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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l april kan het abonnementsgeld
a ƒ 1,40 voor het tijdvak l april—l oktober
1957 weer worden overgemaakt op gironum-
mer 190325, ten name van D. Wolters, Vor-
den. Nadien worden de onbetaald gebleven
kwitant ies ver/onden.

Tl l M rEJWu,FI.28.„

R. J. Koerselman
KRANSLEGGING

OORLOGSMONUMENT
Ter herinnering aan de nagedachtenis van
hen die vielen in dé bezettingsjaren 1940—'45
en ter herdenking van de dag, waarop Vor-
den bevrijd werd van het Duitse juk, zal op
maandag l april a.s., des namiddags G uur
aan de voet van het oorlogsmonument in het
plantsoen bij het Emmaplein alhier, door de
Burgemeester, in tegenwoordigheid van de
leden van het comité oorlogsmonument een
krans worden neergelegd.

BIOSCOOP
„Zij , die zich verkopen", is de titel van de
l ' i l m , die hedenavond in het Nutsgebouw ver-
toond wordt. Het verhaal speelt zich al in een
der Ainusementswijken van Par i j s en licht ons
in over het leven tier prostitué's. Als echter
de echte l i e fde in het spel komt geelt dit aan-
leiding tot hartroerende momenten.

FILMAVOND „VEILIG VERKEER"
Uitgaande van de afd. Vorden van de Bond
voor Veilig Verkeer, werd maandagavond j.l.
in de zaal van de heer Bakker een filmavond
gehouden die verzorgd werd door het Ver-
bond te Utrecht. De belangstelling hiervoor
had groter kunnen z i j n . De heer Folmer sprak
een kort openingswoord en wees op het grote
nut om vooral de verkeersregels te leren en
stipt in acht te nemen, getuige de b i jna dage-
l i j k s voorkomende verkeersongevallen met
dodelijke afloop.
Een drietal film werden achtereenvolgens ver-
toond, t.w. „De fiets", „De sterrit naar het
Uddelermeer" en „Klaar-over".
De aanwezigen genoten kennelijk van het ge-
bodene.

TOT PREDIKANT BENOEMD
Vicar is f. H. Schellingerhout, die in 1955 ge-
durende vier maanden leervicaris bij de Her-
vormde Gemeente a lh ie r is geweest en daarna
benoemd is tot vicar is van de Hervormde Ge-
meente Markelo, is nu beroepen tot tweede
predikant van Markelo.
Vicaris Schellingerhout zal op zondag 7 april
a.s. in de morgendienst bevestigd worden door
Ds. Jansen van Vorden en daarna in dezelfde
dienst z i j n intrede doen.

Solex f 349.5O
Solex Luxe f 399.50

Solex service station
A. G. TRAGTER, Telefoon 256

VOETBAL
Door de 14—0 overwinning van Vorden T ï '
op Baakse Boys I I J en de nederlaag van Socii
I tegen Steenderen II, heelt Vorden III weer
een voorsprong op Socii gekregen van 2
punten.
Met Baakse Boys had Vorden I I I zondag wei-
nig moeite. Er werd door de voorhoede, die
veel vr i jheid kreeg, geschoten dat het een
lust was en bijna alle schoten gingen op doel,
zodat de keeper b i jna doorlopend in actie was.
Dank z i j deze doelman mag Baakse Boys I I I
nog blij z i j n dal. de sland hij 14—0 bleet.
Vorden B ver loos op het n i p p e r t j e van War tv
veldse Boys A, terwij l het A - e l f t a l in de t h u i s
wedst r i jd tegen Keyenburgse Boys A met 5—3
zegevierde in een goed gespeelde wedstrijd.
A.s. zondag k r i j g t Vorden I bezoek van
Eibergse Boys I I I , dat lang niet meer zo sterk
s c h i j n t te z i j n als in het begin der competitie.
Vorden I I i s v r i j en Vorden I I I ontvangt om
12 uur Ratti II. Om in r u n n i n g te bl i jven
moet Vorden alle zeilen b i j ze t t en om deze
wedstri jd te w innen , hetgeen nog lang niet
zeker is, gezien de goede prestaties van de
tegenpartij in de laatste wedstrijden.

DAMMEN
De onderlinge competitie van de Vordensc
Damvereniging vordert goed, er is nu onge-
veer dr ie kwart der dubbele competitie ge-
speeld. De uitslag is nu als volgt:
Br enker—Hoevers 2—0; Lammer s—Groene
0-2; Masselink-Geerken 0-2; Oukes-Kl.
Bramel, afgebr.; Wentink—Wcijen 2-0; Lissen-
burg—Hoevers 0—2; Groene—Kamperman
0—2; Breuker—Rozendaal 2—0; Verslege—Fa-
ber 2—0; Geerken—Oukes 2—0; Masselink—
Oukcs 0—2; Groene—Wansink 1 — 1; Lammers
—Kampernian 0—2; Weijen—Berkelder 2—0;
Breuker—Geerken 0—2; Wentink—Verstege
2-0.

K.O.T. I BTLJARTKAMPIOEN
In de hoofdklasse van de 7ulphen.sc B i l j a r t . -
bond wist K.O.T. J in de wedstrijd tegen haai
concurrent De Berkelbrug I beslag te leggen
op het kampioenschap.
K.O.T. III werd in de 3e klasse kampioen.
Een mooi succes voor de Vordense biljarters.

Uit de Gemeenteraad
RIOLERING VOORLOPIG VAN DE

BAAN
Een voltallige Raad heeft dinsdagavond in
ver-band met de restauratie van het oude ge-
meentehuis voor het eerst vergaderd in het
gebouw Irene.
Een van de belangrijkste punten van de agen-
da, waarbij de Raad geruime t i j d stilstond,
was, wat de bestedingsbeperking voor onze ge-
meente betekent. Hierdoor worden de volgen-
de voorgenomen kapitaalswerken van de be-
groting 1957 getroffen:
1. Verbetering en uitbreiding van de straat-
verlichting; 2. Gedeeltelijke kosten van de
aanleg van een weg naar het industrieterrein;
3. Onderhoud van de Baakse weg in 1957; 4.
Reconstructie van de Molenweg; 5. Bouw van
een rioolwater-zuiveringsinstallatie; 6. Restau-
ratie van de dorpstoren; 7. Kosten van het
bouwrijpmaken van het "industrieterrein.
De voorzitter hield in verband hiermede van
de vele wensen voor 1957 nog een klein l i j s t j e
over, dat misschien verwezenlijkt kan worden,
n.l. de verdere restauratie van het oude ge-
meentehuis, de aankoop van een schrijfma
chine, het schoonhouden van de beerputten
der gemeentewoningen en de aanleg van zink-
putten, de verharding van de twee zandwegen
van Leopoldhoeve tot de Wienijesvoort en
die langs 't Nijenhuis en Lieferink tot de
Hengelose grens, de bouw van een Handvaar-
digheidslokaal aar r de landbouwschool, ver-
nieuwing wegens slijtage aan de leerwegen, de
aanschaf van diverse schoolmeubelen, vloerbe-
dekking e.d. cir uitbreiding van de Alg. Be-
graafplaats . Voor de beide grootsle posten
zullen B. 8c W. moeite doen om een lening
te sluiten, heigeen al gedeellelijk gelukt is.
De heer Heerink betreurde het diep dat de
riolering en waterleiding voorlopig weer va"
de baan z i j n evenals het b o u w r i j p maken van
het industrieterrein. Hij voelde er niets voor
om op deze wijze ie bezuinigen, temeer daar
Vorden — in tegensielling met vele andere
gemeenten — zeer zuinig heeft geleefd. Hij
vond dat de Raad hiermede niet akkoord
moet gaan en moet blijven vechten tol hel
biltere einde.
De voorzitter en het merendeel van de Raad
was dit niet met hem eens, want nu we op
deze wijze een sluitende begroting hebbe
aldus de voorzitier, krijgen we eerder vergun-
ning om de bovenj^rioemde kleinere w e r k ' » 1

ir il ie voeren. Er i^^eermalen over de riole-
nj^ric

metring geconfereerd mTt de minister en gedepu-
teerde staten, doch door de bestedingsbeper-
king is er nu geen schijn van k;ins. We heb-
ben ons eenvoudig bij de f e i l e n neer te
leggen.
De heer Wuestenen^Jjeloogde dal de gemeen-
te met deze werkd^Beeds jaren geleden had
moeten beginnen.
De heer Wesselink sloot zich bij de woorde;
van de heer Heerink aan en hoopte dat voor
de begroting 1958 deze twee werken de voor-
rang zullen hebben.
De Raad besloot voorts om tol onteigen i n - • •
over ie gaan van de gronden bestemd voor de
bouw van de 70 woningen. Van de gch-•
heid om bezwaren in te dienen, hebben de
drie eigenaren van de gronden gebruik <"
maakt. Alsnog zal door de rechtbank een des-
kundige aangesteld worden, die contact met
de eigenaren zal opnemen om tol een verge-
l i jk ie komen. De heer Meijer vroeg of de
pr i j s van de grond van de heer Poesse, welke
de gemeenie destijds gekocht heeft, als nor-m
gebruikt zal worden. Volgens de voorzitter
was dit een uitzonderlijk geval, daar h ic ro-
ook een woning stond, zodat de pr i j s van de
grond zelf niet te bepalen is.
De heer Wesselink vond de uilerste p r i j s v?'
f l,.HO per meter voor de gronden van de dr ir
bezwaarrnakende eigenaren wel wat te laafT
in verhouding tot die van de heer Poesse. Een
onpartijdige deskundige zal dit, aldus de voor
zitier, straks uitmaken.
Van de verdere besluiten kunnen we nog mei
den dat voor de functie van doodgraver op de
Alg. Begraafplaats wegens eervol on t s l ag v a - '
de huid ige f u n c t i o n a r i s uil de elf sollicitanten
de heer J. H. Lenselink, Pr ins Betnhardweg
19, werd benoemd.
Bij de rondvraag kwam de heer Wesselink
met de suggestie om tesamen met de gemeenie
Hengelo straks een r ioo lwa te rzu ive r ings ins t a l -
latie te bouwen ongeveer op de grens van
beide gemeenten.
Dit kon wel eens een grote besparing beteke-
nen daar anders elke gemeente a f z o n d e r - l i j k
zulk een ins ta l l a t i e zou moeten bekostigen.
Er zullen dan buizen gelegd moeten worde-"
en een pompinstallalic is dan eveneens nood
zakelijk. B. & W. zegden toe deze m o g H i j i -
heid te onderzoeken.

l.ast van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

Verder vroeg de heer Wesselink nog naar het
plan tol betere afwatering van de Almense
weg, welk plan nog steeds op zich laat w a c h -
ten. Over het schoonmaken van de vervuilde
sloten bij de woning van de heer Bosman had
B. 8c W. nog steeds geen bericht ontvangen
van het Waterschap.
De heer Wuestenenk vroeg nog het een en
ander over de huisnummering i r r de buiten-
wijken. Speciaal de huidige nummering van
de Almense weg C 150 a, b, c, d, etc. geef l
aanleiding lol v e r w a r r i n g .
De voorziiier was dat met hem eens, doch d
bestedingsbeperking sluit de mogel i jkheid om
hierin verandering te brengen voorlopig
buiten.

KERKDIENSTEN zondag 31 maart.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Bevestiging ouderling

Geref. Kerk

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

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 30 maart van 5 uur tot en met
zondag 31 maart Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 22 t.m. 28 maart.
Geboren: d. v. A. Ch. Gotink en H. Go-
tink-Wolters.
Ondertrouwd: F. Eskes en J. Wentink.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 89 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f 5 6 . — per stuk.
Handel was traag.

VERGADERING WINKELIERS-
VERENIGING

De Vordense winkeliersvereniging heeft in
hotel Bakker, onder voorzitterschap van de
heer Schuriirk, haar jaarvergadering gehou-
den. Uil hel j a a r v e r s l a g varr de secretaris, de
heer H. Luih, kunnen we mededelen dat de
vereniging thans 79 leden telt, wat een kleine
s t i j g i n g betekent.
De zomerattraclies z i jn weer goed geslaagd en
trokken veel belangstelling.
Een zeer groot succes was de cursus in ver-
koopkunde, gegeven door de heer Frank Bibo.
Aan deze leerzame cursus namen 55 cursisten
deel. Ook de St.-Nikolaasactie was weer goed
geslaagd en gaf een belangrijk hogere omzet
van de zaken te z ierr dan het vor ige jaar .
Het verslag van de penningmeester, de heer
H. Elbrink, liet een batig saldo z i e r r .
Bij de bestuursverkie/ ing werd de heer H. El-
b r i n k herkozen, in de p l a a t s van de lieer H.
Wullink, welke zich niet meer herkiesbaar
stelde, werd gekozen de heer H. Boersma (Fa.
Olihuys). A

Hel bestuur zal tranRn dit j aa r de zomer-
a l t rac t ics en igsz ins uit te breiden. N a a s t het
t o u w t r e k k e n tussen de \ e r s j i i l l e m l e Vord
wijken, zal men t r a c h t e n ook een w e d s t r i j d
tussen tic winkel ier s |̂ organiseren in hei
touwtrekken.
Verder zu l l en pogingen gedaan worden om
een gekostumeerde voetbalwedstrijd op touw
te zet ten. Vanzelfsprekend zal de OkUVorden-
se Markt weer niet ontbreken.
De rondvraag leverde ditmaal geen bijzonder-
heden op.

UITVOERING D.E.V.
Voor een goed gevulde zaal v a r r het Nutsge-
bouw trad vrijdagavond de toneelvereniging
D.E.V. met het boeiende toneelspel „Hel oude
Ijzer" van Hans N'esna voor hel voetlicht.
D.E.V. heeft met dit stuk een goede greep
gedaan en het behoort ongetwijfeld tol een
van de besle slukken, die deze loncelvcrcni-
ging alzo in de loop der jaren heeft gebracht.
De inhoud draai t om een verzwegen er fenis ,
die een dorpssmid had gekregen, doch w a a r -
mee deze toch later, in dit geval, op de plan-
ken moest komen. Dat geld alleen niet ge-
lukkig maakt, ondervonden hierna de fami l i e -
leden, die er goede sier mee maakten met on-
vermijdelijke ruzies als gevolg.
Uiteindelijk liet het slot weer een algehele
verzoening zien. Het was echt een stuk van
deze t i j d en voegt men hierbij, dat het spel
uitzonderl i jk goed was, dan ka r r men zich in
denken dal de vele toeschouwers er- volop van
hebben genoten.
Er was b l i j k b a a r - f l i n k gestudeerd, want het
stuk zat er goed in. /onder- aa i r het spel der-
overigen tekort te doen, w i l l e n we een ex t ra
p l u i m brengen aan de t ienjar ige Gerda H e l l e
wegen, die haai moe i l i jke rol van inva l ide
kleindochter bi jzonder goed speelde. Onder-
een har te l i jk applaus kreeg zij a a i r het slot
van de voorstelling dan ook een extra woon!
van lof van de voorzitter, de heer- Joh. M a r i n -
sen, vergezeld van een sotivernirtje.
In diens openingswoord heette hij in het b i j -
zonder burgemeester van Arkel . a f g e v a a r d i g -
den van de toneelclub „Vorden", V.O.P. uit
het Medler en van de buurtvereniging Delden
welkom.
De decors, kostuums err g r imcr ing waren ir!
stekend verzorgd.
Tot slol werd er nog enige: l i j d geze l l ig ge-
dans t , waa r -b i j hel Vordense ensemble ...Soii"
and Rijlhm" voor dansmuziek zorgde.

ERNSTIG ONGEVAL
Onze plaalsgenooi Jan Lichtenbarg is I K t

s lach tof fe r geworden van een ernst ig verkeers-
ongeval in Warnsveld. / i j n bes te lwagen kwam
in a a n r i j d i n g nrei eerr vrachtauto, die door de
gladheid van de weg s l i p t e . De cabine van de
bestelwagen werd in elkaar gedrukt en L.
raakte zodanig beklemd, dat hel geruime t i j d
duurde eer men hem kon bevrijden.
Mei een dubbele beenbreuk en inwendige
kneuzingen werd h i j n a a r - hel z i ekenhu i s in
/u tphcn vervoerd. Hoewel z i j n toestand zich
eerst zeer ernstig l i e t a a n z i e n , s c h i j n t er nu
enige verbetering in te t r e d e n , zodat hel di-
recte levensgevaar geweken is.

BIJEENKOMST B.O.L.H. EN B.O.G.
De B.O.L.H. en B.O.G. afd. Vorden kwam in
hotel „Het Wapen van Vorden" in gecombi-
neerde vergadering bijeen. De v o o r z i t i e r van
de P>.().(; . , de heer H. Pelgrum, v e r w e l k o m d e
irr het bijzonder de heer H. J. Wentink, hoofd
van de Lager-e Landbouwschool ie Eibeigen.
Hij deelde vervolgens mede, dat de a f d e l i n g
Hengelo (G.) bij de gehouden toneelringwed-
s t r i jd mei hel toneelstuk , ,Meis je met het
Leemvenjong", een eers te p r i j s had behaald.
Dit stuk zal dooi' de afd. Hengelo ((i.) op 2.
april a.s. in holel Langeler a l d a a r worden
opgevoerd voor leden van de B.O.L.H. en
B.O.G. Op K) ap r i l a.s. zal voor het p u b l i e k
in genoemd hotel een heropvoering van dit
stuk worden gegeven. Voor- een bezoek aan
deze eerste avond gaven zich enige leden op.
De heer Wentink besprak vervolgens op
boeiende wijze hel boek „Kai Munk", domme-
dichter en martelaar.
De voorzitier dankte de heer Wentink voor
z i j n prachtige boekbespreking, die met l an -
l a a i n p l a a t jcs werd verduidelijkt en bood hem
als blijk van waardering een doosje s i g a r e n
aan.

BROMFIETS VERKEERSEXAMEN
'Pol beslui t van de bromfietscursus, georgani-
seerd door de Vereniging voor Ve i l ig Vei
afd Vorden, werd woensdagavond een brom-
fietsverkeersexamen gehouden, waaraan door
.') l personen werd deelgenomen.
Dit schriftelijk examen bestond uit een 50
vragen, waarvan er 15 betrekking hadden op
de voorrangsbepal ingcn en de rest op de an-
dere gebieden der verkeerswetgeving. Dat hei.
examen piltig was, bleek wel ui t het a a n t a l
fouten dat door de cursisten gemaakt u
Niemand slaagde foutloos.
Aan 'l eirrd van de avond reikle de heer Fol-
mer, met een toepasselijk woord, de diploma's
uit. Hij wekie ieder op zich in de ve r s t r ek t e
brochures ie blijven verdiepen en meende als
troost tot de gezakten te moeten opmerken
dat het wel aardig is het diploma te b e z i t t e n ,
doch dat ook de minder gelukkigen s te l l ig
veel t i jdens deze cursus geleerd zu l len hebben
teneinde veiliger te r i j d e n . Een b i j zonder
woord van dank ontv ing wach tmccs i e r Kok
voor z i j n bereidwilligheid deze cursus te le i -
tien evenals de heer Van D i j k voor 't samen
s t e l l en van het examen en de h e i e n leden van
de moto rc lub , die zich b e s c h i k b a a r - s te lden
voor de correctie van het werk. 11) dee lnemeis
on tv ingen h i e r n a het speciale d ip loma van hel
Yei l iond.
Tot slot dank t e de lieer De Vries namens a l l e
curs i s ten , de heer Kok voor de w i j z e l
c ' i i hij sprak de hoop uit dat ook in 't volgend
win te r - se izoen eerr dergelijke c u r s u s gehouden
zal worden.

FILMAVOND N.V.V.
Uitgaande van de afd. Vorden van de Be-
stuurder sbond van hel N.V.V. werd donder-
dagavond in de N u l s z a a l een f i l m a v o n d ge-
geven voor de leden.
Nada t des middags voor b i j n a een -WO-tal k i n -
deren k i n d e r f i l m s werden vertoond, o.a. d-,
spannende a v o n t u r e n van Abbot t en ( los le l lo ,
'Pien kleine negertjes, alsmede de mooie
lekenfi lm, kon de voorzitter van de a f d e l i n g
Vorden, de heer1-G. Koerselman, een v r i j g >
a a n t a l leden welkom heten, w a a r i n spr. mede-
deelde dat de/c avond n ie t als een propa;
distische, doch z u i v e r als een cu l tu re l e moesl
worden gezien. Verder- wenste spreker a l l en
ceir genoegl i jke avond toe.
De f i l m s als „Gouden oogst" en „Leer de a a r
de bewonen" gaven een beeld wat. t i j d e n s de
afgelopen 50 jaa r door hel N.V.V. is lo ts tand-
gebracht. Films opgenomen ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van het N.V.V.
Na de pauze kwam de h o o f d f i l m „100 m a n -
nen en eerr meisje" op hel w i t t e doek.
Voor de leden van hel N.V.V. was het e
mooie ontspanningsavond.

DOOR EN DOOR
*• VLEKVRlJ

, KEUKENGARNITUUR N. 27 45

R. J. Koerselman

GEMEEN TE AVON D GEREF. KERK
In „Irene" werd maandagavond een gemeen-
te-avond van de Gerel'. Kerk gehouden, onder
leiding van Ds. Duursema.
Na het zingen van Ps. .">."> : l l en gebed, sprak
de voorz i t ie r er z i j n vreugde over ui l dal de1

opkomst d i tmaa l zeer goed is ie noemen. Spr.
hoopte dat door d e g e l i j k e avonden de band
tussen de leden onder l ing verstevigd wordt.
Vervolgens kwam aan de orde de rekening en
verantwoording der kerk, alsmede die van
zending , e v a n g e l i s a t i e en d iakon ie .
\ ada t een a a n t a l vragen hierover- waren bc
antwoord door- v o o r z i t t e r , c o m m i s s i e - van be-
heer en de boekhouder, werden deze v e r a n t -
woordingen onder- dank voor de opste l ler - ,
goedgekeurd.
Na de pauze volgde eerr korte ca t i se r ie van de
voorzitter over de zend ingsa rbe id van de mis-
sionaire predikanten in Poerwodadi (Indo-
nesië).
De heer f. B. Scho l l en , o r g a n i s t der kerk
handelde het onderwerp: „Het l ied in de K i e
dienst".
Op beide- onderwerpen ontspon zich een u i t -
voerige bespreking.



l
GESLAAGDE EXPOSITIE VAN WONING-

INRICHTING POLMAN
De fleurige voorjaarsexpositie, welke de Wo-
ninginrichting „Het Binnenhuis" van de fa.
Polman in zaal Bakker hield, heelt zeer grote
belangstelling getrokken.
Het leek enigszins op een zakenbeurs in het
klein, want behalve de ia. Polman, die natuur-
lijk het leeuwenaandeel in deze fraaie exposi-
tie voor haar rekening had genomen, had de
fa. Klumper de zaal fleurig opgesierd met
bloemen, de fa. Dekker had gezorgd dat de
muziek niet ontbrak en had bovendien een
aantal van de nieuwste radio's geëxposeerd.
Smederij Florijn maakte gezellige hoekjes met
haarden en kachels, terwijl tenslotte ook De
Gems aanwezig was met een collectie fraaie en
moderne lampen, glas- en aardewerk en was-
machines.
Vanzelfsprekend werd de meeste ruimte in be-
slag genomen door de fa. Polman en men kan
haast geen artikel, benodigd bij een woning-
inrichting bedenken of het was aanwezig in
meerdere kwaliteiten en modellen.
Moderne meubels in lichte kleuren, meubels
in rotan, karpetten, tapijten, linoleum in tal-
loze kleurschakeringen, gordijnstoffen, vitra-
ges te kust en te keur, Zweedse stoffen en stoe-
len, kokos, bedden, matrassen en wollen de-
kens, kortom het was voor de zeer vele be-
zoekers een waar paradijs op woninginrich-
ting-gebied.
Dank zij de fraaie en overzichtelijke wijze var
etaleren sprak haast elk artikel voor zichzelf
en waar nodig, verleende de heer Polman met
zijn staf nog vakkundige voorlichting.
Ongetwijfeld zal de inrichting van deze ex-
positie vele uren werk gekost hebben, doch
net was dan ook de moeite waard deze te zien,
Dank zij een overzichtelijke prijslijst met de
nummers der artikelen, welke elke bezoeker
ter hand gesteld werd bij het binnenkomen,
werd onnodig gevraag voorkomen.

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST VOOR
DE MIDDENSTAND

Sinds enige jaren is er een Rijksvoorlichtings-
dienst voor de middenstand ingesteld. Daar
vele zakenmensen niet weten hoe ze hier pro-
fi j t van kunnen trekken, willen we hier een
korte toelichting geven op het werk van deze
belangrijke dienst.
In alle provincies is een middenstandsconsu-
lent aangesteld. Deze geeft voorlichting ovei
het middenstandsbeleid van de Overheid en
hij geeft ook adviezen op bedrijfseconomisch

f ebied aan de middenstanders,
o kan men inlichtingen krijgen over krediet-

regelingen, de vestigingswet, het midden-
standsonderwijs, bepalingen inzake de bouw
van nieuwe bedrijfspanden, sociale voorzie
ningen, enz. Deze inlichtingen kan iedere
middenstander individueel bekomen, doch
vooral voor winkeliersverenigingen e.d. is
hier een prachtige kans eens een spreker te
laten komen op hun vergaderingen. De con-
sulent is ook bereid adviezen te geven voor
middenstandsacties en demonstraties.
De bedrijfseconomische voorlichting omvat
voorlichting over produktiviteitsopvoering,
moderne bedrijfsadministratie, verkoopmetho-
den, afbetalingssystemen, zelfbediening, post-
orderverkoop, het belang van de middenstand
bij vreemdelingenverkeer, enz., enz.
Zoals de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
voor de boeren een grote steun is, zo wil ook
de consulent voor de middenstand de /aken-
mensen voorlichting geven op velerlei gebied,
Als consulent voor de provincie Gelderland
is werkzaam: Drs. J. Jacobs, Bovenbfugstraiu
29, Arnhem.

VOLKSFEEST MEDLERTOL
Woensdagavond werd in zaal Eykelkamp te
Medler onder voorzitterschap van de heer
Aaten, directeur der Coöp. Zuivelfabriek „De
Wiersse" door het bestuur van het Comité
Volksfeest Medlertol in samenwerking met de
leden der diverse commissies een gecombi-
neerde vergadering gehouden.
Getracht zal worden om het jaarlijkse Volks-
feest dit jaar te houden op vrijdag 20 en zater-
dag 21 september a.s., terwijl een week te-
voren, n.l. op zaterdag 14 september de tra-
ditionele avonddropping voor voetgangers zal
worden gehouden.
Wegens vertrek van de secretaris-penning-
meester, de heer J. van Amerongen, naar
Waddinxveen en de heer G. Bouwmeister
(Onstein), die emigreert naar Canada, werd
besloten voor de/e vacatures een tweetal per-
sonen aan te zoeken. Besloten werd de func t i e
van secretaris-penningmeester voortaan te
splitsen. Als nieuwe secretaris werd geko/c-n
de heer A. J. Ribbers en a l s penningmeester
de heer J. Voskamp. Aan de beide scheidende
leden werd door de voorzitter harteli jk dank
gebracht voor het vele belangeloze werk, dal
zij verschillende jaren voor het Volksfeest had-
den verricht.

RATTI-NIEUWS
Ratti is door een 3—4 zege op hekkensluiter
Erix uit Lievelde weer enkele plaatsen op de
ranglijst gestegen en is thans uit de gevaar-
lijke degradatie-zone geraakt. Hoewel Erix tot
de zwakke zusjes der afdeling behoort, werd
het evenwel een bijzonder spannende str i jd ,
waarbij de spelers van Lievelde zelfs een 4—1
achterstand gedeeltelijk wisten in te lopen.
Ratti had met rust een 3—1 voorsprong.
Het tweede Ratti-team verrichtte een uitste-
kende prestatie door in Doesburg een kleine,
doch verdiende 0—1 zege te behalen op R.K.
D.V.V. II. De junioren waren vrij.
Daar het eerste zondag vrij is voor de com-
petitie zal thuis een vriendschappelijke ont-
moeting worden gespeeld tegen St. Walburgis
I uit Zutphen.
De reserves krijgen een zeer lastige uitwed-
strijd, n.l. tegen Vorden III op het terrein bij
het zwembad. De uitslag zal van belang z i jn
voor het bc/etteii der bovenste p l a a t s in die
afdeling.
De A Junioren mogen in Baak wel oppassen
want Baakse Boys A z i jn thuis niet gemakke-
lijk te verslaan.

KATH. VOLKSPARTIJ AFD. VORDEN
De K.V.P. afd. Vorden—Kranenburg hield in
zaal Schoenaker een druk bezochte ledenver-
gadering onder presidium van de heer A. J.
Meyer. Deze heette in zijn openingswoord bij-
zonder welkom pastoor H. Pensioen en de
vele jongeren. Hierna werd het woord ver-
leend aan de heer H. Brouwer uit Brummen,
secretaris van de Statenkring Zutphen der
K.V.P., die een inleiding hield over de actuele
politiek. Spreker gaf op beknopte wijze een
uiteenzetting over de verschillende actuele
problemen als bestedingsnota, bezitsvorming,
de uitbouw der sociale verzekering, de wet op
de algemene kinderbijslag, de weduwen- en
wezenvoorziening etc.
Nadat nog verschillende vragen naar genoe-
gen van allen waren beantwoord, werd na de
pauze het financiële verslag uitgebracht dooi-
de penningmeester, de heer H. Folmer.
Vervolgens werd een Forum gehouden over
de Gemeentepolitiek met als forumleden de
beide K.V.P. raadsleden, de heren A. J. Meyer
en Joh. Heerink. Als gespreksleider trad op
de heer H. Folmer. Er werden vele monde-
linge vragen gesteld over de actuele proble-
men der gemeente, die tot volle tevredenheid
van allen werden beantwoord.

TAFELTENNIS
Het herenteam N.T.T.C. I zag kans om in de
3de klasse A gelijk aan kop te komen met
Wijk 16 uit Deventer door thuis met 6—4 te
winnen van D.T.T.C. V. De belangrijke ont-
moeting Wijk 16—N.T.T.C. I eindigde echter
onbeslist (5—5), zodat de eerstvolgende ont-
moeting van het eerste vermoedelijk de titel
zal brengen. Een prachtige prestatie tot nu
toe van de herenl
Het tweede verstevigde haar positie op de
ranglijst door met 4—6 te winnen van de
Hoven II (in Deventer) 3e klas C, terwijl ook
het derde succes boekte, door liefst met 10—0
te zegevieren over Swift IX.
In 4 A wist het vierde een verdienstelijke zege
te behalen op S.S.D.V. III (Deventer) met 3-7.
In A.K.F. II moesten zij echter met 2—8 het
loodje leggen.
Met de dames ging het niet zo goed. Zij ver-
loren resp. van de Toekomst II met 10—0 en
van de Toekomst III met 2—8.
In de Jeugdklasse moest N.T.T.C. A twee
nederlagen incasseren, n.l. met 1—9 van Sint
Walburgis A en 1—9 van de Toekomst A.

ONDERLINGE VEEWAGEN KRANEN-
BURG

De Vereniging Onderlinge Veewagen Kranen-
burg is ter ziele. Op een j.l. dinsdagavond in
café Schoenaker op de Kranenburg gehouden
ledenvergadering, onder voorzitterschap van
de heer J. Norde (Stegeman) werd besloten
om de vereniging op te heffen, daar een vee-
wagen in de tegenwoordige tijd praktisch
geen nut m^^heeft en al het vervoer van vee
per auto g^Riedt. De bestaande veewagen,
die gestationeerd stond bij de heer Schoenaker
werd voor ƒ 30,— aan een der leden verkocht.
Het saldo van ƒ 111,— werd onder de leden
verdeeld. J^

Steeds de laagste prijzen!
^ 250 gr. G-racia, heerlijk koekje 53 et
^ l pak gevulde biskwie 58 et
^ 100 gr. gevulde choc. eitjes 35 et

l pot aardbeienjam 59 et
l pot kersenjam 59 et
3 grote repen chocolade 49 et
l grote ontbijtkoek 39 et
7 stukken prima toiletzeep 98 et

ALS EXTRA RECLAME:

boterhamworst, bloedworst en rook-
vlees, 150 gram 59 et.

•

•
+ LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
^ Zutphenseweg Telefoon 415

Vordense Bad- en Zweminrichting
„In de Dennen"

Algemene vergadering
op woensdag 3 april 's avonds 8.30 uur

in Hotel Bakker.
Het Bestuur

j >c aose^

X Voor 't a.s. seizoen grote keuze X
X in X

Strohoeden

xx

Kroneman-Jörissen
Hedenmiddag 4.3O uur

gesloten.

VOOR HET DESKUNDIG

slijpen en repareren
van

motor- en handgazongras-
machines

Henk van Ark
Telefoon 554

Alleen zaterdag!
500 gram spek 80 et

500 gram rook worst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et

200 gram gebraden gehakt 75 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongenworst 60 et
200 gram Berliner leverworst 75 et

200 gram leverkaas 75 et
500 gr. Berner braadworst 175 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

3 april

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

• ̂ •••̂ ^ •̂—•̂ •̂ — 1 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂•••̂ ^

Wildenborch

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april

UITVOERING
door deToneelvereniging T.A.O.

Opgevoerd wordt het toneelspel in 3
bedrijven;

„Melodie uit het verleden"
Geschreven door Niek Stam.

Regie: A. Haneveld, Lochem.

Aanvang half acht in de Kapel.

J
PRACHT SORTERING

Vitrage's
met geborduurde rand reeds

vanaf

f 2.65
SchooMerman, Vorden

Empo Rijwielfabriek
VORDEN

vraagt voor spoedige indiensttreding

l Tekenaar Constructeur.
Allereerst zal gelet worden op de
kwaliteiten als ontwerper van Werk-
tuigbouw- en Bouwkundige projecten,
terwijl een goede opleiding tot aanbe-
veling strekt.

Inlichtingen bij de fabrieksportier en
's avonds bij de Heer H. C. Meulen-
brugge, Nieuwstad 45, Vorden.

„Nu is het tijd"
voor het zaaien van

Ie Kropsla
Pompwortel
Radijs
Ie Doperwten

DERKSEN
Zutphenseweg

Dansschool Houtman
geeft Privé-lessen aan
huis.

Plastic-doek
vervangt GLAS voor
schuren.kippenhokken,
volières enz. en is veel
goedkoper!

-k Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

Pracht kollektie
Gordijnstoffen,
Balatum,Cocostapijt
Jabo, Bouclé. enz.
ZIE ETALAGES.

Ons devies: vlotte be-
diening, keurige af-
werking.
fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Grote voorraad
Weekendtassen,
Koffers,
Fietstassen,
enz.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Wegens familie^
feest maandag l
april de zaak de
hele dag gesloten

A. J. Eykelkamp

A.S. ZONDAG
Om 2 uur

Vorden l
Eib. Boys III

Wederom
leuerbaar:

Nodiphtent-Habé
De door de Rijksserum
inrichting goedgek.
entstof voor uw pluim-
vee, tegen diphtcrie en
pokken (met rijkscon-
trolemerk).

Hoxaline
tegen blinde- en dunne-
darm coccidiosis.

Paracillioe
ter behandeling van
Parathyphose, Coliba-
cillose en andere darm-
infecties.
Bij kuikens 1-3 weken.

Microst
voor massabehandeling
van pluimvee bij adem-
halingsziekten.

Vicasol A-D 3
de meest volledige vi-
taminestoot voor uw
kuikens, jonge hennen,
kalveren, lammeren en
veulens.
Alle produkten van
Dr. De Zeeuw.

Drogisterij De OldeMeulle
J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Zo juist ontvangen
pracht kollektie fijne
lederwaren:

Beursjes, Porte-
monnaies, Naait! ui,
Manicure-étui,
Kamétüi, Toiletétui
enz.

Zo'n fijn spul, ge-
woonweg om te zoenen
fa G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Behang
Plaksel
Randen

Uiterweerd
Grondverf
Lakverf
Parafinlak

Uiterweerd
Kwasten
Waterverf
Kippenglas

Uiterweerd
Alluminium
Vloerlakverf
IJzermenie

Uiterweerd
Schildersbedrijf
Nieuwstad 1

Dames rundl . jassen
f 132.50

veulen f 160.—
Heren rundl. jassen

f 125.—
veulen f 162.50

Plasticjassen, heren
f 62.50

Rengordels f 8.—
Valhelmen, wanten,
brillen, enz. Op leren
jassen l jaar garantie.

G. W. Luimes
Telef. 421 Vorden

Retextnringbedrijf

„Accuraat" Oldenzaal
Wacht niet tot de
paasdrukte, maar laat
thans reeds uw zomer-
kleding tricoleren of
drijmastern.
Tevens het adres voor
het reinigen van uw
overgordijnen, vloer-
kleden etc. Onz. stop-
pen van alle weefsels
en verven in alle mo-
derne pasteltinten.
Binnendriedagen klaar
Depot: H. LUTH,
Nieuwstad, Vorden



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling on-
dervonden bij onze 55-
jarige echtvereniging.

J. Norde
H. Norde-

Luijmes

Linde E 21.

Mevr. Dr. Verhage,
't Klaphek, Damlaan 3
Eefde, Telefoon 2177
Zutphen, vraagt tegen
l mei of eerder een
FLINK MEISJE voor
dag en nacht Meer-
dere hulp aanwezig.

Wegens teleurstelling
KOST & INWO-
NING gevraagd voor
direct door heer op
leeftijd, P.G.
Brieven letter Z. bur.
Contact.

Nette jonge man, 21
jaar zoekt net KOST-
HUIS te Vorden of
omgeving. Brieven aan
Dolphijn, fotograaf.

VATEN te koop,
verschillende maten.
N.V. Chroomlederfa-
briek.

X' Zondag 31 maart hopen onze gelief- Q
de ouders A

A. J. Eykelkamp
en

Te koop een gebr.
DAMESRIJWIEL o
ruilen voor h. rijwiel
Te bevr. Julianalaan
34.

Te koop ACACIA
POSTEN. Wed. H
Klein Bleumink, C 101
bij den Bramel.

Te koop enige ACA-
CIA'S en EIKENBO-
MEN. Inlichtingen bi
P. Rozie, Kerkstraat
15, Vorden.

Te koop goed onder-
houden MOTOR, 150
c.c. Dr. Staringstr. 5.

Te koop 2e hands
JONGENSFIETS, 10-
12 jr. K. Hoetink,
't Hoge 13.

Wie nadenkt
weet het

VIVO
deelt de lakens

uit!
250 gr. Reeruggetjes
een lekker koekje
10 punten 68 Ct

2 grote rollen
beschuit
10 punten 58 Ct

l grote koek
10 punten 51 Ct

Bebogeen
caramelboterham
pasta
grote pot
10 punten 82 Ct

150 gr. Lonka
toffees
10 punten 54 Ct

Slasaus Locarno
per fles
20 punten 94 Ct

Th. J. Eykelkamp-Frericks

hun 25-jarige echtvereniging te her- ^
denken. Dat ze nog lang voor elkaar U

M en voor ons gespaard mogen blijven w
u is de wens van hun dankbare kinde- u

ren en verloofde.

Vorden, maart 1957.
Medler E 109.

Gelegenheid tot feliciteren op
maandag l april van 4— 5.30 uur
in zaal Eykelkamp.

Bloedwijn
verdrijft de z.g. voor-
jaarsmoeheid.
Hele fles f 4.5O
Bij 250 gr. Locarno
margarine altijd 5
punten.

7 stukken bloemen
toiletzeep

voor f 1.—
Gratis verkrijgbaar
boekjes voor de
Goedzo-actio.

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

Opeiellevereniging Warnsveld
Maandag 8 april, 's avonds 8 uur
wordt in het Nutsgebouw te Vor-
den opgevoerd de prachtige ope-
rette

lm weissen Rössl
van Ralph Benatzky

•fc Overbekende melodiën
ir Prachtige, decors
ir Schitterende costuiinis

Entree f 1.75 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken vanaf dinsdag 2 april bij J.
H. Schuppers, Dorpsstraat 11, Vorden

VOOR EEN

Oxford
Costuum
of

Gabardine
Jas
naar

*
*

EEN

evroutv,
U komt toch ook met
uw man a,s» woensdag
3 april 's avonds half
acht in het Nutsgebouw*
Tractatie
Verloting
Muziek
en

optreden van de «Hei-
kneuters" in een geheel
nieuw programma*

AVOND VAN ONTSPAN-
NING.

Toegangsbewijzen en inlich-
tingen in onze winkel.

SMIT Zutphenseweg

TER DEKKING
de aangekochte Nederlands Landvarken,

stamboek- en premiebeer

8376 S.
b+ voor algemeen voorkomen en type.

Dekgeld f I0.~,
en stamboek- en premiebeer

8336 S.
Dekgeld f 7.50,

bij H* J» Groot Roessink
Zelhemseweg C 28, Ruurlo
Bellen: Telefoon 4, Heurne

Ophaaldienst Huisafval
Vanaf heden moeten de vaten
van huisafval 's morgens half
acht aan de weg zijn»

Het Bestuur

Gevraagd met mei ne
DAGMEISJE of hulp
voor enkele dagen pe
week.
H. Wesselink.Insulin
delaan.

Te koop BROM-
FIETS, Berini.
Egbers. Ruurloseweg
D 8b.

Te koop zwaar nuch-
ter STIERKALF.
L. Groot Bramel, C
94, Mossel.

Te koop 400 Mulder
PANNEN, 7 ijzeren
RAMEN met glas,
maat 142x135.
L. Velhorst, Burg.
Galléestr. 25, Vorden.

Te koop EETAARD-
I APPELEN, noorde-

ling en ijsselster.
J. W. Vruggink, B 52

MANGELS te koop.
W. Maalderink, Mis-
pelkamp.

Te koop jonge HEN-
NEN, zes weken oud,
WxR. H. Robbertsen
Opfokbedrijf, Delden.

Te koop r.b. STIER-
KALF, 8 dagen oud.
L. Steeman, B 5.

BIGGEN te koop en
een r.b. STIERKALF.

l H. L. Memelink,
Hengeloseweg,

BIGGEN te koop bij
A. }. Vruggink, Riet-
huis, Delden.

Te koop een prima
STORTKAR.
Café „de Zon".

Schooldennan, Vordeiii

Uit een kollektie van
plm. 200 Tour-, Sport-

en Kinder-

RIJWIELEN
in div. kleuren en

modellen
„GAZELLE" en

„RUDGE"
uit U zeer zeker Uw
keus kunnen doen.
Zie onze etalages
Overwelving en

Rozengracht
(hoek Br.kerkplein)

Fa. K. Siersma
H. Hüsken & Zn.

Telef. 2824, Zutphen
Inruil, Verkoop, Verhuur

Kinderrijwielen
vanaf f 69.75.

Heineken's

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heinekcn's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) het geheim ken t.

f Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

* De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed blijft.

Schoonmaakttjd
ALLES wat
gaarne.

U hiervoor nodig heeft leveren wij U

Ook dit jaar zijn onze kollektie's van dien aard, dat U er zeer zeker keuze
uit zult kunnen maken.

Vitrage's en Overgordijnstoffen,
een prachtige geheel nieuwe kollektie in mooie moderne dessins,
voor salon-, woon-of slaapkamer, vraagt U onze eigen stalenkollektie.

Vloerbedekkingen.
Balatum en Linoleum, keuze uit meer dan 25 voorradige dessins,
ook in verto tapijt de nieuwste dessins in voorraad.
Behangselpapier
voor woon- en slaapkamers, grote voorraad met plakmeel.

Jubileum-aanbieding binnenveringmatrassen

bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze inkoopvereniging
„De Graafschap".
Ook uwe oude matrassen worden door ons vakkundig overtrokken
met damast en zonodig bijgevuld.
Trouwlustigen.
Een zeer bijzondere jubileum-aanbieding slaapkamerameublementen
in 15 verschillende nieuwe moderne modellen,
Bankstellen
leveren wij uit voorraad.
Woon- of eetkamerameublementen,
de nieuwste modellen met en zonder dressoir, de clubs en stoelen
worden op eigen werkplaats gestoffeerd. Ook KW oude stoelen
worden door ons vakkundig overtrokken, vraagt stalen en prijzen.
Cocosj^ijt-lopers voor trap en gang.
Een unieke kollektie in de allernieuwste dessins.

Wij kunnen onmogelijk alles etaleren. Onze toonzaal en verdere beschik-
bare ruimte sté^^i wij gaarne voor U beschikbaar.
Alle stoffen en meubelen leveren wij U direct uit voorraad, daarom
goedkoper.

VOOR HET BETERE WERK

WONINGINRICHTING

Zutphenseweg 7, Vorden — Telefoon 383 J
CJteecls

000000000000

Mantelcostuums

Tricot deux-pieces
Ook met 10-baans rok

Voorjaarsjaponnen

Toppers

3|4 jasjes

Rokken

Blouses

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard!

TEL. 381

Nutsgebouw
Telefoon 500

V O R D E N
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 7 april, S uur

Een meeslepende film vol levensvreugde

De levensroman van
Johann Strauss

met: Bernhard Wicky, Hilde Krahl,
Annemarie Düringer.

Een overvloed van hartveroverende
Strauss' walsen: Wiener Blut, Frühlings-
stimmen, Geschichten aus dem Wiener-
wald, An der schonen blauen Donau.

C Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

•A- Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

WANDELKAARTEN
Huize Vorden

vanaf heden uitsluitend ver-
krijgbaar bij Sigarenmagazijn

Eijerkamp a 35 cent*



NU
is het de tijd voor iets
nieuws!

*
Rijwielen

ruime keuze in Empo, Ga-
zelle en Locomotief.

Bromfietsen
Sparta vanaf f 548.—
Locomotief vanaf f 399.—

Motoren
Sparta vanaf f 1325.—
Jawa vanaf f 1095.—

Scooters
o.a. Lambretta vanaf f 1250.—

Voor de betere merken en goede
service naar

R. G. J. Kuypers
Telefoon 393

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Chem. reinigen Verven

ATTENTIE!
Door overstelpende drukte zijn wij
niet in de gelegenheid u regelmatig te

bezoeken.
Daarom verzoeken wij u beleefd ons
's maandagsmorgens voor 9 uur be-
richt te zenden dan komen wij de-
zelfde dag de goederen nog ophalen.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.

Boekenweek
30 maart - 6 april

Koopt tijdens de boekenweek
een boek, bij aankoop tenmin-
ste van f 4.50 Ned. boeken,
ontvangt U „Het Geschenk"
cadeau.

De jeugduitgave „De Muze en het
meisje", gedichtenbundel, verkrijgbaar
voor 75 et.

FA. HIETBRINK

„Om
in een
lijstje

te zetten..."

Zo'n Sparzegel zou
je in een lijstje

zetten. Om elke dag
te bedenken:

Heerlijk om tien-
tallen guldens gratis

te krijgen van
De Spar.

Boterhamtraktaties :

Witte anijshagel, 250 gram . . 39 et, 8 zegels
Snij WOrst, 100 gram ..... 54 et, 11 zegels
Leverpaté, (Saks) 100 gram . . .39 et, 8 zegels
Pikante kaas, 250 gram . . . . 89 et, 18 zegels

Verrukkelijk, een echt Sparsnoepje:

Gevulde pruimen, 100 gram . .32 et, 6 zegels
Vruchtengelei eitjes, 1 so gr. . 48 et, 10 zegels
Choc. spritsjes m. kokos, 1 50gr 65 et, 1 3 zegels

, 200 gr. zondagsgebak 65 et, 13 zegels

Gedroogde peertjes, 1 so gram 59 et. 12 zegels

Alleen bij winkeliers met container:

Schelvis, diepvries, per pak . 120 et, 24 zegels

WETTIG GEDEPONEERD

Drie Spar

jubileum-verrassingen

Oh! Dat zijn mooie stuiters!

5 pracht exemplaren GRATIS

bij 3 pakjes Spar-margarine

(met 10% korting)

Groot blik Capucijners

79 et. 16 zegels

250 gram lichte

Zandkoekjes 49 et

10 zegels

Pilchards, groot buk 115 et

Geldig van 28 mrt - 4 april.
Prijswijzigingen voorbehouden

DE SPAR
Z E L F S T A N D I G E K R U I D E N I E R S

Gaa' u ook mee met De Spar naar de druipsteengrotten ,,Dechenhöhle" in Duitsland? Informeer eens bij uw Sparwinkelier

Damespullovers
fant. gebreid
diverse tinten

f 9.8O

Danesvesten
doorgeknoopt

zeer apart
f 28.85

Jongenstiemden
flanellen ruit

nieuw model, vanaf
f 3.95

Damespullovers
gemerceriseerde

katoen, diverse tinten
f 6.95

Damesvesten
heel modern

gestreept
f 24.65

Sporthemden
vanaf

f 6.95

Damespullovers
Italiaans, zeer fijn gebreid

aparte tinten
f 18.90

Damesvest H-lijn
grof gebreid en

geheel doorgeknoopt
f 17.50

Dames-zomerpullovers
diverse kleuren

f 5.40

Meisjespullovers
diverse soorten en

modellen, vanaf
f 1.75

A. WOLSINQ
Raadhuisstraat 26, Vorden

Damesblouses
uni-tinten
3/4 mouw
f 11.25

Kinderjurkjes
leuke modellen met zak

vanaf
f 2.90

Heren flan. ruithemden
prima pasvorm

f 8.75

Damesblouses
printstip

f 4.5O

Jasschorten
korte mouw

f 6.95

Cretonne
120 cm. breed

zeer mooie dessins, p. mtr.
f 2.95

Ook voor de a.s. nieuwe Lidmaten
hebben wij een pracht keuze in

Dames- en Herenpolshorloges, arm-

RINGEN banden, ringen, colliers met hanger,
uAni*Arrc enz. tegen zeer voordelige prijzen.

Tevens een pracht keuze trouw-
en verlovingsringen.

r
KLKKEtl

Fa. B. Wenlink i Zn.
Horlogerie — Vorden

ondenartikelen
Lijnen, Banden,
Borstels, Kammen
enz.

fa» G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 42 1

Dames!
Komt U eens geheel vrijblij-
vend kijken naar onze kol-
lektie in:

M an telcos tuum s
Toppers
3 4 Toppers
Blouses
Handschoenen

EN VOOR DE HEREN:
Costuums
Sportcolberts
Pantalons
Overhemden

Wij brengen een zeer grote kollektie eerste klas
fabrikaten in diverse modellen.

LOOMAN
VORDEN

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145. — ; centrifuges
f 150. — ; langzaam-
wassers f 259. — .
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Seesing

rijlessen
„'t Groenedal

Telef. 358 ~ Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Alle soorten matras-
sen door ons te le-
veren.

Ook bijvullen of
overtrekken.
We fabriceren het
zelf, zodoende niet
duur en . . . prima.

fa» G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 421

J L JL=JL JL

Wie aan oe schoonmaak denkt, gaat eerst naar:
Drogisterij „De Olde Meulle"

Reina Koudwaterverf
Plastic Muurverf
Synthetische Muurverf
(afwasbaar, zeer geschikt voor stallen,
waskamers, enz.)

Plastic Glans- en Grondverven
Klassieke „ „ „ „
Groene Carboleum, Ie kwal.
Bruine Carboleum
Blac Varnis (Parafinelak)
Koolteer, Stocholmerteer,
Amonia, Wasbenzine,
Brandspiritus, enz.

Wilt U Uw huis gezellig maken
komt U dan vrijblijvend onze
kollektie
Behangselpapieren
zien en u slaagt zeker.
Ook Randen en Plakmeel.
Bij aankoop van behang schaar, bor-
stels en plaktafel in bruikleen.

Dit kunt u ook bij de
schoonmaak niet missen:
Eigen bereide Was
(zuivere terpentijn met zuivere bijenwas)
E.R.K. Drogistenwas
(3 kleuren)

NIEUW!
Siliconenwas
(vlekvrij, vochtwerend, spiegelglansend)

Cardinalwas
(4 kleuren, voor cementvloeren en
tegels).
Goud- en Zilverbrons, Sponzen,
Zemen (uitsluitend 1e kwaliteit),
Borstelwerk, Wit- en Verfkwasten,
enz.

Kastpapier in diverse kleuren hebt
u zeker nodig!

Properientje
(het ideale kastpapier, opvallend sterk,
vlekt niet, plakt niet, warm afwasbaar,
vouwt gemakkelijk, siert uw kast.
Punaises in dito kleuren.

't Is een voldongen feit,

v.d. Wal verkoopt kwaliteit!

J L J 1=1 E JL

Voor Gazongrasmachines
Hetzij motor- of handmachine,
laat U zich dan deskundig
voorlichten door

HENK VAN ARK
Verkoop van alle merken en modellen
in iedere prijsklasse.

Telefoon 554

Gevraagd voor lichte magazijn werk-
zaamheden

flinke jongen
14—21 jaar.

Tevens flinke jongeman voor donder-
dags, vrijdags en zaterdags v,m»

Eierhandel v.h. fa. R. Harenberg
Dreef 18, Zutphen.


