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BEZICHTIGING LANDGOED
„DE WIERSSE"

Wat een voorrecht voor ons, Vordenaren, wat
een hoopvolle verwachting voor de Gezinszorg
van de gemeente Vorden, wat een prijzens-
waardige charitatieve geste van Majoor en
mevrouw W. E. Gatacre—de Stuers, niet alleen
op Pinkster-Maandag hun rijk aangelegd,
keurig onderhouden park open te stellen, ter
bewondering van het publiek, doch zich ook
veel moeite en financiële offers te getroosten
om de toeristen van heinde en ver een onver-
geeflijke indruk van „de Wiersse" te geven.
Zeer zelden ziet men een zo rijke fauna, een
zo weelderige flora, gecombineerd met riante
vergezichten en schilderachtige waterpartijen.
Het centrale punt van deze natuurrijkdom
vormt het pittoreske kasteel, reeds gebouwd
in de 16e eeuw, gerestaureerd en uitgebreid
in de 18e en 20e eeuw, met een fantastische
entourage.
Hier imponeert de gehele natuur. De schitte-
rende lanen met hun eeuwenoude groepen
beuken, eiken en berken. De rijke vogel-
wereld, waar al onze bosvogels als het ware
zijn verenigd. De overvloedige plantengroei,
waar diverse zeldzame soorten welig tieren.
Een bloementuin, zo rijk aan kleuren, zo
smaakvol aangelegd. Een schitterende natuur-
tunnel, een indrukwekkend evenement. Een
sporadisch voorkomende Hollandse rozentuin,
in 17e eeuwse stijl aangelegd.
Alles overheersend in grootsheid en kleuren-
rijkdom zijn de volop bloeiende rhododen-
drons. Hier aanschouwt u de rhododendrons
in alle kleuren en in alle bestaande variëtei-
ten. Hier past een ingetogen zwijgen, slechts
verbroken door een spontaan f luisteren: ̂ ^
Sprookjesland! Overweldigend! Onvergetelijk!^^
Het Comité twijfelt er niet aan, dat u in grote
getale dit benijdenswaardige natuurreservaat
zult aanschouwen. U zult zeer voldaan terug-
keren en u steunt daarmee de zo bij uitstek
sociale instelling van de Gezinszorg, zowel de
Katholieke als die van het Groene Kruis te
Vorden.

KERKDIENSTEN Zondag 22 Mei.
Irene.

9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen.
Medlerschool

10 uur Vicaris J. A. Rietberg, v. Warnsveld.
Oeref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds F. C. Zwaai Jr.,
van Winterswijk

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

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 21 Mei van 5 uur toten met
Zondag 22 Mei Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 78 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 45.—

Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 13 t.m. 18 Mei.
Geboren: z. van J. J. van Hamond en H. J.

i Hamond-Kappert; d. van J. W. Baank
G. Baank-Hendriksen.

Ondertrouwd: H. Leemkuil en H. G. ter Haar,
Overleden; D. Wagenvoort, m., 84 jaar.
overleden te Warnsveld.

Wrijf Kou en Pijn
met DAMPO

BIOSCOOP
De film, die vanavond in het Nutsgebouw
draait, is een groots opgezette revue-operette,
waaraan een keur van grote artisten meewer-
ken, o.a. Magda Schneider en Willy Fritsch.
Het is een prachtige kleurenfilm, met muziek
die een ieder graag hoort. Het hoofdthema
wordt gevormd door ' de bekende Duitse
schlager: „Wenn der weisse Fliedér wieder
blüht". Het orkest van Egon Kaiser speelt de
zoetvloeiende melodieën en de dansen worden
uitgevoerd door Liselotte Koster en Jockl
Sta hl.
Het is echt een film om u in een plezierige
stemming te brengen, iets waar we in deze
koude voorjaarsdagen wel behoefte aan
hebben.

N.V.V.
De afd. Vorden van de metaalbewerkersbond
heeft onder voorzitterschap van de heer G.
Koerselrnan in café „De Zon" een ledenver-
gadering gehouden.
Besloten werd om op 2e Pinksterdag met 42
leden deel te nemen aan het N.V.V. zomer-
feest te Arnhem.
Daar de afd. in September haar 10-jarig be-
staan hoopt te herdenken, werd besloten dit
feest op een nader te bepalen dag te vieren,
in overleg met het hoofdbestuur.

Vrouwenbond N.V.V.
De Vordense leden van de N.V.V.-vrouwen-
bond hebben een uitstapje gemaakt naar
Deventer. Zij bezochten daar de tentoon-
stelling van handwerken van de Deense kunst-
nijverheid. Verder bezichtigden zij de beziens-
waardigheden van Deventer, onder leiding
van een lid van Vreemdelingenverkeer aldaar.

C.J.B.T.B.
Onder voorzitterschap van de heer B. Tuitert,
hield de afd. Vorden van de C.J.B.T.B. een
ledenvergadering. Omdat het ledental is toe-
genomen werd besloten het bestuur met een
lid uit te breiden. Gekozen werd de heer H.
Regelink. In de vacature Kornegoor werd ge-
kozen de heer H. J. Rouwenhorst. Voor het
seizoen 1955—1956 werd als adviserend K.I.-
bestuurslid gekozen de heer B. Tuitert.
Voor het bezoeken van de nationale toogdag
op 6, 7 en 8 Juli te Groningen gaven zich
enige leden op. De totale deelname-kosten be-
dragen plm. ƒ 7,50, logies inbegrepen.
Aan de door de GOS georganiseerde varkens-
mestwedstrijd zal een groot aantal leden deel-
nemen; aan de door de stichting technisch
jongerenwerk georganiseerde cursus pluimvee-
verzorging zal eveneens door enige leden wor-
den deelgenomen. De pluimveeselecteurs van
de „Eendracht" en „Ons Belang" zullen hun
medewerking verlenen. Een excursie met de
Chr. Boerinnebond zal overwogen worden.
De heer Van Roekei hield een causerie over
„Kopziekte bij rundvee".

NUTSFLORALIA
Hoewel het weer nog koud en guur is, zodat
men er aan twijfelt of de zomer vlak bij is,
storen zich de bloemen en planten hier niet
aan en wordt het tijd voor Futsfloralia om de
stekplanten uit te reiken. Daarom worden alle
kinderen vanaf 6 jaar, die van Nutsfloralia
stekplanten willen hebben, verzocht zich bij
het Hoofd van hun school op te geven.
Degenen, die al naar Zutphen op school gaan
en de dames, niettegenstaande hun drukke
bezigheden, toch nog tijd hebben om een
plantje op te kweken, kunnen zich voor Vrij-
dag 27 Mei 1955 opgeven bij mevr. Emsbroek-
Steenman, Insulindelaan, mevr. Hylkema,
Dorpsstraat en mevr. van Mourik-Spoor,
Apotheek.
Voor 45 cent krijgt men een geranium en een
bladbegonia en bovendien bij de keuring voor
de tentoonstelling nog kans op een mooie
prijs!
De kinderen krijgen voor 35 cent een Punica,
een plant met een dubbel oranje bloemetje
als een roosje en waarvan de plant op één
fuchsia lijkt, en een veelbloemige begonia.
Tal van prijzen worden weer beschikbaar ge-
steld. Ook komt er weer een cursus in bloem-
schikken, hier wordt nog nader over bericht.
De uitreiking van de plantjes van de school-
kinderen geschiedt op Donderdag 2 Juni en

>r degenen, die naar Zutphen gaan en de
_ Heren is dit op Donderdag 2 Juni in de
coffiekamer van het Nutsgebouw van half
vier tot half vijf.

VOETBAL
Vorden speelt a.s. Zondag haar laatste thuis-«Istrijd en waarschijnlijk voorlopig haar

ste in de eerste klas.
soretisch bestaat er voor Vorden nog een

kans j e om de degradatie te ontgaan, doch dan
moeten de beide nog te spelen wedstrijden
tegen Zelhem en Grolse Boys gewonnen wor-
den, wat nogal een zware opgave betekent.
A.s. Zondag ontvangt Vorden Zelhem I en
hier bestaat nog de meeste kans op een over-
winning, temeer daar Zelhem ook al niet tot
de sterksten behoort. Wordt deze wedstrijd
verloren dan staat degradatie vast en zal Vor-
den het volgend jaar in de tweede klas moeten
proberen.
Vorden II is vrij, terwijl Vorden A Zaterdag-
middag in Zutphen tegen A.Z.C. C de strijd
zal aanbinden.

Dameshanden
vragen

GIDSEN GEÏNSTALLEERD
Voor de gidsen van de „Maria-Gorettigroep"
afd. Vorden, was het dezer dagen groot feest.
Niet minder dan 6 adspirant-leden werden
nl. plechtig in de groep opgenomen. De plech-
tigheid vond plaats in het clubgebouw, waar
aalmoezenier, Kapelaan Frankhuijzen, eerst de
insignes wijdde, waarna de meisjes, t.w. Joke
Jansen, Tiny Kosse, Gerda Vreeman, Ria Tak-
kenkamp, Ria Schoenaker en Treesje Wolbert
plechtig hun belofte aflegden. Guido R.
Eijkelkamp speldde hierna de diverse insig-
nes op, waardoor allen tot Gids waren geïn-
stalleerd.



ie ons in de uusse
deur Max Holt
FERIENBLUT

II
Eindelijk is et dan zowiet: de ziekenauto is
d'r. Een zuster van et Grune Kruus is met-
ekotnmen en heel veurzichtig wödt Gradus
d'r in edragen. Zien olde luu gaot met en
de anderen kiekt de auto nao tot e den
drèêi ummegeet en z' em neet meer zeen kont.
Gradus zut tegen et ziekenhuus op en hè
hopt dat ze nog een heel peusken onderweg
zölt wean. Moor et geet met zo 'n auto gauw,
en eer dat ze d'r erg in hebt holt e veur 't
ziekenhuus stille. De deure geet los en een
zuster kump naor buten. Veurzichtig wödt
Gradus naor binnen edragen en op een ker-
retjen eleg. Effen later lig e in een hagelwit
bedde op een grote zaal, tussen andere zieke
mansluu; wel twaalf bedden staot door. Urn
één bedde steet een wit scharm: woor zol
dat veur wean? Gradus is wel niejsgierig,
moor hè dech ter toch neet an um et te
vraogen en eerlijk ezeg, hè dörft et ok neet
goed. 't Is hier allemaole nog zo vremp veur
em en dan al die onbekende gezichten, dee
zien kante uutkiekt. Ve'leagen dreait e zich
umme op de andere kante en noe zut e niks
meer as een kale mure, woortegen een was-
taofel steet, met een paar glazen d'r op en
zo wat hen.
Dan geet de deure los en zien olde luu komp
binnen um afscheid te nemmen. Mergen komp
ze weer. Noe mot e moor gaon slaopen, zeg
zien mooder. Dan gaot ze weg; inde gank
zöch mooder naor de zaddoek...
„Kom vrouw," zeg Brinkman, „ie mot
wean, alles kan toch nog goed terechte kom-
men en hier is e goed bezorgd." Zelf volt
et em ok zwoor, moor dat lot e neet blieken.

't Geet nog wieter.

De Samenwerking, Linde.
Onder voorzitterschap van de heer J. W. R.
Tiessink werd in café Eykelkamp te Medler
de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van
de coöp. verbruiksvereniging „Samenwer-
king", welke tengevolge van de ongunstige
weersomstandigheden matig was bezocht.
Uit het door de heer Klein Bleumink uit-
gebrachte jaarverslag bleek dat de omzet
over het boekjaar l Oct. '53^-30 Sept, '54
f 93.951,94 bedroeg, tegen f 90.671,24 in het
voorgaande boekjaar. Wat de omzet betreft
was het afgelopen boekjaar een recordjaar.
Ook de financiële resultaten zijn zeer be-
vredigend; na ruime afschrijving resteert nog
een overschot ad f 1470,44, welk bedrag aan
de reserve werd toegevoegd.
Het aantal leden/verbruikers neemt gestadig
toe; dit boekjaar vermeerderde het met 4.
De boekhoudkundige controle werd verricht
door de B.A.G. te Arnhem, waarvan gunstig-
luidende rapporten werden ontvangen. Het
resultaat van de controle-rekening op de
winkeldief, de heer Voelman, vertoont een
uitermate gunstig beeld.
De aftredende bestuursleden, de heren G. J.
Kok en H. Lindenschot, en het aftredend
lid van de raad van commissarissen, de heer
H. Knoef, werden herkozen. Met dank aan
het personeel voor hun activiteit en plichts-
betrachting werd deze zeer geanimeerde
vergadering door de voorzitter gesloten.

GESLAAGD
Voor het diploma E.H.B.O. zijn geslaagd de
dames Jo Barendsen en Ineke Wellink en de
heren S. Aartsen en Jurriëns.
De heer G. Rietman, bedrijfsleider van het

OPENING ZWEMBAD
Hoewel de weersomstandigheden Zaterdag-
middag nu niet bepaald lokten tot een bad,
viel de belangstelling bij de opening van het
zwembad „In de Dennen" niet tegen.
Namens het bestuur verrichtte de heer J. V.
Plas de officiële opening, waarbij hij wees op
de keurige verzorging van het bad en z i j n
omgeving. Hij bracht hiervoor in het bijzon-
der dank aan de badmeester en diens echt-
genote, de heer en mevrouw Jörissen.
Het stemt tot voldoening dat de heren Barge-
man en Tragter aan de kassa weer gereed
s t a a n om de bezoekers te ontvangen.
De rijwielstalling zal verzorgd worden door
de heer Schepers, terwijl de heer Voskamp het
theehuis zal exploiteren. Achter dit alles staat
het zeer gewaardeerde werk van de heer E. J.
Kettelarij. Met de wens dat het een goed
sei/oen moge worden, verklaarde de heer Plas
het bad voor geopend.
Omdat de jeugd bij de opening steeds trouw
tegenwoordig is, had het bestuur aan deze
opening een kleine attractie verbonden, waar-
bij door het winnen van een kleine samen-
gestelde wedstrijd in hardlopen en zwemmen
een grat is /wem-abonnement kon worden ver-
kregen. De eerste prijs belandde bij Jopie
Brandenbarg, de 2e bij Riek te Hennepé, ter-
wij l de 3e prijs voor Dicky Smit was.

UITSTAPJE BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond „St. Martha", maakte
haar jaarlijkse uitstapje. De reis ging langs
de Veluwezoom via Arnhem en Nijmegen naar
Grave, waar de Maas werd over gestoken.
Tegen 12 uur bereikte men 's Hertogenbosch,
waar de eeuwenoude en momnumentale Sint
Janskathedraal werd bewonderd. Vervolgens
bereikte men het einddoel, in 't hart van Bra-
bant, nl. het bekende ontspanningspark „de
E f teling", te Kaatsheuvel met het wereldver-1-J\* ll\^,\^l \J. ±VH_Lll lrt l l, LJLl-lll LOlt-H-lCi Vrt l l 1H_L ^^^ O ' fcv •'vu.u.L.jlJ.v.Li V \~1 l l lLL HtL W Cl Clll V Cl -

fruitteeltbedrijf „'t Medler" slaagde voor het ^Bhaarde sprookjesbos. Ook de miraculeuze lief-
examen tuinbouw-onderwijzer, algemeen ge- ^lesbron en andere attracties werden bezocht.

Huidgenezing
Huidzuiverheid -Huidgezondheid

F» U ROL
En puistjes verdrogen door Purolpoeder

KINDSHEIDSDAG 1955
/aterdag werd alhier de jaarlijkse Kindsheids-
clag gehouden. Om 8 uur werd in de parochie-
kerk op de Kranenburg een H. Mis opgedra-
gen met een Alg. H. Communie, waarbij vele
kinderen tegenwoordig waren.
De Z.E. Heer Pastoor H. Ponsioen sprak de
jeugdige schare na afloop toe en moedigde
hen aan veel te bidden voor de Missie. Hierna
werd de Kindsheidszegen gegeven en vond de
opdracht aan het Jezuskind plaats.
Nadat men in school de inwendige mens had
versterkt, werd de verdere feestviering voort-
gezet in zaal Schoenaker. Door het onder-
wijzend personeel werden hier een aantal aar-
dige filmpjes vertoond, o.a. over Venetië, Op
de Boerderij en de Markense Visserij, waarbij
een duidelijke uitleg werd gegeven.

deelte.

FEESTAVOND D.E.V.
Zaterdagavond hield de Toneelvereniging
„Door Eendracht Vriendschap" in café „De
Zon" een feestavond, ter gelegenheid van haar
10-jarig bestaan. Vooraf bestond er nog ge-
legenheid om de vereniging te feliciteren met
haar tweede lustrum, waarvan o.a. door de
R.K. Toneelvereniging „Internes" en namens
de oud-leden gebruik gemaakt werd onder
aanbieding van een enveloppe met inhoud.
Bij de aanvang van de feestavond heette de
voorzitter, de heer Joh. Harmsen, de vele aan-
wezigen welkom, waarna een minuut stilte in
acht werd genomen ter nagedachtenis van het
overleden lid, mevrouw Wonnink.
Vervolgens trad de goochelaar Grashuis uit
Eefde voor het voetlicht, die onder grote
hilariteit een aantal verbluffende staaltjes
van goocheltrucs liet zien.
Enkele dames- en herenleden brachten zeer
verdienstelijk een aantal schetsen, terwijl een
plaatselijk muziek-ensemble de stemming met
vlotte liedjes wist te verhogen.
Een verloting, ruime tractatie en de gelegen-
heid tot het maken van een dansje, verhoog-
den de sfeer, zodat het een zeer gezellige feest-
avond werd, waaraan de vele genodigden en
leden ongetwijfeld met genoegen zullen terug-
denken.

Allen waren vol lof over dit prachtige park.
Nadat hier de inwendige mens was versterk
werd de terugreis aanvaard. In Den Bosch,
werd nog 'n elastiekfabriek bezichtigd, waar
' ï dames werden rondgeleid en op deskundige

ij ze voorgelicht. Allen ontvingen nog gratis
enkele artikelen.
In snel tempo werd nu de terugreis aanvaard
en bereikte men in de beste stemming tegen
10 uur weer de finish. Een woord van lof
komt zeker toe aan de chauffeur, die ti jdens
de reis de diverse bezienswaardigheden op
prettige wijze via de microfoon toelichtte.

RATTI-NIEUWS
Zondag brachten de Ratti-reserves bezoek aan
Keyenburgse Boys III, Nadat de rust met 0—0
was ingegaan, slaagde de thuisclub er in na
halftime de eindstand op 4—0 te brengen, zo-
dat de puntjes in Keyenburg bleven.
De A-Junioren wisten in hun laatste competi-
tiewedstrijd 'n klein succes te boeken. In Zut-
phen wisten zij n.l. tegen S.S.S. A met 0-0
gelijk te spelen.
Het eerste elftal is Zondag vrij. De reserves
zullen hun krachten meten met Warnsveldse
Boys II op eigen terrein, hetgeen een spannen-
de ontmoeting kan worden.

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

Heden Zaterdag
l pak vet voor 60 cent

500 gr. spek
200 gr. boterhamw.

Beleefd aanbev.

85 et 200 gr. leverworst
60 et 200 gr. ontbijtspek

36 et
60 et

Dorpsstraat 32

Een „grondige"

schoonmaak begint

met VILTZEIL

Krommenie

VISSER
VORDEN

heeft keuze te over



1-3 medepassagiers
gevraagd voor reis
Vorden—Rotterdam
per auto. 28 Mei heen,
31 Mei terug.
Zutphenseweg 45.

Pleeggezin gezocht v.
baby van l jaar, door
„Ver. tot verzorging
van Minderjarigen".
Rozenhoflaan 13,

Zutphen.

Gevraagd op Adm.
kantoor te Vorden,
kantoorbediende, m.
of vr., kunnende typen.
Brieven onder no. 20
bureau van dit blad.

Te koop GRASMA-
CHINE. Zutp.weg 79

Te koop prima EET-
AARDAPPELEN
(noordeling) bij B. H.
Lebbink, B 54.

BIGGEN te koop bij
G. J. Hendriksen,

Medler D 96

Te koop 5 BIGGEN
bij H. Lijftogt, bij 't
Kerkhof.

Te koop een MAN-
GEL en eiken KAP-
STOK bij Hotel Bran-
denbarg.

Te koop een toom
beste BIGGEN bij H.
J. Eggink, „De Boom-
gaard" Linde.

Te koop enige drag
B.B. ZEUGEN, afst.
van sterzeug. G. H.
Groot Bramel, D 94.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Tot onze spijt moeten
we weer adverteren
met

KOEDEKKEN
Liever adverteerden
we met

Zonneschermen.
G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

A.s. Zondag 2 uur

Vorden l -

Zelhem l

Op 9 Mei hebben onze lieve Ouders,
Behuwd- en Grootouders

G. Brandenbarg

en

A. Brandenbarg-Regelink

hun 25-jarige echtvereniging herdacht.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de
wens van

G. J. Brandenbarg
G. J. Brandenbarg-

Groot Roessink
Gerrit en Marijke

Vorden, Mei 1955.
Linde, „Momberg".
Wegens omstandigheden is de recep-
tie uitgesteld tot a.s. Maandag 23 Mei
van 3-4.30 uur in zaal „Concordia" te
Hengelo-Gld.

Vrijdag 27 Mei D.V. hopen onze
lieve Ouders

G. W. Winkei

en

H. Winkel-Wassink
N
W hun 25-jarige echtvereniging te her-

X^ denken. Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is^e wens van hun

A dankbare Kinder^^n Verloofde.

Vorden, Mei 1955.
„'t Gazoor".

Receptie in Hotel Bakker van 2.30-
4 uur. ^P

Heden overleed geheel onverwachts
te Warnsveld, na een langdurig lijden,
onze beste Zwager, Oom en Oud-
Oom

DERK WAGENVOORT

in de ouderdom van 84 jaar.

Uit aller naam:
B. WAGENVOORT

Vorden, 16 Mei 1955.
„Timmermanshuis" B 92.

De begrafenis heeft inmiddels plaats
gehad op 20 Mei '55 op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Afd. Vleeswaren
150 gram Boerenmetworst
voor 69 cent

Dik vet spek 500 gr. 95 et.

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Gratis een keurige

Badtas
bij 5 stukken toiletzeep
voor f 1.60

SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

CENTRA
geeft waar voor uw geld!
Bij tenminste f5.— boodschappen
eenmaal een blikje leverpastei
voor 31 cent.

Admiraalkoffie, roodmerk, NU f 2.—
„ paarsmerk, NU f 1.70

Zwitserse kaas, gemalen, per carton
60 gram f 0.38

Appelmoes, per pot f 0.58
Vruchtengries, 150 gr. f 0.25
Zomermelange (verpakt snoep)

200 gr. f 0.35
Rumbonen, 100 gram f 0.37
Delicaatjes, heerlijk koekje

200 gram f 0.55

T. van der Lee - 't Hoge 56

voor ^Pinksteren

nog een niMw

Sport- of Tourrijwiel}
dan naar

Rijwielhandel Leltink (
iRuime keuze in

verschillende kleuren
en modellen in EMPO en
GAZELLE.

Verder: Junior fietsjes
Kinderrijwielen
Autopeds
Driewielertjes

l Aanbevelend

Attentie.
Degenen, die nog wat te vorderen heb-
ben van het Comité Herdenking Bevrij-
ding, kunnen hun rekening indienen tot
uiterlijk a.s. Maandag 23 Mei bij de
heer H. Klein Brinke, Stationsweg 18.

Wie er mee wil gaan
naar de Kerkdag in
Doetinchem op Zon-
dag 5 Juni, hale zo
spoedig mogelijk een
kaart bij H, S. J.
Albers.

Korte jas met broek
Zeer practisch voor
H.H. Landbouwers.

Aanbevelend
G. W. L U I M E S

Heden Zaterdag
GESLOTEN

wegens huwelijk.

Sigarenmagazijn

W. C. OLTHUYS

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. Hipius, Zotphen
Laarstraat 5

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

W. ROSSEL
Pluimveehandcl, 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!

Goed weer voor

leren jassen
Aanbevelend

G. W. Luimes
Telefoon 421



ONDER LICHTE DRUK
wordt Shell Butagas vloeibaar.

Er zijn dus geen zware cylinders
nodig om dit gas te verpakken. De
gevulde blauwe fles weegt dan ook
maar 25 kg. Maar dit gas zal
bovendien moeders „druk" verlich-
ten en maken, dat zij het minder
„druk" heeft. Zoals muziek en zang
niet af zijn zonder bas,

Zo kan het
platteland niet
zonder

Bulagas!
Gevraagd half Juni, wegens huwe-
lijk der tegenwoordige

een meisje,
zelfstandig kunnende werken en
koken.

Fr. Smit, Zutphenseweg Vorden

J Wordt slank

*

zonder gevaar voor onder-
voeding met

Carrugan,
het Zweeds melkdiëet.

•^

^ Verkrijgbaar bij:

^ Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wa!
„Beslist uw Drogist"

Als U een fiets gaat kopen, koop een goeie,
Koop een EMPO of UNION dat is nooit

geld verknoeie!

A. G. Tragter - Zutphenseweg

Nutsfloralia Vorden
Opgave van stekplanten voor de kinderen
van de dorpsscholen bij de Hoofden der
scholen. Kinderen, die naar Zutphen op
school gaan en voor de groteren voor Vrij-
dag 27 Mei '55 bij Mevr. Emsbroek-Steen-
man, Insulindelaan; Mevr. Hylkema, Dorps-
straat en bij Mevr. v. Mourik-Spoor.
Prijs der stekplanten: kinderen 35 cent'
groteren en kinderen naar Zutphen 45 et-
Uitreiking Donderdag 2 Juni '55 voor de
schoolkinderen op scholen.
Voor degenen, die zich bij de adressen op-
gegeven hebben Donderdagmiddag 2 Juni

de koffiekamer van het Nutsgebouwm
van half vier tot half vijf.

Op 't platteland zie je veel gras,
Maar overal „gezien" is toch

SHELL BUTAGAS.

Blijf niet langer lopen,
maar ga bij GROOTENBOER
voor de laagste prijzen kopen!

150 gr. ananasblokjes 29 et
3 grote fruitrollen 25 et
12 spritsstukken 49 et
2 grote flessen gazeuse 55 et

Als extra reclame:
l grote fles slasaus 61 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon

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.

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

van Wullink kunnen er tegen.

*Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4 — Telefoon 342

Ook voor Uw reparatie het beste
adres.

Dansmuziek Hengelo-G.
2e Pinksterdag
ZAAL LANGELER

Aanvang 6 uur — Prima orkest
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• Zomerjaponnen
• Toppers
• Fietsjasjes
• Blouses
• Rokken

V I S S E R
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f zomer l
Maak thans uw keuze
collectie's. J^i grote
modellen. ^P

Voor een regenachtige
dag

Gabardi^ft mantels
Katoenen mantels

A.s. Woensdagnridd.
geopend.

De Falcon regenjassen
voor dames en heren
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uit onze gloednieuwe
sortering van vlotte

• Costuums
• 1 en 1 I-rij modellen
• Losse fant. colberts
• Losse pantalons
• Overhemden
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Accordeon-lessen

De nieuwe accor-
deon-cursus begint.
3 maandelijkse cur-
sus met accordeon
in bruikleen, voor
studie.

Ie maand f 15.—, 2e en 3e maand
f 10.— per maand.

Aanmelden: Maandag van 7—8 uur
in café Bloemendaal, Stationsweg
Vorden. Inleggeld meebrengen.

ADVERTEERT IN CONTACT.

Gevraagd een flink net

* MEISJE
voor winkel, liefst met
ervaring.

Levensmiddelenbedrijf

J. H. WANSINK
Raadhuisstraat 4 Hengelo Gld.

Concordia Hengelo-G
DANSMUZIEK

HEDEN Zaterdag 21 Mei
Aanvang 7 uur

Orkest: „The Melodie
Players"


