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BIOSCOOP.
Tweede pinksterdag zal er in het Nutsgcbouw
weer een v ro l i jke l ' i ln i vertoond worden, n.l.
„Zolang er lieve meisjes / i jn" .
Het is een echte na-oorlogse f i l m , welke speelt
in het München van l D17 . Amerikaanse sol-
daten maken jonge Duitse meisjes het hol.
Mama Lereh vaart hier in mater ië le /in wel
bij , maar Papa /iet het slechts met lede ogen
aan. Natuurli jk komt aan het eind alles op
zijn pootjes terecht. Het is dan ook een dol-
komische film met leuke melodietjes en schat-
tige meisjes.

BRANDMELDEN:
TELEFOON 541

TOEZEGGING VAN BEROEP
Ds. J. Langstraat, Herv. predikant alhier,
heeft toezegging van beroep ontvangen naar
Beverwijk.

R. J. KOERSELMAN

O.L.S. DORP OP TREKTOCHT
Maandagmorgen om 8 uur was het een ge-
weldige drukte op het plein voor de O.L.
Dorpsschool. De leerlingen van de hoogste
klassen stonden met volbeladen fietsen te
wachten op het startsein voor hun 4-daagse
trektocht, uitgeleide gedaan door een groot
aantal ouders. Het was stralend weer en de
jeugd nam dankbaar de /onnekleppen in ge-
bruik, welke met kwistige hand door een
„Empofabrikantje" werden uitgedeeld.
De zesde en hogere klassen vertrokken naar-
de jeugdherberg „'t Huis te Brecklenkamp" te
Denekamp en de vijfde klas ging naar Ernst—
Epe. Volgende week hopen we nadere bijzon-
derheden over hun belevenissen te kunnen
geven.
Donderdagavond wachtte „Concordia" de
reizigers weer op nabij garage Tragter, aan
de Zutphenseweg. Het was een hele stoet die
onder tromgeroffel en marsmuziek naar het
marktplein trok.
De heer A. de Jonge vertolkte hier de dank
der ouders aan het onderwij/end personeel en
diverse hulpkrachten voor de vele opofferin-
gen, welke deze zich getroost hebben, om de
jeugd zulke heerlijke dagen te bereiden. In
het bijzonder richtte hij zich tot de heer Ved-
ders, die voor de laatste maa l er met de kinde-
ren op uit getrokken is. Hij hoopte dat hij
prettige herinneringen aan deze tocht zou be-
waren. Verder sprak hij de wens. uit dat mees-
ter Deelden, die de reis helaas vroegtijdig heeft
moeten onderbreken wegens een blindedarm-
aandoening, spoedig geheel hersteld uit het
ziekenhuis zou worden ontslagen. Na een
dankwoord aan ,,Concordia" en nog een laat-
ste rondedans der kinderen toog een ieder op-
gewekt naar huis, nog vol van al hetgeen men
deze vier dagen beleefd had!

R. J. KOERSELMAN

VOETBAL.
Vorden III heeft het zondag tegen Keycnburg-
se Boys III niet verder kunnen brengen dan
een gel i jk spel 3—3. Hierdoor hebben de Vor-
denaren een zelfde aan ta l ver l iespunten als
Steenderen J I, waardoor straks een beslissings-
wedstrijd vermoedelijk in het voorui tz icht
staat.
Ondanks de warmte is het zondag in Keyen-
burg een goede wedstri jd geworden, waar in
de gewijzigde voorhoede er in slaagde om
tegen de sterke Boys-achterhoede 3 f r a a i e doel-
punten te m a k e n , hetgeen zeker niet onver-
dienstel i jk is. Jammer dat de Boys twee s t ra f -
schoppen toegewezen kregen wegens hands,
waa rvan al thans één geheel onnodig.
Tweede pinksterdag speelt Vorden III haar
laatste competitie-wedstrijd tegen R.K.D.V.V.
II. Wint Vorden deze wedstr i jd , dan volgt een
beslissingswedstrijd tegen Steenderen II. Ver-
liest Vorden evenwel clan is zij voor het kam-
pioenschap uitgeschakeld. In Doesburg kreeg
Vorden haar eerste nederlaag te pakken, daar-
om dienen de Vordenaren ook nu hun tegen-
standers niet te onderschatten en van meet af
aan in hoog tempo te spelen. Het gaat om de
laats te kans.
Vorden A speelt eveneens tweede pinksterdag
tegen Zelhem A.

8¥©fê@L De Tandpasta van standing S
KERKDIENSTEN zondag 9 juni.

Hervormde kerk.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Oeref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Maandag 10 juni.
Herv. Kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 8 juni van 5 uur tot en met
maandag 10 juni Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 31 mei t.m. 6 juni.
Geboren: Geen. Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. Hofenk en G. Wesselink.
Overleden: Geen.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 99 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.—tot f 5 4 . — per stuk.
Handel was redelijk.

KINDERBESCHERMING
In de periode van I I t/m 15 j u n i /uilen leden
van de Bond van Plattelandsvrouwen de lan-
de l i jke Kinderbeschcrmingscollecte in on/e ge-
meente honden.
De baten van de/e collecte komen ten goede
aan de 52 instellingen van ALLE ge/indten,
omvatende 7500 kinderen. Deze misdeelde
kinderen hebben uw hulp /o heel hard nodig.
Geef daarom met milde hand en geef spon-

gkan!

HEMELVAARTSDAG-RIT
VORDEN-ALMEN-ZUTPHEN

Voor de 7e keer werd de traditionele Hemel-

«larlsdag-rit van de motor- en antoclubs Vor-
' i i— Almen en Zutphen verreden. 88 auto's

en motoren namen hieraan deel. De rust werd
gehouden bij de u i t spanning „Het Veluwe
Ei l and" nab i j de Woeste Hoeve.
De deelnemers werden gestart op de Houlwal
te Zntphen. De rit werd geheel over de
Veluwe/oom verreden o.a. over de Loener-
mark. De f in i sh moest i.v.m. bij/ondere om-
standigheden gehouden worden nabij het
pompsta t ion te Zntphen, waarna de pr i jzen
in hotel Bakker te Vorden door de heer Poesse
werden uitgereikt.
De uitslagen waren: motoren:
1. Brekveld, Brummen, 5 str.p.; 2. Bergsma,
Almen, 6 str.p.; 3. Brands, Zutphen, 12 str.p.;
'1. Garri tsen, Zntphen, 15 str.p.; 5. Rouwen-
horst, Vorden, 17 str.p.; 6. Hartman, Zntphen,
18 str.p.; 7. Brouwer, Apeldoorn, 25 str.p.; 8.
Aalderink, Vorden, 31 str.p.
Auto's: 1. v. d. Heyde, Apeldoorn, 15 str.p.;
2. Tennissen, Brummen, 13 str.p.; 3. Pragt,
Borculo, 15 str.p.; 4. Hniskes, Apeldoorn, 15
si r .)) . ; 5. Muiden") , Zutphen, 17 str.p.; (i. Te
I.oo, Gorssel, 26 str.p.; 7. Gies, Zutphen, 28
str.p.; 8. Garritsen, Vorden, 56 str.p. en 9
Langcler, Gorssel,, 59 str.p.

AANBIEDING
REUZEN KRENTENBROOD

De Aditei hoekse traditie getrouw werd ter ge-
legenheid van de gezinsuitbreiding van de
brandwachter, de heer I). J. Bijenhof, a lh ie r
door het gehele brandweerpersoneel een
reu/en krentenbrood ter lengte van 1.50 meter
aangeboden. De a a n b i e d i n g geschiedde dooi-
de brandweercommandant, de heer Terpstra,
die /ich liet verge/ellen van de brandweerauto
en tankwagen met het personeel. De/e geste
werd dooi' de f a m i l i e B i j enhof /eer op p r i j s
gesteld.

ZOMERINSPECTIE N.R.S.
Bij de a lh i e r gehouden Inspectie van het
N.R.S. door de heer Ir. W. R. Lucassen te
Wehl, werden de dieren van de volgende
eigenaren ingeschreven:
J. Groot Wassink met b— 78; ƒ. B. Mulderi je
met b- 77; H. Li j l ' tog t met bc j - 76; B. Ver-
kerk met b— 77; G. [. van Ark met b— 77;
(i. R u i t e r k a m p met b 79 K.S.; G. D i j k m a n
mei I K [ 76; A. II. J. Zents met b- 77; A. R.
J. Zents met bc+ 76; H. W. Mul l ink met
!><:+ 77; A. f. Oltvoort met bc+ 76; C. D.
Jansen mei b- 77; G. W. N i j h o l l met bc + 76
en b— 78; Joh. Wesselink met b— 77; J. Bosch
met b- 77; B. G. Eigtenbarg met bc+ 76,
b- 78 en b- 77; J. W. Hilhorst met b- 77.

UITSTAPJE G.M. v. LANDBOUW
Met een geheel gevulde bus maakte een aan-
tal leden van (ie G.M. v. L., a l c l . Vorden,
maandag j . l . een /eer geslaagde excursie.
Allereerst werd onder le id ing van de assistent
van de R.L.V.D. de boerderi j van de heer Wil-
lems in Tonden be/ocht. Via Woeste Hoeve
bracht het ge/elschap een kort be/oek aan de
oud-Vordenaren, de familie Tjoonk, te Hocn-
derlo. In Putten werd onder leiding van een
ambtenaar van de Ned. Heide Mij. een rond-
rit gemaakt door de in 1952 gereed gekomen
ruilverkaveling. De gezamenlijke koffiemaal-
tijd werd in Spakenburg gebruikt waarna het
vissersplaatsje werd bezichtigd.
In de namiddag werd een bezoek gebracht aan
kasteel „De Haar" te Haarzuilen, waar de
buitengewoon kostbaar gemeubileerde ver-
trekken van het kasteel werden bewonderd.
De terugweg liep over Leersum en Wagenin-
gen en werd het oorlogskerkhof op de Grebbe-
berg met een bezoek vereerd.
Ruim 9 uur 's avonds keerde het ge/elschap
zeer voldaan in Vorden terug.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Op de eerste visdag van het seizoen hielden
de leden van de Vordense Hengelaarsvereni*
ging „De Snoekbaars" in het Twente Rijn-
kanaal in Eefde hun eerste onderlinge hengel-
wedstrijd. Er waren 39 deelnemers. Vooraf
werd geloot in café „De Zon".
Er werd gevist van 5 uur tot half acht. On-
danks het prachtige weer werd er maar heel
weinig vis gevangen. In het totaal 5 stuks.
De pri jsui treiking had plaats in café „De Zon"
door de heer J. Krauts, die zichzelf de eerste
pr i j s mocht overhandigen door de vangst van
een blei (340 gram); 2. G. Hellewegen (95 gr);
3. Veenhof (85 gr.); l, G. Dieks (80 gr.); 5. J.
Sloot (paling).
De prijzen bestonden uit waardebonnen, te
besteden bij een lid-winkelier.
In de wedstri jd om de /waarste witvis liet het

Jid W. Brokke Jr. een blei wegen, die het ge-
fivicht van ruim 5 pond haalde , waarmee de/e
thans in de/e afdel ing aan de kop s taa t . De
blei werd gevangen in de Baakse Beek.

ZWEEFVLIEGTUIG MAAKTE NOOD-
I LANDING
|(n de buurtschap 't Medler landde zaterdag-
middag tegen drie uur een zweefvliegtuig af-
komstig van het /weefvliegcentrum Terlet bij
Arnhem. De piloot, die deelnam aan een race
van Terlet naar het vl iegveld Twenthe moest
helaas wegens te weinig lenniek gaan dalen.
Hij slaagde er in om in een we i l and achter
de hou t / agc r i j van de fa. Kggink z i j n toestel
keurig aan de grond te /etten.
Vanzelfsprekend trok een en ander veel be-
ki jks , vooral van de / i j d e van de jeugd. Tegen
vijven werd het vliegtuig, na gedemonteerd te
zijn, weer naar Terlet vervoerd.

R. J. Koerselman
GELDERS MELKDIPLOMA

„DE WIERSSE"
Uitgaande van de Coöperatieve Zuivelfabr iek
„De Wiersse" werd op de boerderijen van de
heren B. en G. Arendsen Raedt het examen
gehouden voor de cursisten van de cursus
„Gelders Melken". Als voormelker fungeerde
de heer H. B. Weenk.
De namen der geslaagden / i j n : Mej. W. K l e i n
Kranenbarg en de heren A. Rossel en H. ].
K l e i n Ge l t ink .
Voor het Voormelkersexamen slaagden de
heren G. E. Nijhoff, D. J. Jolink en H. Groot
Wassink.

BEDRIJFSVOETBAL
Dinsdagavond .werden op het Ra t t i ve ld in het
kader van het Vordense B c d r i j f s v o e t b a l t o e r - •
nooi een tweeta l on tmoet ingen gespeeld. Kerst
kwamen de teams van Empo I en K m po I I
tegen e l k a a r u i t . l i e t werd een aardige s t r i jd
met een verdiende 1—0 overwinning voor de
grotere Empo-broers.
De wedstr i jd tussen Gents I en Zu ive l I ken-
merkte /ich voor de rust door ecu beter
spelend Gems-elf ta l , waardoor het de Gems
dan ook lukte om met rust een 4—0 voor-
sprong te hebben.
Na de thee kwamen de Zuivelmannen hevig
op/enen en dit kwam het spelpeil ten goede.
Eerst weid het <1—l en na goed doorzetten
lukte het Zuivel om hun achterstand /owaar
tot -1—3 te verk le inen . Helaas had de reserve-
doelman van Zuive l geen al Ie beste dag en
moest hij hierna nog diverse malen vissen.
Het werd tenslotte 10—3 voor Gems I.



Bij ons kwaliteit
en nog een reeks
van VlVO-punten.

6 grote Venz choco-
lade-repen voor

98 et
plus 10 punten

Voor uw uitstapjes en
vakantie
verpakte biskwie,
wafels enz. „Hero''
Limonade's, Joy, Co-
la, Chocomel enz.
Complete maaltijden
in blik.

Kop en schotel gratis
bij 250 gr. Roodmerk
koffie

a f 2.18

Geef uw kind ook
zo'n pracht vlieger,
gratis bij l fles Vet-
ters limonade

a f 1.45

Groot blik ananas
a 10 schijven

ff 1.43

Advocaat de kippen-
ren van 3,40 p. fles

voor f 2.98
100 gram Java thee
voor 94 et., het 2e
ons voor

67 et
150 gr, ham voor
78 et,
100 gr. snijworst voor
49 et.
100 gr. gelardeerde
lever 62 et.

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds\

Gelegenheid tot het
opgeven voor

Grasmaaien*

Wed. J. Schotsman, C
103.

„Nu is het tijd"
Wie nog wat grond
over heeft kan enkele
soorten, zoals

Sla
Postelein
Raapstelen

nog met succes her-
halen.

DERKSEN
Zutphenseweg

Het adres voor prima

lederen drijfriemen
en drijfwerk
is
G* TEN HAVE
Vorden

Voor
Badmutsen
Zonnebrillen
Zonnebrand-

creme's
-Oliën en -Spray's
Anti Transpiratie-
middelen
Anti Muggenmidde-
len
naar

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal
Beslist uw Drogist.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 16 juni, 8 uur

De dolkomisch film

Abbott en Costello
als loodgieters

Het dwaze verhaal van twee lood-
gieters, die het hoger op zoeken en in
de vreemdste situaties belanden.

Als zij de kranen repareren krijgt U
een stortbad van vrolijkheid.

C Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr ll.Telef. 373

2e Pinksterdag Hengelo-Gld.
DANSMUZIEK

in zaal Langeler. Aanvang 7 uur
Prima orkest.

Ook
SCH

vragen met Pinksteren extra
aandacht. ̂ ^

*Onze moderne kollektie stelt
U in staa^^ij elk toilet de
juiste schoen te kiezen.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Het voordeligste adres
250 gr. Romeo's, heerlijk koekje 65 et
250 gr. Gracia's 53 et
250 gr. prima biskwie 35 et
l grote pot pindakaas 69 et
l pot chocoladepasta 59 et
l grote ontbijtkoek 39 et
12 spritsstukken 49 et
6 grote eierkoeken 45 et
500 gr. verpakte zachte zeep 39 et
Als extra reclame:

Boterhamworst, leverworst en
ontbijtspek, samen 150 gr. 57 et

^ LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
^ Zutphenseweg — Telefoon 415

•
•
•
•

Blauwe
WERKBROEKEN

Prima stof, pasvorm en afwerking,
krimpvrij.

Een Lonneker produkt,
dus AF.

f 8.95

A. WOLSING - Vorden

R. J. Koerselman
HARKKEERDER te
koop, merk Kuhn, in
prima staat. G. v. Ark,
Wildenborch.

Van 17 t,m. 22
juni zijn wij we-
gens vakantie

GESLOTEN.
Wij verzoeken u be-
leefd hiermede a.s.
week reeds rekening
te willen houden.

DROGISTERIJ

„De OU! Meulle"
J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Te koop 100 jonge
HENNEN, 8 weken,
W.xR. J. Böhmer, C
129.

EETAARDAPPELS
te koop, rode ster.
W. v. Veldhuizen,
Zutphenseweg C 74.

Te koop plm. 30 are
HOOIGRAS,
J. Groote Haar, E 19
Linde.

Te koop 47 are
HOOIGRAS. Briefjes
in te leveren tot don-
derdag 13 juni's avonds
7 uur.
Tevens de na-wei te
pachten. H. Lenderink
B 13.

HOOIGRAS te koop
bij A. L. Grotenhuis.
B 7.

Te koop enkele perc.
HOOIGRAS.
Wed. Mokkink bij de
Medlerkoepel.

Te koop toom BIG-
GEN. G. J. Weuste-
nenk, Koekoekstr. 25,
Vierakker.

Te koop toom zware
BIGGEN bij M. Rege-
link, Delden.

Te koop een toom
beste BIGGEN. Wed.
F. H. Bennink, D 81
Wildenborch.

;oop BIGGEN bij
fink, „Hooge-

weide"

Te koop een toom
Ae BIGGEN bij
HTW. Mullink, Kra-
nenburg.

2 tomen BIGGEN te
koop bij H. J. Pardijs,
Mossel.

Best brood
dat brood van

SCHURINK

SUfis ï̂'1-''1''""

• in moderne dessins
• en vele teleurstellingen

VISSER - VORDEN

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Nog vlug even
zo'n leuke broche, oorclip of collier
uitzoeken en u bent voor de feest-
dagen gekleed I

Fa. M A R T E N S
heeft ze voor u.

De Heere schonk ons
tot onze grote vreug-
de een vierde dochter

Theodora
(Thea)

W. C. P. den Boer
M. den Boer-

Kramer

Uithuizen, 3 juni '57.
Pastorie Geref. Kerk.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden bij onze
25-jarige echtvereni-
ging.

H. Eggink
H. J. Eggink-

Beeftink

Vorden. juni '57.
„Leunk".

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling wel-
ke wij bij onze 25-
jarige echtvereniging
mochten ondervinden.

fam. R. Brouwer

Vorden, juni '57.
't Hoge 72.

Hiermede ook namens
de kinderen, onze op-
rechte dank aan allen
die ons 55-jarig huwe-
lijksfeest tot een on-
vergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

G. Kreunen en
echtgenote

Vorden, juni '57.

Niet in staat dit per-
soonlijk te doen, wil-
len wij langs deze weg,
allen, die ons hun
medeleven betoonden
bij het overlijden van
onze lieve man en
vader, onze oprechte
dank betuigen.

K. A. Muis-
Uytenhoudt

en kinderen

Vorden, juni '57.

Te koop een i.g.st.z.
2-paards GRASMA-
CHINE „Fahr" met
of zonder aflegappa-
raat. Gotink, „Nij-
kamp" Leesten,
Warnsveld. Tel. 2756
Zutphen.

Uit een collectie van
plm.
200 Tour-, Sport- en

Kinder-

RIJWIELEN
n div. kleuren en mo-

dellen

„GAZELLE" en
„RUDGE"

zult U zeer zeker Uw
keus kunnen doen

Kinderrijwielen vanaf
f 72.75.

Zie onze etalages
Overwelving en Ro-
zengracht (hoek Br.-

kerkplein)

Fa. K. Siersma
H. Hüsken & Zn.

Telefoon 2824
Zutphen

Inruil - Verkoop
Verhuur

Adverteert in Contact



Een WERKSTER
gevraagd voor 2 dag.
i.d. week.
H. Luth, Vorden.

B.z.a. een MEISJE
tijdens de vakantiewe-
ken, 3 dagen p. week
Gerda Tragter, D 53.

FLINK PERSOON
biedt zich aan voor
alle voorkomende
werkz.heden (ook tuin-
werk) voor de avond-
uren of zaterdagmid-
dag. Adres te bevr.
bureau Contact.

Te koop gevraagd
WEIDEAFRASTE-
RINGSAPPARAAT
op batterij. H. Kette-
lerij. 't Hoge 35.

Te koop KINDER-
WAGEN tevens wan-
delwagen.

Molenweg 31

Bruine carbolineum.
Gewone groene car-
bolineum.
Glans groene carboli-
neum.
Fa. Meulenbrugge,
Nieuwstad.

Te koop 2e hands
BROMFIETS, merk
Boy. Te bevragen bij
Ds. Jansen.

Wegens emigratie te
koop een goed onder-
houden DAMES-
FIETS, sportmodel.
Jo Hietveld, C 43,
Hackfort Vorden.

Te koop een VELD-
SMIDSE met of zon-
der motor en RAAM-
KOZIJN met raam,
60x85 cm. G. ten Have
Vorden.

Een nieuw soort griep
is in aantocht

wapent U daar tegen, neem
vitaminen in door TARVO-
BROOD te eten.

Tarvobrood met roomboter,
twee zuivere natuurprodukten!
Roomboter is duur zegt U, 't
valt mee, want U hebt géén
andere boterhambelegging no-
dig!

Eet
Tarvobrood
en U kunt alles afwachten,
ook al zou U ziek worden,
U hebt veel meer weerstand!

*
TARVOBROOD ook zon
ideale voeding voor Uw kind.

SCHURINK bakt het dage-
lijks voor U!

Nog voor de Pinksteren
een

Pracht kollektie.

Zomerrokken
zeer apart.
Komt eens zien en passen.

H. Luth - V*den

Jinkster-aanbieding
Bussink's gevulde kantkoek, 100 gr. 15 Ct.
Liters blikken doppers en wortelen 54 Ct.
Liters blikken appelmoes 79 et.
Schijfjes ananas, per blikje 65 Ct.
Zalm, per blikje 85 — 128 Ct.
Franse land wijn, per fles 190 et.
Allerhande, lekker koekje, 250 gr. 49 et.
150 gr. Gelderse ham 78 Ct.

•Deze week bij 1 pak Roemar koffie

een fraaie kop en schotel gratis!
•
Levensmiddelenbedrij f

Fa. J. W. Albers
Telefoon 232

Heden zaterdag

DANSEN
in Concordia Hengelo-GId.
Muziek „The Moodchers"

WONING te koop
gevraagd, omgeving
Vorden. Brieven on-
der letter P bureau
van dit blad.

Te koop KINDER-
LEDIKANTJE met
matrasje, f 15.—.
Adv. Bur. te Slaa.

Te koop alle soorten
KOOL- en KOOL-
RAAPPLANTEN.
Wed. Heuvelink, Kra-
nenburg.

Te koop beste BIG-
GEN. B. Verkerk,
achter 't station.

Te koop 7 zware BIG-
GEN. H. J. Eggink,
Boomgaard, Linde.
Te koop jonge KO-
NIJNEN, Kettelerij,
Nieuwstad 44.
Te koop 3 tomen zw.
BIGGEN bij G. J.
Klein Ikkink, D 80,
Wildenborch. N.o.z.

Toch ontvingen wij een
pracht kollektie wollen
vesten.

Uw model is bij ons voorradig.

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes:

Zie de gehele
Tweka-kollektie

bij

LOOMAN
Vorden

Geen grijs
haar

Crème Marchal geeft grijs
haar onmiddelijk de natuur-
lijke kleur terug.

Drogisterij „De Olde Meulle"

Adverteert in Contact

Kistemaker

Klokgelui

Kijken

Keuren

Kopen

K aanbiedingen!

Het zal U duidelijk zijn geworden
dat wij ons verkoopsysteem ge-
heel hebben gereorganiseerd en
wel zo, dat U zich ook ZELF kunt
BEDIENEN.

EI
•

H

•

•

•

•
M

£=

ArrtLMUtb, grote pot siecnts :>v et

A.J.P. PUDDING, 2 pakjes 40 et
1 gratis

Wegens enorm succes 1 blik extra Fancy
(rose) ZALM geen 1.25 maar 93 et.
Zolang de voorraad strekt!

Bij aankoop van 250 gr. Koffie 2.18

kop en schotel GRATIS.

1 bNkaso;;g7oe0nV; } same" *'««h«« 49 c«'

250 gr. macaroni 19 et

Da' s goedkoop!
Pinkster-VLEESWAREN
200 gr. Boterham worst 59 et
150 gr. malse Ham 82 et
Steeds ruime keuze OLBA Vleeswaren.

Bij weerbestendig Poetsextract
1 Erdal schoencreme, kleur naar keuze, voor
slechts 10 et.

STEEDS VAKER, K ISTEMAKIER j



JA!
NU
KUNT
U
DE
LEUKSTE
JURKJES
DRAGEN!

de zomer
vraagt uw

aandacht!

De japon die U past vindt
U vast bij

\

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard!

TEL. 381

C O L L E C T E
van 11 t.e.m. 15 juni 1957

voor hel misdeelde kind

Verbond van algemene instellingen

voor kinderbescherming.
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X Japonnen

Gabardine

\

Toppers

H Rokken
K
! Blouses

Jumpers

Vesten

Kinderjurken

Blazers

Regenmantels

mantels

Tweka pakjes

in een grote
verscheidenheid bij

Looman
VORDEN

r

Bakkersvakantie
van 17 tot en met 24 juni a«s« zijn ge-
sloten t

Ter Huerne, Scholten, Voskamp.

Van 8 tot en met 15 juli zijn gesloten:

Schuppers, Schurink.

Vordense Bakkersvereniging.

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

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

Weulen Kranenbarg

Grote inboedel- en antiek-veiling
te Vorden in het Nutsgebouw op

woensdag 19 juni.
Voor deze veiling kunnen na opgave
nog nette goederen worden bijgevoegd,
bij Mr. Rombach, Notaris, en bij
Ben Veterman, Laarstraat 95, Tel.
3054, Zutphen.
P.S. Volledige uiteenzetting van deze veiling-
goederen wordt nog in volgend Contact ge-
geven.

Heinekeii's
Bier

-k Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken'a A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) hetgeheim kent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

* De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

Koop er een leuke blouse of pullover hij

DamespuMover
Lengte streep

3.25

Damespullover
Uni open werkje

2.85

Kinderpullovers

diverse kleuren
leeftijd 2 jaar

1.40
kleine stijging p. maat

Damesblouses
Zijde Linnen

6.85

Damesblouses
3/4 mouw

11.25

Damespullover
aparte dwarsstreep

8.95

Meisjesblouses
Wit Poplin

leeftijd 6 jaar

2.50
fllfne stijging p. maat

Damesblouses
Uni Poplin

5.45

Damespullovers
Uni Nop

4.65

Damespullover
Wol Uni kleuren

9.80

Natuurlijk . . .

A. Wolsink
Vorden

16
Doe vader geen das om,
maar geef hem

een elektrisch
Droogscheerapparaat.

B.v. Remington Super 60 f 98.50.
(Bij inlevering van elk oud apparaat
f 20.— minder).
Remington Four-Most f 59.75.

Braun-Combi f 60.70.

Al deze apparaten zijn 12
maanden all-risck verzekerd.
Een extra service van onze
zaak.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Beslist Uiu Drogist.

Wissink voor uw rijbewijs
Wildenborch D 46

Voor kwaliteit steeds ons adres!
500 gr. Berner braad worst 175 et

500 gram rookworst 180 et
500 gram spek 80 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et
200 gram Berliner 75 et

200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Met Pinksteren een paar
nieuwe

SCHOENEN

Zomerschoenen
met losse en dichte hiel in
vele kleuren.

Luxe en Griekse sanda-
len.

Ook voor Kinderzomerschoentjes
is uw adres

JANSEN
7 Schoenenhuis

Zaterdag 15 juni DANSEN
in Hotel Bakker.

Alléén toegang voor leerlingen en oud-
leerlingen.

Muziek „Songs and Rhythm"
Aanvang half acht. Entree f 1.25.

Dansschool M. J. Kroneman

Grote voorraad in
Hooiharken, Hooivorken,
Schoffels en Hakken»

Gebr. Barendsen
Hoe geet et oew, in oew trouwdag Jan?
Best kerel, wie et altied

Tarvobrood van Schurink.


