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VERPLICHTE W1NKELSLU1TING

lu de Raadsvergadering van 23 Maart jj.l.
werden met betrekking tot de winkelslui-
ting; twee verordeningen vastgesteld, elk
bestaande uit twee artikelen.
Het eerste artikel van deze verordeningen
luidt respectievelijk als volgt:
1. Onverminderd het daaromtrent bij of

krachtens de Winkelsluitingswet 1951 be-
paalde is het verboden voor het publiek
geopend ,te hebben:

a. Op Maandag na 13 uur : alle kappers-
zaken en de bij deze zaken behorende
winkels;

b. op Woensdag na 13 uur : alle andere win-
kels met uitzondering van die: 1. voor
brood en banket; 2. voor optiek, horlo-
gerie, gouden- en zilveren voorwerpen,
sieraden en dergelijke; 3. voor vuur-
wapenen, munitie en jachtartikelen;

2. Het in artikel 2. onder c, der Winkel-
sluitingswet 1951 vervatte verbod, een
winkel op werkdagen na 18 uur voor
het publiek geopend te hebben, geldt
niet voor de Vrijdagavond tot 22 uur.
voor wat betreft de winkels:

a. voor optiek, horlogerie, gouden- en zil-
\eren voorwerpen, sieraden en dergelijke;

b. voor vuurwapenen, munitie en jachtarti-
kelen.

Het tweede artikel van beide verordeningen
regelt de inwerkingtreding, welke is be-
paald op 15 April 1953.

Kerkdiensten Zondag 12 April 1953
Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds F. J. Berkel van Apeldoorn
Jeugddienst
7.15 uur Ds P. J. F. van Voorst Vader

van Eefde

Medler
10 uur Ds H. G. van Beusekom

Geref.Kerk.
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof

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

Zondagsdienst Doktoren.
Van Zaterdagmiddag 11 April 5 uur t.m.
Zondagavond 12 "April Dr Lulofs

Weekmarkt.
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 70 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.— tot f 46.—
per stuk. De handel was redelijk

EERSTE PRIJS

Bij de jaarlijkse grote prijsvraag, uitge-
schreven door het Schildersblad, behaalde
onze plaatsgenoot. de heer J. Kost, een
leerste prijs met een ontwerp \oor een

d (MI uitvoering hiervan.

f koml allen
lof M ij

JEUGD
DIENST

De bekende hofpredikant Ds BERKEL uit
Apeldoorn spreekt over:
„Kan er werkelijk nog wat goeds voor de
toekomst te verwachten zijn?"

WIJKGEBOUW,
Hedenmiddag zal het Wijkgebouw van hel
Groene Kruis, dat op een terrein bij de
Zuivelfabriek is verrezen, officieel geopend
worden.

HERVORMDE JEUGDRAAD
Voor de Herv. Jeugdraad werd 2e Paasdag
door leden van B.O.L.H. en B.O.G. een
opvoering gegeven van het toneelstuk „Ku
de bossen zingen hun lied". Dit stuk wenl
onlangs met groot succes opgevoerd voor
de landbouworganisaties.
Ondanks het slechte w e e r waren toch nog
vrij veel personen gekomen. Ze hebben
kunnen genieten van goed spel en raakten
geboeid door de prachtige inhoud van dit

v orden in vroeger dagen.

\\\ Witkamp's Aardrijkskundig woordenboek,
dat in Juni* 1895 te Arnhem werd uilge-
geven, lazen we enkele gegevens over hel
,dorp Vorden. Het leek ons wel aardig
deze eens in Contact op te nemen, waar-
door men een indruk krijgt hoe Vorden
in die dagen gezien werd. Curiositeitshalve
nemen u e ook de spelling uit die dagen
over.

Vorden: gein. in Geld. tusschen Lochem,
Laren, Huurloo, Hengeloo en Warnsveld,
met eene oppervlakte van 5729 heet. De
grond bestaat uit diluvisch zand, behalve
langs de Vordcnsche-Beek en hare takken,
waar men klei vindt. In 1822 had Vorden
2250, in 1840 2837, in 1876 2738. in 1890
2884 inw.; in laatstgenoemd jaar onder-
scheiden in 2322 N.-Herv.. 3 W.-Herv.,
3 Doopsgez., 3 Ev. Luth., l Herst.-Luth.,
17 Chr.-Geref., 3 Rem., 161 Ned. Geref.,
33 11. Kath. en 28 Isr.

De landbouw maakt hun voornaamste be-
drijf uit. De gemeente bevat de dorpen
Vorden en Mossel (thans Kranenburg), de
gehuchten Linde, Delden en \ e l d w i j k , be-
nevens vele groote landgoederen, als: Vor-
den, De \\'ildenborgh, Hackforl, De Brunei
en 't Enserinck.

Het dorp Vorden ligt aan de Vordensche-
Beek en wordt door den straatweg van
Zutphen naar de Pruisische grens door-
sneden. Het is niet al leen eene oude plaats

- daar het reeds in 1121 wordt vermeld -
maar tevens een bevallig dorp. Men v i n d t
er eene Herv. kerk, benevens een merk-
waardig kasteel, het Huis te Vorden , met
een toren, dien men meer dan duizend jaren
oud acht en dus de verwoesting van het
kasteel door de Deventerschen in 1374 moet
hebben overleefd. Op de in 1837 aange-
legde begraafplaats wijst men de graf stede
aan van den Gelderschen d i c h t e r An lony

Christiaan NVinand Staring van den \\ il-
denborgh. Het dorp V o r d e n had in 184(1
681, in 1872 729, in 1890 691 hm. Kr iü
een station van het spoorwegvak Zutphen- 1

\\ intersw ijk.

Verder vonden we de volgende gegevens
over de Kranenburg en de kastelen i l aek -
for t en \ \ i ldenborch.

Mossel: dorp met eene n ieuwe 11. Kalh .
kerk in de Geld. gemeente Vorden. Hel had
zoowel in 1840 als in 1870 579, in 1890
572 inw.

Hackfort: of Hakvoort, adell. huis in de
Geld. gemeente V orden, dat sedert 1324 in
de geschiedenis wordt genoemd.

\\ildi'nborgh. adell. landgoed in de Geld.
gemeente Vorden, met heerlijke bosschen
w a a r i n de v r i j e wandeling is toegelaten,
oudtijds een sterk kasteel, waa rvan de stich-
ting zich in den nacht der tijden verl ies t .
In de 12de eeuw werd het door een lid van
hel geslacht van \\isch bezeten. In 1490
werd het vruchteloos door de Dev e n t e n a r e n
en tijdens de Bourgondische oorlogen drie-
malen v ruch t e loos door Hertog Kare l van
Egmond aangevallen. In 1512 echter on-
derwierp Johan van \\isch, de toenmalige
bezitter, zich aan den Gelderschen Vorst.
Later is het huis \\ i ldenborgh uit hel ge-
slacht van \\isch aan dat van Bergh over-
gegaan en sedert bezeten door de huizen
van Limburg Styrum, van der Hes den.
Quadt. Staring en Brandts. In 1665 werd
het huis \\ ildenborgh door de Munsterschcn
bezet. Den 18 Augustus 1840 over leed er
de d i ch te r A n t o n i e Chr i s t i aan Winand
Staring.

Ter vergelijking geven we hier de gegevens
\ ;m Vorden , zoals deze voorkomen in de
OosthoeL's Bncyclopaedie van 1939.

Vorden, gein. in O. Gelder land, ten O. van
Zuip i i t i .
halve eenige beekklei en veen. Grasland be-
sbul c. 1800, bouwland ruim 1300, bosch
e^BIOO woeste grond c. 1000 ha. Aantal
inl 4649 (1938), waarvan 72 pet. Ned,
Herv.. 15.6 pel. K.K., 7 pet. Geref., (1930)
Het dorp V. (1291 inw. in 1930) ligt aan
de \ ordensche beek, den spw. Zutphen—
Winterswijk en de autobuslijnen Z u t p h e n
—Groenlo en V—Hengelo; hel hee l t eenige
nijverheid (v leeschvsaren, borstels, chroom-
leder, rijwielen en boter) en aanzienlijk
zomerbezoek.
V l a k ten O. Huize V . , begin 17e eeuw.
Voor t s beval de gein. de buu r t s chappen
\ e ldwi jk (ten IS.; 807 inw.), Mossel (ten
O.; 884 inw.), Linde (ten ZO.; 741 i nw . )
en Delden (ten ZW.; 547 inw.), alsmede de
bekende kastelen Hackfort (in hel XV., 18e
— 19e eeuw), De Bramel (18e eeuw). He!

Medler (18e eeuw) , Enzerink (1835), De
Dekanii (1832, sanatorium) en in het NO.
het landgoed De \Vildcnborch met ru ïnen
van het oude kasteel.

Tot slot geven we nog eens de cijfers van
hel aantal inwoners in onze gemeente, zo-
als die in Contact van K) Jan. j.l. te lezrn
waren .
Totaal aan ta l inwoners op 31 Dec. 1952
5736 t .w. 2872 m. en 2864 vr.
Gesplilsl naar de godsdienstige gezindheden
zijn in Vorden woonachtig:
3934 INed. Hervormden, 1061 Booms K at h..
413 Geref., 22 Evang. Luth., 23 Oud Ger.,
17 Ver . Mat lh . J8:20, 14 Bern.. 14 H.A.
Z.K.A., 11 Doopsgez., 18 andere gezind-
heden en 209 geen gezindheid.

De opmerkzame lezer zal hel wel opgevallen
zijn dal hel i n w o n e r t a l in onze gemeente
sedert 1890 ongeveer verdubbeld is On-
derscheiden naar de godsdienstige gezind-
heid hebben er echter grote verschuivingen
plaats gehad. Waren er in 1890 nog 28
Israë l ie ten , nu zijn er bijna geen meer.
\ e r d e r valt op dat de K a t h o l i e k e n van 33
yjjn gekomen op 1061.



Huiselijke stand van 2 tot 9 April 1953

Geboren: z. v. A..' J. Jeulink en A. J. Jeu-
liuk-Wecniiik; z. v. W. Klein Bramel en
H. J. Klein Bramel-Haverkamp; d. v. G.
H. Huiskes en E. M. Huiskes-Kern m er.
Ondertrouwd: G. J. Ribbink en A. Boseh;
J. Hietinan en J. G. Ruiterkamp.
Overleden: H. G. Derksen, vr. 69 j., wed.
\. M. Scholten; J. B. A. Kasteel, oud. 11 j.

GESLAAGD

Te Vorden slaagden voor het examen
muchineschrijven, afgenomen door de Ned.
Unie voor Practijkexamens in Stenogralie
en Machineschrijven, de dames Trees
Ankersmit, Zelhem, Annie Dijkman en
Hciny Wensink, Vorden, Betsy van Gij ten -
beek en Tiny van Veldhuizen, Warken,
Miep Winters, Hengelo en de heer J. Klein
l lekkelder, Vorden.

UINDLES LANDBOUWWIMERCURSl S

In tegenwoordigheid van de heer Bool uit
Zutphen, rijksgecomitteerde bij het land-
bouwonderwijs, het bestuur van de bijzon-
dere lagere landbouwschool en het land-
bouwhuishoudondervvijs, de heren A. J.
Lenselink en W. G. Ruiterkamp, alsmede
de voorzitter van de plaatselijke commissie
van toezicht, de heer van Arkel, werd in de
lagere landbouwschool het eind-examen
afgenomen van de door de G.M.v.L. en
C.B.T.B. georganiseerde landbouw w i n t e r -
cursus. Nadat de cursisten door de cursus-
leiders, de heren Ellenkamp en Dijkman
waren geëxamineerd, werden de diploma's
door d;- heer Bool aan de volgende leer-
lingen uitgereikt: B. Abbink, H. J. Bosman.
G. J. Bruil, H. W. Brummelman, J. \\.
Gotink, G. J. Hendriksen. J. Hoogkamp,
J. P. Kam, J. Lammere, J. Langwerden,
II. Maaiderink, J. Th. A. Mullink, 'J. A. G.
Heintjes, A. Riefel, B. Stege, J. S
berg, J. v. d. Stroom, A. J. Veenhui
J. Velthuis, S. Folkeringa, B. G. 'Wessels,
A. Jansen en F. H. Groot Wassink.
De heer Bool feliciteerde de cursisten met
het behaalde resultaat en wees op het be-
lang van het landbouwonderwijs.
hoopte dat dit diploma het begin i
de \errijkiiig der bedrijfskennis en spoorde
clt- geslaagden aan, aan nog andere cursus-
sen deel te nemen. Ook de heer Lenselink
en van Arkel boden hun gelukwensen aan.
Een der cursisten bood de heren Dijkman
en. Ellenkamp een blijk van waardering aan
voor het genoten onderwijs.

CAUSER1E DICK VAN RIJN
Zoals uit achterstaande advertentie blijkt,
/al Dick van Rijn Maandagavond in zaal
Bakker een interessante causerie houden.
Via de radio is Dick van Rijn in onze huis-
kamers geen onbekende meer. Als verslag-
gever van interland-wedstrijden op elk ge-
bied en vooral van de Olympische spelen
uit Helsinki — men denke aan de water-
polo-w edstrijden - - heeft hij veel gezien
en beleefd. En hiervan komt hij ons Maan-
dagavond op zijn vlotte en met humoris-
tische opmerkingen doorspekte wijze het
een en ander vertellen. In hoofdzaak 'over
de Olympische spelen en verder over diverse
interland-wedstrijden en de wedstrijd van
onze profs in Frankrijk. Voor de vele sport-
liefhebbers in Vorden is dit een unieke ge-
legenheid om eens een deskundige te be-
luisteren. Er bestaat ook gelegenheid tot
het stellen van vragen.

TRAINER V.V. VORDEN
Naar wij vernemen zal deze zomer als
trainer van de voetbalver. Vorden optreden
de heer B. Holders uit Doetinchem.

TRAGISCH ONGEVAL
Dinsdagmorgen om ca half acht \o iu l in
de bocht van de rijksweg Zutphen—Win-
terswijk bij Huize „de \V ient jesvoorf ' een
tragisch ongeval plaats, dat aan de bijn:«
12-jarige J. K. uit de \\iersse het leven
kostte. De jongen kwam met zijn vader
van de zu ive l fabr iek te \ orden en zat
achter op de trekker van een aanhangwagen.
In de bocht viel hij van de trekker af en
raakte onder de wielen van de aanhanger.
De ijlings ontboden geneesheren Dr de
Vries en Lulofs konden slechts de dood
constateren. Pastoor Ponsioen diende nog)
het H. Oliesel toe.

PASSIE-\VOM) COM AC l -COMMISSIE
De Contact-commissie organiseerde in de
Goede Week haar laatste ontwikkeling-
avond, een zgn. Passieavond.
De heer Jongenelen. leraar in de kuns t Ie
Utrecht, hield een prachtige spreekbeurt
over het lijden van Christus in de Kuns t ,
onder de titel: ..lek v \ i l mij gaan vertroos-
ten". De voorzitter der C.C. de heer 11.
Folmer betreurde het ten /.eerste, dat s l ech t s
een klein aantal getrouwen waren gekomen
om deze zo bijzondere avond bij te wonen .
Door middel van l ichtbeelden naar mooie
schilderijen gaf de heer Jongenelen vervol-
gens te zien, hoe de kunstenaars in de loop
der tijden het lijden van Christus hebhen
uitgebeeld.
De voorzitter was de tolk van allen, toen
hij de spreker dankte voor de eenvoudige
en duidelijke w ijze. waarop hij de schoon-
heid der schilderijen naar voren had 'ge-
bracht tot st ichting allereerst van de ge-
lovige mens. Ondanks de slechte opkomst
was hel een zeer bijzondere avond, geheel
passend in de sfeer van de II. Vas ten t i jd .

RATTI-NIEUWS
Met een viertal invallers trok R a t t i /ondair
naar Groenlo en moest tegen de
Boys met 5—O de vlag strijken.
Grollenaren na de aftrap geen beduidende
veldmeerderheid hadden, openden / i j de
score na ca 10 minuten uit een cr immage
voor het Ratti-doel. Ratti, dat de wind
tegen had, bouwde enkele goede uairl^en

'l̂ iiin-op, doch de voorhoede was door enke
vallers ook ontwr ich t en w i s t een paar
mooie kansen niet te benut ten. Na een hall '
uur was het 2—O voor de thuisclub uit een
corner. De bal waaide bijna vanzelf in hei
doel.
Na de rust wogen beide ploegen eerst goed
tegen elkaar op en werden wederzijds aan-
vallen opgezet, doch aan de a fwerk ing
haperde nogal eens wat. De neerplenzende
regen beïnvloedde bovendien het spel zeer
ongunstig, terwijl ook de wispelturige ar-
biter het spel niet aantrekkelijker maakte.
Ratti ging iets meer aandacht aan 'de ver-
dediging schenken, doch de thuisclub kon
de stand desondanks tot 5—O opvoeren.
De invaller-keeper bij Ratti wist enkele
zeker schijnende doelpunten te voorkomen.
Voor a.s. Zondag staat voor Ratti l een be-
zoek aan Rietmolen op het programma en
zal dit voor de Rat t ianen geen gemakkel i jke
wedstrijd worden, daar deze ploeg op eigen
terrein moeilijk te slaan is. Misschien zullen
een grote dosis wilskracht, een hecht ploeg-
verband en een schotvaardige voorhoede
hier de doorslag kunnen geven.
Ratti 2 ontvangt K.D.C. 3 op eigen terrein
en zal moeten trachten de kostbare puntjes
te veroveren, want ze zijn broodnodig.
De A-junioren spelen in eigen home de
derby-match tegen Vorden A en zullen deze
ontmoeting, gezien het plaatselijke karakter
niet moeten onderschatten. Een overwin-
ning voor de thuisclub ligt evenwel in het
vooruitzicht, gezien hun spel van de laatste
weken.

RÏLJARTEN

Om het persoonlijk kampioenschap van de
Zutphense Biljarthond, v e r w i e r v e n onze
plaatsgenoten H. \ isser (K.O.T.) een 4e
prijs en G. Bloemendaal (Kets) een 5e p r i j s
in de 3e afdeling.

RATTI-JEUGDAVOND

De junioren van de R.K. Sport ver. . . l ia t t i"
organiseerden weer hun t rad ionele jaar-
lijkse Jeugduitvoering. De juniorenleider.
de heer C. de \\ield. wees er op dat de
avond bedoeld was om het contact van de
ouders met de vereniging te vers terken en
hen tevens te l a t en zien, wat de j un io ren
in verenigingsverband kunnen presteren.
\ ervolgens traden de Ratt i- jongens voor hel
voet l ich t met het toneelspel in dr ie bed r i j -
v e n ..Jonge Held" geschreven door A. L.
Bertus.
Hel doel van het spel om de grotere jon-
gens eens gelegenheid te geven met r . -n
zekere m a t e van v r i j he id h u n t o n e e l k r a c h -
ten te tonen in een brok geschiedenis v a n
jongensleed en jongensvreugd w e r d h ier
zeer dicht benaderd en de prachtige ver-
tolking door de de r t i en medewerkenden
on t lok te hel t a l r i jke publ iek dan ook een
spontaan applausx Tot slot sprak de G.\...
Pater Krankhui jzcn een dankwoord tol de
spelers voor hun prachtige spel, dal zonder
passie maar met een levende jongensziel
was gespeeld. In het b i jzonder dankte lui
de heer de W i l d voor zijn organisatie en
energieke w e r k k r a c h t in het belang van de
jeugd. Hij spoorde de jongens aan zich
steeds t r o u w e leden Ie lonen en verzocht
de ouders de Junioren-commissie met woonl
en daad te s teunen , daar deze, gezien het
grote belang voor de jeugd l -n volle ver-
a n t w o o r d zou zijn.
's Middags \ \erd hel s tuk o p g e v o e r d v o o r
de parochiële j eugdveren ig ingen en was de
zaal ook geheel bezet.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

i

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

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Te koop vaarskalf 4
maand, biggen en we-
gens aansch. electrisch
een gierpomp.
D. Pardijs. Kranenb.

Te koop een z.g.a.n.
2 paards binder met
roterende verdeler en
z.g.a.n. 2 prds gras-
maaimachine te bevr.
bur. Contact

Prima eetaardappelen
te koop bij G. J.» Maai-
derink Almenseweg
C 139

Te koop 10 biggen en
eetaard. noordeling.
G. A. Wesselink E 59
Noordink

Te koop stamboek-
zeug m. 12 biggen endr.
zeug en dekrijpe b.b.-
zeugen.
Wed. D. Lettink,Linde

Te koop mangelwor-
tels, consumptie wor-
telen en eetaardappe-
len H. J. Veenhuis B 78

Te koop toom biggen
en jonge guste koe.
W. Rietman Oldcn-
kamp Vorden

Te koop jonge hennen
Sussex x Reds en Reds
7 weken oud. B. H.
Breuker, de Vluchtheu-
vel. B 13a

Alles VOOR, TIJDENS en NA de schoonmaak
Drogisterij „De Olde Meulle' J. M. van der Wal Gedipl. Drogist



Met blijdschap geven
wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon
en broertje

ALBERT JAN

MW
A. J. Jeulink
A. J. Jeulink-

Weenink
Gerrit

Vorden, 5 April '53
Zutphenseweg 1 1

Voor de deelneming
betoond bij het over-
lijden van onze innig-
geliefde Broer en Zwa-
ger

Frederik Hendrik
Meilink

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam
Fam. Mellink

Vorden, April '53

Kopriemen v. koeien

Aanbevelend

G. W. Luimes Vorden
is en 19 jt Jlnjler
armé. /Lorfogej

garantie vanaf f M-
-SfPorfogerie-

Jlartenj - 7°orden

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

JOH. HEERINK
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden

Thans kunnen wij u ook leveren:

aluminium keukenuitzetten
Berkelite Comforta

compleet f 89,50 f 95,80

Ook in emaille-uitzetten ruime keus

Gebr. Barendsen

lliitK is iocn onoetivist

cle scnoenref)aratie~s[)ecialist!

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

De zaak voor de betere schoenreparatie

Wie niet adverteert wordt vergeten
Laat uw gewoon rijwiel door ons

tot kinderfiets maken

of vraagt inlichting over prijs enz.
Tevens autoverhuur, ook v. meerdere auto's

Barink's rijwielhandel, Nieuwstad Vorden
Steeds goed werk voor^Éjlijke prijzen.

Nog af te geven:

kleine restanten pootaardappelen
in de soorten Noordeling,
Voran en IJsselstar.

Mangel- en
voederbietenzaden

Gras- en klaverzaden
Pootmals
Bruine bonen, Erwten

Voor

Kunstmeststoffen
noteren wij thans afgehaald aan het pakhuis
de volgende prijzen per 100 kg.:

Kalkammonsalpeter
Kainiet 17 pet mg.houdend
Kalizout 20 pet
Kalizout 40 pet
Super 17 pet
Fertifos

f 18.40
„ 6.80
» 7.75
„ 13.30
„ 10.20
„ 23.90

Bij contante betaling tevens 1V2% korting

Fa. J. W. ALBERS
Graan-en Kunstmesthandel, Tel. 232

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

't Va l f u zeker mee!

Joh. Heerink
Stoffeerderij - Zutphense^pj - Vorden

Net Meisje, 18 jaar,
vraagt nette vriendin.
Br. bur. Contact.

B. z. a. Flink meisje,
voor hele dagen.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Gevraagd net kamer-
werkmeisje, intern,
hoog loon. En flinke
jongeman, voor alle
voork. huis- en tuin-
werkzaamheden intern
Sollicitaties aan
Hotel „de Kap"
Warnsveld

Gevr. een boerenkn.
of arbeider 2 of 3 d.
per week. J. G. Ende-
rink, b.d. Bramel Vor-
den

FA. J. W. ALBERS
vraagt een flinke

J O N G E N
voor kantoor en andere
werkzaamheden.

Verloren v. d. Wien-
tjesvoort n.d. R.K.Kerk
Kranenburg gev. gele
leren handschoen. Te-
rug bez. t. bel. op
huize de Wientjesvoort

Kinderwagens koopt
u bij ons zeer voorde-
lig. We zetten ze voor
een kleine winst over
Aanbevelend

G. W. Luimes
Contact is HET blad
voor oud- Vordenaren

Bij het ingebruiknemen van%fize geheel electrisch gekoel^ vleeswarenvitrine
nodigen wij u VANDAAG uit smakelijke hapjes te zien en te proeven

Vleeswaren van de bekende OLBA-fabrieken met meer dan 130-jarige ervaring

Wij zijn enorm gesorteerd o.a.

Achterham
Bacon
Berliner
Bloedworst
Boerenmetworst
Cervelaatworst
Plokworst
Gehakt
Gevulde rollade
Hamworst

Hausmacher
Gelardeerde lever
Leverkaas
Lunchworst
Rolbuik
Nierkaas
Saks
Theeworst
Tongeworst
Zure zult

in blik

Kippensoep
Groentensoep
Tomatensoep
Erwtensoep
Bami Goreng
Nasi Goreng
Soepballen
Gehakt
Hamworst
(ook zoutloos)

-c ie OOK onze

Reclame aanbieding

Lunchschotel 50 gram gevulde rollade
50 gram rookvlees
50 gram Haagse leverworst
50 gram boerenmetworst

90CENT

jteecl KISTEMAKER^^



V*' LEVERfiHCIER
VOOR, ffLLE ZIEKENFONDSt N

VOKDEM TEL .272

Losse kopjes 0.30
Kop en schotels 0.90
in pasteltinten 1.75
Nestschalen 3.25-3.75

Gebr. Barendsen

Handencrême
P.C.N.

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

P. C. Nipius, Zutphen
Landbouwers!
Wij betalen steeds de
hoogste prijs voor kip-
pen en hanen. Vraagt
prijs en u verkoopt.
Porto- en telf. worden
vergoed en ze worden
gratis uitgezocht.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

., )Cii is net tijd
voor het zaaien van
rode bieten, tomaten,
2e keer kropsla, 2e keer
pompwortels.

Zaadhandel Derksen

Laat uw dekens over-
trekken ze worden als
nieuw.

Aanbevelend
G. W. Luimes

A.s. ZONDAG 2 UUR

Vorden l -

Brumm. Boys l

Schilder zelf!
Van vloer tot dak
Met PANTERLAK.

Nico Keune

Kapbroeken voor koei-
en door H.H. veeart-
sen aanbevolen.

Aanbevelend,

G. W. Luimes

Vraag niet hoe 't kan,
maar profiteer er van!

Deze reclame geldt de gehele week

200 gram ham 80 et
200 gram boterhamworst ÜO et
200 gram nierbrood 50 et
200 gram leverworst 30 et
200 gram bloedworst 30 et
200 gram paardenrookvl. 80 et
200 gram pekelvlees ~<§ et

30 et
7'2 et

-r»6 et

200 gram hoofdkaas
250 gram verpakte koffie
100 gram verpakte thee

Alleen Zaterdag:
vet spek 90 et per 500 gram

Beleefd aanbevelend,

M. KRIJT, Dorpsstraat 32

Ce/t nieuw cocosiapijt f
Komt u dan onze mooie collectie eens
zien, of vraagt stalen. Mooie dessins,
100 breed. Prijzen p. M vanaf f 4.25

Joh. Heerink
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden

Het Groene Kruis-bestuur maakt be-
kend dat het

consultatiebureau voor zuigelingen
voor de leden die tot nu toe bij hun
hu-sdokter aan huis kwamen, voortaan
zal worden gehouden in

het Wijkgebouwtje b.d. Zuivelfabriek
en wel op Dinsdagmiddag van 1.15
tot 1.45 uur door Dr DE VRIES en
van 2 tot 2.30 uur door Dr LULOFS

Geit betoverend geziekt!

Een vlot geheel: zo'n leuke rok met een moderne
gezellige blouse, vindt U niet? Het is de grootste
mode van dit jaar . . . .
Ook voor U heeft LUTH prachtige combinaties
te kust en te keur. In velerlei kleuren en modellen.
En het verrassende is, dat de prijzen bij iedere
beurs passen.
Heus, U moet gauw eens komen kijken, vóór

U voor zijn geweest. M

H. LUTH — NIEUWSTAD — VORDEN

Zonneschermen
en

Gordijnen maken wij in alle maten.
Vraagt stalen en prijzen.

Joh* Heerink stoffeerde^
. Zutphenseweg - Vorden

Orcon's Kleding-industrie
heeft momenteel plaats voor

0 een flink meisje
voor magazijnwerkz.heden

0 een aank. kleermaker
voor de snij-afdeling

0 enkele meisjes
ter opleiding naaister

Aanmelden Kuiperstraat 20-22, Zutphen

Reiskosten worden vergoed

THEESERVIEZEN
in vele soorten, vanaf f 10.45

Porcelein kop en schotels 0.98
Nesten schalen 2.60

Melkkannen - Botervloten - Suikerpotten

De Kleine Bazar
Steeds beter, altijd goedkoper

NICO KEUNE

A.s. Maandag 13 April

houdt de bekende radio-verslaggever

Dick van Rijn
in zaal Bakker

een causerie over de sport

Aanvang 8 uur Entree 40 cent

IEDEREEN IS WELKOM

Voorverk. bij sigarenmag. Eijerkamp

Te koop l Kaptein
Mobylette en l Solex
hulpmotor, met lamp,
in goede staat, l gebr.
jongensrijwiel met lamp
26 x l Va wielen.
Tevens buiten-en bin-
nenbanden v. paarden-
tractie bij A. G. Trag-
ter, Zutphenseweg

Te koop 2 mooie
kamerkachels l voor
normale kamer en l
klein model.
Nieuwstad 24

Nieuwe rijwielen in 8
verschillende uitvoe-
ringen vanaf f 127.—
Barinks rijwielhandel
Nieuwstad

Te koop donker bl.
mantelpakje maat 40,
f 10 en jurk f 7.50
een paar herenschoe-
nen maat 45 f 7.50
z.g.a.n. Te bevr. bur.
Contact

Ter overname gevr.
een autoped m. lucht-
banden. Prinses Juli-
anaschool, tel. 397
Wildenborch

Te koop eetaard.
rode star. D. Regelink
Hengeloseweg

Te koop neurende en
versgekalfde Friese
koelen m. beste melkl.
Erk. witte handelsstal
G. Vlogman Hackfort

Te koop een r.b. dr.
eerl. koe m. melkl, A-
stal G. J. Wunderink
Kranenburg

Te koop rode star eet-
aard. en 2e hands h.-
rijwiel m. lamp.
J. Eskes
Zutph.weg C 71

Te koop 2 zwb. pin^-
ken, wit bedr. J. W.
Vlemingh E63, Henge-
lo G

Te koop toom mooie
biggen B. Lichtenberg
't Waarle

Biggen tekoopG.Oort.-
giesen. D 157 Medler
Te koop toom beste
biggen. J. B.Boersbroek
bij 't Verendaal

G.M.F, en Mosquito hulpmotoren
hebben allebei de volgende voordelen:

• Sierlijk en sterk. Tankframe inhoud ruim 3 Liter.
• Rolaandrijving, waardoor het mogelijk is om met uit-

geschakelde motor gemakkelijk te fietsen.
• Normale rijwielverlichting, zodat u ook in het donker

met uitgeschakelde motor kunt fietsen.
• Verende voorvork - Draaibare gashandle.
• Direct aanslaan.

Leverbaar in zwart, grijs, rood en groen,
compleet met kettingkast, jasbeschermer en standaard.

De G.M.F, is tevens in 2-pers. en in transportuitvoering
te leveren en is van Nederlands fabrikaat, terwijl de Mos-
quito uit Italië wordt geïmporteerd,

Vraagt verdere inlichtingen en proefrit bij de Agent
voor Vorden en omgeving:

A. G. Tragter Zutphenseweg


