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Gaarne voldoen we aan het verzoek van de
a ld. Vorden van het Koningin Wilhelmina-
londs om onderstaand bericht in Contact op
te nemen.
De kanker is immers nog steeds een zeer ge-
vreesde volksziekte en alleen door diepgaande
studies kan men er op den duur in slagen
een afdoend middel hiertegen te vilden. Deze
studies en proefnemingen kosten echter zeer
veel geld. Daarom wordt nu door het Lande-
lijk comité een verloting gehouden die spe-
ciaal voor landbouwers /eer attractief is.

KONINGIN WILHELMINA FONDS
Ten behoeve van het Koningin Wilhelmina
Fonds voor de Kankerbestrijding is een Natio-
nale Landbouw Verloting uitgeschreven.
Door het kopen van een lot a ƒ 1.— per stuk
kunt u eigenaar worden van een Allgaier
Tractor ter waarde van ƒ 7000.—.
Voor H.H. Landbouwers is een solide tractor
een zeer waardevol bezit.
Bent u bereid voor een luttel bedrag een
kans j e te wagen om in het bezit te komen
van deze mooie solide tractor?
De trekking is ultimo Juli en zal in Contact
worden bekend gemaakt.
Onderstaande adressen z i j n zo vriendelijk de
loten voor ons te verkopen:

Boerenleenbank, Vorden
De Eendracht, Vorden
Ons Belang, Medler
A. Beerning, kapper
G. Heersink, kapper
J. Wiekart, kapper
f. Hassink, sigarenmaga/ijn
(i. W. Eijerkamp, sigarenmagazijn

Van harte bevelen wij de/e loter i j in uwc
aandacht aan.

Aid. Vorden v.h.
Koningin Wilhelmina Fonds

Ingezonden mededeling.
WILT U HELPEN?

De WELPEN van de St. Michael-groep, jon-
gens van 8—11 jaar, hebben het plan opgevat
om hun blokhut op te bouwen.
Heus!! zij zetten er hun stoere schouders on-
der. Laat het hun niet alleen doen! U wilt
dit zeer zeker niet. We zien het al, U wilt ook
een helpende hand bieden. Maar hoe?
Wel zo . . . ., de welpen komen bij U, en zij
bieden U lucifers aan voor 10 luttele centen.
Vanzelfsprekend zijn deze van een zeer goede
kwaliteit. U hebt steeds lucifers nodig, de
gehele dag door.
Wel nu, koop van de jongens, èèn, neen twee
ja zelfs alle pakjes die hij bij zich heeft. Hij
is tevreden en Ü zeer zeker.
Daar komt nog bij wanneer U b.v. Uw sigaar
aansteekt geniet U er dubbel van. Want U
hebt dan telkens weer het idee „Ik heb de
jongens niet alleen laten werken". En zo is
het, ook U heb mee geholpen aan het herstel
van onze BLOKHUT.
Wij danken U hartelijk en tot ziens!!

De Verkenners en Welpen van de
St. Michael-groep, Vorden.

LEERLINGEN-AVOND VAN DE SCHOOL
IN DE WILDENBORCH

Maandag 23 Mei hield de Pr. Julianaschool
een avond in de Kapel in de Wildenborch.
Deze avond werd geheel door de leerlingen
zelf gevuld.
In z i jn openingswoord zei het hoofd der
school, de heer Hoogstadt, dat de/e avond iets
meer beoogde te zi jn , dan een gezellige bij-
eenkomst met aan het slot wat op en aan-
merkingen aan het adres van de jeugdige
spelers. We moeten deze avond benutten,
aldus spreker, om het kind, ons kind te ont-
dekken. Daarom is deze avond in de eerste
plaats bedoeld voor de ouders van de leer-
lingen der school. Het is verblijdend, zo'n
volle zaal te mogen begroeten.
Hierna werd het programma in een vlot tem-
po uitgevoerd. Voor de pauze kwamen de
kleintjes aan de beurt met liedjes, spelletjes
en opzegversjes. Na de pauze vertoonden de
groten een toneelstuk in drie bedrijven, ge-
titeld „Het Kwartje".
Er werd goed en ongedwongen spel geleverd.
Een warm applaus was de beloning, /owel
voor spelers als voor de hele avond, die ge-
slaagd mag worden genoemd en waarop men
met genoegen kan terug zien.

KERKDIENSTEN Zondag 29 Mei.
Nutsgebouw.

9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen.
Geref. Kerk

9 uur en 3 uur Prof. Dr. H. N. Ridderbos,
van Kampen.

R.K. Kerk
7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis
Maandag 30 Mei (Nutsgebouw)

10 uur Ds J. Langstraat.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 28 Mei van 5 uur t.e.m.
Maandag 30 Mei Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 20 t.m. 26 Mei.
Geboren: z. van G. J. Steenblik en M. J.
Steenblik-Buunk; z. van A. Meijerink en
W. G. A. Meijerink-Schoemaker.
Gehuwd: J. Schotsman en B. Koopman: D.
Boersma en A. C. Olthuys; M. Buis en C.
Dijkstra.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 86 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 45.—
Schottelingen tot f 57.50. Handel redelijk.

NUTSEXCURSIE SONSBEEK
De deelnemers van de cursus, die Jan Miechels
in het Nutsgebouw gegeven heeft over de
beeldhouwwerken, die op Sonsbeek in Arnhem
deze zomer tentoongesteld zijn, gaan Zondag-
morgen 12 Juni met een bus, die om 9 ui
vertrekt naar Sonsbeek, om onder leiding v i
de heer fan Miechels een bezoek te brengen
aan deze tentoonstelling. Daar er nog plaatsen
in de bus beschikbaar z i j n , kunnen degenen,
die aan deze excursie deel willen nemen en
niet de lezing gevolgd hebben zich nog op-
geven voor deelname bij Mevr. v. Mourik—
Spoor. Ook degenen, die die avond aanwezig-
waren en meegaan, worden verzocht zich nog
even te melden, gaarne voor Maandag 6 Juni.
Vergeet u het niet?

BUURTFEEST DELDEN
Onder zeer goede weersomstandigheden werd
voor de achtste maal feest gevierd door de
leden van de Buurtvereniging Delden op de
boerderij van de heer M. H. Gotink. Het
feest is bijzonder goed geslaagd.
Dinsdagavond voerde de toneelver. D.E.V. het
toneelstuk „Om eigenerfde grond" op. Er
werd zeer goed gespeeld en de spelers oogstten
veel bijval.
Woensdagmiddag werd de officiële opening
verricht door burgemeester Van Arkel, waarna
de volksspelen een aanvang namen. Evenals
vorig jaar werd de heer R. Groot Nuelend
schutterskoning; hij koos zijn echtgenote tot
koningin. De kop van de vogel werd afge-
schoten door de heer H. Schouten, de r. vleu-
gel door J. Schouten, de 1. vleugel door J.
Besselink en de staart door W. Zweverink.
Bij dogcarrijden voor dames werden de prijzen
gewonnen door: 1. Mevr. Gotink—Rouwen-
horst, 2. Mevr. Weenk—Wal, 3. Mevr. J.
Verstege—Eskes, 4. Mej. D. Rossel en 5 Mevr.
R. Knoef—Flamma.
Schijl'schieten korte baan: 1. L. Steeman, 2.
H. Schouten, 3. Th. Mullink, 4. E. Steeman en
5. H. Rietman.
Idem vrije baan: 1. E. Steeman, 2. J. Eulink,
3. M. Gotink, 4. H. Huetink en 5. W. Bos.
Vogelgooien: l Mevr. Tiessink, 2. Mevr. D.
Flamma, 3. Mej. D. Derksen, 4. Mevr. Mullink
en 5. Mevr. Gotink.
Balgooien: 1. Mevr. Gotink—Rouwenhorst, 2.
M c j . J. N i j enhu i s , 3 G. Bruminelnian, 4 Mevr.
Zuurveld en 5. B. Wentink.
Fie i s i i j c l en : 1. R. Gr. Nuelend, 2. W. Onstenk,
.'!. A. Gotink, 4. A. Vruggink en 5. J. Veenhuis.
Wasophangen voor heren: 1. B. Wentink, 2.
A. ( iotink en 3. J. Hiddink. Vooral dit laatste
nummer verwekte nogal hilariteit.

GESLAAGD
H i j een ie Arnhem gehouden examen slaagde
de heer J. Rietman als controleur rundveefok-
en controleverenigingen.

VORDENSE ZWEMVERENIGING
De competitiewedstrijden van de Vordense
Zwemvereniging V.Z.V. beginnen a.s. Don-
derdag in het zwembad „In de dennen" tegen
een heren- en dameszevental van de Zutphense
zwemclub Neptunus. Het belooft een span-
nende strijd te worden en we raden de lief-
hebbers van de zwemsport aan een ki jkje te
gaan nemen. Voor nadere bijzonderheden ver-
wijzen we u naar achterstaande advertentie.

HENGELAARSVERENIGING
De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars"

moet het voorlopig nog zonder een eigen vis-
water doen, aldus deelde de voorzitter, de
heer A. Bello, in zijn openingswoord mede.
Men had het oog op de plas, welke achter
Hotel de Konijnebult ligt, doch de Heide
Maatschappij heeft geadviseerd dit niet in
orde te maken daar het alleen geschikt is voor
kweekvijver, doch te klein is voor visvijver.
Het jaarverslag van de secretaris, de neer
H. Burger, gewaagde van slechte vangsten in
het afgelopen seizoen, hetgeen trouwens over-
al in den lande het geval is. De vereniging
telde op l Jan. 73 leden.
Het jaarverslag van de penningmeester, de
heer H. Vlogman, vermeldde een batig saldo
van ƒ 140,51.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren
A. Bello en J. Krauts herkozen. In de plaats
van de heer H. Mulder werd gekozen de heer
Koster.
Verder besloot de vergadering om ook dit
seizoen weer vier onderlinge hengelwedstrij-
den te houden en wel in Juni, Juli, Augustus
en September. Bij slecht weer zal de wedstrijd
door het bestuur afgelast worden één uur
voor de aanvang en dit bekend maken bij café
De Zon.
In principe werd besloten om ook dit seizoen
weer aan een nationaal concours deel te
nemen.
Vervolgens was aan de orde de benoeming
van een bode, daar de huidige bode, de heer
J. Vlogman dit niet meer kan doen. De voor-
zitter bracht hem dank voor het vele werk,
dat hij verricht had. Uit de leden stelde zich
de heer J. v. d. Linden beschikbaar om deze
functie over te nemen.
Besloten werd om de jaarlijkse feestavond te
houden op Zaterdag 19 Nov. in café De Zon.
De competitie om de zwaarste vis werd ge-
splitst in 3 delen, nml. één voor de zwaarste
karper, één voor de zwaarste roofvis en één
voor de zwaarste witvis, terwijl er bovendien
een wisselbeker beschikbaar zal worden ge-
steld voor degene, die in de vier onderlinge
wedstrijden het hoogste gewicht aan vis vangt.
De beker zal 2 maal achtereen of 3 maal in
het totaal gewonnen moeten worden.
Tenslotte deelde de voorzitter nog mede dat
het visseizoen — in tegenstelling met andere
jaren — thans reeds op 30 Mei, d.i. de Tweede
Pinksterdag, geopend zal worden.

NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
De Nutsbibliotheek is weer vermeerderd met
een 40-tal nieuwe boeken. Onder de 12 romans
zi jn de nieuwe Pearl Buck „Kom, mijn liefste",
van Rosa Franken, de schrijfster van de
Claudia's „Josephine"; dan de 3 boeken van
Kirst „08—15" en het alleraardigste boek
„Goede morgen, Juffrouw Duif" van Frances
Gray Patton. Onder de 7 Populair Weten-
schappelijke boeken noemen we „Morgen
bloeien de abrikozen" van Bertus Aafjes,
„Kleine Kruisvaart" van Ina Boudier—Bakker,
het nieuwe boek van Eskelund „Met de kous
op de Kop". En voor degenen, die van het
boek van Prof. Bouman „Revolutie der Een-
zamen" genoten hebben „Van Renaissance tot
Wereldoorlog". Onder de 6 detectieve romans
z i j n weer een paar van Eemlands. Verder 5
jonge meisjes romans en 10 kinderboeken.
Wie nog nooit gelezen heeft uit de Nuts-
bibliotheek, laat die vandaag eens een boek
halen, voor 5 cent kunt u een boek gedurende
een hele week lezen, daar kunt u nooit aan
bekocht zijn! Wat krijgt men tegenwoordig
voor 5 cent? Er is een uitgebreide keus van
boeken, voor ieders smaak.

Contact wordt in 1175 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!



ie ons in de ousse
deur Max Holt

FERIENBLUT
III

Een wekke lig Gradus noe al in et zieken-
huus en nog bunt de dokters d'r neet achter
wat et is. Nog altied geet e achteruut. Zien
hande bunt dunne en deurschienend ewodden.
He kan haost neet liejen dat e ze op zien
boste leg, zo zwoor drukt em dat.
Ondanks alles hef e zelf neet et benul dat
e d'r zo slech an toe is.
Van alles hep ze in 't ziekenhuus al probeerd,
tot pennezelienespuitjes toe, moor et wil niks
helpen. Noe zölt ze is proberen um bloed
in te spuiten. Ze hep door ok weer zo'n
vremp woord veur, moor dat kan 'k nooit
goed onthollen, dat kan 'k neet.
't Was anders een helen toer um an geschikt
bloed veur Gradus te kommen, hè scheen
wel heel bezunder bloed te hebben. Eers
wodden de huusgenoten onderzoch, moor
nee, dat was mis. Toen mosten de buurluu
en de naoste femilie d'r an geleuven, moor
ok dat gaf t'r ginne. Dan wodden andere
kennissen 'evraogd, de bakker, kruidenier,
dokter, dominee. .. wat neet al. Gin mense
had bezwaoren of pröttelden tegen, iederene
had met de Brinkmans te doon. En eindelijk,
jao, toen was et raak. Gradus kreeg een
fikse straole bloed toe'ediend en 't was een
wonder te zeen hoe goed em dat dee. Ziender-
ogen knappen e op; allengs wodden e sterker
en nao veloop van veertien dage waren de
dokters zodaonig over em tevreden, dat e
weer nao huus moch gaon; de butenlucht
most de rest moor doon.
Ie kont begriepen hoe bliej de Brinkmans
waren dat alles nog weer zo goed terechte
was ekommen en ze raakten neet uutepraot
over de kundigheid van de tegenwoordige
dokters. Um uting te geven an hun grote
bliedschap en dankbaarheid stuurden ze een'
beste vette kippe naor den dokter. Zo had
den man ok nog een extra goeien dag.

't Geet nog wieter.

FEESTAVOND
R.K. LANDBOUWORGANISATIE

In combinatie met de Boerinnenbond en de
Jonge Boeren- en Tuindersband vierden de
leden van de ABTB het jaarlijkse patroons-
leest, 's Avonds was er een feestelijke bijeen-
komst in zaal Schoenaker. Na het openings-
woord van de heer F. Schoenaker namens de
JBB werd de avond ge/ellig doorgebracht,
terwijl ook een aantal films werd vertoond.
De voorzitter van de JBB, de heer A. Lichten-
berg [r. sprak afscheidswoorden tot de tech-
nisch adviseur der afdeling, de heer F.
Schoenaker, i.v.m. diens vertrek naar elders.
Spreker bracht hem dank voor zijn onver-
moeide werklust in het belang van de afde-
ling, waardoor deze tot grote bloei was ge-
komen.
Als blijk van waardering bood spreker een
cadeau aan. Tot slot hield de Geestelijk Ad-
viseur van de ABTB, pastoor H. Ponsioen, een
toespraak, waarin hij wees op het grote be-
lang van een eigen standsorganisatie waarvoor
hij morele en f i n a n c i ë l e s icun vroeg. Met een
woord van dank van de voor/i t ter van de
ABTB, de heer H. F. Helmink, tot a l le mede-
werkers werd deze feestelijke bijeenkomst ge-
sloten.

RATTI-NIEUWS
Zondag j . l . waren xowel het tweede als derde
e l f t a l in touw. Om 12 uur speelden de jongens
van het derde thuis tegen Pax I I I . Het werd
een /eer aantrekkelijke strijd, welke door de
gasten met 3—2 werd gewonnen.
De Ratti-reserves traden hierna binnen de
k r i j t l i j n e n tegen \Varnsveklse Boys II . In de
eerste h e l f t kon Ratt i 's middenvoor met twee
mooie doelpunten 'n k le ine voorsprong ne-
men. Na de rust wisten /owel de gasten als
•gastheren nog ü maal te scoren, y.odat Ratti
de punt jes uit 't vuur sleepte, welke overigens
wel verdiend waren. Eindstand 1—2.
Voor 't eerste elf tal is op Pinkster Maandag
nog geen wedstrijd vastgesteld.
Wel speelt Ratti I I thuis tegen Haakse Boys I.
R a t t i I I I gaat naa r P.ix I I te Hengelo G.
Beide ontmoet ingen / i j n van groot belang
i.v.m. de be/etting van de bovenste of onder-
ste plaats in deze afdeling.

IVOROL: De Tandpasta van standing
K.V.P. JONGERENORGANISATIE

OPGERICHT
Door het bestuur van de Kath. Volkspar t i j afd .
Vorden werd, onder voorzitterschap van de
heer F. R. Schoenaker in zaal Schoenaker een
bijeenkomst belegd voor de propagandisten
van de onlangs gehouden bl iksemact ie, om te
komen tol de oprichting van een eigen plaat-
se l i j ke K.V.P. jongeren afdeling.
Er bestond hiervoor 'n behoorlijke belang-
s t e l l i n g . Nada t de voor/itter een en ander had
uiteengezet werd eenstemmig besloten ren
p laa t s e l i j ke a fde l ing op te r ichten. De afdel ing
telt een 25-tal leden. Het doel is: de ze l font -
wikkeling van de leden d.m.v. verschillende
periodieke bijeenkomsten of praatavonden,
waarb i j uiteraard politieke onderwerpen on-
der de loupe worden genomen.
Er werd een bestuur gekozen, bestaande uit
de heren [. Gerritsen, Kranenburg (voor/.),
B. Schoenaker en W. \VOlber t . Binnenkor t
zal de Groepsleider van de kieskring A r n h e m
—Nijmegen worden uitgenodigd, die 'n spreek-
beurt zal houden. De voor/ i t ter dankte tot
slot allen voor de genoeglijke besprekingen.

GESLAAGD
On/e p laa t sgenoot , de heer G. Boers, leer-
l ing van de R.K. Langere Tuinbouwschool
, , I ) i i e te laa i" te Borculo (Leo-Stu h t ing) be-
haa lde het einddiploma van genoemde school.
Eveneens slaagde hij aldaar voor het eind-

1 ,1 • • •' • • T- lexamen van de 2-jar ige emigi a t i e c in sus Engels
(met vrucht).

VOETBAL
Het had /omlag maar weinig gescheeld of
Vorden had een kostbare o v e r w i n n i n g kunnen
behalen op /elhem. Nu moest zi j genoegen
nemen met een g e l i j k spel 3— -J.
Op de 'Eweede Pinksterdag valt in de/e af-
deling de beslissing en de wedstri jd tegen
( i ro l l, welke Vorden op eigen veld spee l t ,
is dan ook uitermate belangrijk. Grol moet
haar laa ts te kans op het kampioensdia)) ver-
dedigen en Vorden haai l a a t s t e k a n s om de
degradatie te ontgaan. Wint Vorden dan zal
er een besl issingswedstr i jd tegen Steendercn
nodig z i j n . Het zal er dan ook wel spannen,
en wanneer Vorden niet te veel i n v a l l e r s t e l t ,
is er van alles nog mogelijk.
Vorden II heeft vr i ja f .

Voor beter brood en fijner gebak
naar

Bakker Schurink Tel. 384

2e Pinksterdag2 uur

Vorden l -
Grol l

Lt trouwen

of een nieuw huis bewonen, of
wilt U misschien uw oude wo-
ning een vernieuwd aanzien
geven ?

Wij hebben
bied van:

"es op het ge-

Slaapkamers, Huiskamers, Club-
en Bankstellen, Divans, Haard-
stoeltjes, Keukentafels en Stoelen

(ook de echte ouderwetse stoelen met bi^ft> of rieten mat),
Vloerbedekking, Gordijnen, Tafel-, Divan- en Vloerkleden,
Cocoslopers (worden gratis geboord).
Tevens Schilderijen, Spiegels en Landschappen in grote
sortering.

Wij geven ook reischeques.

Beleefd aanbevelend:

Tolkamps Complete Woninyinrichting
Kerkstraat 8, KEIJENBURG, Telefoon 363

Op naar het park „De Wiersse"
• Na t u u r rijkdom • Bloemenweelde
• Waterpartijen • Riante vergezichten

Het Comité meent er goed aan te doen u te attenderen op het
artikel in „Contact" van de vorige week en op de dezer dagen
huis aan huis bezorgde folders. Komt en geniet.

Tot ziens op „De Wiersse" op Pinkstermaandag
tussen 2.30 en 5.30 uur.

Pinkster-aanbieding
2 pakken vet 98 et 100 gr.
500 gr. spek 85 et 100 gr.
100 gr. gek. lever 55 et 100 gr.
100 gr. ontbijtspek 30 et 100 gr.
100 gr. hamkaas 45 et 100 gr.
100 gr. boterham w. 30 et 100 gr.
100 gr. ham 45 et blikken
100 gr. procureurspek45 et blikken
100 gr. corned beef 55 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT

leverworst
bloedworst
tongworst
leverkaas
p.rookvlees

15 et
15 et
25 et
38 et
42 et

rnd.rookvlees 50 et
kalfsgehakt 65 et
leverpastei 56 et

Dorpsstraat 32

Beschadigt
de bekleding van uw
auto niet. Laat er door
ons hoezen om heen
maken
En 't staat zo fleurig.

Aanbevelend

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Klaverruiters
3- en 4-poots. billijk
aangeboden, franco le-
vering. Te bevragen bij

W. SLOOTS
Rondhouthandel
Warnsveldsew. 43
ZUTPHEN

H.H. Pluimveeh.!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen.
Worden van huis af-
gehaald en contant be-
taald.

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283
•̂  Let op het juiste adres

Vanaf heden weer
voorradig:

Perk- en snijbloem-
planten

Tevens te koop
tomatenplanten

Beleefd aanbevelend:
Gebr. KETTELERIJ
Zutphenseweg

Voor de Pinksteren
nog een mooie TAS?
En niet te vergeten
onze overbekende fiets-
tassen. Kom maar eens
kijken.
Aanbevelend,

G. W. LUIMES

Adverteer in

CONTACT



Voor de vele blijken
van belangstelling on-
dervonden bij ons zil-
veren huwelijksfeest,
zeggen wij langs deze
weg onze hartelijke
dank.

D. ƒ. Lijftogt
A. Lijftogt-

Olthof

Vorden, Mei 1955.
't Hoge 28.

Hiermede^ betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijk
ontvangen.

G. Oortgiesen en
echtgenote

Vorden, D 157.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijks-
feest ondervonden, be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank.

J. Gotink
J. M Gotink-

Tjoonk
Vorden, Mei 1955.
„Groot Brandenborch"

Gevraagd net KOST-
HUIS voor machinist.
Aanbiedingen voor 4
Juni ten kantore der
Coöp. Zuivelfabriek
„deWiersse" te Linde,
gem. Vorden.

Gevraagd een gestof-
feerde KAMER voor
4 a 5 maanden te
Vorden, (geen pension;
weinig aanwezig).
Brieven adm. van dit
blad.

Te koop gevraagd 'n
STEP. S. Oelen, 't
Hoge, Vorden.

Te koop JA WA, 250
c.c, in prima staat.
Garage Kuypers.

Te koop goed spelend
RADIOTOESTEL,
prijs billijk.
L. Velhorst, Burg
Galléestraat 25.

Te koop houten LE-
DIKANT, met spiraal-
matras bij L. Wesse-
link, Lochemseweg

Vorden

Wegens aanschaf van
motorgrasmaaier te
koopaangebodengras-
maaimachine, in pr.
staat, slechts een paar
maanden gebruikt.
Prijs f 20.—
Vogtlander, Zutphen-
seweg 77.

Te koop HERENRIJ-
WIEL, met lamp, in
prima staat.
F. de Jonge, Ruurlose-
weg 37.

MATRASSEN,
nieuwe en reparatie.
Stoelen opnieuw be-
kleden. Levering van
nieuwe meubelen. Kom
eens met ons praten.
Aanbevelend,

G. W. LUIMES
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X
X
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Dinsdag 31 Mei
lieve Ouders

D.V. hopen onze

H. Klein Winkel
en
T. W. Klein Winkel-

Groot Jebbink
w hun 25-jarige echtvereniging te her-
} denken. Dat zij nog lang gespaard

Q mogen blijven is de wens van hun
X dankbare Kinderen en Verloofde.

) Vorden, Mei 1955.
u "Nieuw Maller".

Q H. Wijchman
en

i G. Wijchman-Schuitemaker
U berichten hierbij, dat de receptie,

X ter gelegenheid van de herdenking
van hun 40-jarige echtvereniging,

n nu zal worden gehouden op Dins-
^ dag 31 Mei a.s. van 4—5.30 u.
U in de zaal van Lettink.

X Vorden, Mei 1955.
M Almenseweg C 152E

Hallo! Hallo! Bouw mee!
II laat ons toch niet in de
steek? Koopt lucifers voor 10
et. per pakje en wij krijgen
onze blokhut weer netjes klaar

De verkenners en Welpen van de
St. Michaelgroep Vorden

Accordeon-ln&en
De nieuwe accor-
deon-cursus begint.
3 maandelijkse cur-
sus met accordeon

bruikleen, voor
tudie.

Ie maand f 15.—•, 2e en 3e maand
f 10.— per maand.

Aanmelden: Maandag van 7~8 uur
in café Bloemendaal, Stationsweg
Vorden. Inleggeld meebrengen.

Twee Zondagen, daar hoort een
KRENTENBROOD bij!

Schur ink heeft volop voorraad!
Telefoon 384.

Pinksteren 1955
OLBA appelmoes

i 2 blikken 144 et
v Tutti f rut t i

200 gr. 59 et
, Blanke rozijnen

250 gr. 45 et
Frou Frou
| 250 gr. 59 et
Zandkoekjes (dun)

250 gr. 57 et
Spritsstukken

6 stuks 25 et

„_ Grote Chinese Pinda's
250 gram 75 et

Pinkster-reclame: alleen deze week
onze bekende grote fles LIMONADE

van 1 1 5 , voor 98 cent

Óf eed s vn/tet Tel. 350

KISTEMAKER

Zwemvereniging V.Z.V. Vorden
COMPETITIE WEDSTRIJD
op a,s. Donderdagavond in het zwem-
bad ,,ln de Dennen". Aanvang 19.30 u.
V.Z.V.—Neptunus III, Zutphen, heren
V.Z.V.—Neptunus III, Zutphen, dames

Leden en donateurs vrije toegang
Niet-leden entree 25 et. Kinderen 15 et.

kunt U er staat op maken,
dat Shell Butagas in staat is
het huiselijk leven prettiger te
maken.
Maar vast staat het pas;
Met de blauwe fles

Shell
Butagas.

N/ET LOPEN,
maar ga bij GROOTENBOER kopen/

Een blik sperciebonen 98 cent
„ „ erwten m. wortelen 59 „
„ „ doperwten 79 „

250 gram vermicelli 19 „

/ Door aanschaffing van een hypermoderne ».
vleesmachine kunnen wij u ook prima ge-

l sneden VLEESWAREN leveren. J

Leuensm iddelen bedrijf

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

04oor de «Pinksteren
een nieuw costuum

Pracht collectie

Oxford Herencostuums

Jongenscostuums met Plusfour

„ „ 1. broek

Kamgaren Pantalons

Sportcolberts

Overhemden en Zelfbinders

SCHOOLDERMQN - Vorden
• —• —^—^— - •.. .

Nutsbibliotheek Vorden
Zaterdagmiddag voor Pinksteren
om 4 uur tot 5.30 uur wederom
uitgave van nieuwe boeken in
de Nutsbibliotheek.
5 cent per boek per week!

Voor Pinksteren
vele aparte modellen in

zomerflats of
open schoentjes.

Ook voordelige hinder- en meisjeszomer-
schoenen.

*Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

's Middags
GEEN kinder-

spreekuur op
dag 31 Mei a.s. tus-

sen 16 en 17 uur.
TANDARTS

t Hylkema

Kampeerartikelen
nodig?

Alles door ons te le-
veren.

Aanbevelend
G. W. L U I M E S

Te koop alle soorten

koolplanten
bij D. Klein Gellink

„Klein Garmel".

Mestkuikens.
Af en toe kleine kwan-
tums af te geven.
Grote kwantums uit-
sluitend op bestelling,
a f 37.—per 102 stuks,
franco.

Weenk's Broederij
Linde, Telefoon 559.

Te koop g.o.h. dames-
rijwiel (laag model).
Ook geschikt voor
meisjesrijwiel. Tevens
z.g.a.n. Davo haard,
te zien heden na 3
uur. Insulindelaan 29.

Te koop jonge KO-
NIJNEN. Jan Hassink

Te koop TOMATEN-
PLANTEN en alle
soorten KOOLPLAN-
TEN. Wed. Heuve-
link, Kranenburg.

Te koop r.b. drag.
VAARS, telling 9 Juni,
melkl. ter inzage. A.
J. Vruggink, „Riethuis"
Delden.

Te koop EETAARD-
APPELS, Rode Star
en Noordeling.
H. Wesselink, „Bak-
kerij*.

BIGGEN te koop bij
G. J. Hendriksen,
Medler, D 96 Vorden

Te koop een toom
zware BIGGEN. H.
Weenk, B 20.

Te koop BOEREN-
KOOLPLANTEN en
3-delig konijnenhok
bij W. Nieuwenhuis,
't Hoge.

LEREN JASSEN,
bij bosjes gaan ze nog
steeds weg. Heinde en
ver. Waaro m ? Deprijs,
dat is et um! Honderd-
vijfentwintig gulden,

zegge f 125.—
Aanbevelend,
G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden



A Denkt U aan de

k Danscursus
jj? voor gevorderden,

hedenavond?
Aanvang half acht — Zaal Lettink

DANSSCHOOL

M. J. KRONEMAN

Een fiets van ons, daar kunt U vast op aan,
Is een plezier om mee op stap te gaan.

A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

Voor de ^Pinksteren
ontvangen nieuwe zending

JAPONNEN en BLOUSES

SPORTJASJES,
COSTUUMS en SPORT-
PANTALONS

OVERHEMDEN

ZELFBINDERS

SOKKEN, wol en nylon

*
G. H. STRUIK

v.h. Wed. H. H. Looman

Aanbesteding.
Op Vrijdag 10 Juni 1955 n.m. 4 uur zal
door ondergetekende namens het Bestuur
van de Chr. Nat. School aan het Hoge
te Vorden,
in voornoemde school
in het openbaar worden aanbesteedt

Het uitbreiden van de school met een
leslokaal en een leermiddelenruiinte.
Inschrijving kan geschieden in percelen,
ondermassa of massa en is alleen bestemd
voor aannemers uit de gemeente Vorden.
Bestek en tekening zijn tegen betaling van
f 10.— (rest. f 7.50) verkrijgbaar aan het
kantoor van de architect.

P. BAKKER, arch. B.N.A.
Vorden, Zutphenseweg 67.

Speciale
IVousenaanbieding !

Nylons reeds vanaf f 1.95

Zeer fijne geminderde Nylons f 2.95

Links geweven kousen reeds vanaf
f 1.69

Sterke geblokte jongenssportkousen
reclame aanbieding, van maat 5—10,
maat 5 f 1.60, met kleine stijging
per maat.

Pracht collectie Setter-Set nylons
reeds vanaf f 3.95

Schoolden Vorden

Muziek- en Zangconcours te Vorden
op 13 en 14 Juli a.s. op terreinen van
„Huize Vorden".
Het concourscomité

vraagt inschrijvingen
voor het plaatsen van een kraam voor:
la. Vis: b. Koek, gebak, suikerwerken:
c. Tabak en sigaren; d. Ijs; e. Patates
frites en worst.
2e. Het verpachten van de consumptie met
bijlevering van tent (min. 300 m2) en stoelen.
Nadere omschrijving bij- en inschrijvingen
aan de secretaris J. PAPPERSE, Zutphen-
seweg 6, vóór 13 Juni a.s.

PRIMA

Jongenssandalen
met uitstekende pasvorm,
uiterst voordelig in prijs bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist'
Dorpsstraat 4 — Telefoon 342

2e Pïnksterdag

DANSMUZIEK
Feestgebouw „Concordia"

HENGELO-GLD.

Aanvang 6 uur.

Bijzondere aanbieding.
Wij kochten een grote partij

Moquette tafelkleden
in de allernieuwste dessins.
Zware kwaliteit.
Prijzen f 32.50 en f 36.45.

Zie onze etalage.
WONINGINRICHTING

Joh. Heerink, Zutphenseweg
Kuisexcursie Tentoonstelling
Beeldhouwkunst Sonsbeek te Arnhem.
Zondagmorgen 12 Juni '55 vertrek van
het marktplein om 9 uur per bus naar
Sonsbeek. Deelnemers ook zij, die de cursus
niet gevolgd hebben, kunnen zich tot Maan-
dag 6 Juni '55 opgeven bij Mevr. v. Mou-
rik-Spoor.

De Bromfietsen 1955
Kaptein Model S 1 f 325.—

Model S 2 f 415.—

Model S 3 f 465.—

N.S.U. f 535.—

Agent voor Vorden en Omgeving:

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21
Telefoon 254

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 4 Juni, 8 uur

Het toppunt van dwaasheid

Geef 'm de sporen
(Ride 'em cowboy)

met: BUD ABBOTT en LOU COS-
TELLO

Als zij door Indianen achtervolgd
worden, stieren willen melken, en
wilde paarden temmen, zal Uw lever
schudden van het lachen/

Toegang alle leeftijden D
Entree: l 20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

De koe maakt de melk uit het grasgroene
gras,

Die melk kook je dan weer op Shell Butagas

Doe het dit jaar

„grondig", besluit tot

VILTZEIL

Krommenie

VISSER
VORDEN

laat U graag de collectie
zien

Zoek niet langer,
kijk eerst bij Jansen en uw
keus is gemaakt.

Vlotte en chique zomerschoen-
tjes licht en soepel.

Ook ruime keus in modellen
met dichte hiel, luxe Heren-
sandalen met open hiel en
gespversiering en moderne
tinten.

Voor uw robbedoezen: Fort-,
Robinson- en Ouick sandalen.
Fantastisch sterk.

Om volmaakt te lopen,
Moet U bij Jansen kopen.

A. JANSEN
SCHOENHANDEL

En wilt u zeker zijn dat het pakt,
Adverteer dan week'lljks in Contact!


