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BIOSCOOP
De film „Mannequins voor Rio", welke van-
avond in het Nutsgebouw draait, brengt ons in
aanraking met de handel in blanke slavinnen.
De film is gebaseerd op een werkelijke ge-
beurtenis, n.l. een advertentie welke geplaatst
is in de „Düsseldorfer Zeitung". Een aantal
meisjes heeft zich daarop aangemeld, in de
mening dat ze als mannequin naar Zuid-Ame-
rika zullen gaan. Hun wantrouwen wordt ech-
ter gewekt als blijkt dat het publiek bij de
modeshow enkel uit heren bestaat. Als ze na
de show gedwongen worden de zaal in te gaan
om de heren gezelschap te houden, weten ze
dat ze bedrogen zijn. Twee meisjes besluiten
te vluchten, waarbij ze natuurlijk aan allerlei
avonturen en gevaren worden blootgesteld.

ORGELAVOND TE ZUTPHEN
De bekende organist Feike Asma, geeft op vrij-
dag 27 juli een orgelconcert in de St. Walburg-
kerk te Zutphen. Hij speelt werken van J. S,
Bach, C. J. Bute, F. Mendelssohn, César
Franck, Ch. M. Widor, Jan Zwart en een ca-
nonisch voorspel van hemzelf. We willen de
liefhebbers van orgelmuziek gaarne aanraden
deze kans, om een zo bekende organist te
horen speken, te benutten.

BEZICHTIGING LANDGOED „DE WIERSSE"
Jammer, dat tengevolge van het slechte weer
de uitgebreide reclame niet aan zijn doel heeft
beantwoord. Het aantal bezoekers bedroeg
zondag slechts 1096 (vorig jaar ruim 6000).
De ontvangsten waren ƒ 718,36; de uitgaven
voor drukwerk, porto's, advertenties e.d.
ƒ 539,99, zodat er een batig saldo rest van
ƒ 187,37, dat verdeeld wordt onder de Vor-
dense muziekvereniging ,,Concordia" en de
padvinderij van Vorden en Kranenburg.
Het comité dankt hierbij alle bezoekers voor
hun bijdragen en de staf van medewerkers
voor hun geheel belangloze arbeid. Doch
bovenal onze hulde en warme dank aan Ma-
joor en mevrouw W. E. Gatacre—de Stuers,
die hun park voor het goede doel openstelden
en daarbij alle medewerking hebben verleend
en deskundige adviezen verstrekt. Bovendien
hebben zij zich vele financiële offers getroost.

GESLAAGD
De heer A. Kruissink, onderwijzer aan de
School met de Bijbel alhier, slaagde te Arn-
hem voor de Hoofdakte.
Aan de Vakschool voor Meisjes te Zutphen
slaagden voor Hulp in de Huishouding mej
D. J. Stapper, voor Kinder juffrouw mej. D
Vister en voor Kostuumnaaister mej. D. Klein
Gotink.
De heer W. Groot Wassink slaagde voor het
eindexamen Mulo A.

PREMIEKEURING VAN MERRIËN
Op de te Almen gehouden premiekeuring van
Merriën werden uit deze gemeente bekroond
de paarden van de volgende eigenaren:
Éénjarige Merriën, Geld. Type van H. Eggink
I; 2e van B. Berenpas; 3e G. Weustenenk; 3e
M. Eggink en H. Eggink.
Tweejarige Geld. Type. Aangewezen voor de
centrale keuring te Bennekom: Ie van B. H.
Koning.
Driejarige Merriën, Geld. Type, aangewezen
voor Bennekom: 2e B. Wagenvoort.
Vier- en vijfjarige Merriën, met veulen, Geld.
Type, aangewezen voor Bennekom, 2e H, J.
Berenpas, Mossel; 3e B. H. Norde ; 3e E. J.
Knoef.
Vier tot 7-jarige Stermerriën met veulen, Geld.
Type, aangewezen voor Bennekom: Ie van M.
Eggink; 3e B. Berenpas, Mossel.
Éénjarige Merriën, Gronings Type, aangewe-
zen voor Bennekom: 4e A. J. Zweverink
„Steenkamp".
Tweejarige Merriën, Gr. Type, aangewezen
voor Bennekom: 2e E. J. Knoef; 3e A. J. Ko-
ning.
Driejarige Merriën, Gr. Type, aanpewezen
voor Bennekom: Ie H. Knoot.
Vier- en vi j f jar ige Merriën, Gr. Type, aange-
wezen voor Bennekom: Ie D. J. Rouwenhorst
Biesterveld.

C.J.M.V.
Enige leden van de Chr. Jcmgemannenven i n -
ging behaalden op de speurt.och.tenwedslti |«
tijdens een Ringmiddag van de C.J.M.V. te
Ruurlo voor de tweede maal een mooie wissel-
beker.

KERKDIENSTEN zondag 22 juli.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen
Heilig Avondmaal

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. C. van der Meulen,

van Drijber
R.K. Kerk

7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 21 juli van 5 uur tot en met
zondag 22 juli Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 12 juli t.m. 19 juli
Geboren: d. v. B. J. F. ten Barge en D.
ten Barge-Helmink.
Gehuwd: G. J. Bouwmeester en H. ter Muil.
Overleden: G. C. Smith, vr., echtg. van S.
Postema, oud 62 jr., wonende te Enschede.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 55.— per stuk.
Handel was redelijk.

NUTSBIBLIOTHEEK.
Augustus is in het zicht en daarmee ook
de vakantie voor de Nutsbibliotheek. Zater-
dag 28 juli gaat de bibliotheek gedurende
een maand dicht, er moeten dan de nodige
reparaties aan de boeken geschieden en de

|boeken moeten gekaft worden, veel vakan-
tie krijgen de bibliothekaressen dus niet.
Daarvoor moeten alle boeken in de biblio-
theek aanwezig zijn en daarom worden er
heden zaterdag 21 juli geen boeken meer

^uitgegeven en wordt u vriendelijk verzocht
'heden zaterdag 21 juli de boeken terug te
brengen en anders zaterdag 28 juli '56.

AVONDWANDELING
Onder leiding van de heren Norde en van
Roekei werd maandagavond in het kader van
het V.V.V. programma een avondwandeling
gehouden waaraan door 33 personen werd
deelgenomen. De tocht voerde dit keer door
het mooie Galgengoor waar de mooiste plek-
jes werden bezocht. Zeer voldaan arriveerde
men weer in ons dorp.
Woensdagmiddag reden 13 personen mee in
de Achtkastelentocht, onder leiding van de
Burgemeester.

ACHTKASTELENTOCHT
Een 30-tal dames en heren van een buurtver-
eniging uit Utrecht maakte onder leiding van
de heer W. te Slaa, de Achtkastelentocht in
een autobus. Niet alleen de kastelen werden
bewonderd, doch ook de fraaie omgeving met
haar natuurschoon waaronder de mooie oprij-
lanen. Het gezelschap was dan ook zeer vol-
daan.

IMKERSVERENIGING M.V.K.
De Imkersvëreniging ,,De Macht van het Klei-
ne" alhier, hield donderdagavond in zaal Let-
tink een ledenvergadering. Het bezoek was
matig.
De voorzitter, de heer J. W. Kuenen, deelde
in zijn openingswoord mede. dat de opbrengst
van de honing dit winterseizoen, alhoewel
slecht, toch ook nog wel is meegevallen. De
prijs van de honing werd vastgesteld als volgt:
per pond, zomerslingerhoning ƒ 1,50, zomer-
raathoning ƒ 1,75, slingt rheidehoning ƒ 2,—,
heideraathoning ƒ 2,50.
Voor het zenden van de bijenkasten naar de
heide gaven zich 39 op.
i : < sloten werd het 35-jarig bestaan der ver-
eniging op 4 oktober a.s. in zaal Lettink te
houden.
Aan het slot dankte de voorzitter de leden
voor hun opkomst waarna sluiting volgde.

NIEUW SCHOOLHOOFD BENOEMD
J u de p laa t s van < ! • • hcrr Hoopstadt, d ie onze
grmr i > i l . v e r l a t e n , i s tot hoofd v a n < 1 <
l nnses Juilanaschool in de Wildenborch be-
noemd de heer Bent uit Gramsbergen.

EEN HARDE LOPER
De heer Jan Wesselink van hier behaalde op
de atletiekwedstrijden te Arnhem de Ie prijs
voor 1500 meter hardlopen.

V.V.V. PROGRAMMA
Voor vanavond staat er een oriënteringsrit
voor wielrijders op het programma. Dit is al-
tijd een prachtige gelegenheid om de mooie
omgeving van Vorden goed te leren kennen.
Maandag treden de wandelaars weer aan voor
de wekelijkse avondwandeling. Nu het hoog-
seizoen begint te naderen nemen hieraan weer
veel wandelaars deel.
De demonstratie van de Knupduukskes, welke
voor dinsdagavond was vastgesteld, komt te
vervallen.
Woensdagmiddag komen de fietsers weer aan
de beurt voor de Achtkastelentocht.
Woensdagavond wordt in het Vordense bos
een demonstratie gegeven met politiehonden.
Het is altijd interessant om te zien wat met
deze dieren bereikt kan worden. De demon-
stratie is een uur vervroegd en zal dus om 7
uur beginnen.

WATERPOLO
Het herenteam van V.Z.V. is er j.l. zaterdag-
avond in geslaagd om in Lochem met 2—O te
winnen van Berkel III, waardoor de Vorde-
naren, evenals de dames verleden jaar, de
kampioensvlag konden hijsen.
Van harte proficiat!
Zii zullen zodoende promoveren naar de eer-
ste klas der Kring Twenthe-IJsselstreek.
Deze ontmoeting tegen Berkel was eenzijdig
en de Vordenaren hebben verdiend gewonnen.
Zij waren sneller en ook hun balbehandeling
was beter. Na een felle aanval kon Fr. Smit
via links de bal in het net plaatsen O—1. Het
tweede doelpunt ontstond toen de Lochemse
keeper veel te laat reageerde op een ver schot
van Elbrink O—2.
Na de rust kon V.Z.V nog eenmaal tot sr .>ron
komen, doch dit was juist bij het eindsignaal,
zodat de stand O—2 bleef.
De V.Z.V. junioren speelden tegen de Berkel-
junioren, doch verloren met 8—0. Eveneens
speelden de Vordense Junioren een uitwed-
strijd tegen Bempte Jr. uit Groenlo, welke met
ern 5—l zege voor de thuisclub eindigde. De
jeugdige v. Ark scoorde een fraai tegenpunt
voor V.Z.V.
In Zutphen won het V.Z.V. damesteam op ver-
diende wijze met 3—O van Neptunus II, waar-
bij Gr. Smit eenmaal en Joke Brandenbarg
tweemaal het net vonden.
Ook de dames deden het deze week weer
best. Ze speelden tegen Brummen en won-
nen met 5—3.

TOUWTREKKEN
Woensdagavond werd de voorronde gehouden
voor het kampioenschap touwtrekken. Hieraan
namen ploegen deel van de Gems Metaalwer-
ken, Delden en Kranenburg. De uitslag was:
1. Delden I, 8pnt; 2. Kranenburg. 4 pnt; 3. Del-
den II, 2 pnt; 4. Gems, O pnt.
Ter afwisseling werd door een tweetal dames-
en herengroepen een wedstrijd gehouden.

GYMNASTIEKDEMONSTRATIE „SPARTA"
In het kader van het V.V.V. program werd
zaterdagavond j.l. achter de Dorpsschool al-
hier door de plaatselijke Gymnastiekvereni-
ging „Sparta" een turn- en gymnastiekdemon-
stratie gegeven.
Er was vrij veel belangstelling.

Huid genezing
Hu idzu i verheid -Huidgezondheid

F» U R O L
Puistjes verdrogen door Purol poeder

GESLAAGD
Voor het P.B.N.A. examen slaagde te Arnhem
onze plaatsgenoot, de heer A. D. A. Wolbert,
voor Waterbouwkundig Opzichter-Tekenaar.
Aan de R.K. Huishoudschool van de Eerw.
Zrs. van Maria Postel te Keijenborg Hengelo
(G.), slaagde voor het diploma kostuum- en
linnennaaien onze plaatsgenote, Mej. Lichten-
berg.



IVOROL: De Tandpasta van standing
RATTI-NIEUWS

Zondag a.s. beginnen de nederlaag wedstrijden
die Ratti thans voor de eerste maal heeft ge-
organiseerd. Als eerste tegenstander krijgt
Ratti dan bezoek van K.D.C, uit Lochem. Hoe-
wel dit elftal nu niet bepaald tot de sterkste
uit de vierde klas K.N.V.B. behoort, zullen de
Lochemers toch heel wat mans blijken te zijn.
Vooral hun achterhoede is verstevigd, door
enkele nieuwe krachten. Ratti zal dan ook
geheel volledig aan de start moeten verschij-
nen om zich met deze volwaardige tegenstan-
der te meten.
Om 12 uur speelt Rati II tegen de K.D.C, reser-
ves en zal hier behoorlijk de handen aan vol
hebben. Ondanks het feit, dat Ratti II een
klasse lager speelt kan de wedstrijd een span-
nend verloop hebben.
We verwachten a.s. zondag goed voetbal te
zien en de Rattianen zullen er wel voor zor-
gen de nederlaag zo klein mogelijk te houden.

BENOEMD
Inplaats van de heer Kooistra, directeur van
de Coöperatieve Zuivelfabriek ,,De Wiersse",
die elders werd benoemd is thans als zodanig
benoemd de heer R. Aaten, momenteel assi-
stent-directeur te Oldeberkoop (Fr.).

IINDLES BIJZ. LAGERE LANDBOUW-
HUISHOUDSCHOOL

Woensdagavond j.l. werd in de Bijz. Lagere
Landbouwhuishoudschool alhier de jaarlijkse
eindles gehouden.
Wegens afwezigheid van de voorzitter, de
heer A. J. Lenselink, werd deze avond ge-
opend door de secretaris van het schoolbe-
stuur, de heer H. W. Ruiterkamp.
Na een kort openingswoord werden door de
meisjes onder leiding van de heer Scheffer
enige liederen tweestemmig ten gehore ge-
bracht. Na een modeshow van door de leer-
lingen vervaardigde kledingstukken vertoon-
de de heer Schut een tweetal geluidsfilms,
..Mooi Nederland". Deze films, gemaakt dooi
de Ned. Ver. van Vreemdelingenverkeer, ver-
toonden tal van interessante bezienswaardig-
heden, o.a. gebouwen, bloembollenvelden, ver-
keerswezen enz. Het geheel viel bij de talrijke
aanwezigen zeer in de smaak.

Mej. M. v.d. Kamp, directrice der school,
reikte vervolgens aan een 60-tal cursisten het
getuigschrift primaire opleiding uit. n.l. aan de
dames: G. Antink, A. J. Berenpas, E. J. Eggink,
H. E. Langeler, J. Roeterdink, J. H. Voskamp,
A. Weenk, G. Albers, J. Gerritsen, J. J. Heer-
sink, H. A. Kettelarij, M. J. Krijt, R. v. d. Lin-
den, M. Visser. H. Vruggink, H. M. Warns-
huis, J. A. Zweverink, A. B. Berenpas, H. Bij-
enhof, H. Fleming, E. W. Groot Jebbink, M.
Groot Wassink, M. Groot Jebbink, J. A. Jan-
sen, G. J. Kieft, J. Vriezekolk, A. H. W. Wa-
genvoort, J. H. Zweverink en A. W. Kreunen,
allen te Vorden.
G. W. J. Ellenkamp, G. Groot Roessink, J. H.
Harmsen, T. W. Mombarg, B. G. Ordelman,
H. Pelskamp, R. Chr. Regelink, A. J. G. Wa-
genvoort, J. W. Wolsink, W. H. Makkink, J.
H. Bosman, H. R. Broekman en G. H. Lubbers,
allen te Hengelo (G.).
D. A. H. Ruessink. J. Gotink, T. Gotink, G. J.
Pardijs, J. A. Poterman en H. Zwiers, allen te
Warnsveld.
R. Rietman te Wichmond en J. G. Stokreef te
Vierakker.
A. H. Bannink, J. D. te Bokkel, G. J. Meulen-
brugge en B. G. Pardijs, allen te Laren (G.).
M. Boschloo, H. Klein Kranenburg en H. Lan-
genkamp, allen te Almen.
H. G. Klein Kranenburg te Ruurlo ; G. Smeenk
te Lochem en I. I. E. Folkeringa te Zutphen.
Aan 28 leerlingen werd de aantekening naaien
toegekend.
A c'n het slot bracht de heer Ruiterkamp het
schoolpersoneel dank voor het door hen ge-
geven onderwijs in het afgelopen jaar en sprak
de wens uit dat het hen gegeven mag worden
voor het komende cursusjaar weer met dezelf-
de toewijding onder Gods zegen aan dit on-
derwijs te arbeiden.
Namens het schoolbestuur en de dames van de
commissie van toezicht wenste spr. de cursis-
ten geluk met het behaalde resultaat. Hij
spoorde de aanwezige ouders aan de gediplo-
meerde meisjes thuis de gelegenheid te geven
hun opgedane kennis te ontplooien.
Aan het slot van de avond werd aan me j. M.
v. d. Kamp en mej. den Boer, als blijk van
waardering voor het genoten onderwijs een
klasse foto aangeboden, terwijl de heer Schut
een boekwerk in ontvangst mocht nemen.
Na het door de leerlingen tweestemmig zingen
van de „Avondzang" sloot de heer Ruiterkamp
deze goed geslaagde avond met dankgebed.

H.H. Veehouders!
We leveren U de wereldbekende

Indiana Rubberstalvloeren
Worden door ons ook vakkundig gelegd.

Vraagt vrijblijvend nader inlichting.

A. R. Wagenvoort
Hackfort, Vorden — Telefoon 259

SCHOOLFEEST R.K. SCHOOL
Hoewel Pluvius weer roet in het eten gooide
mag het jaarlijkse school- en kinderfeest op de
Kranenburg weer geslaagd worden genoemd,
's Middags tegen 2 uur begon het forst, niet
de traditionele optocht, waarvan veel werk
was gemaakt.
Vervolgens werden in de feestweide diverse
kinderspelen gedaan, zowel door de ! < • < i l i r g e n
der Lagere School als die der R.K. Kleuter -
school. Hiervoor waren aardige prijzen be-
schikbaar gesteld. Inplaats van de traditionele
draaimolen, waar tegenwoordig niet zo ge-
makkelijk is aan te komen, had de schoolfeest-
commissie iets anders bedacht, en wel een
filmvoorstelling in Zaal Schoenaker, waarvan
de kleinen bijzonder hebben genoten. Tussen
de bedrijven door werden allen getrakteerd
op ranja, snoep etc.

MET DE KNUPDUUKSKES NAAR
N.W. WALES

Na de bekende voorbeslommeringen voor een
dergelijke groepsreis naar 't buitenland, start-
ten we zondagmiddag, uitgeleide gedaan door
een groot aantal belangstellenden.
Om 10 uur 's avonds stonden we reeds aan do
boot in Hoek van Holland. Daar zo goed als
niemand onzer ooit gevaren had, waren wo
hoogstnieuwsgierig. vooral naar de inrichting
der hutten, die ingericht zijn met slaapplaat
sen boven elkaar. Gelukkig is de zoo zee
kalm.
Ofschoon een ieder zich voorneemt van een
flinke nachtrust te genieten, met het oog op
de komende dagen, blijven velen onze tot na
het middernachtelijk uur aan dek. Het vertrok
van de Hoek, en vooral de eerste mijion o
zee, als we van de Hollandse kust hoe lange
hoe meer verwijderd raken, is een indrukwek-
kend gezicht.
Allen blijken de volgende morgen goed go-
slapen te hebben en tegen half zes doemt de
Engelse kust reeds voor ons op. Om 7 uur zijn
we de douane in Harwich reeds gepasseerd en
hier staat ,,onze" trein reeds klaar met be-
sproken plaatsen voor Londen. Het zonnetje
begint weg te kruipen en weldra barst een
zwaar onweer gedurende onze treinreis los.
Regen en nog eens regen, dat belooft niet veel
goeds voor Londen. Na 'n treinreis van ongo-
veer twee uur arriveren we hier. Al is hot
weer niet mooi, het is tenminste droog. We
hebben hier vier uren tijd en willen Londen
op ,,z'n Amerikaans" bekijken. Dus een
speciale bus gehuurd om de voornaamste ge-
deelten van de stad te doorkruisen. We wan-
delen een half uur in de Westminster Abbeij,
een machtig bouwwerk.
En als je in Londen bent moet je natuurlijk
ook de bekende „aflossing van de wacht",
zien. Dit gebeurt. Tengevolge van het druile-
rige weer waren de soldaten jammer genoeg
gekleed in regencapes, zodat het kleurenspel
niet volkomen tot zijn recht kwam.
De autorit is aanvankelijk wel wat benau-
wend, vooral door het linkse verkeer, rmun
natuurlijk gaat het goed. Het valt ons op d r i t
alle oorlogsschade nog lang niet hersteld is.
De woningbouw, vooral de nieuwe flatgebou-
wen, doen aan Holland denken. Volgens onzo
gids bedraagt de huur ƒ 110,— tot ƒ 120 —
per maand.
Na de rondrit zet de bus ons af aan het Liver-
poolstation, vanwaar we, zonder overstappen,
450 km westwaarts kunnen rijden. Het valt
ons op, dat we uitgezonderd in Londen, c v o i . i i
de oude stoomlocomotieven zion on nor*
elektrische tractie. Ook het andere spooi v
materiaal ziet er niet zo verzorgd u i l . ; i l s in
Holland, hoewel de coupé's er van binnen net-
jes uitzien.

(Wordt vervolgd).

Contact wordt in J185 Vordensc gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!

Met dank aan God en
grote blijdschap geven
wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

JOHANNES
(Joost)

A. C. D. Ringlever

H. C. Ringlever-

Bijenhof
Vorden, 20 juli 1956.
Zutphenseweg 40.

Te koop een dr. B.B.
ZEUG, ad . telling 28
juli. J. F. Mokkink,
D 90 Mossel.

Voor GAS
naar

KEUNE

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Heden af te geven
plm. 500 prima
mestkuikens. Ook
in gedeelten.

H. Burkink
Wichmond,
Kuikenbroederij
Tel. K 6754-324

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluim veehandel,

Vorden, Telefoon 283

A.s. woensdag 25 juli
is in verband met ons uit-
stapje naar Bergisch Land
in Duitsland

onze zaak de
gehele dag
gesloten.

Wegens grote deelname gaan wij
ook donderdag 26 juli met onze
klanten naar Duitsland

maar deze dag is de
zaak normaal geopend

Fa. J. W. Albers
Gevraagd ilinke chauffeur-pakhuisknechi

HOOG LOON.

Kranenbarg - Ruurloseweg 47
Steen voor steen vordert onze
nieuwbouw.

Tot zo lang is onze ruimte zeer beperkt,
wat ons echter niet belet om u steeds
het beste en het nieuwste te bieden op
het gebied van uurwerken, goud, zilver
en optiek.

FIRMA MARTENS,
Horloger — Opticien

• Adres : Zutph.weg - hoek Decanijeweg

Opruiming
van 21 t.e.m. 28 juli

Koopjes in alle oncou-
rante schoenen en tassen
't overige lOpCt. korting.

Schoenhandel

H. G. ALBERS



Dr. K. H. de Vries
met vakantie

afwezig
t.m. zondag 5 aug.

Dr. Lulofs neemt waar

M. HYLKEMA
Tandarts

Vakantie
van zaterdag 21 juli
tot maandag 13 aug.

Bij spoedgevallen:
Tandarts v. Dijke,

Hengelo-Gld.
Spreekuur: maandag,-
woensdag- en vrijdag-
avond van 19.30-20 u.

Te koop gevraagd
gebruikte PLATTE
WAGEN op lucht-
banden. Brieven onder
no. 8 bur. Contact.

Te koop een toom
BIGGEN, tevens
JONGE HENNEN.
H. Gal, b.h. zwemb.

Te koop een toom
BIGGEN bij W. Riet-
man, Hackfort.

Te koop BIGGEN bij
J. Arfman, b.d. Bramel

Te koop een toom
BIGGEN bij G. J.
Eijerkamp, B 35.

Te koop 8 mooie
BIGGEN bij P. Rou-
wen, Viersprong.

Te koop 10 are
ROGGE bij H. G.
Albers, Schoenhandel.

Te koop 25 are
ROGGE en 25 are
HAVER.
Tevens ROGGE-
STRO te koop ge-
vraagd. G. Klein Gel-
tink, Hackfort, Vorden
Telefoon 229.

Te koop ± 1.25 ha.
ROGGE in perc. en
in massa, en i 70 are
Adelaar HAVER in
2 perc. en in massa.
Briefjes worden inge-
wacht tot en met 23
juli. E. J. Voskamp,
Linde E 38.

Te koop perc. ROG-
GE. Briefjes voor 25
juli, B. Timmer, Kra-
nenburg.

Te koop perceel ROG-
GE en een perceel
HAVER.
A. L. Grotenhuis,
B 7, Delden.

Te koop 50 jonge
HENNEN,
E.L.xReds, 11 weken
oud, tevens acht
EENDEN aan de leg
en een DAMESRIJ-
WIEL. A. J. Langeler,
Linde, E 4, Vorden.

Te koop Boerenkool-,
Prei-en Andijvieplan-
ten.
H. C. Kettelerij,
Hengeloseweg.

Harry Lauckhart
en

Jenny Dijkstra

X
X
X
X

i Vorden,

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse familie, kennis te ge- V
ven van hun voorgenomen huwe- v
lijk, waarvan de voltrekking zal Q
plaats hebben op vrijdag 27 juli Q
om 12 uur ten Gemeentehuize te X
Vorden. V

't Hoge 49

Zutphen, Rozenhoflaan 2
juli '56.

Toekomstig adres:
1 53 c, Vorden.

Almenseweg t
X
XReceptie van 3.30 — 5 uur in café \

„de Zon".

Steeds de laagste prijzen!
250 gr. cocoskoekjes 63 et.
500 gr. macaronie 39 et
500 gr. honigs vermicelli 39 et
500 gr. havermout 29 et.
2 pak maizena 43 et
3 pak pudding, div. smaken 45 et

ALS EXTRA RECLAME:

Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, samen 150 gr. 57 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

EMPO RIJWIELFflBRIEK
te Vorden (Tel. ™7S2 nr. 241

VRAAGT MET SPOED
een Ie klas

Elektriciën-Badtverker
leeftijd tot 30 a 35 jaar.

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
• Opneming in het Pensioenfonds.
• Na gebleken geschiktheid definitieve

aanstelling.
• Zeer goede vooruitzichten.
• Vergoeding van reiskosten.
Tevens kunnen geplaatst worden
LEERJONGENS ter opleiding voor
diverse afdelingen.

Aanmelding dagelijks bij de fabrieks-
portier (van 8—12 uur en 13.30—
17.30 uur) of bij het volgende adres:
Vorden: W. H. Sessink, Enkweg 17.

GEVRAAGD

Leerling of aankomend timmerman,
kan terstond geplaatst worden.

D. Groot Roessinh. Dorpsstr. 28
A.s. zondag 22 juli

Nederlaagwedstrijden
12 uur t Ratti II ~ K.D.C. II
2 uur: Ratti I — K.D.C, l
Terrein Kranenburg.

Halt Politie
(Hondendemonstratie)

A.s. woensdag 25 juli 's avonds 7 uur
op het terrein bij het Kasteel Vorden*

*Gaat U eens kijken wat dressuur vermag, buitengewone
prestatie's der politiehonden, n.l. schuttingklimmen, inbre-
kers opbrengen, vluchtende man van fiets halen en nog
veel meer aantrekkelijke prestatie's.

Een en ander wordt op het terrein per micro-
foon deskundig uitgelegd, U kunt het allen van
A tot Z goed volgen.

Entree f 0*50* Kinderen tot 12 jr* 25 et*

Onze opruiming duurt
nog tot zaterdag 28 juli*

*Profiteer nu nog van de
koopjes en van de 10 pCt.
korting !

R. f A N S E N
't Schoenenhuis

Vakantieregeling
Vordense schoenwinkeliers-herstellers

Wegens vakantie zijn gesloten:

van 3O juli t.m. 4 aug.:

H, G* Albers, Dorpsstraat
A* Jansen, Dorpsstraat
van 2O aug. t.m. 25 aug.:

H* Visser, Kerkstraat
H. G, Wullink, Dorpsstraat

Zaterdag 28 juli
DANSEN
in het Nutsgebouw.

Muziek:
„The Moodchers"

Landbouwers
en Graanmaaiers!
Tot onze spijt moeten
we nu adverteren met

^Ar Dekkleden.
Bestel ze nog heden.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen KEUNE, Stationsweg, Vorden



Nog 3 dagen!!
Zaterdag 21, Maandag 23 en Dinsdag 24 juli

extra restanten koopjes.
Prima Ingo-lakens

180x230 f 6.90

Japonnen en rokken, in dames en meisjes,
voor halve prijzen!

Prima keuken baddoek f l. 15
Flanellen lakens f 4.40

180x230, geborduurd f 7.50 Flanellen nachthemden,
Slopenmetkn.sluiting f 1.55 t.m. maat 50 f 5.75
Zware Inge-slopen f 2.35 Fant. schorten,
Luiers f 0.80 grote maten f 3.50

* ZIE ETALAGES *

H. LUTH - VORDEN

Nog één week
kunt U profiteren van de buitengewoon
voordelige aanbiedingen in onze opruiming,

speciaal in Zomerschoenen.

Gedurende die tijd naluujJijk ook nog 10 pCt. korting.

Wullink's Schoenhandel
„OnbetivM, de Schoenenspecialist"

v.v.v.
Zaterdag 21 juli Oriënteringsrit
voor rijwielen, langs prachtig natuur-
schoon. Vertrek 7 uur n.m. van het
Marktplein.

Maandag 23 juli Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
G. J. van Roekei. Een rustige wande-
ling welke voor iedereen zéér kan
worden aanbevolen. Vertrek half acht
van het Marktplein.

Woensdag 25 juli Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek l .30 u. n.m van het Marktplein.

Woensdag 25 juli Politiehonden
in actie. Zeer interessante oefeningen
met deze honden, waaruit blijkt wat
dressuur mogelijk maakt. Aanvang 7
uur, terrein Vordense bos. Entree
f 0.50 p. pers. Kinderen 25 et.

ORGELCONCERT

Feike flsma
vrijdag 27 juli om 8 uur n.m.
in de St. Walburgkerk te Zutphen

Kaarten a f 0.75 's avonds a.d. Kerk.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 23 t.e.m. 27 juli»

Hilferink's Levensmiddelenbedrijf

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

Er moet een goede reden zijn

waarom zovelen reeds

Shell Butagas
aanschaften.

Er zijn zelfs vele goede redenen voor,
om juist de bekende blauwe fles te
kiezen, o.a. de zuinigste apparaten
en de beste vakkundige service.

Onthoudt u vooral, dat een fles Butagas 13
kg. vloeibaar Butaan bevat en afgehaald
f 8.55 kost, dus rond f 0.66 per kg.

iUitsluitend voor industrie leveren
wij Shell Propaan met een flesin-
houd van 10% kg. welke afgehaald
f 7.25 kost.

l/oor drukwerk naar ^Drukkerij 'woliers

HEROPENING"»
Ter gelegenheid van het 25-jarig Jubileum
van onze zaak en tevens heropening van v
onze geheel vernieuwde en gemoderniseer- u
de winkel, nodigen wij U gaarne uit tot een u
bezoek op woensdag 25 juli a.s.

Wij zijn thans ruim gesorteerd in suikerwerken,
chocolateriën, banket enz. Ook kunnen wij U prima ^
schepijs leveren en speciaal ijstaarten W
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik U u
hartelijk dank te zeggen voor het genoten vertrou- Q
wen in de afgelopen 25 jaar.

X
Beleefd aanbevelend, ^

Harlmaiïs Brood- en Banketbakkerij jj
Annex IJS — Ruurloseweg D 21 a — Tel. 359 X

percelen
aanare

Het Gemeentebestuur van Vorden wenst
te verkopen:

29 are zware haver in 2
Perceel I: groot plm, 18
de Zwarteweg,
Perceel II: groot plm* 11 are
de Hengeloseweg*
Inschrijvingen worden ingewacht voor 28
jul i a.s. op het Bureau Gemeentewerken.
A a n w i j z i n g e n geeft de Heer A. J. Klein
Ikkmk.

aan

H.H. Graanmaaiers!
Binderdoeken s tuk?
Breng ze nog heden.
Volgende week per-
soneel vakantie.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden


