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VOORZICHTIG MET SPUITEN!
Het bestuur der bijenvereniging M.V.K.
verzocht ons om plaatsing van het vol-
gende.
Meerdere malen is er door de pers en
de radio op gewezen welke grote gevaren
het bespuiten van gewassen kan medebren-
gen voor onze onmisbare bijenstand, als
deze niet met oordeel wordt uitgevoerd.
Ook onze plaatselijke vereniging heeft
meerdere malen verzocht om niet te spuiten
wanneer de gewassen reeds in bloei staan.
Toch schijnt een ieder hier niet aan mede
te werken, daar er nog steeds klachten
over sterfte der bijen zijn. Kan een ieder
zich het gevoel van de imker voorstellen,
wanneer hij zijn volken, die hij met zoveel
zorg heeft opgevoerd, in enkele dagen af
ziet sterven. Dit is niet alleen schade voor
de imker, maar ook zal de zo noodzakelijke
bestuiving door de bijen ophouden, waar-
door de oogst belangrijk minder wordt.
Wij doen daarom nogmaals een dringend
beroep op een ieder. Spuit alleen uw
gewassen wanneer deze niet in bloei staan.

WIELERWEDSTRIJDEN
Wij vestigen hierbij de aandacht op achter-
staande advertentie, over de wielervved-
'strijden tijdens het Oranjefeest op a.s.
Donderdag. Deze wedstrijden zullen om
half drie aanvangen en wel op de ronde
vanaf café Bloemendaal (start) Stationsweg-
Wilhelminalaan-Groene Weg-Enkweg-Sta-
tionsweg. Bij café Bloemendaal is eveneens
de finish. Voor deelnemers op tour rij wielen
zullen er 5 ronden te verrijden zijn, voor
amateurs op racefietsen 10. Het ligt in de
bedoeling om voor de amateur-klasse ook
.deelnemers uit omliggende plaatsen als
Zutphen, Lochem e.a. te engageren, w.o.
renners, die op dit gebied al iets gepres-
teerd hebben. Wanneer het lukt om vol-
doende renners voor deze klasse te dom
deelnemen, zullen er o.a. ook premies uit-
geloofd worden in zgn. tussensprints om
wat leven in de brouwerij te brengen, wat
een attractie voor de toeschouwers zal zijn.
Er zal een geluidsinstallatie langs de route
aangebracht worden om het publiek tijdens
de races op de hoogte te houden. Ook de
premies zullen daarmee omgeroepen wor-
den; evenals de namen der firma's, welke
deze beschikbaar hebben gesteld.
De firma's, welke voor dit doel iets be-
schikbaar hebben, kunnen dit opgeven aan
de wedstrijdleiding.
Wanneer de opzet slaagt, kan het een
evenement op het Vordense Oranjefeest
worden. Wellicht groeit hieruit een jaar-
lijkse wielerronde, zoals in tal van plaatsen
gehouden wordt. Nog zij medegedeeld dat
de tour- en amateurraces niet tegelijk ge-
houden worden, zodat iedereen een kans
heeft om te winnen. De wedstrijdleiding
verwacht dan ook van de Vordenarcn, dat
zij in grote getale zullen deelnemen, vooral
aan de tourraces. Het publiek wordt \ : -r-
zocht gedurende do races zich niet op de
weg te begeven en de renners ruim baan l •
geven om te passeren.
De motorwedstrijden, welke om 4 uur ge-
houden worden, staan geheel onder leiding
van de Vordense Auto- en Motorclub. Ook
hier heeft men gezorgd voor bijzonder;*
attracties, zodat het alleszins de moei k
loont om er aan deel te nemen of een
kijkje te gaan nemen.

PADVINDERIJ
*Door de welpen en verkenners van deDavid

J. Alford-groep werd Donderdag St. Joris
gevierd, 's Morgens om 7 uur werd de vlag
gehesen, terwijl 's avonds na ins ta l l a t i e van
enige verkenners en patrouilleleiders, bin-
nen in het troephuis een kampvuur ge-
houden werd. Tevens zijn de padvinders,
blijkens achterstaande advertentie weer
van plan om rnet Koninginnedag patatte 's
fr i te 's te bakken en worstjes te verkopen.

CENTRALE STIERENKEURING
Woensdag werd te Zutphen do Central."
stierenkeuring voor Gelderland eri Over-
ijssel gehouden. In verschillende rub r i eken
\\erden de volgende dieren van Kivo alhier
bekroond: Carol 3e prijs, Johanna's Neres
4e prijs en Elsjes Paul 4e prijs.

Kerkdiensten Zondag 26 April 1953
Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen
7.15 uur Ds J. Langstraat

Medler
10 uur Ds J. Langstraat

Geref.Kerk.
9.30 en 3 uur Ds Duursema, H. Avondmaal

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

R.K. Kapel
l en 8.30 uur H.Mis, 7.30 Lof.

Zondagsdienst Doktoren.
Van Zaterdagmiddag 25 April 5 uur t.m.
Zondagavond 26 April Dr Lulofs

Burgelijke stand van 17—23 April 1953
Geboren: d. v. H. D. van Voorst en A. van
Voorst-Jebbink; z. v. J. H. van Ark en M.
van Ark-de Vries; z. v. T. Jagt en W^Jagt-
van Donkelaar; z. v. J. M. Masselink en E.
JVTasselink-Veldh uizen.
Ondertrouwd: H. J. Arendsen en J. A.
Jansen; J. H. Rothman en M. G. Gotink;
J. A. Eulink en J. J. Overkamp.

Weekmarkt.
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 78 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.50 tot f 45.—
per stuk. De handel was traag

GESLAAGD
Door de heren A. J. Zeevalkink en G. J»
van Roekei werd een cursus gegeven in|

^)oekhouden en bedrijfsleer. Geslaagd zijn;
^v. J. Rouwenhorst en G. Brandenbarg uit

Vorden, J. B. Hiddink, J. Tjoonk, Joh.
\\entink, L. Wull ink, D. Berendsen en H.
J. Maalderink uit !!• ugelo-G., \Y. M e n k -
veld uit Almen, H. M. Kuesink, \V. J.
Kooiman en S. Weensbergen uit Warns-

t ld, G. A. Schouten uit Empe, L. Schouten
t Brunimen, G. Tekelenburg uit Voorst

Het schoolbestuur en de Rijkstoezichtcom-
inissie waren bij het examen aanwezig.

UITSTAPJE
Woensdag heeft de Vrouwenbond, afd.
Vorden, van het N.V.V. per bus een uit-
stapje gemaakt naar Flora en de bollen-
velden. Ook werd een bezoek gebracht aan
Noordwijk aan Zee. Het was een genot-
volle dag.

FILMAVOND K.L.M.
Het departement Vorden van het INut hee l t
het seizoen afgesloten met een f i lmavond
verzorgd door de K.L.M.
De heer Wesselink deelde in zijn openings-
woord mede, dat er in de pauze een col-
lecte in de vorm van een grabbelton ge-
houden zou worden ten bate van de Nuts-
afdelingen in de getroffen gebieden.
De heer Leenderts van de K.L.M, opende
deze filmavond met een causerie over de
groei en de omvang van de K.L.M. Hij gaf
ons een duidelijk beeld welk een reus-
achtige omvang het K.L.M.-bedrijf h e e l t
genomen, de aantallen vliegtuigen, de ver-
schillende lijnen, de accomodatie enz. Ver-
volgens vertoonde hij de nieuwste K.L.M. -
film „At your Service", (Een ontmoeting
in de lucht), waarbij men kon zien welk
een service de K.L.M, aan haar passagiers
verleent.
Na de pauze werd de kleurenfilm „Euro-
pian Holiday" gedraaid, waarbij de toe-
schouwers per comfortabel K.L.M.-v er-
keersvliegtuig meegenomen werden naar
meerdere landen in Europa. In kleurrijke
beelden werd ons getoond wat er alzo in
de diverse landen te beleven valt en welke
bezienswaardigheden, natuurschoon en at-
tracties elk land kan bieden.
De voorzitter, de heer Wesselink, bracht
aan het slot de heer Leenderts en de K.L.M,
dank voor deze zeer interessante avond en
hoopte dat alle Nutsmensen, vliegmensen
zouden worden. Verder deelde hij nog
mede, dat de opbrengst van de grabbelmand
deze avond f 52.— had opgeleverd.

VOETBAL
orden I speelt a.s. Zondag op eigen ter-

rein een belangrijke wedstrijd tegen Warns-
veldse Boys. De Bo>s hebben nojr een
kansjc op het kampioenschap en zu l l en in
Vorden daarom trachten de beide punten

inncn te krijgen.
" Vorden de laatste tijd u eer goed op

dreef' is en vooral de voorhoede de nodige
doelpunten meestal weet te maken, is het
nog lang niet zeker dat de Boys in hun
opzet zullen slagen. Spannen zal het er
er in ieder geval.
Vorden 11 t rek t naar Lochem f) en kan h ier
zeker de overwinning behalen. V orden .'i
gaat Zaterdagmiddag naar Voorst om
tegen Voorst Z.M. de strijd aan te binden.
Tenslotte zij nog vermeld dat Vorden A
tegen de Keyenburgse Boys A spelen.

Vier jubilarissen bij de Empo-fabriek
Zaterdag j.l. was het feest bij de Empo
Rijwielfabriek te Vorden. Er werd nl. het
jubileum gevierd van vier medewerkers, die
gedurende 25 jaren hun beste krachten aan
dit bedrijf gaven.
De vlaggen wapperden tier van deze mooie
fabriek, die zo kleurrijk gelegen is temid-
den van een omgeving met veel groen en
bloemen.
De jubilarissen werden met een welkomst*
lied, gezongen door het voltallig personeel,
ontvangen in de montage-afdeling, die voor
deze gelegenheid feestelijk versierd was.
Eerst werden zij toegesproken door de op-
r ichter der fabriek, de heer H. B. Emsbroek,
die het wel en wee (1940—1945) van de
laatste 25 jaren van zijn vier jubilerende
medewerkers herdacht.
De heer J. Lammen te Vorden, in dienst
van 13 Februari 1928, wicleninaker, bleek
u el een recordhouder te zijn. Er werd ons
voorgerekend, dat hij zeker een 150.000
wielen gemaakt had, zodat hem een vijf
millioen spaken door de hand gegaan waren,
met een lengte van Amsterdam naar Madrid.
l)i- heer D. J. Goldenbelt, Vorden. in dienst
van 6 Februar i 1928, magazijnbediende,
was juist hersteld van een ernstige operatie.
Hii kreeg dus een dubbele f e l i c i t a t i e . Ook
hii bleek in de Empo R i j w i e l f a b r i e k een
recordhouder te zijn. Hij pakte nl. een 2,5
millioen kilogram rijwielonderdelen in. Zou
hij deze nog eens tegelijk willen expediëren,
dan zou hij bij de Gelderse Tramwegen 1000
vrachtwagens moeten requireren of de Ned.
Spoorwegen zouden hier 500 wagons langs

de fabriek moeten rangeren.
De heer H. E. Stieding, in dienst van 5
Maart 1928, framesoldeerder, bleek nog
wel voor hetere vuren gestaan te hebben.
Wij kunnen ons voorstellen hoe hij de adem
inhield toen hij in Juli 1952 een snoek
van één nie ter lang en zeven pond zwaa r
boven water haalde.
De heer J. G. Vreeling, in dienst van 17
April 1928, facturist, was eerst vier jaar
verbonden aan het voormalige fil iaal van
Empo te Apeldoorn en werd daarna over-
geplaatst naar het hoofdkantoor te Vorden .
Alhoewel de heer Vreeling eerst op latere
leeftijd tot de Empo toetrad, stelde hii
menige jongere in de schaduw door de
enthousiaste wijze, waarop hii steeds mee-
hielp administratieve verbeteringen in te
voeren.
V o o r de 25 jaren trouwe dienst overhan-
digde de heer H. B. Emsbroek elke jubi la r i s
een enveloppe met inhoud. Hij dankte a l len
hartelijk voor hun ijver en trouwe werk.
Hierna zong een mannenkwarlet een Piet
Hein lihapsodie.
Als tweede spreker trad de heer A. J.
Scholten, oudste procuratiehouder, naar
voren, die de jubilarissen namens het per-
soneel toesprak. Empo kan nu rustig met
zijn veteranenelftal uitkomen nu dit met
vier reservespelers versterkt is. Namens het
personeel overhandigde hij een enveloppe
en bood de echtgenoten van de jubilarissen
een bloemetje aan.
Met een „Lang zullen ze leven'' werd deze
prettige bijeenkomst besloten.



Uitnodiging !
Aan onze zaak tonen wij u gaarne onze pracht collectie

DAMES JAPONNEN
Wij brengen u een uitgebreide collectie in

EVERGLAZE, POPELINE, CLOGUETTE,
ZIJDEN LINNEN, VISTRA, ENZ.

Een grote verrassing hierbij is, dat onze prijzen
zijn aangepast bij iedere beurs.

KIJKEN KOST BIJ ONS NIETS!

Komt u vandaag eens kijken,
dan is u de dame van morgen.

Heeft u al kennis gemaakt met onze leuke combinaties
van rok en blouse? En... de prijzen zeggen ook iets.

Steeds iets nieuws

't Is goed besteed, door Jiiutfi gekleed

H. LUTH, Tel. 396, VORDEN

NUTSBIBLIOTHEEK - VORDEN

Met een mooi boek uit de Nutsbibliotheek In de zon en uit de wind,
Is iets wat iedere liefhebber van lezen prettig vindt.

Wielerwedstrijden op het Oranjefeest

beide op tourfietsen

„DE RONDE VAN VORDEN" op tour.
en race-fietsen. Aanvang 2.30 uur.

a. voor dames
b. voor heren
c. voor heren (amateurs) op racefietsen

Opgave t/m 30 April 12 uur bij R. J. Koerselman, Burg.
Galléestraat 12, tel. K 6752-364. Deelnemers
zich om 2 uur te verzamelen bij café Bloemenda

Motorwedstrijden
op het terrein Empo-fabriek. Aanvang

Motorrijder met hulp; dame of heer
Inleggeld f L—,

Opgave aan J. Rouwenhorst, Stationsstraat 23.

Voor beide wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar

uur.

Deze week bieden wij

(Delftse Ólaolle
250 gr. koffie
100 gr. thee
100 gr. ham

gr. rookvlees
paarden-

rookvlees 40 et
plockworst 50 et

100
100

100

172 et
56 et
50 et
50 et

gr-

gr-
100 gr. drogemetw. 45 et

Heden Zaterdag
500 gr. vet spek 90 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et
200 gr. gev. ontb.spek 55 et

iets nieuws aan
in de Dorpsstraat

1.60 p. fles en 20 et statiegeld
100 gr. ontbijtspek 32 et
100 gr. gekookt

ontbijtspek 38 et
100 gr. tongeworst 25 et
100 gr. bloedworst 18 et
100 gr. leverworst 18 et
100 gr. hoofdkaas 20 et
100 gr. preskop 18 et

als extra reclame:
200 gr. ham 80 et
200 gr. ontbijtspek 50 et
200 gr. boterhamw. 55 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Wij komen graag even bij U

J. B. Gerritsen, 't Hoge 64, Vorden
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Handencrême
P.C.N.

voor gevoelige en ruwe
huid. 75 et per flacon.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipiiis, Zutphen

Groot Enzerink
Magnetiseur

Elke Zaterdag
spreekuur v. 5-6 u.
Zutph.weg 58 Vorden

Landbouwers!

Wij betalen steeds de
hoogste prijs voor kip-
pen en hanen. Vraagt
prijs en u verkoopt.
Porto- en telf. worden
vergoed en ze worden
gratis uitgezocht.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Hoe houd ik mijn kuikens gezond?
Voorkom ziekten en sterfte m^genees-
middelen van Dr. DE ZEEUW

Verkrijgbaar bij
Drogisterij De Olde Meulle

J. M. van der Wal oedipi. Drogist
Vraagt naar de GRATIS BROCHURE:

„Waaraan lijden mijn kuikens?"

Heeft u iets nieuws nodig in uw woning?

GORDIJNSTOFFEN
Enorme sortering in

Vitrages • • « ,
Overgordijnstoffen
Velours . . . ,

Vraagt u onze stalen eens!

vanaf 85 et
vanaf f 2.70
vanaf f 6.75

*

*

*

STOFFERING
Uw stoelen of clubs van
nieuwe stof.
Ze worden vakkundig gemaakt.

*

*

VLOERBEDEKKING
te kust en te keur in

Balatum
Vast tapijt
Cocos 50 - 70 - 100 - HO breed

Wilt u prijsopgaaf? Vraag het ons.

MATRASSEN
Bijvullen van uw kapokmatras.
En van uw verenbedden maken
wij een prachtige celmatras.

CentraKoopt bij de UUIIll U kruidenier

net scheelt stukken!

Deze week:

500 gr. Ie soort Vordense
Edammer kaas 115 et

250 gr. prima choc. korrels 45 et
l blik doperwten 69 et
Ie soort koffie, geen 218, maar 196 et

PARDIJS
heeft het voor u

Gebruikt u al

Fryslan beschuit?
Probeer ze vandaag nog!

Voordelen zijn:
Steeds heerlijk vers
Fijne smaak
H grote beschuiten voor 29 et

Bij een geregelde afname ontvangt u
GRATIS een prachtige badhanddoek

Bakker Schurink
Telef. 384

den nieuw cocostapijl ?
Komt u dan onze mooie collectie eens
zien, of vraagt stalen. Mooie dessins,
100 breed. Prijzen p. M vanaf f 4.25

Joh. Heerink
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden



ZEVENDE LEERKRACHT O.L.S.

Naar wii vernemen hebben zich voor de
vacante betrekking van 7de leerkracht aan
de O.L.S. 16 sollicitanten aangemeld.
Er is een regeling getroffen, waarbij de
koffiekamer van het Nutsgebouw voor-
lopig als extra leslokaal in gebruik zal
worden genomen.

BOERENLEENBANK
Donderdagavond vergaderden de leden van
de Coöp. Boerenleenbank in het Nutsge-
bouw onder voorzitterschap van de heer
B. Rossel.
Uit de rekening en verantwoording kunnen
wij het volgende mededelen. Aan spaar-
gelden werden ontvangen f 2.537.744,87 en
terugbetaald f 2.191.755,67. Aan voor-
schotten terugontvangen f 72.958,50 en
uitgegeven f 169.110.—:
Aan rente van spaargelden werd uitbe-
taald f 115.346,95. Per l Januari was aan
inleggers verschuldigd f 4.916.155,93. De
schulden in lopende rekening bedroegen
f 437.910,67. Het tegoed f 2.266.183,05.
Aan voorschotten stond uit f 39.782,50 en
aan hypotheken f 791.351,—. Van de Cen-
trale Bank was te vorderen f 2.185.385,78.
De winst bedroeg f 8.990,53. Het reserve-
fonds f 196.997,98. De Boerenleenbank
telde op l Januari 460 leden. Er Avaren
3471 spaarboekjes in omloop.
Besloten werd om de winst toe te voegen
aan het reservefonds. De aftredende be-
stuursleden, de heren G. J. Kok en H.
Wesselink werden herkozen, evenals de
heer E. Pardijs in de Raad van Toezicht.
Tenslotte werd nog het voorstel tot wijzi-
ging van de art. 5 en 6 van het Huish,
Reglement aangenomen.

RATTI-NIEUWS
Zondag speelde een Ratti-combinatie-elftal
een vriendschappelijke ontmoeting tegen
het eerste team van Baakse Boys. Het
werd een spannende en sportieve strijd,
waarbij geen van beide partijen elkaar iets
toegaven, en de 2—2 gelijke eindstand de
verhouding dan ook goed weergaf.
A.s. Zondag trekt Ratti I naar Deo (Dijk-
hoek-Borculo) en kan hier de nodige punt-
j > - s verzamelen. Ratti2 krijgt Ruurlo3 op
bezoek.
Ratti a zal in Barchem tegen S.V.B.V. a
waarschijnlijk niet al te veel moeite heb-
ben en zullen zich bij een eventuele over-
winning kampioen kunnen noemen, mits
tiuurlo a beide puntjes behaalt op Lochem a,
doch dat staat nog te bezien.

OUDERMIDDAG ST. ANTONIUSSCHOOL

In zaal Schoenaker werd een goed bezochte
jaarlijkse oudermiddag gehouden van de
St. Antoniusschool. Pastoor H. Ponsioen
riep de aanwezigen een hartelijk welkom
toe en wees er op dat de school naast de
ouders er voor zorgt, dat de kinderen wor-
den opgeleid tot waardige en nuttige leden
van de maatschappij.
In een korte inleiding besprak de heer
H. Folmer, hoofd der school, het plichts-
gevoel en de beroepsliefde van het onder-
wijzend personeel. Ook dient de onderwijzer
extra aandacht te besteden aan minder in-
telligente kinderen, tenminste, zover dit
verantwoord is, want het mag niet ten
koste gaan van andere leerlingen.
Vervolgens verleende de heer Folmer het
woord aan de heer A. van Tongeren, hoofd
van de St. Ludgerussehool (B.L. Onderwijs)
te Lichtenvoorde, voor een causerie over
't onderwerp „Kinderen, die moeilijk leren."
Dit onderwerp, aldus spr., wordt door de
ouders steeds meer ingezien. Een gevolg
van het steeds opschroeven der eisen (leer-
stof) der school, is, dat een groot deel der
kinderen dit niet meer kan bolwerken.
Spr. wilde de leerlingen in drie hoofd-
groepen verdelen nl. :1. Normalen 2. de
boven-normalen (knappen) 3. minder-be-
gaafden. Van deze laatste groep treft men
in Nederland plm. 12 procent aan. Hiervan
zijn er 10 procent zwak-begaafd en 2 pro-
cent kinderen, die onder geen voorwaarde
het normale onderwijs kunnen volgen. Deze
laatsten komen in aanmerking voor het
B.L. Onderwijs. Deze 2 procent kunnen
weer verdeeld worden in: de aller-ongeluk-
kigsten (imbecielen), de neurotisch onge-
schikten en de moeilijk lerende kinderen,
die de grootste groep vormen. In ons land
zijn er ca 30.000 van deze kinderen. Zeker
25 a 26000 genieten hiervan onderwijs aan
175 scholen. Toch zijn er streken w.o. de
Achterhoek, waar veel te weinig van dez •
scholen zijn.

Spr. benadrukte nog, dat het blijven zitten
van deze kinderen op de gewone school
niet aan de leerkrachten ligt. Nadat hij in
het kort de moeilijkheden van deze kinde-
ren had genoemd en als één der vele oor-
zaken het te laat naar bed gaan noemde,
besprak hij tenslotte nog, hoe men in der-
gelijke gevallen moet handelen.
De heer Folmer deed vervolgens nog enkele
mededelingen over de plannen voor de
[toekomst. Tot nut van de leerlingen zal
de school binnenkort telefonisch worden
aangesloten. Met September zal een school-
filmapparaat worden aangekocht, terwijl
in de zomermaanden wordt begonnen met
schoolzwemmen. Er zal weer een school-
reisje gemaakt worden, terwijl ook een 2-tal
excursies naar naburige fabrieken op het
programma staan en voorts 2 of 3 maal
een fietstochtje op een vrije middag. In
Mei zal er een zgn. „bonte middag" wor-
den georganiseerd, waar alle klassen aan
meewerken.

Flinke leerjongens
gevraagd, leeftijd 15 tot 20 jaar.

Matrassen-, Dekken- en Kapokfubriek

Fa H. W. E. Raat, Vorden
TIJDENS HET KONINGINNEFEEST|

rijwielstalling onder toezicht
bij Hotel Brandenbarg

d-xira koopjes l
Kindersandalen, rubberzooi 16,10 7,45 8,65
Wit dames leren step-in, rubberz. f 9,95
Wit linnen dames zomerschoentje,

rubberzooi f 3,75
Heren geperforeerde br. zomermoll.'

Good-Yaer z.g. spijkerloos f 18,95
.Witte tennisschoenen £2,75 3,10 3,35
Mans baggerlaarzen £ 12,50
Nog voorj^dig vetschoenen a £ 10,95

AarWRrelend,

H. G. Albers - Schoenhandel

Zonneschermen

*
Joh*

maken wij in alle maten.

Vraagt stalen en prijzen.

Stoffeerderij

Zutphenseweg - Vorden

L.S.,
Naar aanleiding van de moeilijkheden, welke
ontstaan zijn tussen de leider van het Ram-
penfonds alhier en mij, als bestuurslid van
de onderafd. van het Rode Kruis heb ik

BEDANKT ALS BESTUURSLID
van bovengenoemde vereniging. Mijn dank
aan collectriccs, collectanten en Oom Frits
voor hun gewaardeerde medewerking.

H. G. POESSE

Te koop een neuren-
de maal goede prod.
wit bedr. H. M. A.
Helmink E 79

Te koop studie piano,
zeer billijk. Barink,

Nieuwstad 24

Degene die Zaterdag-
avond 11 April in ho-
tel Bakker een ver-
keerde herenhoed mee
nam, wordt vriendelijk
verzocht deze te ko-
men ruilen bij P. Dek-
ker Zutph.weg 8

Te koop C.Z. 125 cc.
1951 in prima staat,
f 500.-, Sparta 125c.c.
viliers motor 1947.
Sachs 98 c.c. 1940, £75
Kort lederen dames-
manteltje, (bruin) f 55.
Garage Kuypers,

Telefoon 393.

Te koop damesfiets in
goede staat. L. Vel-
borst b/d wasserij

Te koop r.b. vaarskalf,
wit bedr. bij
J. Huls, Mossel, D 87

Te koop prima eet-
aard. en ouderwetse,
blauwe- en cementpan-
nen. D. Pardijs, Kra-
nenburg.

Te koop ganzen broed-
eieren. G. J. Klein Leb-
bink, Dorpsstraat.

Te koop r.b. neuren-
de vaars, ingeënt te-
gen m. en kl.z.
R. Rouwenhorst,
Peppelenbos.

Te koop handkar in
prima staat tegen elk
aannemelijk bod. Te
bevr. B. Rouwenhorst
Stationsweg 23.

Te koop een toom
beste biggen.
G. J. Wunderink,
Kranenburg.

Te koopbestr.b. vaars-
kalf 11 mnd. oud, op-
brengst moeder:
2.2 3722 3.62 294 d.
3.2 3975 3.78 314 d.
A. J. Vruggink

Riethuis Delden

oorjaar
Wij bieden U een pracht collectie
rijwielen in de beste merken.

Gazelle ] Tour- en spottrij-
\ wielen in div. kleu-

Empo J ren en uitvoeringen

Empo kinderrijwielen
in zwart en gekleurd.

Lederen en linnen tassen
enkel en dubbel in velerlei kleuren
voorradig.

Verder grote sortering rijwiel-
onderdelen.

R. G. J. KUYPERS
VORDEN

Meimarkt Hengelo (G.)
Woensdag 29 April

de gehele dag Dansmuziek
Aanvang 10 uur v.m.

Koninginnefeest Hengelo (G.)
Donderdag 30 April

Dansmuziek v.a» 6 uur nam.

Heden:
250 gr. vermicelli

met 5 maggiblokjes

een fles limonadesiroop

250 gr. croquette biscuits
een pakje chocoladepudding

met vanille saus
een pot pindakaas« van f 1.— voor

i 10 stukken
huishoudzeep

150 gr. fruit-SNOEPJES

250 gr. suikerrondjes

33 et
88 et
41 et

29 et

82 et

65 et
32 et
55 et

Zutphenseweg
Tel. 281

Elke week iets nieuws, Altijd wat goeds.

Geeft uw kuikens
iets extra s!

Geef VIGAV1T OU K (vi tamine con-
centraat).

Bevordert:

Gelijkmatigheid in groei
Verhoogde weerstand tegen z i e k t e n ]

Voorkomt en geneest:

Pootzwakte (Engelse ziekte).

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. v. d. WAL - Gediplomeerd drogist

VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOUDEH TEL :272

H.H. Graanmaaiers,
De nieuwe, tevens ver-
laagde prijs van

bindertwine
is bekend. Mogen wij

u leveren?

Aanbevelend

G. W. Luimes Vorden

A.s. ZONDAG 2 UUR

Vorden l -

Warnsv. Boys l

Goedgekfeed!
Ook in onderkleding!

Het moet goed en soepel
aansluiten, luchtig en sterk
iljn. Neem ondergoed van:

Fietstassen
dubbele en enkele, m.
ramen, vliegen bij ons
de deur uit. Koopt bij
de vakman, die ze ook

repareren kan.

\anbevelend,
G. W. Luimes

jciïerm <Uw tuin
met edn goede

j$££e modet'ten uit
voorraad en onder

garantie Ceverêaar

Waarom zoudt u verder lopen,
Als u bij ons zeer voordelig kunt kopen?

Ruime keuze in en zeer billijke reparatie
van rijwielen en hulpmotoren.

TEVENS AUTOVERHUUR

Barink's Rijwielhandel - Nieuwstad

Bezoekt met Koninginnefeest

Café UENK
vanaf 2 uur muziek

*Prima consumptie

Geen verhoogde prijzen

Beleefd aanbevelend,

KLEIN HEKKELDER

Stoelen stofferen, ma-
trassen bijvullen,
zonneschermen maken
gestikte dekens over-
trekken, kappen van
kinderwagens overtr.

enz. enz. enz.

Aanbevelend

G. W. Luimes

Onze noten koekjes
zijn een succes!

Bakker Schurink
Telefoon 384

Voor al uw

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

is het adres:

Drukkerij WOLÏERS



Door dezen zeggen we
allen hartelijk dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25- jarig huwelijks-
feest ondervonden.

B. J. AALDERINK
en Echtgenote

Vorden, April 1953.

l. R. Vorstman
Spraakl.esse

Te spreken vanaf 4
Mei elke Maandag

10.30 in het Groene
Kruis-Gebouw Vorden

B.z.a. flink meisje voor
hele of halve dagen.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Enige|

flinke JONGENS
gevraagd, leeft. 14 a
15 jaar.
Fa Jansen & Heuveling

Vorden.

Te koop eendr.M.R.IJ.
vaars, 10 Mei a.d. tel.
melkl. aanw., wit bedr.
B. G. Lichtenberg
,,het Waarle".

Te koop een best zwb.
vaarskalf, van goede
prod. en rode star aard.
H. J. Schouten,
b. d. Bramel.

Te koop een wasmach.
met wringer bij
G. J. Begieneman,
Almenseweg C 138

Toom biggen te koop.
H. Lindenschot,

Rikkenberg, Linde.

Hierbij delen wij onze geachte clientèle
mede, dat (in tegenspraak met lopende
geruchten)

de zaak op dezelfde
voet wordt voortgezet

Fa. PONGERS
Nicuwstad 10 Vorden

Lood- en z inkwerken
Electrische installatie's

Als nieuw worden uw matrassen
wanneer wij ze voor u overtrekken en bij-
vullen. Ook van oude verenbedden maken
wij prima matrassen. Vraagt stalen en prijzen.

JOH. HEERINK
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden

Chr. Jeugdver. Varssel
Nationale avond
op Dinsdag 5 Mei a.s.

in de Chr. school, aanvang half acht.

De Chr» Toneelvereen» V»O»P»
uit Doetinchem voert opj

„Het Witte Legioen"

N.B.
Kaartverkoop alleen op Woensdag
29 April van 3 tot 5 uur aan de zaal.

Reisbureau
Vlasiltikel

Zutphen

*100'Vo service

Vanaf heden kunt u voor alle reizen inlichtingen krijgen
en opgave doen, zonder enige verplichting of prijsverhoging bij

Sigarenmagazijn „'t CENTRUM"
G. W. Eijerkamp - Telefoon 386

'i Zie de speciale etalage j

MAANDAG 27 APRIL DINSDAG 28 APRIL

's avonds 8 uur

MODE-SHOW
in zaal Bakker te Vorden

r
Onze mannequins zullen u de nieuwste

Voorjaars- en Zomermodellen tonen.

Kaarten aan onze zaak verkrijgbaar a f 1.—

GRATIS THEE-COMPLET

Het consultatiebureau voor zuigelingen te
Linde \vordt voortaan gehouden te Delden
p. a. F a m i l i e \\ olk-rs en te beginnen op
Donderdag 7 M r i drs voormiddag* 3 uur
en verder steeds de laatste Donderdag van
de maand (ook op 28 Mei) ,'i uur n.in.

W. N. LULOFS

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag
29 April
M E I M A R K T

te Hengelo Gld
De Marktvereniging

(/Let adres voor
Stofzuigers
Waschmachines
Electrische kachels
Huiskamer- en
Schemerlampen
Winkel-, Kantoor- en
Fabrieksverlichting enz.

Techn. Bureau

P. DEKKER Te. 253

Speciaalzaak v. electra, radio en televisie

Hotel De Konijnenbult

Tijdens het Oranjefeest, 's avonds

gezellige muziek, vanaf 7 uur
M. SLOTEMAKER

Smakelijk eten!
Laat het eten klaarmaken geen beletsel
voor u behoeven te zijn 't Koniginne-
feest bij te wonen, daar u bij ons in
de padvinderstent een hartige hap kunt
krijgen, voor weinig geld.
Evenals vorig jaar weer patates frites,
warme worstjes en oliebollen.

Op bestelling worden ze in de kom van het
dorp ook aan huis bezorgd.

een kandijkoek 29 et
250 gr. kruidkoekjes 39 et
250 gr. Wener

krakelingen 49 et
250 gr. vlindersprits 57 et
Alleen deze week.

Lunchschotel :
50 gr. rookvlees, 50 gr. leverkaas,
50 gr. zure zult en 50 gr. nierkaas

samen voor T5 Ct

Óteeds vafter Tel. 350

KISTEMAKER

De nieuwe prijzen van

lörandstoffi„en
voor het komende seizoen zijn weer
bekend. In Mei en Juni liggen de
prijzen voor alle soorten brandstoffen
het laagst.

Gaarne noteren wij uw bestelling.

G. Weulen Kranenbarg
Brands to f fenhande l , Vorden

Telef. 217

£?tüentie.
Schoenen repareren voor een habbecras
is geen toer, doch goed maken is

vakwerk

Wij kennen de kunst van het weven
Door ons worden nog enkele goed gesitu-
eerde klanten geaccepteerd.

De doorgewinterde schoenmaker
en medisch gediplomeerd pedlcure

H. G. ALBERS

Zoek bij uw nieuwe voorjaarsjapon
of mantel

bijpassende sieraden
en

een aardige tas
Het maakt het geheel zoveel fleuriger!

R. J. KOERSELMAN

Wenst u
uw stoelen opnieuw te laten bekleden?
Vraagt u ons dan eens stalen en prijzen.

7 Valt u zeker mee!

Joh. Heerink
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden

Kon inginnefeest Vorden

30

D A N S E N
hotel Bakker

Orkest Masselink

*

Nutsgebouw
Aanvang 8 uur „The Moodchers"

Voor motorrijders
hebben wij in voorraad:

Duo's, Voetsteunen,Buiten-en b imien-
ha iu l (M) , Itacekussens, Hougie's. ( laslrol
olie, \ alma en Jhonsons onderhouds-
middelen. Areu's. Kettingen, Stop- en
achterlichten, Hoontljes, Dimschnke-
laars, Tankdoppen enz. en/..

Ook uw adres:

A. G. Tragter, Zutphenseweg
Ieder, die Wullink z'n schoenen gaf,

zegt: „Nou, die reparatie is pas af!"

H. G. W U L L I N K
Schoenreparatie-inr. - Dorpsstraat 4

De zaak voor de betere schoenreparatie


