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BIOSCOOP
Zondagavond draait een Wild-west film in op-
tima forma in het Nutsgebouw. „The Kid from
Texas" is een kleurenfilm en mensen met sterke
zenuwen zullen genieten van de prachtige op-
namen in het Mexicaanse berglandschap.
Billy the Kid heeft gezworen de moord op zijn
vriend Jameson te wreken. Zelf wordt hij ech-
ter vogelvrij verklaard en juist op zijn 21ste
verjaardag wordt hij door een kogel dodelijk
getroffen.

OPENSTELLING „DE WIERSSE"
Mede door het prachtige weer heeft zondagmid-
dag een record-aantal bezoekers het park van
„de Wiersse" bezichtigd. Ruim 8000 personen
passeerden de controle en de padvinders hadden
handen vol werk om al de auto's en fietsen een
goede parkeerplaats aan te wijzen.
De verschillende verenigingen die de netto op-
brengst mogen delen, zullen ongetwijfeld een
mooi bedrag tegemoet kunnen zien.
Helaas is er een donkere schaduw over deze
goedgeslaagde dag gekomen. Majoor Gatacre,
de kasteelheer, die er steeds een eer in stelde
dat zijn landgoed op de dag van openstelling
een keurig verzorgde indruk maakte en hier-
voor kosten noch moeite spaarde, werd n.l. door
een beroerte getroffen. Zonder tot bewustzijn
te zijn gekomen is hij woensdagavond overleden.
Wel een tragisch verscheiden na de zo glorieuze
zondagmiddag.
Zaterdagmorgen wordt het stoffelijk overschot
in het familiegraf op de Algemene Begraaf-
plaats bijgezet.

Zo heet dit toelichtend en geruststel-
lend Doktersboek.dat gratis is in-
gesloten bij een Babyderm Set,
waarin alles voor een vorstelijke
veizgrging van Baby's tere huidje

WATEBPOLO
De eerste competitiewedstrijd is voor de Vor-
dense dames van V.Z.V. I helaas in een neder-
laag geëindigd. Dinsdagavond ontvingen zij het
sterke team van A.Z.C, uit Apeldoorn, die er
in slaagde om beide puntjes door een 6—O zege
mee huiswaarts te nemen. Toch is het voor de
thuisclub, die deze zomer ongetwijfeld een zware
competitie tegemoet kan zien, geen onverdeeld
slecht resultaat geweest. V.Z.V. kwam niet in
haar sterkste opstelling uit en werd gehandicapt
doordat enkele invalsters meespeelden.
A.Z.C, had na enkele verkenningsaanvallen al
spoedig succes, en strafte een fout in de Vorden-
se achterhoede resoluut af (O—1). V.Z.V. gaf
het niet op en Joke Brandenbarg probeerde het
met verre schoten, waar de A.Z.C, defensie han-
den vol werk mee kreeg. Ook Jannie Kamper-
man was in deze ontmoeting een der beste Vor-
dense speelsters. Nog voordat gekeerd werd was
de stand O—2 voor A.Z.C, geworden.
De tweede helft was Apeldoorn ook het meest
in de aanval. Nog viermaal werd het Vordense
doel doorboord. Dank zij de V.Z.V. achterhoede
is de score niet nog hoger geworden.

„JE GAAT VAN ZE HOUDEN"
Dinsdagavond draaide de film „Je gaat van ze
houden", uitgaande van de Vereniging tot Op-
voeding en Verpleging van Geesteszwakke Kin-
deren te Amersfoort in Irene. Hiervoor bestond
een goede belangstelling.
De heer W. de Jong, vertegenwoordiger der
Stichting, besprak in een korte rede het doel
en streven der Stichting en het werk dat door
deze geestezwakke kinderen nog kan worden
verricht.
Van deze vereniging gaan uit de navolgende
Stichtingen: 's Heeren Loo-Lozenoord en Groot-
Emaus te Ermelo, de Dr. Mr. Willem van den
Bergh-Stichting te Noordwijk aan Zee, het Van
Arkel-Instituut te Soestdijk, De Stichting „Groot
Schuylenburg" te Apeldoorn alsmede het Te-
huis „De Gemzensprong" te Rotterdam.
De Stichting die dateert van 6 februari 1891
verzorgt thans ruim 3700 jeugdige en oudere
geesteszwakken.
De film gaf aan de aanwezigen een duidelijk
beeld van wat deze geesteszwakke kinderen nog
kunnen maken o.a. borduurwerk, matten vlechr
ten, handweefstoffen enz.
Aan het slot werden nog enige vragen gesteld
die door de heer de Jong uitvoerig werden be-
antwoord.

SACRAMENTSPROCESSIE
Verleden week zondag trok wederom de jaar-
lijkse Sacramentsprocessie uit. Na de Hoogmis
van half tien uur trok de processie via het kerk-
en kloosterplein door de pastorietuin naar het
rustaltaar, waar de Zegen werd gegeven. Vele
parociële verenigingen trokken weer mee in de
stoet met voorop het vaandel, terwijl tientallen
bruidjes in smetteloos wit hen begeleidden.

KERKDIENSTEN zondag 7 juni.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
9.50 uur Ds. E. B. Rijnders, v. Amsterdam-W.
Jeugddienst. Onderwerp: ,,In welke God
geloof je eigenlijk"?

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 uur Ds. R.Siertsema, Aalten.
7.15 uur Ds. L. J. Goede. Aalten.

R.K. Kerk
7uur Mis, 9 30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur. 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Reichman, tel.06755-266 en Wech-
gelaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1541 — 1542.
Brand melden: no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 125 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f56 ,— tot f 6 2 , — per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 29 mei t.m. 4 juni.
Geboren: d. van }. Wl^pijland en B. G.
Lenselink; d.v. J. H. Boscfren H. J. Nijenhuis.
Ondertrouwd: G. J. Lijf^fe en B Stapper.
Gehuwd: W. J. Harmse^^n H. B. Rossel.
Overleden: W. E. Gatacre, m., echtg. van
A. de Stuers, 81 jr., overl. te Zutphen.

A.s. zondag 7 juni hoopt

Ds. E. B. Rijnders, van
Amsterdam-W.

voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp v.d. preek: „In welke God
geloof je eigenlijk"?

Aanvang samenzang om 9.50 uur

BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
DORSVER. HACKFORT EN OMSTREKEN

Dat er maandagavond voor de leden van de
Dors vereniging „Hackfort en Omstreken" iets
belangrijks aan de orde was bewees wel de grote
opkomst (ruim 85 procent der leden) in „Bos-
manshuis" onder Hackfort.
Het bestuur had de leden in buitengewone ver-
gadering bijeen geroepen tot afhandeling van
een aantal twistpunten o.a. oliekwestie van de
pers, ontslag aan de machinist van de vereni-
ging, e.a.
De voorzitter sprak een kort welkomstwoord
en hoopte dat de agenda in begrip en vertrou
wen en met waardering van elkanders mening
mocht worden afgewerkt.
Van de heer Oldenhave (smid) in de buurtschap
Delden was een schrijven ingekomen waarin
deze mededeelde geen werkzaamheden voor de
vereniging meer te zullen verrichten, gezien de
door hem opgedane ervaringen. Op voorstel van
het bestuur gaf de heer Oldenhave een korte
uiteenzetting van een en ander, waarbij over
en weer door hem en de leden het woord werd
gevoerd.
Lang werd gesproken over de z.g. oliekwestie,
n.l. over het al of niet snieren van de gebruikte
pers.
Tenslotte werd het voorstel van het bestuur, n.l.
het ontslag aan de machinist van de vereniging,
in stemming gebracht. De uitslag was 56 voor,
21 tegen en 2 blanco stemmen.
Aangezien de vereniging in 1962 50 jaar hoopt
te bestaan, aldus de voorzitter in zijn slotwoord,
hoopte de spreker dat alle leden de vereniging
trouw zullen blijven en .dankte de aanwezigen
voor het vertrouwen in het huidige bestuur ge-
steld.

EXCURSIE C.B.T.B.
Per touringcar hield een aantal leden van de
afd. Vorden van de C.B.T.B. zijn^jaarlijkse ex-
cursie, waarbij ook de echtgenoten van de partij
waren. Via Barneveld (bezichtiging van eier-
hal en markthal) vertrok men naar Veenendaal
(bezoek aan de Panter sigarenfabriek) waar
men de bewerking van de sigaar van het begin
tot het eind kon meemaken. Hier werd het ge-
zelschap koffie en de heren bovendien een sir
gaar aangeboden.
De Koninklijke Scheepjes wolf abrieken met zijn
± 900 man personeel, werden vervolgens be-
zocht. De bezoekers kregen het gehele proces
van schapenvacht tot wol te zien. Hier werd een
kop thee aangeboden.
Tenslotte ging de tocht naar het Pluimveetoets-
bedrijf te Putten. Onder leiding van de heer
Kaemingh werd dit ruim opgezette bedrijf be-
zichtigd. Een gezellige en leerzame dag.

BEDRIJFSVOETBAL
Voor de competitie Bedrijfsvoetbal werden deze
week twee wedstrijden gespeeld. In de eerste
wedstrijd speelde de Looierij tegen de Zuivel-
Vleeswaren combinatie, waarbij laatstgenoemde
af en toe heel behoorlijk voetbal liet zien. Tot
rust wisten de Looiers het nog wel te klaren,
doch daarna maakte de linksbinnen van de com-
binatie twee doelpunten, terwijl tenslotte de
rechtsbuiten met een houdbaar schot de eind-
stand op 3—O bracht.
Hierna speelde de Empo I tegen De Eendracht.
Na een goed begin van de Empo zakte het peil
na verloop van een half uur af tot een tempo-
loos spel. De enthousiast spelende Eendracht
wist voor rust er l—O van te maken. Na de
rust kregen de toeschouwers een zelfde spel-
beeld te zien. De Eendracht wist de score tot
3—O op te voeren. Bij een doorbraak van de
snelle midvoor van Empo, werd deze in het
strafschop gebied gevloerd. De penalty werd
feiloos ingeschoten, zodat de eindstand 3—l
werd.
Na afloop protesteerde de Empo tegen het me-
despelen van een ongerechtigde speler bij De
Eendracht, welk protest is toegewezen, zodat
deze wedstrijd overgespeeld ^Bfeoeten worden.
De uitslag van de vorige we|g gespeelde wed-
strijd De Eendracht—Looier dB niet l—l maar
2—l in het voordeel van De^rendracht.

B.O.L.H. EN B.O.G. OP REIS
De B.O.L.H. en de B.O.G. maakten dit jaar per
bus hun jaarlijks gecombineerd pleziertochtje
naar Zuid-Limburg. Een bezoek werd gebracht
aan de gemeentegrot en de kabelbaan in de onv
geving van Valkenburg benevens het Canadese
kerkhof. Nadat de Oranje-(Nassau en St. Mau-
ritsmijnen in ogenschouw waren genomen werd
in Velden bij Venlo de inwendige mens terdege
versterkt. Allen kwamen hoogstvoldaan in Vor-
den terug.

OPGENOMEN
IN NED. RUNDVEESTAMBOEK

Bij gehouden zomerinspectie door Inspecteur
Nijenhuis te Borculo, werden in het Ned. Rund-
veestamboek de volgende koeien ingeschreven,
t.w. l van de heer M. Ruesink met bc+ 76; l
van de Wed. J. Nijendijk met b— 77; l van G.
Dijkman met b— 77; l van B. Berenpas (Prin-
senhoeve) met b— 77; l van G. Berenpas (De
Koning) met b— 77; l van E. Pardijs, Het Lan-
ge End met bc+ 76; l van A. B. J. Zents, het
Medler, met bc+ 76; l van J. A. Koning, de
Kosstee, met b— 78; l van H. J. Tiessink, Del-
den, met bc+ 76; 2 van J. W. Abbink, Hackfort,
met bc+ 76 en b— 76; 2 van G. J. Rossel, Del-
den, met bc4- 76 en b— 77; l van H. Rietman
met bc -}- 75; l van J. Korenblik met bc+ 76;
l van M. J. Wuestenenk met bc-f 76; 3 van
B. H. Norde met b— 77, b— 77 en bc+ 76; l
van H. Wesselink met b— 77 herkeurd; l van
B. G. Lichtenberg, Linde, met bc+ 76; l van
H. Bargeman met bc-f 76; l van D. Eskes,
Kerkhof weg, met b— 77; l van A. Wassink,
Nieuwstad, met bc+ 76; 3 van D. Lettink, Linde,
met b 79 KS, bc+ 76 en b— 77.

GESLAAGD
Aan de r.k. lagere tuinbouwschool „De Driete-
laar" te Borculo, slaagden voor het schooldiplo-
ma onze plaatsgenoten, de heren A. Dijkman,
H. Golstein en W. Wissels.
Onze plaatsgenoot G. Woltering slaagde in Den
Haag voor het vakdiploma iN.O.B. (vrachtver-
voer).
De heer G. Eskes1 (Delden) slaagde een dezer
dagen te Deventer voor het vakdiploma Kruide-
mersbedrij f.
Op een te Apeldoorn gehouden examen voor
het diploma Machineschrijven slaagden de vol-
gende leerlingen van de Pitmanschool alhier:
de dames H. Boers, I. Jacobs, J. Bolt, T. Veen-
stra en H. Voortman.
Voor het onderwijzers-diploma slaagden aan de
Rijkskweekschool te Doetinchem onze plaatsge-
noten mej. N. Nipius en E. Schuppers.
Ook de dames H. J. ten Broeke en M, J
Janten slaagden voor dit examen.

Nieuwe sortering
-k Zomer japonnen
it Zomer rokken
^ Blouses

vindt u bij:

VISSER - VORDEN
Toonaangevend

RATTI-NIEUWS
Verleden week werd er niet gespeeld, daar de
competitie voor alle elftallen inmiddels is be-
ëindigt. Ratti A speelt zaterdagavond de tweede
wedstrijd om het Junioren-kampioenschap voor
Gelderland Ie klasse. In eigen home zullen zij
ontvangen A.Z.S.V. A uit Aalten.
Daar de Rattianen onlangs tegen Lochem A
geen slecht figuur hebben geslagen door met 2-2
gelijk te spelen, zitten er o.i. ook ditmaal weer
winstkansen in voor de thuisclub. Met vlot,
open spel, niet te lang treuzelen en goed com-
binatiespel zal er veel kunnen worden bereikt.

ZWEEFVLIEGTUIG GELAND
Op een terrein nabij het zwembad moest zon-
dagmiddag een zweefvliegtuig, dat op weg was
van het vliegveld Deelen naar het vliegveld
Twente en dat bestuurd werd door de zweef-
vlieger Skabo, een noodlanding maken. Persoon-
lijke ongelukken deden zich hierbij niet voor.
Ook het vliegtuig werd niet beschadigd. Dit
werd later door „de ophaaldienst" weer naar
Arnhem vervoerd.

OUD VORDEN
Van de heer B. A. Albers ontvingen we een
afschrift van een Reglement voor de brandweer,
opgesteld in het jaar 1794. Dit oude document is
in het bezit van de heer Albers en het lijkt ons
wel aardig onze lezers met de inhoud hiervan
op de hoogte te brengen. De spelling is aange-
houden als in het oorspronkelijke stuk.

REGLEMENT op voorvallende BRAND in
't Kerspel VORDEN.

Artikel I.
n 't Dorp VORDEN zal voor rekening der
Markt een bekwaame brandspuit, benevens de
noodige emmers en verdere Brandgereedschap,
aangeschaft worden.
II. Deeze Brandspuit en verdere Gereedschap-
pen zullen in de Kerk of een andere bekwaame
plaats zorgvuldig bewaard worden, en de resper
tive Brandmeesteren gehouden zijn tweemaal
's Jaarlijks, namentlijk in de Maanden April en
October, dezelve, ten overstaan van Heeren Erf-
Marken-Rigteren, naauwkeurig te examineeren,
en de defecten, op kosten van de Markt, te laten
repareren.
III. Voor deze Brandspuit zullen aangesteld
worden ten minste vier ordentelijke en be«
kwaame Persoenen tot Brandmeesteren, welke
ieder een sleutel van het Huisjen, waar in de
Brandspuit staat, in hun huis op een vaste
plaats zullen hebben hangen, en dezelve van tijd
tot tijd visiteeren, en behoorlijk opzigt daar over
neemen, op poene van 4 Daalders.
IV. En zal voorzeide aanstelling van Persoonen
tot Brandmeesteren, benevens de zodanige, wel-
ke de Pijp voeren, de Slang dragen, en geduren-
de den Brand bewaaren, voorts van Pompers,
Waters'cheppers, Lantaarndragers en meer an-
deren, die tot behandeling der Brandspuit noo>-
dig geoordeelt worden, staan ter keuze van Erf-
Marken-Rigteren en Geërfden, onder approbatie
van den Heer Officier.
V. Welke aangestelde Persoonen zig getrou-
welijk in hunne aangewezene Posten en voorts
exactelijk zullen hebben te gedragen na de or-
ders van den Officier en van de presente Erf-
Marken-Rigteren of Gecommiteerdens en bij
derzelver absentie, van de Brandmeesteren, op
de boete van 4 Daalders.
VI. Daarenboven zullen eenige Lieden worden
aangesteld, welke zig, zoo haast' er Brand ont-
staat, immediatelrjk zullen hebben te begeven
naar het Huis of Plaats, daar de Brand is, om
te zien dezelve te blusschen of om den verderen
voortgang te stuiten, op de boete van 4 Goud-
guldens, voor die geenen te verbeuren, welke
buiten wettige redenen daar in nalatig zullen
bevonden worden.
VIL De Brandmeesteren zullen zig moeten be-
ijveren, om bij den Brand tegenwoordig te zijn,
ten einde aldaar de noodige orders te geeven
tot het formeeren van de rijen, als andersints.
VIII. Een iegelijk, die het ongeluk van Brand
in zijn Huis of schuur mogt krijgen, zoo ook in
dat van een een ander mogt ontdekken, zal ge-
houden zijn aanstonds, zoo haast hij dien ont-
waar word, aan zijne Nabuuren daarvan kennis
te geeven, en openbaar Brand te roepen, op een
boete van tien Goudguldens.

(Wordt vervolgd)



Voor Zonnebrillen, nnti-Zonnebrandmiddelen en Badntutsen naar
Drogisterij ,,De Olde Meulle" J. M. van der Wal - Gedipl. Drogist

GESLAAGD KANDIDAATS-EXAMEN
Aan de Universiteit te Groningen slaagde voor
het kandidaatsexamen Medicijnen 2B onze
plaatsgenote mej. W. J. Klein Lebbink.

EXCURSIE PER FIETS
De leerlingen van de 2e klas van de Chr. Lagere
Landbouwhuishoudschool, 50 in getal, maakten
een 4 daagse excursie per fiets naar Nuns-
peet. Van hier uit stonden op het programma
excursies naar een fabriek te Apeldoorn en
Harderwijk, pootje baden aan het strand te
Nunspeet en fietstochten over de Veluwe.
De leerlingen van de eerste klas gingen met
een 2-tal bussen naar Giethoorn. Eerst werd het
kasteel ,,De Cannenburgh" te Vaassen bezocht,
vervolgens over Kampen naar Giethoorn, waar
een tocht met de punter over het Wijde en
door het dorp werd gemaakt.
De terugtocht ging via Staphorst, een speeltuin
te Ommen en de Holterberg. Hoogst voldaan
keerde het gezelschap in de plaats van inwoning
terug.

Voor sport en spel
een leuk shirt.

De speciaalzaak in sportartikelen

Fa. Martens

Hiervoor hebben wij voor de dames:

Prachtige ruime zomerrokken
voor de speciale prijs van f 8.95

Zomerjaponnen reeds vanaf f 8.95

en voor de heren:

Sportieve, geruite weekend
overhemden f 8.75

Bloussons, met elastiek,
vlotte ruitdessins, vanaf f 9.75

ZIE ONZE COLLECTIE!

H. Luth - Vorden

Gevraagd net meisje
voor de huishouding.
Mevr. Stoffels, Raad-
huisstraat l, Vorden.

Een V O R K J E S -
S C H U D D E R te
koop. A. F. Wiggers
Smederij, Linde.

Te koop l STORT-
KAR en l lichte WA-
GEN, beide op lucht-
banden, in goede staat
Te bevr. bur. Contact

Te koop z.g.a.n.
HARKMACHINE

Gebr. Barendsen

Te koop knolraap-
planten en alle soorten
koolplanten.
Wed. B. A. Heuvelink
Kranenburg.

Te koop l h.a. prima
HOOIGRAS.gemaaid
J. Spithoven.

Perceeltje HOOI-
GRAS te koop.
G. ten Have, Stations-
weg 2.

Een toom BIGGEN te
koop. T. Roeterdink,
B 21. Vorden.

BIGGEN te koop.
H. J. Eggink, Bogge-
laar 5, Warnsveld.

teJonge HENNEN
koop; W.XR.
H. G Zoerink, Mossel
D 85. N.o.z.

Steeds voorradig
jonge henneni e

van prima afstamming.
BILLIJKE PRIJS
Opfokbedrijf

Joh. Luimes
Leesten

H.H.Graanmaaiers!
Kijkt uw BINDER-
DOEKEN na, of ze
nog gerepareerd

moeten worden.
Breng ze s.v.p. niet
net op het nippertje

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
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

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Een pracht kollektie
BADPAKKEN
fleurige dessins — vlotte modellen

Kies eenHeren- en Jongens-
badbroeken
nu ook in
Terlenka

Telefoon 1381

Tweka Badpak

Koopt 't bij

Visser - Vorden

ZOHDAG
7 juni a.s. MOTORCROSS

Hengelo-GId.
Aanvang wedstrijden 13.30 uur.

Kampioenschappen van Gelderland.

Circuit 't Zand"

Muscaron
vliegenstro

in uw SM

Brengen
de hele zomer1

alle vliegen ten val.

Drogisterij
„de Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,70 per kg
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden
.Burg. Galléestr. H

Telefoon 1414

JA!
Ook vandaag wordt

weer bewezen:

Een ieder adverteert
ui

CONTACT

OPEL RECORD

zonder chauffeur

TE HUUR
BIJ

A. G. Tragter, Tel. 1256
Allrisk verzekerd

Geslaagd?
Dan is het mooiste ge<
schenk een

EMPO
RIJWIEL

EMPO CALYPSO

de fiets voor de
moderne jeugd !

*EMPO
Sportrijwielen
vanaf f 148.-

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Voor

Tuinnetten, tuinslangen,

tuinsproeiers en gieters

het juiste adres:

Henk van Ark

Uw nieuwe staat voor U klaar bij:

Ga eens prateiTmot:

Tragter

SOLEX de Luxe, nu slechts f 375.-
Zoekt U een bromfiets waar U zich werkelijk veilig
op voelt? Een bromfiets waar U altijd van op aan
kunt, die zuinig, betrouwbaar en onverslljtbaar is?
Dan kiest U óók SOLEX (zoals 300.000Nederlanders
hebben gedaan). En... de SOLEX is in prijs verlaagd:

SOLEX het laagst geprijsd, het hoogst geprezeni

fl. G. Tragter, Zutphenseweg

Profiteert hiervan!
Prima 20 ets sigaar

voor slechts l / wl-

10 stuks en 50 stuks
verpakking.

S en B restanten voor
slechts 20 cent, uit de
duurste soorten!

Tijdelijke aanbieding

Sig.mao. D. Boersma
Telef. 1553

Telef. 1554

H. H. Landbouwers
Zo hard als een bikkel
zijn tegenwoordig de
PAARDETUIGEN.
Met traan smeren is

er niet meer bij.
^ •̂•MM ^^ •̂•M

Zijn het paard en
het tuig 3e-rangs

geworden?
Wij vinden dat

jammer l
•̂•••B MMI^M

G. W. Luimes
Zadelmakerij Vorden

VOOR AL UW

Koudijs Veevoeders
NAAR

H. Rothman
Molenweg 41.
Depot Koudijs
Telefoon 1275

Voor aankoop van
JONGE HENNEN

kiest U het juiste adres
Alle rassen en krui-
singen verkrijgbaar.

H. J.STOKKINK
Rietgerweg l, Warns-
vcld. Tel. 06751-387.

Voor
Vulpenreparatie

naar

„Jan Hassink"

Gaat U kamperen?
Wij verhuren

tenten en
luchtbedden

Enkel- en dubbeldaks-
TENTEN

Wij maken
ook nieuwe tenten.

fa* G, W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Er is maar één

CONTACT!

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes:

Diverse dessins en
modellen.

Looman - Vorden

Eon Empo

fc- houdt hot,..
Wie alle dogen intensief
'gebruik maakt van z'n rijwiel,
prefereert een Empo. Want
Empo. is het best geconstrueerd*

rijwiel. .. en loopt lichter t
Staalsterk, jnel en jierlijk!

Vraag geïllustreerde
' prospectus

RIJWIELEN

lopen tOCh lichHr l

A. 6. Tragter
Zutphensweg

MEVROUW!
Wat kinderwagens

betreft, die nemen een
ontzettende ruimte in
beslag. Ondoenlijk v.
ons om er vijftig in
voorraad te houden.
Maar we hebben een
oplossing. U gaat met
ons mee naar grote
toonzalen. Keuze uit
meer dan 50 stuks.
Te kust en te keur.
Een telefoontje,
en we komen u halen.

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

Tevens HET ADRES
voor WANDELWA-
GENS.
Reeds vanaf f 28.50.

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

V A N D A A G :
Zware kropsla

15 et per stuk
Verse aardbeien

40 et per bakje
De verse worteltjes

zijn er ook weer.
U laat ze toch ook
GRATIS schrappen?

BIJ

Derksen's
groente- en fruithandel

Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

Een opticiëns-

VEILIG
GOED en. . .

niet DUUR!

fl. SIEMERINK
v. h. Martens.

De opticien die altijd voor
U klaar staat !

Zutphenseweg 15
Tebfoon 1505

Heerlijk, zo'n

Sprookjes ijstaarl
Steeds voorradig bij

Sigarenmag. D. BOERSMA
Dorpsstr 6-Tel. 1553
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Met grote blijdschap
geven wij U kennis van
de geboorte van ons
zoontje

Arnoldus Johannes
(Hans)

G. H. L. Maertzdorff
J. Maertzdorff-

Poelder

Vorden, 29 mei 1959.
Dr. W. C. H. Staring-

straat l

G. Westenbrink
H. Westenbrink-

Kuypers

geven met grote vreug-
de kennis van de ge-
boorte van hun zoon
Reinder Jan Hendrik

(Richard)

Meppel, l juni 1959.
Oosterboerweg 19

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, die ons de
12e mei tot een onver-
getelijke dag hebben
gemaakt.

fam. Oltvoort

Vorden, juni 1959.
Wildenborch D 83

Onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
onze 40-jarige huwe-
lijksherdenking onder-
vonden.

S. Oelen
J. Oelen-

Klinkhamer

Aan allen, die spon-
taan hebben meege-
werkt aan de Bloemen-
show „De Wiersse",
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Het Comité.

Wegens omstandig-
heden is onze zaak
HEDEN zaterdag
om 5 uur

gesloten
G. Remmers

A.s. maandag 8 juni
de herensalon
de gehele dag

gesloten
Kapper Beerning

Staat ter dekking:
een nieuw-aangekochte
2-jarige premiebeer.
3 tomen onderzocht,
alle 3 premiewaardig
met gunstig voederver-
bruik. H, J. Rietman,
Warkenseweg 6,

Warnsveld

Jonge HENNEN te
koop; v. verschillende
leeftijd, W.L.xRI. en
Reds. E. Brummelman
„Kruisweg", Vorden.
Telefoon 1576.

3 jonge GANZEN te
koop, en g.o h. kinder-
wagen. Wachpost 21

Wekelijks te koop:
stierkalveren voor het
mesthok. A Cornegoor
Lankhorsterstraat

Hengelo (G.)

Een toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
B 35.

BEREND OLTHOF

en

DINY CAMPERMAN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben
op donderdag 11 juni a,s. om 10.30 uur
ten Gemeentehui-ze te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 11 uur in de
Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Vorden, D 52

Vorden, E 121
juni 1959.

Toekomstig adres: Het Hoge 54.

i Receptie van 3-4.30 uur in Hotel Bakker.

Op maandag 8 juni a.s. hopen D.V.
onze geliefde ouders.

W. A. KREUNEN

en

J. KREUNEN-HORSTMAN
M

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren, u
Dat ze nog vele jaren gespaard mo-
gen blijven is de wens van hun dank-
bare kinderen

Gerrit - Riek
Riek - Piet
Toos - Harry
Jenny
Willy
Opa

Vorden, juni 1959.
D 40.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-5
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg.

t
Enige en algemene kennisgeving.

Op 3 juni 1959 overleed tot onze grote
droefheid, gesterkt door de genade-
middelen der H. Kerk, onze echtgenoot,
vader, behuwd vader en grootvader

Major William Edward Gatacre

in de ouderdom van 81 jaar.

Alice Gatacre-de Stuers

E. V. Gatacre
T. Gatacre-Chancellor
en kleinkinderen.

Requiemmis om 11 uur kerk Kranen-
burg.
Begrafenis familiegraf van de Wiersse
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den te 12.15 uur, zaterdag 6 juni.

De Wiersse, Vorden.
4 juni 1959.

Op wens van de overledene
geen toespraken.

VERHUISD:
Zr. Stoop (wijkverpleegster)

Burg. Galléestraat 38 - Telefoon 1487
(zelfde nummer als het wijkgebouw).
Kraamverzorgster xnej. L. Oosterink,
Burg. Galléestraat 36 - Telefoon 1220

Uitlenen en terug bezorgen van verpleeg-
artikelen uitsluitend aan het wijkgebouw
tussen 1 en 1.30 uur op werkdagen behalve
zaterdag.

Administratiekantoor

S* A» Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Zelf Schilderen? gebruik dan

trefex
SUPER PLASTICLAK - MUURVERF

fa. G. BOERSTOEL 8 ZN,
Schilders- en Behangersbedrij f
Insulindelaan 5, Telefoon 1567

Het is nog geen winter,
maar bestel nu reeds

brandstoffen
tegen zomerprijs.
HET IS VOORDELIGER.

Gebr. Barendsen
Nog voorradig kieine partij Amer.
Anthraciet voor f 6.— per hl.

Vlees- en Vleeswarenverkopers
en -bewaarders.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2], sub. 2
van de Verordening op de Keuringsdienst
van slachtdieren, vlees en vleeswaren in de
gemeente Vorden is een ieder, die de han-
del in of de verkoop van vlees en-of vlees-
waren dan wel het bewaren van vlees en-of
vleeswaren als bedrijf uitoefent, gehouden
binnen dertig dagen schriftelijk kennis
te geven aan de Directeur van de Vleeskeu-
ringsdienst, p.a. gemeentehuis Vorden, met
opgave van plaats van vestiging van het
bedrijf en van de lokaliteiten en inrichtingen,
waarin het wordt uitgeoefend.

dienen zich o. a. te melden:

Vlefc^arenverkopers (ook kruideniers, diele^fc^
eewravleewraren, gesneden of in blik verkopen);

Houders of Stichtingen van vrieskluizen;
Houders van „Automatics" ;
Houders van Frituurwagens, -kramen, -salons
e. d.; (door Burgemeester en Wethouders
verstrekte vergunnigen moeten hierbij wor-
den ter inzage gezonden).
Inrichtingen welke regelmatig vlees en vlees-
waren aan derden verstrekken, o. a. stich-
tingen voor „Ouden van Dagen", zieken-
huizen, restaurants, hotels, kazernes e. d.
Opgaveformulieren hiertoe worden op aan-
vraag gratis verstrekt door het bureau van
de Vleeskeuringsdienst.
Bij niet tijdige aanmelding maakt men zich
schuldig aan een overtreding van de voor-
schriften van genoemde verordening en van
die op de Wet Economische-delicten.

Directeur Vleeskeuringsdienst
J. H. de Groot

BBKKEB

uit het lekkerste bij de koffie.

Gemberbolussen, 6 st* voor slechts 39 et
bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie
a 174 et per 250 gram

Gesorteerde wafels, 200 gram 59 et
Agar-agar vruchtjes, 200 gram 39 et.
Tongenworst, 100 gram 48 et

Bij 2 pakjes AJ*P» pudding 76 et een
prachtige lepel GRATIS

Japanse witte perziken (overheerlijk)
per blik slechts 119 et
Italiaanse tomatenpuree, 3 blikjes 49 et
Volledig gevitamineerde margarine,
3 pakjes 95 et

ATTENTIE!!
Een extra koopje»
Grote literspot abrikozen 125 et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen.
Adverteerders, dat zegt u genoeg!

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op maandag 8 juni 1959 van 10 — l uur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

3 — 4 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. — , Melkjassen, lange leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.— tot f 180. — , leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en hon-

derden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jongensjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24.- tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.

Extra goed! Extra goedkoop!

Ontvangen: een prachtige partij kampeerartikelen, o.a.
2-, 3-, 4-, 5- en 6-pers. tenten, luchtbedden, slaap-
zakken, grondzeilen, plunjezakken, kampeerbedden,
kooktoestellen, enz. enz., alles tegen zeer lage prijzen!
Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor

melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.
Tevens 'n kleine partij moteren, B.M.W. en Matchless.

Partij leren voetballen vanaf f 7.50.

Wij ontvingen een prachtige partij nieuwe
rubberlaarzen met leren schacht en vilten

inlegzolen» kostprijs f 27*50,
tnu slechts f 7.50.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE



De Speciaalzaak O
ooA: UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Telef. 1386

HEDENAVOND

geen dansles.
Dansschool M. J. KRONEMAN

Gewild bij jong en oud is de

SPARTA
Sportbrommer

verkrijgbaar met of zonder
dubbelzit.

SPARTA, de meest gevraag-
de bromfiets, in prijzen van-
af f 498.—.

Alle modellen in voorraad
(tijdelijk in onze noodwinkel
achter in de stallingsruimte).

Komt vrijblijvend zien en proberen
bij

R+ G+ J+ Kuypers
Telefoon 1393

Ledenvergadering
Voetbal ver. „Vorden"
op vrijdag 12 juni in café Wahl,
aanvang 8 uur,

AGENDA:
Opening en notulen, Verslagen sekretaris-
penningmeester en Kascommissie, Benoeming
Kascommissie, Bestuursverkiezing (aftr. zijn
D Jansen en K. Reuvekamp, herkiesbaar),
Verkiezing elftalcommissie, Bespreking trai-
ning en 30-jarig bestaan.
KOMT ALLEN! Het bestuur

f Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 7 juni, 8 uur
de fel-sensationele super-western

in schitterende kleuren

The Kit! from Texas
met : Audie Murphy - Gale Storm -

Albert Dekker.
De opwindende geschiedenis van de
jongste revolverschutter, die het Wes-
ten kende.
Vol pittige aktie, machtig avontuur

en maximum spanning.
r

Toegang 14 jaar j
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 6 juni

Dansmuziek
Orkest „The Moodchers"

i \

K^

UITNODIGING
L.S.
A.s. woensdag 10 juni, om 2 uur hopen wij onze geheel

^ gemoderniseerde winkel te heropenen.
Uw bezoek zullen wij zeer op prijs stellen.

G. W. Eijerkamp, Sig.mag. „'t Centrum"
VORDEN - TELEFOON 1386

P.S. Deze woensdag zijn wij de gehele dag voor de verkoop gesloten.

X
H
K
K
Y
H
X
X

Voor uw vakantietrips en al uw uitstapjes naar

AUTORIJSCHOOL SEESING
Autoverhuur met en zonder chauffeur.

Burg. Galléestraat H - Vorden

Telefoon 1414 bij geen gehoor 1358
J

Zaterdag 1 3 juni

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Muziek „The Rhythm Stars". Aanv. 19.45 u.

UW

Muilfts en Sandalen
komt TT toch zeker bij

A. JANSEN
HALEN.

't Schoenenhuis
*

MEDISCH GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Hengelosche Engrosslachterij
v.h. D. J. Jansen — Hengelo-Gld.

Rundvlees (dikke rib)

f 0.70,

f 2.25
- 2.00
- 2.00
- 2.25
- 2.00
- 1.75
- 1.50
- 1.70
- 0.80
- 1.25

1.40
1.80

H.H. Landbouwers!
voor het persen van hooi
staat

J. W. Hoftijzer, Wildenborch
tot uw beschikking. Telef. 6613

Badpakken
moderne dessins en modellen
ook in Helanca.

Heren- en jongensbadslips.

Badtassen, Undercaps, Zwem-
banden, Strandballen, Onder-
watersportartikelen.

De speciaalzaak in sportartikelen

Fa. MARTENS
Ver. Bedrijfsvrijheid Landbouw

(Vrije Boer)

Vergadering
op woensdag 10 juni 's avonds 8 uur

in café Wahl.

Runderrollade
Varkensvlees
Carbonade .
Klapstuk
Schenkel
Gehakt
Vet spek
Vers mager spek .
Gezouten mager spek
Gerookt mager spek
Geld. metworst (100% varkensvlees)

f 2 25
Gelderse rookworst . - 2.00

Alles per l/i kg.

Thans ook verkrijgbaar

gesneden vleeswaren
Iedere donderdag leveren wij op
bestelling Runder voor- en ach-
terbouten, tegen scherp concur-
rerende prijzen.

Verkoop iedere dinsdagmorgen van 8—12
uur Varkensvlees en zaterdagsmorgens van
8—12 uur Rundvlees.

Grote voorraad VLEES.
Niemand komt vergeefs!

Openbare aanbesteding
Ondergetekenden zijn voornemens namens
het gemeentebestuur van Vorden in het
openbaar aan te besteden:

Het bouwen van een dubbel
woonhuis met bijkomende
werken.

De besteding zal plaats vinden ten Gemeen-
tehuize op woensdag 17 jun i 1959 des
voormiddags 10.30 uur.
Bestek en t eken ingen z i j n , zolang de voor-
raad strekt, ve rk r i j gbaa r bij het kantoor
van ondergetekenden, tegen betaling van
f 10. — , per post f 10.50.
Restitutie hi j ongeschonden inlevering f 5.—
op de dag der aanbesteding.

Architectenbureau van Houte
Zutphenseweg 16, Vorden

pakjeSPAR-thee
roodmerk

voor de halve prijs 45 ct
bij aankoop van 25O gram Sparkoffie

roodmerk

met tóch 1O% korting:

2 pakjes SPAR-maizena
van 5O voor 1 C et bij aank. van l busje

• ** nootmuskaat a 14O et

geldig tot U juni

DUBBEL zegels, DUBBEL voordeel!
SPRITS-KOEKJES 250 gram 58 - 24 zegels

TUM-TUM 200 gram 56 - 22 zegels

REPEN GEVULD dlv. smaken 25 - 1 O zegels

SMEERKAAS Pakje 100 gram 31 - 1 2 zegels

SLASAUS 50% olie fles 1OO - 40 zegels

SLASAUS 25% olie fles 97 - 38 zegels

RIJST pak 50O gram 62 - 24 zegels

TUTTI-FRUTTI 250 gram 9O - 36 zegels

PRONTO literfles 43 - 1 8 zegels

BERLINER lOOgram 5O-20 zegels

GEBR. GEHAKT 100 gram 42 - 1 6 zegels

KNAKWORST wik 136 - 54 zegeie

uw
VOOR-
DEEL

liet

5 ct
6 ct

2O ct

19 ct
12 ct
18 ct
9

lOct

8 ct
27 ct

Sparkoekje met 1O% korting

LANGE VINGERS
15O gram

slechts OU ct - 1O zegels

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Autoverhuur zonder chauffeur
voor binnen- en buitenland
ook met kampeerwagen.

Voor vakantie-trips speciale tarieven.
Vroegtijdige afspraken voorkomt
teleurstelling.

GROOT JEBBINK
^Staringstr. 9. HET ADRES, Tel. 1306

Dus:

óók voor

wer/cbroe/cen....

Eis mei klem merk

Verkrijgbaar bij:
Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5


