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MEDLER TOUWTREKKERS ORGANISEREN
GROOT TOUWTREKKERSTOERNOOI OM

HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND

De Touwtrekkersvereniging 't Medler alhier heeft
grote plannen. Voor het eerst in haar geschiedenis
organiseert zij een groot Touwtrekkerstoernooi
met als inzet niet meer of niet minder: het kam-
pioenschap van Nederland.
Een unieke gebeurtenis in de touwtrekkerssport^
waarvan Vorden de primeur heeft. Nadat 't Med-
ler reeds verschillende malen als vertegenwoordi-
ger van Gelderland heeft deelgenomen aan wed-
stryden in het noorden van ons land, werd het plan
geopperd ditmaal ook de verenigingen uit andere
delen van het land uit te nodigen. Op een gehou-
den bijeenkomst in zaal Schoenaker werd beslo-
ten dit toernooi te houden op zondag 27 mei a.s.
Het zal gehouden worden in de weide achter café
„De Zon".
Verschillende prominente clubs hebben reeds toe-
gezegd hieraan deel te nemen. De kampioen van
het noorden 1961: WARGA uit Friesland heeft
reeds definitief toegezegd, evenals St. Jacobi-pa-
rochie, Leeuwarden e.a.
Ook de Achterhoekse Bond van Touwtrekkersver-
enigingen zal al haar teams naar dit toernooi af-
vaardigen. Het zijn o.m. Heure I, Borculo, Nettel-
horst-Lochem, Ruurlose Broek, Ruurlo, Kulsdom I
Geesteren (Borculo), Bruil-Ruurlo, Warken-
Warnsveld en de nieuweling Hannink uit Win-
terswyk met last but not least vanzelfsprekend de
organiserende vereniging Medler, de kampioen van
Gelderland 1961.
Het belooft een unieke strijd te worden, 't Medler
zal alles op alles willen zetten om revanche te
nemen op Warga I. De geweldenaren uit Warga
(geroutineerde 200 ponders) hebben een geheel
andere tactiek dan de trekkers uit het oosten. Zij
trekken met hun hele gewicht, waartegenover 't
Medler beschikt over een goed getrainde ploeg.
Wat de uitslag zal zy'n is moeilijk te voorspellen.
Er worden schitterende persoonlyke pry'zen be-
schikbaar gesteld, terwy'l ook de kampioen van
Nederland een mooie prijs in ontvangst kan ne-
men. Nadere mededelingen volgen volgende week
in dit blad.

Wij adviseren U met klem:

Geef de A.R. ook nu uw stem.

A.R. Ljjst 4
De partij

voor Vrijheid en Gerechtigheid

„WAARSCHUWING"

De groepscommandant der rijkspolitie te Vorden,
waarschuwt een ieder nogmaals, die zijn vuilnis,
mest en dergelyke zomaar langs de weg en in slo-
ten deponeert. Hierop zal streng toezicht worden
gehouden en zal onmiddellijk proces-verbaal wor-
den opgemaakt, terwy'l tevens op kosten van de
overtreder de aangetroffen vuilnis worden opge-
ruimd. Er zy'n reeds enkele slachtoffers gevallen.
Laat men toch meer eerbied hebben voor de mooie
natuur en voor alles wat leeft en groeit. Wie de-
poneert zy'n vuil nu zomaar langs de weg? Dit
laat men toch ophalen of men brengt het naar de
officiële vuilnisbelt?
Verder nog een waarschuwing tot enkele houders
van honden, die hun dier zonder toezicht laten los-
lopen. Ook tegen deze overtreders zal worden op-
getreden.

NATIONAAL GESCHENK KONINGIN
JULIANA EN PRINS BERNHARD

Naar ons van de zijde van het Comité Nationaal
Geschenk te Vorden werd medegedeeld bedroeg de
opbrengst van de voor goK>emd doel gehouden kol-
lekte ƒ 1.422,29. Het (JAté dankt allen, die aan
deze actie hebben med^^werkt, hartelijk.

KERKDIENSTEN zondag 20 mei
Her u. Kerk.

8.30 uur Ds. M. G. Sterringa, Zutphcn.
10.15 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden — Zutphen
Van zaterdagmiddag 6 uur tot zondagavond
12 uur F. Toorneman. Tel 06752-1277.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 9 t.m. 15 mei
Geboren: z. v. J. W. Hartman en M. G. C.
Lanters.
Ondertrouwd: G. Lenselink en A. Hietveld;
P. J. van Elk en A. Wehlburg.
Gehuwd: Geen. ^^
Overleden: R. Terhen^p 60 jr, wonende
te Lochem.

Uw huis

een gezellig huis!

• Meubelen

• Vloerbedekking

• Gordijnen

• Vitrages

• Matrassen

Kies uit sortering

Voor betere wooninrichting:

Visser-Vorden

GEZELLIGE AVOND OP KOMST

Door de kruidenierszaken Kistemaker en Kruip
wordt volgende week een gezellige avond aange-
boden, waar een cabaretgezelschap zal optreden.
Het zal er echt gezellig worden. Kaarten zy'n gra-
tis in de beide winkels verkrygbaar.

PUROL-POEPER

VOETBALWEDSTRIJD

Uitgaande van de Sportclub B.O.G. te Vorden
werd op het Pax terrein te Hengelo (Gld.) een
voetbalwedstrijd gespeeld tegen het elftal van
„Quick" Sportschoenenfabriek te Hengelo (Gld.).
De uitslag was 8—l voor de B.O.G.

tóch de beste kandidaten!

Voor de vrouw

Voor de boer:

L
IJ
S
T

Onze li jstaanvoerder: H. WeSSelJIlk

Voor de middenstand: H. S. J. AlberS

Mevr. G. Garssen-Emsbroek
G. J. Vruggink, Stroetman
H. Tjoonk, Garmel
H. Bannink, D 152

H. E. C. Haverkamp, Molenweg

B. Wunderink, Kranenburg

Mevr. C. C. Vogtlander-Netto

H. Wesselink, Hakkerij

J. H. Schuppers, Dorpsstraat

W. Kuijper, Molenweg

U weet het toch?
Geen enkele kandidaat voor de Gemeenteraad kan
U betere landelijke toestanden beloven.

De Gemeenteraad behartigt uitsluitend uw be-
langen in de gemeente Vorden.

Werp Uw stem niet weg, blijf trouw aan Uw beginsel!

NIEUW! NIEUW!
Voor iedere groep een eigen kandidaat in eigen partij!

UW STEM HEEFT BIJ ONS DE GROOTSTE WAARDE.

N i e t de plaats op de Lijst, maar Uw voorkeurstem bepaalt,
wie in de Raad zitting zal nemen.

Dat zit zó:
Zoals U bekend is, heeft Mr. A. Baron van Westerholt zich
niet meer beschikbaar gesteld voor een raadszetel.

Hierdoor is nu de 2e plaats vrijgekomen, ingeval er 2 V.V.D.
raadsleden worden gekozen.
Als 2e op de lijst staat de heer H. S. J. Albers.

De heer Albers heeft nu verklaard, dat hij alleen dan deze plaats
zal aannemen, indien hij meer voorkeurstemmen krijgt dan
de andere kandidaten, de lijstaanvoerder buiten beschouwing
gelaten.
Hij wenst n.l. de kans op deze plaats vrij te laten voor iedere
kandidaat van de 3 groepen.

Di overige kandidaten verklaarden zich eenparig ééns met deze
loyale zienswijze.
Dit alles om uw belang te dienen en ü de beslissing in
handen te geven.
Hierdoor zal dus de kandidaat (hij of zij) die de meeste
voorkeurstemmen heeft in de raad komen.

NIET DE PARTIJ, MAAR U BESLIST, WIE DAT ZAL ZIJN!

De VOLKSPARTIJ voor VRIJHEID en DEMOCRATIE.



De beste gezinszorg
uit zich bij huisvrouwen

in het kopen bij de

VIVO SPECIALITEITEN

2 Kladblocs
(200 vel)

Lunchschouder
l 00 gram . . . .

r
H,

l Sherry
l fles

^•ATTlU met 50 wapent j es

Geldig van 17 - 24 mei 1962

1 Prima dweil
voor 68 et
Hierbij de
2e dweil slechts

VIVO kruideniers: óteeds vater: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg
Te koop een stofzui-
ger en een granieten
aanrechtblad Zutph.
w. C 81 Vorden.

Te koop moderne kin-
derwagen met rem
en afneembare bak. C.
Lakerveld,

Molenweg 18

Gevr. net meisje v.
kantoorwerk, kunnen-
de typen. Gar. Trag-
ter Tel. 1256 Vorden

Te koop l Morris
minor 1951, l Chevro-
let 1955. l Vauxhall
1957, l Simca 1957, l
Renault Dauphine
1960. Gar. Tragter,
Vorden.

50 jonge HENNEN
te koop WxR 10 w.
D. Wagenvoort,

Hackfort

Kippenhok met ren te
koop; voor i 25 kip-
pen. Raadhuisstraat 3.

FOKZEUGJES te
koop. G. Wuestenenk.
„Weideman.

Te koop BIGGEN en
SCHOTTELINGEN.
G. J. Eijerkamp, B 35

Te koop biggen,
fokzeugjes (één dek-
rijp) en fokbeertjes.
H. J. Rietman, War-
kensew. 6, Warnsveld

Billijk te koop enige
houten TUINSTOE-
LEN in prima staat,
en een g.o.h. herenrij-
wiel.

Wilhelminalaan 10

Te koop eetaardap-
pels, pimpernel, noor-
delingen. Korenblik,
Boshoekje.

Te koop eetaardap-
pels (Pimpernel), Er-
ven Groot Jebbink,

Kiefskamp

Te koop eetaardap-
pelen. Noordeling, A.
Lichtenberg. B 17,

Kiefskamp Vorden

EETAARDAPPELS
te koop B. Besselink,
Kerkhofweg.

Te koop volop toma-
tenplanten met pot-
kluit. Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 54.

Roodb. stierkalf te
koop. J. A. Berenpas,
Mossel D 111.

Te koop nuchter
stierkalf. G. Berenpas
„Koning" Linde.

De bekende

Bel-O-fast
dames blouses
(U weet wel, die zich-
zelf strijken in de was)

zijn weer in alle
maten voorradig!

A. J. A. Helmink

Diepvriezen
Friac .

Friac

Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6 Vorden.

Tel. 00754-356
Friac - Voorlichting - Service

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig b$ï

Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden tel. 1523

De Provinciale verkiezingen onlangs
bewezen het:

de P.v.d.A. met 853 stemmen
als steeds veruit de beste!

Aarzelt u nog voor 30 mei?

Kies met overleg en stem de sterkste
part i j :

Partij van de Arbeid, lijst 7

DEZE WEEK

ext r ̂ voordelig
Litersblik spek-snijbonen 93 et
Ook vast gemakkelijk voor uw vakantie
Koffiemelk, blik 450 gram 59 et
per 2 blikken sl^ts 109 et
Pak mee 8 chocoladerepen 98 et
Bij l rol beschuit

l rol echte stroopwafels 49 et
Holl. tomatenpuree, 2 blikjes voor 59 et
Abrikozen op sap, literspot 119 et
In vleeswaren altijd het betere

100 gram hamkaas 45 et
100 gram palingworst 42 et

Uit de diepvries
tuinverse tuinerwten 450 gram

van 85 voor 72 et
Literskruik framb.-bessenwijn

geen 2.95 maar 198 et

Voor vlug, voordelig en gezellig winkelen
naar . . . .

F. A. SMIT
Zelf bedien ingbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa A. Polman Tel. 1314 Vorden

BEHANG
Hebt u onze geheel

vernieuwde collectie
gezien?

Leuke dessins
voor woonkamers, slaapkamers

Keus uit meer dan 25 soorten

Vraagt onze staalboeken

Zojuist ontuangen

Nylon regenjassen
en -mantels

vanaf f 16.50

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

C. H. U.

| W. NORDE

| G. J, BANNINK

UW RIJBEWIJS!
Voor een goede rijopleiding
naar de

V.A.M.O.R Rijschool van-

G. fl. SEESING
Alleen de vakbekwame rijschool maakt
van U vakbekwame automobilisten \

VOOR RIJBEWIJZEN:

Personenauto
Vrachtauto
Bus
naar

Seesing's V.A.M.O.R. Rijschool

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

AUTO-
VERHUUR

m.enronder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Utina
weidepompen

Altijd fris water voor
Uw vee.

JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6
Vierakker-

Vorden

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

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

„Super Cleaning"
Stoomgoed kan
maandags en dins-
dags gebracht wor-
den en vanaf vrijdag
weer opgehaald wor-
den.

Filiaal
Burg. Galléestraat 44

Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

'IMCfflttK
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR U KLAAR STAAT.1

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE

Attentie!
De prijzen voor

kippen
zijn deze week enorm
hoog. Ruim nu op,
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Pluim veehandelaren

VOOR
r-TN

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 80 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Te koop 2 tomen bes-
te BIGGEN 17 stuks
H. W. Mullink, D 155.

WAARSCHUWING
Op verzoek van het gemeentebestuur vesti-
gen wij er de aandacht op, dat het krach-
tens de Alg. Politieverordening verboden
is aan te plakken aan gemeentegebouwen of
andere gemeente-eigendommen, lantaarnpa-
len of bomen, staande op openbaar terrein
of langs openbare wegen.
Propagandamateriaal voor de a.s. gemeen-
teraadsverkiezingen kan worden geplakt op
de gemeentelijke publicatieborden bij de
stembureau.



De goede God, die
ons eerder een meisje
toevertrouwde, schonk
ons vrijdag H mei 'n
zoon

Hemmie

Bij het H. Doopsel
wordt hij onder de be-
scherming gesteld van
de H.H.

Hermanus Johannus
Maria

J. W. Hartman
M.G.C. Hartman-

Lanters
Vorden, Burg. Gallèe-

straat 46.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huweli jk
ondervonden, betuigen
wij hartelijk dank.

A. Boers
H. J. Boers-

Meerbeek
Vorden, mei '62.

Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank aan allen die ons
55-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

J. W. Denkers en
echtgenote.

Vorden, Almensew. 30

Voor de vele blijken
van deelneming ons
betoond tijdensde ziek-
te en bij het overlijden
van onze inniggeliefde
man .vader, behuwd-
en grootvader

Antonie Hermanus
Bruil

betuigen wij u onze op-
rechte dank.

fam. D. Bruil-Eskes
Vorden, mei 1962
B 85.

Voor de vele bewijzen
van deelneming, onder-
vonden bij het overlij-
den van onze lieve
zoon, broer en oom
Jan Weulen Kranenbarg
zeggen wij u harteli jk
dank.

Uit aller naam:
Wed. T. J. Weulen
Kranenbarg-

Hammerman
Vorden.

Ruurloseweg 47.

Zondag 27 mei

Touwtrekwed-
strijden

Zie advertentie vol-
gende week

Gevaagd per 15 juni
of l juli een dagmeis-
je Mevr. Spiele, Jacob
Darasingel 17,Zutphen
Tclf 4677.

Biedt zich aan net
meisje v. 4 dag. p. w.
Adr. te bevr. Bur.

Contact

Verloren bij het Nuts-
gebouw 'n zwarte
kraag met ritssluiting
J Böhmer, den Bramel

Te koop g.o.h. brom-
fiets 2 versnell. A. J.
Vruggink, Riethuis

Delden

Te koop een g.o h.
trapnaaimachine.
Bevr. Bur. Contact.

Puntlegkasten te
koop. H. Walgemoet.
E 91 Vorden.

X̂

Ondertrouwd:

Kees van Veen
en

Door Breuker

X̂

De voltrekking van het huwelijk zal, l
.j als God het wil, plaats vinden op vrij- Q

N dag l juni a s. om 14.30 uur te Vorden. /
X Kerkelijke bevestiging om 15.00 uur X
X in de Gereformeerde Kerk te Vorden ^
W door de Weieerwaarde heer Ds. J. F. W

X Colenbrander, Gereformeerd Predikant u
j , te Apeldoorn.

il Harderwijk, Laan '40-'45 no. 44. W
U Vorden, Nieuwstad 57. W

X Receptie van 16.30-18.00 uur in hotel X
X Bakker te Vorden. X

Toekomstig adres: Retiefstraat 10,
X Vaassen X

W W
f l D.V. hopen op donderdag 17 mei Q

onze geliefde ouders, groot- en over- A
grootouders

J. Lenselink

en
X
X
X
X

jaar in de echt werden verbonden
Hun dankbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen n

H. Lenselink-Klein Bramel
de dag te herdenken dat ze voor 50

Vorden, mei 1962.
j „'t Heuvelink".

W Gelegenheid tot feliciteren zaterdag V
1 19 mei van 3-4.30 uur in zaal Eskes U

te Vorden.

n

B
A *R
X D. V. hopen op 28 mei a. s. onze ouders X

E. J. Knoef
en

X H. L. Knoef-Gosselink

X te herdenken dat zij 25 jaar gekden
\ in de echt werden verbonden. X
\ Wij hopen dat zij nog lang voor el- X

kaar en voor ons gespaard mogen
blijven.

V Hun dankbare kinderen V
X Vorden, mei 1962. X
X „Groot Geltink" Linde. X

u
Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 r
tot 5 uur in het Nutsgebouw. X

Heden overleed, geheel onverwacht,
onze inniggeliefde dochter,schoondoch-
ter, zuster en schoonzuster

GRIETJE MENNINK
echtgenote van D. H. Poorterman

op de leeftijd van 48 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Fam. Mennink

Fam. Poorterman

Vorden, 15 mei 1902,

Uit werkgevers, boerenstand en zelf-
standigen bestaat thans Vordens Raad.

Arbeiders!
Ook uw stem MOET gehoord !
Stemt daarom de lijst met uw mede-
arbeiders :

P.v.d.A. Lijst 7

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram spek 75 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et

200 gram boterhamworst 50 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

„Het verse broodje in de TWEEDE
KAMER"
Meningen verdeeld over tijdstip verkoop
VERS BROOD. En 't gaat dus wel over de
bakker maar 't is nog lang niet voor de bakker.
En alle partijen zullen vast geen ,,zoete
broodjes bakken" . . . Verder zien wij in
dit praatje „geen brood". TRAGTER wil
z'n brood verdienen met goede aanbiedingen
in rijwielen en onderdelen en op elk TIJD-
STIP (uitgezonderd de winkelsluitingstijd)
kunt U bij ons UITSTEKEND terecht En
daar mogen ze in alle ,,huiskamers" over
praten.

Geen ontkoppelen
geen schakelen
alleen gasgeven
en u rijdt!

dé. vol-automatische
liet*

Prgs gebed -
compleet met
jasbuchtrmer,
voor en achter
vcrchroomdt
ra f beugel en slot

f439.-

'n Veilige maximum snelheid
van 33 km. per uur, maar ....

AUTOMATISCH MEER KRACHT,
BIJ TEGENWIND EN HELLINGEN
de snelheid loopt dus niet terug !

FA. KUYPERS
Telefoon 1393
BHBHHHRBOi

Overtuigt u zelf! maakt een proefrit !

Geen fraaie beloften,
maar:

een eerlijke politiek van trachten
te bereiken wat er te bereiken is,
dat doet alleen een partij die, ook in
jaren dat er geen verkiezingen zi jn ,
een aktieve politiek voert.

Daarom:

Stem lijst 7
Stem Partij van de Arbeid

SPARTA

Sparta een klasse apart!

Fa. Kuypers - Tel. 1393
Te koop éénpaards-mestverspreider merk
„Oliver" in prima staat, wegens aanschaffing
van een tractormestverspreider.
Te zien bij A. Dimmendaal D 160. Briefjes
in te leveren voor of op 24 mei bij de
administrateur der Coöp. Werkt. Ver. de
„M.E.D.O.", F. H. Bouwmeester E 101,
Vorden.

Bij de afdeling Gezinsverzorging van het
Groene Kruis te Vorden komt wegens hu-
welijk

een vacature

Alle inlichtingen bij Mevr. Rombach, vrijdag-
avond tussen 6-9 uur, of via telefonische
afspraak 06752-1452

Ja, werkelijk dat is opvallend
zoveel U wekelijks bij ALBERS bespaart!

Bij 3 gulden boodschappen, l fles limonadesiroop v. 89 et
3 flessen exota limonadegazeuse voor

Wees niet zuinig met kaas!
1. v.v. Goudse kaas, 500 gram
2. v.v. Leidse kaas, 500 gram
3. Extra fi jne belegen kaas, 500 gram
4. Kwart Edammers, nu
Zure zult, 150 gram
Gelderse ham, 150 gram

100 et

129 et
129 et
149 et
98 et
39 et
79 et

Hotel Goud koffie per pak 148 et
hierbij l staaf lekkerbekjes koek voor 25 et

Fondant-maodarijntjes, per zak 200 gram 49 et
Goudsprits, 250 gram 59 et
Nootbatons, 250 gram 69 et
Bij elk dubbelpak custard a 56 et

l fles puddingsaus voor 19 et
5 blikjes tomatenpuree 69 et
Literspot meikersen op sap 189 et
Bij 2 zakjes vleeswaren, l blik ananas v. 60 v. 49 et
Deze week 3 pakjes margarine 89 et
Deze week l litersblik nasi goreng 129 et

Groenten zijn duur , sperziebonen per blik £9 et
2 blik 170 et
3 blik 240 et

Zolang de voorraad strekt, 2 grote blikken sardines 99 et

Er is weer sla!
grote fles prima slaolie 99 et
slasaus, grote fles 69 et

Krijgt u bezoek?
Aardbeien op sap, per blik 69 et
Abrikozen op sap, grote pot 89 et

Koopje!
l l i tersblik appelmoes en

250 gram Br. Beer biscuits samen 115 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

STEMT
lijst 2

Voor Boer en Burger is de B.P.!!
HAAR CANDIDATEN ZIJN:

1. Marinus Gotink, Delden
2. Berend Groot Jebbink, Linde
3. Jaap Korenbelk, Hackffort
4. Harm J. Mooiweer, Linde
5. Derk A. Lenselink, Linde

Iedereen die iets nader.s wil weten van de B.P. de partij
voor „boer" en burger" kan zich in verbinding stellen met
een der candidaten. Zij zijn gaarne bereid U van dienst te
zijn. Ook wat be t re f t machtigingen voor stemmen. Vervoer
naar het Stemlokaal.

B.P lijst 2 - B.P. lijst 2 - B.P. lijst 2
Stemt op 30 mei ook JA op lijst 2 de B.P.

De nieuwe

RAP ROCKY is er
Modern uan kleur en elegant uan lijn

bromfietsen reeds vanaf f 645.—

A. G. Tragter - Tel. 1256



LIJST

4 A. J. Lens^Iink

LEDENVERGADERING B.O.L.H.
Onder leiding van mej. M. Vruggink hield d.
B.O.L.H. ih het hotel „Het Wapen van Vorden'
een druk bezochte ledenvergadering.
Medegedeeld werd dat te Doetinchem een woning
adviesvergadering zal worden gehouden.
Op 23 juni a.s. zal door het hoofdbestuur van de
Bond een auto-oriënteringsrit worden georgani
seerd.
Op 6 juni a.s. zal een fietstocht naar Arnhem
en omgeving worden gemaakt.
Het zomerreisje gaat dit jaar naar Den Haag en
omgeving o.a. het Vredespaleis, Panorama Mes-
dag, Madurodam en de Scheveningse Pier.
Mej. D. Brummelman bracht vervolgens verslag
uit van haar bezoek aan de vergadering van de
Volkshogeschool te Eerbeek, mej. M. Beumer van
de gehouden ringvergadering te Almen, terwijl
mej. C. Winkel een overzicht gaf van de te Laren
(Gld.) gehouden voorjaarsvergadering.
De heer Witteveen uit Deventer besprak de aan-
leg van siertuinen rond de boerdery'.
De avond werd met het zingen van het Bondslied
besloten.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

JONGE KERK
J.l. donderdag hield de Jonge Kerk in Irene haar
laatste bijeenkomst van seizoen 1961-62. De heer
L. Bukman heette de aanwezigen, waaronder 20
nieuwe lidmaten, van harte welkom. Daarna hield
hy een inleiding over „Wat is en wat wil de Jon-
ge Kerk". Hierna vertoonde de heer Smeenk een
filmpje over Nieuw Guinea.
Na de pauze werden er gezelschapsspelen gedaan
zoals hersengymnastiek, samenzang enz. Er werd
bekend gemaakt dat de Jeugdraad op 16 juni a.s.
een kampvuur in de Wildenborch organiseert
waarbij de leden van diverse verenigingen, ook de
Jonge Kerk, worden uitgenodigd. Ds. Jansen sloot
deze avond.

TENTOONSTELLING

In het schoolgebouw aan Het Hoge hield de Chr.
Landbouwhuishoudschool een tentoonstelling van
het werk der leerlingen. De belangstelling was
zeer goed. Ruim 400 ouders en belangstellenden
waaronder o.a. ook mevr. van Arkel^ hebben van
de uitnodiging hiervoor gebruik gemaakt.
De bezoekers werden allereerst naar de naaiaf-
deling verwezen. Op smaakvolle wijze lag hier het
werk van de leerlingen van de verschillende klas-
sen tentoongesteld. Te zien waren onder meer:
jurken, schorten, pyama's, tassen, babykleertjes,
speelgoederen enz.
In de gang troffen wy een bed met een patiënt er
in aan met een bezorgde zuster er naast. Hier
werd dus op duidelijke wyze iets van V.V.B.
(Voorbereiding Verzorgende Beroepen) getoond.
De afdeling Land- en tuinbouw, kinderverzorging
en Opvoeding (K. en O.) was in het volgend lo-
kaal ondergebracht.
Ook hier zag alles er keurig verzorgd uit. Vooral
de dames hadden hier grote interesse voor de af-
deling baby en kleuter.
Bij handenarbeid waren verschillende leuke dingen
te zien o.a. oude voertuigen, kralen van kersepit-
tcn, enz. Waarschynlyk zullen veel dames hier
ook de kunst van bloemschikken goed in zich heb-
ben opgenomen.
In het hieropvolgend lokaal was plaats ingeruimd
voor het werk van Ned. Taal, Rekenen, Engels,
Godsdienst, Zang en Muziek, aan welke vakken
zeer veel zorg was besteed.
De keuken was zeker een bezoek waard. Hier ga-
ven enkele meisjes een demonstratie hoe zij hu-
zarensla, soep, koekjes^ enz. moeten maken. Hier
\v<>rd ook een nieuwe wasmachine gedemonstreerd.
Verder was hier alles te zien op het gebied van
koken, wasbehandeling en strijken. In de eethoek
stond een ontby't- en lunchtafel met voorbeelden
hoe deze tafels gedekt dienen te worden.
In de hal en leerkrachtenkamer was een theesalon
ingericht. Hier kregen de bezoekers na de be-
zichtiging van de tentoonstelling thee met een
koekje gepresenteerd.
Het was een zeer geslaagde tentoonstelling.

BIOSCOOP
Zondagavond speelt de vooral bij de tieners zo ge-
liefde Elvis Presley de hoofdrol in de film „Loving
you". Lizabeth Scott is zy'n tegenspeelster. Elvis
;ingt en danst en er komt zelfs een robbertje

vechten aan te pas.

VOETBAL
R.K.D.V.V. KAMPIOEN

Vorden I is er j.l. zondag niet in geslaagd
R.K.D.V.V. van het kampioenschap te weerhouden.
De thuisclub die reeds aan een gelijkspel voldoen-
de had om de titel te veroveren in haar afdeling
versloeg de geel-zwarten met 4—2. Voor de rust
werd er door de Vordenaren, gesteund door de
felle wind, offensief gespeeld. Na enkele minuten
moest de R.K.D.V.V. keeper al handelend optreden
by schoten van Buunk en Nyenhuis. Toch duurde
het nog een half uur alvorens Vorien haar meer-
derheid in een doelpunt wist uit te drukken. Uit
een afgeslagen aanval voor het R.K.D.V.V. doel
belandde de bal by Lindenschot die van 25 meter
hard en hoog inkogelde O—1. Na dit doelpunt was
de thuisclub enigszins „aangeslagen". De geel-
zwarten wisten echter geen gebruik te maken van
de aarzelingen in de R.K.D.V.V. achterhoede, wat
deels te wijten was aan het feit dat de bal steeds
hoog door het centrum werd gespeeld, waardoor
deze in de meeste gevallen een prooi werd van de
R.K.D.V.V. stopper. Ondanks het voortreffelijk
werk van aanvoerder Lindenschot kwam er in de
stand O—l voor de rust geen wijziging. Na de her-
vatting kreeg Vorden de eerste twintig minuten
praktisch geen „been aan de grond". De thuis-
club^ met nu de wind in de rug, had reeds na tien
minuten spelen succes toen Sanders hard inschoot
l—1. Spoedig daarna was de stand 3—l toen mid-
voor Engelsman 2 maal door de verdediging „wan-
delde" en even zovele malen scoorde. Nadat de-
zelfde speler de stand op 4—l had gebracht, ver-
kleinde midvoor Eggink de achterstand tot 4—2.
Na afloop bood de voorzitter van de V.V. „Vor-
den", de heer W. Kuiper de kampioenen bloemen
aan en wenste hij hen veel geluk by de a.s. promo-
tiewedstrijden. Voor Vorden was het het vijfde
achtereenvolgende jaar dat er op de tweede plaats
beslag werd gelegd.
Voor Vorden II verliep het eveneens minder roos-
kleurig want in de Hoven werd met 2—l verloren
van de Hoven IV. Door deze nederlaag kunnen de
geel-zwarten degradatie praktisch niet meer ont-
gaan.
Vorden IV verloor op eigen terrein met 4—2 van
Steenderen III.
Vorden a won zaterdag met 5—2 van een van
haar naaste concurrenten Steenderen a, hetgeen
een mooie prestatie is van ons a-elftal. Vorden c
tenslotte won met 4—O van Zutphania d.
Voor a.s. zondag speelt Vorden I haar laatste com-
petitie wedstrijd tegen Baakse Boys.
Vorden IV gaat op bezoek bij Voorst V. Voor <le
junioren staan er op het programma St.-Walbur-
gis a—Vorden b en de^fciven f tegen Vorden c.

| snel reagerende Aaltense doelman nog net corner
kon worden gewerkt. De gasten behaalden zodoen-
de een benauwde O—l overwinning^ waardoor zy
kampioen van de 2e klas afd. M. waren geworden.
Nadat de vele supporters hun favorieten hadden
geluk gewenst, sprak de Ratti-voorzitter, de heer
A. J. A. Hartelman. woorden van lof tot de kam-
pioensploeg. Hij sprak de hoop uit. dat zy ook bjj
de a.s. promoties veel succes zouden hebben en de
eerste klas zouden weten bereiken. Spreker bood
aanvoerder A. Vultink bloemen aan.
Namens D.V.O.A. bracht voorzitter Blecking dank
voor de waarderende woorden en memoreerde de
sportieve stry'd, die er geleverd was. Na afloop
bleef men nog enige ty'd gezellig nakouten in zaal
Schoenaker.
De Ratti-reserves behoefden niet te spelen, daar
de ontmoeting tegen Doesburg VII werd afgelast.
Ratti a speelde uit tegen Socii a te Vierakker,
maar moest het aanvankelijk met 8 man opknap-
pen. Het werd een 4—l nederlaag, waarbij Eng-
berts op verdienstelijke wijze een tegenpunt scoor-
de.
Ratti b deed het uitstekend en versloeg het bezoe-
kende St. Walburgis a uit Zutphen met 3—1.
Komende zondag gaan de reserves naar Doesburg
en spelen een ontmoeting tegen R.K.D.V.V. III,
waar wel een kleine ovei'winningskans in zit.
Ratti a en c zy'n vry. Ratti b krijgt bezoek van de
Voorst-junioren.

K?.S!?Dampo

B.OX.H.TJN B.O.G.
De B.O.L.H. en B.O.G. af d. Vorden hielden in het
café Eskes een gecombineerde vergadering onder
leiding van mej. M. Vruggink, presidente van de
B.O.L.H. A
In haar openingswoorcW^rd inzonderheid welkom
geheten de heer v. d. Kolk uit Laren (Gld.).
Medegedeeld werd dat deelname aan het reisje
naar den Haag nog mogelijk is.
In juni zal in combinatie met de B.O.G. een rij-
wiel- en bromfietsoriënteringsiüt worden georga-
niseerd, terwijl in juli de jaarlijkse wedstrijddag
voor de B.O.L.H. en B.O.G. leden zal worden ge-
houden.
Vervolgens besprak de heer v. d. Kolk op boeien-
de wyze het boek „Stiefmoeder aarde".

GESLAAGD
Voor het diploma machineschryven slaagden de
dames I. Mombarg en N. Wesselink, Kranenburg.
Zij ontvingen hun opleiding bij de Pitmanschool
(Klein Lebbink) alhier.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft haar laatste competitie wedstrijd tegen
het bezoekende D.V.O.A. I uit Aalten niet met een
overwinning kunnen beëindigen; het wei'd een
O—l zege voor de gasten, die aan deze twee punt-
jes net genoeg hadden om de kampioensvlag te
kunnen hysen.
De bezoekers behaalden de titel met 28 punten
uit 17 wedstrijden, terwy'l Ratti 23 punten uit 18
behaalde, overigens een uitstekend resultaat, dat
vooral door de overwinningen van de 2e competi-
tiehelft werd bereikt.
De uitslag van deze kampioenswedstryd had even-
goed andersom kunnen zy'n, daar de gasten zeker
niet sterker waren dan de Rattianen; wel was het
samenspel beter verzorgd bij de Aaltenaren, maar
daartegenover werden de aanvallen van Ratti vaak
beter afgewerkt.
Nadat Ratti al direct na de aftrap een verrassen-
de D.V.O.A. aanval had afgeslagen, had men ken-
nely'k pech, toen een flitsend schot van H. Lich-
tenberg via het been van een der backs net tegen
de lat ketste. Er deden zich voor rust voor Ratti
nog diverse scoringskansen voor, maar er werd
bar slecht geschoten en zelfs vrij voor doel was
het schot zoek. Ca. tien minuten voor halftime
kon de D.V.O.A. rechtsbuiten een doorbraak for-
ceren en met een scherpe voorzet trok hij de bal
voor het doel, waar de Ratti-keeper net misgreep
en een gereedstaande Aaltense speler van dichtbij
gemakkelijk kon scoren (O—1).
Na de thee bleef men enthousiast vechten voor de
overwinning. Ondanks hun voorsprong waren de
gasten nog lang niet zeker van de eindoverwin-
ning. Ratti kreeg ook nu meermalen goede kan-
sen, maar het wilde niet vlotten en ook verre scho-
ten brachten geen resultaat. Enkele minuten voor
het einde gaf Tolkamp nog een loeiend schot in
de richting der goal, hetwelk door de jeugdige en

HET MOBIELE TESTSTATION VOOR
WEGGEBRUIKERS:

EEN UNICUM VAN „VEILIG VERKEER"

A.s. vrijdag komt het mobiel teststation van Veilig
Verkeer op het Marktplein in Vorden. Om u een
indruk te geven wat dit teststation beoogt, geven
wy u gaarne de volgende bijzonderheden.
Het beschikken over een in alle opzichten goed
functionerend gezichtsvermogen is een van de
voorwaarden, waaraan alle weggebruikers moeten
voldoen wil de veiligheid op de weg worden ge-
waarborgd. Ook aan dit facet van de verkeers-
veiligheid besteedt het Verbond voor Veilig Ver-
keer aandacht: sedert begin januari 1960 stelde
het in vele grote en kleine gemeenten in ons land
een mobiel teststation op^ waar sedertdien vele
honderden weggebruikers hun ogen en hun reactie,
vermogen geheel vrijwillig én anoniem lieten tes-
ten.
Het Verbond, dat meent met het ingebruik stellen
van dit mobiele teststation een positieve bijdrage
tot „het goede oog op de weg" te leveren, heeft
zich zowel bij de inrichting van deze testwagen en
by de keuze van de apparatuur, als by de opleiding
van het personeel, dat de testen afneemt, laten ad-
viseren door vooraanstaande Nederlandse deskun-
digen op het gebied van ooganatomie en oogheel-
kunde. Het gevolg van deze prettige samenwer-
king is een testwagen, die uniek is in ons land en
bijna uniek is voor de gehele wereld.

Vier proeven
De webgebruiker , die via een kleine wachtkamer,
de „onderzoekafdeling" betreedt, kan zich aan de
navolgende vier proeven onderwerpen.
Ortho-Rater test. Met behulp van dit apparaat,
waarin men een blik moet werpen en diverse fi-
guren moet onderkennen, kan worden nagegaan
hoe de situatie is van de ogen met betrekking tot:
a. gezichtsscherpte
b. oogstand
c. afstand- of dieptewaarneming
d. kleurgevoeligheid.
Het apparaat voor de Ortho-Rater test is ontwor-
pen door Bausch & Lomb optical Comp. U.S.A.

Nykto-test. Met dit unieke apparaat — ontworpen
door de firma G. Rodenstock te München — kan
worden nagegaan of het oog op de juiste wyze en
binnen de daarvoor toegestane tijdslimiet na ver-
blinding door een „tegenligger" accomodeert. Ver-
blinding wordt op verantwoorde wyze gesugge-
reerd door een in tijdsduur variabel en fel licht-
schijnsel, dat op de ogen wordt geworpen. In
overleg met deskundigen wordt als gemiddelde
tijdsduur van de verblinding ongeveer één minuut
aangehouden.

7 V r/-meter. Ter bepaling van het gezichtsveld -
van uitermate groot belang voor het wegbeeld —
kan de weggebruiker, die zich aan de test onder-
werpt, voor een peri-meter plaatsnemen. Ook deze
proef is van groot belang voor de veilgheid van
de weggebruiker.
Reactiesnelheid-test. Met deze test wordt nage-
gaan, of de weggebruiker binnen de daai*voor toe-
gemeten tijd reageert op bepaalde optische signa-
len door het gebruiken van gas-, rem- en ontkop-
pelingspedaal. Om de werkelijkheid zo dicht mo-
gelijk te benaderen wordt daartoe achter een auto-
stuur plaatsgenomen.
Het resultaat van de proef wordt ingevuld op een
speciaal formulier, dat de persoon in kwestie mee-
krijgt en waarop gespecificeerd is opgegeven, hoe
de uitslag van de diverse proeven luidt. Is deze
uitslag onvoldoende dan wordt aangeraden de ogen
aan een nader onderzoek te onderwerpen.
De afdeling Vorden van Veilig Verkeer hoopt dat
veel automobilisten zich vry'dag zullen laten tes-
ten.
's Avonds wordt in het Nutsgebouw een propagan-
da filmavond belegd.



Gemeente Belangen
Belangrijk is dat een positieve geest van vooruitstrevendheid de leidraad is van denken en handelen in het Gemeentebeleid.

Stem daarom een der onderstaande Kandidaten:

Lijst G. J. Schurink, Nieuwstad 9

H. Bouwmeester, Linde E 80

J. W. Emsbroek, (Gems) Zutphenseweg 5

Mevr. J. H. Hazekamp-Aalpoel, Medler E 104

J. A. Koning, „de Kostee" E 3

R. Aten, Directeur Zuivelfabriek „De Wiersse"

A. J. Zweverink, „Steenkamp" B 10

Fr. Smit, Zutphenseweg 41

B. Berenpas, Mossel D HOa

J^ielderman, Nieuwstad 23 A

G. J. Bargeman, „Wilmerink" C 96

Q^V. Eijerkamp, Zutphenseweg 2 £

G. Oplaat, Wildenborch D 60

E. J. Kettelerij, Julianalaan 24

Zijn er moeilijkheden om ter stembus te gaan?
Even een berichtje bij één der bovenstaande kandidaten en U wordt per auto gehaald.

Lijst

Zaal Michels - Hengelo Gld,
Zaterdag 19 mei a.s.

DANSEN
Orkest „The Spitfires'

Zoek zelf uw fiets uit!
Bezoek onze showroom

EMPO-Sport rijwielen vanaf f 17325
EMPORIO-Sport rijwielen

vanaf f 16275
ERVO-Sport rijwielen vanaf f 15225
b.s. rijwielen compleet met jasbeschermer, slot
en lamp.
Prachtige collectie moderne kleuren!!

Voor u mevrouw
een grote sortering

huishoudelijke artikelen

Zolang de voorraad strekt:
Velamos kinderfietsjes voor

slechts f 69.50

Een deskundige voorlichting garandeert u
een goede koop.

Levering via uw handelaar
Showroom geopend van 8-12 en 2-5 uur
'B Zaterdags van 8-12 uur

Empo Rijwielfabriek Vorden
Telefoon 1241 (2 lijnen)

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Is uw

BEKLEDING
van de meubels versleten?

Vraagt u dan onze

staal boeken

• Wollen stoffen
in moderne en
klassieke dessins

En ons stoffeerwerk

nou /a . . .
U weet het wel

Goed verzorgde kleding!

„Coupe-Safe" kwaliteit!
Uitsluitend bij

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Veilig Verkeer Vorden

Test gratis u w reactievermogen. Bezoek daar-
toe a.s. vrijdag 18 mei op 't marktplein het

Mobiel Teststation
van het Verbond en kom 's avonds 8 uur
in het Nutsgebouw bij de

Propaganda filmavond

Wolf Gerote
Wolf tuingereedschappen.

Neem het beste voor uw tuin, dat
brengt dagelijks plezier.
Bent n van plan een gazonmaaier aan te
schaffen?

Wij komen vrijblijvend bij u demonstreren.

Voor gereedschappen en ijzerwaren

G.EmsbroeUZnc.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Weekendaanbieding!
Rotanstoelen vanaf f 16.50

Ronde tafels vanaf f 45.00

Tafel en 4 gestoffeerde stoelen
f 175,00

Lo^oir-a e.

Schildersbedrijf

P. van Bodegom
Wilhelminastraat 12 - Brummen
Telefoon 06756-323

U belt en wij komen

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897



Bent U het met ons eens dat
een aktieve groep

„Gemeentebelangen"
de welvaart in Vorden positief
kan bevorderen en reeds bevor-
derd heeft?

Stem dan op

Gemeentebelangen LIJST 1.

Te koop:
Alznen vrijstaande woning f 17.500 k.k.
Hengelo G. eengezinsw. v.a. f 26.800
Keijenburg eengezinsw. in voorbereiding
Toldijk eengezinswoning v.a. f 17.600
Warnsveld eengezinsw. v.a. f 23.750 k.k.
Vraagt inlichtingen!

N.V. Mij. Eigenwoningbezit „GELDERLAND"
Dieren - Spoorstr. 81. Tel. 08330-4053/4568

STEMGERECHTIGDE

Vordenaren!

In het plaatselijke Bestuur ligt de eerste
verdedigingslinie onzer democratie d.w.z.
de medezeggenschap der ingezetenen.

Deze medezeggenschap strekt zich uit
over een breed terrein van vraagstuk-
ken, die ons Gemeentenaren, in onze
onmiddellijke belangen raken.

Wilt u die belangen veilig stel-
len?

Stemt dan woensdag 30 mei a.s. op

LIJST 6

De Katholieke Volkspartij

Vereniging voor

Vreemdelingenverkeer, Vorden
Ledenvergadering

op maandag 21 mei
's avonds 8 uur in hotel Bran-
denbarg.

Agenda:
1 Opening.
2 Ingekomen stukken en medelingen.
3 Notulen van de ledenvergadering van

16 mei 1961.
4 Jaarverslag secretaris.
5 Jaarverslag penningmeester.
6 Verslag kascommissie 1961.
7 Benoeming kascommissie 1962.
8 Bestuursverkiezing.

Aftredend de heren A. E. van Arkel
(herkiesbaar) en J. F. M. G. d'Aumerie
(niet herkiesbaar).
(Candidaten kunnen vóór de vergade-
ring schriftelijk worden ingediend).

9 Zomerprogramma 1962.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Vertoning van enkele films door de
heer H. Emsbroek.

Vordeu, 14 mei 1962
de Voorzitter van V.V.V.,

Van Arkel

Bent U het met ons eens dat

politiek niets te maken heeft met

Stem dan

Lijst 1

VRIJ EN BLIJ OP UW NIEUWE

SOLEX

Geniet van uw lange
weekends op een ...

Solex-oto de Luxe, de bromfiets, die jonger,
anders, nieuwer is. Door z'n moderne kleuren-
combinatie, z'n 'vol-otomatische koppeling, z'n
vele technische en uiterlijke voordelen... Maar
komt u liever eens kijken en proef rijden bij:

A. G. Tragter - Tel. 1256

SOLEX- oTto de Luxe
PrIJ» f

JONGER-ANDERS-NIEUWER

Oranjevereniging Vierakker-Wichmond
Op zaterdag 19 mei optreden van het

toneelgezelschap V.O.P.
uit Doetinchem

Opgevoerd word^

vier mannCTi en een meisje
Kaarten aan de zaal.

Aanvang 7.30 uur in het Sint Ludgerusge-
bouw. ^k Komt allen

Wenst U Uw matrassen

nieuw overtrokken of bijgevuld?

Nieuwe vitrage of overgordijnen?

Misschien een kamer nieuw tapijt,

of uw meubelen nieuw gestoffeerd?

Het adres uoor goed werk en
beslist NIET duur:

Gaat u kamperen?
Wij verhuren

tenten en luchtbedden
Tevens te huur een

6 pers. bungalowtent
en achter uw auto een

kampeerwagen

Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te
voorkomen.

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Telefoon H21

schilder met

tref ex
LAK EN MUURVERF

Verkrijgbaar bij

Fa. G. Boerstoel & Zn
Insulindelaan 5 Telefoon 1567

IDUNA

Korsetten en B.H.'s

H. LUTH
Vorden

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Zonwering
Luxaflex

De ronwering
van
uitnemendheid

Geen belemmerd uitzicht
Verstelbare lamellen

Vele kleuren en dessins
Geen onderhoud

Koop daarom
luxaflex

Luxaflex is duurzaam

Vraagt u eens prijsopgave

r Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 20^Bei, S uur

LOVING YOU
met: Elvis P^fey - Lizabeth Scott

Elvis zingt - Elvis danst en Elvis vecht
voor het meisje van zijn dromen in
een grote, moderne speelfilm.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373,
niet op zondag.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

(Cabaret
LEKKER SNOEPEN
DRINKEN
LACHEN

Dit alles staat U te wachten op
woensdag 23 mei a.s.
in het Nutgebouw
Aanvang half acht.

Het wordt u gratis aangeboden
door de firma's

Kistemaker en Frans Kruip
•
Toegangskaarten gratis
verkrijgbaar (boven 16 jaar)
in de winkels.

Zie raambiljetten

Leg de fundamenten voor Uw

Welvaart en kies

GEMEENTEBELANGEN
Lijst 1

Speciale aanbieding

Kinder jurkjes
Lengte 45 t/m 85

Lengte 45 f 2.50

Lengte 85 f 6.50

Zie onze etalage

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

B.P.
partij voor boer en ourger

Uitleg om verwarring te voorkomeo.
De B.P. werd ingeschreven onder
nummer 7, en door loting ontving zij het

lijstnummer 2.
Er zijn „boeren" en „boeren" !
De ene boer, boert d.w.z. moet van
zijn landbouwbedrijf eten!
De andere boer, boert, doch alleen
na het eten,
maar behoeft er niet van te bestaan!

DUS BOEREN OPGELET.
LIJST 2 DE B.P.

Vrijheid voor boer en burger]

KAMPEREN

Tentenverhuur en luchtbed-
den

2-3-4-5 persoons
met ingenaaide grondzeilen.

Prima tenten
Lage huurprijzen

Vraagt u ook eens inlichtingen.

W. Polman
Dorpsstr. 22
Vorden

W. Bielderman
Wilhelminalaan
Vorden

Gezellig en lekker

zo'n KOEKJE

vooral als het van de Bakker komt!

De Vordense Bakkers

Voor het algemeen belang is
een sterke groep „Gemeente-
belangen" even noodzakelijk,
als een gezonde concurrentie
voor de Gemeenschap.

Stem daarom weer op

Gemeentebelangen
Lijst 1


