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GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN

Gevonden:
Diverse wanten en handschoenen; l horloge-
hancl je ; l a rmbamlje ; l koetouw; l capuchon;
l halsdoek; l achterschot van laadbak; l bal-
point; l kinderportemonnaie; l doos met
tafelmessen.
Verloren:
1 vulpen; l lucht pistool; l ceintuur; l gouden
broche; ü dubbele rietstassen; l klauwhamer;
Ü portemonnaies; l halskettinghanger; l ge-
luiddemper van bromfiets; 4 muntbiljetten
van ƒ 2,50; l jongensjasje; l duimstok.
Inlichtingen Bureau Rijkspolitie op werk-
dagen van 14—17 uur.

PLATTELANDSVROUWEN
A.s. Woensdag maakt de Bond van Platte-
landsvrouwen een uitstapje naar Deventer,
waar de koekfabriek van de fa. Bussink zal
worden bezocht.
's Middags om half twee wordt van het markt-
plein vertrokken.

ORIëNTERINGSRIT
De traditionele Hemelvaartsdagrit der ge-
/amelijke motorclubs van Zutphen, Vorden,
Gorssel en Almen, zal ook dit jaar weer wor-
den gehouden. De lengte der rit bedraagt
plm. 180 km. Er wordt een rust gehouden van
2 l/> uur in Giethoorn, zodat er voor elke deel-
nemer volop gelegenheid is een tocht per pun-
ter te maken door Hollands Venetië. Dit is
dus een prachtige gelegenheid om dit karakte-
ristieke dorpje met een, bezoek te vereren.

PREMIEBEER AANGEKOCHT
Door de heer J. Mokkink is een jonge premie-
beer aangekocht, welke op de varkensiokdag
te Vorden met een Ja prijs was bekroond.

TERREIN WEDSTRI [DEN
OOST-GELDERLAND

Uit het aantal inschrijvingen voor de natio-
nale motorwedstrijden op 't Zand te Hengelo
(G.) blijkt, dat dit jaar veel prominente rijders
die zowel op de nationale als internationale
percoursen uitkomen, aan de start zullen ver-
schijnen.
Om 12 uur zullen de trainingsritten aanvan-
gen, waarna om 13 uur de keuring van ma-
chines zal plaats vinden. In totaal zullen meer
rijders aan de start verschijnen als voorgaande
jaren. Zo komen 40 junioren lichte, 20
junioren, zware, 25 senioren lichte en 26
senioren zware rijders in het parcours.
Een specifieke gebeurtenis zal zijn dat de wed-
strijd in manches wordt verreden. Op dit cir-
cuit is het voor de eerste maal. De eerste
manche zal verreden worden in de senioren
boven 150 cc klasse en zal 8 ronden bevatten.
Deze manche vangt direct om 2 uur aan.
De finale zal tegen 17.30 uur verreden wor-
den, eveneens in de boven 150 cc voor
senioren.
Langs het gehele parcours is een geluid-
installatie aangebracht ten gerieve van het
publiek, zodat men volkomen op de hoogte
blijft van de verrichtingen van de rijders.
De bomen langs het gehele terrein zijn op-
gesnoeid, zodat het zeer overzichtelijk is ge-
worden voor het publiek.
Alle toegangswegen naar het circuit zijn aan-
gegeven met MOTUL en K.N.M.V. pijlen,
terwijl parkeerplaatsen op het circuit aan-
wezig zijn. Extra busverbindingen van de
G.T.M, via Ruurlo of via Zelhem, naar halte
Kerversdijk op de Ruurloseweg, zijn voor-
bereid.

COLLECTEN
De in deze gemeente gehouden collecte voor
de Stichting 1940-1945 heeft ruim ƒ 1900,-
opgebracht. Namens het plaatselijk bestuur
wordt alle gevers en vooral ook de collectan-
ten hartelijk dank gebracht.
De t.b.c.-collecte van het N.V.V. heeft hier
ƒ 198,65 opgebracht.
Voor de Simavi-collecte is in deze gemeente
ƒ 845,- geofferd.

KERKDIENSTEN Zondag 15 Mei.
Irene.

9 uur Ds P. W. van Arkel, van Ruurlo.
11 uur in de Geref. Kerk Ds J. H. Jansen,

Bed. H. Doop.
Kapel Wildenborch

10 uur Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds Joh. Meynen, v. Den Haag.

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

7?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Donderdag 19 Mei.
Irene.

10 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk.

9.30 uur Ds J. van den Berg, van Zutphen.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 14 Mei van 5 uur t.e.m.
Zondag 15 Mei Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand v. 6 t.m. 12 Mei.
Geboren: d. van G. J. van Bruggen en J. van
Bruggen-van der Zande.
Ondertrouwd: M. Buis en C. Dijkstra; H.
J. Boesveld en W. E. Dengerink.
Overleden: M. Morde, vr., wed. v. H. Mars-
man, oud 80 jaar.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 75 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 43.—

Handel was tamelijk vlug.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

DE KNUPDUUKSKES NAAR
OEGSTGEEST

Op uitnodiging van het Oranje-comité te
Oegstgeest, hebben de Vordense Boerendan-
sers met 36 personen op 5 Mei een bezoek ge-
bracht aan Oegstgeest.
Toen men daar 's morgens om 11 uur met de
kleedwagen, waarin een Bruid en Bruidegom
gezeten waren en waarachter de mand met
kippen hing en een versierde bruidskoe mee-
liep, uit wilde rijden, was de weg door een
tolboom versperd. De voerman moest eerst
tolgeld betalen, waaraan door middel van een
„Vordens glaasje" werd voldaan. De bruid
ontving een prachtig bouquet bloemen.
Daarna werd ten aanschouwe van ruim 5000
personen de oud-Gelderse bruiloft gevierd,
waarbij de Achterhoekse dansen werden ge-
daan, welke bij het publiek /eer in de smaak
vielen. Ook de burgemeester van Oegstgeest
maakte een dansje met een Vordense boerin.
's Avonds werd op verzoek van een oud-in-
gezetene, mevr. de Jong-Kapelle, een bezoek
gebracht aan Noordwijkerhout, waar men ook
voor een talrijk publiek enige dansen demon-
streerde.
Met een schat van bloemen beladen ging het
gezelschap zeer voldaan weer naar Vorden
terug.

TOESLAG WOONHUIZEN
Woensdagmiddag had de toeslag plaats van
twee woonhuizen aan de Ju l iana laan , No. 7
en 9, die resp. waren ingezet voor ƒ 6355,—
en ƒ 6-185,-.
Perceel No. 7 werd gekocht door de heer f.
Eskes voor ƒ 7000,— en No. 9 door de heer
J. Bomer voor ƒ 7700,—. Ze z i j n beide gegund.

DAGTOCHT BEJAARDEN
't Was een hele bedrijvigheid Maandagmor-
gen in ons dorp bij de G.T.W. Daar verzamel-
den zich de deelnemers aan de tocht voor Be-
jaarden, die door de heer Poesse nu reeds vele
jaren wordt georganiseerd voor de Oranjever-
eniging.
Om goed 9 uur vertrokken 2 mooie bussen,
met totaal 81 deelnemers, naar de bollenvel-
den. De zon scheen heerlijk en het beloofde
een mooie dag te worden. De stemming was
direct prima, 't Was één grote familie, die een
dagje uitreed het lentelandschap tegemoet: de
zorgen en de sleur van alledag achter zich
latend.
Onderweg kon men volop genieten van de
prachtige bloesemtooi en de zeldzaam mooi
getinte bloemengroepen.
Zo bereikte men Amsterdam. Vandaar midden
door onze hoofdstad naar Schiphol. Op het
vliegveld werd per bus een interessante rond-
tocht gemaakt; verschillende vliegtuigen wer-
den bekeken. En terwijl een heerlijk kopie
koffie werd genuttigd, landden en startten de
vliegtuigen. Een mooi gezicht.
Daarna richting Haarlem-Noordwijk.
Juist door een regenbuitje heerlijk opgefrist
lagen daar de bollenvelden in bonte verschei-
denheid. Een lust voor de ogen. In Noordwijk
aan Zee werd even uitgestapt. Zeer velen had-
den nog nooit de zee gezien en merkten op
dat de zee opliep aan het gezichtseinder. Er
werd echt genoten. Ook werden er veel tulpen
geplukt en gekocht om mee te nemen naar
huis.
Op de terugweg over Leiden—Utrecht werd in
Leersum nogmaal gestopt voor koffie, waarna
onze Bejaarden via Wagen ingen—Arnhem«ïinig vermoeid en zéér voldaan in Vorden

ukwamen.
.nales was prima verlopen. Hiervan getuigde
de heer Teunissen, toen hij na afloop namens
allen sprak. Hij dankte de leiding voor alles
wat er de/e dag genoten was en de buschauf-
feurs voor hun prima rijden en voor de ver-

^k!;iringen, die z i j per microfoon gegeven
JQnadden.

l.uige autobezitters, die nu niet meerijden in
de nog te houden middagtocht, gaven spon-
taan een bijdrage om de financiering van deze
tocht per bussen mogelijk te maken.
Hier volgt de verantwoording:
H. B. E. f 10,-; L. E. ƒ 10,-; H. E. ƒ 10,-;
Dr. J. E. G. f 10,-; J. W. E. ƒ 10,-; C. P. V.
ƒ 10,-; J. W. ƒ 7,50; A. J. H. ƒ 10,-; M. M.
H. ƒ 6,-; E. J. v. T. ƒ 5,-; F. T. ƒ 7,50; H.
KI. B. ƒ 10,-; P. D. f 10,-; Dr. 'W. N. L.
f 7,50; AE. H. ƒ 7,50; Ir. A. v. H. ƒ 5,-;
H. S. J. A. ƒ 5,-.
Allen hartelijk dank.
Gevonden werd een geruite tas met inhoud;
terug te bekomen bij Mevr. Poesse.
De deelnemers voor de middagtocht ontvan-
gen nog nader bericht.
De foto's, welke op Schiphol gemaakt zijn, zijn
te bezichtigen en te bestellen bij boekhandel
Dekker-Hietbrink.

VOETBAL
Vorden I heeft Zondag in Halle weer op het
nippertje verloren met 1—0, hoewel Vorden in
het veld zeker niet de mindere was. Zelfs werd
Halle meermalen in de verdediging gedron-
gen en kon met kunst en vliegwerk haar doel
zuiveren van de verdiende gelijkmaker.
Bij Vorden was de schotloosheid van de voor-
hoede weer de oor/aak dat er geen doelpunten
vielen. Zelfs kwam het enkele malen voor dat
er vlak voor open doel, toen de keeper reeds
gepasseerd was, hoog over geschoten werd.
Het doelpunt dat Halle voor de rust scoorde,
was volstrekt onhoudbaar voor keeper Smith.
Vorden II kon het tegen Baakse Boys, zoals
te voorzien was, niet bolwerken en verloor
met 7-3.
A.s. Zondag z i j n Vorden I en II vrij. Vorden A
speelt 's morgens in Zutphen tegen A.Z.C. C,
welke wedstrijd thans om 11 uur aanvangt.

GESLAAGD
De heer W. H. Ruiterkamp, nabi j 't Medler,
is geslaagd voor het examen Tuinbouwonder-
wi j /e r , algemeen gedeelte.



GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA
Daar de leider van Spartn, de heer Groot Was-
sink \üt Doetinchem, weer van /i j n /iekte is
hersteld, worden niet ingang van a.s. Maan-
dag de lessen hervat.

DIPLOMA M ACHINESCHRIJVEN
Bij het te Vorden gehouden examen van de
Ned. Unie van Praktijkexamens slaagden voor
het examen machineschrijven de dames Miny
W ah l, Marie Regel ink, Truus Jansen te Vor-
den; Willemien Veenhuis, Rieky Pardijs en de
lieren Wim Klein Lebbink en jan Veenhuis
te Warnsveld; Gerrit Abbink en Henk Schot
te Ruurlo.
Voor het examen kantoor-stenograaf slaagden
I I .H. van de Herberg, F. M. Bonhof en M. L.
Keizer uit Apeldoorn.

IVO R O L
Elke tand

een briljant
ZWEEFVLIEGTUIG GELAND

De bewoners van de Kranenburg beleefden
Donderdagmiddag 12 Mei een sensatie. Tegen
half 2 verscheen een grote, sierlijke vogel in
de lucht, hetwelk een zweefvliegtuig bleek té
/ i jn . De pilote, mej. H. C. Amade, van het
/weefvliegcentrum Terlet bij Arnhem was
door het dichte wolkendek gedwongen een
noodlanding te maken en zij slaagde er in do
P.H. 170 op een roggeland van'de heer D.
Pardijs, aan de grond te zetten.
Een en ander trok natuurlijk veel bekijks,
vooral van de zijde der jeugd. Mej. Amade
was ruim één uur in de lucht geweest; dit
was haar 220ste vlucht.
Tegen 4 uur arriveerden enkele monteurs van
Terlet, die het vliegtuig demonteerden. Een
jeep met aanhangwagen vervoerde het gevaar-
te, dat ruim 180 kg woog, weer naar Arnhem,
nadat de pilote nog haar grote erkentelijkheid
had betuigd, voor de hulp, die haar zowel
de /.ijde der bewoners als van de politie
verleend.

EERSTE EN PLECHTIGE H. COMMUNIE
Naar wij vernemen zal dit jaar de Eerste H.
Communie der kinderen plaats vinden o
/omlag 3 Juli a.s. in de parochiekerk op
Kranenburg, terwijl de Plechtige H. Com-
munie en Hernieuwing der Doopgelofte is
vastgesteld op Zondag 17 Juli a.s.

RATTI NIEUWS
In de laatste competitiematch tegen Grolse
Boys I heeft Ratti bewezen het kampioen-
schap inderdaad waardig te zijn, want het
werd een royale 4—2 zege. Toch hebben de
Rattianeii de overwinning niet cadeau ge-
kregen en de gasten gaven de gehele wedstrijd
goed partij. Overigens speelde Ratti met 2 in-
vallers, die op een goede wedstrijd kunnen
terugzien.
De Grollenaren kwamen na de aftrap direct
met 'n serie goede aanvallen en het was voor
Ratti zeer moeilijk om dit Grolse enthousias-
me te stuiten. Door middel van hun midden-
voor lukte het de bezoekers na 5 minuten
spelen de leiding te nemen. De thuisclub liet
het er niet bij zitten en de rechtsbuiten maak-
te met een uitstekend schot gelijk. Toen de
rust aanbrak leidde Ratti met 3—1, door 2
doelpunten van de invaller-middenvoor.
Na rust trol' Ratti's redisbuiten nog eenmaal
de roos, waarna Grolse Boys er in slaagde een
tweede tegen punt aan te tekenen.
De reserves gingen naar Hengelo (G.) en
kregen, /oals te voorzien was van de leider
Pax II een 6—2 nederlaag te incasseren.
Ratti A kon het thuis ook niet tot een over-
w i n n i n g brengen en verloor van St. Walbur-
gis A (Zutphen) met ,H—9.
Nu Ratti I de competitie zo succesvol heeft
beëindigd zal / i j over enige weken promotie-
wedstrijden moeten spelen om een plaats in
de eerste klas en wel tegen de kampioen van
de afd. L, n.l. Vios l te Beltrum.
A.s. /omlag z i jn Ratti l en III vrij . Het tweede
team zal het in Keijenborg opnemen tegen
Keijenborgse Boys I II en ligt hier allicht een
kans om de puntjes te bemachtigen. De
Jun io ren gaan /aterdag naar /utphen om

JS.S.S. A te bekampen.

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

ie ons m de ousse
deur Max Holt

FERIENBLUT
I

t Is met Gradus Brinkman lange neet goed.
Wat urn scheelt is gewoonweg een raodsel;
zelfs den dokter kan d'r neet wies uut wodden.
Gradus is een paar joor van schole af en
altied een pienter kearltjen ewes. Nooit hef
em wat eschèèlt, altied was e wierig en op-
geruumd. Moor veur een veertiendage tieds
is et begonnen. He klagen over muuïflheid
en dróo dat e was; hè lek d'n luien Évert
wel zelf. Zien eatlust gink vot en zien kleure
wodden met den dag griezer. Den dokter
hef al van alles probeerd, moor of e noe
millecienen gif of poeiers, 't blif den witten
met den zwatten.
Vanmiddag zal Gradus nao 't ziekenhuus
motten. Mooder Brinkman löp met traonen
in de ogen rond en ok zien zusters bunt
heel anders tegen em as vrogger. Veural
Mientjen, dee nog wel es met em knibbelen
en dan veduveld katterig kon wean, is noe
één en al zachtigheid. Zonet is ze nog bie
em an bedde ewes en met een hattelijkheid,
die e helemaol neet van eur gewend is, hef
ze eur heufd tegen zien wange elegd. Gra-
dus begrep d'r eigenlijk niks van, moor et
dee em toch wel goed. Ok vader Brinkman
kump noe vake bie 't bedde staon, moor dan
zeg e haost gin woord. Stille en met een
bezorgden trek op et gezichte kan e dan
staon kieken. He schudt es met zien heufd en
nao een peusken geet e weer weg, biekans
nog stiller as dat e ekommen is.
Nog een paar uur en dan zal de auto veur-
kommen um Gradus nao et ziekenhuus te
brengen. Zien mooder löp bedrievig hen en
weer um alles nog klaor te leggen, 't Is net
of eur een brokke in de keel zit en iederbods
mot ze sloeken. 't Volt ok neet met aj o
bloedeigen kind vot mot brengen; ze he
gelukkig nooit eerder bie 't ende ehad en
ze hopt dat ze 't ok nooit weer hoeft met
te maken. Och, en as et dan moor goed mag
aflopen, as Gradus toch moor gezond weer
in huus mag kommen ... (Geet wiete.

lank

3tea^

zonder gevaar voor onder-
^ voeding met

* Carrugan,
^ het Zweeds melkdieët.

Verkrijgbaar bij:

^ Drogisterij „De Olde Meulle"

J J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Gevraagd een MEISJE
of JUFFROUW

Hotel „De Konijnenbult'

Natuurlijk. 't Kan bij U ook!

U kunt niet zo afgelegen wonen
of ook bij U wordt het gemak
in de blauwe fles Shell Butagas
geleverd.

U behoeft (/een stddscomfort te ont-
beren. En dis U 't een week op proef .
hebt, beseft U pas wat U voordien
gemist hebt. Waar fabriekswas niet
mogelijk HHIS ;

Nu de

blauwe gasfabriek:

Shell Butagas.

Dames- en Herenrijwielen
in Tour- en Sportmodel,
in verschillende kleuren.

Kinderrijwielen,
Autopeds, Driewielers.
Betaling eventueel in overleg.

Arie Tragter

Voor reparatie van Uw goede
schoenen naar

WULLINK
,,Onbetwist de Schoenenspecialist"

Vordense Bad- en Zweminricliting
„IN DE DENNEN"

OPENING
hedenmiddag 2 uur

Prijzen zwemabonnementen als voor-
gaande jaren.
Prijzen rijwielstalling als ost.:
Personen 16 jr. en ouder : p. dag 10 et.
Abonnement 75 et.
Onder 16 jr.: p. dag 5 et. Abonne-
ment 40 et. Gezinsabonnement f 2.—.

Mooi werk maakt U met
HARDBOARD
en 't is nog goedkoop ook!

Platen: 122 X 160 cm. f 4.— per stuk.
122 X 122 cm. f 2.85 per stuk.
198 X 47 cm. f 1.60 per stuk.
205 X 35 cm. f 1.30 per stuk.
Prima kwaliteit!

B E L T M A N , Boslaan 13, Warnsveld
HET AANGEWEZEN ADRES

voor een rijwiel,
bromiiets en-of motor
ia

R. G. J. Kuypers
Telefoon 393

Ruime keuze in:
Empo, Gazelle en
Locomotief

S P A R T A , de meest verkochte
B R O M FIETS, in drie uitvoeringen
o.a. met 2 versnellingen.
Prijs f 607.50.

SPARTA en JAWA
motorrijwielen.
Zie onze etalage/

BONEN - BONEN ~ BONEN
Wij kunnen uit voorraad leveren:

Stoksnijbonen p. 100 gr. f 1.30
Stokslabonen p. 100 gr. f 1.40
Stamsnijbonen p. 100 gr. f 1.30
Stamslabonen p. 100 gr. f 1.30
Bruine bonen p. 100 gr. f 0.45
Citroenboontjes p. 100 gr. f 0.75

Verder alle tu inzaden verkrijgbaar.

B. R. Eykelkamp - Smidsslraat 12



Enige en algemene kennis-
geving"^ voor Vorden.

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje
Margaretha Gerdina

Jenneke
(MARGA)

H. J. Maalderink
T. Maalderink-Vos

Aruba (N. A.) 3 Mei '55
Tankfarm 15,
San-Nicolas.

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

H. Wagenvoort
en echtgenote

Warken,
(gem. Warnsveld)

Voor de vele bewij-
zen van deelneming,
ondervonden tijdens
de ziekte en na het
overlijden van onze
inniggeliefde Vrouw
en Moeder

Martha van Neck
betuigen wij onze har-
telijke dank.

G. J. Harmsen
Geurt, Herman
en Willem

Vorden, Mei 1955.
Schoolstraat 6.

Gevraagd zo spoedig
mogelijk timmermans-
leerling of halfwas.
H. J. Ruiterkamp,
Linde E 33, Tel. 531

VERLOREN 'n grijs
jongensjekkertje met
bontkraag.
Tegen bel. terug te
bez. bij A. Woltering,
Kranenburg,

Ter overn. aangeb.
GANGLOPER, nieuw
1. 4.80 m., br. 70 cm.
en COCOSLOPER,
nieuw, 1. 7 m., br. 50
cm. Het Hoge 59.

Te koop toom mooie
BIGGEN. B. Klumpen-
houwer, D 56, Wil-
denborch.

Te koop zware BIG-
GEN bij H. J. Schou-
ten, b. d. Bramel.

Een toom zware BIG-
GEN te koop. J. Krijt,
Delden B 81.

Te koop beste BIG-
GEN en EETAARD-
APPELS, R. Star.
H. J. Berenpas, Mossel

Te koop dr. B.B. zeug
en een toom BIGGEN.
B. Wagenvoort, „Tim-
mermanshuis", Delden

Te koop ± 1000 kg
ROGGESTRO.
W. Jansen, Burg.

Galléestraat 59

In plaats van kaarten

M. BUIS
en

C. DIJKSTRA

geven mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats vin-
den op 25 Mei a.s. 's namiddags
14 uur op het Gemeentehuis te
Vorden.
Kerkelijke bevestiging door de
Weleerw. Heer Ds G. S. Oegema
van Zutphen om 14.30 uur in
de Geref. Kerk.

Vorden, 11 Mei 1955.
Enkweg 20.

Gelegenheid tot feliciteren in ge-
bouw "Irene" van 16—17 uur.
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Zo de Heer wil en zij leven, hopen
onze lieve Ouders, Behuwd- en Groot-
ouders

H. J. Teunissen
en

S. Teunissen-Gotfnk

a.s. Dinsdag 17 Mei hun 40-jarige
echtvereniging te herdenken.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Vorden, Mei 1955.
Medler D 100.

r ï
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Op heden Zaterd^P 14 Mei hopen
onze geliefde Ouders, Behuwd- en
Grootouders

J. Gotink
en
J. M. Go£c-Tjoonk

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun
dankbare Kinderen, Behuwd- en Klein-
kinderen.
Vorden, Mei 1955.
„Groot Brandenborch".

Gelegenheid tot feliciteren van
2.30—4 uur aan huis.
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Voor alle soorten familiedrukwerk

uiv gehele leven door

Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwbrieven
Visitekaartjes
Rouwbrieven
Dankbetuigingskrt.

NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
Nieuwstad 12,

Telefoon 404

Schuimrubbermatrassen
uit voorraad leverbaar.

Uw oude matrassen maken wij als
nieuw, door ze opnieuw te overtrekken
en bij te vullen.

Vraagt stalen en prijzen.

JOH. H E E R I N K
Zutphenseweg

r™ Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

l Zaterdag 21 Mei, 8 uur
Een wereldschlager nu als kleurenfilm

Wenn der weisse Flieder
j t

met : Magda Schneider - Willy Fritsch -
Paul Klinger - Hertha Peiler en mede-
werking van het orchest van Egon
Kaiser.

Een groot» opgezetH^foue-operette niet
betoverende schldf/ermnziek en schitteren-
de reriie-xcènes.

Humor - Zang - Dans - Mooie
meisjes - spanning

/•
Toegang alle leeftijden

v.
Entree: 120-0.90-0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

r
J L J L

t zomer i
Maak thans uw keuze uit onze gloednieuwe
collectie's. Een grote sortering van vlotte
modellen.

• Zomerjaponnen
• Toppers
• Fietsjasjes
• Blouses
• Rokken

V I S S E R

Voor een regenachtige
dag

Gabardine mantels
Katoenen mantels

A.s. Woensdagmidd.
geopend.

DeFalcon regenjassen
voor dames en heren

) Costuums
) l en l I-rij modellen
) Losse fant. colberts
) Losse pantalons
) Overhemden

V O R D E N

•Jl 3BE

De heer
Asoka Bijkerk

is
AFWEZIG

van 14 tot 30 Mei

Kettingkasten
Jasbeschermers
Kinderzitjes
Windschermpjes
Buiten- en

binnenbanden
Snelbinders
Handpompjes

Arie Tragter

Mestkuikens
Wij kunnen ze u zeer
billijk leveren:

W.L. X Reds
S X Reds
N.H.B1. x Reds
N.H.B1. x W.L.

Weenk's Broederij
Linde Telef. 559

Wij hebben ze
in voorraad!
De nieuwe Balastore

Zongordijtien
in alle maten.

Woninginrichting
JOH. HEERINK
Zutphensew. Vorden

Te koop zware BIG-
GEN bij H. Waenink,
a.h. Zwembad.

6 zware BIGGEN te
koop. J. H. Nijenhuis,
Kranenburg.

2 tomen BIGGEN te
koop. Wed. H. Wesse-
link, „Vogelenzang".

Te koop EETAARD-
APPELS, Rode St.
en Noordeling
D. Klein Bramel, C 112

Te koop of te ruil
R B. MAALKALF v.
stierkalf. Zutp.weg
C 67.

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters
Nieuwstad 12



Motor-
Terreinwedslrijden

„'t Zand"
Hengelo-GId.

Zondag 15 Mei a.s.

Start Senioren 14 uur.

Training 12 uur.

U kunt lopen,
maar nergens zo goedkoop kopen!

l pot chocolade pasta 59 et
l pot pindakaas 77 et
1 grote pot piccalilly 55 et
2 grote bussen schuurpoeder 49 et
500 gr. zachte zeep 35 et

Als extra reclame:
l fl. prima limonadesiroop 73 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Oranjevereniging Vorden
H.H. Winkeliers denkt U eraan de waarde-
bons in te wisselen?
Liefst Maandag 16 Mei a.s. bij Vogtlander,
Zutphenseweg 77.

In onze zomercollectie vindt u

Vordense Coup. Zuivelfabriek
Gevraagd:

enige flinke jongens

v. fabriekswerkzaamheden.
Bij gebleken geschiktheid is opleiding

in de zuivel mogelijk.

Aanmelden aan het kantoor.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
18 Mei

(Pinkstermarkt)

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

leuke en vlotte modelletjes. U Gymnastiekver. „Sparta'

Waar U zeker Uw keus uit kunt
maken.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Maandag 16 Mei worden de
lessen normaal hervat.

Het Bestuur

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt een

flinke werkkracht

Doe het dit jaar

„grondig", besluit tot

VILTZEIL

Krommenie

V I S S E R
VORDEN

laat U graag de collectie
zien

Zorg dat U gewapend bent,
tegen de Mei-zon, (die elk ogenblik kan
doorbreken). Zonnebrillen met feilloos
geslepen glazen, tegen populaire prijzen.
Zij beschermen uw ogen, uw kostbaar-
ste bezit, op afdoende wijze.
Draag een Opticiens-Zonnebril.

FA. MARTENS,
l de opticien die altijd voor u klaar staat! l

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden.

*
Willen de leden, die zich hebben op-
gegeven voor excursie naar de Koek-
fabriek te Deventer, Woensdag 18
Mei om 1.30 uur op het Marktplein
zijn.

r
Oriënteringsrit

VOOR AUTO'S
EN MOTOREN
op Hemelvaartsdag 19
Mei a.s.

Start 7 uur bij Hotel „de Roskam" te
Gorssel.

Gem. snelheid 36 km. p. u.

Lengte i 180 km.

i 2% uur rust.

Uw keuken 's zomers niet langer een
broeikas,

SHELL BUTAGAS nemen, dat is 't eind
van geknoei pas!

Vlees er als te

Zwitserse broderie blouses
voor de prijs van f 8*95

Komt onze collectie zomer-
japonnen zien.
ZEER VOORDELIG!

H. LUTH VORDEN
Oude banden steeds weer lappen dat is duur en dom
Als U 't wenst leggen wij U voordelig een nieuwe om !

- A. G. TRAGTER - ZUTPHENSEWEG

Heden Zaterdag
l pak vet voor 60 cent

500 gr. spek 85 et
200 gr. boterhamw. 60 et

200 gr. leverworst
200 gr. ontbijtspek

28 et
60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Een advertentie In Contact wordt door alle Vordenaren gelezen
Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch . .. laag in prijs

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

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

AFWASBARE

Muurverf
Zeer geschikt voor
stallen, waskamers,
enz.
Is verkrijgbaar bij:
Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. van der Wal
Beslist Uw drogist!

Tomatenplanten
kunnen afgehaald
worden vanaf Maan-
dag 16 Mei a.s.

H. G. BREUKER,
„'t Enzerinck"

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen


