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ROODE KRUIS
Mag ik degenen die zo bereidwillig
waren de collecte van het Ned. Roode
Kruis op zich te nemen, en die de lijsten
nog niet bij mij ingeleverd hebben,
vriendelijk vragen dit alsnog zo spoedig
mogelijk te doen?

Met besten dank:
Mevr, VAN LENNEP

„De Kiwi" Vorden

1UC

i

BLOEMSCHIKCURSUS NUTSFLORALÏA
Dit jaar /al de bloemschikcursus gegeven wor-
den door de heer M. van Driel uit Apeldoorn.
De heer van Driel heeft reeds enige jaren de
bloemschikcursus van Nuts Floria in Eerbeek
geleid, waar / i j n wij /e van lesgeven zeer in de
smaak valt.
De cursus zal gegeven worden op Woensdag-
avond in de Nulskleuterschool en wel op 6 en
13 Juli, 24 Aug. en 8 en M Sept. 1955. In het
geheel dus 5 lessen voor de luttele prijs van
ƒ 2,50 voor de hele cursus. Ver/ocht wordt
wat bloemen, coniferen, groen, va/en en bak-
jes mee te brengen. De les vangt aan om half
acht tot 10 uur.
Daar de heer van Driel een totaal andere wijze
van bloemschikken en lesgeven heeft dan /i j n
voorganger, is dit een mooie gelegenheid voor
oud-cursisten om hun kennis uit te breiden.
Als de deelname aan 'de cursus ook /oveel
groter is als het aantal stekplanten dat meer
uitgereikt is dan verleden jaar (op de scholen
alleen / i jn ruim 150 stekplanten meer uitge-
reikt), dan belooft de bloemententoonstelling
dit jaar nog mooier te worden dan verleden
jaar. Geeft u dus /o spoedig mogelijk op voor
deelname, vóór Maandag 4 J u l i bij mevrouw
Kinsbroek—Steenman, Insulindelaan en bij
mevrouw van Mourik—Spoor, Apotheek.

TENTOONSTELLING
De snelle ontwikkeling — tijdens en na de oor-
log — van de mechanische hulpmiddelen
de administratie van kantoor en bedrijf
aan de voorlichting over de apparaten en h
toepassing /eer /ware eisen gesteld.
Sinds kort is de firma Ruys' Handelsvereni-
ging N.V., importeur van o.a. de bekende
Ital iaanse Olivetti kantoormachines, in de
legenheid, door middel van een mobiele t
toonstelling, het terrein der voorlichting
dit gebied aan/ ienl i jk uit te breiden. De/e
positie toont de nieuwste modellen schrijf-
machines, tel- en rekenmachines, adresseer- en
kantoordrukmachines en/, in volle werking.
Te Vorden /al de expositie gehouden worden
op Donderdag 23 ]uni 1955 des middags van
2 tot 5.30 uur en van 7 tot 9.30 uur des avonds
in Hotel Het Wapen van Gelderland.
De toegang is vrij.

FEESTWEEK
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is wordt
ook nu door de Winkeliersvereniging een
feestweek georganiseerd en wel in de laatste
week van Juli. Hieraan /al etalagewedstrijd
worden verbonden, waarbij het publiek als
jury zal optreden.
Tijdens de feestweek worden ook de touw-
trekwedstrijden weer gehouden, terwijl de
oud-Vordense markt ook weer veel be/Oekers
/al trekken.
Andere onderdelen van het weekprogramma
/ijn: politiehondendemonstratie, lampionop-
tocht, Tirolerkapel, Balchampêtre en Zater-
dagavond een Bonte avond in Jrene, waaraan
verschillende verenigingen meewerken.
Hoewel het geen officiële lichtweek is /al het
bestuur van de winkeliersvereniging toch
gaarne /ien dat velen weer extra fleur aan
hun gevels brengen, door versiering of ver-
lichting. Vorig jaar heeft Vorden / i jn beste
beentje voorgezet en een heel goede indruk
bij de vreemdelingen achtergelaten. Laten we
zorgen dat het ook clit jaar weer een knal-
week wordt. Alleen door voortdurend de trom
te roeren kunnen de kleine plaatsen voor-
komen dat /e door de grote steden onder de
voet gelopen worden. Dit brengt natuurl i jk
financiële offers met zich mee, doch men be-
denke wel: „De cost gaet voor de baet uit!"

BIOSCOOP
Vanavond kunt u genieten van de prachtige
melodieën van Franz Léhar in de film „De
levensroman van Richard Tauber". O Mud
chen, mein Madchen, Dein ist mein gan/es
Herz, Du bist die Welt für mich, het / i jn alle
liederen om van te smul len .
Toch is het niet enkel vrolijkheid, wat de f i lm
te /ien geeft. Zoals bijna alle kunstenaars heeft
ook Richard Tauber de tragiek in z i j n leven
leren kennen. Doch hij heeft de troost dat hij
andere mensen gelukkig kan maken met / i j n
stem.

KERKDIENSTEN Zondag 19 Juni.
IRENE

9 uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur Ds. J. Langstraat, in de Geref.
Kerk. Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch
10.30 uur Eerwaarde Heer J. Lubbers.

Geref. Kerk
V.m. 9 uur en n.m. 3 uur Ds. P. van Dijk,

van Krommenie
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 18 Juni van 5 uur tot en met
Zondag 19 Juni Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Kurgelijke stand van 10 t.tn. 16 Juni.
Geboren: z. van G. Nijenhuis en B. G. Nijen-
huis-Koopman.
Gehuwd: H. Leemkuil en H. G. ter Haar.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 78 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 47.50

Handel redelijk.

Het leven der bijen.
De afdeling Vorden van Volksonderwijs
schonk aan de O.L.Dorpsschool een bevolkte
model-bijenkast. Deze is in de schooltuin ge-
plaatst, waardoor de leerlingen een goed
beeld krijgen van het leven en werken der
bijen. De kinderen tonen hiervoor een grote
belangstelling.

CHR. LAGERE LANDBOUWSCHOOL
Uit het jaarverslag van de/e school melden
we:
De Ie klas werd begonnen met 23 leerlingen;
3 moesten er blijven /itten.
De 2e klas werd gesplist in 2 klassen van elk
15 leerlingen. Ook hier konden er 3 niet wor-
den bevorderd.
De Ie en 2e klas maakten samen een excursie
naar de E 55 te Rotterdam.
De 3e klas was ook in tweeën gesplitst en telde
in totaal 44 leerlingen. De resultaten van deze
klas waren bij/onder goed: allen konden wor-
den verhoogd. Deze klas maakte samen met
de 4e klas een excursie naar Duitsland.
In de klassen 4a en 4b waren tesamen 25 leer-
lingen. Aan 25 van hen werd het einddiploma
uitgereikt.
Voor de nieuwe cursus die op l September
begint, hebben zich 38 leerlingen aangemeld
Na gehouden examen zijn allen toegelaten,
hoewel 3 voorwaardelijk.
In het afgelopen jaar werd nog een cursus in
Bedrijfsleer gegeven, bestaande uit boek-
houden, bedrijfsleer, landhuishoudkunde en
wetskennis. Aan 16 cursisten kon het diploma
worden uitgereikt, te weten: f. Eskes, A. H.
Flamma, W. J. Harmsen, B. Oosterink en
D. W. Sloetjes uit Vorden; H. Groot Roessink,
B. W. Zeevalkink, P. H. Pelgrum en G. A.
Lebbink uit Hengelo (G); G. J. Heyink, H. J.
Heyink en D. Heyink (drie broers) uit Almeh;
W. Gotink, A. J. Voortman en H. W. Wieg-
man uit Eefde; E. W. Teunissen uit Barchem.

AANBESTEDING
i)e aanbesteding voor de uitbreiding van de
Chr. school aan het Hoge leverde de volgende
laagste inschrijvers op:
Metselwerk: fa G. W. Bielderman / 8500,-;
Timmerwerk: H. J. Bosch f 8646,-; Lood-
gieterswerk: G. Emsbroek & Zn ƒ 1260,-;
Electra: fa Pongers ƒ 335,-; Schilderwerk: H.
Weustenenk ƒ 1421,-; Centrale verwarming:
G. Emsbroek & Zn ƒ 4540,-; totaal f 24702,-.

IVOROL: De Tandpasta van standing
VORDENS DAMESKOOR BEHAALDE

WEER TRIOMFEN

Het Dameskoor nam Zondag deel aan het
Zangconcours te Hengelo (O) en behazjÊkf
hier in de superieure afdeling een Ie prijs I^P
325 punten, benevens de Ie prijs in de erc-
wedstrijd, waaraan 4 koren deelnamen.
Met dit succes heeft het koor de kroon op
haar werk gezet: zeven jaren achtereen een
1ste prijs in een steeds hogere afdeling, we ge-
loven dat dit wel een unicum mag heten. Door
de/e prestatie heeft het koor bewezen dat het
haar plaats in de hoogste afdeling ten volle
waard is.
Het dameskoor werd l October 1948 opge-
richt. Reeds in de zomer van 1949 nam het
deel aan het concours in Haaksbergen en be-
haalde in de 4e afdeling een 1ste prijs. In
1950 werd te Lochem deel genomen in de 3e
afdeling; in 1951 te Eist in de 2e; in 1952 te
Elburg in de Ie; in 1953 te Laren (G) in de
afde l ing Uitmuntendheid; in 1954 te Huissen
in de Èreafdcling; in 1955 te Hengelo (O) in
de Superieure afdeling. Een prestatie die aller
respect afdwingt.
Het valt licht te begrijpen dat de dames in de
beste stemming terugkeerden. „Concordia" be-
reidde haar een muzikale ontvangst en met de
verenigin gsvlag fier voorop werd een ererond-
je gemaakt, waarna in het Nutsgebouw een
kleine huldiging volgde.
De heer A. Bielderman feliciteerde namens
het Vordens Mannenkoor en de heer Joh.
Harmsen namens „Concordia". Mevr. Klein
Brinke-Gotink, de voor/itster van het Dames-
koor, dankte de heer I). Wolters, voor zijn
eminente leiding en het vele werk, door hem
ver/et.
Uit erkentel i jkheid werd hem een rokertje
aangeboden; / i j n echtgenote ontving een
pracht ig bot iquet witte anjers. Voor/itster en
directeur werden op hun stoelen door sterke
mannen in de hoogte gehesen voor een ere-
rondje. Het ,, / i j leven hoog" was niet van de
lucht.
Een aardig moment was ook tóén de heer A.
G r o t e n h u i s , de oudste en /eer trouwe suppor-
ter, werd uitgeroepen als ere-supporter der
vereniging. In de loop van de week kwamen
nog vele schriftelijke felicitaties binnen.
Het is te hopen dat de dames nog veel jaren
eendrachtig /uilen samenwerken, /odat het
koor in stand /al blijven.
Eén der juryleden had onder / i j n beoordeling
ge/et: „En dat in /o'n leuk klein plaatsje /o'ii
goed koor. Bravo!"
Moge het nog vele jaren zo blijven!

SCHOOLREISJE
Verleden week hebben de leerlingen van de
Chr. Landbouwhuishoudschool hun jaarlijkse
reisje gemaakt. Woensdag 8 Juni om 9 uur
vertrokken we; 43 leerlingen en 4 leraressen.
De reis ging naar de jeugdherberg Alteveer
bij Arnhem, waar we 's middags om ." uur aan-
kwamen. Alteveer ligt midden in de bossen
en het was er prachtig.
Nadat we ons wat hadden opgeknapt (we
waren nat geworden van de regen onderweg)
hebben we de omgeving verkend, 's Avonds
deden we spelletjes tot 10 uur; het was dan
bedtijd. Donderdag zijn we .met een plezier-
boot naar de Westerbouwing geweest. Het was
erg leuk en we hebben er genoten van de
speeltuin. De kettingbrug en de lachspiegels
waren de grootste attracties. Op de terugtocht
was er muziek aan boord.
's Avonds bezochten we Burgers Dierenpark,
waar de apen sterk de aandacht trokken.
Vrijdagmorgen zijn we naar het Openlucht-
museum geweest, waar verschillende typen
hui/en stonden, o.a. uit Marken, Overijsel,
Gelderland, Noord-Holland en Zeeland. We
zagen hoe het vroeger in Nederland was.
's Middags zijn we met de stadsbus naar de
stad geweest. We hebben er Rutex^en enkele
warenhuizen bezichtigd. Vrijdagavond hadden
we een heel leuke avond in de jeugdherberg,
want er waren nog meer groepen gasten.
Zaterdag z i jn we allen voldaan naar huis ge-
gaan; we kwamen plm. l uur thuis. We heb-
ben een leuke reis gehad.

Christien Wassink.

ORIëN TERINGSRIT
Op de te Hengelo (G) gehouden Oriënterings-
rit, behaalde on/e plaatsgenoot, de heer B.
Aalderink, met motor, een 1ste prijs met 13
strafpunten en kwam daardoor in het bezit!
van een fraaie wisselplaquette, welke deze
zomer geldt als wisselprijs voor alle ritten.

l
GESLAAGD

Mej. A. G. J. Smeenk, leerlinge van het' Bau-
dartiuslyceum te Zutphen, behaalde het eind-
diploma H.B.S. A.
De heer H. Groot Wassink slaagde voor het
°xamen Pluimveeselecteur.

CONCOURS
Op het te Lochem gehouden Concours voor
Boeren-, Beierse- en Tiroler-kapellen, behaal-
de de Tirolerkapel van hier een tweede prijs,
met 164 punten, en voor klederdracht 77 p.



VACANTIE VOOR KINDEREN
De commissie voor Oecumenische h u l p aan
kerken en vluchtelingen vraagt twee gezinnen
in Vorden die van 7 J u l i tot l September een
vluchte l ingen k ind uit Oost Du i t s l and voor
vacantie in huis /ouden wil len opnemen. Het
gaat hier om een jongen van 13 jaar en een
meis je van !•! jaar .
De vereniging Pro Juventute /.ag graag- 4
kinderen in Vorden geplaatst uit Noord Hol-
land, die /eer nodig een paar weken vacantie
moeten hebben. Hier gaat het om de periode
van 4—18 Augustus. Het / i jn twee jongens van
]12, jaar , een van 10 en een meis je van 11 jaar.
Tenslotte / i jn er ook nog de Haagse kinderen,
waar er in i .inde dit j aa r een twaalf ta l /uilen
komen. Er vragen nog meer Haagse kinderen
naar een paar vacantieweken. De periode is
van !>!) Mei-12 Aug. en van 12 Aug.-!M Aug.
Wie bereid is om een van de kinderen een
stukje vacantie-vreugde te verschaffen, gevö
/ich /o spoedig mogelijk op bij Ds f. Lang-
s t raa t , Tel. 806.

ORANJEFEEST
IN „DEN WILDENBORCH"

Vrijdagmiddag en -avond werd onder grote be-
langstel l ing het Oranjefeest gevierd. De feest-
vicrenden trokken met de muziek „Surstim
Corda" voorop naar het feestterrein bij het
kasteel „Wildenborch", welk terrein bereid-
willig was afgestaan door de kasteelbewoners
JVTr en mevrouw Staring.
Allerlei volksspelen hadden plaats voor groten
en de kleinen, waarvoor aardige prijsjes wer-
den disponibel gesteld. De kinderen werden
ruimschoots getracteerd en ontvingen ieder
een cadeau en keerden welvoldaan huiswaarts.
Bij de volksvermakelijkheden werd bij het
vogelschieten de 1ste prijs gewonnen door de
heer H. J. Pardijs en de 2de door de heer B.
Bennink. Bij het dogkar-rijden van dames
werd 1ste pr i jswinnares mevr. Vreeman, 2de
mej. D. [ansen. Met buksschieten 1ste prijs
D. Pardijs, 2de mevr. J. Eggink—Gotink. Brief-
posten 1ste prijs W. Jansen, 2de J. Regelink.
Ringsteken per fiets 1ste prijs D. Pardijs, 2de
W. Krennncn. Het gecostumeerd voetballen
viel bijzonder in de smaak van de talrijke toe-
schouwers.
Na dank aan de fam. Staring en de feestcom-
missie te hebben gebracht, werd het middag-
programma besloten met het Wilhelmus.
Des avonds werd in het Verenigingsgebouw
opgevoerd het toneelstuk ,,Um den Olden
I .eerenschot", door de Barchemse Toneelclub.
Het stuk werd goed gespeeld en oogstte veel
succes. Zaterdagavond werd het nogmaals ge-
speeld.

WERELDRIMBQEJACHT
Het was voor de Welpen van de Padvinders-
groepen, Zutphen, Vorden, Voorst en Gorssel,
Zaterdagmiddag en -avond een heugelijke dag.
Alle Welpen waren gestoken in de nationale
klederdrachten van Oostenrijk, China, Schot-
land, Mexico en llaïthi. In deze kledij werd
gezamenlijk het wereldrimboe jachtfeest ge-
houden. De spelen die bestonden uit dansen
en nationale liederen uit bovengenoemde lan-
den, werden gehouden op het mooie terrein
van Huize Vorden, daartoe welwillend afge-
staan door Baron v. d. Borch.
Het hoogtepunt vormde wel de aankomst van
de ,,burgemeester van Caloraclostad", de heer
Bool uit Zutphen, die op /eer aardige wijze
de Welpen toesprak. Hij werd verwelkomd
door Akela Hesselink, ad j. Distr. Comman-
dant van de Welpen. Zij bracht een woord van
dank aan de Heer en Mevrouw v. d. Borch
voor het afstaan van het terrein, alsmede aan
de vele ouders die tegenwoordig waren, voor
hun aanwezigheid.
Na afloop van de diverse spelletjes, als bal-
gooien, touwtrekken, hoogspringen enz. ging
het vervolgens naar het troephuis aan do
Hengelosevveg alhier . In de/e mooie omgeving
werd gezamenlijk een maalt i jd gehouden,
waarna een groot kampvuur dit alleszins ge-
slaagde leest besloot.

ZWEM VEREN IC ING
Het is de heren-poloploeg van W.Z.V. weder-
om gelukt de beide p u n t j e s te bemachtigen. Er
is in Goor tegen VVhee met veel enthousiasme'
gespeeld. Goor nam spoedig de leiding door
een f r a a i doelpunt, doch Vorden liet zich
hierdoor n ie t ontmoedigen en K. Oudsen
m a a k t e kort daarop de gel i jkmaker . Nog voor
rust bezorgde I I . E lb r i nk aan Vorden de lei-
ding. Na de rust scoorde H. Groot lïramel een
f r a a i doe lpun t , waarmede de overwinning
door Vorden een f e i t was geworden.
Vandaag speelt V.Z.V. een /ware u i t w e d s t r i j d
tegen De liempte uit Groenlo.
Donderdagavond speelde het dameszevental
van V./.V. haar tweede competitiewedstrijd in
het zwembad „In de Dennen" alhier tegen
D. f .K . I I Zu tphen . In de eerste helft kwamen
de Vordensc dames met 1—0 achter te s taan.
Na de rust kwam er meer gang in bij het
Vordense team, en door goed spel werd het
weldra gelijk en wisten zij door nog ."> goede
doelpunten te maken, de wedstrijd met -1 — 1 te
w i n n e n . Een f r a a i e prestatie voor het nog zo
jonge: dameszevental. De doelpunten werden
gemaakt door de dames joke Bi andenbarg (•})
en Greetje Smit (1).

Wrijf Kou en Pijn
met DAMPO

ie ons in de busse
deur Max Holt
FERIENBLUT

VI
Den dokter, die wel in de gaten hef dat
Gradus hups zenewachtig is, lot um eerst
een cigeretjen opstekken: dan wödt e wel
wat röstiger. Onderwiel heurt e um uut over
zien veleejen; hè vrög um biekans et ei uut
et gat. De schooljoren heb ze al ehad en
noe bunt ze bie de ziekte terechte ekommen,
woor Gradus veur een paar joor terugge an
eleejen hef.
Van alles mot e vetellen: van 't ziekenhuus
en van de pennezelienespuitjes die z'um in
't bovenbeen heb egeven en hoe et alles niks
hef eholpen. „In 't leste heb ze mien bloed
van een ander in'espuit en ie kont neet ge-
leuven hoe ik door van op'eknapt bunne.
Nao een paar dage waar ik al een heel ander
mense; ik kon weer etten as een pcerd. Noe
mankeert mien nooit meer wat en ik kan
mien haost neet veurstellen da'k ter toen
zo beroerd an toe wasse."
„Hebben ze je bloed ingespoten? Weet je
ook waar dat bloed van was?"
„Van den bövenmeister, dat was den enigsten
die et goeie bloed veur mien had."
Lachend steet den dokter op. „Dan is het
raadsel al opgelost, Gradus," zegt hij. „Je
hebt „Ferienblut"1) gekregen, m'n jongen!
Maar dat geeft niets hoor, dat slijt lang-
zamerhand wel uit!"
Dan geet den dokter vot, nog in z'n eigen
naolachend. Gradus begrip t'r niks van . ..
die dokters ok met eur vremde woorden!

vacantiebloed. Ende.

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

Mijnhardt's Zenuwtabletten

RATTI-NIEUWS
De j^it veel spanning tegemoet ge/iene pro-
iiKi^pl-edstrijd: Vios (Beltrum I)— Ratti I is
in een verdiende 1—4 zege voor de Rattianen
geëindigd.
Ken honderdtal supporters waren j.l. Zondag
present in Beltrum om de/e belangrijke maten
te /ien. De match begon in een hoog tempo,
waj^j Ratti de eerste aanval len op/ette. Ken
dri^P hoekschoppeii leverden aanvankelijk
geen succes, doch na 10 minuten kon midden-
voor Lichtenberg na 'n eerste mislukte poging
voor 't Vios doel voor de eerste maal inkop-
pen en leidde Ratti met 0—1. Nauwelijks drie
minuten hierna wist dezelfde speler met een
hard , laag schot van ca. 16 m, de stand op
0—2 te brengen. Beltrum was nu volkomen de
kluts kwijt en had met een inzinking te
kampen.
V i j l minuten voor de rust scoorde Ratti's mid-
denvoor voor de derde maal, 0—3, waarna J.
Stegers voor Vios in de laatste minuut de
achterstand verkleinde 1—3.
Na halftime trok Ratti zich aanvankelijk in
de verdediging, waardoor Vios kwam opdrin-
gen. De prima verdedigende Ratti-backs ston-
den echter hun mannetje en wisten van geen
wijken. Wel wist de Ratti-middenvoor uit een
scherpe voorzet van rechts voor de vierde maal
de Vios-keeper te passeren, waarmee deze spor-
tief gespeelde ontmoeting met 1—4 door Ratti
was gewonnen.
A. s. Zondag v indt dan de returninatch plaats
op de Kranenburg en zal deze de beslissing
moeten brengen. Wint Ra t t i of spelen z i j ge-
lijk, dan zijn ze eerste klasser. Wint Vios
echter, dan zal er de volgende week een be-
slissingswedstrijd op een neutraal terrein
nodig z i jn .
Het is te hopen dat het niet zover zal komen
en hebben de Ratti-spelers dit voor 'n groot
deel in eigen hand. Vios zal er ongetwijfe ld
belust op z i j n , revanche te nemen op de ge-
leden nederlaag, zodat het voor de groen-
wittcn t a a k za l z i j n om energiek aan te pakken
van begin tot eind. Kr hangt te veel van af.
Vasthouden en doorzetten is het parool.

GEHA N.V.
VORDEN

Jaarlijkse

aandeelhouders-
vergadering

op Dinsdag 28 Juni '55
nam. 6 uur ten kantore:
Burg. Galléestraat 48,
alwaar de agenda ter
inzage ligt.

De Directie

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

OOK VADER
verwacht morgen een blijk
van waardering!

Verras hem met één der onderstaande
artikelen:

Pyama's
Engelse hemden

met losse en vaste boord
Zelfbinders, Knopdassen
Sokken, Enklets,
Nylon Enklets, Zakdoeken
Bretels, Riemen
Hoeden, Petten enz.

G. H. STRUIK
v.h. Wed. H. H. Looman - Vorden

HAMEA
£A.

//'*ƒ ivernen

met prima merken
t

250 gr. lekkere koekjes 39 et
Grote fles prima slasaus 74 et
Grote pot mosterd 54 et
Lunchschotel: boerenmetworst,
boterhamworst en gebraden gehakt

samen 150 gram 59 et

Als extra reclame:
Bij aankoop van 3 stukken toiletzeep
een prachtige strandbal v. 20 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

mitUgeoreide sortering

R. J. KOERSELMAN

Heden
100 gr. Bel. Edam. kaas 40+, 28 et
150 gr. Boerenmetworst 69 et
150 gr. Boterh.worst (uit blik) 48 et
250 gr. Huishoudkoffie 138 et

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Dansstudio Th. fl. H O U l MAN
Leraar en Demonstrateur in de Moderne en Latin
American dansen.

Ouders laat uw kinderen
deelnemen aan onze dans-
onderwijsavonden in een
gezellig en leerzaam oefen-
verband, welke

a.s. Zaterdagavond
K om 7.30 u. beginnen

*

in zaal Lettink. 2e les

Door onze nieuwste snelmethodes voor uw
privé dansonderwijs, kunt u in slechts enkele
weken perfect dansen leren. Lesbespreking

i vanaf heden. ;



Flink, betrouwbaar
MEISJE gevr. v.d,e.n.
v.g.g.v., in gezin met
2 kleine kinderen.
Meerdere hulp aanw.
Mevr. Klopper, Eike-
boomlaan 7. 't Joppe

Bij inschrijving te koop
2 perc, HOOIGRAS.
Briefjes inleveren tot
Woensdagavond 8 uur
aan de schuur.
R. Beunk, Galgengoor
(bij Spithoven)

Te koop 15 a 20 jonge
HENNEN, sussex, 3
mnd., en g o.h. heren-
RIJWIEL. G. J. Beu-
mer, Kerkstraat 11.

EETAARDAPPELS
te koop (noordeling en
ijsselster). W.Steenblik
Delden.

Een toom BIGGEN te
koop, bij B. Woerts

„Bonenkamp" Linde

Te koop een dr. B.B
ZEUG, N.L. keuze uit
2, a.d. teil. 27 Juni, bij
A. J. Wentink, Linde

Woningruil
Aangeboden 'n woning
in Deventer (nieuwb)
v. woning in Vorden.
Brieven no. 10

Bureau Contact

WEGGELOPEN op
Woensdagmorgen een
grijs/zwarte Bouvier,
(Tosca). H. Hissink,

Wildenborch D 52

Te koop een goed
KINDERRIJWIEL

FaG.Gr.ObbinköZn
Dorpsstraat, Vorden

Mooie witte ANJERS
te koop. H. Broyl,
Rietgerweg 4 Warken

GEVRAAGD
jongensfiets, 10-14 jr
Te koop Empo kinder-
flets. G. W. Tragter,
Almenseweg.

Te koop r.b. MAAL"
KALF. H. J. Beumer

Linde E 40.

Bij voldoende deelname
zijn wij voornemens met onze
clientèle een dagje uit te gaan
naar de E 55 te Rotterdam op
Maandag 4 Juli a.s.

Bijdrage in de kosten f 8.50 p. pers.

Opgave voor deelname uiterlijk
Woensdag 22 Juni a.s.

Fa. J, W, Albers

Middagtocht Bejaarden
uitgaande v.d. Oranjevereniging.

BIGGEN te koop bij
G. J. Etjerkamp

Delden B 35

Voor de beste

Mestkuikens
(ook op contract)

A. Heuvelink
Kranenburg

Billijk te koop: 3 stuks
Philips Winkelver-

Hchtingsarmaturen
T.L. buizen met meng-
lampen, en 3 wastafels
met marmeren blad.

Wiekart

Te koop een dames-
RIJWIEL.
A. G.Nipius,

Molenweg 16

Jonge HENNEN te
koop, W x R e n W.L.
H. G. Zoerink,

D 85 Wildenborch

Te koop 3 zeer zware
BIGGEN, bij Gebr
Klein Ikkink, D 92

Wildenborch

Te koop een zw.bont
VAARSKALF. geb. 7
Mei, van goede prod.
D. Klein Geltink,

„Klein Garmel"

Bejaarden, die niet zijn meegeweest
naar de bollenvelden, kunnen zich op-
geven voor de Middagtocht, die ge-
reden zal worden op 2 Juli a.s. Op-
geven bij de Heer Poesse van 20—25
Juni a.s.

/Luis~ löloemschikcursus
Bloemschikcursus te geven door de Heer
M. van Driel uit Apeldoorn op de Woens-
dagavonden 6, 13 Juli, 24 Aug., 8 en H
Sept. in de kleuterschool, aanvang half acht,
cursusgeld f -2.50. Leeftijd vanaf 14 jaar.
Opgave van deelname bij Mevr. Emsbroek-
Steenman, Insulindelaan l en Mevr. van
Mourik-Spoor, Apotheek.

A.s. Zondag 19 Juni
Promotie-wedstrijd

Ratti l - Vios l
(Beltrum

Aanvang 2 uur.

Terrein Ratt

VERRASSINGEN VOOR

Vele van die verrassingen
heeft

L U T H
voor U.

Maandag 20 en
Dinsdag 21 Juni

afwezig

Tandarts /E. Hylkema

Een ridder droeg in vroeger eeuwen
een kuras,

De ridderlijke man schenkt aan zijn vrouw:
SHELL BUTAGAS!

Nuls-Tafellemiiscliib Vorden
De finales van de

Bekerwedstrijden
Tafeltennis afd. IJsselstreek N.T.
T B. worden gehouden Zaterdag
25 Juni in het Nutsgebouw.

Aanvang der wedstrijden 3, 5
en 8 uur.

Middag- en avondkaarten 75 cent.
Avondkaarten 50 cent.

ZAAL OPEN HALF DRIE

Evangelie-verkondiging

*HEDENAVOND zal er weer een
straatprediking worden gehouden op
het Marktplein. Aanvang 8 uur.

Wed. Hekkelman
Petroleumhandel

wegens verjaarsfeest
WOENSDAG 22 Juni

gesloten

S&iientie !
Inlevering van
RINGZEGELS

moet uiterlijk plaats
lebben voor

l Juli a.s. bij
j. H. HILFERINK

Kruidenier
t Hoge 3 Vorden

Voor- en
achtertouwen
prima en goedkoop.

Aanbevelend
G. W. L U I M E S

Voor Vaderdag
naar

Drogisterij „De Olde Meulle"

*After Schave Sticks en Crême's.
Fresh-Up, Aqua Velva, Pitra-
lon, Brylcrême, Berkenwater,
Brillantine, Scheerzepen en
-Kwasten, enz., enz.

Electrische Droooscheerapparaten
o.a. Remington 60 (tegen in-
levering van elk oud apparaat
f 20.— reductie).
Remington Contour, Braun,
Florens Riviera, het stroom-
loze droogscheerapparaat (zeer
geschikt voor kampeerders,
chauffeurs, enz.)

J* M* V* d* Wal Gedipl. drogist

De naam zegt het al,
't is van Van der Wal

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

H.H. Pluimveeh.!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede s lachtkippen.
Worden van huis
gehaald en contant b'
taald.

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

if Let op het juiste adres

van R" tot 17.30 en van 1! D tot \

Hotel „Hel.Wapen van Gelderland", Vorden

Vandaag extra reclame

2 pakken vet
500 gr. spek
200 gr. boterhamw.

Beleefd aanbev.

98 et 200 gr. leverworst 30 et
80 et 200 gr. tongeworst 50 et
55 et 200 gr. gek. ontbijtspek 60 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

H.H. Winkeliers.
Wilt U er rekening mee houden, dat de laatste week
van Juli tijdens de feestweek een

etalagewedstrijd
zal worden gehouden, waarvoor aan allen
deelname wordt gevraagd.

Voor de aardigste étalage's (welke door het publiek
worden gekeurd, dit is de jury) worden wisselbekers
en medailles beschikbaar gesteld.
Terwijl het publiek prachtige geldprijzen ontvangt
voor haar goede keuringen.

Tevens wordt gevraagd om zoveel mo-
gelijk in die week gevelverlichting of
versieringen aan te brengen.

Opgave van deelname of vragen om inlichtingen kun-
nen worden gedaan bij de Voorzitter G. J. Schurink.

Mogen wij op uw volle medewerking door
uw deelname rekenen?

Het Bestuur Vordense Winkeliersver.



Voor Vaderdag

vindt U bij ons een

ruime keuze
aardige geschenken

R. J. KOERSELMAN

Hotel Bakker te Vorden
zoekt voor direct een
FLINKE HULP voor de afwas,

(vr. of mnl.), 's morgens van 9 —11 uur
's middags van l — 3 uur en 's avonds van
6—9 uur.

19 Juni VADERDAG 19 Juni

)'er r ast uw vader niet een nuf tig

f/esc/ien/t.

PRACHT SORTERING IN:
Overhemden

Zelfbinders
Wollen vesten

Sokken
Anklets

Sokophouders
Bretels enz.

Schoolderman - Vorden

Goede schoenreparalie
is 't voordeligst voor U.
Breng ze naar een vakman. Ga er
daarom mee naar

WULLINK
Dan wordt er zorg aan besteed.

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Telefoon 342 — Dorpsstraat 4

Nutsbibliotheek Vorden
Lees uit de Nutsbibliotheek voor slechts 5
cent per boek per week.
Geopend Zaterdagsmiddags van 4 — 5.30 u.,
Dinsdags van 4.30—5.30 uur.

Romans, Defectieve romans, Jongemeisjes
romans, Populair Wetenschappelijke boeken,
Kinderboeken. Engelse boeken weer aan-
wezig

'Uitnodiging
voor

SLECHTHORENDEN
Op prettige wijze kunt U kennis ma-
ken met de weergaloze prestaties van
het nieuwe Philips universeel tran-
sistor hoorapparaat, door middel
van een interessante demonstratie in':
VORDEN op Dinsdag 21 Juni van 10—3 uur
in Hotel „'t Wapen van Gelderland".

Tijdens deze bijeenkomst kunt U zelf luiste-
ren met dit nieuwe Philips hoorapparaat.
Philips deskundigen zijn aanwezig om U alle
gewenste inlichtingen te verschaffen. Wij
heten U van harte welkom.

N.V. ACOUSTICON
Nieuwe Plein 34 — Arnhem

Blauwe werkbroeken
een „Lonneker" product, dus prima kwaliteit!

f 8.5O

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26, Vorden - Telef. 514

CENTRA
geeft waar voor uw geld!

Bij tenminste t 5.— boodschappen, één-
maal l grote fles limonade gazeuse
voor 15 cent.

Beschuit, 2 rol 35 et
Vermicelli, 250 gr. 17 c
Gustard Brillant per pak 25 c
Peper, per busje 50 gr. 59 et
Nootmuskaat, per busje 50 gr. 40 et
Kaneel, per busje 50 gr. 29 et
Zomerdrups, 100 gr. 16 et
Fruitblokjes, 100 gr. 18 et
Venz-repen, 3 stuks 55 et
Pepermunt, 100 gr. 22 et
Limonadesiroop vanaf 89 — H5 et
Pindastrips (heerlijk koekje)

250 gr. 59 et
Tulbandjes (koekjes) 250 gr. 56 et

T. van der Lee - 't Hoge 56

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt enige

flinke werkkrachten

19 Juni Vaderdag.
Geef Vader een boek of 'n
ander nuttig geschenk van

Firma HIETBRINK

Aarzel niet.
e flessen met verpakte

ens vreugde: Shell Butagas
wachten op Uw tip: „breng het
ook bij óns" ! en Uw leven zal
zonniger en lichter worden door
aLde gemakken, die als bij to-
^Blag uit de blauwe fles in Uw
woning vloeien, 't Komt U direct
te pas.

Bestel vandaag nog

Schel
Butagas!

H.H. Pluimveehouders!
Nu is het tijd om uw jonge
hennen te enten tegen diphte-
rie en pokken met

de entstof

Nodiphterit-Habé
van Lab. Dr. de Zeeuw.

Steeds vers verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

en fiets van ons zal U in de practijk
bewijzen,

Waarom zovelen juist die fietsen prijzen!
A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

Veel Zon - Weinig Zon . . .
Uw oogbescherming kunt U niet ver-
waarlozen !
Draag een opticiens Zonnebril dan is U
verzekerd van de beste bescherming.

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

En Mans uut Twente zegt

Mens nog an toe, wat komp doar wat bie
kiek'n. om bier te brouwen. Ik dacht vrogger
altied dat ze in een grote ketel

wat kok'n en dan koud lieten wod'n. Klaar! Maar ik heb
mie de oog'n uutekeken. Wat 'n bedrief doar bie
Heineken; wat 'n zorg en wat 'n tijd wodt ter besteel voordat
je het lekkerste van 't lekkerste bier veur oe hebt stoan:
Heineken's! En woarum Heinèken's? Omdat:

Hetnefeen koopt veur al aien
brouwerijen in de vjereld tegeliek
de grondstof ƒ en in. Kunst dat de
leverancier ueur zo'n klant het
allerbeste van 't beste reserueerf.
de feroonfeurfe (ik zeg: döpke)
betekent ne snelle, massinale en
hygiënische afsluuttng van dat •
kostelijke bier. dat zodanig ook
veul langer goed te hool'n is.
't Is aln's /juur-natuur, kunst- en
vliegmiddeltjes tüodt ter veraf-
sc/iuuui. '

Hemefcen gunt zien bier. veurdat
ie 't kriegt. een langdurige rijpings-
tijd.
Heineken hef de grootste tueten-
schappeltjke afdtling van alle
brouwers in Europa - wat doar
uutkomp.'
Ze werkt er met de sgn. Heinèken's
A-gist, een special gistretncultuur.
waarvan geeneen op de wereld
(behalve Heineken,) het geheim kent

* Zes : *a 3ou>at veerhonderd
's noa vjat ne ervaring,

De slagzin is dan ook een complement aan de
goeie smaak van 't publiek:

He&eken's Bier

l/ader
ÉÉN DAG KONING

Overhemden
Zelfbinders
Sokken
Anklets
Zakdoeken

VOPDEI

VADERDAG

*

SIGARENDHG
Ruim gesorteerd in alle
prijzen en merken.

„De Speciaalzaak ook uw zaak".

Sigarenmagazijn „'t Centrum" - G. W. Eijerkamp
Telefoon 386


