W. F. v. Mourik

Asthma
Tabletten
Sigaretten
Poeders
inhalatie vloeistof

Voor de a.s. feesten
speciale soorten

Jam's
en Wijnen

Volop
Havermout
Vermiceili
Macaroni enz.

S l G l l e n b o r g
Te koop twee beste
ingeschreven dekrijpe
fokzeugjes met op-
fokvergunning bij
G. J. Wunderink,
Kranenburg, Vorden.

moor met 7

TRflGTER
v/ug. goedkoop ei goed.'

VIJFSPRONG VORDEN -TEl. 122

Verloren
een a l u m i n i u m deksel
van SPARTA motor
tussen Hui /e Kiefs-
kamp en Garage Kuy-
pers via de Lindese
weg. Gaarne te melden
bij Dr. W. N. Lulofs

Kerstmis in Augustus?
Ik moet op tijd overzee zijn om alle
20( 500 militairen en burgerpioniers een pakket
te geven met Kerstmis, want juist dan voelen zij
hoe vér zij van huis zijn.

Met Kerstmis in de tropen ook van U
een NIVVIN-Thuisfront pakket voor één van die

O rminnen. Het bevat een blik sigaretten ^
•oopwafels, kaas, roggebrood, pepermunt en andere lekkernijen- een zak-

agenda, een potlood en drie cadeaux van blijvende waarde.

Koopt een etiket!
' 5'~ Ve7«lden wü U als afzender op zo'n pakket. Uw plaatselijk
-com, e zal dit graag voor U doen. Weet U dat adre, niet dan kunt

1!61" P°r P°stwi"el of Sir° 511000 overmaken aan NIWIN,

" ' 6t "iel °P Het Pakk6t V°°r

Vijf gulden betekent: Kerstvreugde voor een militair overzee!
^̂ n̂

In lamenwerking mei:

Band Ned.-lndiê, Kath. Thulifr..

Prot. Interk. Thuiifr.. U.V.V

Koninginnegracht 26 Den Haag


