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INGEZONDEN MEDEDELING
BROMFIETSJARIGHEID

Er was een tijd, dat we meerderjarig werden.
Dat gebeurde — als we niet eerder trouwden
- op onze 21ste verjaardag, en werd dan ge-

vierd met een huiselijk familiefeest.
Die tijden zijn voorbij, tegenwoordig hebben we
op ons 21-ste al een heel leven achter de rug,
een heel bromfietsleven. We zijn immers al veel
eerder bromfietsjarig, daar heeft dan toch ge-
lukkig die overigens zo aftandse wetgever voor
gezorgd. En dat is een verjaardag, die ten-
minste ook naar buiten uit gevierd kan wor-
den. Want onze weimenende ouders hebben het
verstand, daaraan de logische gevolgtrekking
— een bromfiets cadeau — te verbinden. De rest
gaat vanzelf, de hele buurt mag ervan mee-
genieten. Voor de onverzadigbaren, die het
hogerop zoeken, is wellicht een voortgezette
training als straaljagerpiloot weggelegd; daar-
voor wordt in elk geval vanaf de bromfiets-
jarigheid flink geoefend.
Het enige waaraan nog iets zou kunnen ont-
breken, is de onontbeerlijke medewerking van
de overige mensheid. Om te beginnen die van
de ouders, om ,de genoemde logische konsekwen-
tie van het bereiken van de bromfietsjarigheid
te trekken, welke logica naar het schijnt nog
niet door alle ouders wordt ingezien. Dan van
de omstanders, om als rechtgeaarde supporters
de held om de 10 meter aan te houden, de hand
te schudden wegens het bereiken der brom-
fietsjarigheid, en hem zo de gelegenheid te
geven veel met de gasmanette te spelen. Ten
slotte van de politie, die niet zo kinderachtig
moet wezen op elke knalpot-, snelheids- of an-
dere slakzout te leggen.
En nu allemaal maar spontaan meegewerkt om
dit feest voor elke bromfiets jarige naar be-
horen te doen slagen, zo wenst het u toe uw
tot zijn groot verdriet reeds

Bromf ietsover j arige.

Huidgenezing
Huidzuiverheid - Huidqezondheid

Puistjes verdrogen door Purol-poeder

MOTORTERREIN WEDSTRIJDEN TE
HENGELO (GLD.)

Zondag 7 juni a.s. zal in Hengelo Gld. het jaar-
lijkse sportevenement van de grote nationale
motorterreinwedstrijden, plaats hebben op het
zo prachtig gelegen circuit 't Zand.
Dit jaar belooft het een bijzonder attractieve
dag te worden, daar juist de grote favorieten
der internationalen hier in Hengelo aan de start
komen, o.a. Gebr. Dirks, Henny Rietman, v. d.
Mey, de Haas, v. ,d. Oever, Heukelom, Joep
Jansen, Simon Schram, Witberg, Griekspoor,
Westerbaan en dan niet te vergeten Benny
Hartelman. U ziet het, allemaal rijders die het
juist de laatste tijd zo uitstekend doen in bin-
nen- en buitenland.
Deze grote favorieten zullen op 't Zand een
verbeten strijd voeren, temeer daar hier tevens
de kampioenschappen van Gelderland verreden
worden, meetellende voor het landskampioen-
schap. Vooral Henny Rietman „de leeuw van
Doetinchem" en Benny Hartelman „de knots
van Hengelo" zullen de races tot en met aan-
trekkelijk maken.
Het zal Dirks dit keer niet zo gemakkelijk zitten
om weer te zegevieren, want zijn belagers heb-
ben het ten zeerste op de grote zilveren coupe
't Zand, beschikbaar gesteld door de eigenaresse
van het landgoed, gemunt. Zou Dirks toch win-
nen dan is hij definitief bezitter van deze bui-
tengewone fraaie en kostbare prijs.
Evenals voorheen is ook dit jaar een uitge-
breide geluidsinstallatie over het gehele terrein
aangelegd, zodat de bezoekers volledig op de
hoogte blijven van het verloop der wedstrijden.
Ook is weer een goede consumptieverzorging
over het gehele terrein verspreid.

VOETBAL
Het voetbalseizoen nadert zijn einde.
Zaterdagmiddag speelde Vorden C in Zutphen
nog tegen Zutphania C, hetgeen een verdiende
7—O overwinning opleverde voor de jongste
Vorden-uitgave. Vorden II besloot het seizoen
wel heel slecht door in de Kranenburg van het
zwakke Ratti II liefst met 4—l te verliezen.
Voor a.s. zondag zijn er geen wedstrijden vastge-
steld.

KERKDIENSTEN zondag 31 mei.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. ƒ. van Zorge.
Medlerschool.

10 uur Ds. ƒ. H. Jansen.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. J. P. Haspels, Apeldoorn.
R.K. Kerk

7uur Mis, 9 30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

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

Zondag 31 mei Van Soest, Tel. 6753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 128 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 56,— tot f 6 2 , — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 22 t.m. 28 mei.
Geboren: z. van D. A. Pos en M. A. Groe-
neveld; z.v. H. A G Steenbreker en T. W.
Beening; z. van M. M. Boekhout en M.H.
van den Broek.
Ondertrouwd : H. Wij^Éas en H. Kornegoor.
Gehuwd: L.. A. EllenJ^renp en R. A.Smeenk;
C. J. Engbers en H. Norde.
Overleden: Geen.

HANDMELKEJ^MENS 1959
De handmelkexamen&l^paande van de Coöp.
Zuivelfabriek alhier, werden dit jaar afgenomen
op de bedrijven van Zw. Regelink, 't Heijink en
D. J. Rouwenhorst, Biesterveld, beiden te Vor-
den.
De jury bestond uit de heren: Geerlings en Vos-
kamp te Ruurlo en Meulemans te Laren (Gld.).
Het Rijksveeteeltconsulentschap werd vertegen-
woordigd door de heer ten Brinke, hoofdassis-
tent bij genoemd consulentschap.
Aan het examen werd deelgenomen door 23 can-
didaten.
Voor het examen slaagden de dames: R. Riet
man en R. Klein Gotink te Warnsveld en de
heren: H. J. A. Bleumink, J. Regelink, H. Hel-
mink, J. Memelink, J. Harmsen, H. Brummel-
man, J. H. Koning, H. W. Sloetjes, H. Reerink,
G. W. Vruggink, J. A. Roeterdink, H. G. Beu-
mer en G. W. Winkel, allen te Vorden; H.
Nijenhuis, J. Rietman, A. Nijenhuis, Joh. Klein
Gotink, B. Bulten en H. J. Berenpas te Warns-
veld. Afgewezen l candidaat.
De cursus werd gegeven door de voormelkers,
de heren A. Lichtenberg en J. M. Wuestenenk
op de bedrijven van B. G. Lichtenberg, R. Wes-
selink en Zw. Regelink, allen te Vorden.

Voor het tere
Baby-huïdje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

ORIENTERINGSRIT LINDE
Aan de door ,de Volksfeestcommissie Linde uit-
geschreven oriënteringsrit voor wielrijders na-
men 30 personen deel. Zowel de start als de
finish was bij café van Asselt. De rit, die 18 km
lang was leidde door Linde, Zelle en andere
buurtschappen. De uitslag was als volgt; 1. H.
Antink—Chr. van Asselt; 2. G. Antink—J. Len-
selink; 3. H. Weenk; 4. de dames Berenpas—
Heersink; 5. mej. Walgemoed en verloofde; 6.
N. Langeler en N.JNT.
De heer Wuestenenk reikte na afloop met een
toepasselijk woord de prijzen uit.

LEERZAME AVOND VOOR DE
MIDDENSTAND

In café Wahl heeft de afd. Vorden van de Kon.
Ned. Middenstandsbond in oprichting een voor-
lichtingsavond gehouden, waarbij als sprekers
optraden Mr. Kluiver, gedelegeerde van de
K.N.M.V. en Dr. Kok uit Utrecht van de voor-
lichtingsdienst der verzekeringsmaatschappijen.
De waarn. voorzitter, de heer Luth, leidde de
sprekers met een toepasselijk woord in, waarbij
hij opmerkte dat vooral bij de middenstand
eendracht macht maakt. Om bij ,de regerings-
instanties wat te kunnen bereiken, moeten alle
krachten gebundeld worden. Alleen met de mas-
sa wordt hier rekening gehouden.
In een zeer leerzaam betoog somde Mr. Kluiver
de voordelen op, welke aan het lidmaatschap
van de Kon. Ned. Middenstands Bond verbonden
zijn. Mede door bemiddeling van deze bond, is
er de laatste tijd al heel wat bereikt. Zo mag
voor de medewerkende echtgenote van de mid-
denstander, indien zij minstens 4 uur per dag
in het bedrijf of winkel medewerkt, een b&
lastingaftrek toegepast worden. Verder deelde
hij leerzame bijzonderheden mede aangaande ,de
overname van bedrijven van vader aan zoon of
aan derden, de vestiging van nieuwe zaken of
van nevenbedrijven en het aangaan van een
compagnonschap. Ook stond hij uitvoerig stil
bij het verkrijgen van een ministeriële verkla-
ring bij uitbreiding der zaak. Is men lid van de
bond dan worden gratis rechtskundige adviezen
verstrekt. Al deze zaken werden door spr. nog
met praktische wenken aangevuld, waarmee
elke neringdoende zijn voordeel kan doen.
Aan het slot bestond gelegenheid tot het stellen
van vragen, waarvan een dermate gebruik ge-
maakt werd, dat op verzoek van enkele aan-
wezigen de spreker woensdagmorgen hier ter
plaatse zitting heeft gehouden, waarbij men
gratis adviezen kon inwinnen.
In aansluiting op deze causerie vertelde Dr. Kok
belangrijke zaken aangaande de fiscale gevol-
gen van overname van bedrijven door zoon of
derden. Ook gaf deze spr^fcr praktische wen-
ken op welke wijze men ̂ 0r het sluiten van
een levensverzekering kan ontkomen aan de
betaling van belasting van de overwinst bij

een overname. Deze belasting kan bij over-
name door een zoon 20'% en bij overname door
derden zelfs tot 50% bedragen.
He. i woord rentenieren kaj^ken, aldus spreker,
tegenwoordig wel uit het ̂ Rrdenboek schrap-
pen. Men moet voorzichtig zijn met teveel be-
tekenis hechten aan de winst, want de fiscus
pikt hiervan achteraf nog vele graantjes weg.
Ook aan het slot van deze lezing werden ver-
schillende vragen gesteld en door spreker op
bevredigende wijze beantwoord.
Hierna werden nog enkele filmpjes vertoond
o.a. een muziekfilm en een film over de Haring-
vangst.
De voorzitter van het voorlopig bestuur, de heer
G. J. Schurïnk, bracht beide sprekers aan het
slot hartelijk dank voor deze zeer leerzame be-
sprekingen. De Vordense afdeling, welke enige
tijd geleden was opgericht met een twintigtal
leden, kreeg er op deze druk bezochte bijeen-
komst nog heel wat nieuwe leden bij, zodat het
aantal thans ongeveer 40 bedraagt. Medege-
deeld werd nog dat ,de contributie laag is ge-
houden en slechts ƒ7.50 per jaar bedraagt,
waarbij men recht heeft op alle door Mr. Krui-
ver opgesomde voordelen, welke de bond haar
leden biedt.

BEDRIJFSVOETBAL
In de competitie van het bedrijfsvoetbaltoernooi
werd gespeeld ,de wedstrijd Gems I—Zuivel I.
Dit is een goed gespeelde wedstrijd geworden,
waarin de Gemzen aanvankelijk de beste papie-
ren hadden, doch waarbij door slecht schieten
vele kansen verloren gingen. Bij een aanval van
de Gems bleef de Zuivel-defensie wegens ver-
meend buitenspel staan, waardoor de midvoor
rustig kon scoren. Voor rust wist de linksbinnen
van Zuivel nog gelijk te maken. In de tweede
helft gingen beide partijen goed tegen elkaar
oj>, waarbij elk der partijen nog een doelpunt
wist te maken. Eindstand aldus 2—2.
Hierna speelde nog de Coöperatie „De Een-
dracht" tegen de Looiers. Door een misverstand
bij de Coöperatie wist de midvoor van de
Looiers te doelpunten. Na de rust wist de Coöpe-
ratie gelijk te maken. Even voor het einde werd
dit elftal nog een strafschop toegewezen, waar-
bij de bal echter naast geschoten werd, zodat
de eindstand ook hier kwam met een gelijk spel
1—1.

Je veel zon in kuis!

-k Balastore
-k Luxaflex
A- Markiezen

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381

VEILIG VERKEERSEXAMEN
Donderdag werd te Vorden het praktisch ver-
keersexamen voor de leerlingen van de 6e klas
van de lagere scholen gehouden.
Hierbij moesten de leerlingen een parcours rij-
den dat uitgezet was door middel van verkeers-
borden, terwijl in dat parcours tevens een ver-
keerslichteninstallatie was opgenomen. Deze in-
stallatie was vervaardigd door de heer F. Wol-
sing alhier.
Aan dit examen namen 138 kinderen deel. 8 kin-
deren maakten in het schriteln'k examen O fou-
ten en 33 kinderen in het praktisch gedeelte.
Zowel in het praktische als het schriftelijk
examen maakten 4 kinderen O fouten.
In totaal zal aan 129 kinderen een diploma wor-
den uitgereikt, terwijl 9 kinderen werden afge-
wezen.
Door de plaatselijke vereniging van Veilig Ver-
keer zal aan ieder geslaagd kind een veilig ver-
keersspeldje worden uitgereikt en aan de drie
best geslaagde leerlingen van iedere school zal
tevens nog een veilig verkeersvlaggetje worden
aangeboden.

GESLAAGD
Aan de Rijkskweekschool te Deventer slaagde
voor het onderwijzersdiploma onze plaatsgenote
mej. G. Oplaat.

Examen doen
met aciiev^CLthcorsfe zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten

UITSTAPJE LEERFABRIEK
Het is zo langzamerhand bij de leerlooiers een
goede gewoonte geworden om de dagelijkse
gang van zaken ééns per jaar te onderbreken
om met hun dames een dag uit te gaan.
Begunstigd door prachtig zomerweer vertrok-
ken zij zaterdagmorgen vroeg per autobus voor
een tocht naar Rotterdam, den Haag en Scheve-
ningen.
iNa eerst de stormstuw bij Krimpen aan de Lek
bekeken te hebben werd koers gezet naar Rot-
terdam.
Hier werden eerst de bekende grote gebouwen
bezichtigd. Daarna genoten allen van een prach-
tige boottocht. Het volgende doel was Scheve-
ningen, waar een heerlijke wandeling werd ge-
maakt. Tot slot stond nog Madurodam op het
programma.
Aan 't einde van deze gezellige dag vol mooie
belevenissen, liet een heerlijk dineetje zich best
smaken.
Voldaan van het vele genotene keerde 't gezel-
schap in de beste stemming te middernacht in
Vorden terug.

STRAFSCHOP WERD NIET BENUT
Zaterdagmiddag waren op het voetbalterrein
van de V.V. Vorden bijna een honderd toe-
schouwers getuige van de ten uitvoer brenging
van de uitspraak der protestcommissie inzake
de strafschop tegen Socii I uit Wichmond.
Als scheidsrechter fungeerde de heer Laar uit
Zutphen.
Toen om drie uur zowel de doelverdediger van
Socii als de speler van Vorden aanwezig waren,
bleek er geen bal te zijn, zodat deze eerst uit
het dorp opgehaald moest worden. Hierna kon
het vonnis voltrokken worden.
Op het fluitsignaal van de scheidsrechter schoot
de aanvoerder van Vorden II, Lijftogt, keihard
tegen de doelverdediger van Socii aan, hetgeen
Vorden een punt kostte, doch Socii I het kam-
pioenschap bracht, hetgeen onder groot gejuich
van de talrijke Socii-supporters gepaard ging.
Had Vorden de penalty ingeschoten, dan had
Socii nog een beslissingswedstrijd moeten spe-
len tegen Steenderen II.

Het Rode Kruis is gul voor U,
weest U ook gul voor het Rode Kruis.
Collecte van 25 mei t.e.m. 6 juni a.s.



HET NEDERLANDSE KOODE KRUIS

Het stemt tot grote tevredenheid dat ieder
sympathiek staat tegenover het Roode Kruis.
Het is echter bevreemdend, hoe weinig wij van
het Roode Kruis weten, een instelling die we-
reldvermaardheid bezit, die wars is van alle
bekrompen politiek, die geen onderscheid kent
in rang, stand en godsdienst.
Welke taken heeft het Roode Kruis?
Behalve zijn medewerking aan de internationale
hulpverlening bij grote rampen, oorlogen enz.,
zijn er de volgende taken: Bloedtransfusiedienst,
B]oedplasma, Welfare, Boottochten voor inva-
liden, Lectuurdepot (boeken en tijdschriften
voor zieken), Radio-medische hulp aan schepen,
Zieken wagentjes op stations, Opsporing van
vermisten, Hulp bij sport, Jeugd Roode Kruis,
Strandposten, Ziekenvervoer, ruim 900 hulp-
posten langs de wegen, Trombosedienst, Ram-
pendepots, Tochten voor ouden van dagen,
Roode Kruis Korps, Gewondenvervoer, Hulp bij
rampen, Hoornvliesoverbrenging, afd. Para-
chutisten enz.
De waarde van alles wat het Roode Kruis jaar-
lijks doet, loopt in de miljoenen guldens. Daarbij
komt dat het Roode Kruis geen subsidie van
overheidswege geniet, zodat het uitsluitend is
aangewezen op eigen middelen.
Als de enthousiaste collectanten dezer dagen bij
u aankloppen, rekenen zij op uw aller onmisbare
financiële steun.
Een rijke die geen naastenliefde beoefent, is
arm. Een arme, die nog iets voor zijn mede-
mens overheeft, is innerlijk rijk. Ieder drage
bij, ook het „penninkske der weduwe" wordt
zeer gewaardeerd.
Duizenden invaliden en gewonden zeggen u
reeds bij voorbaat hartgrondige dank.
Leest u vooral ook de advertenties in dit blad.

VEEL WAARDERING VOOR VORDENS
NATUURSCHOON

Een gezelschap leerkrachten van het Algemeen
Vormend Onderwijs (A.V.O.) afkomstig uit alle
delen van ons land, heeft woensdagmiddag o.l.v.
de heer H. Folmer, per bus een tocht gemaakt
langs enkele kastelen alhier.
De deelnemers waren opgetogen over het prach-
tige natuurschoon, dat onze gemeente biedt en
dat zij hier niet verwacht hadden. Vooral over
de bossen en onze kastelen, waarvan de heer
Folmer op zeer boeiende wijze interessante bij-
zonderheden wist te vertellen, waren de deel-
nemers vol lof. Op het landgoed „Den Bramel"
werd het gezelschap door de eigenaar, de heer
Thate, persoonlijk rondgeleid, waarbij deze op
zijn eigen prettige en geestige wijze veel inte-
ressante gegevens wist te vertellen over het
eeuwenoude fraaie geboomte, dat dit landgoed
omzoomt en dat ieders bewol^ring afdwong.
Het was voor dit gezelschap een onvergetelijke
middag, waarbij plannen gesmeed werden om
nogeens terug te komen, daar wegens tijdgebrek
de gehele 8-kastelentocht niet gemaakt kon wor-
den. Zelfs de busonderneming uit Amersfoort
voelt er veel voor om deze zomer regelmatig
tochten naar Vorden te organiseren.

BENOEMD
Onze oud-plaatsgenoot de heer M. L. de Grip,
thans hoofd van de Openbare Lagere School
te Overschild (Gr.), is benoemd tot hoofd van
de Openbare Lagere School te Steenderen.

GESLAAGDEN E.H.B.O.
De vorig jaar opgerichte afdeling Vorden van
de E.H.B.O. heeft het afgelopen winterseizoen
een cursus georganiseerd voor het behalen van
het E.H.B.O.-diploma.
Het theoretische gedeelte van deze cursus werd
geleid door de plaatselijke doktoren W. N. Lu-
lofs en K. de Vries en het praktische gedeelte
door Mej. Post uit Eibergen. Men startte aan-
vankelijk met 50 cursisten. Jammer dat hiervan
bijna de helft de moed blijkbaar niet kon op-
brengen om de cursus te beëindigen en voor-
tijdig er mee ophield.
Van ,de 27 cursisten, die aan het examen deel-
namen werd er slechts één afgewezen, hetgeen
ongetwijfeld een mooi resultaat is.
De geslaagden zijn: de dames Lohuis-Martinus;
v. d. Wey—Himmenga; v. d. Peyl—Wunderink;
W. A. Martinus-Aantjes; D. Aalderink-Heijink;
T. te Slaa—v. d. Kooi; J. Hoebink; Maatkamp;
Norde (Wenneker); Rouwgoor en Roeterdink
(Herstellingsoord); A. Robbertsen; C. B. Vree-
man; Voskamp; W. H. Hekkers; J. B. Nieuwen-
huis; A. Hietveld; Z. Golstein; W. Sloetjes; J.
B. Nijhuis en verder de heren: H. W. Groot-
Bramel; A. Bello; H. A. Jansen; B. Aalderink;
J. M. Wijen; J. H. Hilferink.
Het examen werd afgenomen door Dr. Wierin-
ga uit Barchem.

BOOTTOCHT VOOR CHRONISCHE
INVALIDEN

Met grote voldoening kreeg het bestuur van
het Ned. Rode Kruis afd. Vorden bericht, dat
de 85-jarige mevr. J. O. Vriezen—Tummers van
8—13 juni kan deelnemen aan de boottocht voor
invaliden. De route is: Arnhem, Gennep, Aalst,
Numansdorp, Hellevoetsluis, Lekkerkerk, Nij-
megen, Arnhem.
Een plaatsgenoot heeft spontaan aangeboden
haar naar Arnhem te brengen.

OPBRENGST COLLECTE SAKOR
De leden van de Bond van Plattelandsvrouwen
hebben ook dit jaar weer een goed resultaat
behaald met het collecte voor de Sakor. De op-
brengst was ƒ 1151,45.

JAARVERGADERING
COÖP BOERENLEENBANK

In de dinsdag gehouden jaarvergadering van
de Coöp. Boerenleenbank werd de verheugende
mededeling gedaan dat de Spaargelden der
bank de 8 miljoen gulden overschreden heb-
ben. Het saldo der spaargelden steeg in 1958
met liefst /' 1.019.422,67 en bereikte op 31 dec.
j.l. het bedrag van ƒ 7.995.186,07.
Ook de exploitatierekening der bank ver-
toonde een verheugend resultaat. De netto
winst bedroeg over 1958 ƒ 19.518,19, hetwelk
bij de reserve gevoegd zal worden, waardoor
deze een grootte heeft gekregen van
ƒ 327.227,73.
Uit het uitvoerige jaarverslag, voorgelezen
door de kassier, de heer G. J. Eskes, kunnen'
we melden dat het aantal leden steeg met 15
en op 31 dec. j.l. 548 bedroeg.
Het aantal spaarboekjes vermeerderde in 1958
met 76 en bedroeg op 31 dec. j.l. 4375.
Er werd aan spaargelden gestort ƒ 3.006.183,73
en terugbetaald ƒ 2.223.898,36. Aan rente werd
bijgeschreven ƒ 237.137,30. De rentevoet be-
droeg voor gewone spaargelden 3*/4% en voor
spaargelden voor l jaar vast 31-
Door deelnemers aan het schoolsparen werd
in 1058 ingeleverd aan volle spaarkaarten een
bedrag van ƒ 5.788,50.
Aan subsidies werden in 1958 de volgende
bedragen uitgekeerd: Wegverharding ƒ 483,-;
Fokveedag F.H. ƒ 60,—; Landdag B.O.L.H. en
B.O.G. ƒ 10,—; Bijenvereniging ƒ 25,—;
Warm drinken schoolkinderen ƒ 252,—; Groe-
ne Kruis Vorden ƒ 250,—; Groene Kruis,
Warnsveld ƒ 50,—; Ned. Roode Kruis ƒ 25 —
en Blindenvereniging ƒ 10,-. Totaal ƒ 1165,-.
Tot slot werd in het verslag nog medegedeeld
dat de bij de Vordense Boerenleenbank gede-
neerde gelden voor 64% afkomstig zijn van
landbouwers en 36% van de overige bevol-
kingsgroepen. Van de uitstaande kredieten,
voorschotten en leningen was 71% geplaatst
in de agrarische sector en 29% bij niet-agra-
riërs.
Bij de bcstuursverkiezing werd in de vacature
G. J. Kok, welke wegens gevorderde leeftijd
niet meer herkiesbaar was, gekozen de heer
D. Klein Bleumink, Medler, terwijl de heer
H. Wesselink werd herkozen. Ook het aftre-
dende lid van de Raad van Toezicht, de heer
E. Pardijs, werd herkozen.
De voorzitter, de heer G. J. Rossel, bracht het
scheidende bestuurslid Kok, die 26 jaar eerst
als voorzitter van de Raad van Toezicht en
daarna als bestuirrjBl. de bank met zijn beste
krachten had gedi^Kl, dank voor het vele
werk in het belang van de bank door hem
verricht. Hij bood hem namens de bank een
fraai rookstel aan. De heer Kok was zeer er-
kentelijk voor deze waardering en vond het
moeilijk om afsche^^e doen van zijn functie,
vooral omdat hij ̂ ^P^ds met veel genoegen
(Ie verschillende gecombineerde vergaderingen
had medegemaakt, waar steeds een prettige
verstandhouding heerste.

BIOSCOOP
Zaterdagavond laat de bekende Engelse komiek
Norman Wisdom u weer tal van vreemde ca-
priolen zien in de klucht „Ik ben er kapot van".
Het is een film vol luchtig amusement, waar-
door het Nutsgebouw zal daveren van de lach-
salvo's.

V.Z.V. FLITSEN
Binnenkort hoopt de Vordense Zwem- en Water-
polovereniging V.Z.V. '54 het seizoen weer te
beginnen. De dames van V.Z.V. I zullen het in
deze competitie niet gemakkelijk krijgen, maar
dank zij een goede doeltreffende training zullen
zij er zeker in slagen dit seizoen van zich te
doen spreken. Het dames-zevental, waarin uit-
komen Joke en Jans Brandenbarg (aanvoer-
ster), Nada Wesseling, Jannie Kamperman,
Gerrie Dijkman, Erica Schmitz en Ria Touw,
spelen in de 3e klas der Kon. iNed. Zwembond
en hebben ditmaal als tegenstandsters de teams
van: De Whee I uit Goor, O.Z.C. I uit Olst,
A.Z.C. I uit Apeldoorn en B.Z. en P.C. I uit
Borculo. A.s. dinsdagavond spelen zij hun eerste
thuiswedstrijd tegen A.Z.C. Apeldoorn.
Ook de heren zullen binnenkort van start gaan,
doch een programma is nog niet bekend.
In het komende seizoen zijn er voorts weer ver-
schillende hoogtepunten voor de zwemsport.
Dank zij de contacten, die onlangs zijn gelegd in
Duitsland zal op 27 juni a.s. Ruhrort hier op
bezoek komen en wordt een driekamp gespeeld
tussen: Ruhrort (Dld.), Neptunus uit Zutphen
en Vorden—Velzen (gecombineerd). O.a. wor-
den wedstrijden gehouden over 100 m vrije
slag, 100 m schoolslag, 100 m vlinderslag, polo-
wedstrijden e.a. Vermoedelijk zal dan op 16
augustus in het kader van het 5-jarig bestaan
van V.Z.V. '54 de Duitse zwemclub uit Ober-
hausen alhier te gast zijn en vindt een twee-
kamp plaats tussen Oberhausen en Vorden—
Velzen met een attractief programma, wedstrij-
den over diverse afstanden etc.
Naar we vernemen is V.Z.V. '54 ook in onder-
handeling met Blackpool in Engeland en, mits
de training die dinsdags en donderdags wordt
gehouden, goede resultaten afwerpt, is de mo-
gelijkheid niet uitgesloten, dat in het komende
najaar V.Z.V. en Velzen gezamenlijk een trip
maken naar Engeland om daar een ontmoeting
te hebben met de plaatselijke zwemvereniging
te Blackpool.

OPENSTELLING DE WIERSSE
Morgenmiddag zal het park van het landgoed
De Wiersse weer toegankelijk zijn voor het pu-
bliek. Men weet. slechts één middag in het ge-
hele jaar wordt men in de gelegenheid gesteld
dit prachtige park te betreden en het kasteel
van nabij te bezichtigen.
Met zijn doorkijkjes over de Vordense beek en
tal van mooie lanen, maakt het op de vele be-
zoekers steeds een bekoorlijke indruk. Als van
ouds geeft de. muziekvereniging Concordia een
concert in het park en rondom de consumptie-
tent heerst altijd een gezellige stemming.
Dit is echt een gelegenheid om uw zondag an-
ders dan anders te besteden.
Verschillende verenigingen uit Vorden en Kra-
nenburg hopen op een druk bezoek, zodat hun
penningmeesters een welkome bijdrage van de
entreegelden zullen ontvangen!

DIEPVRIESKLUIZEN IN LINDE
Ook in de buurtschap Linde zijn thans enkele
diepvriesinstallaties in gebruik genomen. De ex-
ploitatie is in handen van de C.L.V. „Ons Be-
lang". Zowel aan het hoofdgebouw als aan het
filiaal blijken deze installaties in een behoefte
te voorzien, want bijna alle loketten van plm.
110 Itr inhoud zijn thans verhuurd.
Om de dames voorlichting te geven omtrent het
gebruik van deze installaties, werd in café
Eijkelkamp een zgn. voorlichtings- en demon-
stratiemiddag over diepvries gehouden, die ver-
zorgd werd door Mej. v. d. Vegte en Mej. Struik
resp. directrice en lerares van de Chr. Land-
bouwhuishoudschool te Vorden. Een groot aan-
tal dames had aan deze uitnodiging gehoor ge-
geven, terwijl ook het bestuur van „Ons Be-
lang" aanwezig was.

RATTI-NIEUWS
Het was verleden week zondag voor de Ratti-
reserves wel een buitengewoon geslaagde dag.
Zij wisten de competitie succesvol te eindigen
door het bezoekende Vorden II beide puntjes
afhandig te maken, door een 4—1 zege. Hiermee
hadden de reserves, die nog steeds in de onder-
ste regionen verkeerden de eerste puntjes bin-
nen gekregen.
Ratti A heeft in de eerste ronde van de kam-
pioenscompetitie der Junioren tegen Lochem A
de puntjes broederlijk moeten delen (2—2). Qua
verhouding hadden de Rattianen deze wedstrijd
kunnen winnen, maar door een te lang dralen
in de achterhoede, wist Lochem 7 minuten voor
het einde de 2—l voorsprong van Ratti te niet
te doen en moest keeper Berendsen, die overi-
gens in prima vorm j^as, de gelijkmaker uit
het net vissen. Met J^fte laatste minuten een
sterk aanvallend LocKern kwam het einde van
deze spannende en op behoorlijk peil staande
ontmoeting.
Ratti B won thuis van BIC D uit Brummen
met 6—l, hetwelk een^oed besluit van de com-
petitie was. ^B|

VOLLEYBAL
De onlangs opgerichte R.K. Volleybalvereniging
speelde in Drempt haar eerste vriendschapper
lijke wedstrijd tegen het dames-zestal van
Drempt. Het werd een aardige en spannende
ontmoeting. In de eerste twee sets toonden de
gastvrouwen zich het sterkst, doch de laatste
set werd een overwinning voor de Vordense
dames. Binnenkort hoopt men nog meerdere
vriendschappelijke wedstrijden te spelen o.a. een
returnontmoeting tegen Drempt.

MOEDERDAG KABOUTERS
„MARIA-GORETTI-GROEP"

De moeders van de kabouters der „Maria-Goret-
tigroep" afd. Vorden—Kranenburg, hebben zon-
dagmiddag een plezierige middag beleefd. Zij
waren door de leidsters uitgenodigd eens een
middag het spel van hun kinderen te aan-
schouwen en mee te spelen en vele moeders
hadden hieraan gehoor gegeven. Om drie uur
trad men aan voor de „speurtocht" en het was
voor de deelneemsters lang niet gemakkelijk
om hun kroost te vinden. Ook de leuke
„kraampjes" in het bos, waarbij de jeugd iets
te koop aanbood, vielen in de smaak. Tegen 5
uur waren allen weer verenigd in het clubge-
bouw en onder het genot van een kopje thee,
met zang der jeugd, ontving elke moeder een
prachtige bloemenletter M. Het was een gezel-
lige en leuke middag.

ZELDZAME GEBOORTE IN
DIERENWERELD

Van tijd tot tijd komen er in de dierenwereld
nog wel eens van die zeldzame gevallen voor.
Zo heeft een witte keeshond, die reeds geruime
tijd zwervende was en zijn toevlucht' had ge-
vonden bij de paters van het Minderbroeders-
klooster op de Kranenburg, in een hoek van de
tuin een 6-tal jongen ter wereld gebracht. Dit
is een zeldzaam gebeuren. De hond had zijn
kroost verborgen in een ondiepe kuil in de
grond, achter enkele varens. Dank zij de broe-
ders, die moeder en kroost goed verzorgen, ver-
keert het „ge'zin" thans in blakende welstand.

VERMISTE FIETS OPGESPOORD
Mej. B., die haar rijwiel bij het zwembad in-
plaats van in de rijwielstalling aan de kant van
de weg aldaar had neergezet, vermiste bij terug-
komst uit het bad haar rijwiel.
Na aangifte bij de politie toog deze er op uit
om het rijwiel weer op te sporen. Dit werd
enkele kilometers verder aan de Almense weg
in een sloot weer door hen teruggevonden en
weer aan de rechtmatige eigenaresse terugge-
geven.

Vaderen zoon vinden
beiden wat zij zoeken
in de nieuwste .^ i

collectie....

Oxfort
Wij zullen U die
gaarne tonen !

L Schooiden
Raadhuisstraat

Vorden

Zie onze etalage
Onze collectie

pendules
is weer uitgebreid met

een fraai model.
Bim-bamslag

3 jaar garantie.
Voor slechts f46,50.
Een stuk voor Uw leven.

A. SIEMERINK
v.h. Martens. Horloger

Zutphenseweg 16
Telefoon 1505

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f129,-
Schriftelijke garantie.
Desgewenst af betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Bij gunstig weer
alle soorten

Koolplanten
en

Bloemenplanten
te koop.

Gebr. KETTELERIJ
Zutphensweg, Vorden
Telefoon 1508

Te koop een AFDAK
voor afbraak, gedekt
met cementpannen, 2
zijden rietmatten, en
voorzijde grote deuren
groot ± 3x4,40 m.
Prijs f85,-.
Inlichtingen bij;

Fa. Meulenbrugge

Te koop BIGGEN
B. H. Norde, Hackfort

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

Foto Zeylemaker.
Houtniarkt 77,

Zutphen

Óók af
aanfae

Doe uw keus
uit de rijke

collectie van:

Sigarenmag. D. BOERSMA
Dorpsstr. 6-Tel. 1553Ü

Toom BIGGEN te
koop bij Eulink,

Delden B 60

Te koop BIGGEN bij
J. Lenselink, Mossel
D 109.

Toom zware BIGGEN
te koop. F. Roeterdink
B 21.

Een toom BIGGEN te
koop. H.Flamma, B56

Te koop BIGGEN bij
G. Vliem, Linde E 32

Jonge KONIJNEN te
koop. W. H. Wesse-
link. C 3, Vorden

Jonge KONIJNEN te
koop. Geert Schuerink
Insulindelaan 10.

Steeds voorradig
ie kias jonge hennen
van prima afstamming.
BILLIJKE PRIJS
Opfokbedrijf

Joh. Luimes
Leesten

Te koop 200 8-weekse
HENNEN, W. x R.
Rothman, Molenw. 41

Te koop 200 8-weekse
HENNEN, W.L.x R.
en Rood. J. Koerselman

't Joostink

Tekoopz.g.a.n.„Bella"
scooter'58, 3000 km
gelopen. Te bevr. bij
J. B. Gerritsen, Mole-
naar, 't Hoge 64,
Telefoon 1540.

Te koop EETAARD-
APPELEN (noorde-
ling). H. v. Gijtenbeek
Boggelaar, Warnsveld

Te koop EETAARD-
APPELS (noordeling),
bij H. Hogeslag,
Hackfort C 44.

Bij gunstig weer te
koop alle soorten

koolplanten
en koolraapplanten.
H. C. Kettelerij. B. v.
Hackfortw. 4, Vorden

Te koop een perceel
HOOIGRAS. A. L.
Grotenhuis,'t Veldslag

Een opticiëns-

VEILIG
GOED en. . .

niet DUUR!

A. SIEMERINK
v. h. Martens.

De opticien die altijd voor
U klaar staat !

Zutphenseweg 15
Telefoon 1505



Onze oprechte dank
aan allen, die de 16e
mei ons zilveren hu-
welijksfeest tot een on-
vergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

fam. Eskes
kruidenier

Langs deze weg be-
tuigen wij onze har-
telijke dank aan onze
familie, buren en be-
kenden, voor de vele
blijken van belangstel-
ling en deelneming,
ondervonden tijdens de
ziekte en na het over-
lijden van onze innig-
geliefde man, vader,
grootvader en schoon-
zoon

Herman Lenselink

Uit aller naam:
Wed. Lenselink-

Wissels

Vorden, Linde E 58 a.

MEISJE of WERK-
VROUW gevraagd
voor enige ochtenden.
Wilhelminalaan 20.

Gevraagd een NET
MEISJE voor dag en
nacht of hulp i.d. huis-
houding. Tandarts van
Baren, Nieuwstad 42,
Lochem.

Zelfstandig MEISJE
gevraagd; liefst voor
halve dagen, voor nu
of later. D. Wolters,
Nieuwstad 12.

Gevraagd:
NET MEISJE voor
de huishouding.
Mevr. Stoffels, Raad-
huisstraat l, Vorden.

GEVRAAGD:

flinke jongen
voor lichtere werk-

zaamheden.
G. Weulen Kranenbarg

Woningruil. Wie wil
mijn nieuwbouw-
woning in het Molen-
plan ruilen voor een
vooroorlogse woning?
Brieven onder letter
W bureau Contact.

Vakantie-woningr u i l .
Aangeboden door ge-
zin met 3 kinderen (6, 9
en 15), HERENHUIS
in periode 12/7—16/8
Gevraagd huis in bos-
rijke streek. Van Aers-
senstr. 62, Schevenin-
gen. Telefoon 558254

DAMCLUB VORDEN
Wegens de zomer-
vakanties zijn er tot

nadere aankondiging
géén clubavonden
meer.

Het Bestuur

Postzegel-album te
koop, inhoud 2000 st.
H. Zieverink,

Veldwijk C 157

Te koop een Agfa
Sillette CAMERA.
Molenweg 11, Vorden

Te koop MEISJES-
FIETS, maat 24 X l Vz

G. W. Weenk, Linde
E 39.

Te koop HANDKAR
op luchlbanden.
Te gebruiken als melk-
karretje en in 't p luim-
veebedrijf. L.Velhorst
Burg. Galléestraat 25

Gerrit Vliem

enX
X Aleida Hendrika Ruesink

0 hebben de eer U, mede namens weder- Q
n zijdse ouders, kennis te geven van hun n
f \ voorgenomen huwelijk, waarvan de X
V voltrekking D.V. zal plaats hebben W
w op vrijdag 5 juni a.s. om 11 uur ten u
Q Gemeentehuize te Vorden.
f j Kerkelijke inzegening des n.m. half Q
X twee in de Ned. Herv. Kerk te Vorden X
X door de Weleerw. Heer Ds.J. H. Jansen. X

X y
Vorden, „De Weideman" E 32

\ Hengelo-G., „Nw. Wassinkmaat" E 54 /
n mei 1959. X

- X
X Toekomstig adres: „De Eersteling u

B 13, Vorden.

Receptie van 2.30-4 uur in de zaal W
/ van Hotel Bakker te Vorden.

Bejaarden-kring
op woensdag 3 juni a«s*

om half 3 in het Nutsgebouw*
De heer Wechgelrtar, dierenarts, komt ver-

tellen over het leven der insecten.

A.s. zondag 31 mei
te Hengelo-Gld,
Promotiewedstrijd 4e klas
K.N V.B.

Pax l - Brink en Orden l
(Apeldoorn)

Aanvang 2.30 uur.

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon H63

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Alleen vandaag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram leverworst 36 et
200 gram kookworst 68 et

500 gram fi jne rookworst 180 et

Voor ieder een diepvriescel te h u u r
om aardbeien, kersen, spinazie,

doperwten enz te bewaren,
vanaf f 30 —.

M. Krijt, Dorpsstraat
Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 1 t.m. zaterdag 6 juni

Slagerij Jansen
Burg. Galléestraat, Vorden

Een droom van louter plezier...

...in het bereik van iedere huisvrouw l Geen
huisvrouw hoeft zich de luxe van die extra lange
(250 cm!) Cinderella lakens te ontzeggen... om de
prijs. Want zelfs een lager geprijsd laken is duur-
der... op de lange duurl Hoe dat komt? Slijtage
begint altijd bij een zwak plekje in het laken en
het weefsel van duizenden sterke katoendraden
van Cinderella is gegarandeerd foutloos. U hebt
er jaren langer plezier van en dat is nu precies
wat 'n Cinderella laken zo voordelig maakt l

H. LUTH, Nieuwstad, Vorden

Het ideale
voetverzorgingsmiddel

SANPED
• Voorkomt het onaangenawe over-

matige transpireren.
• Houdt uw voeten en daardoor

uzelf gezond en in goede conditie.
• Een ideaal middel voor sportbe-

oefenaars en hen, die veel moe-
ten lopen en staan.

• Bevat geen huidlooiende forma-
line en is volkomen onschadelijk.

• Is een vetvrije crème, prettig en
zindelijk in gebruik.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Vanaf 1 juni zonder chauffeur

te huur
nieuwe Opel 1959.

Allrisk verzekerd in binnen- en buitenland.

Vraagt onze voordelige meerdaagse
tarieven.

Garage A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

Huishoudnieuws
met extra aanbiedingen.
Alleen deze week een pracht kop en
schotel voor 50 et bij aankoop van
onze fijne Hotel Goud Koffie a 174 et
per 250 gram

Bij elke fles Golden vruchtenwijn a 145 et,
l blikje bosbessen op sap voor slechts 25 et

Reuze groot stuk badzeep,
't is geen geld, slechts 49 et

Boerenbelegen kaas, 500 gram 169 et
Zure zult, heerlijk fris voor de

warme dagen, 150 gram 36 et
Huishoudjam, diverse smaken,

per pot voor slechts 55 et
Reclame banketkoekjes, 250 gram 49 et
Frambozen bessenwijn, per fles 145 et
Roomzachte slasaus, per fles 69 et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Een ideale

vaste vloerbedekking
Ronyfelt
6 prachtige kleuren - 10 mm. dik

Visser - Vorden
Voor

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink"

ledere week
af te geven

6, 7 of 8 weekse Jonge
hennen, WL X Reds en
Reds, geënt tegen

bronchitis
A Blikman, Driesteek l
Warnsveld.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Voor aankoop van.
JONGE HENNEN

kiest U het juiste adres
Alle rassen en krui-
singen verkrijgbaar.

H. J.STOKKINK
Rietgerweg l, Warns-
veld. Tel. 00761-;W7.

VOOR AL UW

Koudijs Veevoeders
NAAR

H. Rothman
Molenweg 41
Depot Koudijs
Telefoon 1275

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,75 per kg
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1288
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

voor binnen- en buitenland
ook met kampeerwagen.

Voor vakantie-trips speciale tarieven.
Vroegtijdige afspraken voorkomt
teleurstelling.

GROOT JEBBINK
Staringslr. 9, HET ADRES, Tel. 1306 j

Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

Verkrijgbaar bij:

L. Schoolderman



De Speciaalzaak O
ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

Sigarenmagazijn „'t Centrum0

G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Telef. 1386

Brandstoffen!
Bestel nu uw brandstof
tegen zomerprijzen.

SPECIAALZAAK

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45, Vorden
Telefoon 1217

NIEUW

Trityl Badmutsen
Bestand tegen:

^ De zon
^ Zeewater

•^ Gechloord water
^- Olie en vet

Gaat niet plakken of kleven en kan
niet verteren.
Trekt niet aan het haar door gesa-
tineerde binnenzijde.

Drogisterij „De Olde Meulle"

T. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Voor uw vakantietrips en al uw uitstapjes naar

AUTORIJSCHOOL SEESING
Autoverhuur met en zonder chauffeur.

Burg. Galléestraat 14 - Vorden

Telefoon 1414 bij geen gehoor 1358
J

PUCH

de bromfiets

waar iedereen

ever praat!

Als U bij ons een bromfiets koopt

is Uw service in goede handen!

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Vorden

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, ., Tel. 06753-573

ZOMERROKKEN
leuke modellen

moderne dessins

8.45
NATUURLIJK

H. en W.
Voor UW gazon

een maaimachine
VAN

Henk van Ark, Insulindelaan 8
Vorden

Vakantieregeling
gezamenlijke slagers

M. G. Jansen van 31 mei t.e.m. 7 juni
W. Kieskamp van 21 t.e.m. 30 juni

M. Krijten 9 t.e.m. 18 aug.

Grote sortering Hengelsporfcartikelen bij HASSINK"

ZONDAG
7 juni a.s. MOTORCROSS

Heagelo-GId.
Aanvang wedstrijden 13.30 uur.

Kampioenschappen van Gelderland.

Circuit „'t Zand"

Bezoekt zondag 31 mei
het park van de Wiersse te Vorden

Ruim 93 ha. tu in ; temidden hiervan een lóeeeuws
kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitte-
rende rhododendrons in alle kleuren en een mooie
rozentuin stempelen dit tot een romantisch geheel.
Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje.

*
Het park is te bereiken met de G.T.W.-bussen
vanuit Ruurlo en Vorden,

Geopend vanaf 2 uur tot half 6.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd ten bate
van sociaal charitatieve verenigingen te Vorden-Kra-
nenburg, n.l. volwassenen 50 et., kinderen van 6—H
jr. 10 et. en kinderen beneden 6 jr. vrij.

Honden worden ook aangelijnd NIET toegelaten.

CONCERT IN HET PARK.

Collecte Rode Kruis
Sociaal-Humaan-Actueel-Charitatief

Helpt allen het Rode Kruis. Het Rode
Kruis helpt U.
Elk offertje wordt in dank aanvaard.
Mogen wij onze collectanten ook dit jaar
vriendelijk verzoeken, hun onmisbare mede-
werking te verlenen.

Het comité:
H. Folmer, Zutph.weg 38, vertegenw.
H. Groot Bramel, D 15
W. Kamperman, Ruurloseweg 33
J. Kettelerij, E 102
F. Mullink, B 77
Joh. Norde, Burg. Galléestr. 10
J. B. Vreeman, E 35
J. G. Wassink, C 132
H. Wesselink, C 49
J. Wesselink, D 43

De juiste bril, een wel-
daad voor uw ogen!

A. Siemerink
v h. Marlens, Zutphenseweg 15
Telefoon 1505
De vakman voor beter zien.

Ziekenfondsleden genieten een korting van
20 pet. op glazen en montuur.

Union Rijwielen
vanaf ff 149.—.

Ge rijdt als vanzelf.
A. G. TRAGTER

Telefoon 1256

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes:

met tóch 1O% korting

't derde flesje SINAS

voor slechts 10 et
bij aankoop van 2 flesjes Sinas
a 29 et per flesje

geldig tot 4 juni

Diverse dessins en
modellen*

Looman - Vorden

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

Weulen Kranenbarg

DUBBEL zegels
DUBBEL voordeel!

fruittoffee's ryn QQ
200 gram • &~£O zegels

CHOCOLADE HAGEL f
puur zakje 25O gram 8O~32 zegels

CHOCOLADE HAGEL r
melk zakje 25O gram 9O~3B zegels

SPINAZIE blik 64-26 zegels

WITTE BONEN g
5
r™ 65-26 zegels

SLAOLIE 1/1 fles 168-68 zegels

LUCIFERS 2 pakken 52-20 zegels

Gest. Gehakt 4^Jr 139-56 zegels
LUNCH WORST 100 gr. 43-18zegele

TOMATENSOEP biik 98-40 zegels

UW
VOOR-
_DEEL
14 d

16 et

18 et

13 ot
13 et

34 et
lOet

28 et
9 et

2O et

Sparkoekje met 1O% korting
PINDAKOEKJE 25O gram

62 - 12 Sparzegels

DE SPAR
10°/0 K O R T I N G - 100°/0 K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie }ac. Miedema - Deventer

Zaterdag 30 mei, 8 uur

de dolle klucht

Ik ben er kapot van
met: Norman Wisdom, de beroemde

Engelse komiek en Joan Rice.

Weer zul t U tranen lachen om Nor-
man Wisdom's dolle invallen.

Toegang alle leeftijden

Entree: f l 20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
ƒ. H. Schuppers, Dorpsstr. 11 , Tel. 1373

Gevraagd, tegen half juni

een net meisje
voor dag of dag en nacht.

HOTEL BRANDENBURG, Vorden
Voor afdoende uliegenbestrijding

Lieve's Spuitvloeistof
lx spuiten voldoende voor het
hele seizoen.

Desgewenst kunt u ook laten spuiten.
Wederverkoper:

M. G. Lijftogt, Veldwijk C 157
Vorden


