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DE OLD-VORDENSE MARKT WAS EEN
GROOT SUCCES

De uitgestelde old-Vordense markt, die tijdens
de feestweek afgelast werd wegens de regen,
heeft Woensdagavond een record aantal be-
zoekers getrokken. Verschillende factoren o.a.
het prachtige zomeravondweer, het optreden
van de boerendansers en de touwtrekwed-
strijden hadden duizenden mensen op de been
gebracht, zodat het tegen negen uur op de
markt en in de aangrenzende hotels en café's
stampvol was. Op de markt kon men slechts
voetje voor voetje langs de kramen schuifelen.
Het was hoofdzakelijk de Vordense midden-
stand, die met hun kramen op de markt ston-
den en daarnaast verschillende atracties be-
dacht hadden. Een er van was de ouderwetse
Achterhoekse klederdracht, waarin men het
publiek bediende. Een parfumeriezaak trok
hierin met haar bediening in fraaie middel-
eeuwse kledi j wel bijzonder de aandacht.
Enkele attracties als een schiettent, een elec-
trisch steekspel e.d. vermakelijkheden ver-
hoogden nog de sfeer. Zelfs werden er nog
biggen te koop aangeboden, waarin een leven-
dige handel gedreven werd afgaande op het
handgeklap. Er werden door de „marktkoop-
lieden" nog wel goede zaken gemaakt en
vooral de stands in etenswaren hadden zeker
niet te klagen.
De boerendansgroep ,,De Knupduukskes" liet
zich intussen ook niet onbetuigd en gaf op een
afgezet gedeelte van de markt een serie ouder-
wetse Gelderse en Achterhoekse dansen weg,
die telkens een hartelijk applaus oogstten. De
heer Vedders zorgde door middel van een
luidspreker voor een explicatie van deze dan-
sen, die vooral voor de vreemdelingen een
attractie vormden. Tegen elf uur luwde de
drukte en kon de Vordense middenstand haar
zak (MI eindelijk in gaan pakken.
Hoewel aangekondigd was dat tegen het einde
van de markt de burgemeester de feestweek
officieel zou sluiten en daarbij de prijzen zou
uitreiken, die met het bloemencorso en het
touwtrekken behaald waren, kon dit helaas
niet doorgaan doordat de geluidsinstallatie
ontijdig afgebroken was. De prijzen kunnen
nu hedenavond bij Hotel Brandenbarg worden
afgehaald.

IVANHOE IN LUXOR iUTPHEN.
De film Ivanhoe, die vanaf heden tot en met
a.s. Donderdag in het Luxor Theater in Zut-
phen draait, is een van de indrukwekkendste
films, welke ooit door Hollywood vervaardigd
zijn. Deze in prachtige kleuren gemaakte film
is vervaardigd naar het gelijknamige boek van
Sir Walter Scott en brengt ons een aaneen-
schakeling van romantiek, avonturen, boeien-
de schouwspelen en wat dies meer zij, terwijl
er bovendien een ontroerende liefdesgeschie-
denis doorheen gewweven is.
Zoals men weet, speelt het verhaal zich af in
de middeleeuwen tijdens de kruistochten van
Richard Leeuwenhart, waarvan zijn broer
Prins Jan gebruik denkt te maken door in
diens afwezigheid zich meester van de Engel-
se troon te maken. Duizenden hebben aan de
totstandkoming van deze millioenenfilm mede-
gewerkt. Robert Taylor, Joan Fontaine, Eliza-
beth Taylor en George Sanders spelen er de
hoofdrollen in. Men zie verder de advertentie
in dit nummer.

TERREIN WEDSTRIJD TE HENGELO (G.).
Uit de inschrijvingen blijkt dat de jaarlijkse
tnreinwedstrijd op het landgoed ,,'t Zand" bij
Hengelo (G.) een bijzonder evenement beloofd
te worden. De beste rijders in deze spectacu-
laire tak van sport zullen met hun motoren
naar Hengelo komen.
Namen als Rietman, Clynk en Heukelom spre-
ken in deze duidelijke taal. Van deze lieden
zal het uiterste gevergd worden,aan rijkunst
op de zandpaden, klimheuvels, springkuilen
en andere hindernissen die in het circuit van
3,5 km zijn aangebracht.
Teneinde de toeschouwers volledig te doen
meeleven wordt een luidspreker installatie
aangebracht, waarvan de microfonist via een
net van telefoons langs de route zijn gegevens
krijgt
De hoofdprijs is ditmaal een bijzonder kost-
bare beker die door de eigenaresse van het
landgoed ,,'t Zand" beschikbaar is gesteld.

Kerkdiensten Zondag 16 Augustus.
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds J. Langstraat
10.15 uur Ds J. H. Jansen, Bed. H. Doop.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema.

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

R. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 15 Aug. t. e. m. Zondag 16
Aug. Dr de Vries, tel. 288, bij geen gehoor:
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 117 biggen, waar van |de
prijzen varieerden van f 34.— tot f 38.—
per stuk.
De handel was redelijk

Burgelijke stand van 7 t.tn. 13 Aug.
Gehuwd: H. J. Arendsen en J. A. Jansen.
D. J. Wuestenenk en R. H. Klein Hane-
veld.
Ondertrouwd: J. B. H. Eijkelkamp en W.
Th. J. Hartman.

AVONDDROPPING.

De belangstelling voor de tweede avonddrop-
ping, welke georganiseerd werd door V.V.V.
was Dinsdagavond nog groter dan voor de
eerste.
Niet minder dan 237 gegadigden meldden zich
aan en er moester^^elfs 3 grote gesloten
vrachtauto's aanruklj^Jom allen te vervoeren.
Na een tocht kris-k^s door Vordens straten
ging men in de richting van de bossen in Mos-
sel, waar de k - v » M u ! - • » K M i k « - i
kruispunt van wegen gelost werd.
Zij, die in 57 m i n . i f later binnenkwamen,
zouden in aanmerki^•tornen voor een prijs.
Vanzelfsprekend wanm de prijswinnaars in-
woners van Vorden, die dank zij hun bekend-
heid met de wegen de weg terug gauw te
pakken hadden. Toch waren er onder de
vreemdelingen, die ook in groten getale deel-
namen, nog enkelen, die vrij dicht het tijds-
limiet benaderden. De meesten echter kwamen
ver over middernacht, enkelen zelfs pas om
half drie binnen.
Woensdagavond, tijdens de old-Vordense
markt maakte burgemeester van Arkel, als
voorzitter van V.V.V., de uitslag bekend. Er
vielen 17 prijzen te verdelen, benevens een
taart, beschikbaar gesteld door bakkerij ter
Huerne, voor hen, die het dichtst de tijd van
121 min. benaderden. Deze prijs viel ten deel
aan een drietal kampeersters, t.w. Marijke
Heugen, Margriet Klissemaker en Lucie
Bolivé.
De prijzen bestaan uit waardebonnen, waar-
voor men bij de Vordense winkeliers kopen
kan.
De prijswinnaars zijn: l Bielderman-Wullink
-Rengelink, 2 Pongers-Metz, 3 echtpaar
Gr. Bramel, 4 KI. Selle-Elbrink, 5 Norde-
Elbrink, 6 Kappert-Hartman, 7 Jansen-de
Jong, 8 Eggink-Lebbink-Meenink, 9 Elbrink-
Lettink, 10 Bakker-Rouwenhorst, 11 Tolkamp
-Steenbreker-Reintjes, 12 Bakker-Meulen-
brugge-Albers, 13 Smeegen-Stapper, H Wul-
link-Cappers, 15 Bonke-Barink, 16 Schepers-
Buunk, 17 Bargeman-Koerselman-Massen.

PADVINDERIJ.

De verkenners van de David I. Alfordgroep
hebben van 1—3 Augustus een zeer geslaagd
zomerkamp gehouden op de Herikeberg bij
Goor, op een ideaal terrein.
Tijdens dit kamp werd Chr. van Asselt als
verkenner geïnstalleerd en de hond van de
hopman, die met alle kampen meegaat, werd
geïnstalleerd als troephond. Zo kon men hem
tijdens het vlaghijsen zien zitten met de hoed
op en de groene halsdoek voor leiders om.
Ook de welpen hebben dit jaar Goor uitge-
zocht en ze kamperen deze week in het troep-
huis van de Goorse padvinders. Vandaag
komen ze weer terug, na een gezonde en
prettige week, doorgebracht in de bossen.

DE OUDJES DEDEN HET NOG BEST!
Een veteranen-elftal van de voetbalvereniging
Vorden heeft Zondag per trein een bezoek ge-
bracht aan Utrecht en aldaar een prettige
wedstrijd gespeeld tegen de oude tegenstan-
ders N.S.U.-veteranen.
De Vordense oudjes deden het lang niet
slecht, ondanks het feit dat velen in lange tijd
geen bal aangeraakt hadden. Vorden was
zelfs gedurende de gehele wedstrijd over-
wegend sterker, doch de voorhoede wist dit
niet steeds uit te buiten. Met rust was de
stand 2—l voor N.S.U. Jan Eggink scoorde
vanaf de linkervleugel met een pracht schot
het eerste doelpunt.
Na de rust scoorden beide partijen elk nog
tweemaal. Bij Vorden waren het H. Elbrink
en Fr. Smit, die de doelpunten maakten.
De veteraan Smulders bij N.S.U. bleek ook nu
nog een van de beste spelers te zijn. Hij maak-
te het onze achterhoede als midvoor danig
lastig en Sam moest menig schot van hem
onschadelijk maken.
De ontvangst door de Utrechtenaren was zo-
als gewoonlijk weer zeer hartelijk en mede
dank zij het mooie weer, is het een prettige
dag geworden.
In September hopen de Utrechtenaren een
tegenbezoek in Vorden af te leggen.

CONCERT.
Door de Mannenkoren uit Doetinchem en Vor-
den werd Zondagmiddag in de muziektent,
onder grote belangstelling, een concert ge-
geven, dat zeer in de smaak viel.
De avond begon met het door beide koren ge-
zamenlijk gezongen „Sanctus" van Schubert.
Hierna traden de koren individueel op met
een prachtig programma, resp. Doetinchem
onder leiding van diafc|nt Strik, met o.a.
,,Avondzang", „Old-Blo^r Joe" enz. en Vor-
den, onder leiding van de heer Wolters, met
o.a. ,,Lente", „Jagerskoor" en het prachtige

i go" van - --mjp
Het slotnummer ,,Domine salvum face", dat
door beide koren gezamenlijk gezongen werd,
onder leiding van de ^^r Strik, met orgel-
begeleiding van de he^pVolters, klonk mas-
saal en prachtig.
Hier kwam goed tot zijn recht was een groot
mannenkoor voor moois presteren kan.
We hopen dan ook, dat vele jonge mannen
tot het Vordens mannenkoor zullen toetreden,
zodat door een flinke toename van het leden-
tal de prestaties van het koor nog hoger op-
gevoerd kunnen worden.

V.V.V.-PROGRAMMA VAN DEZE WEEK.
De sportdemonstratie, welke de Gymnastiek-
vereniging „Sparta" heden, Zaterdagmiddag,
zou geven, kunnen helaas geen doorgang vin-
den, daar veel leden zelf met vacantie zijn,
waardoor men geen voldoend aantal gym-
nasten beschikbaar had.
Zondagmiddag om 2 uur is er 'n oriënterings-
rit voor wielrijders, iets dat met goed weer
steeds veel deelnemers trekt.
Maandag de Avondwandeling en Woensdag-
middag de Achtkastelentocht voor wielrijders,
twee wekelijks terugkerende evenementen.
Woensdagavond is er weer Hersengymnastiek
voor iedereen, deze keer in het Nutsgebouw,
en niet in zaal Bakker, zoals aanvankelijk het
plan was. „Zang en Spel" zal weer zorgen
voor muzikale omlijsting.
Volgende week Zaterdag komen automobilis-
ten en motorrijders aan de beurt voor een
01 ienteringsrit. Zo men ziet is er weer voor
elk wat wils.

EINDWEDSTRIJD TOUWTREKKEN.
Onder een enorme belangstelling - men
schat ongeveer 1500 toeschouwers — werden
Woensdagavond op het terrein van café De
Zon de eindwedstrijden om het kampioen-
schap touwtrekken gehouden. Als scheids-
rechter trad ditmaal op de heer Maters van
de Rijkspolitie.
De hoofdstrijd tussen Kranenburg I en Delden
I werd dimaal, nadat tweemaal getrokken
was, gewonnen door Delden I.
Deze ploeg moest daarna kampen tegen Veld-
wijk I en wat niemand verwacht had, laatst-
genoemde ploeg won beide partijen, zodat zij
hiermede het kampioenschap en tevens de
beker veroverde.
Nummer 2 werd Delden I, 3 Kranenburg I en
4 Kranenburg II.

EXPOSITIE IN HET SCHILDERSHUIS
BLAAUBOER.

Reeds enige weken is er in het Schildershuis
Blaauboer een expositie te bezichtigen, die de
moeite van een bezoek zeker waard is.
Tot en met l October worden hier n.l. werken
tentoongesteld van de Amsterdamse schilde-
res R. de Balbian Verster-Bolderhey.
Deze ongetwijfeld begaafde kunstenares ex-
poseert uitsluitend olieverfstukken en de col-
lectie portretten, die hier te zien is, mag er
zeker zijn.
Zij heeft gevoel voor kleur en compositie, wat
in de portretstudies vooral tot uiting komt. Al
haar gelaatsuitbeeldingen hebben iets vrien-
delijks, 't zij een trek om de mond, 't zij een
blik in de ogen, zoals de mensen zich graag
zien. Vele portretten zijn van familie of in-
tieme kennissen, doch er hangt o.a. ook een
levensgroqt portret van Mevr. de Hartog, de
moeder van de schrijver Jan de Hartog.
Trouwens ook de gelaatstrekken van de
Japanners, die met hun draagbare tempeltjes
deelnemen aan een religieuze optocht, zijn vol
devote expressies en uitstekend uitgebeeld.
Aan haar verblijf in Japan herinnert voorts
nog een portretstudie van een Japanse
Boerenvrouw.
Er hangen ook een aantal schilderijen van
bloemstukken, waarvan er enkele een aan-
dachtige beschouwing zeker waard zijn. Zij
vormen echter niet haar sterkste zijde.
De'expositie komt in deze sfeervolle omgeving
goed tot haar recht en we kunnen iedereen,
die van goede kunst houdt, aanraden hier
eens een kijkje te gaan nemen.

AANBESTEDING.
Door B. & W. werd onder de Vordense aan-
nemers aanbesteed het bouwen van een les-
lokaal met bijbehorende ruimten aan de O.L.
school alhier. Ingeschreven werd als v <
Perceel I: Metselen, Timmeren, Smidsvv

G. J. Harmsen ƒ 24850,—; fa Klein Haneveld
& Zn ƒ 24260,—; D. J. Harmelink ƒ 22995,—;
fa Weenink & Zn ƒ 22940,—; A. J. Beijenhof
./' 22923,—; Z. Smeenk ƒ 22500,—; fa J. W.
Lubbers & Zn ƒ 22675,—; fa Bielderman & Zn
/' 22300,—; H. J. Eggink ƒ 22195,—; D. Groot-
Roesink ƒ 22180,—; H. J. Bos ƒ 22098,—; H.
J. Ruiterkamp ƒ 22053,—.
Perceel II: Schilderwerk. Fa H. Wansink & Zn
ƒ 943,—; H. Wuestenenk ƒ 864,— en fa Joris
sen en Bodegom ƒ 789.—.

BRIDGE-DRIVE.
Onder auspicieën van V.V.V. werd in het
hotel „Wapen van Gelderland" een bridge-
drive gehouden waaraan 11 paren deel namen.
Bij de Noord-Zuid groep werd de eerste prijs
gewonnen door de heren Lichtendahl en Eren-
dam uit Lochem; de troostprijs door de heren
van Dijk en Lammers. Winnaar van de Oost-
West groep werden Dr van Lennep en de heer
Konkely-Thege. De troostprijs was voor de
heren M. Terpstra en G. Buller.

RATTI-NIEUWS
Ratti I nam jl. Zondag deel aan de serie-
wedstrijden, welke door de Keyenburgse Boys
waren georganiseerd. De Ratti-ploeg kwam
hierbij uit tegen het sterke Steenderen I. In
de eerste helft wilde het in de Ratti-gele-
deren niet erg vlotten, ook al doordat er
enkele debutanten meespeelden en men nog
niet op elkaar was ingespeeld.
Binnen 'n kwartier wist Steenderen een 2-0
voorsprong te krijgen en dachten velen, dat
Ratti's lot hiermee al beslist was. Na de thee
werden de bakens echter verzet, Ratti
kwam keer op keer voor het Steenderen doel
en met vlijmscherpe voorzetten werd haar
verdediging uit 't evenwicht gespeeld. De
stand was dra 2-~2 en geleidelijk voerden
zij deze op tot 5-2. Vooral de voorhoede die
goed op elkaar was ingespeeld had hierin
een werkzaam aandeel, terwijl ook de nieuwe-
lingen zich uitstekend weerden. De Steenderen
voorhoede, die af en toe een uitval waagde
strandde steeds op het hechte verdedigings-
blok.
A.s. Zondag zal Ratti I om de 1ste of 2de
prijs strijden tegen de winnaar van Keyenb.
Boys 2—Pax 2. Ratti 2 neemt deel aan de
series van S.V. „Eefde" en zal tegen Warns-
veldse Boys 3 uitkomen.



L R» Vorstman
Spraakl.esse

Groene Kruis Gebouw
Vorden. Spreekuur:
Maandags 10.30 uur.

Heden vers:

itougat rondjes
een lekker licht koekje

32 et per 100 gram

Bakker Schmink
Telefoon 384

ZENTRA
OLMA
PRISMA
PIERCE

Zwitserse horloges van
uitstekende kwaliteit

MARTENS
heeft ze voor u!

GESLOTEN
wegens vacantie van

17 tot 22 Aug.

H.J.ZOMER
Gedipl. Coupeuse

Mocca ijs
flinke portie 10 et

*

Bakker Schurink

Bel op telef, 256

A. Tragter
Zutphenseweg

INSCHRIJVERS
gevraagd

voor rijwielstalling
met consumptie-ver-
koop op terrein van
Voetbalver. ,,Vorden"
vanaf l Sept. '53 t.m.
l Sept. '54. Voorwaar-
den als voren.
Briefjes in te leveren
vóór 25 Aug. bij
D. te Slaa, Schoolstr.
11.

Muziekvereniging
„CONCORDIA"

A.s. Woensdag 19 Aug.

geen repetitie

Heden:

Koffiepunten

Bakker Schurink
Telefoon 384

U slaagt beter en
goedkoper in

•
DE KLEINE BAZAR

Op Maandag 17 Augustus hopen onze
geliefde ouders

T. SCHOTSMAN
en

Chr. SCHOTSMAN-TE BRAKE
hun 25-jarige echtvereniging te her-

W denken. Dat ze nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven,
is de wens van hun dankbare kinderen

JAN-BERTA
HENK
HENTJE-HENK
GERRIE
TINI
TEUNIS
HEIN

VORDEN, Augustus 1953.
Veldwijk.

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 5 uur in
café Lettink.

* \

X

B. DE BRUIJN
HET HOGE 22

Opleiding voor het practijkdiploma
BOEKHOUDEN en het
MIDDENSTANDS,-DIPLOMA

De nieuwe cursus vangt met Sept. aan.
Aanmeldingen zo spoedig mogelijk.

Slagerij Kieskamp
wegens vacantie gesloten
van 17 t.m. 22 Augustus

Kampeertenten
te huur

Aanbevelend

G. W. Luimes

Leerjongens
gevraagd

van 14 t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.
GEMS Metaalwerken

Vorden

Heden vers voorradig

Olderwetse stoeten
met rozijnen

BAKKER SCHURINK
Telefoon 384

Hedenavond Prijsuitreiking van Bloemencorso en Touwtrekken

om 7.30 uur bij Hotel Brandenbarg

Bestuur Vordense Winkeliersvereniging

r Nutsgebouw -̂
V O R D E N

idlerdag 22 Augustus om 8 uur
de grootste succesfilm der laatste tijden

DON CAMILLO
met: FERNANDEL en Gino Cervi

Vervaardigd naar de gelijknamige roman
van Giovanni Guareschi.

Voor wat betreft vermaak - en wat voor
vermaak-is het „opgelegd pandoer"!

Toegang voor alle leeftijden.

l

Extra: TOUR DE FRANCE 6 etappes (Monaco
t.m. Parijs) waarvan één etappe gewonnen door
WOUT WAGTMANS.
Entreeprijzen: Balcon f 1.40, 1ste rang f 1.10,

:

2e rang f 0.7.5 (belasting inbegrepen)
Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf heden
bij J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11, Vorden.

Voor goede kwaliteit in

Verfwaren
Behang
Borstelwerk en
Schoonmaakartikelen

moet u zijn bij

Weustenenk, op 't Hoge

Maak zelf uw Jam

met öpekta
(vloeibaar en droog)

slechts 10 minuten koken

Verder voorradig: Opekta glassluiting,
Salicyl perkamentpapier, vaste parafine
FERIA inmaakdruppels voor frui t en
groente, Inmaakkruiden enz.

Drogisterij „De Olde IVleulle"

J. M. V. D. WOl üedipl. drogist

U gooit het geld niet in de sloot,
Adverteren maakte zakenmensen groot.

Jw SCHOENEN gaan langer mee als ze

door II U L L l 11 II worden gerepareerd.

«Onbetwist de schoenenspecialist»

't Zandt Hengelo-G»

23 Augustus, aanvang 14 uur

Ver. tot bevordering v. het Markteen te Vorden

MARKTLOTEN
voor wederverkopers wederom verkrijgbaar bij de

Penningmeester der Vereniging,
de heer H. KLEIN B R I N K E , Stationsweg, Vorden.

Adverteren is duur, zegt men,
maar NIET adverteren betekent vergeten worden, en dat
kost u uiteindelijk veel meer!!

Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. tref kans.

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden wordt!

Lage advertentieprijs en hoge publiciteitswaarde

prijzen étoge kwaliteit
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

runderrookvl. 50 et
paarden „ 45 et
ham 50 et
plockworst 50 et
dr. metworst 50 et
boterhamw. 34 et
pekel vlees 38 et
gebr. gehakt 38 et

100 gr. lunchworst
100 gr. leverworst
100 gr. bloedworst
l (H) n r f r\nmo\\j r^r>ot-

30 et
18 et
18 et100 gr. bloedworst

100 gr. tongeworst 25 et
100 r. hoofdk 20 et
100 gr. tongewors
100 gr. hoofdkaas
100 gr preskop 18 et
500 gr. vet spek 110 et

Extra reclame voor Zaterdag:
200 gr. lunchworst 45 et 200 gr. ham 90 et

200 gr. boterhamw. 60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

V.V.V. PROGRAMMA
Zondag 16 Aug. Oriënteringsrit voor

wielrijders. Vertrek 2 uur vanaf
het Marktplein.

Maandag 17 Aug. Avondwandeling
onder leiding v. de heren Norde
en v. Roekei. Vertrek half acht
van het Marktplein.

Woensdag 19 Aug. Achtkastelentocht
per rijwiel. Vertrek half twee van
het Marktplein.

Woensdag 19 Aug. Hersengymnastiek
voor iedereen, met medewerking
van „Zang en Spel". Aanvang
8 uur in het Nutsgebouw.

Zaterdag 22 Aug. Oriënteringsrit v.
automobilisten en motorrijders.
Vertrek n.m. 6 uur vanaf Hotel
Brandenbarg.

-LÜXOR ZUTPHEN-
Telefoon 2116

Van Vrijdag 14 t.m. Donderdag 21
AugUStUS a.S. de grootste film, die ooitdoor de
Metro Goldwyn Mayer in Neder!, is uitgebracht

Sir Walter Scott's

IVANHOE
wreker des konings.

met ROBERT TAYLOR als Ivanhoe.
Elisabeth Taylor als Rebecca.
JOAN FONTAINE als Rowena.
en duizenden anderen.

Een ongekende belevenis in prachtige kleuren
waarin avontuur en romantiek, spanning en ont-
roering hoogtij vieren '
DAGELIJKS 7 en 9 uur.
Zondag 2.30-4.45-6.45-9. — uur. Toegang 14 jaar
Bespreek vroegtijdig Uw plaatsen! Voor-verkoop
dagelijks van 11 — 12 uur. Verhoogde toegangs-
prijzen!

Luxor voor goede films

PADVINDERIJ
Hervatting van de troepmiddagen van de
„DAVID I. ALFORDGROEP" op Zater-
dag 5 September, 's middags om 3 uur bij
het troephuis.
Jongens die lid willen worden kunnen dan
eveneens komen. Opgave hiervoor bij hop-
man Rouwenhorst, Stationsweg 23.

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

Gevraagd zo spoedig
mogelijk een

R. K. Meisje
v.d.e.n. Hermelink,
Korte Hofstraat 16,
Zutphen.

Te koop 11 jonge
hennen, tegen de leg.
R. Knuppe. Veerendaal
Zutphenseweg 50.

Te koop electrische
wasmachine m. motor.
Krauts, 't Hoge 57

Te koop toom biggen,
bij G. W. Assink,
Vordensebos.

Staat ter dekking de
N. Gr. Yorkshire
Stamboek dekbeerno.
827. Dekgeld f 7,50
Beleefd aanbevelend,
H. Klein Winkel,

Linde, Vorden.

Jonge konijnen te koop
bij Tonny Schurink,

Nieuwstad 9

Toom zware biggen
te koop. J. H. M. Me-
melink. Delden, B 89

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visi tekaart jes , ge-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS

Best brood,

dat brood van

SCHURINK


