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VEILIG VERKEERSWEEK
Het bestuur van Veilig Verkeer verzoekt be-
langstellenden goede nota te willen nemen
van een elders m dit nummer geplaatste ad-
vertentie, betreffende het programma in de
Veilig Verkeersweek.
Zij hoopt dat de belangstelling voor alle rit-
ten groot zal zijn.

BUITENGEWOON HUWELIJK
Onder zeer grote belangstelling had donder-
dagmorgen alhier het huwelijk plaats van de
heer H. Gosselink en mej. H. Rietman. In
een landauer, bespannen met 2 paarden, werd
naar het gemeentehuis gereden, waar de
L.R.V. „de Graafschaprijders" een erehaag
vormden. Bij het verlaten van het gemeente-
huis werd hun een eresaluut toegebracht. Van
deze vereniging is de bruidegom werkend lid.

GELDERS MELKEXAMEN
Uitgaande van de Coöp. Stoomzuivelfabriek
te Vorden werd op de boerderijen ..'t Addink"
van G. J. Wuestenenk en „'t Ham" van G.
Bochgelman het Gelders melkexamen gehou-
den onder leiding van de heren voormelkers
Wuestenenk en Lichtenberg (Vorden) en Bie-
leman (Almen).
Het diploma werd toegekend aan: G. Antink,
H. Berendsen, J. A. H. Bleumink, H. W. T.
ter Bogt, G. W. Klein Bramel, G. Knoef, J.
A. Korenblik, J. Lenselink, W. B. J. Lichten-
berg, A. Maalderink, G. Meenink, A. J. W.
Memelink, Th. Nijenhuis, A. J. Nijkamp, W.
Onstenk, D. J. Pardijs, W. Pardijs, J. J. Re-
gelink, A. Ruesink, R. Groot Roessink, C. }.
G. Ruiterkamp, E. H. Wesselink, G. J. Wes-
selink, A. Wuestenenk en T. W. Winkel.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer G. J. Beernink,
behaalde te Arnhem het diploma herenkap-
persbediende.
Aan de Gemeentelijke Middelbare Handels-
avondschool te Zutphen slaagde voor het di-
ploma driejarige nandelsavondschool onze
plaatsgenoot H. Kip.

SCHOOLVOETBAL
Zaterdagmiddag werd onder auspiciën van
Voetbalvereniging Vorden op haar terrein de
jaarlijkse school wedstrijden gehouden, welke
eindigden met een overwinning van de Chr.
School, Baakseweg. De uitslagen waren als
volgt: R. K. School Kranenburg— Chr. School.
Baakse weg 0—1; O. L. Dorpsschool— Chn^t
School Wildeborch 4—0. Verliezersronde^W
R.K. School Kranenburg— Chr. School Wilde-
borch 4—0. Winnaarsronde: O. L. Dorps-
schOol— Chr. School Baakse weg 0—3.
De einduitslag is dus als volgt: 1. Chr. School
Baakse weg, 2. O. L. Dorpsschool, 3. R.K.
School Kranenburg en 4. Chr. School Wil-
denborch.
Na afloop reikte de heer D. te Slaa namens
het bestuur der Voetbalvereniging Vorden aan
het winnende schoolelftal met een toepasselijk
woord de wisselbeker uit, welke vorig jaar
gewonnen was door de O. L. Dorpsschool. Hij
dankte tevens de heren J. Koster en L. Rou-
wenhorst, leden van de jeugdcommissie, welke
deze middag hadden georganiseerd en geleid.
In de pauze werden de jongelui getrakteerd
op limonade en koekjes. Jammer was het, dat
er van het onderwijzend personeel zo goed als
geen belangstelling was.

ONDERLINGE VISWEDSTRIJD
Zondagmorgen hielden de leden van de Vor-
dense Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars"
een onderlinge wedstrijd, waaraan 25 leden
deelnamen. Er werd gevist in de Baakse Beek
nabij de Groene Jager. De vangst was zeer
slecht. Slechts twee deelnemers vingen vis, n.l.
de heer J. Krauts, 260 gram en A. Meenink,
215 gram. Zij kregen resp. de eerste en tweede
prijs bestaande uit een verzilverde beker met
het wapen van Vorden en een fiets-buiten-
band.
De heer A. Bello, voorzitter, reikte na afloop
in café De Groene Jager de prijzen uit. Hij
vestigde de aandacht op de viswedstrijd te-
gen Almen, welke op zondagmorgen l juli in
het Groene Kanaal gehouden zal worden van
6—8 uur.

BEDRIJFSVOETBAL
Op het Gemeentelijk sportpark werden in de
bedrijfsvoetbalcompetitie ae volgende wed-
strijden gespeeld: Empo II— Lederwarenfabr.
v/h Albers 1—13; Empo I— Gems I 1—4. Rust-
stand 1—0 voor Gems. De partijen deden bij
deze laatste wedstrijd niet veel voor elkaar
onder in het veld, doch dank zij het meer
enthousiaste spel der Gemsmannen deed dit de
balans in het voordeel overslaan.
Woensdagavond speelden Vleeswaren I tegen
Zuivel I. Uitslag 2-2.

MILTVUUR
Bij een rund van de landbouwer A. is milt-
vuur geconstateerd. Het kadaver is vernietigd.

KERKDIENSTEN zondag 17 juni.
Hervormde kerk.

9 uur en 10.30 uur Eerw. Heer Haveman,
van Heemstede

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. }. Langstraat.

öeref. Kerk •
9.30 uur en 3 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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 16 juni van 5 uur tot en met
zondag 17 juni Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 8 t.m. 14 juni.
Geboren: z. van H. Stapper en G. Stapper-
van Schelt.
Gehuwd: E. J. Kamperman en J. A. Boers-
broek; G. J. Grevink en J. G. Kreunen; H.
Gosselink en H. Rietman.
Overleden: M. J. Borgonjen, m., 79 jr.,
overl. te Zutphen.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 73 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 60.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

COÖP. WERKTUIGENVERENIGING
M.E.D.O.

De Coöp. Werktuigenvereniging M.E.D.O.
in groot verband vergaderde in café „'t Wapen
van 't Medler". Wegens afwezigheid van de
voorzitter, de heer A. F. J. Waarle, stond deze
vergadering onder leiding van de heer F. H.
Bouwmeester. In zijn openingswoord wees hij
er op dat dit de zesde jaarvergadering was en
dat er, ondanks verschillende moeilijkheden,
toch door een eendrachtige samenwerking
goed resultaat kon worden geboekt. Ook
heer D. Klein Bleumink, welke de vereniging
steeds met raad en daad terzijde heeft gestaan
komt een woord van dank toe, aldus spi. Laat
dan ook bij de voortduur de Coöperatieve ge-
dachte steeds onze leus blijven „Eendr
maakt Macht". In het afgelopen boekjaar
ben de machinisten steeds hun werk bij elk
der leden op correcte wijze ten uitvoer ge-
bracht, waarvoor hun lof werd toegezwaaid.
Uit het jaarverslag van de secretaris-penning-
meester bleek, dat in het afgelopen jaar met
de dorsmachine 6441/2 uur was gedorst. Het
ledental bedraagt thans 83. De aankoop van
een maaibalk en graanmaaier stemde tot volle
tevredenheid. De kosten hiervan waren resp.
f 1.218,07 en ƒ 4.350,15. Vervolgens was m
het afgelopen boekjaar op de dorskast een
inlegapparaat en stro-persbinder gemonteerd
ten bedrage van ƒ 1.680,- en ƒ 5.137,-. Ook
was de nieuwe machineloods tot stand geko-
men voor ƒ 4.155,71 alsmede een nieuwe
ploeginstallatie voor ƒ 1.142,15. Besloten werd,
na afschrijving enz. het overschot ad ƒ 78,48
aan de reserve toe te voegen. Bij de gehouden
bestuursverkiezing werden de aftredende be-
stuursleden A. F. W. Waarle, G. J. Sloëtjes en
G. W. Weenk herkozen, evenals de aftredende
commissaris, de heer H. J. Egging. Besloten
werd het bestuur voor elke vergadering en de
kascontrolecommissie voor het controleren
der boeken een vergoeding van ƒ 1.50 toe te
kennen.
Het bestuur werd gemachtigd ten behoeve
van de dorsmachine t.z.t. een zwaardere trac-
tor aan te kopen en de oude van de hand te
doen.
Indien het bestuur zulks wenselijk vindt zal
hiervoor een ledenvergadering worden be-
legd. Ook /al getracht worden een nieuwe
tractor mestverspreider aan te kopen. In de
komende hooibouw zullen de leden bij het
persen van hooi voorrang genieten en indien
de tijd /u lks toelaat zullen ook niet-leden
hiervan gebruik kunnen maken.

HER V. KERK
Zondag 10 juni was een bijzondere dag voor
de Hervormde Gemeente Vorden. De kerke-
raad had een beroep gedaan op de autobe-
zitters, waarmede de ouden van dagen en de
minder validen werden opgehaald. Velen heb-
ben hier een dankbaar gebruik van gemaakt
en de dienst welke geleid werd door Ds Lang-
straat bijgewoond.
Na de dienst kregen de oudjes de gelegenheid
om de gerestaureerde kerk te bezichtigen.
Ds Langstraat verklaarde een en ander over de
laatste restauratie en vertelde ook verschil-
lende bijzonderheden over de tijd in welke
de kerk gebouwd was en over de veranderin-
gen die in de loop der eeuwen aan het gebouw
hadden plaats gevonden.
Zondag 24 juni zal weer een dergelijke dienst
gehouden worden onder leiding van Ds Jan-
sen. Ook dan zullen weer ouden van dagen op-
gehaald worden. Een woord van dank aan de
autobezitters voor hun belangeloze medewer-
king is hier zeker op zijn plaats.
Het ligt in de bedoeling van de kerkeraad
voortaan jaarlijks een dienst voor de ouden
van dagen te organiseren.

BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grote rol.
Een beheerst examen doet U met

Mijnhardt's Zenuwtabletten

VOETBAL
Alleen Vorden II was zondag in touw. Zij
ging op bezoek bij Keyenburgse Boys III voor
haar laatste competitiewedstrijd en won hier
met 2-1.
A.s. zondag zet Vorden II de bekerwedstrijden
voort met een wedstrijd tegen Epse I op het
Vorden-terrein.
Dank zij enkele versterkingen is Vorden II de
laatste tijd heel wat mans, getuige de klinken-
de overwinning op K.D.C. III in de vorige
bekerwedstrijd.
Epse behoort tot een der sterkste tweede klas-
sers, y.odat het Vorden niet zal meevallen een
eervol resultaat te behalen. Wanneer de spe-
lers echter het enthousiasme kunnen opbren-
gen van de laatste wedstrijden, is alles moge-
li jk en kan het er duchtig spannen.

BUURT VOETBAL
Zaterdagavond speelden de elftallen Delden I
en Veldwijk I op het gemeentelijk sportpark
een wedstrijd tegen elkaar. De baten hiervan
waren bestemd voor de kleedgelegenheid.
Jammer was het dat de weersomstandigheden
minder gunstig waren, zodat de belangstel-
ling beneden de verwachting bleef. Veldwijk
won deze spannende wedstrijd met 1—0, dank
zij het feit dat het merendeel der spelers uit
actieve voetballers bestond. Delden gaf kra-
nig partij en een gelijk spel zat er voor haar
toch nog wel in, maar kwam er niet uit.

RATTI-NIEUWS
In verband met het gesloten seizoen, waardoor
de wedstrijden, die niet meer van belang zijn
voor de bezetting van de onderste of bovenste
plaats niet meer worden gespeeld, werd ook
de voor j.l. zondag vastgestelde competitie-
wedstrijd Ratti I—Halle I afgelast. De compe-
titie is hiermede voor Ratti dus geëindigd.
Wel werd er zaterdagmiddag een vriendschap-
pelijk partijtje gespeeld tussen een Ratti-com-
binatie en een elftal van de Jeugdgevangenis
uit Zutphen. De eerste helft toonde Ratti zich
onbetwist beter en wist de voorhoede door
goed samenspel een verdiende 3—0 voorsprong
te behalen. Na de rust scheen Ratti op haar
lauweren te gaan rusten, waardoor de gasten
hun achterstand inhaalden (3—3). De thuis-
club scoorde hierna nog 3 maal, terwijl de
bezoekers nog twee maal net net vonden, zodat
het einde van deze sportieve ontmoeting
kwam met 6—5 in 't voordeel der Rattianen.
De Ratti-reserves speelden in Vierakker hun
laatste competitiewedstrijd tegen Socii II, wel-
ke ontmoeting een 6—2 zege voor de thuisclub
opleverde. A.s. zondag staat er voor Ratti I
een ontmoeting op het programma tegen St.
Walburgis I te Zutphen, waar een grote
sportdag wordt gehouden.

Uitslag stemming verkiezing Leden 2e kamer der S.G.
op 13 juni 1956 te Vorden.

PARTIJEN
K.V.P. P.v.d.A. A.R. C.H.U. V.V.D. C P.N. St. Ger. Ger. P.V N.U. N.O.U.

1. Nutsgeb.

2. Sch. 't Hpge

3. O.L.S. dorp
4. R.K. school

5. O.L.S Linde

Totaal
Totaal '52
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4
1
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1
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4
6
l

14

8

1
2
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6
2
2

4
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2

5
5
8
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ZIEKTE-EPIDEMIE NOG NIET
BEDWONGEN

De vreemde ziekte, welke hier sedert enkel
weken heerst en die door de bevolking ge
doopt is met de naam „Vordense griep" maaki
nog steeds nieuwe slachtoffers, hoewel in min
dere mate dan voorheen. De Gezondheids
dienst in den Haag heeft geadviseerd de scho
len niet te sluiten, daar deze epidemie dit nie
wettelijk verplicht stelt en de ziekte over 't al
gemeen een gunstig verloop heeft. Van me
dische zijde deelde men ons mede dat de ziek
te ontstaat door een virus, zoals met griep, ma
zelen e.d. het geval is. Zij vertoont soms enige
verwantschap met meningitis of met paratyfu
en in andere gevallen weer met de bekende
rode hond, wat het echter beslist niet is. Ir
bi jna alle gevallen heeft de patiënt in meer o
mindere mate hoofdpijn. Kenmerkend vooi
de/e ziekte, waarvoor ook in medische krin
gen geen naam bestaat, zijn de wisselende
koortsaanvallen.
Zij kwam voorheen slechts sporadisch voor
doch heeft in Vorden merkwaardigerwijze d<
voi 111 van een epidemie aangenomen. De duu
varieert van enkele dagen voor de lichtere ge
vallen tot enkele weken voor de zwaardere
Het totaal aantal gevallen neemt gelukkig a
weer af. De Nutskleuterschool blijft echte
voorlopig nog gesloten.

COLLECTE
„HERWONNEN LEVENSKRACHT"

Ten bate van de R.K. Vereniging tot Bestrij
ding van t.b.c. „Herwonnen Levenskracht
werd alhier een collecte gehouden, welke ruirr
ƒ 35.— opbracht.

RESTAURATIE R.K. KERK
Naar we vernemen zal de toren der R.K. Kerl
op de Kranenburg binnenkort worden geres
taureerd. Het is namelijk dringend noodzake
lijk gebleken, dat de genele toren van nieuw
leien /al moeten worden voorzien, daar hè
houtwerk anders begint weg te rotten. Binnen
enkele weken hoopt men met de herstel
werkzaamheden te beginnen, zodra het wee
hiervoor gunstig is. Het werk zal worden uit
gevoerd door de fa's Sligtenhorst te Doetin
chem en Besselink te Ruurlo.

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 23 juni, 8 uur

De grote succesfilm

Koning der Manege
met: Rudolf Schock, de Richard Tau-
ber van het witte doek - Germaine
Damar - Fritz Imhoff.

Rudolf Schock, bekend uit „De levens-
roman van Richard Tauber" zal
wederom ieders hart veroveren met
zijn prachtige zang en spel.

Liefde, circussfeer en een gouden stem.

Toegang 14 jaar.

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
Dinsdag 19 juni

Veiligverkeersrit
voor wielrijders. Lengte i 15
km. Inleggeld 50 et. p.p.

Woensdag 2O juni

Veiligverkeersrit
voor auto's, motoren en brom-
fietsen. Inleggeld f 1. —.

Donderdag 21 juni

Bromlietsverkeers-
examen
voor diploma. Inleggeld f 0.75.

Start elke rit 's avonds 7 uur
Marktplein.
Donderdagmorgen wordt het prak-
tisch verkeersexamen voor de
jeugd gehouden.

„Het Binnenhuis"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden - Telefoon 314

Agentschap Stomerij Palthe

Balastore Zongordijnen
in alle breedtes voorhanden

Metalen Zonwering
Zonneschermen

Markiezen
A. POLMAN

Administratiekantoor S. A. Huizinga
't Hoetink, C 29 - Telefoon 463

Boekhoudingen, belastingzaken en all
verzekeringen.

N.B. De geruchten omtrent een voor
genomen emigratie zijn volkomen

onwaar.

Oranjeleesl WilJenhorch
Heden zaterdagavond
opvoering door de Wildenborchse
Toneelvereniging van het blijspel

„Liefde om de ijskast''

Entree f 1.— Aanvang 7.30 uur

Gevraagd Magazijnbediende
bij Groothandel in Kruidenierswaren te
Zutphen.
Brieven onder no. 15 Bur. Contact.

MicrostIgeneesmiddel bij In-
fectieuse Bronchitis bij
pluimvee.

Verder steeds vers verkrijgbaar

f diphterit-Habé
entstof voor uw pluimvee.

Bactosol tegen snot.
Vermex ter bestrijding van
lint- en ronde wormen.
Geeft al uw jongvee, pluim-
vee, biggen, lammeren enz. bij
slechte groei en vooral na
ziekte
De Vitamine Stoot Vicasol
l capsule bevat 500.000 I.E.
Vitamine A; 250.000 I.E. Vi-
tamine D 3; de vitamine's van
het B complex, alsmede K 3.

Allen produkten van Lab. Dr. De Zeeuw

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
20 juni

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Wij leveren nu af f e
D O E L M A T I G E

vfoeren
Behalve linoleum leggen wij thans ook de

moderne cumaronhars en plastic-asbest tegel-
vloerbedekkingen van het betrouwbare fabrikaat
Linoleum Krommenie. Vooral bestemd voor
winkels, kantoren, café's, kerken en voor gangen,
keukens, badkamers en halls in woningen.

Vraag Nom kleurenhlders

cumaronhars tegels jn 1 7 fraaie

gemarmerde kleuren door en door,
waarmee talloze combinaties
mogelijk zijn.

p/asf/c-asbesf tegels soepe, en toch

slijtvast; grote bestendigheid tegen
zuren, alkaliën en vetten. In 10
aantrekkelijke kleuren.

FABRIKAAT KROMMENIE

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!

Geeft Vader zondag
een prima portefeuille,
portemonnaie, een
terke tas enz.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Hardbaord
n verschillende ma-

ten, koopt U het
oordeligst bij

BELTMAN,
Boslaan 13, Warns-
veld.

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Goeienmergen,
Jan Berend!

De loch is nog al los,
tegenwoordig. Za'k 'n
dekkleed halen bie

Gait Willem
den Zadelmaker, urn
over et heuj te smieten?
Joa, da's wel goed,
Derk Hendrik, haalt
ter moar ene!

Vrijdag 22 juni nog
plm. 300 veelvlezige
1-daags mestkuikens
af te geven.
Wie heeft interesse v.
N.H. blauwe X hamps
ofredsen N.H.blauwe
X WL.? Geef dan even
een seintje en 't komt
voor elkaar.
Weenk's Broederij
Linde, telefoon 559

Te koop Sparta MO-
TOR, 250c.c. 1954
compleet in prima st.
f875 Stationsweg 12.

Diegene die een KA-
NARIEVOGEL ge-
vangen heeft (kleur
oranje No. 3895-9-'55)
wordt beleefd verzocht
deze terug te bezorgen
bij H. J. Kip, Insulin-
delaan 28.

Te koop 2 paards
GRAS-MAAIMA-
CHINE in zeer goe-
den staat A. Dimmen-
daal, 't Medler D 106

Tekoop^ha. HOOI-
GRAS, G. M. Jansen
B 94 Vorden.

Te koop toom zware
biggen en eetaardap-
pels, M. A. Helmink,
Delden, Vorden.

Te koop i 2 ha. zw.
HOOIGRAS, Jan KI.
Ikkink, Wildenborch

N.o.Z.

Te koop % h.a.
HOOIGRAS, op
Wientjesvoort.

de

Te koop BIGGEN en
EETAARDAPPELS
D. Lettink, Linde.

Te koop, populair
EETAARDAPPELS
bij G, J. Sloetjes

D 167 Vorden

EETAARDAPPELS
te koop, rode star.

L. H. Visschers
Galgengoor C 111

Een

elektrische kachel
voor koude zomer-
dagen!

Elektro-, Radio- en
Televisiebedrijf

P. Dekker, Vorden

Examens
achter de rug?
Geniet dan van uw
vakantie met een

Gazelle of
Rudge rijwiel

van

Fa. K. Siersma
Keuze uit meer dan 150
toer-, sport- en kinder-
rijwielen in diverse kleu-
ren en modellen

Overwelving 3
Telefoon 2824

Inruil - Verkoop
Verhuur

Voor goed verzorgd

DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters.

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar:

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!

Abonnementsprijs slechts f 2.50 p. jaar

De leden van Concordia ko-
men vanmiddag het oude pa-
pier ophalen.
Legt U het even klaar?
Hartelijk dank.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijk
ondervonden.

J. Burkink
R. H. Burkink-

Steenblik

Vorden, juni '56.
B 95.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan familie, buren en
vrienden voor de vele
blijken van belang-
stelling, die wij moch-
ten ontvangen bij ons
40-jarig huwelijksfeest.

D. J. Jolink
G. J. Jolink-

Wisselink
Vorden, juni '56.

Daar het ons niet mo-
gelijk was van ieder
persoonlijk afscheid te
nemen voor ons ver-
trek naar Amerika,
roepen wij vrienden
en bekenden een har-
telijk vaarwel toe.

A. J. Eggink
A.G.M. Eggink-

Gerritsen

a/b s.s. „Zuiderkruis"

Toekomstig adres: R
20, Dragoon Trail
Mishawaka, Indiana,
U.S.A.

A.s. echtpaar, reeds
enige malen teleurge-
steld in hun pogingen
om woonruimte te ver-
krijgen, zoekt langs
deze weg de beschik-
king over l ongemeub.
kamer(s) met gebruik
van keuken, in Vor-
den of omgeving.
Brieven onder no. 5
bureau van dit blad.

Jongelui, die wensen
te trouwen, zoeken
woongelegenheid te-
gen half juli.
Inlichtingen Bureau
Contact.

De aangekondigde
vakantie van Dr. W.
N. LULOFS is tot

nader bericht

uitgesteld.
Wegens sterfgeval

heden zaterdag

gesloten
NICO K E U N E

Voor de winkel een
NET MEISJE gevr.
Luimes, Weg n. Laren
149, Zutphen.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Te koop bij inschr.
HOOIGRAS. Briefjes
voor dinsdag 19 juni
n.m. 6 uur inleveren
bij G. ten Have,

Stationsweg 2.

Te koop alle soorten
KOOLPLANTEN.
Wed. B. Heuvelink,

Kranenburg

Voor- en
achtertouwen

voor de hooibouw.

G. W. Luimes
Telef. 421

Op dinsdag 19 juni hopen onze lieve
ouders

H. Gosselink
en
G. Gosselink-Brandenbarg

hun 25-jarige huwelijksdag te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen

Jan en Annie
Henk
Annie

Linde, juni 1956.
„'t Nieuw Mombarg"

Dinsdag 19 juni hopen onze geliefde Q
ouders, behuwd- en grootouders

H. J. Veenhuis
en
G. A. Veenhuis-Zweverink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen, be-
huwd- en kleinkind

Mine en Gerrit
Dinie
Jan en Marie

Vorden, juni 1956.
„Haegje"

Gelegenheid tot feliciteren 's
middags van 4—5 uur in café
Lettink, Almenseweg Vorden.

Op maandag 18 juni hopen onze ge-
liefde ouders en pleegouders

H. Aalderink

en

f » On mnanHan 18 iuni Vinnen nnrï> nr<>~ J j
X
X
X
X
X

hun 25-jarige echtvereniging te her- X
denken. V
Dat zij nog lang voor elkaar en voor w

gespaard mogen^Wijven is de
hun dankbai^kinderen

H. W. Aalderink-Schilderink

ons
wens van

Riki en
Wim
Johan

Vorden, Zwarteweg 26.

X
Henk u

X
X
X

Receptie op dinsdag 19 juni
van 5.30—630 uur in de zaal U

Xvan café ,,de Zon" te Vorden.

Wij kunnen Vader
nu eenmaal niet vergeten!

Ook op zijn dag:

een overhemd
een zelfbinder
een paar sokken
een doos zakdoeken

TEL. 381

\ TT ri ri TIfvV SSER

Vaderdag 17 juni

,.De Speciaalzaak" heeft de groot-
ste sortering ook in bij-artikelen.

G. W. Eijerkamp
„Y Centrum"

Staat altijd l euk!
Wij ontvingen weer

Sportieve kinderjacks
en korte jasjes in po-
plin en wollenstof.

Meisjesjurkjes

É%VISSERTEL 381

De Algemene Kunstzijde Unie N.V.
vraagt voor haar fabriek aan de Tivolilaan

te Arnhem

Mannelijk Personeel
van 18 tot 45 jaar

VOOR OPLEIDING TOT PRODUKTIEARBEIDER IN
PLOEGENDIENST.

Vervoer per eigen bus langs de route Epse,
Gorssel, Zutphen, Arnhem of de route Leesten,
Vierakker, Wichmond, Vorden, Warnsveld,

Zutphen, Arnhem*
Sollicitanten kunnen zich op iedere werkdag van 8.30—12
uur v.m. bij de fabriek aanmelden.
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan Alge-
mene Kunstzijde Unie N.V., Personeelsafdeling T.A., Vel-

perweg 76, Arnhem

Bovendien bestaat er gelegenheid tot
aanmelding of tot het vragen van inlich-
tingen pp dinsdagavond a.s. om half acht
in café-restauraflt „De Wijnhuistoren"
(voorheen Hotel J"et Rad"), Groenmarkt

te Zutphen.

Extra bulletin
DE NIEUWE PARTIJ VOOR WONINGBOUW
EN EETLUST

heeft bij de verkiezingen van woensdag j.l. alleen in
Vorden 1250 stemmen gehaald, dat is ± één uit ieder
gezin, dus alle huisvrouwen stemden op Bakker Schurink.
Dat is meer dan we durfden hopen.
Wij danken onze kiezeressen hartelijk voor hun ver-
trouwen en zullen zeker voor hun belangen blijven zorg
dragen.

bakker Schurink

zondag aan l/ ader!
WANT WIJ HEBBEN VOOR HEM:

Overhemden
Zelfbinders
Sokken, Anklets
Hoeden, Petten enz.

Prima kwaliteit en grote keuze

Looman - Vorden

30 jonge HENNEN
te koop, WLxH. aan
en tegen de leg, bij
Boersbroek, Zutph.w.
Vorden

100 jonge HENNEN
te koop, sussex.
H. Lindenschot, E 81
Linde.

Jonge HENNEN te
koop, witXhamps.
H.Robbertsen. Delden

Toom beste BIGGEN
te koop. H. ƒ. Rietman
Gr. Starink, Warken

8 zware BIGGEN te
koop. G. W. Winkel
„'t Gazoor".

3 zware BIGGEN te
koop. T. Roeterdink
B 21.

Toom BIGGEN te
koop. A. Wassink,

Nieuwstad

Een drag. GELT te
koop, 18 juni a.d. teil.
en 3 biggen.
B. Rouwenhorst,

„den Kerkhof

Sdekr. b.b.ZEUGJES
te koop. Wed. D. J.
Wensink, Linde E 87

Toom beste BIGGEN
te koop. T. Schotsman
Veld w ij k C HO.

Toom BIGGEN te
koop. E. v. Zuilekom,
C 82. n.o.z.

Te koop enkele perc
HOOIGRAS en hooi-
ruiters (dakruiters).
Kasteel Vorden.

Heren/jongens FIETS
te koop, koopje.
G. Hilferink Jr.

Het Hoge 48

Te koop 'n perceeltje
HOOIGRAS. Briefjes
inlev. voor maandag-
avond 5 uur. R. Groot
Nuelend, Delden B 38

yz h.a. zwaar HOOI-
GRAS te koop.
A. L. Grotenhuis,

Hengeloseweg B 7

Te koop gele kool-
raapplanten, kropsla-
planten en boeren-
koolplanten fijne krul
bij Wed. Nifenhuis
„Vrede" Zutph.weg
N. op donderdagv.m.

Te koop een hout-
loods 7x6 m. en een
houten gebouw op
stenen voet. Vloeropp.
70 m2, grote zolder-
ruimte, bij A. G. Trag-
ter, Telef. 256 Vorden

A.s. zondag 2 uur
voor de G.V.B.-beker

Vorden II -
Epse l

Breng volgende week
uw roestige teil

of ketel.
Ze worden weer nieuw

NICO KEUNE

Elektricien
gevraagd

Elektro- en Radiobedr.
R DEKKER

40 are zwaar HOOI-
GRAS te koop.
Seesing, 't Groenendal



S
Pracht collectie
overhemden,
zelfbinders, sok-
ken in wol en
crepe mousse,
manchetknopen,
enz. enz.

H. LUTH
Doet hier uw voordeel mee!

250 gr. Margriete, heerlijk koekje 49 et
250 gr. Vruchtengries 42 et
250 gr. Bitterkoekjes-pudding 45 et
500 gr. zachte zeep 39 et
3 pakjes pudding 49 et
500 gr. havermout 29 et
3 stukken toiletzeep met grote spons

cadeau
ALS EXTRA RECLAME:

Boterhamworst, Haagse leverworst en
rookvlees, samen 150 gr. 59 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

. GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

17 juni Vaderdag w juni
Geef vader een blijvend geschenk geef
een

Remington Super 60
elektrisch scheerapparaat
Bij inlevering van elk oud
apparaat f 20.— reduktie.

VERDER

Lectric Shave
maakt droogscheren een genot.

Diverse After Shave Stick's, Crême's,
Scheer apparaten. Kwasten, Brylcrême,
Vicrême ene.

Drogisterij

„De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Chem. reinigen Verven

Geachte Cliënten!
Daar het nog steeds zeer druk is, kunnen
wij U nog niet regelmatig bezoeken.
Daarom verzoeken wij u beleefd 's maan-
dags vóór 9 uur bericht te zenden, zodat
U er dan zeker van bent, dat Uw goede-
ren dezelfde dag worden afgehaald.

Bij voorbaat vriendelijk dank.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.

Geef Vader
een nuttig geschenk

PRACHT SORTERING:

Overhemden, Zelfbinders,
Zakdoeken, Bretels,
Sokophouders, enz. enz.

Schooldermant
VORDEN

Ook in Hong Kong
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want: "

Een retourtje
Hengelo-Hong Kong
„Scheepsreparatie in Hong Kong", meldde de telefoon
De monteur van de grote machinefabriek pakte z'n
koffer. Het vliegtuig stond al klaar.

Zo ver van huis en haard was hij nog nooit geweest.
Beetje griezelig maar toch wel leuk en spannend.
Eens even zien of hier nog veel te vinden is wat westers
aandoet. Internationaal handelscentrum. Belangrijke
havens. Veel Engelse invloeden natuurlijk. Holland
was ook present met. . . Heineken's Bier. „Hoe is het
mogelijk", dacht de monteur, „hier helemaal .

Ja, ook in Hong Kong, de Britse kroonkolonie op het
eiland Victoria. Heineken is niet voor niets de groot-
ste bierexporteur van Pilsener Bier ter wereld! In
Barchem en Biak, in Buurse en Buffalo, in Borculo

t Bombay, overal wordt precies hetzelfde bier ge-
onken: Heineken's Bier.

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd
• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier.
dat daardoor ook véél

langer goed
blijft

Weer thuis, zegt onze monteur, terwijl hij z'n welkom-
thuis glas Heineken's heft: „Éérst een sterk verhaal,

kunt het geloven of niet, maar de mensen van
Kong drinken dit bier ook. Enne . . ze vinden

ïet razend lekker."

,'

Heineken's Bier

maar enkele w e k e n ! ! ! ! !
De examens zijn dan weer achter de
rug, en de VACANTIE begint! Vraagt
nu een mooie SPORTFIETS, zo'n pracht

van een

Empo of Gazelle
van

E. J. LETTINK
Almenseweg — Telefoon 474

Niet duurder dan een ander,
maar onbetwist de beste!

Oerdegelijk - Lichtlopend - 100 pCt. garantie

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

Leuk en vlot
gekleed gaan
KOMT ONZE COLLEC-
TIE IN

Dames japonnen
EENS ZIEN.

Nylon japonnen reeds vanaf f 31.95
Kinderjurkjes
Kinderblousjes

H. LUTH Vorden

Gemakkelijke

Pantoffels

*
Echt iets om uw man of vader
te geven op

Vaderdag.

Bij ons vindt U ze in verschil*
lende soorten, zoals Kameel-
haar-, Cosy- en Leerpantoffels*
Tevens Romika-import.

Kijk daarom voor Vader-
dag eerst bij

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

J* Boeve, Marktplein 4 te Epe,
vraagt voor direct tot 15 septem-
ber flink meisje* Goede verzorging
en goed loon* Intern*

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 80 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisteri) en
Potohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Speciale aanbieding
stalen

Slaapkamer-
ameublementen

Joh. Heerink
Woninginrichting
Zutphenseweg
Telefoon 383

H.K. Landbouwers
Wij vragen kippen en
hanen en willen sterk
bewijzen, dat wij be-
talen de hoogste prij-
zen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283
Telef.kosten worden
vergoed.


