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NIEUWS- EN

Abonnementsprijs f 1.25 p. half j. (interlocaal f 1.60 p. halfj.)

NIEUWE BONNEN
Geldig: van 1 1 t.e.m. 24 Sept.
Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van
Voediogsmiddelenkaarten 909.
301 vlees 100 gram vlees (A.B.D.)
302 vlees 300 gram vlees (A.B.)
303 vlees 100 gram vlees (D.)
306 algemeen 200 gram kaas of 250 gram korstloze
kaas (A.B).
312 algemeen 200 gram kaas of 250 gram korstloze
kaas (B.)
307 algemeen 125 gram koffie (A.B.)
314 algemeen 100 gr. kaas of 125 gr. korstl. kaa» (D)
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 909
(bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken)
Geldig zijn de bonnen van de strook Z.

Nieuws voor boer en boerderij
Prijsregeling tarwe en rogge oogst '49.
Alhoewel voor tarwe en rogge van oogst
'49 geen garantieprijzen zijn vastgesteld,
/.al er toch naar gestreefd worden, dat voor
tarwe van gezonde doorsnee kwaliteit, met
een vochtgehalte van 17°/o bij levering franco
pakhuis handelaar, door de teler een prijs
kan worden gemaakt van f 22,50 per 100 kg.,
met dien verstande, dat deze prijs bij levering in Augustus '49 f 21,50 per 100 kg zal
bedragen en voor iedere maand, dat later
wordt geleverd f 0,20 per 100 kg. meer,
zodat in juni 1950 een prijs gemaakt kan
worden van f 23,50 per 100 kg.
Voor rogge van dezelfde kwaliteit en vochtgehalte zal de doorsnee prijs pi.m. f 2,25
per 100 kg. lager liggen dan voor tarwe.
Mocht naar de mening van het Bedrijfschap
op een bepaald moment, de dan geldende
prijs door de telers niet gemaakt kunnen
worden, dan zal door het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten een zodanige
hoeveelheid tarwe en rogge op basis van de
dan geldende telersprijs/ verhoogd met een
bepaalde marge voor de handel, uit de markt
worden genomen, dat in het vooruitzicht gestelde prijzen weer kunnen worden gemaakt.
De Provinciale Voedselcommissaris
voor Gelderland,
Ir. W. Kooy.
Aanvragen voor Groententelers.
M.i.v. l Sept. 1949 kunnen tot nader te bepalen datum wederom aanvragen tot erkenning als Bedrijisgenoot A, Toewijzing voor
Tuinbouwteeltrecht en Overschrijving van
Tuinbouwteeltrecht worden ingediend bij het
Bureau van de Prov. Voedselcommissaris,
Velperweg 55, Arnhem.
De P.B.H, van district 18.

Kerkdiensten Zondag 11 Sept. 1949
Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds. H. B. Rijriders.
7 uur Ds. J. M. Geritsen; Wichmond.
Medlerschool
8.30 uur Ds. E. B. Rijnders.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur: Ds. W. C. P. den Boer
R.K. Kerk
7 uur, 8.30 uur, 10 uur Hoogmis
Zondagsdienst Dierenartsen.
Zaterdag 10 Sept. t.e.rn. Maandagmorgen
12 Sept. 8 uur Dr. Toorneman Teleloon 35

Zondagsdienst Doctoren.
Zaterdagmiddag 10 Sept. 5 uur t.e.m. Zondag 11 Sept. Dr. de Vries.

ADVERTENTIEBLAD

Onder grote belangstelling van jong en oud
werd Zaterdagmiddag j.l. de Fancy-Fair t.b.v.
de Kleuterschool Kranenburg-Vorden geopend.
Onder de aanwezigen.^ die op 't Kerkplein
waren samengestroomd merkten we o.m. op :
Burg. A. E. van Arkel en echtgenote, Pastoor
Dr. J. F. J. Gerz, Kap. v. Bueren, Pater W.
Spruit oud-pastoor en organisator der FancyFair, Mevr. Catacre-de Steurs „de Wiersse"
beschermvrouwe der fröbelschool, Bar'nesse
v. Dorth tot Medler, de raadsleden dhr. A.
J. Meyer en dhr. Joh. Heerink, voorz. Comité
van Actie enz., enz.
De Edelachtbare heer Burg. noemde de
Fröbelschool in z'n openingsspeech 'n zeer
nuttige instelling. „Hei is een verheugend
feit" aldus spreker, "dat op 't platteland 't
nut van zo'n instelling steeds meer wordt
ingezien. „De kleuterschool van de Kranenburg, die toegankelijk is voor alle gezindten,
voorziet in een grote behoefte. Alleen de
accomodatie is nog nitt zoals ze zijn moet.
Daarom heeft 't bestuit gemeend, de tegenwoordige zaal Schoeni-.uer te verbouwen of
'n apart gebouwtje te stichten. Persoonlijk
betreur ik het, aldus Burg. v. Arkel, dat een
Fancy-Fair nodig was en de regering nog
steeds geen subsidie vjrleent.
Hij beval de Fancy-Fair in aller belangstelling
aan en hoopte dat ze ten volle mocht slagen.
Pastoor Gerz bracht in z'n toespraak openlijk dank aan allen, die hadden meegeholpen
de Fancy-Fair zo groots op te zetten.
„Zelden heb ik zo'n P.assale Opkomst en
«

JS

'"er

Ik hoop, dat ze aan 't beoogde doel — een
flink batig saldo voor de kleuterschool — mag
beantwoorden."
'n Deputatie van de Huissense vendeliers in
hun kleurige uniformen zwaaide hierna onder begeleiding van „Concordia" het vaandel
voor burgemeester en pastoor. Vervolgens
knipte de burgemeester 't lint door en was
de Fancy-Fair officieel geopend.
De Vordense Boerenddnsers traden 's avonds
voor het voetlicht en onder leiding van de
„Spölleman" voerden zij de echte gezellige
Gelderse boerendansen uit.
Maandag- en Dinsdagavond werden de
fancy-fair-festiviteiten voortgezet. De Gemengde Zangclub en het Kranenburgs Mannenkoor
gaven de eerste avond, een openlucht-zanguitvoering ten beste, die werkelijk geslaagd
mag worden genoemd.
De laatste avond, Dinsdag, bracht de Harmonie „Alverna" uit Wijchen een slotconcert
voor de vele bezoekers. Pastoor Dr. J. F. J.
Gerz O.F.M, dankte zijn oud-parochianen
voor hun trouwe opkomst en belangeloze
medewerking.
De stands hadden alle dagen druk bezoek;
er heerste een gezellige stemming en de
dubbeltjes en kwartjes rolden in overvloed.
Voorz. J. Heerink dankte aan ,t slot van 't
festijn de tientallen medewerkenden en twijfelde er niet aan of de fancy-fair was in alle
opzichten geslaagd. Ook aan de Harmonie
„Alverna" bracht spreker zijn welgemeende
dank over.
„Door gezamenlijke actie en onderlinge
samenwerking konden we dit bereiken".
Laten we ervoor zorgen aldus eindigde spr.
dat deze samenwerking en onderlinge band
steeds zal blijven bestaan.
Met een plechtig Wilhelmus werd de avond
besloten.
Een wourd van dank aan H.H. Organisatoren, *
't Comité van Actie, standhouders en niet te
vergeten de Hawaii-band in de consuniptiezaal, die geheel belangeloos massa's werk
hebbe-n verzet is wel op z'n plaats. Aan een
voorspelling omtrent de financiëele uitslag'

l l e Jaargang No. 24
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Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden

willen we ons nu niet wagen, doch een feit
is het, dal 't resultaat zeker bevredigend zal
zijn.
Ratti-nieuws.
Ratti 2 behaalde Zondag j.l. in de serie-wedstrijden van Sportclub Eefde als Ie prijs
een zilveren lauwerkrans.
Ze behaalden tegen Eefde 2 een 1 — 1 gelijkspel,, doch uit sportiviteit gaf Eefde de
Ie prijs cadeau.
Het eerst elftal won de uitgeloofde zilvertak
13e prijs. Door het grote doorzettingsvermogen in de afgelopen wedstrijden konden
de Rattianen deze tropheën verzamelen en
zagen zij hun moeite naar verdienste beloond.
In café Schoenaker werden na afloop nog
enkele speeches afgestoken en menig rondje
werd gedronken op Ratti's welzijn.
„Draagt Elkanders Lasten".
Dank zij de vergunning van B. & W., zal in
het tijdvak van 5—18 Sept. a.s. een beroep
worden gedaan op de ingezetenen voor een
bijdrage der t.b.c.-bestrijding. Deze collecte,
die in het gehele land wordt gehouden, bevelen wij U van harte aan. Stel de collectanten niet teleur, opdat werkelijkheid moge
worden, wat het opschrift aangeeft: „Draagt
Elkanders Lasten".
Voetbal.
A.s. Zondag begint voor Vorden I de competitie
met de belangrijke wedstrijd tegen Ruurlo 1.
De wedstrijden tegen Ruurlo kenmerken
'
van weerszijden, waardoor het spelpeil vaak
te lijden heeft. Zolang het enthousiasme
binnen de geoorloofde perken blijft, is er
alles voor te zeggen. Het brengt wat leven
in de brouwerij. We zullen hopen, dat het
a.s. Zondag een faire en mooie strijd zal
worden. Beide partijen ontlopen elkaar in
kracht niet veel. Vorden heeft de laatste
wedstrijden met wisselend succes gespeeld.
Vooral de voorhoede blijft nog steeds het
zorgenkind. Er wordt nog te veel getreuzeld
en het schot is dikwijls zoek. Wanneer de
aanvallen vlot worden opgezet en er op tijd
geschoten wordt, is er alle kans, dat de
beide puntjes in Vorden blijven. Jammer is
het, dat enkele spelers verstek moeten laten
gaan doordat zij met „Concordia" moeten
deelnemen aan het muziekconcours te Doesburg. Vorden had om uitstel verzocht, waarmede Ruurlo echter niet accoord ging. Men
moet dus Zondag roeien met de riemen, die
men heeft. Het is te hopen dat Vorden, ondanks dit gemis, de wedstrijd tot een goed
einde zal brengen. De eerste, klap is een
daalder waard l
Vorden 3 en de Zaterdagmiddagafdeling
spelen a.s. Zaterdagmiddag om 3 uur hun
eerste competitiewedstrijd tegen elkaar. Het
is voor de Zaterdagmiddag-voetballers hun
eerste officiële wedstrijd.
Het zal vermoedelijk nog wel niet direct in
alle linies kloppen, doch men moet maar
denken „alle begin is moeilijk". Wanneer er
enkele wedstrijden gespeeld zijn, zal er wel
het nodige verband in de ploeg komen en
kunnen de Zaterdagmiddagvoetballers nog
wel eens voor verrassingen zorgen. Er zitten
enkele goede krachten in dit elftal.
Vorden 3 verschijnt met meerdere oud-gedienden, die hun mannetje nog wel staan. Het
kan zodoende een aardige wedstrijd worden.
Op de Vrijdag alhier gehouden markt
waren aangevoerd 82 Biggen waarvan de
prijzen var. van f 30.— totj 42.— per stuk.
De handel was traag.

Door de landbouwers V. en S. alhier is bij
de recherche te Zwolle een klacht ingediend
tegen de fa. KI. te Bathem, wegens het te
weinig uitbetalen van f 0.50 per kg voor
geleverde varkens.

Tentoonstelling Floralia.
De jaarlijkse floralia-tentoonstelling heeft wel
weer de nodige belangstelling getrokken.
Was het bezoek Vrijdag niet zo groot, Zaterdagmiddag en -avond hebben velen genoten
van de bloemenweelde, die door de leden
van de Floraliacommissie weer op keurige
wijze was gerangschikt. De inzendingen van
de ouderen hadden wel groter kunnen zijn.
Het is jammer, dat velen blijkbaar nog een
zekere schroom moeten overwinnen om een
inzending in te sturen. De commissie juicht
iedere deelname toe. Alle begin is moeilijk,
doch wanneer men eens een klein prijsje
gewonnen heeft, komt de animo voor de
volgende tentoonstelling vanzelf. De schooljeugd was zoals altijd ook nu weer goed
vertegenwoordigd.
Op de bruiloft van het echtpaar Gotink—
Wenneker werd f 24.16 gecollecteerd voor
het Prot. Interkerkelijk Thuisfront.

Concours-Hlpplque.
Heden Zaterdag zal alhier een ConcoursHippique worden gehouden van de Ruiterver.
Vorden, nabij 't Huize Vorden. O.a. zal worden vertoond „De hobbelende fiets" (eenfietsrijder fietst over een plank, die over een
liggend paard is gelegd.
Tevens indivudueel groepspringen voor 2 of
3 ruiters. Een en ander belooft voor de
paardensportliefhebbers zeer interessant te
worden.

Benoeming Wethouders.
In een gehouden raadsvergadering werden
tot Wethouders benoemd de heren A. J.
Lenselink (aftr.) en de heer H. B. Emsbroek,
in plaats van de heer A. J. Meijer, die niet
meer in aanmerking wenste te komen.
Een aardige attentie.
,
Vrijdagmorgen werden de heer J. Oukes en
mej. Pardijs in de echt verbonden. Daar het
bruidspaar tot het groepje Vordense boerendansers behoorde, hadden de overige leden
in hun typische kleding een erehaag gevormd
voor het gemeentehuis. Toen het echtpaar
de erehaag passeerde speelde de spölleman
„Lang zullen ze leven", terwijl de dansers
een wit geschuurde klomp als symbool in
de hoogte hielden. Een en ander had grote
belangstelling van het publiek.

Maandag werden jn het natuurbad „In de
dennen" de jaarlijkse zwemproeven afgenomen, waaraan leerlingen van alle scholen
uit deze gemeente deelnamen.
In totaal werden 45 A-, 10 B- en l-C diploma's uitgereikt. Na afloop verzamelde
zich de jeugd onder leiding van de consulent
voor lichamelijke opvoeding en het personeel
van alle scholen, voor de onderlinge kamp
in slagbal en kastie.
De eindresultaten waren: Slagbal: l O.L.S.
Dorp; 2 O.L.S. Linde.
Kastie: l O.L.S. Linde; 2 Julianaschool Wildenborch; 3 School met den Bijbel, Dorp.
Na afloop reikte de consulent, de heer Battenberg, met een toepasselijk woord de diploma's
en prijzen uit.
Tenslotte bracht de heer Vedders een woord
van dank aan allen, die hun medewerking
voor deze middag verleend hadden; in het
bijzonder aan 't bestuur van de voetbalver.
„Vorden" voor het beschikbaar stellen van
haar terrein.

Vergadering C.N.V.

Vcekeuring Wildenborch.

Het Chr. Nat. Vakverbond, afd. Vorden,
vergaderde in de bovenzaal van Irene, onder
voorzitterschap van de heer A. J. KI. Ikkink.
Besloten werd om half November een propaganda-avond te organiseren. Een hoofdbestuurslid zal dan het woord voeren, waarbij
gelegenheid zal bestaan tot het stellen van
vragen. Er zullen voor die avond verschillende verenigingen worden uitgenodigd.
Van B. 6 W. is vergunning gekregen, om
van 5 tot 18 September te collecteren ten
bate van het t.b.c.fonds „Draagt elkanders
lasten". Het collecteren werd onder de leden
in 19 wijken verdeeld. De voorz. hoopte,
dat deze collecte voor de lijdende mensheid,
ten volle zou mogen slagen.

Schapenfokverentging.
Onder voorzitterschap van de heer A. Tjoonk
hield de schapenfokver. Vorden e.o. een
ledenvergadering. Onder de ingekomen mededelingen was er één van de aankoopcommissie,
die er in g%slaagdV*<was een prachtige ram
van de heer Wijnen uit Brummen aan te
kopen. Met deze ram was op de te Doetinchem gehouden fokveedag een 4e prijs behaald. Bij de uitbesteding was J. J. Smit de
laagste inschrijver en wel voor f 92.50, zodat
de ram bij Smit zal worden gestationneerd.
Het dekgeld voor ooien werd vastgesteld op
f 4 . — . Besloten werd, tijdens de rundveefokdag op Vrijdag 16 Sept. a.s. op hetzelfde
terrein, bij de heer Tjoonk, ook een schapenkeuring te houden.

NUTSGEBOÜW — VORDEN

„De Residentiespelers"
ei" va
brengen u
Woensdag 21 September, 8.15 uur n. m.

Vlotte moilrlliMi Sicbben
wij voor 11 in m grote
collectie!

Appels te koop ook
per boom en enige
karren stalmest.Wed.
A. Tjoonk, Leuke.
Te koop: prima eetaardappelen Noordeling en IJsselster bij
W. J. Wassink bij „den
Bramel" Vorden
Te koop: dragende
geit, werptijd begin
(Jet. keuze uit 2. A. W.
Horstink, „Onstein" D
148 Vorden
Te k o o p : ' n jongensfiets met wielen 26 x
IVs, 1 kinderfiets m.
wielen 20 x l*/2 bij
A. G. Tragter, Rijwielhandel.

Te koop: best ingeschreven ramlam en
2 ooilammeren en 'n
toom biggen bij G.J.
Sloetjes, D 167 Vorden

„Vijf dagen van geluk"

Ook voor al uw

Aangrijpend toneelstuk in 3 bedrijven
Prijzen der plaatsen f 1. 50 en f 1.—. Kaartverkoop en
plaatsbespreking vanaf Maandag 19 Sept. bij bakker
J. H. SCHUPPERS, Dorpsstraat.

HANDELSDRUKWERK
naar

Ontvangen

Drukkerij Wollers Tel. 104

Een mooie collectie

Electrische Rijwiellantaarns
Empo-Philips-Elnigro en Elvea
Dus tast niet in 't duister
bij 't zoeken naar licht!

Op de in de Wildenborch gehouden veekeuring werden de dieren van de volgende
eigenaren bekroond:
Kalveren geb. na l Jan. '49: l G. J. Zweverink, 2 G. W. Nijhof, 3 W. Regelink, 4a
W. Regelink, 4b G. J. Zweverink (Gwz).
Kalveren geb. tussen l-7-'48—31-12-'48: l
W. Mennink, l b G. Nijenhuis, 2 J. W.
Bijenhof, 3 C. D. Jansen, 4a D. J. Jansen,
4b C. D. Jansen.
Pinken geb. tussen l-l-'48—30-6-'48: l W.
Mennink, l b G. J. Zweverink, 3a G. W.
Nijhof, 3b L. Wiltink, 4a D. J. Jansen, 4b
J. W. Bijenhof.
Stieren geb. '48: 3 C. D. Jansen.
Pinken geb. in '47: l W. Mennink, 3a A. J.
Klein Ikkink, 3b idem, 4 R. Mennink, E.V. D.
Stokkink, E.V. L. Nijendijk.
Dragende vaarzen: l G. J. Zweverink (Gwz),
3 L. Nijendijk.
Melkkoeien beneden 5 jaar: l W. Mennink,
2a C. D. Jansen, 2b en 2c idem, 3a C. Nijenhuis, 3b C. D. Jansen, 4a W. Regelink,
4b R. Mennink, E.V. idem.
Melkkoeien boven 5 jaar: la Gez. Meulenbrugge, l b R. Mennink, 2a G. J. Zweverink, 3b R. Mennink, 3 D. J. Jansen, 4a
L. Nijendijk, 4b G. J. Klein Ikkink.
Stamboekkoeien: l W. Mennink, 2 G. W.
Nijhof, 3a C. D. Jansen, 3b idem, 4 W.
Mennink.
Keurmeesters waren de heren A. Aalderink
Eefde, Pardijs Eefde en Ir Rol Arnhem.

School voor Machineschrijven
Dorpsstr. A 91, Vorden

—

Telefoon 119

'ri'ilt u net diploma voor
rnackinescnrijuen oenalen ?

^

Volgt dan een cursus aan onze school!
Opgave kan dagelijks geschieden
J. W. KLEIN LEBBINK
Directeur

Een greep"

uit onze enorme sortering v e rk ad e's artikelen!
Café Noir - Vanille Batons - Brusselse Kermis
Gemengde biscuit - Klein Duimpje enz. enz.

KOOP NU VERKADE'S TOFFEE'S

Verkrijgbaar bij

L e t t i n k s Rijwielhandel
Almenseweg
Agent Empo- en Gazelle Rijwielen

Katholieken !
Ook voor U hebben we

Geboortekaartjes, Ondertrouwbrieven
Rouwbrieven.
Komt onze collectie eens bekijken !

Drukkerij

Diploma-zwemmen en jeugdsportdag.

Paardenkeuring te Lochem.
Op de te Lochem gehouden warmbl.paardenkeuring werden uit Vorden bekroond:
Merrieveulens geb.*yoor l Mei '49. Gld. type
2 pr. Nizette van B. Berenpas.
Merrieveulens geb. na 30 April '49, Gld. type,
2a Nomari van B. Berenpas, 2b Nannie v .
A. Wassink.
l jr. merrie, Gld. type, la Marolijntje van
H. J. Eggink, 3a Misa van G. Wuestenenk,
eerv. verm. Marianne van G. Bogchelman
en Marianne van B. Berenpas.
1 jr. merrie Gr. type, 3b Mordana van H.
Tjoonk.
2 jr. merrie Gld. type, la Lubina van H.
Berenpas, e.v. Lucia van A. R. J. Zents.
4 en 5 jr. merries Gld. type, l Jonita van
H. J. Eggink, 3a Iiina van G. Bogchelman.
6 jr. en oudere merries Gld. type, la Droma
van B. Berenpas, l b Famisa van G. Wuestenenk, 2b Badinka van Wed. J. C. Kornegoor, e.v. Henriëtte van B. Berenpas.
3 jr. en oudere Ster-, Kroon- of Preferente
merries, l Ivasa van G. Wuestenenk.

WOLTERS

geheel vooroorlogse kwaliteit en verpakking
Wij hebben ze in 4 smaken voorradig!

VERKADE'S CHOCOLADEREPEN 3 SMAKEN
Profiteer van deze zeer mooie sortering
maar . . . WEES ER VLUG BIJ
HEDEN MIDDAG l UUR GESLOTEN.

De zaak voor
Koekjes en Snoep

w.

Centra
kruidenier

De receptie van het
zilveren huwelijksfeest
van

P. DEKKER
en

A. DEKKER-HIETBRINK
vindt plaats op Zaterdag 17 Sept. van 3-4
uur in 't Nutsgebouw
te Vorden.
DENKEN
alle Herv. Jongeren
boven 16 j a a r
aan de

Maandag 19 September hopen onze
lieve ouders
G. W. TRAGTER
en
R. TRAGTER—OONK
hun 12V2-jarige echtvereniging te herdenken.
Hennie en Gerrit
VORDEN, Sept., 1949.
Almenseweg C 151a
Gelegenheid totfeliciteren
van 3-4.30 uur in zaal
Lettink.

Zondag 11 Sept.
om 10.30 uur.

Brood en nieuwe bundel
meenemen.

Vertrek postkantoor
Vorden precies om
9.30 uur.
Ds. RIJNDERS

4e rijwiel Oriënteringsrit te Wichmond
op Zondag 18 September a.s.
Inschrijfgeld f 0.75 per persoon
Start l uur precies (Café Krijt)
Opgave voor d e e l n a m e tot 's middags 12 uur
bij Joh. W. Zeevalkink, Rijwielh. Wichmond

Hengelo (B.)
HEDEN AVOND
Grote
DANSEN
Nutsgebouw Vorden Paarden-, Vee- en Varkensmarkt

Aanvang 7.30 uur.

Gesloten
Maandag 12
Dinsdag
Woensdag 14

Reinard Koerselman
Burg. Galleestr.

Tel. 89

Wegens familiefeest
Z a t e r d a g 17 Sept.

De
Marktvereniging
Hengelo (G.)
In het vervolg worden de Biggenmarkten
op WOENSDAG gehouden
Vanaf Woensdag 14 Sept. zijn de Hengelose
Marktloten weer verkrijgbaar bij J. M. Meulenbrugge, Ruurloseweg 4.

de gehele dag

Gesloten

naar

P. DEKKER
Fa. HIETBRINK

Vraagt inlichting
E. J. L E T T I N K

OP DE

Schapenfokdag te Vorden

Tevens maken wij ook
losse steunzolen naar
maat

16 September om 10 uur,
is gelegenheid tot inschrijving van
schapen in het stamboek ook voor
NIET-LEDEN
Terrein weide Tjoonk, „'t Garmel"

en

Schoenhandel

W. PARDIJS
DORPSSTRAAT

C7>

spoecft'g T\ ^

bij /\\V

H.H. Landbouwers Pluimveehouders
tt prima waar koften ?

Kom dan even bij ons aan lopen
Wij staan borg voor kwaliteit
Wouda's Rundvee koekjes
„
brokjes
Twee soorten met 45 en 30% lijnmeel
Kalvermeel
Gem. graan
Kalverkoekjes
Ochtendvoer
Kalverbrokjes
2 soorten
Gerstemeel
Varkensmeel
Biggenmeel
Havermeel
Roggemeel
Zeugenmeel
Rietmatten, Turfbalen, Cardiumgrit.

Aarzel niet langer en doet uw voordeel
Het wordt u vlug en net niet aan de weg,
maar franco met l °/o korting, in huis
bezorgd.
Aanbevelend

Fa. B. WENTINK * Zn.

Horlogerie - - VORDEN
Opnieuw ontvangen:
Pracht Pendules met bim-bam
^slag - Prima Polshorloges voor
Dames en Heren met volledige
garantie - goud- en zilverwerken speciaal adres voor voegloze verlovingsringen
Atelier voor vakkundige reparatiën

1

Nutscursus „Naaien en Knippen '
Allen, die /ieh voor bovengenoemde
cursus hebben opgegeven of er nog
aan wensen deel te nemen, worden
verzocht Maandagmiddag a.s. om
4 uur in de Kleuterschool te komen
voor een „bespreking". Zal deze cursus (te geven door een lerares aan de
Vakschool te Z u t p h e n ) k u n n e n doorgaan, dan moeten zich alsnog enkele
dames opgeven.
Het Bestuur

»

'-^O-^

DANSSCHOOL

M. J. Kroneman
Vorden

Tel. 201

Gevraagd: lof 2 ha.
bos- of heidegrond
Br. met opgave van
prijs en waar gelegen
aan het adv. bur. te
Slaa, Tel. 98 Vorden •
Te koop: 2e hands
damesrijwielen met
lamp, 'n jongenSfiets
voor leeft. 8-12 jaar,
gebruikt herenrijwiel
m. lamp. Lettink's Rijwielhandel, Alm.weg
Vorden.
Te koop: een donkerbl.
wintermantel m. 46
f 25.— zonder punten
en een dicht fietsmandje f 5.—. D. Lettink, Nieuwstad A 337
U kuntiedereMaandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij
G H.WEEKHOUT
Burg. Galleéstr. A 49
VORDEN
's Zaterdags terug
Wasserij „Stijgoord"

uw
verzorgen voor u:

Het adres
voor
Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwbrieven
Visitekaartjes
Rouwbrieven
Dankbetuigingen

is

Drukkerij Wolters
Insulindelaan

A 78

In voorraad

Landbouwers!

A. JANSEN

W i j h e b b e n thans
M A R G A R I N E in
voorraad die smaakt
als ROOMBOTER!
en zuiver gesmolten
RU NDVET

Vorden

H.H. Middenstanders

Komt U eens kijken!

Extra
Bulletin!

-

Feestzaal LETTINK
Aanbevelend

Alleen verkoop voor
Vorden en omstreken

NICO KEUNE

Leer het goed
gemakkelijk
en

Fa. B. WENTINK & Zn. - Vorden

Prima consumptie

-steunschoenen

mee

Voor verbruikers van mijn verf
afkrabbers en plamuurmes in
bruikleen.

A. W. Uenk - Tel 194 - Vorden
Handel in Meel en Graan

op

l

Grondverf, ülansverf
en verdunningsolie
Puimsteen, Plamuur en Kwasten

Wilt

Doe allen mee aan de

Jeuyddag te Steenderen

3

Ondanks concurrentie. Ondanks hoon
Nico Keune's verf spant de Kroon

REGULEX
(H-M PRIMA middel ter
v o o r k o m i n g van het kiemen van aardappelen in
k u i l en kelder

Boekhouding

Werkt
besIJSt
afdoende

UW

Fa. J. W. ALBERS - VORDEH

Te koop: een 200 cc.
N.S.U.-motor 1941. H.
Koning, Linde-Vorden
Trachten leed te
verzachten...

Belastingzaken

UW
Komt u eens praten,

of vraagt inlichtingen!

A.s. Zondag 2 uur
de Ie competitiewedstrijd

j:iarhai:ins

Vorden l - Ruurlo l

ADMINISTRATIEKANTOOR

Zaterdagmiddag 3 uur

Gebr. G E R R I T S E N
Lid N.l.V.A.K. Rmirlosewej? I9a
„Ons Ptc-kjc"
VORDKN

Vorden III - Vorden
(Zaterdagmiddagaid.)
Entree f 0.35

Terrein bij het zwembad.

ten bate van Nederland
en Indonesië

&teoi
en voor u:

(ftet

Fijne Speculaas 55 et. p. 250 gr.
Pakken Italiaanse Macaroni
per pak 27 et.
4..
Bussen Engelse Custard
Blikjes Franse Champignons
en truffels
Blikken zuiver Sinaasappelsap
Vruchtenhagel voor de boterham
25 et p. 200 gr.
Pure Chocolade
per 100 gr. 48 en 55 et.
Grote Chocoladerepen puur 15 et.

lóinnennuis
Telef. 55
Vitrage

Wij verzorgen ze voor U vakkundig
Administratiekantoor

Gebr. Gerritsen

Gordijnstoffen

Ruurloseweg 19a

Cocostapijt
Dekens

zijn alle winkels

Behangsel papieren

vanaf 1 uur GESLOTEN

Voor de liefhebbers..

De Winkeliersvereniging Vorden.

potten zure haring
Fa. J. W. ALBERS

Dames
wij beginnen weer met de practische
Huishoud Knip- en Naaicursus
U kunt zich nog opgeven tot 1 Oct. bij:

f

/

Lerares F. S EESI NG-N I E S S E N
D 19, Vorden

Ja natuurlijk ! Ik
heb het er best
naar mijn zin :
prettig werken in een moderne omgeving.

Ook voor verdere opleiding
Costumiére, Coupeuze, Coupeuze-Lerares

Middenstands-cnrsüs - Vorden
Volgt een officiële opleiding voor het

f Concours-Hippique - Vorden

Middenstands - examen
Erkend door het Instituut voor
Middenstandsontwikkeling.
Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij
de leraren:

J. W. Klein Lebbink, Dorpsstraat A 91.
W. Pongers, Hoofd 01 school, Medler.
JL

Vorden

HEDENMIDDAG

Cocoskarpetten

A. POLMAN

met:

Uw correspondentie
Uw typewerk

Meubileerinrichting
VORDEN

It moeilijkheden

JL

enaren in den

Heden Zaterdag: 10 Sept. n.m.
1.30 uur nabij „Huize
Vorden".

Truus, Anneke, Willy en Toosje
zijn er al. Kom ook, want
ORCON vraagt weer:

MEISJES

Toegangsprijs f 1.— pi. bel. en voor
schoolgaande kinderen en leden v.d.
Oranjever, f 0.50 pi. bel.
Voorverkoop
Sigarenmag. Eijerkamp.

JL

Jt

JL

KLEDINGINDUSTRIE
KUIPERSTRAAT 20—22

Z UT PHEH
JL

JL

voor diverse afdelingen

Jt

l/reemd

nemen ook een abonnement op ,,CONTACT
Voor slecht 5 S cent per week blijven ze met het wel en wee
van hun geboorteplaats op de hoogte.
Zo wordt „Contact" gelezen in:
Friesland, Drente, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid Holland, Zeeland en Limburg,
zelfs in Canada en Suriname!
En

niet te vergeten de jongens over zee,

die door de

Thuisfronten

„Contact"

toegestuurd krijgen.

„CONTACT" kost voor Vorden, Wichmond en Vierakker
f 1.25 per halfjaar.
Alle overige plaatsen in Nederland
f 1.60 per halfjaar.
U kunt zich opgeven bij:

jDrukkerij WOLTERS
JL

JL

ir

Vorden
JL

JL

