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STILLE TOCHT
Ook onze gemeente is dit jaar niet achterge-
bleven om de gevallenen uit de 2e wereld
oorlog te herdenken. Naast de vele vlaggen
die halfstok hingen werd na klokgelui de
namiddags half acht de stille tocht naar de
algemene begraafplaats ondernomen. Hieraan
namen meer personen dan het jaar tevoren
deel. Nadat de burgemeester een krans op
een der Engelse graven had gelegd en twee
minuten stilte in acht was genomen, zong hè
Vordens Mannenkoor „Boven de Sterren".

KINDERBESCHERMING
A.s. week zullen de leden van de Bond van
Plattelandsvrouwen weer bij U aankloppen
voor de jaarlijkse collecte voor de kinderbe
scherming. De laatste jaren heeft deze collecte
hier een prachtig bedrag opgeleverd, waarui'
blijkt dat de Vordenaren een warm plekje voor
deze verenigingen van alle gezindten bezitten.
Ook nu willen we deze collecte gaarne van
harte aanbevelen. 8000 kinderen zullen U voor
Uw hulp zeer dankbaar zijn.

ORIËNTERINGSRIT
De auto- en motorclubs uit Zutphen, Vorden
en Almen hebben gezamenlijk op Hemel-
vaartsdag een oriënteringsrit georganiseerd
waarbij de deelnemers al vroeg uit de veren
moesten, want de start bij café De Houtwa'
in Zutphen was om 7 uur 's morgens. Er waren
60 deelnemers. De route, die 73,3 km lang
was leidde via Brummen, Dieren naar de
Posbank en de Imbosch en vandaar weer terug
naar Zutphen via Laag Soeren en Eerbeek
Van Zutphen ging de tocht naar Wichmond
en door de buurtschap Delden naar de finish
bij Hotel Bakker in Vorden waar de eerste
eerste deelnemers tegen half elf arriveerden
Vooral in dit laatste gedeelte kwamen nogal
moeilijkheden voor. die de meeste deelnemer
strafpunten kostten.
Over 't algemeen vonden zij het overigens een
zeer mooie tocht.
In hotel Bakker deelde de voorzitter van
Zutphen, de heer A. M. Peters, de prijzen uit
waarbij deze in 't bijzonder de heer Poesse
na diens ziekte thans weer aanwezig, een
welkom toeriep.
De wisselbeker van de heer Poesse, uitge-
loofd voor de winnaar bij de motoren, kwam
ditmaal in bezit van de heer Plettenberg,
Zutphen, met 18 strfpnt; 2 W. Rouwenhorst,
Zutphen, 19 strfpnt; 3 Addink, Almen, 20
strfpnt; 4 Rexwinkel, Almen, 21 strfpnt; 5
Brands, Zutphen, 25 stfpnt; 6 D. J. Kruisink,
Zutphen, 25 strfpnt en 7 H. Bats, Zutphen, 31
strfpnt.
Auto's: l Hesselink, Zutphen. 30 strfpnt (te-
vens wisselbeker uitgeloofd door v. d. Mey,
Gorssel), 2 J. C. Assendorp, 36 strfpnt; 3 J.
Plagman, Zutphen, 36 strfpnt; 4 Schouten, Zut-
phen, 41 strfpnt; 5 H. Blasman, Vorden, 44
strfpnt en 6 Elferink, Zutphen, 45 strfpnt.

AANBESTEDING WINKELPANDEN
In café De Zon vond woensdag de aanbeste-
ding plaats van twee winkelpanden met bo-
venwoningen, welke gebouwd zullen worden
op de plaats aan het Dorpsplein, waar het
bekende oude boerenhuis gestaan heeft. Last-
gevers waren de heren A. Dolphijn en A. J.
Wopereis. Architect de heer van Houte
Vorden.
De hoogste en laagste inschrijvers waren voor
perceel I: de gehele bouw met uitzondering
van de loogieters-elektriciteits- en glas- en
verfwerken. Eggink, Vorden ƒ 86.736,— en
Roetgerink te Goor met ƒ 63.239,—.
Electra: l inschrijver nml. P. Dekker voor
ƒ 4.275,—; Elektra en loodgieterswerk: Wues-
tenenk, Vorden ƒ 13.100 en Gems Vorden
ƒ 12.731,—.
Schilderswerk: l van Bodegom, Vorden
ƒ 8770,— en H. Dolphijn, Ruurlo ƒ 5775,—.
Gunning is in beraad.

JEUGDDAMTEAM GELDERS KAMPIOEN
Het vijftal jeugdige dammers uit Vorden heeft
in Arnhem beslag weten te leggen op het
Gelders Kampioenschap jeugddammen. Vor-
den wist in de finale met 6—4 te winnen van
Ochten (Bet.). Zij eindigde hierdoor boven
plaatsen als Arnhem, Nijmegen, Wageningen
met gerenomeerde damverenigingen. hetgeen
voor een kleine vereniging als Vorden onge-
twijfeld een grote eer betekent. Het kam-
pioensteam zal nu deelnemen aan het toernooi
om het landskampioenschap, dat in Utrecht
gehouden zal worden. In de voorronde moet
Vorden op dinsdag 19 mei spelen tegen een
vijftal uit de stad Utrecht en een nog onbekend
team uit Noord Holland. Alle provincies ne-
men hieraan deel. Het Vordense team staat
o.l.v. de heer Geerken. De uitslag van de
wedstrijd tegen Ochten luidt als volgt: G. W.
J. Harmsen (Vorden)—A. Jansen (Ochten)
1—1; P. C. van Ooyen—G. v. d. Hatert 2—0;
W. Sloetjes—A. W. van Binsbergen 2—0; J. A.
Norde—R. Koedam O—2 en J. J. Wolterink—
A. v. Binsbergen l—1.
Na afloop werden de jongelui door de bonds-
voorzitter afd. Gelderland, de heer Busch, toe-
gesproken en gefeliciteerd. Hij hoopte dat de
Vordenaren de kleuren van de provincie Gel-
derland op het toernooi hoog zouden weten
te houden, en wenste hun veel succes.

BEDRIJFSVOETBAL
In verband met de Dodenherdenking en de
Stille Tocht gingen de voor maandag j.l. vast-
gestelde wedstrijden in het Bedrijfsvoetbal
toernooi niet door. Deze zullen nu a.s. maan-
dag gespeeld worden op het Gemeentelijk
Sportpark. Het zijn de wedstrijden Empo I—
Looierij I en De Eendracht I—Gems I.

KERKDIENSTEN zondag 10 mei.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

RJK. Kerk
Zuur 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 tot zondag
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Zondag 10 mei Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

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 115 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 54,— tot f 60,r- per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van l t.m. 6 mei.
Geboren: z. van B. Korenblik en J. M. Hil-
derink; d. van L. A. Hekkelman en E. J. Tee-
r ink ; d. van A. H. Bello en A. Polman; d.v.
J. Nijenhuis en G. J. Menkhorst.
Onderouwd: M. T. J. Hartman en J. W.
Krauts.
Gehuwd: H. van den Broek en M. R. Ai
Marlens.
Overleden: Geen.
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Puistjes verdrogen door Purol-poeder

ZWE\flKiD GAAT 16 MEI OPEN
Onder voorzitterschap van de heer A. E. van
Arkel werd in hotel Bakker de algemene ver-
gadering van de Vordense Bad- en Zwem-
inrichting ,,In de Dennen" gehouden. De op-
komst was matig.
De voorzitter deelde mede, dat ingaande l
juni a.s. tot badmeester is benoemd de heer
Bloemberg te Amsterdam, geassisteerd door
de heer Jörissen en zijn echtgenote. Verder
blijft het huidige personeel in dienst. De ope-
ning van het zwembad voor het nieuwe sei-
zoen vindt plaats op zaterdag 16 mei. Het be-
stuur is voornemens het diepe bassin weer in
zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.
Een nieuwe pomp voor het ververschingswa-
ter zal worden geslagen, de badhuisjes (kleed-
kamers) zullen van een nieuwe dakbedekking
worden voorzien, terwijl ten behoeve van lief-
hebbers(sters) van zonne-baden een aantal
bomen zal worden gekapt waardoor voor dit
doel een prachtig terrein vrij komt.
Het aftredende bestuurslid de heer E. J. Ket-
telerij werd herkozen.
De administrateur, de heer Kettelerij, gaf ver-
volgens een overzicht over het afgelopen
boekjaar 1958. Hieruit bleek dat het aantal be-
zoekers van het zwembad 35298 had bedragen
tegen 32822 in 1957.
De totale ontvangsten waren ƒ 6905,00 tegen
ƒ 6889,13 aan uitgaven.
Uitgegeven werden: 744 algemene abonnemen-
ten, 36 maandkaarten en 6 strandkaarten. Het
aantal bezoekers met een abonnement bedroeg
2078?, met een dagkaart van 40 cent 1997, met
een dagkaart van 25 cent 6133, met een van
30 cent 74, met een van 20 cent 194. met een
strandkaart van 20 cent 1351, met een tien-
badenkaart 1610, terwijl het aantal bezoekers
voor schoolzwemmen 3152 bedroeg.
De Vordense Zwem- en Polovereniging kreeg
de dinsdag- en donderdagavond weer als
trainingsavonden.
Wat betreft het beschikbaarstellen van het
zwembad ten behoeve van polowedstrijden,
zal door genoemde vereniging nader overleg
met het bestuur worden gepleegd.

LAFFE DAAD
In de buurtschap Delden doen zich de laatste
tijd vergiftigingsverschijnselen voor bij hon-
den. Onder hevige pijnen is een der dieren
gestorven, terwijl twee anderen, die dezelfde
verschijnselen vertoonden, thans gelukkig
weer aan de beterende hand zijn. De inhoud
van de maag van het gestorven dier is onder-
zocht door een veearts, die constateerde dat
de maag een zwaar vergift, nml. dixtrine, be-
vatte, dat waarschijnlijk tegelijk met een lek-
ker hapje naar binnen gewerkt is.
De bewoners van Delden e.o. wordt daarom
aangeraden hun honden zoveel mogelijk bin-
nen te houden, daar er waarschijnlijk nog
meer dodelijke hapjes verspreid liggen,
t Is te hopen dat men de dader van deze laffe

daad spoedig zal ontdekken.

UITSTEKEND GESLAAGD CONCOURS
HIPPIQUE

Het stralende voorjaarsweer had op Hemel-
vaartsdag ruim 4 duizend bezoekers getrokken
naar het Concours Hippique. dat de L.R.V
„De Graafschap" ter gelegenheid van haar
25-jarig bestaan in oen weide aan de Almense
weg hield.
Vooral het Springconcours, dat grotendeel
's middags werd gehouden trok de grootste
belangstelling. Voor het springconcours klasse
B hadden niet minder dan 82 deelnemers(sters)
ingeschreven. Vooral de amazones sloegen
over 't algemeen een uitstekend figuur.
Het middagprogramma werd geopend door de
voorzitter van de L.R.V. ,,De Graafschap", de
heer D. Norde, die allen dank bracht voor
de medewerking. Hierna vond een parade van
141 paarden plaats, gecommandeerd door G
W. Wuestenenk alhier. Vooral het gezamenlijk
galopperen dezer paarden was een indrukwek-
kend gezicht.
Een aardige afwisseling vormde het optreden
van de kinder-ponyclub uit Holten met de-
monstraties in het zaklopen en pushbal, wat
zeer vermakelijk was.
Door verschillende particulieren, verenigingen
en zakenlieden waren vele prijzen beschikbaar
gesteld.
De inspectie werd afgenomen door burgemees-
ter van Arkel, de heer E. C. van Beek. fede-
ratie vertegenwoordiger, de heer E. H. Klomp,
voorzitter van het Streekverband „De Berkel-
streek, de heer W. A. v. d. Wall Bake, ere-
voorzitter van de L.R.V. „De Graafschap" en
de heer D. Norde, voorzitter der vereniging.
Van de vele prijswinnaars willen we noemen
bij de viertallen, zwaar 3e prijs „De Graaf-
schap", Vorden.
Winnaar van het springtoernooi klasse B was
A. Keppels uit Laren (Gld.) met O ft en een
tijd van 55 3/5 sec.; 2e werd mej. Krekel uit
Holten met O ft 57 4/5 sec.
In het Springconcours klasse L werd winnaar
H. Vrielink, Laren met O ft 65 2/5 sec. en 2e
H. te Luggenhorst, Geesteren met O ft 65 2/5
sec.
In het Springconcours klasse M-Z werd eerste
M. Bolink, Holten met O ft 67 2/5 sec. en
tweede J. W. Esselink, Barchem met O ft 68 4/5
sec. De medaille van de B.O.G. en B.O.L.H,
voor de beste Vordense springruiters werd
gewonnen door D. Pardij s met 4 ft 602/5 sec.
De organisatie^an dit omvangrijke toernooi
was goed ger^»d en alle nummers hadden
een vrij slot vefloop. Er waren voor deze ge-
legenheid speciale tribunes voor de toeschou-

. yemo.akt, Icrwijl de afzetting van hel
terrein verder dusdanig was, dat elkeen een
goed zicht op J^J gebeurde kon krijgen.

^OETBAL
Vorden I heeft Se tweede bekerronde niet
overleefd. In Laag Keppel werd zondag met
l—O van H. en K. I verloren. Vorden, dat
enkele invallers telde, was in het veld zeker
niet de mindere, doch voor het doel was het
steeds weer mis en treuzelden de voorwaart-
sen te lang met het schieten.
Vorden A stelde in Lichtenvoorde tegen Longa
A ook al teleur. Tot rust was het een aan-
trekkelijke wedstrijd, waarbij Vorden met een
weinig geluk zeker meer doelpunten had kun-
nen maken, nu bleef het bij 2 stuks.
Na de rust was het — zoals de laatste tijd
gewoonlijk het geval is — weer mis in de
geel-zwarte gelederen. Het werd uiteindelijk
een zware 8—2 nederlaag.
A.s. zondag staat de belangrijke wedstrijd
Vorden I—Erix I op het programma. Zoals
men weet staat Vorden 2 punten achter op
Erix. Wint Vorden a.s. zondag, dan zal een
beslissingswedstrijd uit moeten maken, wie
er kampioen wordt. Hoewel Vorden helaas
niet op zon sterkst kan uitkomen, zijn onze
plaatsgenoten nog lang niet bij voorbaat ver-
loren. Door snel de bal te spelen kan het
tempo opgevoerd worden en wanneer de voor-
hoede niet aarzelt om op doel te schieten,
dan zit er nog een redelijke kans in op een
overwinning. Aan publieke belangstelling zal
het wel niet ontbreken.
We maken de leden tenslotte nog attent op
achterstaande advertentie, waarin de trai-
nings-avonden op het voetbalveld zijn vast-
gesteld.

Moeder Voor het tere
Baby-huïdje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

VERGADERING P.v.d.A.
Onder voorzitterschap van de heer G. Koer-
selman vergaderde in café Wahl de P.v.d.A.,
waarbij de heer Knoppers uit Zutphen was
uitgenodigd om een nabeschouwing te geven
over de Kamerverkiezing.
Vooraf werd medegedeeld dat er in de be-
stuursfuncties een kleine verschuiving had
plaats gevonden. In plaats van de heer L. de
Jonge wordt nu het secretariaat waargenomen
door de heer A. Hulshof, terwijl het penning-
meesterschap uit handen van de heer A.
Lauckhart overgegaan is in die van de heer
H. Klein Brinke. De heer T. de Jonge, Ruurlose
weg, zal zorgdragen voor de wekelijkse inning
der contributies. Vervolgens werd in korte
trekken de nieuwe contributie-regeling be-
sproken.
De heer Knoppers besprak de politieke ge-
beurtenissen rondom de verkiezingen en de
thans mislukte formatie ener nieuwe regering.
Na beantwoording van een aantal vragen werd
deze goed bezochte vergadering gesloten.

10 mei - Moederdag
En u weet wat een moeder
toekomt.

*Voor een praktisch

Textiel-cadeau
kijkt u eerst bij

VISSER - VORDEN

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

VERGADERING B.O.L.H.
De B.O.L.H. Afd. Vorden vergaderde in het
hotel Brandenbarg onder leiding van Mej. D.
Rossel. Aan de vlaggenparade op de te hou-
den landdag „Trefpunt 1959" te Geldermalsen
zal worden deelgenomen. Hiervoor werd aan-
gewezen Mej. G. Ruiterkamp. Besloten werd
een fietstocht te maken naar Dieren op een
nader te bepalen datum.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van
Mej. D. Rossel, presidente, en Mej. G. Lebbink,
2e secretaresse, welke niet herkiesbaar waren,
gekozen de dames A. Gosselink en G. Nijen-
huis.
Na een korte pauze werd een voordrachten-
wedstrijd gehouden waaraan 11 leden deel-
namen. Als juryleden fungeerden hierbij Mevr.
Klein Brinke—Gotink en Mej. Scheltens.
Uitslag: A. Weenk. Ie pr. met het gedicht:
„Avondliedeke", 2e pr. H. Bijenhof met „Het
geschenk" en 3e pr. D. Rossel met „Ik won
één Lente".

BIOSCOOP
Zondagavond kan men de avonturen meema-
ken die vier zeelieden beleven als zij gedwon-
gen worden enige maanden op het prachtige
zuidzee-eiland Tahiti te blijven. Hier is maar
één Europeaan, alle andere bewoners zijn
inboorlingen en vooral de meisjes zijn zeer
mooi. Originele hoela-dansen en tal van ande-
re verrassingen zorgen voor een vrolijke
avond.

DRUK BEZOEK AAN MODELWONING
In een van de juist gereed gekomen huizen
aan de Hertog Karel van Gelrestraat hebben
een drietal Vordense zaken een modelwoning
ingericht, en voor het publiek opengesteld,
hetgeen een enorme belangstelling getrokken
heeft.
De fa. H. van Ark had bij de inrichting gezorgd
voor de kachels en huishoudelijke artikelen,
de fa. Dekker voor de lampen en elektrische
artikelen en de fa. A. Polman voor de wo-
ninginrichting op meubelgebied. De ruimte, die
deze nieuwe woningen bevat, is alle bezoek
zeer meegevallen. Bovendien hebben de expo-
serende firma's laten zien, dat zo'n woning
zonder in buitensporige kosten te vervallen
bijzonder gezellig kan worden ingericht. Daar-
voor zorgden de knusse en toch ook moderne
meubelen, de duurzame vloerbedekking, de
collectie zeer leuke schemer- en hanglampen
en de staande leeslamp.
Allergezelligst was o.a. ook het logeer- of
studeerkamertje boven ingericht met een leuk
bureautje en dito lampen.
De keukeninstallatie en -uitzet zal bij vele
huisvrouwen ongetwijfeld het verlangen heb-
ben opgewekt ook zo iets te bezitten. Kortom
het is een expositie, die zeker aan haar doel
beantwoordt. De woning is nog tot heden za-
terdag te bezichtigen.

VEEL BELANGSTELLING VOOR GOUDEN
ECHTPAREN

Na het diamanten echtpaar hebben vorige week
nog twee gouden echtparen op feestelijke wijze
de dag van hun huwelijk herdacht.
Vrijdagmiddag en navond gebeurde dit voor het
echtpaar J. W. Tjoonk—Joh. Tjoonk-Groot
Nuelend in hotel Bakker. De belangstelling voor
dit gouden paar van „'t Bosmanshuis" was wel
bijzonder groot. Vele tientallen oud-buurtgeno-
ten, vrienden, kennissen, waarvan velen afkom-
stig uit Hackfort-Wichmond gaven door hun
komst blijk dat zij Tjoonk van 't Bosmanshuis
nog niet vergeten waren, hoewel het echtpaar
sedert enkele jaren in Hoenderlo woont. Burr
gemeester van Arkel kwam het echt j aar zijn
gelukwensen aanbieden namens de gemeente.
's Avonds kwam ds. Jansen het echtpaar nog
feliciteren. Ook de eigenaar van 't Bosmans-
huis, Baron van Westerholt van Hackfort, gaf
door zijn aanwezigheid blijken van medeleven.
De muziekvereniging „Concordia", waarvan de
bruidegom liefst 57 jaar donateur is geweest,
bracht het gouden echtpaar een muzikale hulde.
Tientallen bloemstukken en andere geschenken
gaven extra fleur aan deze heuglijke dag.
Zaterdagmiddag vierde in zaal Lettink het
echtpaar B. W. Wonnink—B. A. C. Wonnink-
Langwerden zijn 50-jarig huwelijksfeest. Ook
hier heeft het niet aan belangstelling ontbro-
ken, en was het een komen en gaan van tien-
tallen personen, die het echtpaar en familie-
leden de hand kwamen drukken. Behalve burge-
meester van Arkel, gaven ook ds. Jansen en
ds. Zorge acte de présence. Zowel „Sursum
Corda" als „Concordia" brachten het gouden
echtpaar een serenade, die zeer op prijs gesteld
werd. Natuurlijk gingen ook hier de geluk-
wensen gepaard met de aanbieding van tal van
bloemstukken en andere geschenken.



PRIJSWINNAARS WEDSTRIJDEN
KONINGINNEFEEST:

Orienteringsritten.
De eerste vijf prijswinnaars waren: Jongens van
13__14 jaar: l Gertie Pardijs, 2 Wouter Krone-
man, 3 Jaap Buis, 4 Harry Hulstein, 5 Jan
Groot Jebbink.
Jongens 12 jaar: l Wim Vruggink, 2 Henk Hen-
geveld, 3 Roei Huizinga, 4 Berend Groot Bramel,
5 Marti Spiegelenberg.
Jongens 11 jaar: l Arie Elsman, 2 Herman
Meenink, 3 Gerrie Nijhof, 4 Gerrit Brummel-
man en 5 Herman Kettelarij.
Meisjes 13—14 jaar: l Essy Groot Bramel, 2
Carla de Vries, 3 Els de Jonge, 4 Francien van
Woudenberg Hamstra, 5 Dinnie Bloemendaal.
Meisjes 12 jaar: l Miep Muis, 2 Leis Vreeman,
3 Mien Hiddink, 4 Jannie Bouwhuis, 5 Connie
Slager.
Meisjes 11 jaar: l Anja Koers, 2 Dini Hilferink,
3 Erica Terpstra, 4 Rikie Mulderije, 5 Annie
Ligtenbarg.
Bij de Oriënteringsrit voor ouderen boven 15
jaar was de uitslag: l Mevr. Aalderink—Heyink
(24 strfpnt); W. Sarink, 3 J. Eskes, 4 mej. B.
Schouten, 5 H. Potman, allen 86 strfpnt; 6. W.
de Boer, 7 J. Pardijs, 8 J. W. Harwig, 9 mej. S.
Heersink en 10 J. H. Potman.
Onder auspiciën van de Auto- en Motorclub
werd eveneens 's morgens een oriënteringsrit
voor bromfietsers gehouden, waarvan de uitslag
was: l H. Meulenbrugge, 30 strfpnt; 2 C. Roo-
zendaal (38); 3 G. J. Bruil, Hengelo (G.) (58);
4 Th. Eyckelkamp (59); 5 J. van Langen (60)
en 6 P. Hoevers (61).
Op de Bleek werd het vogelschieten gehouden,
waarvan de uitslag was: Koning: A. Tragter,
met als koningin zijn echtgenote; kop: A. Gro-
tenhuis; r.vleugel: B. Rouwenhorst; l.vleugel:
B. Pardijs en staart: H. Pelgrum, Linde.
Haasschieten: l Th. Nijenhuis, Hengeloseweg;
2 W. Kamperman, Ruurloseweg en 3 W. Meme-
link, Linde.
Vrije Baan: l D. Eskes, Kerkhof weg en 2 A.
Tragter.
In de muziektent werden de Koning en de
Koningin door het bestuurslid van de Oranje-
vereniging, de heer W. Klein Lebbink „ge-
kroond", waarna de voorzitter Baron van Wes-
terholt het koninklijk paar op humoristische
wijze toesprak. Hij wees er in 't bijzonder op
dat dit de derde keer was in 5 jaar dat de heer
Tragter het koningschap van de schutters ver-
worven heeft, hetgeen hem wel kenmerkt als
een goed schutter. Met muziek van „Sursum
Corda" voorop maakten hierna Koning en
Koningin in een landdauer een rondrit door ons
dorp.
In de Enk werden volksvermakelijkheden ge-
houden. De uitslag van het ringrijden voor da-
mes per dogkar was: l Mevr. Zeeburg; 2 Mevr.
Barink; 3 Mej. G. Meulenbrugge; 4 Mej. R.
Wullink; 5 Mevr. D. v. d. Wal; 6 Mevr. Schu-
rink, Insulindelaan; 7 Mevr. Eldriks; 8 Mevr.
te Kamp en 9 Mej. A. Wuestenenk.
Van de behendigheidswedstrijden per motor, ge-
organiseerd door de V.A. & M.C. was de uit-
slag: l H. Bosman; 2 W. H. de Rijk; 3 B. Blas-
man, Apeldoorn; 4 W. Besselink.
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda"
zorgde zowel 's morgens als 's middags voor de
muzikale omlijsting.

RATTI-NIEUWS
Ratti II kon het verleden week in Baak niet
bolwerken en verloor van Baakse Boys II met
7—2. Toch waren er vele spannende perioden.
Reeds in het begin gelukte het A. Steenbre-
ker, die de middenvoor plaats bezette om met
een formidabel schot hoog in de touwen aan
Ratti de leiding te geven. O—1. Baak had haar
antwoord klaar en de Ratti-keper kon even
later de gelijkmaker uit het net vissen. Met
beurtelings wisselende kansen gelukte het de
Boys nog voor het einde der eerste helft om
de stand op 2—l te brengen.
Na halftime verslapte het spel der Rattianen
zienderogen en moest men zich veelal in het
defensief trekken. De thuisclub verhoogde de
voorsprong tot 7—l, waarna A. Hartman een
penalty zuiver benutte en de achterstand tot
7—2 reduceerde.
Ratti a, dat onlangs reeds kampioen werd van
haar afdeling wist het ongeslagen record ook
nu nog te handhaven door in Keyenborg met
3"—2 te winnen van Keyenborgse Boys a.
Ratti b was uitstekend op dreef en won thuis
met 5—O van de Hoven d.
Voor zondag a.s. staat er voor het eerste een
thuiswedstrijd op het programma tegen
Lochuizen I. Dit is voor Ratti de laatste com-
petitiewedstrijd en het zou een mooi resultaat
zijn van het voorbije seizoen, als deze ont-
moeting door de Rattianen werd gewonnen.
De A Junioren zullen zondag deelnemen aan
het Jeugdtoernooi van de R.K.S.V. ,,Vios" te
Beltrum, terwijl het B elftal zaterdag thuis
speelt tegen Voorst b.

UW BLOED KAN EEN LEVEN REDDEN
U hoeft geen chirurg of internist te zijn om
het leven van een medemens te redden. U
kunt dit doen door het foldertje van het Roode
Kruis, dat vorige week huis aan huis is be-
zorgd, in te vullen en het nog vandaag of
uiterlijk morgen bij het comité ,,Bloedplasma"
te bezorgen.
De 3500 Vordenaren tussen 18 en 60 jaar roe-
pen wij toe: Stel uw daad van naastenliefde
niet uit, maar breng dit kleine offer voor uw
zieke medemens. U wordt er zelf rijker en
gelukkiger door.
Leest u nog eens het artikel en de advertentie
van de vorige week.

VOLLEYBAL VERENIGING OPGERICHT
Onder auspiciën van de R.K. Boerinnenbond
werd bij Schoenaker een bijeenkomst belegd om
te komen tot de oprichting van een volleybal-
vereniging voor dames. Reeds meerdere malen
was gebleken dat er voor de vrouwelijke jeugd
behoefte bestaat aan een sportvereniging. Een
18 tal dames gaven zich reeds als lid op. Een
bestuur werd gevormd bestaande uit de dames:
W. Heuveling, voorzitster, A. Mullink, secreta-
resse en A. Schoenaker, penningmeesteresse.
De heer M. Boekhout, onderwijzer aan de R.K.
School verklaarde zich bereid de wekelijkse
training op zich te nemen.

JAARVERGADERING „SAMENWERKING"

Onder voorzitterschap van de heer N. J. W. R.
Tiesink kwam de Coöp. Verbruiksvereniging
„Samenwerking" in café Eykelkamp in een
goed bezochte jaarvergadering bijeen.
De administrateur de heer D. Klein Bleumink
deelde mede dat de omzet in geldswaarde over
het afgelopen jaar ƒ 106.301,43 bedroeg.
Besloten werd na een ruime afschrijving op
de activa van de vereniging het dan nog res-
terende overschot zijnde ƒ 1.343.— aan het
reservefonds toe te voegen.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de
aftredende bestuursleden alsmede de aftreden-
de commissaris t.w. de heren B. G. Lichten-
berg, H. Verstege en D. Mulderije herkozen.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer F. A. Smit Sr.
slaagde te Arnhem voor het vakdiploma Vee-
voeder-handelaar.

Jongenssandalen
met half jaar garantie.

De mooiste modellen voorradig
bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de

Schoenenspecialist"

de zuinigste en

veiligste brom • fiets

• unieke service
• zeer laag benzineverbruik
• veilige snelheid (30 km per uur)
• het laagst in onderhoud

SOLEX de Luxe f. 375.-

A* G* Tragter,
Zutphenseweg

Turnpakjes
Gymschoene
Trainingspa

n-broeken
n

HARTENS
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 10 mei, S uur

De Zuidzee-avonturenfilm
(in prachtige kleuren)

Jantjes op Tahiti
met: Karl Heinz Böhrn, Claus Bieder-

stadt, Walter Giller

Het grote, spannende en romantische
avontuur van een handjevol zeelieden
op een sprookjesachtig Zuidzee-eiland.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Vader en zoon vinden
beiden wat zij zoeken
in de nieuwste -"tëjb

collectie.?.^

Oxfort
Wij zullen U die
gaarne tonen!

L. Schooldeiman
VORDEN

Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

\ 'n vlot, goed passend
model, prima afwerking
en.... oersterke stof,
die niet krimpt.

Daarom ook voor
i stofjassen: f
ï

Eis mei klem merk KLM, want.

WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5

Kinderen,
vergeet uw moeder niet

s

Japonnen, Blouses, Nylons,

Petticoats, Paraplu's, Zakdoeken,

Vesten, Sjaals, Handschoenen,

en heel veIRmdere artikelen

vindt u in een ruime keuze bij

H. LÜTH
Nieuwstad 4, Vorden. Tel. 1396

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Maak van je zakgeld

een zak geld

Jongeren van 15 t.m. 20 jaar kunnen
een spaarovereenkomst aangaan
bij onze bank met het recht op
een Rijkspremie van 10 pet.

Rente en premie kunnen bij onze
bank oplopen tot bijna f 500.—
boven het gespaarde bedrag.

Neem een jeugdspaarboekje bij de

VORDEN"

GEVONDEN een da-
mespolshorloge. Tegen
adv. kosten terug te be-
komen bij B. R. Eykel-
kamp, Smidsstraat 12

KOOPT VH

fa. Wed. A. B. Martens
Wapen- en Sporthandel

IN.O.U. bromfiets

vanaf f475,—

H.W. GrootEnzerink

Zutphenseweg 21
Telefoon 1254

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Drogisterij
„de Olde Meule"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

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

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

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

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen,
Telefoon 2264.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

VOO/f

iederéén

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl, drogist



De Speciaalzaak O
ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

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

V.V.V. Vorden.

Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 12 mei a.s. 's avonds 8 uur
in de zaal van Café Uenk.

AGENDA:

1 Opening.
2 Notulen.
3 Mededelingen en ingekom. stukken
4 Jaarverslag sekretaris.
5 Jaarverslag penningmeester.
6 Verslag kascommissie 1958.
7 Verkiezing kascommissie 1959.
8 Verkiezing bestuursleden.

Aan de beurt van aftreden zijn: J. Biel
derman, H. Luth en P. A. Baron van der
Borch van Verwolde (allen herkiesbaar).
Candidaten voor deze verkiezing kunnen
tot de aanvang der vergadering bij het
bestuur worden ingediend.

9 Zomerprogramma 1959.
10 Rondvraag.
H Sluiting.

G. W. Eijerkamp, sekretaris

«els

een verrassing bij uitstek
voor Moeder.

Wij ontvingen zo juist
nieuwe leuke modellen»

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Zeg is Johan, heb ie'j dat

Volkoren brood van

Schurink
al is epruufd. Nou en of Steven. Lekker
kerel, ie'j et oe de vingers der bie'j op.
Dan is 't better da'j mes en vörke gebruukt
Johan!

Wegens verbouwing
van ons pand is de winkel

tijdelijk gevestigd
in onze grote stallingsruimte.

Komt u ook hier vrijblijvend
onze uitgebreide kollektie

rijwielen, bromfietsen en onder-
delen bezichtigen.

Steeds tot uw dienst

R. G. J. Kuypers
Telefoon 1393

A.N.B, afdeling Vorden
Wij geven U weer de gelegenheid voor de
verzilvering van vakantiebonnen voor Ko-
ninginnedag, Hemelvaartsdag en 2e Pinkster-
dag, op 15 mei a.s. voor leden van 7-8 uur
en niet-leden van 8-9 uur bij H. Stapper,
Dr. Staringstr. 4.

Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

GEMS
elektrische pomp installaties

POMP EN DRUKKETEL ÉÉN GEHEEL

Volledig auto-
matisch.

* Door kleine
omvang gemak-
kelijk onder keu-
kenaanrecht te
plaatsen, met mi-
nimum kosten! *

Geruisarm door
zeer laag toeren-
tal.

Vraagt prijsopgaaf en folder
met afbeelding
en uitwendige maten. *

Gevestigd 1830

TECHN. INSTAUaTIEBUREAU G. EMSBROEK l ZN. C.V.
Tel. 06752-1260 VORDEN Tel. 06752-1491

Een nieuwe senoritas 14 et.

In blikverpakking van 10 en 50 stuks.

H. W. ZUTPHENSEWE

Vergeet hen niet! Ook zij hebben uw hulp nodig!
Zij rekenen op UU

De 8000 kinderen van alle gezindten roepen om uw hulp
en medewerking. Daarom, steunt de „SAKOR" met haar
kollekte welke van 11 tot en met 16 mei aanstaande over
het gehele land wordt gehouden.

Geeft met milde hand!

Hedenmiddag en -avond is nog te be-
zichtigen de woning aan de Hertog Karel
van Gelrestraat 25.
Geïnstalleerd door

Fa. Polman - Fa. Dekker - Fa. van Ark

Een verrassing voor Moeder wat
voldoening geeft.

Sjaals, Handschoenen, Kousen,
Schorten, Blouses, Onderjurken,
Vesten, Pullovers, Tafelkleden,
Testcelen, Bedkleedjes,
Bedspreien.

Het zwembad

W0rdt weer geopend

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

CENTRA
!S ALTIJD VOORDELIG.

Bij aankoop van 250 gram koffie
„de Beste" 2 rol beschuit voor 25 et
l grote pot abrikozen van 1.95

voor 1.59
l fles goede wijn van 1.65 voor

1.20
l fles ranja voor 99 cent
Mocca-blaadjes, heerlijk koekje

250 gram voor 55 et
Agarfruit , 200 gram 39 et
Boterhamworst, 200 gram 49 et
l groot blik haring in

tomatensaus 69 et
l blikje soepballetjes en l blik

leverpastei samen voor 1.15

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63 a

T. van der Lee
't Hoge 5(5

IlLoederdag !

Geef Moeder een mooi

boek, een album
of postpapier.

Boekhandel

Hietbrink

Chem. reinigen Verven
Speciale aandacht s.v.p.

Alle goederen voor chem. reinigen komen
beslist voor de Pinksteren gereed, als u
maandagmorgen voor 9 uur bericht geeft,

dan wordt het dezelfde dag gehaald.

H.Th. Hendriks, Zutphen
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstraat 23, Tel. 06750-5197.
Bij geen gehoor Tel. 5158.

100% verzekerd tegen diefstal, transport en
brand.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN.
Ook voor uw fijne was het luiste adres.
Stoppage enz. enz.

Alleen vandaag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram leverworst 36 et

500 gram fijne rookworst 180 et
500 gram spek 90 et

Voor ieder een diepvriescel te huur
om aardbeien, kersen, spinazie,

doperwten enz. te bewaren.

M. Krijt, Dorpsstraat
Veldtraining
Voetbalven „VORDEN"
Voor junioren vanaf 13 mei elke woensdag-
avond vanaf 7.15 uur.

Voor senioren vanaf H mei elke donder-
dagavond vanaf 7.15 uur.

Geef Moeder met Moederdag
een

ELAUL MIXER
voor het mengen, malen, hak-
ken van allerlei gerechten
voor f 49,75»
Zie onze etalage.

Gebr. Barendsen

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

A.s. zondag 10 mei

laatste competitiewedstrijd

Ratti l - Lochuizen l
Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.



Hiermede zeggen wij
u hartelijk dank voor
de belangstelling, ge*
toond met het over-
lijden van onze lieve
man, vader, behuwd-
en grootvader

Hendrik Jan
ter Huerne

Namens de familie:
H. ter Huerne-

Oberink

Vorden, mei 1959.

Wegens familiefeest is
onze zaak zaterdag

16 mei de gehele dag

gesloten
J. H. W. Eskes

KRUIDENIER, B 96

Vordens
Mannenkoor

A.s. week
REPETITIE

op dinsdag en vrijdag

Toom zware BIGGEN
te koop; een neurende
VAARS, vierk.stempel
melkl. ter inz. Tevens
jonge HENNEN, WL
xReds, V.I.B. geënt.
Wagenvoort, achter
Buitenzorg.
Telefoon 06752-1378

4 mooie BIGGEN te
koop.
Wassink, Nieuwstad

5 zware BIGGEN te
koop. J. W. Abbink,
Hackfort C 47.

Te koop een toom
zware blanke biggen.
G. J. Eijerkamp, B 35

Toom mooie BIGGEN
te koop bij G. J. Wues-
tenenk, Koekoekstr. 25
Vierakker.

Gelegenheid tot IN-
WEIDEN van vee.
W. H. Ruiterkamp,

Medler D 104

Jonge KONIJNEN te
koop. J. W. Zomer,

Molenweg 6

Iedere week
af te geven

6, 7 of 8 weekse jonge
hennen, WL X Reds en
Reds, geënt tegen

bronchitis
A. Blikman, Driesteek l
Warnsveld.

Te koop EET AARD-
APPELEN, Noorde-
ling, IJsselster, bij
H. Hoetink, Hackfort
Vorden.

Te koop nog een kleine
partij bonenstokken.
Gebr. Kettelerij, Zut-
phenseweg 54, tel. 1508

Te koop KINDER-
FIETSJE, 4-6 jaar.
J. van Hamond,

achter 't station

Te koop WASBAK
met 2 kranen, en
SYPHON.ietsbescha-
digd, f 7,50. _
Vogtlander, Zutphen-
seweg 77.

VOOR

Moederdag
Vasana nylons
Kerko blouses
Vesten (wol, orlon,

draion)
Rokken (diverse

modellen)
Zakdoeken
Baddoeken
Moderne

V-hals pullovers

Natuurlijk bij

LOOMAN
VORDEN

H
ü
K
X
K

l
X
X
XII

A. J. Oltvoort

en

M.'Heersink

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats vinden op dins-
dag 12 mei a.s. des namiddags 2 uur
ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke bevestiging des namiddags
2.30 uur in de Geref. Kerk te Vorden
door de Weleerw. Heer Ds. E. J. Duur-
sema.

Vorden, Wildenborch D 83
Doetinchem, Varsseveldseweg 296
Mei 1959.

Toekomstig adres: Wildenborch D 83,
Vorden.

Receptie in Hotel „'t Wapen van Gel-
derland'' van 4-5.30 uur.

16 mei 1934 16 mei 1959 |
Gode dankbaar, gedenken wij dat onze l
geliefde ouders

J. H. W. Eskes
en

W. Eskes-Haytink

D.V. op 16 mei a.s. 25 jaar geleden in
ti de echt werden verbonden.

Geve de Here, dat Hij hen voor elkaar X
en voor ons tot in lengte van dagen M
moge sparen.

Hun dankbare kinderen:
Janny
Willy-Herman
Gerrit
Jan

V

i

Vorden, mei 1959.
B 96

r i

X
X« Gelegenheid tot feliciteren van 3-5 uur W

in de zaal van Hotel Bakker.

» T » _ V V^~<.*- UUU<vt,UU*^.v. jwyv..^ ^.ww, .,

hopen wij met onze kinderen en klein- r
kinderen op zaterdag 9 mei D.V. de X
dag te gedenken, dat wij voor 40 jaar ^

j in het huwelijk werden verbond^. w

X A. J. Oltvoort X
y G. j. Oltvoort-Lenselink ^

X Vorden, Wildenborch D 83. X
X A X
W Receptie: dinsdag 12 mei in H^^P „'t w
Q Wapen van Gelderland van 4-5.30 uur l

Zutphens Symphonie Orkest
CONCERT
op donderdag 14 mei in de
Buitensociëteit te Zutphen.
Aanvang 8 uur.

Uitgevoerd worden o.a. werken van Haydn,
Cimarosa en Sibelius.

Solisten: Johan Fischer, hobo
Bertus Bakker, fluit
Karel Wolters, fluit

Entree f 1.50. Scholieren f 075.

Kaarten verkrijgbaar bij Drukkerij
Wolters, Vorden.

Operettevereniging
WARNSVELD

Maandag 11 mei, 's avonds 8 uur
wordt in het Nutsgebouw te Vorden
opgevoerd de prachtige operette

Die Csardasfürstin
van Emmerich Kalman.

Vloeiende melodieën
Aardige costuums
Prachtige decors

Entree f 1.75 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken vanaf maandag 4 mei bij
J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11, Vorden

A.s. zondag 2 uur,
de belangrijke wedstrijd om 't kampioenschap

VORDEN l - ERIX l
Zaterdag 9 en 16 mei a,s.

DANSEN
in zaal Langeler te Hengelo-GId.

Orkest: Sileon. Aanvang 7 uur

EMPO

de fiets voor de
moderne jeugd !

*Sportrijwielen
vanaf f 148.-

dus niet zonder chauffeur, zoals in het boekje
van het concours-hippique is vermeld.

Moederdag if
Wanneer u moeder echt wilt
verrassen geef haar dan een paar

SCHOENEN
uit onze met grote deskundigheid
samengestelde kollektie.

Ook in

Zomerschoentjes
zijn wij ruim gesorteerd.

A. Jansen
't Schoenenhuis

VERWISSEL
uw oude beschadigde s
gen een nieuw.
Vraagt inlichtingen.

KEUNE, Stationsweg l
De echte Pas-aan serviezen.

e-

Wenst u voor de pinksteren
een nieuwe

Vloerbedekking ?
WIJ LEGGEN VOOR U:

Moquette
Raventa

Tretfort
Bonita

Sisal
Cocos

Jabo
Twistet

Linoleum
Linofelt

Viltzeil
enz. enz.

Hebt u reeds kennis gemaakt
met onze

Colovinylvloeren

Complete Woninginrichting

H. en W.
v.h. Joh. Heerink

Het vraagstuk van de afdoende

vliegenbestrijding op de
boerderij is opgelost.

De

Muscaron Vliegenstrook
ruimt de lastige en nadeel brengende
vliegenplaag radicaal op.

Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Nu ook in Vorden
Bij onze fijne Hotel Goud Koffie a 1.74
per 250 gram, deze week l kg» suiker
voor 69 et»

Abrikozen, heerlijk voor de bowl,
literspot slechts 138 et

Ananas (schijven), per blikje slechts 65 et
Soepgroenten, 2 blikjes voor 39 et
Slasaus, zo zacht als room, per fles 69 et
ChocO'korrels, 200 gram 39 et
Grote ontbijtkoek, heerlijk mals 39 et
Snij worst, 100 gram 45 et
Gemengde wafels, 200 gram 59 et
Reclame koffie, 250 gram 98 et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

MORGEN MOEDERDAG!
Komt U onze grote verschei-
denheid cadeaux eens bekijken

U SLAAGT ZEKER!•
Zie etalage - Zie etalage

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364 - Burg. Galléestraat 12

Moederdag morgen - 10 mei
Breng moeder hulde op de juiste tijd.

Vaders en kinderen geef haar een

TAART
met opschrift „voor Moeder" v.a. 1.50
of een

CAKE
eveneens met dat opschrift v.a. 1.10
of een

DOOS BONBONS off
CHOCOLAADJES
in alle prijzen.

Zie onze etalage's.

Bakker Schmink, Telef. 1384
Voor onze Manufacturen-afdeling

vragen wij een

Flinke Verkoopster
Geboden worden prettige werkkring,

goede salariëring.

Vakantie kan nader geregeld worden.

Gaarne persoonlijke aanmelding.

Kofa Kronenburg
Beukerstraat, ZUTPHEN

Pedicure

Voetonderzoek
Steunzolen

Wullink's Schoenhandel
Dorpsstraat 4 — Telefoon 1342

Moederdag
Setter~Set-dag

Moederdag-reclame
Bij aankoop van l paar Setter-Set
Nylons l kousen-étui cadeau*

L Schoolderman
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Óproo&jes IJS
Fantastastisch Ijs I

Probeert ook eens
zo'n heerlijke IJstaart
Steeds vers voorradig

bij BOERSMA
Dorsstraat 16

Telefoon 1563

Een geschenk voor

MOEDERDAG
vindt U zeker
bij

Gebr. Barendsen
Zie onze etalage!

naaimachines
in alle uitvoeringen

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

Telefoon 1254

l/oor IlLoeder:

mooie, maar ook
nuttige cadeaux

LAGE PRIJZEN

KEUNE

KAMPEERDEKENS
f 10,75 en f 5,55

H. &W.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1300

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,75 per kg

W.ROSSEL
Pluim veehandel

Vorden Telef. 1283

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg


