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GOEDE VRIJDAG
In verband met Goede Vrijdag- moeten de adver-
tenties volgende week een dag vroeger in ons
bezit zyn. Dus liefst reeds op dinsdag- (denk aan
uw extra korting). Na donderdagmorgen 10 uur
kunnen ze niet meer worden aangenomen.

COLLECTE VOOR CONCORDIA
Na vele voorbereidende werkzaamheden is de
commissie „Concordia 90 jaar" gereed om de
komende week haar grote inzamelingsactie voor
nieuwe muziekinstrumenten ten behoeve van de
jubilerende muziekvereniging te doen houden.
De commissie rekent op aller medeleven en
hoopt, dank zij uw zeer gewaardeerde financiële
bijdragen, Concordia aan de zo hoog nodige
nieuwe instrumenten te kunnen helpen.
U weet het: een groot bedrag is hiervoor nodig.
Steun daarom deze week Concordia zoals ze
nog nooit gesteund werd. Laat uw bijdrage een
extra jubileumgave zijn!

Blijf meester
*" over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
Zij schenken de rust tot herstel

JEUGD IN DE BRANDING
Ten bate van actie 4 maal Z.N. werd op uit-
nodiging van de Herv. Jeugdverenigingen alhier
door de Chr. Jeugdclub „Jong Hengelo" uit
Hengelo (Gld.) een opvoering gegeven van het
toneelstuk „Jeugd in de branding onder regie
van de heer A. Enzerink. Gezien het doel van
deze avond was ,de opkomst slechts zeer matig.
De heer Weustenenk sprak in zijn openings-
woord hierover dan ook zijn leedwezen uit.
En klein zangkoortje onder begeleiding van een
accordeon zong onder de naam van de „Da
Hero's" als opening van de avond enige vrolijke
liedjes, wat zeer in de smaak viel.
De opvoering van het toneelstuk is een groot
succes geworden. De rollen waren uitstekend
verdeeld en de grime was bij de heer Wueste-
nenk weer in goede handen.

Het stuk speelt zich af ten huize van een
Hongaarse dokter, even voor de opstand. De
zoon der huizes bleek evenwel een aanhanger
van het nieuwe regime te zijn. Hij werd ten-
slotte op verzoek van de vader door een troep
zigeuners ontvoerd en in veiligheid gebracht.
Met grote spanning werd het stuk gevolgd.
Een woord van hulde voor de nog jeugdige
spelers is hier zeer zeker op haar plaats.
De voorzitter dankte het gezelschap voor de
vlotte vertolking van dit zo bijzonder mooie
stuk. Volgens spreker was evenwel het doel
gemist en moest men in plaats van met een
voordelig met een nadelig saldo genoegen ne-
men, hoewel „Jong Hengelo" geheel gratis deze
avond had verzorgd.

TWEE JUBILARISSEN BIJ DE EMPO
RIJWIELFABRIEK

Zaterdag werd op feestelijke wijze het feit her-
dacht dat mej. D. Jansen en de heer G. Lok 25
jaar bij de Empo Rijwielfabriek in dienst waren.
Temidden van de voltallige directie met hun
dames en het gehele personeel werden de beide
jubilarissen door de directeur, de heer H. B.
Emsbroek gehuldigd. Hij herinnerde er aan dat,
met mej. Jansen en de heer Lok, er nu al 31
personeelsleden zijn, die 25 jaar aan de Empo
fabriek verbonden zijn en zelfs 3 al met 40 jaar.
De beide jubilarissen van thans zijn de laatste
personeelsleden, van de reeks 25-jarige jubila-
rissen, die nog in de oude fabriek in het dorp
gewerkt hebben. $pr. huldigde mej. Jansen voor
haar prettige omgang en voor haar ijver in haar
werk op het kantoor. U bent de eerste vrouw,
die het gepresteerd heeft tussen al deze mannen
de 25 jaren bij de Empo vol te maken. U was
steeds vrolijk, behulpzaam en opgewekt, aldus
de heer Emsbroek, en wij zeggen u voor al uw
werk hartelijk dank.
Ook tot de heer Lok, welke vertegenwoordiger
is, sprak de heer Emsbroek zeer waarderende
woorden. U hebt met grote ijver en trouw uw
werk gedaan. Door uw bescheiden optreden en
doordat u op de goede momenten kunt luiste-
ren, bent u bij uw klanten zeer gezien. Hij
bracht de jubilaris dan ook hartelijk dank voor
alles wat hij in het belang van de fabriek ge-
daan heeft. Mevr. Emsbroek speldde hierna de
beide jubilarissen het zilveren Empo-insigne op
en de Emsbroek overhandigde hun de gebruike
lijke enveloppe met inhoud.
Namens het personeel sprak de heer Harmsen.
Deze haalde vermakelijke herinneringen op uit
de tijd toen men nog in de oude fabriek werkte
en ook uit latere tijd. De heer Lok was bij de
mechanisering van de boekhouding de eerste
boekhoud-machinist. Hij huldigde beide jubila-
rissen als prettige collega's en overhandigde
hun namens het personeel een enveloppe met
inhoud. De dames kregen een bloemstukje.
Hierna bleef men, zoals men dat noemt, nog
enige tijd gezellig bijeen.

BILJARTEN „DE IJSELKRING"
In de competitie van de biljartbond „De IJsel-
kring" werden nog de volgende wedstrijden ge-
speeld: De Kets I—Ons Genoegen I (Baak)
6—2; Groene Jager—De Zon III 4—4; De Zon
II—De Elter 6—2, terwijl de kampioen van de
afdeling Excelsior II tegen De Kets I uit Vorden
een 3—5 nederlaag kreeg te incasseren, wat
overigens geen invloed meer heeft op het kam-
pioenschap.
Inmiddels zijn in café De Zon de persoonlijke
kampioenschappen begonnen, welke eind deze
week de definitieve kampioenen zullen brengen.

HET BOEK, DE LEZER, DE SCHRIJVER
In het kader van de Nederlandse Boekenweek

sprak, op uitnodiging van het Nutsbestuur en
boekhandel Hietbrink, de bekende schrijver en
journalist de heer T. Kortooms uit Haarlem
over bovengenoemd onderwerp. Een goed boek,
aldus deze spreker, valt niet weg te denken
uit het bestaan van een weldenkend mens. In
een boek kan men alles neerleggen wat in een
mens omgaat. Hij besprak het onderscheid tus-
sen Nederlandse, Engelse en Franse boeken.
Het Nederlandse boek is vaak flink en stevig, de
Engelsen zweren bij de bruikbaarheid van een
boek, terwijl een Fransman graag een boek
voorziet van lippenstift en sigarenas en laat het
boek genoeglijk „liggen" inplaats van deftig te
„staan".
Een boek dient niet alleen voor ontspanning
doch brengt ook wel degelijk ontwikkeling aan
de lezende mens.
Het scheppen van een boek bestaat uit 4 fases.
Eerst wordt de kiem gelegd (wat lang of kort
kan duren) daarna het over denken van de op-
gedane stof, wat veelal zeer lang duurt, ver-
volgens het beginnen met schrijven en tenslotte
het herschrijven voor het maken van nodige
correcties.
Hierna besprak de begaafde spreker zijn eigen
geschreven boek „Beekman en Beekman" en
verdere boeken, welke van zijn hand waren ver-
schenen. Een goed auteur werkt niet meer dan
3 uur per dag aan een boek, het verdere van de
dag dient voor nadenking.
Zijn boeiende causerie werd met grote aandacht
door de vele aanwezigen gevolgd.
Tijdens de pauze bestond gelegenheid een boek-
werk aan te schaffen en van de handtekening
van de schrijver te laten voorzien. Hiervan werd
nogal gebruik gemaakt.

dan kun je er weer
tegen. Niets is heerlijker
dan zo'nverse brosse

Bosscher
Beschuit

'n hoogtepunt
op tafel!

55 JAAR GETROUWD
In alle stilte herdacht het echtpaar Teunisson-
Klein Nulent wonende aan de Berend van Hack-
fortweg alhier donderdag de dag waarop het
vóór 55 jaar in de echt werd verbonden. De
bruidegom die 77 en de bruid die 78 jaren oud
is genieten nog een goede gezondheid. Zij zijn
beiden nog bijzonder kras.

BIOSCOOP
Zondagavond draait al weer een wildwest-film,
n.l. „De koelbloedige sheriff". Het geeft een
boeiend beeld uit de tijd toen Californië nog pas
bij de Verenigde Staten was gevoegd en de be-
volking moeite had zich bij de bestaande wetten
aan te passen.

Moeder Voor heh tere
Baby-huidje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

VOETBAL
Voor de meeste elftallen van Vorden lag in het
afgelopen weekend de competitie stil. Vorden 3
trok naar Keyenburgse Boys 3 en wist met
haar gehavend elftal de nederlaag tot 3—O te
beperken.
De junioren boekten evenmin succes. Vorden B
trok met een aantal invallers naar De Hoven A
en verloor hier met 8—1. Vorden C was zater-
dag op bezoek bij Voorst B. Na een spannende
wedstrijd verloor het C-team van het versterkte
Voorst met 2—1.
A.s. zondag staan er alleen bekerwedstrijden op
het programma. Vorden I ontvangt thuis St.
Walburgis I uit Zutphen. Dit elftal behoort tot
de sterkste in de 2e klasse F, zodat het voor
Vorden niet gemakkelijk zal vallen hiertegen
succes te boeken.
St. Walburgis heeft al aan een gelijk spel vol-
doende om de volgende ronde te bereiken. Jam-
mer dat Vorden met een groot aantal invallers
moet uitkomen. Vorden II gaat voor hetzelfde
doel de strijd aanbinden in Neede tegen Neede
3, die in de tweede klasse L een behoorlijke
plaats inneemt. Mogelijk zorgt het tweede eens
voor een verrassing.

KERKDIENSTEN zondag 10 april.
Hervormde kerk.

10 u. Ds. J. H.Jansen en Ds. J. J. v. Zorge
Openbare Geloofsbelijdenis.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. C. Boon, emeritus-predikant
Apeldoorn. Bediening H. Avondmaal.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur Mis. 's avonds 7 uur Lof.
R K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis.

Goede Vrijdag 15 april.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H.Jansen. Bed. H. Avondmaal.
7.30 uur Ds. J. J. van Zorgt.
Bed. H. Avondmaal.

Geref. kerk
9.30 uur Ds. A. J. Dondorp, Zutphen.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 129 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38, — tot f 45, — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van l t. m. 7 april.
Geboren: d. van J. A. Eulink en J. J. Over-
kamp.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: K. van Ark, 86 jaar, weduwe
van J. Nijendijk.

R.K. BOEKINNENBOND „ST. MARTHA"
De R. K. Boerinnenbond „St. Martha" hield

ndagavond in eaié Schoenaker eeh druk
bezochte voorlichtingsavond over de „Woning-
inrichting".
De presidente gaf na heJÉfcbruikelijke openings-
en welkomstwoord, het ̂ ord aan Mevr. Op den
Akker, oud-lerares te Groenlo, die een causerie
hield over „Nieuwe materialen voor vloerbedek-
king, wandbekleding, gordijnstoffen etc." Op
zeer bevattelijke wijze vertelde zij, hoe door een
goed gebruik van de moderne materialen,
de woning op een zeer doelmatige wijze kan
worden ingericht. Dit behoeft ook nooit duur
te zijn, want ook zelf kan men veel veranderin-
gen aanbrengen. Zij lichtte een en ander toe
aan de hand van lichtbeelden, die een juiste kijk
gaven op de inrichting van de vroegere wo-
ning en de tegenwoordige. Ook werden nog ver-
schillende vragen gesteld, die tot tevredenheid
van allen werden beantwoord.
Met een dankwoord van mevr. Schoenaker-Smit
tot mevr. Op den Akker voor haar deskundige
uiteenzettingen en tot de dames voor hun
trouwe opkomst werd deze geanimeerde avond
besloten.

RATTI-NIEUWS
Door de interlandwedstrijd Nederland-Bulgarije
was er verleden week slechts een beperkt pro-
gramma vastgesteld. Zowel het eerste als de
A Junioren speelden niet.
Ratti B speelde zaterdag een zeer belangrijke
wedstrijd in Doesburg, welke uitslag van grote
betekenis was voor het eventuele kampioen-
schap. De Ratti-jeugd speelde met groot enthou-

nie en wist de overwinning uit het vuur te
slepen. Zij wonnen 2—l en hebben nog slechts
enkele puntjes nodig om zich kampioen te kun-
nen noemen.

Het C-team moest naar Zutphen, maar ver-
loor van A.Z.C. D met 7—0.
A.s. zondag beginnen de bekerwedstrijden der
G.V.B., een jaarlijks terugkerend evenement
voor de voetballers. Voor Ratti I, dat zondag
deelneemt aan de eerste ronde in de 2e afdeling
ligt er een kans op de zege als zij er in slagen
om in Lochuizen, hun tegenstanders Lochuizen
2 te verslaan. Gezien de herleving der Ratti-
ploeg verwachten we dan ook zeker een gelijk
spel. Ratti A heeft de competitie er op zitten
en heeft zich gedurende dit eerste jaar behoor-
lijk goed kunnen handhaven in de Hoofdklasse.
Zaterdagmiddag speelt het B-team wederom een
belangrijke uitwedstrijd en nu tegen Sp. Does-
burg D. We mogen aannemen, dat de Ratti-
jeugd deze kans niet voorbij laat gaan! Ratti C
komt in touw tegen Be Quick F uit Zutphen,
dat hier op bezoek komt.

Expositie
Huishoud-textiel

In samenwerking met de fabrikant
van het bekende

Elias kwaliteils-texliel
hebben wij in onze zaak een prachtige
hypermoderne POGGEN-Pohl model-
keuken voor u opgebouwd en ingericht.

Komt u eens even kijken!
Bijzonder interessant en leerzaam.

Elias Theedoeken Elias baddoeken
geruit of 1 CC O QC
gestreept l-uu extra zwaar £.9d

Keukendoeken Elias

badstof 1.95
halflinnen

tafellakens

VISSER - VORDEN
A.s. woensdagmiddag geopend

Goede Vrijdag 's morgens geopend

OPNIEUW BOM GEVONDEN
In verband met het vinden van bommen in de
omgeving van de overweg aan de Ruurlose weg,
wordt door de mijnopruimingsdienst deze om-
geving afgezocht op meerdere exemplaren. Deze
dienst heeft hiermee opnieuw succes gehad door
in het bouwland van de landbouwer Eskes een
bom van 250 kg te ontdekken. De bom is in-
middels onschadelijk gemaakt en vervoerd. Daar
men hier nog meer bommen denkt te vinden,
wordt het onderzoek voortgezet.

GESLAAGD
Te Utrecht behaalde onze plaatsgenoot de heer
Th. Lichtenberg „Waarle" tot nu toe werkzaam
als adjunct-kommies ter gemeentesecretarie te
Kaalte in Overijsel, het diploma M.W. A. (Maat-
schappelijk Werker A).

EXCURSIE NAAR BELGIë
De afd. Vorden van de G. M. v. L. heeft beslo-
ten om met haar leden in de eerste helft van
mei a.s. een excursie te maken naar België.
Daar zal een proefboerderij van 220 ha bezocht
worden.

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

GESLAAGD
Aan de Avondnijverheidsschool te Zutphen
slaagden voor het diploma Bouwkunde afd. B
onze plaatsgenoten G. H. Nieuwenhuis en H.
Vliem.
Aan de Rijks Middelbare Landbouwschool te
Zutphen behaalde de heer G. B. Norde het eind-
diploma.
De heer F. P. Smit is te Utrecht geslaagd voor
het vakdiploma Hotel-, Café- en Restaurant-
houder.
Te Rotterdam slaagde maandag mej. M. Groot
Wassink, Galgengoor, werkzaam bij Wullink's
schoenhandel voor het diploma Schoenverkoop-
ster, uitgaande van de Stichting Vakopleiding
in Schoenen.

HELLEWEGEN BILJARTKAMPIOEN
2e AFDELING

In de strijd om het persoonlijk kampioenschap
van de tweede klasse der Zutphense biljartbond,
is de heer G. Hellewegen van K.O.T. III er in
geslaagd voor de tweede maal beslag te leggen
op het kampioenschap, waardoor hij in het ber
zit van de wisselbeker bleef. Uit 5 wedstrijden
behaalde hij 9 punten. Slechts l wedstrijd ein-
digde voor hem in een gelijk spel. Ongetwijfeld
een mooie prestatie.

CHR. BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL
Voor de donderdagavond in hotel Het Wapen
van Vorden gehouden ledenvergadering van de
Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel bestond
een grote belangstellinng.
Het hoofdbestuurslid, de heer Brinkman, ber
handelde de salaris1- en verlofregeling voor het
overheidspersoneel. Spr. gaf hierover een dui-
delijk beeld. Verschillende vragen moest spre-
ker beantwoorden daar dit een zeer actueel
onderwerp was.

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
De gemeenteavond van de Geref. kerk, die in
Irene donderdagavond werd gehouden was goed
bezocht.
Namens de kerkeraad opende de wrnd. voorzit-
ter, de heer J. W. Luiten, deze vergadering en
deelde mede dat de nieuwe predikant Ds. te
Winkel een bezoek aan Vorden had gebracht.
Het wachten is nu op zijn intrede op 15 mei a.s.
Namens de commissie van beheer deed de boek-
houder der kerk, de heer G. Potman, rekening
en verantwoording over 1959.
Ds. B. Scholten van Zutphen behandelde ver-
volgens het onderwerp: De 2e kerkdienst op
zondag". Na de pauze werd een aantal vragen
gesteld die door Ds. S. op uitvoerige wijze wer-
den beantwoord.

ELDERS BENOEMD
De heer A. Kruissink, onderwijzer aan de Bijz.
lagere school op 't Hoge alhier, is benoemd in
gelijke functie te Holten.



ilLaak liet feestelijk met de Paasdagen!

Drink Heineken's hier.
2 flessen Pils + l fles Oud Bruin f 1.—

(met flesopener)

Ook pullen Pils en Oud Bruin.

Weet U, dat wij ook Heineken's extra Stout ver-

kopen? Vraag ons inlichtingen over dit artikel.

En bij dit heerlijk bier
natuurlijk ook een hartig hapje!

o.a. KAAS (pittig) f 1.50 per 500 gram

Gesorteerde ZOUTJES van Verkade 75 et per zakje

Versgebrande PINDA'S 69 et per 250 gram

ZOUTE PINDA'S 28 et per 100 gram

Uw Toastje levert geen moeilijkheden op, als u onze speciale sortering daarvoor eens in de winkel komt kijken,

o.a. Sandwich Spread, zalm, sardines, paling- en zalmmayonnaise. Wist u, dat een blokje kaas met roggebrood een
tractatie is? En dat een plakje ham, met pepsels gegarneerd, een pluim voor de gastvrouw b e t e k e n t ?

Öteeds vaker: KISTEMAKER

Wel beter Niet duurder
Onze Zomercollectie stroomt binnen.

Wij brengen u iets speciaals:

Zomerschoenen met voetbedzolen
Deze zijn licht en geven steun aan uw voeten.

Ook in Damesschoenen zijn wij voor ieders
beurs ruim gesorteerd.

A. JANSEN „'t Schoenenhuis"

NIEUW . SOLEX
NU NOG VEILIGER:

NOG COMFORTABELER

De SoleX heeft nu 23" wielen
en ballonbanden.
Daardoor biedt de SoleX 1960
U een nóg betere wegligging,
nog meer comfort.

SOLEX de Luxe f 375,-

Vlot en voordelig
gekleed gaan

Ja, dat kunt u ook!

Komt onze pracht collectie

zien in

Zonierjaponnen
U kunt een keus maken

uit meer dan 200 stuks.

Reeds vanaf f 9.75

en ... leuk!

H. LIÉ - Vorden

(exclusief accessoires)

Komt U eens kijken bij:

Arie Tragter. Vorden

Te koop een paar F.H.
WEIDEPINKEN.
H. Obbink, Vo^fcnse-
bos.

TV koop een r.b.
VAARSKALF,3mnd.
oud. E. Pardijs

't LanAEnd

Te koop 150 jonge
HENNEN, W. x R.
A. Meenink

Zutphenseweg
telefoon 1573

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
Delden B 35

Lopende,

springende,

dansende voetjes....

Linoleum Krommenie
blijft mooi als op de
dag van aankoop!

LINOLEUM
K R O M M E N I E

VISSER, VORDEN

Hervatting danslessen
dinsdag 12 en zaterdag

16 april, gewone tijd.

DANSSCHOOL
M. J. KRONEMAN

Barink's Rijwielhandel
Nieuwstad, Vorden

DEPOTS:
v. Ark, Wildenborch
Brummelman, Delden
Ruiterkamp, Linde
Wed. Hartelman, Ruurl.w.
Mevr. Lauckhart , 't Hoge
J. Voskamp, „De Poeiert"
Coöp. „de Boggelaar"
N. J. Keune, Stationsweg

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

off
Drogisterij

„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. drogist

H. en W.
Zutphenseweg - Vorden

| Wala beha voor jonge
| moeders. Praktische, los-
| te-haken bovencups. Goe-
I de pasvorm en steun. Cups
IC-D-E. Cup c 5.95
l Wala positiegaine - vele
| malen verstelbaar. Voor-
| komt rugklachten. 22.50

Looman
Vorden

droomtrico

*************ADONA... de droomwens
van de moderne man. Ha-
gelwit, ijzersterk. Sport-
broek v.a. 2.55, shirt v.a.

2.55

VISSER, VORDEN

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier
Z f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

ET is maar één
CONTACT f

Extra Reklame
500 gram spek 65 et.

200 gram ontbijtspek 45 et
200 gram kookworst 50 et.

200 gram boterhamworst 50 et.
500 gram fijne rookworst 160 et.
500 gram gesmolten vet 35 et.

500 gram piepkuiken 225 et.
200 gram presham 70 et

200 gram ham 80 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Overhemden
die een heer sieren ...

kunt u vinden in onze royale col-

lectie in effen en ruitjes, en in

alle maten.

Komt onze collectie zien!

Zelfbinders, beslist kreukvrij

H. Luth, Vorden
_ NAALDHAKREPARATIE'S _
worden door ons met de meeste zorg

en vlug uitgevoerd.

WULUNK'S SCHOENHANDEL

Gazonmaaiers
zowel voor hand- als motorkracht
kunnen wij u in ALLE merken
leveren.

Henk van Ark
Insulindelaan 8. Telefoon 1554.

Ook voor het slijpen het juiste adres.
•
Verder alle tuinbouwgereedschappen,
tu innet ten , broeikooien, enz., enz.

Overhemden,Blouses.japonnen LvJUIVIAIN
" 9 \ir\v n*CMVORDEN



Gevraagd per l juni
wegens huwelijk der
tegenw. 'n flinke hulp
i.d. huish. v.d. of d.e.n.
Liefst R.K, in klein
gezin 4 personen.
Horlogerie A. F. W.
van Soest, Turfstr. 16
Zutphen. Tel. 4223.

Per l mei gevraagd
MEISJE voor 3 dagen
per week of enkele halve
dagen. G. J. Eskes
Coöp. Boerenleenbank

Gevraagd een DAG-
MEISJE voor hele of
halve dagen. Mevr.
Poesse, Vorden.

Een flink;.MEISJE
voor dag en nacht, als
binnenmeisje, wordt
gevraagd op kleine
buitenplaats in Laren-G
Gezelschap van een
ander meisje uit deze
buurt is aanwezig.
Brieven onder nr. 12
bureau Contact.

Gevonden een witte
OVERALL. Terug te
bek. tegen bet. v. adv.
kosten bij Joh.Stokkink
Julianalaan 10, Vorden

KINDERWAGEN te
koop. Almenseweg
C 153e.

Te koop grote VLAG
met wimpel en stok.
Bevragen bur. Contact

Te koop een AAN-
RECHTBLAD.
A. J. Zeevalkink,
Schoolstr. 17, Vorden

Te koop 2 demon-
stratie wasmachines,
met verwarming, als
nieuw. A. Hulshof
Burg. Galléestraat 44
telefoon 1371

Te koop enige goed
gerevis. hand-gazon-
maaiers. H. van Ark
Insulindelaan 8.
Telefoon 1554.

Te koop een paar be-
tonnen drinkbakken,
inh. + 400 liter.
Z. Regelink, C 27

't Heijink

BONENSTOKKEN
te koop. G. Branden-
barg, Linde E 49

TE KOOP:
eetaardappels. Tevens
een wringer met bok
z.g.a.n. en een vierk.
eiken kamer tafel.

G. Koning, Wilden-
borch.

Te koop gevraagd
± 3 a 5 ha. woeste-
of bosgrond. Brieven
no. 3 bureau Contact.

Te koop enige karren
STALMEST.
G. H. Janssen,
Hengeloseweg

Te koop toom biggen
en l-j. pink, v. goede
prod. T. Roeterdink
B 21

Toom BIGGEN te
koop. F. Mullink,

Delden, Vorden

Te koop zw.b. drag.
KOE, 22 april a.d.
telling, bij wed. G. J.
Zweverink, B l,

Vorden

Een r.b. STIERKALF
te koop. G. Vliem
„De Eersteling" B 13

Te koop een r.b.
VAARSKALF,2mnd.
oud. L. Visschers

Galgengoor C 111

Te koop een r.b.
VAARSKALF, 14 d.
oud, van goede prod
H. J. Broekgaarden,

Warken

Te koop een jonge vette
KOE. D. Buunk,

Almenseweg

Beste BIGGEN te
koop. H. Takkenkamp
D 36

Bejaarden-kring
woensdagmiddag 13 april, 2*30
uur in de Koffiekamer v«h» Nut*

PAASMIDDAG

„Geha" N.V.
WIJ VRAGEN:

Plaatwerker-Lasser
voor het fijn vaatgerei voor zuivel,

en tevens een

leerling
Prettige werkkring. - Vrije zaterdag.
Melden G. Emsbroek,

Burg. Galléestraat 48

hebben we voor elk wat wils!
Ziet u maar:

Boerenwit
Spijssloffen 1.25, vandaag 99
Rozijnenbrood 1.25 , „ 99
Drentse stoeten ook 99
Suikerbrood 1.25, vandaag 99
Reclame Cake 1.25, „ 1.10
Mergpijpjes, 5 st. 1.25, „ 1.10
Sinasgebak, 5 st. 1 . 1 0 , „ 98
Slagroomtompoesen,

5 stuks 1.50, vandaag 1.25
Moorkoppen, 5 st. 1.50 „ 1.25
Vliegende schotels,

5 stuks 1.10, vandaag 99
Chocolade blaadjes, 100 gr. 55
Chocolade bonbons, 100 gr. 55
Vruchtenbonbons, 200 gr. 49

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Operettevereniging
WARNSVELD

Zaterdag 23 april, 's avonds 8 uur
wordt in 't Nutsgebouw te Vord
opgevoerd de prachtige operette

Ein Walzertraum
muziek van Oscar Straus.

Vloeiende Weense melodieën
65 schitterende costuums
Als steeds prachtige decors

Entree f 2 — (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaats*
bespreken v.a. woensdag 20 april bij
J. H Schappers, Dorpsstr. 11 .Vorden

Komt allen. De opvoering van de operette
is steeds één der hoogtepunten van het jaar.

Fris als Je Lente.
Wij bieden u voor Pasen

Leuke petticoats met schuimrubber
en tulen kant. Stijven nu overbodig.

In geel en bleu, vanaf f 6,90

Voorjaarsjumpers in 3/4 en korte
mouw. Pasteltintjes in wol, katoen
en nylon velours.
Zeer voordelig en ruime keuze.

No-iron poplin en structuur blouses
Leuke modelletjes met reverkraag en
boothals. Lindegroen - geel - lila - wit.

Vanaf f 5.50

De welbekende Libelle nylons
in 15 - 20 - 30 den. f 1.95—4.25

DAMES!
Hebt u al kennis gemaakt met onze
naadloze donkere nylons, met film-
platenattractie en grammofoonplaten?

2.25 - 2.75 - 2.95

EN VOOR U, MENEER.
pracht no-iron overhemd,
met interflex boord uit één stuk.
Zacht resedagroen en wit, slechts

f 10.90

Ruime keuze in overhemden met
werkje, bijpassende zelfbinders en
anklets.

Voor betere textiel en meer keus:

H. & w.
Telefoon 1514.

DAMES DRAGEN DANLONS

Terwijl U 't boodschappen-
lijstje invult...

o ja, nylons kopen...even naar

VISSER, VORDEN

AR D BOARD platen
ARDBOARD stroken
ARDBOARDdeurplaten

B E L T M A N Hout- en Boardhandel
Warnsveld, Tel. 06750-3592. Alleen 's namiddags

H
GEMS METAALWERKEN-YGROEN

(Telefoon 06752, 1260 1491)
XY,X * f O O g 1:

• LASSERS,

• BANK WERKERS/
waaronder 1 bekend met sm'efswerk

• LEERLING-BANKWERKERS
mei ambachtsschool opleiding

• ONGESCHOOLDE KRACHTEN,

JL3W JU

| VAST WERK bij 'n VANOUDS SOLIED BEDRIJF |

Gevestigd 1830

Voor alle soorten

DRUKWERK
Drukkerij Wolters * Vorden

'Echt Ronyfelt mevrouw
geen imitatie!1

De vele voordelen zyn direct aantoonbaar,
écht Ronyfelt is 10 mm dik vilttapijt, te leggen
op élke vloer (zonder onderleg), ijzersterk, mo-
dern (7 kleuren), vlekvrij, onbrandbaar en naad-
loos! Sfeer en gezelligheid, warmte in uw woning
door het echte Ronyfelt! 'n Raad van de vak-
man: koop iets goeds, dus Ronyfelt. De naam op
de rug is uw waar-
borg tegen imita-
tie! Ronyfelt. . .
v.a. 18.75 per m8.

Laat u vakkundig voorlichten
en vraag monsters bij

Woninginrichting „Het Binnenhuis"
Fa. A. Polman Telef. 1314 Vorden

Maak de PflflSDAGEN gezellig
en profiteert van onze

gratis Eierreclame!

Schrik niet!
10 grote eieren of een kwart Edammer ,
gratis bij elke fles
zoete Spaanse wijn è f 2.95
Bij elk pakje Hotel Goud Thee a 79 et

2 eieren gratis

Golden Vruchtenwijn, per fles 148 et.
Bij elke fles een zakje Vicrokant voor 25 et

Een grote Vruchten-krentenkoek slechts 25 et,
bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie a 156 et

nanas voor 39 et, bij elke fles Advocaat
269 et (van verse eieren en brandewijn)

schilder met f

trefex
SUPER GLANSLAK, MATLAK, MUURVERF

Alleenverkoop:

FA. G. BOERSTOEL & Zn.
Schilders- en behangersbedrijf, Insulindelaan 5

Telefoon 1567

Portugese Sardines 2 blikjes 75 et
elk 3e blikje voor 20 et

Litersblikken Perziken 159 et

Groot blik schijven Ananas 98 et

'ARENHOEKJE.
|ton Hunink's Schouderham, 150 gr. 69 et
voordelig en lekker, 100 gram, 67 et
in jus, 4 stuks 89 et

2 blikjes 105 et

liteit lucifers, 3 pakken 49 et
ien, 250 gram 49 et

Literspotten augurken 89 et
Cocosknappertjes, lekker en licht, 250 gram 59 et

Grote sortering choc* eitjes, suikereitjes,
rijg-eitjes, enz» Tea-crackers, per pak 30 et
Paasbrood, Matzes, per pak 48 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Nu is het tijd voor een goede

K O E L K A S T
Wij leveren grote en kleine koelkasten
in de bekende goede merken.

135 liter inhoud vanaf f 498,—

Technisch bureau P. DEKKER
Elektra, Radio, Televisie. Installatie's op elk gebied.

OOK IN VORDEN
het wereldbekende

A
R
T
1
C

U
S

Verk

ARTIC IJS
Lunchroom „De Rotonde"

biedt u voor de a.s. feestdagen :
Karbonade 75 et Croquetten 30 et
Nasiballen 35 et Knakworst 25 et

enz. enz. enz.

Ruime sortering DRANKEN

Wie een perfecte Koude Schotel
(Huzarensalade) weet te waarderen,
bestelle deze bijtijds, in ieder geval

VOOR PAASZATERDAG ! 1 !
voor 3 pers. f 1.50 5 pers. f 2.50

8 pers. f 4.00

•Wij sluiten Paaszaterdag om 19.30 uur.
Ie Paasdag gesloten.

2e Paasdag geopend vanaf 10 uur v.m.

•
Beleefd aanbevelend,

A. J. WOPEREIS, Telef. 1519

A
R
T
1
C

U
S

oop: Lunchroom De Rotonde
A. j. WOPEREIS - Telef. 1519

Verkoopkantoor E. Toonen & Zn., Arnhem



Voor costuums, sportcolberts en pantalons: LO°£N
AN

Geniet met de Paasdagen!
Trek er op uit met een

„Óparta" bromfiets

*
Ook in
Empo en Gazelle rijwielen

een grote keuze.

R. G. J. Kuypers
Telefoon 1393

op zijn

J^aasbest . . .
bent u
met een

luxe TA S
van

H. G. Albers
Dorpsstraat 15

V O R D E N

Helpt allen mee
om de collecte voor de 90-jarige
muziekver. Concordia" tot een finan-
cieel succes te maken.

Concordia verschaft ons de muziek, en heel
de burgerij schenkt haar de middelen !

A

Paasaanbieding*
Frisse dranken:

-K-KI

l fles Sinas, l fles Tonic, l fles Cola,
samen 49 et.

Een fles Krielkip Advocaat van 345 vooi
189 et. bij aankoop van l fles Castelh
Spaanse Wijn van 298 <

Een pakje Frou-Frou en een set a
eierdopjes 49 et, bij 250 gram koffie alh
merken.
Van Nelle's goudmerkkoffie tijdelijk

van 188 voor 163 ct|

Grote Plastic Bal 75 et.
bij 3 pakjes Dolfijn margarine
en nog 15 N.G.V.-zegels.

Choc. edeleitjes, 150 gr., 59 et.
Zacht Agarfruit, 250 gr., 55 et.

Levensmiddelenbedrijf
Telefoon 15016. H. Hilierink

Grond-
Glans-

Stand- en
Muurverf

van
Drogisterij „De Olde Meulle'

gaat er mee

Ruime sortering kwasten en gereed-
schappen.

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist
EEN FEIT - KWALITEIT

H. H. Landarbeiders!
VERZILVERING van VAKANTIE-
BONNEN op dinsdag 12 april,
's avonds tussen 7 en 8 uur
bij G. J. Martinus, Pr. Bernhardweg 6
Vorden.

„HET BINNENHUIS"
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN ~ VORDEN

Verloving p*~ Huwelijk

GOED WONEN
Het adres voor

BETERE WONINGINRICHTING.

A.s. zondag 2 uur,
B E K E R W E D S T R I J D

Vorden l - St. Walburgis l

vooraars- en

zo me r hoede n

sjaals en handschoenen

Kroneman-Jörissen

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,

Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Het adres voor

pluimvee en wild is:
W.ROSSEL

Vorden
Telefoon 06752-1283.

Wekelijks aan te bieden:
geselecteerde 8-weekse
jonge hennen. Wij le-
veren uitsluitend de
beste soorten
gebruiks - hybriden
A. BLIKMAN,
Driesteek l, Leesten
Telefoon 4765.

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

Weulen Kranenbare
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

U kunt kijken waar
u wilt maar jonge

kippen kopen doet
u bij ons. Al onze

hennen zijn afkom-
stig van de hoogst

produktievc ouder-
dieren.
H. J. STOKKINK

Rietgerweg l
Warnsveld

Telefoon 06751-387

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

: Verhuur van gelegen-
\ heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

Wij ontvingen zojuist:

Pracht Sandalen

in alle maten.

O.a. de sterke

Cowboy-sandaal
met garantiezooi

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

laai Langeler, Hengelo-Gld

Heden zaterdag 9 april

DANSEN
Aanvang 7 utu-, Orkest: „The Spitfires".
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Assurantiekantoor J. v. Zeeburg
Almenseweg, Vorden. Tel. 1531

sluit

ALLE verzekeringen
en ... GOED !

Ongevallenverzekering voor landbouwers,
met volledige uitkering voor ongevallen met
cirkelzaag en bovendien insluiting van be-
smelting met de meest voorkomende vee-

ziekten, zonder premieverhoging.

Nutsgebouw"™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 10 april, 8 uur

de fantastisch spannende super-westein
(in kleuren)

de koelbloedige sheriff
met : Pat Wayne - Ivonne Craig

Denis Hopper
Revolvers stonden hem tegen . . . met
de blote vuist trad hij de ruigste onrust-

zaaiers tegemoet.

Toegang 14 jaar 3
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Nu voor uw gazon

een electrische gazonmaaier
Henk van Ark
Insulindelaan 8 Telefoon 1554

Prijzen vanaf f 198 __

van

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heinekens
Bier

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER,

Gaat u met vakantie over de grens? Profiteer dan
van de service, die wij u in samenwerking met Shell
aanbieden: gratis kaart van de landen, die u gaat be-
zoeken en het boekje „Bon Voyage". Bij ons 1/giR
uw aanvraagkaart klaar!

Arie Tragler Zutphenseweg - Vorden


