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ZANG- EN MUZIEKCONCOURS
OP KOMST

Zoals men wellicht weet wordt door de Ring
van Chr. y.ang- en muziekverenigingen hal l '
Juli een concours georganiseerd in Vorden. De
deelname belooft /eer groot te worden; reeds
hebben 1(5 muziekverenigingen en 14 zang-
koren ingeschreven. Waarsch i jn l i jk /uilen er
nog meer volgen.
Ter gelegenheid van dit grote concours zal
Contact in begin Juli met een speciale con-
courscourant uitkomen, waarin alle bijzonder-
heden worden vermeld, zoals de namen der
deelnemende koren, programma van openings-
en sluitingsconcert, en/. De/e courant /al in
een oplage van plm. 10.000 exemplaren huis
aan huis verspreid worden in o.a. Vorden,
Wichmond, Vierakker, Warnsveld, Hengelo
G., Ruurlo enz. Voor heren zakenmensen is
dit dus een prachtkans om hun zaak onder de
aandacht van alle inwoners uit de genoemde
plaatsen te brengen.
Vanzelfsprekend kan ons anders zo uiterst lage
tarief deze keer niet gehandhaafd worden; de
kosten /ouden dan lang niet gedekt worden.
Toch vertrouwen we er op dat alle /aken en
i n s t e l l i n g e n uur /ui len doen, en heel veel
toezeggingen / i j n ons reeds gedaan. Als is hei
ta r ie f dan hoger dan gewoon, het is toch ^fc
lager clan van andere bladen. Laat deze kWs
dus niet voorbij gaanl
Daar er zeer veel voorbereidingen door ons
getroffen moeten worden i's het gewenst de
advertenties spoedig bij ons in te dienen, in
elk geval niet later dan 13 Juni.

De Uitge^k

BIOSCOOP
Vanavond kunnen de vereerders van Abbott
en Costello genieten van de dolste avonturen
die dit tweetal ooit beleefd heeft. J n de f i l m
„Geef 'm de sporen" volgt de ene zotte si tuatie
op de andere, vooral als men Abbott wil
dwingen met een Indianen-meisje te trouwen.
Als hij dat weigert moeten zij vluchten, waar-
door z i j weer volop gelegenheid krijgen hun
dolle capriolen uit te halen. Wat zij de/e keer
beleven is waarlijk gekker dan gek.
Het zou geen echte klucht z i jn als er niet te-
vens een liefdesverhaal met een happy-cnd
doorheen geweven was.

VOSSENJACHT
De buurtvereniging Delden houdt vanavond
een z.g. „vossenjacht" voor wielrijders (alleen
voor leden van de vereniging). Het is een
01 iënteringsrit waarbij de speurzin extra op
proef wordt gesteld. De start vindt plaats bij
de heer M. H. Gotink.

VORDENS DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor neemt Zondag 12
J u n i deel aan het zangconcours te Hengelo
(O.). Het koor komt uit in de hoogste af-
deling.
Zondag 10 Juli gaan de dames weer naar
Antwerpen, daar zij evenals vorig jaar een
uitnodiging hebben ontvangen om daar een
concert te verzorgen.

MILITIE
Van de 42 ingeschrevenen der l ichting l <>.">( i
uit on/e gemeente werden 31 geschikt be-
vonden; 7 voor goed ongeschikt en l t i jdel i jk
ongeschikt. Van 3 jonge mannen werd de be-
sl iss ing aangehouden.

KERKDIENSTEN Zondag 5 Juni.
Nütsgebouw.

9 uur Ds J. H. Jansen,
(dus alleen om 9 uur dienst in het Nutsgeb.)

Kapel Wildenborch
10.30 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. I. F. Nawijn,

van Den Haag.
R.K. Kerk

7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 4 Juni van 5 uur tot en met
Zondag 5 Juni Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 27 Mei t.m. 2 Juni .
Geboren: z. van H. Maalderink en J. A.
Maalderink-Krijt; z, van R. G. Scholten en
Th. M. A. J. Scholten-van der Loop.
Gehuwd: H. J. Boes veld en W. E. Dengerink.

Weekmarkt ^
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarl^
waren aangevoerd 94 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 47.—

Handel traag.

DUIZENDEN BEZOEKERS OP
DE WIERSSE M

De bekenmaking, dat m a j o r en mevrou^
Ca t acre-de Stuers, hui/e de Wiersse, ook dit
j a a r weer het prachtige park en de Engels
aangelegde tuinen met de honderden bloeien-
de rhocloclendrons op de Tweede Pinksterdag
voor het publiek openstelden, heeft een be-
zoek van (i()0() personen getrokken. Er werd
een kleine entree geheven ten bate van de
beide Vordense verenigingen voor Ge/ins/org.
De G.T.W. had een aantal extra bussen in-
gelegd om de vele passagiers te kunnen ver-
voeren. Op de parkeerplaatsen stonden hon-
derden auto's, zowel uit binnen- als buiten-
land en het aantal fietsen was legio.
Dank zij een legertje vrijwilligers werd de
stroom van bezoekers, die zich door de rustie-
ke lanen, langs de schitterende gazons, prach-
tige vijvers en tuinen bewoog, op voorbeel-
dige wijze volop gelegenheid gegeven om van
al het schoons, dat dit landgoed biedt, te ge-
nieten.
Het was jammer, dat door het koude voor-
jaar de bloei der rhododendrons wat ver-
laagd was, waardoor de bloemen nog lang niet
op hun mooist waren. Wel kon men reeds
met de verschillende" variëteiten kennis ma-
ken, doch de overweldigende pracht van de
metershoge singels onderging men helaas nu
niet. Ook maakte de enorme mensenmenigte
een rustige beschouwing onmogelijk. Door
het comité kon dit echter niet voorzien wor-
den.
De Tirolerkapel, een onderdeel van de mu-
ziekvereniging „Concordia", waarvan de kas-
teelbewoonster beschermvrouwe is, verleende
belangeloos medewerking en een prettige mu-
z ika l e afwisseling. Ongetwi j fe ld zal de ge/ins-
zorg in Vorden door de/e symphatiekc geste
van major en mevrouw Catacre-de Stuers
een aanzienlijke f inancië le versterking heb-
ben gekregen.

HUWELIJKSBAND „GESMEED"
Toen de heer H. J. Boesveld, werkzaam in
de smederij-afdeling van Gems metaalwerken
Zaterdag met z i jn jonge bruid, me j. N. E.
Dengerink, de stoep van het gemeentehuis af-
daalde, waar z i j in de echt verbonden waren,
vormden z i jn medewerkers uit deze afdeling
een erehaag met omhoog gestoken voorha-
mers, waardoor het jonge echtpaar naar de
wachtende auto schreed.
Het ongewone „smeedwerk" trok zeer grote
belangstelling.

MOOIE SUCCESSEN
Bij de gehouden Vredestein-Oriënteringsrit
voor auto's behaalde de heer H. Emsbroek
de 2e prijs.
Op het Internationaal Concours Hippique te
Laren (G.) behaalde de landelijke rijvereni-
ging „De Graafschap" van hier in de afdeling
dressu ui-viertallen een 7e prijs met 69 punten.
In de individuele dressuur behaalde de heer
G. Wuestenenk met Ivisa een 2e prijs. De
heer F. Toorneman verkreeg met Oratea een
eervolle vermelding. De heer G. Wuestenenk
won met Ivisa nog een 3e prijs in de afdeling
l-span tuigpaarden.
De heer H. J. Boesveld nam met zijn duif
deel aan de jubileumvluchten van de Apel-
doornse duivenvereniging. Hij verwierf de Ie
prijs , zi jnde een rijwiel en ƒ 100.—. Er namen
1500 duiven aan deze wedstrijd deel.

VORDEN DEGRADEERDE
NAAR DE 2e KLASSE

Het lot van Vorden is Zondag door het gelijke
spel l-l tegen Grol I definitief beslist. Toch
heelt het maar weinig gescheeld of Vorden
had nog een overwinning uit het vuur ge-
sleept, hoewel deze, gezien het betere spel van
Grol, niet verdiend geweest zou zijn. Bij een
overwinning zou Vorden door een beslissings-
wedstrijd tegen Steenderen nog een kans ge-
had hebben.
Met rust was de stand reeds 1—1, dank zij een
v r i j gelukkig doelpunt van Grol en een fraai
schot van de Vordense linksbuiten Dimmen-
claal. Na de rust was Grol wel het meest aan
bod, doch ook de Vordense aanvallen waren
niet van gevaar ontbloot. Zo schoot E. Wen-
tink van d ich tb i j hard in, waarbij de keeper
de bal met meer geluk dan wijsheid tot corner
verwerkte en schoot Lenderink de bal uit
een vrije schop juist langs de verkeerde kant
van de paal. De Groenlose midvoor schoot
eveneens van dichtbij hard in, waarbij de
invaller-doelman van Vorden met bal en al
op de doellijn kwam te liggen. De gasten
protesteerden hierbij voor een doelpunt, dat
echter niet toegekend werd.
En zo kwam het einde van deze spannende en
voorlopig laatste wedstrijd in de eerste klasse.
Volgend jaar zal Vorden het in de tweede
klas moeten proberen, hopelijk met meer suci
ces dan dit seizoen.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

GESLAAGD
Mej . J. H. Sessink slaagde voor lerares in de
naaldvakken, acte N.a. Ie gedeelte. Zij was
leerlinge van de vakschool voor meisjes te
Zutphen.



ROODE KRUIS
Door het Roode Kruis wordt momenteel de
jaarlijkse collecte gehouden, om liet mogelijk
te maken dat / i j haar /egenrijke arbeid kan
voortzetten. Wie herinnert zich niet de waters-
noodramp van l Februari 1953, waar het
Roode Kruis enorm veel werk verzet heeft om
de ergste nood te lenigen? Ook als het buiten-
land door rampen getroffen wordt biedt het
Nederlandse Roode Kruis hulp, door het
/enden van dekens enz.
Dit zijn maar enkele van de zestig taken
waarmee zij zich in de loop der jaren is gaan
bezighouden. Wij willen dan ook gaarne een
beroep op u doen dit prachtige werk door
uw bijdrage te steunen. Stuurt u de collec-
tanten niet weg; zij vragen niets voor zichzelf ,
maar geven hun vrije ti jd omdat z i j weten dat
zij er een zeer belangrijke zaak mee dienen.

WATERPOLO
De onlangs opgerichte Vordense Zwemver-
eniging heeft Donderdagavond in het zwem-
bad „In de Dennen" alhier haar eerste com-
petitiewedstrijden gespeeld. De strijd ging
tegen Neptunus 111, waarbi j /owel de Vor-
dense dames- als herenploeg de eerste over-
winning behaalden.
De wedstrijd heren V.Z.V.—Nept. III (Zutp.)
eindigde in een 3—1 overwinning, ruststand
2—1 en het dameszevental van Vorden slaagde
er in om van Neptunus-dames III met 3—2 te
winnen, ruststand 1—1. Deze eerste wedstrij-
den hebben reeds aangetoond dat er bij de
Vordense waterpolo-spelers en -speelsters goe-
de krachten schuilen en er in de rest der
competitie nog wel meer overwinningen zullen
volgen. Er was vrij veel belangstelling.
Arbiters waren de heren Oostindiën en
Schnoor.

GESLAAGD
Voor het practijkexamen bloemist-knecht van
de R.K. Tuinbouwschool „Drietelaar" (Lco-
Stichting) te Borculo slaagde on/e plaatsge-
noot, de heer G. Boers. Aan deze school slaag-
de hij eveneens voor het Practijkexamen 2dc
knecht Groenteteelt.

RATTI-NIEUWS
Ratti I was Zondag vrij . De reserves kregen
bezoek van Baakse Boys 1. J n de/e belangrijke
ontmoeting, heeft Baak de kans op de kam-
pioenstitel verspeeld, door een 2—1 nederlaag.
De Rattianen speelden met enkele inva l l e r s
o.a. voor de keeper, die goed voldaan hebben.
Na 'n gelijk opgaande strijd, opende Rat t i
de score door de middenvoor, die vanaf ca.
l (i m hard inschoot.
Na de rust was de bal nauwelijks weer het
veld in of de Baakse rechtsbuiten scoorde bij
verrassing de gelijkmaker. Een minuut later
leidde Ratti wederom. Rechtsbuiten Jansen
rende langs het l i jn t je en schoot vanaf de
hoekvlag op doel, waardoor de bal rakelings
langs de paal scheerde en via het been van
de keeper in het Baakse doel verdween, 2—1.
De bezoekers mochten met deze u i t s l a g dubbe l
en dwars tevreden zi jn , daar Vrouwe Fortuna
nog wel op hun hand was en paal en lat dik-
wijls redding brachten.
Ratti III kreeg in Hengelo van Pax II (de
leider) een dikke 21—0 nederlaag te slikken.
De Junioren speelden Zaterdags een vriend-
schappelijke ontmoeting tegen Baakse Boys b,
welke eindigde in een 4—1 zege voor R a t t i A,
'n zeer prachtig resultaat.
Voor a.s. Zondag z i jn er geen wedstrijden vast-
gesteld.

Contact wordt in J175 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

93; de ousseie ons in
deur Max Holt
FERIENBLUT

IV
Wie bunt twee joor later en Gradus is «eet
meer in huus. Sinds veurige Maondag is e
bie Goorkate in Malm, een buurtschap in
et Eibergse. Goorkate is een flinken boer
en hè is met Gradus wel goed in zien schik;
de jonge is zorgzaam en meestentieds ieverig
an 't werk Maor één dink is ter wat e neet
begriepen kan.
Vegangen Vriedagaovend, toen et werk an
de kante was, is Gradus bie um ekommen
en zei e: „Boer, ik wil geerne veertien dage
vekansie hebben; kump oe dat uut?"
„Vekansie? leje vekansie? Maor mien goeien
doodsheuf, wat mankeert oe? Ie bunt nog
gin wekke hier en noe praot ie mien al over
vekansie! Bun ie hier wel goed?" En de boer
wis zich in de richting van de pette.
Moor Gradus schient zo'n vekansie heel ge-
woon te vinden. Et weer is goed, dus is 't
een heel geschikte tied um uut te gaon.
„Nee", zeg Goorkate, „door kump niks van
in. Um de veertien dage of um de drie wekke,
net zo dat et beste uutkump, kö'j's Zondags
naor huus gaon; door heij oe op verhuurd.
Moor vekansie, nee, dat gif et bie een boer
neet, door hoef ie mien neet meer met an
te kommen!"
Zo,- door kan Gradus et met doon en hè

p weg as een hond met de stat tussen de
e. Moor den volgenden Vriedag en ok

een wekke later vrög e zonder mankeern
weer um veertien dage vekansie.
De boer begrip ter niks meer van; zo'n
vremp geval hef e nog nooit met emaakt,

t hef e neet. 's Aovends in bedde zeg e
en zien vrouw: „As den dokter mergen

ie de kinder kump kieken (de twee kleinsten
hadden nog al slim de kinkhoes) dan mo'j
d'r toch is metum aover praoten. Misschiens
dat hè door een verkloring veur hef en an-
ders mot e dat jonk moor es onderzuken,
of e ze wel allemaole bie mekare hef."
Vrouw Goorkate belooft eur man dat ze
et doon zal en den anderen dag, toen den
dokter anstalten maken um weer vot te gaon,
heel z'em tegun en vetelden um et rare ge-
drag van Gradus.
„Zo," zeg den dokter, „dat is wel een heel
vreemd geval, wat je me daar verteld. Zo-
iets heb ik nog niet eerder meegemaakt.
Waar komt hij eigenlijk vandaan?"
„He is van Brinkman uut et Galgengoor,
door ergens onder Vodden hen. Wie bunt
er an'ekommen deur een buurman van ons
dee door in de streek femilie hef wonnen, 't
Spit ons toch zo dokter; 't is wieters een
aardig en gewillig jonk. Moor die kwaole
bevölt ons neet; de baas is bange dat et
nog slimmer wodden zal. En dan mo'w um
vot doon, moor wat dan? Ie komp jao neet
an een anderen knecht. Tegenswoordig hef
gin mense meer zin an 't boerenwerk. Ze
loop liever met de boordjes umme."

't Geet nog wieter.

VOOR

reparatie en slijpen
van uw Gazon-grasmachine
NAAR

HENK VAN ARK - Tel. 554

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheurnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutplten
Laarstraat 5

Klaverruiters
3- en 4-poots. bil l i jk
aangeboden, franco le-
vering. Te bevragen bij

W. SLOOTS
Rondhouthandel
Warnsveldsew. 43
ZUTPHEN

Adverteer in

CONTACT

Zo juist ontvingen we:

in grote verscheidenheid

De grote vraag van deze tijd
is gericht op een

laaggeprijsde Gazon-grasmachine
Wij hebben ze in alle prijzen.
Kom eens bij ons kijken.

Henk van Ark - Tel. 554

Bestrijdt het leed, dat kanker heet.
Mogen wij u er nog even aan herinneren,
dat de verkoop van de LOTEN voor de

Allgaier Tractor
reeds is begonnen?
H.H. Landbouwers, koopt een lot a f 1.-
U hebt dan mede de kans deze zeer solide
tractor te winnen.Trekking voor ultimo Juli ,
Hieronder volgen nog eens de adressen die
zo vriendelijk zijn onze loten te verkopen;

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

Aid. Vorden v.h.
Koningin Wilhelmina Fonds



In plaats van kaarten.

Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons dochtertje
Catharina Hendr ika

(Carin)
H. van den Barg
C. van den Barg

Bosch
Warnsveld,27Mei'55
Oude Borculoseweg 12.

De Heer en Mevrouw
ter Haar Romeny-
d'Aumerie geven met
blijdschap kennis van
de geboorte van hun
zoon

Bryan Ulrich

l Juni 1955.
18 Roussillon.
Huil (Quebec)- Canada

Langs deze weg be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank aan allen,
die hun belangstelling
toonden bij de vol-
trekking van ons hu-
welijk.

M. Buis
C. Buis-Dijkstra

Vorden, Enkweg 20.

Voor de vele en har-
telijke blijken van be-
langstelling, ons bij het
verlies van onze lieve
man en vader betoond,
betuigen wij langs deze
weg onze hartelijke
dank aan allen,speciaal
aan de buren, het co-
mité en de oud-leer-
lingen.

Fam. WOLBERT
Kranenburg D 131.

Verloren een gouden
KETTINKJE met han-
ger (aandenken).
Tegen beloning terug
te bez. bij Drukkerij
Wolters, Nieuwstad.

Rusthuis„'t Enzerinck"
vraagt een gevorder-
de verpleeghulp en
een net handig meis-
je om opgeleid te wor-
den tot verpleeghulp.
Aanmelding bij de di-
rectrice. Tel. 372.

Per l Aug. gevraagd
net DAGMEISJE.
Mevr. Huurneman,
Zuivelfabriek, Vorden

Gevraagd 'n MEISJE
voor de morgenuren,
't Hoge 43.

Maandag 6 Juni a.s. hopen onze ge- /
liefde Ouders

G. J. Groot Jebbink
en
P. B. Groot Jebbink-

Groot Jebbink Q

hun 25-jarige echtvereniging te her- U
denken. Dat zij nog lang gespaard u
mogen blijven is de wens van hun {
dankbare Kinderen en Verloofden. Q

Vorden, Juni 1955. w
"'t Halier".

Ouders
W. Norde

Juni hopen onze lieve X

|

J. B. Norde-Winkel
y\
W hun 25-jarige echtvereniging te her- J
Q denken. Dat ze lang gespaard mogen '

blijven is de wens van hun dankbare

en

Kinderen.

Vorden, Juni 1955.
„Nieuw Wenneker".

Receptie van 3—4.30
Hotel Bakker.

uur inX notei naKker.

Q Op Maandag 6 Juni hopen onze ge- Q
A liefde Ouders, Behuwd- en Grootouders r

G. Klein Lebbink
en
A. Klein >bink-Koerselman

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun
dankbare Kinderen, Behuwd- en Klein-
kind.

Vorden, Juni 1955.
„Half Brandenborch".

Gelegenheid tot feliciteren van
3—4.30 uur in café Eijkelkamp,
Medler.

Dansstudio Th. A. H O U T M A N
Ouders laat uw kinderen
deelnemen aan onze dans-
onderwijsavonden in een
gezellig en leerzaam oefen-
verband, welke

a.s. Zaterdagavond
\ om 8 uur beginnen

in zaal Lettink.

Door onze nieuwste snelmethodes voor uw
privé dansonderwijs, kunt u in slechts enkele
weken perfect dansen leren. Lesbespreking
vanaf heden.

Adverteren doet u nooit geen kwaad,
Maar 't beste is: met regelmaat.

Die Motten motten kapot!
Uitgebreide sortering:

Motten-, Vliegen-, en
Insectendodende
middelen

vindt U bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

Niet lopen,
maar ga bij GROOTENBOER kopen/

l grote pot pindakaas 77 et
l pot chocolade pasta 59 et
l pot pruimen/sinaasappelj. 55 et
250 gr. prima verpakte

huishoudkoffie 145 et

Als extra reclame:
Gekookte ham
Boterhamworst
Biefworst

samen 150 gr.

65 et.
Levensm iddelenbedrijf

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

Gevraagd verstel- en
stopwerk.
Mej. Wolferink,

't Hoge 12

HOOIGRAS te koop
bij B. G. Lenselink,

Kerk hof weg

Te koop ± 40 are
HOOIGRAS bij Wed.
Seesing,

„'t Groenendal''

Te koop prima EET-
AARDAPPELS,
(noordeling) en TO-
MATENPLANTEN.
H. G. Breuker,

„'t Enzerinck"

Te koop een toom
BIGGEN bij E. Par-
dijs, „'t Lange End4'.

Te koop een toom
BIGGEN bij
H. Bogchelman, Med-
ler.

Wekelijks te koop :
Friese neurende en
nieuwmelkte koeien
en vaarzen, met hoge
prod. bij A. Corne-
goor, Lankhorsterstr.,
Hengelo-Gld.

l/andaag bieden wij u:

200 gr. hamworst^^ 60 etA
200 gr gek. ontbijts^K 56 et

M. KRIJT

200 gr. leverworst
500 gr. spek

30 et
85 et

Beleefd aanbev. Dorpsstraat 32

Grote keuze
Jongensblouses
in tricot en katoen.

Interlock damesdirectoirs vanaf f 1.75
Bijpassende camisoles f 1.75
Interlock herensportbroeken f 1.75
Idem singlets f 1.75

Dames nylons
met reductiebonnen

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Telefoon 514 — Vorden

Voor oud en jong, voor groot en klein,
Zal 'n fiets van ons een vreugde zijn.
A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

Te koop Yz h.a. prima
HOOIGRAS en een
D.K.\V. motorrijwiel,
98 c.c. G. M. Jansen
Delden B 94.
Een toom BIGGEN
te koop. B. Korenblik
Wildenborch.
Te koop een B.S.A.
500 c.c. Enkweg 6

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

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



Oranjefeest Ld. Wildenborch
l/olksspelen

op Vrijdagmiddag 10 Juni
a.s. Vogelschieten, Schijf-
schieten, gecostiiflwwfhpvet*"
h a ü w ï i , r i n g r i j ü e n , enz.
Aanvang half twee.
*

Vrijdag- en Zaterdagavond:
Opvoering door de Barchem-
se Toneelvereniging van
het dialectstuk

„Dm den Olden Beerenschot"
Entree f 1.—
Aanvang 7.30 uur.

VOOR

Electr. Gazon-grasmachines
Vraagt inlichtingen bij

HENK VAN ARK - Tel. 554

J s dat wat voor IL f
Heerlijke gevulde Kantkoek, 100 gr. 13 et

59 et

35 et
30 et
«7 et

Zuiver Sinaasappelsap, groot blik
Mooie Abrikozen voor de inmaak,

100 gr
Grote pruimen, 200 gr.
Sun maid rozijnen, groot pak
Fijnste Edammerkaas Roodkorst,

100 gr. 24 et
Deventer Knakworst, per potje 7 stuks

f 1.35

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232.

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

UIT DE GROND
komt de aardolie waaruit Shell
Butagas verkregen, gewonnen
wordt, en met dit ideale gas in
de blauwe fles zult U beslist „in
de wolken" zijn, want Uw levens-
vreugde stijgt tot het maximum
door de prettige eigenschappen
van Shell Butagas.
Tevredenheid van Shell-Butagas-
verbruikers vertolken?

Ze zijn met de

blauwe fles
in de wolken

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

ADVERTEERT IN CONTACT.

Nieuwe collectie * VISSER - KORDEN

Grote sortering
Zonnebrillen, Badmutsen, Zonnebrand-
crême's, Oliën en Sticks, Anti muggen-

olie en Stiften.
Anti Transpiratiemiddelen.

DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal
BESLIST UW DROGIST

Een buitenlandse reis gaat moeilijk zonder pas,
Een moeilijk leven hebt U zonder Butagas

Elk gekleurd stukje glas
is nog geen goed Zonneglas.
Zonnebrillen met optisch feilloos gesle-
pen glazen, (tegen populaire prijzen).
Zij beschermen uw ogen, uw kostbaar-
ste bezit, op afdoende wijze.
Draag een Opticiens-Zonnebril.

m. FA* MARTENS,
de opticien die al t i jd voor u klaar staat!m

VOOR

Gazon-niotorgrasniachines
Vraagt inlichtingen bij

HENK VAN ARK - Tel. 554

„Buurtvereniging Delden"
(Heden Zaterdag 4 Juni 1955 VOSSEN-
JACHT om 's avonds half acht bij M.
H. Gotink. Deelname alleen voor leden

beter brood en fijner gebak
naar

Bakker Schmink Telefoon 384

anneer de zon sefüjnt
dan willen we graag buiten zitten in de
tuin of op het balcon.
Vindt u dan een tuinmeubel niet driedubbel
en dwars de moeite waard.

Ligstoelen
gelakt en ongelakt

Klapstoelen
gelakt

Tafeltjes
Rotan-meubelen
Rieten stoelen

Zonwerende
gordijnen

makkelijke bediening
per gordijn van 50 cm

breedte f 2.80
elke 10 cm breder

f 0.40 meer.
Goed en goedkoop.

TEL. 381VISSER

Voorradig:

tomaten-, perk-
en snijbloem-
planten.

Tevens alle soorten
koolplanten,

welke zijn behandeld
tegen draaihartigheid
en koolvlieg.

Gebr. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54
Telefoon 508

Leverbaar
vanaf 22 Juni : diverse
soorten

mestkuikens
Bestelt spoedig

Men vraagt. ..
en wij draaien!

D. LINDENSCHOT

Wildenborch, Vorden
Telefoon 501


