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CONTACT

HET NIEUWS-

Zaterdag 16 Mei 1953
15e Jaargang: No 7
Verschijnt éénmaal per week

EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.25 p. halfjaar. - Advertentieprijs 4 cent p. mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404
OPENING ZWEMBAD
Zoals u in achterstaande advertentie kunt
lezen wordt hedenmiddag; om twee uur
het zwembad geoepnd.
PADVINDERIJ
Door het District Zutphen van het N.P.V.
werden het afgelopen Aveek-end patrouillewedstrijden gehouden bij het troephuis
van de „David I Alfordgroep' 'alhier.
Van alle groepen uit dit district werd een
patrouille afgevaardigd om hun kleuren
te verdedigen. De nadruk werd hierbij gelegd op kampeertechniek. Hierbij bleek,
dat de jongens de kunst van kamperen wel
verstaan en dat er maar weinig verschil
is in de verschillende troepen. Tevens
bleek weer eens, dat ook bii koud weer
de jongens in een tent geen koude behoeven te lijden, want ondanks het nogal
koude en gure weer van Zaterdag pp Zondag, hadden zij het stuk voor stuk in hun
tenten (zonder stro of iets dergelijks) lekker warm gehad en waren ze 's morgens
kip lekker bij het opstaan. Aan het eind
van dit kamp bleek, dat de ,,Karel Doorman troep" uit Zutphen de meeste punten
had n.l. 248. De laagste was de ,,Jac. Lemaire troep" ook uit Zutphen nfet 242
punten, waaruit wel duidelijk blijkt, welk
een gering verschil er in de patrouilles onderling was.
Met het uitreiken van een wisselschild aan
de winnende patrouille, werd dit zeer geslaagde week-end besloten.
„SURSUM CORDA"
De Chr. Muziekver. ,,Sursum Gorda" behaalde op het Nationaal Muziekconcours
te Hengelo(G.) in de 3e afd. Harmonie een
tweede prijs met 140 punten.
Voor een eerste prijs waren 144 punten
benodigd. De beoordeling op dit Bondsconcours was scherp. ,,Sursum Corda"
heeft met deze prijs dus getoond, dat zii
u eer in stijgende lijn is.
PRIMA Ml ZIKANTEN
Door vier leden van de muziekvereniging
Concordia werd deelgenomen aan het muziekcxamen te Lievelde, dat werd afgenomen door de Ned. Fed. van Harmonie- en
Fanfaregezelschappen. Alle vier behaalden
het diploma, t.w. in afd. A: B. J. Jansen
57 p., klarinet, afd. B: J. Böhmer 57 p.,
trompet, A. Hengeveld 61 p., alt sax en
K. Wolters 62 p., grote fluit.
Het minimum aantal punten waaree het
diploma kan worden verkregen bedraagt
49 p.; het maximum is 70. Dus hebben
deze heren een prachtige prestatie geleverd.
VOETBAL
De zomertraining zal a.s. Woensdag weer
beginnen. Zie hiervoor advertentie.
Het zomerprogcainma voor Vorden luidt
als» volgt: Op 26 Juli deelname aan het
K.D.C.-tournooi; op 21 Juni deelname aan
het jubileumtournooi van Pax te Hengelo;
op 23 en 30 Augustus en 6 September
nederlaagwedstrijden op eigen terrein voor
V o r d e n l en 11. Tegenstanders zijn: Zutphania l en 3, Doesburg l en 3 en KDC1
en II. Het derde e l f t a l zal deelnemen aan
de seriewedstrijden in Eefde en nel op
16, 23 en 30 Augustus.
VIVO KOOKDE&ONSTRATIE
Door levensmiddelenbedr. Smit, Zutphensewcg wordt de dames uit Vorden en omgeving weer een kookdemonstratie aangeboden in zaal Bakker. De klaargemaakte
gerechten worden tevens geserveerd. De
ingrediënten zijn alle van vooraanstaande
fabrikanten. Dus dames, houdt Dinsdagavond 26 Mei vrij voor genoemde demonstratie. Zie advertentie.
OPBRENGST COLLECTE
De collecte, welke op 4 Mei gehouden is
tijdens de herdenkingsdienst in de (i er l'.
kerk alhier, heeft f 131.— opgebracht, w.o.
een gift van f25.—.
ZEVENDE LEERKRACHT O.L.S. DORP
Als zevende leerkracht aan de O.L. Dorpsschool is benoemd no. l van de voordracht
de heer L. Dedden uit Drachten.

Kerkdiensten Zondag 17 Mei 1953
Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds J. H. Jansen
10.15 uur Ds J. Langstraat Bed. H. Doop.
Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen.
Geref.Kerk.
9.30 uur Ds E. J. Duursema.
3 uur Ds Scheeres, Eefde
R.K.
7 uur H.Mis, 9.30 uur
R.K.
7 en 8.30 uur H.Mis,

Kerk
Hoogmis, 4 uur Lol
Kapel
7.30 Lof.

Zondagsdienst Doktoren.
Van ZaterdagmiddaglG Mei 5 uur t.m.
Zondagavond 17 Mei Dr De Vries
Weekmarkt.
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 73 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 43.—
per stuk. De handel was traag
Burgelijke stand van 8 t/m 13 Mei 1953
Geboren: d. v. G. Kuenen en M. A. Th.
Kuenen-Laiigwerden; d. v. L. G. Lenselink
en B. Lenselink-te Brake; z. v. A. J. Eggink en A. G. M. Eggink-Gerritsen; d. v.
W. A. B. Borgonjen en G. B. BorgonjenGrobben; d. v. H. J. Velhorst en W. L.
Velhorst-Groot Roessink; d. v. H. Bogchelman en G. H. Bogchelman-Abbink.
Ondertrouwd: B. H. Fokkink en A. J.
Rosse l.
Gehuwd: P. H. S. Barnes en van Lennep,
Jonkvrouw H.C.: H. J. Boersbroek en S.
Lind^oschot; J. A. Eulink en J. J. Overkarn^J. H. Rothman en M. G. Gotink.
ORIKNTERINGSRIT
Zondag heel'! d,- H •n^rlos" Auto- en
Motorvereniging een oriënteringsrit gehouden, waar onze plaatsgenoten de volgcnd^fcprijzen behaalden:
AutOTT tweede prijs F. Toorneman met
34 strafpnt., 3 Baron van Dorth tot Medler met 45 strafpnt.
Motoren: derde prijs B. Aalderink met
14 strafpnt., vijfde prijs F. Kskes met 18
strafpnt.
AANHOUDING
Op aanwijzing van een burger \verden
door de politie twee ontvluchtte pupillen
van het Rijksopvoedingsgcsticht „De Kruisberg" aangehouden. Ze zijn weer naar
Doetinchem teruggebracht.

ORIËNTERINGSRIT LINDE
Naar wij vernemen zal de commissie Volksfeest Linde in het kader van de jaarlijkse
Volksfeestviering op 30 Mei a.s. een oriënteringsrit per rijwiel organiseren, t e r w i j l
het grote Volksfeest zal worden gehouden
op 3 September a.s.
RATTI-NIEUWS
Zondag waren de Baakse Boys de gast
van Ratti. Een Ratti-combinatie bond de
strijd aan met het eerste elftal van Baak.
Voor de rust ging de strijd gelijk op en
en kwam de rust met 2—2. Na half time
bleek Ratti technisch sterker te zijn en
wist dit ook in een 3-tal doelpunten tot
uiting te brengen. De wedstrijd eindigde
met de stand 5—2 in het voordeel der
thuisclub, waarbij zij opgemerkt, dat
enkele sportminnaars schijnbaar de sport iviteit uit hun cfcvies hadden gebannen,
vanwege hun gedrag tijdens deze ontmoeting.
Ratti B trad hierna binnen de krijtlijnen
tegen het schoolelftal van de O.L. School.
Linde (Medler). Het werd een zeer fraaie
ontmoeting, die tenslotte met een 4—3
overwinning voor de Medlerschool eindigde.
De A-junioren trekken a.s. Zondag naar
Lochem B. Hoewel het kampioenschap voor
hen al verzekerd is, zullen de feestelijkheden ter gelegenheid hiervan 's middags
na de wedstrijd plaats vinden.
TAFELTENNIS
De tafeltennisvereniging „Dio" heeft de
competitie beëindigd en organiseert thans
vriendschappelijke ontmoetingen tegen v erschillende buurtverenigingen, die de tafeltennissport beoefenen. In het kader hierv a n \^rd iri zaal Schoenaker een ontmoeting ^Pspeeld tussen Dio l en De ToekomstTl uit Loehem. Het was een aantrekkelijke wedstrijd, welke verdiend werd
gewonnen door Dio met 6—4.
De Toekomst 5 en Dio2 waren aan elkaar
gewaagd en deelden de puntjes broederlijk
met flfc-5.
DAMRUBRIEK
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan f. I.ammers
Zutphenseweg 48 Vorden.
Uit „de Damschool"
Auteur mr /.waru-halm

1

2

Zwart
3

4

ZILVEREN JUBILEUM
Naar we vernemen hoopt de heer G. N ijland te V'arsscl op Zaterdag 16 Mei de
dag te herdenken, waarop hij 25 jaar geleden op den Bramel in dienst trad.
BEDEVAART NAAR KEVELAEK (DLD.)
Zondag werd, uitgaande van de ContactCommissie alhier, voor het eerst na de
oorlog weer een bedevaart annex uitstapje
gemaakt naar het \laria-genadeoord Kevclaer in Duitsland.
Na de VToegmis 's morgens te ca 9 uur
startten de ruim 60 deelnemers(slers) met
t w e e moderne touringcars, o.l.v. de heer
M. Föhn; 1 r. Het devies was: ,,Dient derleer
in vrolijkheid" en er heerste reeds spoedig
een prettige stemming aan „boord",mede
door het stralend lenteweer. Op MontIerland werd even gepauzeerd. Onder het genot van een heerlijk bakje troost, bewonderde men hier de.schitterendepanorama's.
Na een vrij lang oponthoud bij de douane
ging het op het zo zwaar geteisterde Kmmerik aan, waar de 450 meier brede Rijn
werd overgestoken. Tegen de middag arriveerde het gezelschap in Kevelaer, waaide bedevaart begon onder leiding van de
Z.U. Heer Pastoor Ponsioen. Hier werd
massaal gebeden en gezongen en ook ieder
afzonderlijk, riep op zijn manier Maria aan.
/eer voldaan verlieten allen dit genadeoord en na een prettig zitje in Hoog-Elten
keerden allen vrolijk en tevreden huiswaarts, waar men plin. 10 uur weer a r r i veerde.
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Wit speelt en wint!
Stand zwart: 2 schijven op 5 en 37. Wit 2 s c h i j v e n
op 20', 30 en l dam op 21.
Het eindspel is liet moeilijkste van het damspel. Steeds
komt het dan voor, dat de partij onnodig remist- wordt
of verloren gaat. Bovenstaand eindspel is zeer zeker
hiervan het voorbeeld. In de p a r t i j /.ou het vrijwel
/eker remise zijn geworden. Probeer dan ook om eerst
zelf de w i n s t te v i n d e n . Met zal u beslist veel genoegen
geven.
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ONISSOldO

ie ons in de ousse
deur Max Holt
Potjes Derk
II
Harm is naor binnenelopen en noe kump
e weer naor buuten met de vrouw en de
deerns bie zich. Grade zol zich eiges wel
op willen vretten, noe ze et gelach en gegiechel van de vrouwluu ok nog mot anheuren. Ze hef een kop as vuur en heilig
at ze is snauwt ze tegen Harm: „Stao door
toch neet langer te labessen, moor help
mien liever, dat zol oe heel wat better,
Heken!',:
„Kom Grade',', zeg Drieke, de vrouw van
Harm, „bedaar toch een betjen. Harm kan
et toch ok neet helpen en a'j Derk zeet
mo'j ummers wel lachen, of ie wilt of
neetl'i
i
Onderwiel is Harm naoder ekommen. He
geet an 't trekken en ant 't özen, moor et
helpt allemaole niks.
;,Den zit zo vaste* as een muure", zeg e
tegen Grade, „door zö'j met naor den dokter motten. Door kriege wielle niks van
terechte!*

kandidaten
voor de Gemeenteraad zijn er genoeg

;,Noe nog mooier \\\ volt Grade uut, moor
as ze zut,' dat er, anders niks meer opzit
gromt ze tegen Derk: „Kom doodsheuf!"
En zonder nog een woord te zeggen draeit
ze zich u mine, grip Derk bie de schelders
en geet met um de richting van et derp in.
De Niejendieks kiekt eur nog effen nao en
gaot dan weer lachend en gekscheerend an
eur werk.
Grade geet den zwoprsten gank van eur
léven. lederene die eur tegenkump volt
biekans umme van et lachen en overal
woor een paar opgeschotten lummels bie
mekare bunt régent et spot en kwinkslagen.
Den enen wet et nog better as den anderen.
„Door mo'j met naor een oplichter" zeg
ter ene en „Een afzetter is ok goed" wet
weer een ander, en zo geet et de hele weg
over. Eindelijk kump ze met Derk in et
derp. Noe begint de kermse pas goed. In
minder dan gin tied bunt ze iri'cslotten
deur een heelen kring van niejsgierige luu.
Et lachen is gewoonweg neet van de lucht.
Sommigen brult et uut. Grade zol ze wel
deur mekare willen rammelen, moor och,
wat doo'j as vrouwmense alleene tegen zo'n
windvlage van uutgelaotenheid. lederene
wil wetten hoe dat zo ekommen is, moor
Grade gif d'r gin aosem op. De lippen
stief op mekare edrukt, werkt ze zich deur

V.V.D.

de umstanders hen um effen later weer
etzelfde te beleven. Derk zut niks van al
't spiktakel, moor hè begrip moor al Ir
goed, dat zin moeder driedubbel de pest
inhef.
„Bu'w nog neet gauw bie den dokter?",
waogt e eindelijk te vraogen.
„Jao, an 't ende van disse straote", zeg /r
en in de klank van eur stemme bruuit
meer as één donderschoer.
Effen later drukt ze bie den dokter op do
belle. De meid dut de deure los en mot
dat ze Derk zut proest ze et uut van "t
lachen. As ze echter et onheilspellende gezichte van Grade zut, probeert ze zich zo
goed en kwaod as et geet wat in te hollen.
Moor bie den dokter ekommen begint ze
weer te lachen of d'r gin ende an kump.
Stomverbaosd kik dissen eur dan ok au en
vrög dan: „Wat mankeert jou opeens?
Ben je hier wel goed?" Metene tikt zien
wiesvinger tegen zien veurheuf. .Jkkc wel",
zeg de deerne, „moor an de deure steet er
ene, die nao 't liekt met den helm is geboren!" „Met de helm? . . . . Wie is dat
dan?" „Jao, dat kan 'k neet zeen, moor
Gruunkamps Grade steet er bie. 't Zal
d'r dus wel ene van Gruunkamps wezen."
Een volgende keer geet 't wieier.

Voetbalver. VORDEN
Ook in de Gemeenteraad kan het oordeel
van een vrouw van grote betekenis zijn.

doch... er is maar één

\öe candidaat

CONTACT

voor de vrouw is:

No 5
Mevr» M* C* y* Mourik'Spoor
r niet, (ïteer wolters.
Naar aanleiding uwer annonce van 9 Mei
op de 2e pagina, nogmaals: gelukkig niet!
Wel zijn we het met u eens dat onze omzet,
ook mede door uw blad „Contact'*' geweldig is gestegen. Dus van hieruit:
Ons compliment!

PAS-AAN

SERVIEZEN

G. W. Luimes, Vorden

n grote sortering
voorradig.
onderdelen

Alle
steeds

los verkrijgbaar.

Voor alles op 't gebied van C/C/IO€?
kiest u natuurlijk

WULLINK

NICO KEUNE

.jl. 289
Vorden
Uw PAS AAN leverancier

De veldtraining voor
Junioren en Senioren
vangt aan
a.s. Woensdag
20 Mei, nam. 7 uur
Mevrouw, mijnheer,
Het geld groeit u toch
ook niet op uw rug in
deze dure tijd. Bij aankoop van een kinderwagen kunt u bij ons
f 20 verdienen. Voor
een krats zetten wij ze
over. Kom eens praten.
Een nieuwe kap op
uw oude wagen f 15.-

Aanbevelend,
G. W. Luimes
Telefoon 421
Best brood,
dat brood van

SCHURINK

want «daar slaagt u beter»

H.H. Pluimveehouders

(rokersvereniging M.V.K. Vorden
Aanstaande Woensdag 20 Mei worden de
leden en niet-leden in de gelegenheid gesteld een

Excursie

Wij vragen kippen
en hanen.
ROSSEL is het die u
[veel biedt,
Dus aarzel langer niet

Veel reclame baat geen zier,
Een goed Vordenaar stemt toch

ROSSEL'S
Pluimveehandel
Telef 283
Vorden

£ijst 4

bij te wonen bij de heer Jansen op de
Kranenburg. Verzuim deze middag niet,
want het zal de moeite waard zijn.
Vertrek 's middags kwart voor twee vanaf
de secretaris W. Kamperman.

Te koopr.b. vaarskadf
G. J. Bargeman,
„'t Wilmerink" C 96
Profiteert van onze lage advertentieprijs, slechts 4 et per mm

Trouwlustigen!
Ondertrouwbrieven

Een prima kolenfornuis te koop.
W. Kamperman Ruurloseweg 33.

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

Te koop toom biggen.
B. Klumpenhouwer
D 56 Wildenborch

Wij maken graag uw

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12

Vorden

Te koop mooie 7 weekse jonge witte leghorn
en E.L. x W. L. hennen. Weenk Linde

Bestellingen op Tomaten- en alle soorten
bloemenplanten worden weer aangenomen.
Beleefd aanbevelend,
Gebr. Kettelerij, Zutphenseweg 49.
Te koop best zw.b.
vaarskalf, prod. grootmoeder als 3 jarig
4148 kg melk, 4,09%
vet in 303 dagen.
H. J. Eggink - Linde

Te koop zw. b. dr.
maal, a. d. teil. 23Mei.
J. W. Vlemingh
Noordink Hengelo-G

Te koop z.g.a.n.
kinderrijwielen

voor jongens of meisjes, leeftijd 6 a 7 jaar.
Barink's Rijwielhandel

"met ean goede

Toom zw. biggen te
koop bij J. Mokkink,
D 90, Vorden.
Te koop dr. maal van
goede prod., t.b.c.-vrij
H. W. Eykelkamp
„De Weerd", Linde

JM£e modeleen uit
voorraad en onder
garantie feverêaar

Bezint eer ge begint ... te stemmen
^
Stemt V. V. D. Lijst O

V. V. D.

Zij eisen een goed beheer van uw belastinggelden;

Zij willen „ivaar voor

Itiv geld

H. Wesselink (dorp)

H. S. J. Albers
Mr. A. Bar, v Westcrholt
v. Hackfort
H. Bannink (Wicrsse)
Mevr, M. C. v. Mourik-Spoor

Zij hebben getoond
uw stem
waardig te zijn!

H. Wesselink (Hakkerije)

G. Rossel
J. H. Schuppers
W. F. Eskes
H, Bargeman

Vordense Bad* en Zwemïnr.
„IN DE DENNEN"

öpeni
ening

EN NU?

weyuw
er

Gemakkelijke Zomerschoenen
Dames, Kinderen en Heren.
Altijd goedkoop.

l uur

De burgemeester der gemeente Vorden
maakt bekend, dat Vrijdag 22 Mei a.s.,
om 14.30 uur in het wijkgebouw van het
Groene Kruis aan ingezetenen, die zich
hiervoor aanmelden, gelegenheid zal worden
gegeven tot

Café U en k
A.s. Dinsdag 19 Mei
na 7 uur n.m.

gesloten

Kosteloze inenting

hedenmiddag om 2 uur

RINGEN

*

voor

H. G. Albers, schoenhandel
Vf LEVERANCIER
VOOR, ftLLE ZIEKENFONDSEN

tegen Variola Major (Pokken).
Bii het nazien op Vrijdag 29 Mei a.s.
eveneens op dezelfde plaats en uur, moeten
de inenlingskaarten u orden meegebracht.
Kinderen boven 2 jaar worden niet ingeënt.
Op medisch advies wordt aangeraden de
kinderen tussen 3 en 6 maanden te laten
inenten.
Vorden, 15 Mei 1953
De burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

Stoelen stofferen,

balatum leggen, gordijnen maken, we doen
van alles en niet duur.
We leveren karpetten
en traplopers. Aanbev.

G. W. Luimes

VOKDEH
DEZE WEEK BIJ
Ook willen wij u gaarne
leverenallesoorten matrassen, staaldraad-matrassen, binnenvering
matrassen, kapok-, wolen stromatrassen, ledikanten, opklap-bedden.
De prijs valt over te
praten. Aanbevelend,

(Centra:
Prima Ie soort koffie,
250 gr.
250 gr.

G. W. Luimes

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen
Billijke prijzen
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
„ ÏLu is het tijd
voor het zaaien van :
Postelein
En verder kunnen we
nog doorgaan met het
leggen v. snij- en slabonen

Zaadhandel Derksen
Brengt ons snel Uw
defecte fiets
Wij knappen die voor
Pinksteren nog prima
op en . . . . wij zijn niet
duur.
T

BARINK's Rijwielhandel
Mevrouw,
Gaat u met Pinksteren
op reis, we hebben
pracht linnen weekend
tassen, alleenverkoop
voor Vorden. Ook prima koffers.
Koopt uw tassen, koffers enz. bij de man,
die ze ook repareren
kan.
Aanbevelend

G. W. Luimes

200 gr.
200 gr.

L

maar . .. 1.96
Kreijenbroeks allerhande
van 73 et voor
59
vers gebrande
grote blanke o|fcla's
69
45
vruchtenblokjes
59
rumbonen

PARDIJS
heeft het voor u

Ook voor Pinksteren koopt u toch uw

nieuwe schoenen
bij
Wullink
want «daar slaagt u beter»

Om volop van de zon te kunnen genieten
trekt u natuurlijk een paar
leuke

3Lomerscnoenijes

aan van WULLINK

Pracht sortering

' V" LEVERANCIER
VOOR, ftLLE ZIEKENFONDSEN

VOZVEH

TEL: w

J'avoriia schorten
f

3 • 95'

Schoolderman Vorden
Voor onze fabriek vragen wij:

2 jongens ter opleiding
leeftijd tot 18 jaar.
Borstelfabriek H A V E R K A M P
VORDEN

Partij van de Arbeid
Afdeling Vorden
Iviez*
U HEBT HET RECHT om DIE mannen naar de
raadszaal te roepen, die zonder egoïsme of onderlinge naijver en wars van alle sensatie, de
belangen willen dienen van ALLE Gemeentenaren.

it u tv ivensï

Stemt dan Lijst 2

Voetbalver. VORDEN
De Alg. ledenvergadering wordt N I E T gehouden op Maandag,
doch op

a.s. Dinsdagavond
Om 8 uur in Hotel
Bakker.
Biedt zich aan een
werkvrouw 2 a 3 middagen per week
liefst Dinsdag-, Donderdag- en Vrijdagmiddag. Br. aan bur.
Contact no 300.
Gevraagd een meisje
voor 3 morgens p. w.
H. N. A. Bijenhof t
Zutphense weg 40
Aangeb. keurig onderhouden jongenspakjes,
10-12 jr. Billijk gevr.
jonge konijnen.
H. Steenman Almenseweg.
De bestelde tomatenplanten kunnen afgehaald worden, tevens
nog planten beschikbaar. H. G. Breuker
,,Enzerinck"
Te koop 2 dr. b.b.zeugen, werpdatum 22
Mei. J. A. Steenblik,
Delden B 95 Vorden
Te koop een beste
r.b. dragende vaars.
Aan de telling 21 Mei
melkl.ter inzage, A-stal
G. J. Vruggink
Delden

hinderpaal voor vooruitgang is:

„Vooroordeel"

Ver. tot bevordering van het Land-, Tuinbouw- en
Landb.huishouuonderwijs op Chr. grondslag, te Vorden

Kiezers van Vorden, doet hiermede uw

Kiest daarom mannen in de Raad
Die werken willen met de

voordeel

Aangifte van leerlingen
voor de Lagere Landb.school

DAAD

Gemeentebelang Vorden

voor de cursus, die per l Sept. begint, bij het
Hoofd der School, voor 23 Mei a.s.

Gemeentebelang Vorden

G. J. VAN ROEKEL
Schoolstraat 13, Vorden

Voor uw Schoenherstellingen

De tijd van 't hooien
staat weer voor de deur!

blijft

Wullink
tde zaak voor de betere reparatie*

Met Pinksteren
verloven F

vERiovmos

RINGEN

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten

HORLOGES
WEKKERS

Wij hebben de ringen voor u
in alle maten en prijzen.
H-karaats massief goud
en voegloos.

KLOKKEN

Woensdag
20 Mei

Fa B* WENTINK 6 Zn
Horlogerie

Pinkstermarkt

Vorden

te Hengelo (Gld).
De Marktvereniging

Wij kunnen u leveren:
Hooivorken (noblesse)
Hooiharken
Zeisen
Zeisebomen
Zeiseringen
enz. enz.

5.00— 8.25
2.95
6.00—10.15
3.85
0.65

Gebr. Barendsen, Vorden
Stro- en Vilthoeden
Grote keuze in de nieuwste
kleuren en modellen, in alle
prijsklassen.

Kroneman-Jörissen

V.V.V. Vorden

't Zij burger, boer of rentenier,
't Zij bakker, slager, kruidenier*
Zij stemmen allen met veel pleizier
DE MANNEN VAN LIJST 4

S^llgemene JLiedenvergadering
op Dinsdag; 19 Mei 's av. 8 uur
in de zaal van Hotel Bakker.
AGENDA:
1 Opening.
2 Notulen.
3 Mededelingen en ingekomen stukken.
4 Jaarverslag Secretaris.
5 Jaarverslag Penningmeester.
6 Verslag Kascommissie 1952.
7 Verkiezing Kascommissie 1953.
8 Verkiezing Bestuursleden. Aan de beurt
van aftreden zijn: W. J. Thate (niet herkiesbaar), H. B. Emsbroek en E. J. van
Tongeren (beide herkiesbaar). Candidaten
voor deze verkiezing kunnen tot de aanvang der vergadering bij het bestuur
worden ingediend.
9 Zomerprogramma 1953.
10 Rondvraag.
1 1 Korte inleiding door de heer J. Vet,
Directeur van de Prov. Geld. V.V.V. ,
over: Betekenis en ontwikkeling van het
Vreemdelingenverkeer.
12 Enige der nieuwste kleurenfilms, o.a.
Nederland, Hawaiï, Alaska, New York.
13 Sluiting.
M. TERPSTRA, Secretaris

Pinkstertijd
Wij hebben ruime keuze in
Pon-, Stokvis- en
Senders rijwielen

van onze speciale^anbieding

gewatteerde dekens
Doordat wij een gedeelte der zomerproductie
voor een abnormaal lage prijs van een betrouwbare fabriek gekocht hebben, waardoor deze
fabriek ook in de zomer haar personeel aan het
werk kan houden, kunnen wij deze dekens aanbieden: in de 2-pers. maat, 160 x 200 f
17.90

DAMES!
De uitgestelde

V.I.V.O. Kookdemonstratie
heeft thans plaats op Dinsdag
26 Mei 's avonds 8 uur in
de zaal van Hotel Bakker.
Gratis toegangsbewijzen
in de winkel verkrijgbaar

S MIT, Zutphenseweg
RAADHUISSTR., VOROEN

Adverteren is duur, zegt men,
maar NIET adverteren betekent vergeten worden, en dat
kost u uiteindelijk veel meer I!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabonneerd zijn, betekent 100 pCt. tref kans.

door ons vakkundig repareren en slijpen.

Stemt gerust de lijst G*B.

250
100
100
100
100

Dan doet Vorden

100
100

Gemeentebelang Vorden

Tel. 3701
Steeds in voorraad prima gebruikte Meubels tegen zeer lage prijs.

Profiteert nu

Laat uw grasperkscheerder

straks weer mee!

Te koop gevraagd tegen flinke contante
betaling, alle soorten Meubels, gehele en
gedeeltelijke Inboedels, Mahonie stoelen
en tafels, Radio's, Naaimachines, Vloerkleden, Antiek enz.

ROEMERMAH, Polsbroek 45, ZUTPHEN

Barink's Rijwielhandel, Vorden

Gebr. Barendsen

BRUIDSSLUIERS
in vele kleuren en dessins

500
200
200

CJ/ao/ie f 1.60 p. fles en 20 et statiegeld
Van Nelle's en Douwe Egberts thee 65 et p. 100 gr.
100 gr. ontbijtspek 32 et
gr. kofHe
172 et
100 gr. gekookt
gr. thee
56 et
ontbijtspek 38 et
gr. ham
50 et
100 gr. tongeworst 25 et
gr. rookvlees 50 et
100 gr. bloedworst 18 et
gr. paarden100 gr. leverworst 18 et
rookvlees 45 et
100 gr. hoofdkaas 20 et
gr. plockworst 50 et
gr. drogemetw. 45 et
100 gr. preskop
18 et
Heden Zaterdag als extra reclame:
200 gr. ham
90 et
gr. vet spek
90 et
200 gr. ontbijtspek 50 et
gr. gebr. gehakt 60 et
200 gr. boterhamw. 55 et
gr. gev. ontb.spek 55 et

Beleefd aanbev.

M.

KRIJT

Dorpsstraat 32

Elke week iets nieuws,
Altijd wat goeds!

Prijsverlaging rijwieltassen!
Daar het katoendoek, waar wij de door
u bekende fietstassen van maken, heden in
prijs is gedaald, noteren we thans voor
onze zelf gefabriceerde tassen de volgende
prijzen:
dubbele tassen, 35 cm, zonder raam f 9.—
35 „
met
„ „ 10.50
enkele
„
35 „ zonder ,, .. 4.75
35 „
met
„ „ 5.50
Koopt bij vakmensen!
Aanbevelend, G. W. Luimes

Draai er niet om heen,
Stem toch op

Lijst 1
Gemeentebelang Vorden

