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Officieele Bonnenlijst.
voor bet tijdvak van 6 April t.e.m. 19 April 1947.
Elk der volgendebonnengeeftrechtophetkoopen van:
Bonkaarten KA, KB KC 703. Strook No 4.
67—6 Algemeen 750 gr. suiker, boterhamstr. of

1500 gr. jam, stroop enz. of 750
gr. chocolade of suikerwerken.

67—7 Algemeen l ei
67—8 Algemeen 2 liter petroleum
67 E, 67 L Reserve 100 gr. gedroogde zuidvruchten
Bonkaarten KD KE 703.
68—3, 68 -4 en
68—5 Algemeen

Strook No. 4.

250 gr. suiker, boterhamstr. of
500 gr. jam, stroop enz. of 250
gr. chocolade of suikerwerken.

68—6 Algemeen l ei
68—7 Algemeen 2 liter petroleum
68 T Reserve 100 gr. gedroogde zuidvruchten

MA MD 704. (bijzonderen arbeid en a.s.
Strook No. 4.

Bonkaarten
moeders)
67—4 suiker

Tabakskaarten enz.
67—1 tabak
67—2, 67—3 tabak
67—l versnapering.

250 gr. suiker boterhamstr. of
500 gr. jam, stroop enz. of' 250
gr. chocolade of suikerwerken.
QA, QB QC 704.
3 rantsoenen tabaksartikelen
2 rantsoenen tabaksartikelen
200 gr. chocolade of suikervver-
ken of 200 gr. suiker, boterham-
str. of 4PO .OT. ia in. stronn PPT

o7 -'Aversnapering. 100 gr chocolade of suikerwer-
ken of 200 gr. jam, stroop enz.
of lOOgr.suiker,boterhamstr. enz.

Ouderavond Chr. School.
De jaarl. ouderavond Chr. School, Dorp
was druk bezocht. Door verhindering van Ds.
Jansen werd deze avond geopend door de
heer A. J. Lenselink 2e voorz. De heer Lig-
tenberg hoofd der school gaf een overzicht
van de school en de kinderen en deelde
mede, dat dit jaar geen Paaschvacantie ge-
geven zal worden. Voor verstrekken van
warm drinken voor kinderen die's middags
in de school moeten verblijven, heeft de
Boerenleenbank f 1.— per kind toegezegd.
De heer Ligtenberg bracht dank aan moe-
ders der kinderen, die spontaan suiker en
koff ie disponibel hebben gesteld, in het
bijzonder Mej. van Dam. Ook de spaar-
kaart werd door het hoofd der school zeer
aanbevolen. In de pauze werd aan de ge-
noodigden koffie en koekjes verstrekt en
tevens het werk der kinderen bezichtigd.
De heer Scholten hield een lezing over
school en huisgezin. Aan het slot werd een
collecte gehouden tot bestrijding der on-
kosten van de kinderfeesten.

Chr. Knapen- en Meisjesvereen.
De Chr. Knapen en Meisjesvereen. op Geref.
grondslag hield een jaarfeest in „Irene", die
druk bezocht was. De avond werd gevuld
met samenspraken, voordrachten en tablaux.
De heer A. J. Lenselink, ouderling v.d. Geref.
Kerk, dankte allen voor hun opkomst en
sloot met gebed.

Ledenverg. t.b.c. bestrijdingsvereen.
De algem. ledenverg. v.d. t.b.c. bestrijdings-
vereeniging onder het rundvee te Linde,
vond plaats in café Eijkelkamp, onder lei-
ding van den voorz. den heer H. Linden-
schot. In de bestuurs vacature werd gekozen
de heer H. Welbergen, Barchem. De secr.
de heer P. v.d. Velde deelde de zakelijke-
en financieele aangelegenheden van de ver-
eeniging mede. De vereeniging heeft zich
dit jaar uitgebreid van 57 tot 93 leden.

D I S T R I B U T I E
Algen-, eeoe mededeelingen voor de week van 7 April t.e.m. 12 April 1947.

l Voor deze wet'k is het distr.kantoor voor het publiek geopend, resp. gesloten:
a. Geopend: o[ Dinsdag- Vrijdag- en Zaterdagmorgen, telkens van 9 tot 12.30 uur. (des Zater-

dagmorgens tot 11 uur).
b. Gesloten: or Maandag, Woensdag en Donderdag (geheele dagen).

Algemeen verzoek.

Men wordt beleef J doch dringend verzocht bij ontvangst van aanschrijfkaartjes om distr.bescheiden
te komen halen, ( p dag en uur te komen, zooals op de kaartjes vermeld staat. Door niet de hand
daaraan te houden, loopt men de kans niet tusschentijds te kunnen worden afgeholpen.
De betreffende sta.nkaarten moeten altijd worden medegebracht.
Vervolg uitreiking nieuwe levensm.kaarten No. 705.

Woensdag 9 April '47.
Wijk C l t.e.m. 90; 9.30 tot 12.30 uur.
Wijk C 91 tot rest; l tot 3.30 uur.

Vrijdag 11 April '47.
E l t.e.m. 100; 9.30 tot 12.30 uur.

101 tot rest; l tot 3.30 uur.
Wijk
Wijk

Zelfverzorgerh .
(Huisnummer-indt ding)

Dinsdag 8 April '47.
Wijk B l t.e.m 60; 9.30 tot 12.30 uur.
Wp B 61 tot i est; l tot 3.30 uur.

Donderdag 10 April '47.
Wijk l) l t.e.m. 70; 9.30 tot 12.30 uur
Wijk D 71 tot est; l tot 3.30 uur.

N.B. a. Alle loope'ide levensmidd. kaarten nr. 703 dienen te worden medegebracht, waaraan zich de
z g.n. „invvisselbonnen" moeten bevinden; losse inwisselingsbonnen worden niet aangenomen.
Tevens zij;i mede te brengen de 2e distr.stamkaarten zonder inlegvellen.

b. Aan gezinshoofden worden tegelijkertijd aanvraagform. MD. 323—15 medegegeven, zijnde
aanvraagfoim. brandstoffen seizoen 1947 -'48. Men beware die thuis zorgvuldig tot nadere
aankondigt' ig.

c. Met de levensmidd. kaarten wordt voor alle leeftijdsgroepen een textielkaart VA. 705 afge-
geven. De; e kaart is voor alle leeftijdsgroepen dezelfde.
Men word : aangeraden voor het afhalen van in hoofde vermelde bescheiden géén verstek
te laten gfin, daar men zich dan naderhand voor de z.g.n. na-uitreiking naar het gebouw
„Ons Huis" te Almen, gem. Qorssel zal moeten begeven referte Contact van de vorige
week, heer: de heer Burgemeester persoonlijk zich omtrent deze regeling ook met de lei-
ding van i e t hoofdkantoor verstaan, echter, zooals te vreezen valt, tot nu toe zonder eenig
resultaat.

VORDEN, Zaterdag f' April 1947. Distributiekantoor Vorden.

Nieuws voor bc er en boerderij.

Voor de periode van 8 April tot 5 Juli 1947 is een
nieuw schema van de overnamemarkten voor slachtvee
vastgesteld. Hierin zijn de gewijzigde marktdagen i. v. m.
Paschen, Hemelvaart, Pinksteren en de Nationalen
Feestdag opgenomen.
Belanghebbenden wijzen wij erop, dat op de bekende
plaatsen in het district aanplakbiljetten zijn aangebracht,
waarop de marktplaatsen en data voorkomen.

Vestiging van loonploeg- en/of maaibe-
drijven.
Zij, die een loonploeg- en of maaibedrijf willen ves-
tigen. wijzen wij er, om misverstand te voorkomen,
op dat hiervoor geen bedrijfsvergunning is veteischt,
zooals bedoeld is in het „Besluit Algemeen Vestigings-
verbod Kleinbedrijf 1941".
De wettelijke verplichte inschrijving in de registers
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken blijft
van kracht.
Bovendien moet inschrijving plaats vinden bij de Vak-
groep Landbouwambachten, Sectie Loonploegers en
-maaiers, Westermarkt 2, Amsterdam.

De P.B.H, van District 18, A. J. Lenselink.

Vergadering Vreemdelingenverkeer.
Voor deze algem. ledenvergadering bestond
slechts matige belangstelling, hetgeen de
heer Thate als voorz. in zijn openingswoord
dan ook betreurde. De heer Thate weesop
de verschillende mogelijkheden op folklo-
risch gebied, welke voor het V.V.V. open-
staan, vooral met Paschen en Pinksteren.
Hierna bracht de heer Thate het smartelijk
verlies in herinnering, dat het bestuur door
het overlijden van zijn secr., de heer W. F.
van Mourik geleden heeft. Hij herinnerde
aan de voorbeeldige wijze, waarop de heer
van Mourik zijn functie vervulde en steeds
klaar stond met raad en daad. Hij was de-
gene, die de acht kasteelentocht, welke alom
in de lande zulk een bekendheid verwor-
ven heeft, uitstippelde. Bestuur en leden
zullen deze sympathieke medewerker noode
missen. Hierna las de heer P. Bakker een
uitgebreid en keurig opgesteld verslag voor
over de verrichtingen van de Ver. in het
tijdvak 1940 t/rn, 1946.
Hierna schetste hij de moeilijkheden waar-
mee het V.V.V. in de oorlogsjaren te kam-
pen had. Verder bleek uit de mededeelingen
van de heer Bakker, dat' er bijna geen aan-
biedingen van pensionhouders binnenkomen.
Voorts deelde hij mede, dat er een aanvraag
was binnengekomen van een groep van

75 Zweden, die hier kampeeren willen, ter-
wijl verder ook Vorden, van de vredelie-
vende invasie van Amerikanen, die Neder-
land willen bezoeken, zijn deel zal krijgen,
De heer H. B. Emsbroek gaf een kort over-
zicht van de financieele toestand. De ont'
vangsten hadden bedragen over de periode
ll-3-'40—Jan. 1947 f 1.276,05 en de uitga^
ven f 674.71. Het batig saldo is f 660,88.
De heeren J. Wiekart en P. Dekker werden
in de kascommissie benoemd.
Hierna volgde de bestuursverkiezing. Het
bestuur werd met twee leden uitgebreid en
is thans als volgt samengesteld:
W. J. Thate, voorz.; H. B. Emsbroek pen-
ningm.; J. F. M. G. d' Aumerie; G. Brou-
wer; H. J. Gotink: E. J. van Tongeren;
Burgemeester van Arkel; J. Rengelink; H.
Terpstra; J. Bielderman en H. Luth.
Er werd een voorstel aangenomen om de
gemeente subsidie te vragen.
Bij de rondvraag kwam een eventueele bus-
verbinding met Lochem ter sprake. Burge-
meester van Arkel deelde hierop mede, dat
dat punt ook reeds in een verg. te Doetin-
chem tusschen de burgemeesters en de G.T.M.
ter sprake was gekomen, Gezien het gerin-
ge rendement van zulk een lijn, zal van
een busverbinding met Lochem vooreerst
wel niets komen. Wel zal met 4 Mei a.s.
de busverbinding met Ruurlo doorgetrok-
ken worden.

Jaarvergadering Zuivelfabriek Linde.
De Coöp. Zuivelfabriek in Linde heeft haar
jaarvergadering gehouden, in 't café van den
heer Eijkelkamp, onder leiding van den voor-
zitter den heer J. W. R. Tiessink. De aftre-
dende bestuursleden de heeren E. Geltink
en B. J. Bannink werden herkozen, zoomede
de commissarissen de heeren G. Wentink en
H. W. A. Helmink. De vergadering keurde
goed om de leden van de t.b.c. bestrijdings-
vereen. dit jaar nog een subsidie te verlee-
nen. Besloten werd over te gaan tot aan-
schaffing van een nieuw roestvrije stalen
pasteur. Uit het jaarverslag bleek, dat de
fabriek in 1946 2555794 kg. melk heeft ont-
vangen. Op de boterkeuringen van de G.O.Z.
behaalde de fabriek een diploma voor de
kwaliteit van de boter.



Kranenburgs nieuws.
Zondag 23 Mrt. heeft het vennootschap d. Stille
Omgang haar jaarlijksche bedevaart naar Am-
sterdam weer gemaakt. Zaferdagavond om
11 uur was er Lof, dat door de leden werd
bijgewoond en waarna om 11.30 uur werd
gestart.
De eigenlijke omgang was evenals vorige
jaren weer even indrukwekkend en mooi.
Na deze bedevaart werd de H. Mis opgedra-
gen door den Zeereerw. Pater Joosten in de
Kerk van het St. Eliabeths gesticht, waarna
gezamenlijk ontbijt. Ter gelegenheid van het
6de Eeuwfeest werd de dag in feestelijke
stemming doorgebracht.
Achtereenvolgens werd een bezoek gebracht
aan het Bagijnhof en het museum Amstelkring.
Hierna een boottocht door de haven van
Amsterdam. In de namiddag is een bezoek
gebracht aan de schitterend Kathedraal van

Haarlem. Het geheel was dan ook een prachtig
georganiseerde dag, wat bij de Pelgrims dan
ook in dankbare herinnering zal voort leven.

Woensdag 26 Mrt. werd in 't Klooster op de
Kranenburg in alle stilte herdacht dat den
Zeereerw. Pater Winfried Jansen 25 jaar ge-
leden het Hl. Sacrament des Priesterschap
heeft ontvangen.
Nutsbibliotheek.
In de jaarvergadering werd besloten om bij wijze van
proefde bibliotheek, niet alleen Zaterdagsmiddags, doch
ook eiken Woensdagavond open te stellen. Besloten
werd het leesgeld met l cent te verhoogen, zoodat dit
thans 5 cent p. boek p. week kost. In de vac. mej.
Tjoonk en de heer W. Menkhorst werden benoemd
mej. H. Barendsen en de heer H. Pardijs, die de be-
noeming aanvaarden. Het aantal boeken bedraagt mo-
mentee;! ruim 1600 welk aantal met de Paschen nog
vermeerderd wordt met 20 romans en 13 kinderboeken.
Het bestuur blijft er naar streven om uiteindelijk 'n fonds
v. 3000 boeken te bezitten. Niet alleen Nutsleden, doch
ook niet-leden kunnen v.d. biliotheek gebruik maken.

Kerkdiensten 1ste en 2e Paaschdag.

Ned. Herv.Kerk.
1ste Paaschdag 10 uur, Ds J. H. Jansen.
2de Paaschdag 10 uur, Ds.'C. R. de Jong.
In beide diensten extra coll. voor het werk der kerk.

Ned. Prot. Bond.
1ste Paaschdag 5 uur, Ds. K. A. Beversluis.
Toespr. der nieuwe lidmaten.

Geref. Kerk.
1ste Paaschdag 11 uur, Ds. Beukema van Eefde.

5 uur, Ds. Koning van Barchem.
2de Paaschdag geen dienst.

R. K. Kerk
1ste Paaschdag 7 u., 8.30 u., 10 u. H.m. 4 u. lof.
2de Paaschdag 7 u., 8.30 u., 10 u. H.m. 4 u. lot.

AGENDA:
10 en 11 April uitvoering „Concordia".
21 en 22 April uitvoering Amusementsvereeniging.

De Heer en Mevrouw
EMSBROEK—SP1ELE
geven met blijdschap
kennis van de geboor-
te van hun dochtertje,

Afina Catrina
Vorden, 28 Maart '47.

Met blijdschap geven
wij U kennis van de
geboorte v. ons Doch-
tertje en Zusje

Annemarie
J. Uenk
M.C. Uenk-Boerstoel

Doortje en Greetje
Vorden 29 Mrt. '47.

Met vreugde geven wij
u kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje en zusje, dat bij
het H. Doopsel de na-
men ontving van

Adelheid Maria
Wilheltnina
(Adelheid)

J. M. H. KOERS
L. B. KOERS-

Wopereis
Willy en Marianne

Vorden, l April '47.

De Burgemeester v.
Vorden verzoekt de
houders van de num-
merbewijzen M 63016
t/m. M 64000 zich voor
15 dezer aan te mel-
den ter gem.-secretarie
alhier.
VORDEN, 5 April '47.
De Burgem. voorn.,

A. E. VAN ARKEL
Terstond gevraagd:
'n flinke leerjongen
om in het vak te wor-
den opgeleid.

Luimes Zadelmakerij
H.H.Cliëntele
Wilt U 'n teleurstelling
voorkomen, breng dan
tijdig uw

Hooibouw machines
De aanvoer van onder-
deelen is nog steeds
schaarsch en traag.
Beleefd aanbevelend,

E. Huisman
Smederij B 76
Vorden

Tevens te koop gevr.
4 nette keukenstoelen

Net r.k. meisje vraagt
'n betrekking v. d. e. n.
in burgergezin te Vor-
den. Br. adv. bur.te Slaa

Spaar bij de
Nutsspaarbank te Vorden

Opgericht 1819.
Kantoor: Dorpsstraat A 91

Geopend elke Maandag, Woensdag en
Vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur

De bank verstrekt gelden onder hyp. verband
Vraagt inlichtingen

Koopt waar voor uw gold!
Daarom naar SlflOBIÏj Jd(lSSG[l op 't Hooge
Voor de a.s. Feestdagen prima vleesch

Verder: Rolpens, Rookvleesch, Boter-
hamworst, Plokw., Rauwe Ham, enz.

Wij staan altijd voor u klaar
En bezorgen u de beste waar!

Beleefd aanbevelend.

Belangrijk!
Comité Eereschuld en Dankbaarheid

Afd. Vorden
Oud-militairen.

Zij, die nog wenschen mee te gaan n.d.
Landdag te Rijssen op 15 Mei

(Hemelvaartsdag) kunnen zich alsnog
opgeven b.d. Secr., de heer A. J. Eggink
Molen weg 71 of Dinsdagavond 8 Apr.
8 uur bij Café De Zon, waar meteen
besproken zal worden, hoe de reis zal
geschieden, per bus of fiets. Ook vrou-
wen of verloofden worden op de land-
dag verwacht. Deelname f l . — p. pers.
Zij, die zich reeds opgegeven hebben,
worden ook verwacht.

Het Comité

fllg. Ned. Bouwarbeidersbond
Vacantiebonnen verzilveren
Voor leden A.N.B, op VRIJDAG 11
April v. 7—8 uur en voor niet-leden
op ZATERDAG 12 April v. 7—8 uur
b.d. Penningmeester, J. Kappert

Het bestuur

Vrijdag 11 April Veemarkt
Aanvoer van vee, varkens,

kramerijen enz.
Het Marktbestuur.

Staat ter dekking
alle werkdagen bij Gebr. Regelink, „Gr.
Venhorsting" Vorden,
de beste Vos- stamb. en premiehengst

AUDEUX K 2O3O
Werd op premiekeuringen steeds hoog be-
kroond, w.o. zelfs een Ie prijs te OOST-
BURG. Is van pr. afstamming en fokt extra
beste veulens. Dekt en bevr. uitstekend.

Dekgeld f 46.— Gust '46 f 10.— reduc.
Tevens ter dekking de goedgekeurde

r.b. Stier JOLO
v. beste afst. en prod. V. „Lord" Ie pr '46
oudere stieren fokd. Steenderen; M. „Jo",
m. 5523 kg. m. en 3.91% vet. Dekg. f 5.-

1 De Burgemeester der Gemeente Vorden
maakt bekend, dat op Vrijdag 11 April in
de O.L. Dorpsschool 's nam. om 4 uur aan
de ingezetenen, die zich hiervoor aanmelden,
gelegenheid zal worden gegeven tot

kostelooze inenting
tegen Variola Major (pokken) door de
artsen Lulofs en de Vries, alhier.
Bij het nazien, op Vrijdag 18 April a.s., even-
eens om 4 uur i.d. O.L. Dorpsschool, moeten
de trouwboekjes worden medegebracht.
Kinderen boven 2 jaar worden niet ingeënt.
Vorden, 2 April 1947.

De Burgemeester voornoemd,
A. E. VAN ARKEL

Rijvereeniging „De Graaischapper"
Wegens de voorjaarswerkzaamheden
zullen de rijlessen hervat worden op
Vri jdag 25 April, 18 uur
op „'t Kieftskamp".

Groot Paaschvuur
bij de nieuwe „Empo"fabriek
op 2e Paaschdag, 's av. 8 uur

Vertrek om 7.30 uur vanaf het Gemeentehuis,
m. medew.v. „Concordia" en"Sursum Corda"

De gezamenl. Buurtvereenigingen.

Ontvangen: een partij 2-pers.

geschilderde ledikanten met onderlagen
Verder: CARTON, 100 cm. br. v. plafonds
en slaapkamers; prijs 30 cent per meter

Woninginrichting
Joh. Heerink Tei. 93 Vorden
Verder een pracht GLAZENKAST te koop

Knipcursus. Aangepast ai practijk
Chr. School, Baakscheweg, Vorden

Duur der cursus !/2 jaar
Lesgeld f 3.— p. maand

Opg. vóór 25 April bij Mej. A. AARTSEN
Julianalaan 33 L

De gezamenlijke slagers van Vorden
maken bekend, dat zij Woensdags-
middags na l uur gesloten zijn.

Ok an de achterdeure!

In diverse afdeelingen gelegenheid tot
plaatsing van

Nette leerjongens
Aanmelding alle werkdagen tusschen
8 en 17 uur bij den Portier.

Rijwielfabriek „EMPO"
H. B. Emsbroek

Voederbieten te k.
P. d. Rijk 't Kie iskamp

Te k.: r.b. m a a l k a l f , B.
G. Lenselink, Kerkh.w.

H.H. Graanmaaiers
Laat nu uw binder-
doeken door ons re-
pareeren, dan is u
op tijd klaar!

Luimes Zadelmakerij
Jonge Kerk

Vertrek Vorden 2de
Paaschdag 5.17 uur.
Thuiskomst 23.50 uur

Mevr. VAN ARKEL
vraagt tegen l Mei net
meisje, voor de mor-
genuren Aanmelden bij
Hotel Bakker

In jong gezin te Vor-
den gevraagd een net
meisje of werkster
v. heele of halve da-
gen of gedeelte der w.
Goed loon. Prettige
werkkring. Brieven no.
15 Bur. v.d. Blad.

Te k.: beige gabard.
regenjas m. 50 en 'n
kinderw. matrasje.
Zutphenschew. A 172 a

Te k. eetaardappelen
en nieuwm. Geit m.
lammeren. Na 6 uur
bij Bruines.
Te koop gevraagd:
vloerkleed of karpet
of in ruil voor coupon
goede stof v. heeren-
costuum plus alle voe-
ring e.d., geen punten.
Er kan ook gezorgd
worden v.h. vervaardi-
gen van dat costuum.
(Event. m. bijbet. van
een der partijen.) Br.
No. 5 bur. Contact.
Heer vraagt kamer m.
kost en inwoning .
Br. no. 12 bur. Contact

Te k.: jongensfiets
m. 26!/2 m. massieve
banden z.g.a.n., en 'n
jongens-overjas leeft.
10-11 jaar. J. Hen-
driksen Mossel D 96

Staat ter dekking
de zwaargebouwde
donkerroode stier

PAUL II
v. goede afst. en prod.

bij J. W. KUENEN
Galgeng. C 114 Vorcl.

Dekgeld f 4.-
Te k.: Damesri jwiel
z. banden. Te bevr.
Advert. bur. te Slaa.

Te k. zeug m. b iggen
en 'n paar r i j laarzen.
Tevens gelegenh. v.h.
bestellen v. tabaks-
planten. W. H. Rui-
ierkamp, Medler


