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B.O.G. te Vorden bestaat 50 jaar.
De ca. 75 leden tellende afdel ing van de B.O.G. te
Vorden gaat één dezer dagen haar gouden jubi leum
herdenken. Dit is echt wel een reden om eens bij
stil te staan want de B.O.G. hier ter plaatse is niet
een vereniging die zich louter met agrarische pro-
blemen bezig houdt.
Toch zullen velen niet weten wal zo'n afdeling van
de B.O.G. precies doet. In vroeger dagen, we denken
hier dan aan de periode vanaf de oprichting tot om
en nabij het einde van de Tweede Wereldoorlog,
vormde het onderwerp „landbouw" en alles wat daar-
mede samenhangt de hoofdschotel van bijeenkomsten,
excursies etc.
Tegenwoordig ligt het anders. Na tuu r l i j k worden de
vele problemen op landbouwgebied ook geregeld on-
der de loupe genomen. Gedurende de wintermaanden
krijgen de leden op velerlei gebied wat voorgeschoteld.
Zo worden er dan bv. voorlichtingsavonden gehou-
den, boekbesprekingen, reisbeschrijvingen, excursies
etc. Daarnaast worden er dansavonden gehouden, ter-
wijl ook diverse takken van sport door de leden ak-
tief wordt beoefend.
Bij het jaarlijkse bedrijfsdamtoernooi is het team van
de B.O.G. een gevreesd tegenstander. De voetbalsport
wordt eveneens veel beoefend (wedstrijden tegen an-
dere afd. van de B.O.G. en bedrijfsvoetbaltoernooi)
en wanneer de gelegenheid bestaat om eikaars krach-
ten op het ijs te meten dan laat men zich deze kans
niet ontnemen. In de zomermaanden staan er zo nu
en dan oriënteringsritten op het programma.
In samenwerking met de plaatselijke afdelingen van
de Geld. Mij. van Landbouw. B.O.L.H. en de Bond
van Plattelandsvrouwen wordt elk jaar een feestavond
gegeven. Afgelopen winter is men gestart met een
kookcursus voor heren. Dit is zo in de smaak geval-
len (letterlijk en figuurlijk) dat hei bestuur heeft be-
sloten dit te herhalen. Stippen we nog even aan dat
de vereniging beschikt over een eigen bibliotheek dan
blijkt wel dat hier beslist geen sprake is van een-
zijdige aktiviteiten.
Officieel werd de vereniging op 8 juli 1914 in het
Nutsgebouw opgericht op in i t ia t ie f van Dr. Thien,
toenmalig hoofd van de landbouw-wintercursussen. Er
waren 34 leden. Het bestuur zag er als volgt uit: H. J.
Arfman, voorzitter; G. Koning, sekretaris; D. Bogchel-
man, penningmeester; A. J. Lensclink, vice-voorzitter;
G. Wuestenenk, vice-sekrelai is. De heer Thien werd
het ere-voorzitterschap aangeboden. De naam van de
vereniging luidde „Vereniging van oud-leerlingen
landbouwwintercursus". Omstreeks de jaren 1930—35
zijn hieruit o.m. de C.B.T.B. en de A.B.T.B. ontstaan.
De vereniging zelf bleef bestaan en kreeg later de
naam B.O.G. (Bond van oud-leerlingen Gelderland).
Binnenkort zal deze naam hoogstwaarschijnlijk ge-
wijzigd worden in „Jong Gelre". Tot voor enkele
jaren kon men niet anders lid worden van de B.O.G.
of men moest in het bezit / i jn van lu-i d iploma I .
landbouwschool, landbouwwintei school of iets derge-
l i jks . Momenteel is dit geen vereiste meer.
Een van de belangrijkste werkzaamheden na de op-
richting in 1914 was het bewerken van proefvelden.

waarbij diverse mestsoorten (stalmest, kunstmest, e.d.)
beproefd werden. In 1929 werden deze proefvelden
opgeheven.
Een groot succes voor de vereniging was de lezing
die in januari 1915 in het Nutsgebouw werd ge-
houden, waarbij de heer Obink uit Aalten sprak over
het onderwerp „Coöperatie" dat tot de verbeelding
van veel leden sprak.
Dat de vereniging in die tijd reeds vooruitstrevend
was bleek uit het feit dat men omstreeks 1918 voor
de leden cursussen in landbouw-boekhouden organi-
seerde.
Men ging nog verder en een jaar of wat later konden
de leden ook deel nemen aan de cursussen „veever-
loskunde, rundveekennis, paardekennis en de cursus
bemestingsleer".
In 1937 werd in samenwerking met de afd. Hengelo—
Vorden der B.O.L.H. voor de eerste maal in Vorden
een feestavond gehouden; vooral de „grabbelmand"
bracht velen plezier. Om de leden nog meer kennis
bij te brengen schafte de vereniging zich in 1938 voor
ƒ 25.— een projectielantaarn aan.
Na de moeilijke oorlogsjaren besloot de afd. Vorden
van de B.O.G., die valt onder de Ring Berkelstreek.
in 1947 toe te treden tot de Provinciale Bond. Hier-
boven staat nog weer een landelijk overkoepelend or-
gaan P.J.G.N. (Plattelandsjongeren Gemeenschap
Nederland).
In de na-oorlogse jaren werd veel aandacht besteed
aan de revolutionaire ontwikkelingen in de landbouw.
Er stonden toen cursussen op het programma als ken-
nis van landbouwwerktuigen, motoren etc.
Met o.m. de opvoering van het toneelstuk „Water en
Di engte" van Herman Bomhol werd op 19 j anua r i
1950 (een half jaar later dan in de bedoeling lag) het
35-jarig jubileum gevierd. Dit ging in samenwerking
met de G.M.v.L. en de B.O.L.H. Een groots evene-
ment voor de B.O.G. was wel het organiseren, ook
weer in samenwerking met andere plaatselijke ver-
enigingen, van de landdag „Wolado" (Welvaart onzer
Landbouw door Organisatie) dat op 30 augustus 1951,
nabij Huize Vorden werd gehouden. Onder de 4000
aanwezigen bevond zich o.m. de commissaris der
Koningin in de provincie Gelderland. Het 40-jarig
jubileum werd op 8 en 10 maart 1954 in het Nutsge-
bouw herdacht met de opvoering van ,,Op excursie",
dat veel succes oogstte. In 1961 was de B.O.G. de
organisator van de eerste provinciale wedstrijddag.
De B.O.G., welks bestuur thans bestaat uit Joh. Par-
dijs, voorzitter; H. Eggink, sekretaris; D. Wesselink,
penningmeester en J. Weenk (Brandenbarg). J. Rege-
link, B. Abbink en R. Wesselink, heeft woensdag
8 juli haar 50-jarig jubileum feestelijk herdacht. In
Hotel „Het Wapen van Vorden" werd 's avonds een

^^^receptie gegeven. Oinj^B jubileum nog meer luister
bij te zetten wordt er Tp vrijdag 10 ju l i en zaterdag
l l j u l i in het Nutsgebojuw een jub i l eum- revue opge-
voerd.
Men heeft ons vcizo^fedc leden op te wijzen dat
hun vrijkaarten op vjflBrg
nen worden.

of zaterdag gebruikt kun-

BUURTFEEST „DELDEN"
r;e Buurtschap „Delden" hield vrijdagavond en zater-
dagmiddag haar jaarlijks feest op het terrein van de
Gebr. A. C. en M. H. Gotink.
Vrijdagavond werd met succes door „Vordens Toneel"
na een kort openingswoord door de voorzitter de heer
M. H. Gotink, het toneelstuk „Truuske" voor het
voetlicht gebracht. Na afloop dankte de voorzitter de
medespelenden voor het gebodene.
In de pauze werd gratis koffie gepresenteerd aan de
talrijke aanwezige leden.
Zaterdagmiddag opende burgemeester Van Arkel de
feestelijkheden met een kort woord, waarin spr. wees
op het nut van deze vereniging in de hechte eensge-
zindheid van de Deldense buurtbewoners, wat in ons
hedendaagse leven als een bijzonderheid mag worden
gekenmerkt.
Ook wees de burgemeester op de steeds goede en
prettige verstandhouding tussen de gemeente en
buurtvereniging Delden.
Bij de hierna gehouden diverse volksspelen was de
uitslag als volgt:
Vogelschieten: 1. J. Memelink, 2. G. Brummelman.
3. M. H. Gotink, 4. W. Vruggink, 5. E. Steenman.
Schijf schieten vaste baan: 1. Th. Nijenhuis, 2. W.
Zweberink, 3. M. H. Gotink, 4. H. Schouten, 5. Jos.
Eulink.
Schijfschieten vrije baan: 1. Jos Eulink, 2. D. Besse-
link, 3. G. Memclink, 4. B. Rossel en 5. M. H. Gotink.
Dogcarrijden dames: 1. mevr. Steenman—te Kamp.
2. mevr. Tiessink—Eeldcrink, 3. mej. J. Gotink, 4.
mej. A. Groot Roessink en 5. mevr. Schouten—
Langeler.
Balgooien dames en heien: 1. mevr. Gotink—Wolters,
2. W. Warsseveld, 3. B. Rossel, 4. mej. A. Groot
Roessink, 5. G. Muitstege, 6. H. Scheffer. 7. D. Ties-
sink en 8. mevr. Besselink—Bekkcr.
Korfbalgooien gemengd: 1. B. Besselink, 2. H. Schou-
ten, 3. mevr. Broekgaarden, 4. H. Broekgaarden. 5.
mevr. Muitstege, 6. W. Onstenk, 7. B. Besselink, 8.
mevr. Boers.
Stoelendans gemengd: 1. B. H. Breuker, 2. mevr. Kap-
pert, 3. mej. N. Besselink, 4. mevr. Schouten—Lan-
geler, 5. H. Scheffer en 6. J. Eulink.

GROEN, ORANJE EN CEEL VOOR JUDOKA'S

In zaal Lettink zijn judoka's van ..Judokwai Vorden"
o.l.v. de heer H. W. Wentink (eerste dan) geëxami-
neerd door de heer Schoen (tweede dan) uit Ruurlo.
Het betreft hier leden die al langer de judosport be-
oefenen nl. G. Notten en Th. Berentsen 3e kyu
(groen); de heren Seuters, Koerselman, Stapelbroek,
Wesselink 4e kyu (oranje) en de heren Rutten en
Berendsen 5e kyu (geel). Tevens hebben 2 dames
met succes aan het examen deelgenomen nl. mej.
Verstege en mej. Versteeg. Dat deze sport niet alleen
voor heren is hebben deze dames wel bewezen want
zij slaagden voor 5e kyu (geel).
Er kunnen zich nog steeds nieuwe leden opgeven.
Ouders laat uw dochterof zoon deze belangrijke sport
niet missen. U kunt zich zelf op een lesavond over-
tuigen welke voordelen de judosport heeft.

RAAD & DAAD IN VORDEN
Woensdag 15 juli en donderdag 16 juli zal in de zaal
hotel Bakker van 's morgens half negen tot 's avonds
10 uur de grote landelijke politietentoonstelling „Raad
en Daad" worden gehouden. Deze tentoonstelling
geeft het publiek een brede voorlichting over het werk
waarbij o.m. een grote verkeerstafel staat opgesteld
in zijn gehele omvang der Rijkspolitie. Het doel is
om de politie en het publiek nader tot elkaar te
brengen.
Het is merkwaardig, maar ondanks het feit dat het
doorsnee publiek betrekkelijk weinig van de politie
afweet, staat men snel gereed om een oordeel uit te
spreken over optreden en taakvervulling en men is
bereid snel kritiek te leveren. De politie-ambtenaar
is kinderachtig wanneer hij een bal waarmee de jeugd
zich op de openbare weg vermaakt (bij verordening
verboden) afneemt, tenzij eigen ruiten ernstig in ge-
vaar komen. Wanneer een agent naar zijn boekje
grijpt om een bekeuring te maken, dan denkt het
publiek maar al te vaak (overigens volkomen ver-
keerd), dat deze aktiviteit noodzakelijk is, omdat hij
promotie moet maken.
Om het publiek één en ander duidelijk te maken en
meer begrip bij te brengen heeft de Rijkspolitie be-
sloten hieraan een tentoonstelling te wijden. Adjudant
v. Ooyen, die er in samenwerking met Veilig Ver-
keer veel toe heeft bijgedragen deze tentoonstelling
naar Vorden te krijgen, vertelde ons dat aan de ope-
ning een officieel tintje wordt gegeven. De opening
zal nl. plaatsvinden op dinsdagavond 14 juli 's avonds
om 20.00 uur ten Gemeentehuize. Hierbij zullen o.m.
de voltallige gemeenteraad, voorzitters van diverse
plaatselijke verenigingen, hoofden van scholen, de
districtscommandant der Rijkspolitie en nog vele an-
deren aanwezig zijn.
Wanneer het officiële gedeelte achter de rug is gaat
het gezelschap naar Hotel Bakker om de tentoonstel-
ling in ogenschouw te nemen.
Als speciale attractie is er voor de schoolkinderen van
de 5e en 6e klas van alle lagere scholen te Vorden
een tekenwedstrijd uitgeschreven. De kinderen zijn
vrij in de keuze van hun tekeningen maar het moet
wel met de politie te maken hebben. De tekeningen
zullen, onder auspiciën van Vei l ig Verkeer, door een
speciale commissie worden beoordeeld. Voor de 5e
alsmede voor de 6e klas zijn voor de drie mooiste
tekeningen prijzen beschikbaar gesteld.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdagavond
halfacht in de zaal van hotel Bakker.

Mooi*
2rtPiGi

bruining
en bescherming

Picmaderm
VOETBALWEDSTRIJD

Op het Gemeentelijk Sportpark werd maandagavond
een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal van
gemeenteambtenaren uit Vorden en een elftal van de
N.V. Hylkema uit Warnsveld. De ontmoeting eindig-
de na dubbelblanke stand bij de rust, in een l—l
gelijkspel.

KERKDIENSTEN zondag 12 juli

Heru. Kerk
8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.

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

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. Geen lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R.K. Kerk dorp
7.30 en 10 uur H. Mis. Geen lof
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsina. telefoon 05752-1277.

BRAND MELDEN, no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 44 biggen op de markt aangevoerd,
er was vlotte handel» prijzen van f 65.— tot f 75.—.

BURGELIJKE STAND van l juli t .m. 7 juli

Geboren: geen.
Ondertrouwd: E. W. Teunissen en G. H. Tragter.
Gehuwd: geen.
Overleden: G. H. Plomp, 80 jaar , weduwe van J.
van Urk.

Telefoongesprek in de nacht.
Mr. Biesheuvel telefoneerde in de nacht met Den
Haag over landbouwbeslissingen (EEG). Maar Tragter
heeft 's nachts graag rust. Overdag willen wij u met
voorlichting en aanbiedingen graag helpen. En boven-
dien onze kollektie rijwielen is zo, dat wij er
mee voor de dag kunnen komen. (adv.)

e Mannenkoor een eerste
!der jury. Voor de direc-

smede voor de leden een

A. \ ;m de superieure :it

MOOI SUCCES
Op het zaterdag gehouden zangconcours te Haaks
bergen behaalde het Vord
prijs met 366 punten m
teur, de heer D. Wolte
prachtig succes.
Hel koor /ona in U
deling met een verplichte nummer t.w. ..De Profun-
dis" van S. Terpstra en een v r i j nummer „Zomer-
zotternij" van J. P. J. v^^
De jury vond de prcstaMT^Pn dit k l e ine koor enorm
en hoopte dat de vereniging er in zou slagen meer
goede zangers aan te trekken. Dan zal het koor zich
zeker in deze hoge afdeling kunnen handhaven.
Dus, heren zangers: Aanmelden!

FEESTCOMMISSIE V.V.V. ACTIEF
Naar aanleiding van het bericht, dat ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van de V.V.V. te Vorden
van 25 juli tot en met l augustus een f eestwee k is
georganiseerd, ter opening waarvan op het sportter-
rein de opstijging zal plaats vinden van een lucht-
ballon van de Haagse Ballonclub (voorzitter de heer
J. Boesman), heeft de heer G. W. Eijerkamp ons
betreffende het programma van deze feestweek het
navolgende medegedeeld.
Van 3 tot 5 uur vindt op de openingsdag (25 juli)
de ballonopstijging plaats met diverse attracties o.a.
demonstratie modelvliegtuigen met benzinemotoren.
Op 28 juli volgt met medewerking van een boeren-
kapel boerendansen op het terrein achter de O.L.
school. Touwtrekken wordt gehouden op woensdag
29 juli achter café „De Zon", terwijl de daarop-
volgende dag een oriënteringsrit langs de kastelen
wordt georganiseerd voor rijwielen, brommers, mo-
toren en auto's. Ook zal het draaiorgel niet ontbreken
op het marktplein op vrijdag 31 ju l i en zal naai
hartelust een dansje kunnen worden gemaakt.
Spreker sprak de hoop uit dat deze feestweek mag
slagen, zowel ten genoege van toeristen, de gasten en
de inwoners als van het bestuur en de leden der Ver.
voor Vreemdelingenverkeer te Vorden.
Voor de ballonopstijging treft een speciale commissie
uit het bestuur de voorbereidingen. Men streel t ei-
naar door een goede organisatie deze gebeurtenis vlot
te doen verlopen en door enige at tract ies de belang-
stelling van de bezoekers te verhogen. Zo zal er
tweemaal een zgn. kabelopstijging plaats vinden d.w.z.
de ballon vastgemaakt aan een kabel stijgt op tot
zo'n honderd meter, wat een unieke belevenis zal zijn
voor de passagiers (gedurende plm. 10 minuten). Aan-
gezien ongetwijfeld hiervoor het aantal gegadigden
groot zal zijn (er kunnen slechts vier personen van
deze opstijging profiteren), is een regeling getroffen
dat een drietal nummers op de entreebewijzen de ge-
lukkigen zal aanwijzen, terwijl de vierde plaats door
de organiserende commissie zal worden toegewezen.
De entreeprijzen zijn laag gehouden t.w. ƒ 1.— voor
volwassenen en ƒ 0.50 voor kinderen tot 14 jaar.

RECTIFICATIE
Het bericht over de aanbesteding van de woning bij
de Medlerschool is vorige week wel erg verminkt uit
de bus gekomen. Voor metsel- en timmerwerk werd
het laagst ingeschreven door fa. H. Groot Roessink
te Hengelo (G.) voor ƒ38.577.—; loodgieters- en
electr. werk fa. H. Klein Lebbink, Wichmond
ƒ3.040.—; schilderwerk fa. H. J. Brokke, Wichmond
ƒ 4.025.— .

VORDEN OF DE TELEVISIE
De burgemeester verzocht ons te willen mededelen
dat vrijdagavond even voor of direkt na het nieuws
van 8 uur. de Vordense achtkastelentocht op de T.V.
te zien zal zijn.

A.s. donderdag

Opruiming

Onze etalage's

zijn vol
verrassingen

NUTSBIBLIOTHEEK
De laatste u i t g i f t e van boeken /al p laa ts hebben op
/ .a te idag 1 1 j u l i . Al le boeken moeten op 18 ju l i weer
worden ingeleverd, omdat de bibliotheek dan ge-
sloten wordt tot eind augustus. Wie dan met vakantie
is kan de boeken daarna inleveren bij mevr. van
Mourik, Zutphenseweg lOa, 's morgens voor 12 uur.
De studieboeken horen daar niet bij; deze kunnen
steeds aangevraagd worden aan het zelfde adres.

GROTE SPORTDAG J.B.T.B. en M.B.A.
Zondag 12 jul i zal Vorden/Kranenburg in het teken
van de sport staan, 's Middags wordt nml. op het
Ratti-terrein de jaarlijkse Sportdag gehouden, welke
wordt georganiseerd door cle kr ing „de Graafschap"
van de J.B.T.B. en M.B.A.
Deelnemende afdelingen zijn o.m. Eefde—Gorssel;
Vierakker; Baak; Steenderen—Olburgen; Hengelo—
Keyenburg; Drempt.

BOND v. PLATTELANDSVROUWEN
De Bond van Plattelandsvrouwen afd. Vorden hield
vorige week een puzzelrit . die was uitgezet door mevr.
A. Pardijs—Wuestenenk en mej. T. Pardijs.
De start was bij hotel Brandenbarg; via Delden ging
de rit naar Hackfort waar enkele controles stonden.
Bij de fam. Gotink „'t Addink" werd gepauzeerd,
hier werd een kopje thee aangeboden, daarna ging
het langs verschillende paden en wegen weer terug
naar Vorden. Soms was het erg zoeken geblazen,
maar allen zijn toch weer goed in Vorden aange-
komen, de één met veel de ander met weinig straf-
punten.
Na afloop reikte de presidente mej. Meinen bij hotel
Brandenbarg de prijzen uit. De rit werd gewonnen
door de dames v. d. Peijl—Wunderink, Wunderink—
Rossel en Pardijs—Pardijs. De tweede prijs was voor
mevr. Seesink en mevr. Velhorst. De poedelprijs
werd gewonnen door mevr. Groot Bramel en mevr.
Brandenbarg.

, Voor Baby's huiJ|o

Moeders Goede Keuze

SCHOOLSPORTDAG
Woensdagmiddag organiseerde de schoolspoi Icommis-
sie der lagere scholen in Vorden voor de 5de en 6de
klassers op het Gemeentelijk Sportterrein vaardig-
heidswedstrijden.
Deze bestonden uit 60 m hardlopen, verspringen,
hoogspringen, kastibalwerpen en behendigheidsbaan.
Voor elk onderdeel kon 20 punten gehaald worden.
In tegenstelling tot de andere onderdelen bleken bij
kastibalwerpen de afs tanden van 40 m voor meisjes
en 95 m voor jongens /eer moeilijk te bereiken en
slaagden er dan ook weinigen in hiervoor de 20 pun-
ten te behalen.
Slechts twee leerlingen nl. Stientje Bordeaux en Arno
Kamperman wisten het maximale aantal van 100
punten in de wacht te slepen.

GESLAAGD
Gradie Klumper slaagde te Deventer voor het MULO-
diploma A met middenstand.

RATTI-NIEUWS
Hen Ratti-combinatie speelde zondagmiddag op eigen
terrein een vriendschappelijke ontmoeting tegen een
Hercules-combinatie uit Zutphen, welke met l—4 in
het voordeel der bezoekers eindigde. Bij Ratti bleek
de voorhoede in de eerste helft het zwakste deel van
het elftal te zijn. Nadat doelman Baakman een harde
bal uit het doel wist te slaan moest hij even later
zwichten voor een hard schot van de Zutphense mid-
denvoor. Na 20 minuten verhoogden de gasten hun
voorsprong en 5 minuten voor rust werd het O—3.
Na de thee bleek bij Ratti doelman Baakman door
Huitink te zijn vervangen. In de Ratti-geledercn vlot
te het in de tweede helft beter en na een kwart ier kon
B. Takkenkamp een verdiend tegenpunt scoren (l—3).
In de laatste fase van de strijd kon Hercules nog
eenmaal het net vinden (l—4).
De Ratti-junioren zullen zaterdag deelnemen aan een
jeugdtoernooi te Dinxperlo.



V

Seizoen
Oprui ing

Wij brengen goede waar voor weinig geld in:
Ondergoed
Meisjeshemdjes, maten O t.m. 6

a 95 et, kleine stijging
Meisjesslips, O t.m. 3, kleinste maat

a 85 et, kleine stijging
Jongenshemdjes, maten 2 t.m. 4,

beginprijs f 1,40
Jongensslips. maten 2 t.m. 4,

beginprijs f 1.25
Damescamisoles, maten 40 t.m. 48,

f 1.70, kleine stijging
Bijpassende slips, 42 t.m. 48,

f 1.10, kleine stijging
Damesdirectoires met elastiek
maten 44 t.m. 50, f 1.90 kleine stijging
Damesslips voor 90 et,

in de maten 44 t.m. 48
Herensinglets en -slips, maten 5 t.m. 7,
maat 5 singlet f 1.40 en slip f 1.25
met kleine stijging.

Zakdoeken
Dnrnts, 4 ihi

Herea, 3- stttk-5 -voer É l» —
3 steka -voor f 1-25

Rode zakdoeken, grote maat
2-stukg-voor f 1.50-

n

Huishoudgoederen
Lakens. 180x235 nu f 6.45

180x240 nu f 9.25

Geborduurd, 180x240 nu f 10.25

Lakens, 160x230 nu f 6.38 gebord. ,

Effen, 150x220 nu f 5.45

Slopen van f l 72 en f 2.38

Slopen, geborduurd f 3.15

Ontbijtlakens vanaf f 3.95

Theedoeken voor f 1.19

Baddoeken nu f l.tf en f 1.98V/
\ j

Washandjes, 4 stuks voor f 1.— \J

Keukendoeken voor f )JJB en f 1.78)'

V«atdo«heH.-1 Muk j VUUL f t.-

Stofdoeken, 2 stuks voor f 1.—

Dweilen nu voor f 0.90

Restanten herensokken
voor slechts f l 95

Restanten wol
Damesschorten in de prijzen van f 1.98, f 2*98, f en f 3.98

Coupons Coupon
Halfwollen

Wfc i u -.

voor slechts d»
/«$<U*cU-i. \ C,

In onze confectie-afdeling brengen wij ongekend
lage prijzen in:

Herencolberts voor halve prijzen
Jongenscolberts voor halve prijzen

Herenoverhemden voor 4.95 en 9.75
H *u-v* i "**- T .̂  -r^V 7"- '-^-L -^** *^tf*Jvi+\ '*-*-Jongens- en Meisjeqfoefcs voor halve prijzen

Jongens- en roeken voor
~T~Xzî

/-,73 ««
'

LiVw< J *ir i
-^

Ook in de dames-afdeling rokken,

japonnen enz. tegen zeer lage prijzen!

Komt u eens bij ons kijken, wellicht is er wat voor U bij.

van 16 t.m. 25 juli a.s.

VORDEN Telefoon 1231

i. i l

OPRUIMING
donderdag
16 juli

„HET BINNENHUIS"
woninginrichting

Fa. A. Polman
VORDEN Tel. 1314

OPRUIMING
zaterdag

25 juli

Onze opruiming
is groter dan ooit tevoren!

PLOEGSTOFFEN
Zie onze speciale PLOEGstoffenkast

met stoffen 120 breed

REEDS VANAF ff 2.80

Keuze uit vele soorten.

.JMaak nu uw woon- of slaap-
kamer gezellig en sfeervol.

VITRAGE
Wij hebben de echte katoenen
Zwitserse MARQUISETTE voor u'

Effen marquisette

Vallen - Stores
Richelieus 90 breed

In vele dessins en ... voordelig.

Meubelen
vanaf 66.75

Bergpeubels, geheel teak 265.-̂
q tS*

Boekenkasten, teak vanaf Y1.—
(JjUfc, *i<<C*4^> ^

/ 6-tS
*-l L ^o^rboxen, kinderstoelen

, tegen ongekend LAGE prijzen

SPECIALE AANBIEDING

4 eetkametstoelen
teakhout, met pracht bekleding

l ronde tuimeltafel , teakhout

Nu 295.—

COUPONS:

Kent U de prijzen van onze coupons?
Cocos Gordijnstoffen
Tapijt PLOEGSTOFFEN
Tretford (voor trappen) PLOEG-RUITSTOFFEN
Balatum Vitrages
Balalux Behang
Linoleum

BINNENHUIS"

Fa. A. POLMAN
Concordia Hengelo-G.
Volgende week zaterdag 18 juli

DANSEN
Orkest: „The Moodchers"

Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

B.O.G. B.O.G.
Op vrijdag 10 juli
en zaterdag 11 juli

jubileum- revue
,, \\>oar olif de fied"

in het Nutsgebouw

Aanvang vrijdag 10 juli
8 uur. Entree t 1.25

Aanvang zaterdag 1 1 juli
7.30 uur. Entree f 1.75.

BAL na
orkest: „de Zwervers"

De vrijkaarten van de LEDEN zijn ook
op zaterdag geldig.

Komt allen deze mooie avonden zien.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200 gram kalfspatée 100 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 aram tonaeworst 60 et
200 gram boterhamwc
200 gram tongeworst 60 et200 gram tongeworst
200 gram ontbijtspek
500 gram vet spek 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Wij vragen

kippen en hanen
Hoge prijzen.

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel Robbertsen
tel 1283 - tel. 1214

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kronenberg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool. Vorden

Burg. Gallcestr. 14
Telefoon 1414

Siemerink
Vorden

Bestel vroegtijdig
uw

Hanen f 1.60 per J kg.

Kippen f 1.25 per J kg.

Poeliersbedrijf „ R O V O "
Rossel Robbertsen
tel. 1283 - tel. 1214

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l . Zutphen
Telefoon 2264.

f7.65 per fles

KEUNE



Voor de vele blijken
van deelneming tijdens
de ziekte en na het
overlijden van onze
lieve vader, behuwd-
en grootvader

Arend Meijerink

willen wij u allen zeer
hartelijk danken.

Uit aller naam:
Fam. A. Meijerink

Vorden, ju l i 1964.
Zutphenseweg C 65.

Biedt zich aan NET
MEISJE voor hele
dagen.
Inlichtingen: E 5,

Linde.

MEISJE, 17 jaar, zoekt
voorde vakantie werk.
Inlichtingen bureau

Contact.

Tijdelijke huish. hulp
gevraagd voor de
ochtenduren. Liefst 2
zusters of vriendinnen
van 15 juli tot dr 15
aug. Telefoon 1613.
Mevr. de Jong, D 33a.

Te koop gevraagd
GOED ZOMER-

HUISJE.
Brieven met opgaaf v.
ligging, prijs en wan-
neer vrij van huur te
aanvaarden, onder nr.
20 Bureau Contact.

Te koop gevraagd 'n
CIRKELZAAG met
bank. Briefjes met
prijsopgaaf onder let-
ter S bureau Contact.

Te koop gevraagd 'n
WANDELWAGEN-
TJE. Adres te bevr.
bureau Contact.

Te koop gevraayd 'n
KIPPENHOK, uit-
neembaar. G. Vliem,
„de Eersteling".

VERLOREN een
blauwgrijs gespikkeld
KINDERVESTJE, na
reisje O L S.
Voorhorst. B v. Hack-
fortweg 22.

Afwezig

Diny Wolsing
van3tot15aug.

GRASPARKIETEN
te koop. Hans Vrug-
gink, „Riethuis",

Delden.

Te koop houten
slaapk. AMEUBLE-
MENT (zonder kast)
ook in onderdelen.
B. v. Hackfortweg 69.

Te koop aangeboden
l RAP IMPERIAL 3
Vi.z.g.st., prijs f 225.—
bij Kroneman, Burg.
Galléestr. 9, Vorden.

Tekoopperc.HAVER
en GERST. Briefjes
voor 16 juli.
B. Timmer, Kranen-
burg.

Te koop 50 are
ROGGE. Briefjes in-
leveren voor maandag-
avond 8 uur bij G. H
Visschers, Veldwijk

C 118.

Te koop ± l ha
ROGGE in de Lindese
enk. Briefjes inleveren
voor a.s. dinsdagavond
8 uur bij H. J. Bouw-
meester, Klein Win-
denberg.

Albert Jan de Greeff

en

X
X
X

Hendrika Lukkina Remmina Westinga n
4v

hebben de eer U kennis te geven van W
hun voorgenomen huwelijk waarvan f
de voltrekking D. V. zal plaats hebben Q
op woensdag 15 juli 1964 des nam. 2 /
uur ten Gemeentehuize te Zuidlaren. X

U
Kerkelijke huwelijksbevestiging om 3 Q
uur in de Geref. Kerk aldaar, door de r

X Weleerw. Heer Ds. J. D. te Winkel X
X te Vorden X

X Vorden, „de Zeist". Vorden, .. , X
\ Zuidlaren, Schipborgweg 13 '

yv 'X'

Toekomstig adres: „de Zeist", Vorden. u

X Receptie in zaal Lettink, Almenseweg, X
W op vrijdag 10 juli, 's avonds van 7.30 W

X '9 uur' X

Wim Ruiterkamp

en

Lydia Visser

geve.n namens beider ouders kennis van
hun voornemen om in het huwelijk te
treden op donderdag 16 jul i a.s. 'smor-
gens om 11 uur ten Gemeentehuize te
Warnsveld.

Het huwelijk zal worden ingezegend
door de Weieerwaarde Heer Ds. Joh.
Langstraat om 14.30 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Warnsveld.

Juli 1964
Eindhoven, St. Bernulphuslaan 19.
Warnsveld. Molenstraat 3

Toekomstig adres: Markt 5,
Valkenswaard (N.B.)

Receptie van 16 - 18 uur in „de Pauw"
te Warnsveld.

Joop Teerink

en

X Riek Oldenhave X
W W
Q geven u, mede namens hun ouders kennis Q
n van -hun voorgenomen huwelijk, waar-
X van de voltrekking zal plaats vinden
X op vrijdag 17 juli 1964, om l 30 uur
W op het Gemeentehuis te Hengelo (G).

X Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
X Ned. Herv. Kerk te Hengelo (G) door X

de weleerw. heer ds. K. G. Kwint.
Receptie van 4 - 5 uur in zaal Con-

cordia te Hengelo (G). Xx
i 1964 X

! Vorden, Ruurloseweg D 12
Q Hengelo G. BekveldT)~1>2

W Toekomstig adres : W
Hengelo (G.) Bekveld D 52. Q

A

A

X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten

Elbert Willem Teunissen

en

Gerda Hendrika Tragter

X̂
X
X
X
X

Heden overleed onze geliefde vader

BEREND JAN KEIZER

weduwnaar van Gerritje Bielderman

in de ouderdom van 83 jaar.

Dat hij ruste in vrede.

G. J. Slagman-Keizer
Joh. Slagman

Vorden, 8 juli 1964.
Het Hoge 37

De begrafenis zal plaats vinden op
zaterdag 11 jul i , om 12 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula
van het Alg. Ziekenhuis te Zutphen.
Bezoek van 11—12 en van 4—5 uur.

Steeds weer nieuwe textielsoorten stellen
voortdurend andere eisen aan Uw wasmachine.
Daarom heeft de ZANKER INTIMAT-wasauto-
maat een aparte centrifuge! Alleen zo kunt U
al Uw wasgoed precies volgens voorschrift
wassen én drogen! Wij vertellen U graag
meer over deze ideale combinatie met de
meeste mogelijkheden!
Standaard uitv. ƒ1295.- Luxe uitv. ƒ1445.-

ZANHIR
Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

fa. Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Tel. 3813 - ZUTPHEN

Te koop 80 are ROG-
GE bij A. J. Wentink,
(..Bergkappe".
orfiefjes inleveren voor
dinsdag Hjuli'savonds
8 uur.

Te koop dr l ha eerste
nabouw ROGGE en
± l ya ha HAVER.
Briefjes inleveren tot
en met 15 juli.
E. J. Voskamp, Linde
E 38.

X hebben de eer U mede namens we- X
X derzijdse ouders, kennis te geven van X
V hun voorgenomen huwelijk, waarvan W fe koop ±

. A n. ••̂ ^1»«B l̂plr2«h«v 1"̂  \7 vnl •^Irftafc* li£>r\r\f>n • %

X de voltrekking D.V. zal plaats hebben
op vrijdag 17 juli om 1030 uur ten[\ op vrijaag i / jun om lu

( Gemeentehuize te Vorden.
F\

u Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Q Herv. Kerk te Vorden door de wel-

^ eerwaarde Heer Ds J. H. Jansen.

K Barchem N 36 T ,
Juh 1964.

u Vorden, I

X Toekomstig adres: D 53, Vorden. X

X Receptie van 3 — 4.30 uur in zaal
X Brandenbarg te Vorden X

G. B. Renger

en

A. C. Ubbink

X ge ven u mede namens wederzijdse ouders u
l-onnic xran Vii in \7r»r»rn^nr»m«>n nnWPli ik . f ;kennis van hun voorgenomen huwelijk.

X
w Het zal, zo de Here wil, worden in- W

j gezegend te Arnhem op zaterdag 18 u
Q juli om 2 uur 's middags in de Sion- ?
X kerk. Callunastraat 1. (buslijn 9). Q
*X' j \

j Gelegenheid tot gelukwensen van half u
vier tot half vijf in de kerk.

X Toekomstig adres: X
X Van Lawick van Pabststr. 9, Arnhem. X

Te koop l ha mooie
zware ROGGE.
Briefjes inleveren voor
dinsdag 14 juli bij
P. B. H. Schoenaker,
Kranenburg.

Te koop 40 are ROG-
GE. Briefjes inleveren
voor zaterdag 11 juli
9 uur. Joh. Kettelarij,
E 90.

_ 90 are
staande zware ROG-
GE Briefjes worden
ingewacht voor of op
13 juli a.v. 7 uur bij
G. J. Snellink.

Te koop mooie blanke
BIGGEN bij G. J.
Eijerkamp. B 35.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
B. Rouwenhorst,

Hackfort C 22.

BIGGEN te koop bij
B. Woerts. „Bonen-
kamp", Linde, Vorden.

Te koop 2 toom
BIGGEN.
Joh. Besselink, B 37.

Te koop een goed
bevleesde PINK.
G. Vliem, „de Eerste-
ling".

Te koop beste dr.
VAARS, uitgeteld 16
juli. G. J. Vruggink,
B 67.

Te koop mooie dr.
VARKENS, a.d. tel-
ling. H. J. Graaskamp,
„Nieuw Wenneker",
Telefoon 1602.

Voor
auto-stalling

Raadhuisstraat
Telefoon 141

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

biedt aan prima 8
weekse afgeharde
JONGE HENNEN.
Kerngezond. Desge-
wenst geselecteerd
door D. Klein Bramel.
A. BUKMAN

Telef. 05750-4765

Voor de vakantie

Studieboeken
bestellen!

Boek- en
Kantoorboekhandel

JAN HflSSINK"
Huur PHIL1PS-

TELEVISIE
voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 08300-
50087 (óók 's avonds).

VOOR

fa. Martens
wapen- en sporthandel

Rekent u maar gerust mee, mevrouw.
Al deze artikelen zijn lager in prijs,
dan u elders betaalt.

Hotel thee is niet te vervangen.
Deze week een denderende aanbieding:

Per pakje, 100 gram 86 et
Elk tweede pakje HALF GELD
Elk derde pakje GRATIS,

dus 3 pakjes voor 129 et

Hotel koffie per pak 182 et, elk tweede pak 100 et

Jampot ten Hero augurken
Helwa rumstaaf jes
500 gram Brusselse kermis
300 gram zoute pinda's
De beste Siam rijst, die er is
A.J.P. maizena
2 pak Blooker's cacao
Vanillesuiker

NU 69 et
van 85 voor 69 et

voor 98 et
voor 69 et

l kilo voor 79 et
3 pakjes voor 69 et

79 et
10 zakjes voor 39 et

De stunt van de week:
Bij elke kilo suiker l pak Bastognekoeken

van 130 voor 98 et

Grote blikken ananas
Doperwten fijn, litersblik
% litersblikken aardbeien
3 flesjes appelsap
Diverse smaken jams

geen 112 maar
NU voor

voor
per pot voor

98 et
89 et
89 et
89 et
65 et

ZOJUIST ONTVANGEN:
Jaffa Gold sinaasappel vruchtenlimonade
2 grote flessen voor 89 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u

l litersfles rode of witte landwijn voor slechts 189 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J; W. UIERS
Nieuwstad 5 Vorden

voor ALLE scholen,
universiteiten, cursus-
sen enz. En ALLE
schoolbenodigdheden.

Hét adres:

Fa. HIETBRINK - Tel. 1253

Stel uw eisen
ijskoud en keihard

Een kast vol voordelen voor een lage prijs:
• Groot koeleffect
• Extra laag stroomverbruik.
• Hoge isolatiewaarde.
• Grote inhoud van de kast bij geringe buitenafmetingen.
• Een ongekend lange levensduur.
• En dan de service. Een betere bestaat er niet.
• De prijs: een 126 liter koelkast, al voor f298. — .
• Of een koelkast met een kastbreeH diepvriesvak.

Kom deze geweldige serie
SIGMA KOELKASTEN eens goed bekijken.
Vraag voorlichting en alles wat u weten wilt.

G. Emsbroek l Zn. cv.
Zutphenseweg 5 — Vorden

Telefoon 1546



Laat uw was over aan een

wasau tomaat
EEN SCHONE WAS:

^ zonder slijtage
^ zonder inspanning

A.E.G.
een klasse apart!

Türna f 995.—

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstratie

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Tel. 3813

NIEUWE SCHOOL
op een veilige,
NIEUWE FIETS!

Wat is een mooiere beloning
voor de school-ijver van zoon
of dochter, dan zo'n prachtige
solide fiets uit onze-enorme-
sortering.

A. G. Tragter
Zutphenseweg Tel. 1256

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

naar uw D.A.drogist.

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Zoekt u voor uw geld

een

inn?
Obligaties v. het N.V.

Bouwfonds Ned. Gem.

rente 5%
Inlichtingen: W.ter Haar

gemeente-ontvanger

Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Avondexcursie
op dinsdag 14 juli

Georganiseerd door de drie landbouw-
organisaties.
(Bezichtiging met toelichting van de heer
Smeenk, inspecteur van het varkensstamboek)
van Ie klas FOKVARKENS bij de fam.
E. Maalderink, tevens meest modern in-
gerichte FOKSTALLING van de fam G.H.
Hendriksen, beide te Zelhem.
Vertrek 's avonds 6.30 uur v.a. het markt-
plein. Opgave vóór a.s. zondag bij onder-
staanden:

A. Mennink, G. J.Wuestenenk, H. Helmink,
A. R. Zents, D. Eskes, H. Graaskamp

Hebt ge te verkopen

een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

Ruim 1350 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.
Daarbij komen er steeds meer in
Warken, Leesten, Wichmond.
Vierakker, Barchem en Noordink,

Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo

trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Want waar vindt hij een krant
waarin hij tegen zo'n lage prijs
kan adverteren en daarmee zo-
veel mensen in zijn direkte om-
geving bereikt?

CONTACT
nét olad van ten

SLflflOT U VOORDELIGER BU

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Weest zuinig

op uw kostbaar

bezit.

Neem tegen

BEDERF

Uiterweerd's
verf
•

„Het Verfhuis"
speciaalzaak in
verf en behang

iaat op tijd
uw kleding
reinigen....

Al uw kleding is gebaat
bij geregelde chemische
reiniging. Dat houdt de
stof nieuw en mooi, dat
maakt het dragen plezie-
rig. Maar Iaat het
goed doen. Laat het door
Accuraat doen. Dan weet
u zeker dat er persoon-
lijke zorg aan elk kleding-
stuk wordt besteed. Uw
kleding krijgt er een nieuw
cachet door. Accuraat
gaat voor geen vlek opzijf

VAKANTIE
van 18 juli t/m 1 aug.

Refexturingsbedr."Accuraat"N.V.
Tel. 05410-2091 Oldenzaal

k

DEPOT:
LUTH, kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

ORANJEFEEST LEESTEN—WARREN
Twee dagen lang hebben de bewoners van de buurt-
schappen Leesten en Warken hun jaarlijkse Oranje-
feest gevierd, dat weer alleszins slaagde. Nadat voor-
zitter B. Gotink 's avonds een welkomstwoord had
gesproken hield wethouder W. J. de Wilde een korte
rede. Het cabaretgezelschap „Paljas" gaf hierna een
goed programma ten beste, waarna er tot middernacht
gelegenheid was tot dansen.
De tweede dag begon met kinderfeesten. In optocht
ging het van de school in Leesten via het Groot-
Graffel, waar de kinderen werden getracteerd, naar
het feestterrein bij café Bruil.
Onder leiding van het onderwijzend personeel en een
aantal helpers werden de spelen vlot afgewerkt. Er
volgde hierna een koffiemaaltijd voor de kinderen,
die ook gratis mochten draaien in de draaimolen.
's Middags werd het traditionele Vogelschieten ge-
houden, waarbij G. Nijhof de koningstitel verwierf.
Hij koos zijn verloofde als koningin. De linkervleugel
werd „geveld" door G. Olden, de r.vleugel door H.
Rood en de staart door B. Gotink (na loting).
De uitslag van het dogcarrijden was: 1. Mevr. G.
Heyink; 2. Hennie Jans; 3. Mevr. Gotink; 4. Joke
J ansen-Venneboer; 5. mevr. Bukman; 6. mevr. Ad-
dink; 7. mej. Rietman; 8. mevr. Heuvelink; 9. mej.
Berenpas.
Schijf schieten: 1. J. C. Rossel; 2. G. J. Schieven;
3. J. Olden.
Fietsrijden met hindernissen: 1. Willy Maandag; 2.
G. Bargeman; 3. H. Bukman.
Ringsteken per rijwiel: 1. H. Harmsen; 2. E. Jim-
mink; 3. B. Hammers; 4. H. Jimmink.
Vogelgooien dames: 1. mevr. G. Heyink; 2. mevr.
van Til (staart); 3. mevr. Tichelman (kop); 4. mej.
Berenpas (r.vleugel); 5. mevr. Berenpas—Jansen (1.-
vleugel).
Stoelendans: 1. mevr. H. Jimmink; 2. mej. Meyerman;
3. mevr. Berenpas—Jansen, troostprijs Mieke Jansen.

PLECHTIGE HERNIEUWING DER
DOOPBELOFTEN

Zondag hebben in de parochiekerk op de Kranenburg
12 meisjes en 11 jongens hun Doopbeloften her-
nieuwd. Dit gebeurde tijdens de Hoogmis van 9 uur,
waarin pastoor Bodewes ofm een feestelijke toe-
spraak hield. Het kinderkoor zong o.l.v. het onder-
wijzend personeel de wisselende gezangen.

BIOSCOOP
James Stewarl en John Wayne zijn de hoofdpersonen
in de film: „De man, die Liberty Valancc doodde".
Het zijn twee dappere kerels, verschillend van karak-
ter, maar beiden helden van het legendarische Westen.

GESLAAGD
Aan de R.K.H.B.S. „Marianum" te Groenlo slaagde
mej. M. Koers, Medler, voor het einddiploma HBS A.
De heer W. A. Lichtenberg (Kieftskamp) slaagde te
den Haag voor het diploma Gemeente Administratie
deel I. Hij is werkzaam ter gemeentesecretarie te
Apeldoorn.

DE MOOISTE VORM VAN LUCHTVAART
Over de komende demonstratie met de luchtballon
op 25 juli te Vorden, kunnen wij onze lezers enige
interessante gegevens verstrekken. Deze historische
ballon is 20 m hoog en wordfr gevuld met de beste
gas-soort: waterstofgas. DjHvfordt van de fabriek
Oxygenium te Schiedam ^^evoerd in ruim 80 cy-
linders.
De cylinders worden aan^Bi vulbatterij gekoppeld
en onder een druk van 150 afinosfeer stroomt het gas
sissend en fluitend in het omhulsel. Het omhulsel van
dit kostbare luchtvaartuig is samengesteld uit een dub-
bele laag katoen, gedrenkt in rubber om het omhulsel
gasdicht te maken, l en merkwaardige bijzonderheid
is de scheurbaan (een inr icht ing om de ballon snel
open te scheuren als men in een noodsituatie ver-
keert).
Deze is een onderdeel van de vroegere stratosfeer-
ballon van Prof. Piccard. Heel wat balloncomman-
danten hebben hun leven te danken aan deze
manoeuvre-inrichting. Het verblijf der bemanning is
een kleine ballonmand, deze meet slechts l meter in
het vierkant. Toch is er nog plaats voor vele instru-
menten, zoals hoogtemeter, barograaf, kompas, vario-
meter en vochtigheidsmeter. De ballon heeft een een-
voudige licht-installatie, deze bestaat uit een wit
boordlicht voor 's nachts en enige lampen voor het
bijhouden van de vaartbaan en de boordpapieren.
Vóór het vertrek wordt de ballon met rond 1000 kg
zand in 50 ballastzakken op de grond gehouden. Ten-
slotte wordt het mandje aan de touwen gekoppeld, de
bemanning gaat aan boord en de start-manoeuvres
beginnen.

Naar onbekende bestemming
Het starten van een luchtballon eist nog heel wat
werk. Voor de besturing gaan drie man aan boord.
Deze bemanning is dezelfde als die, welke in oktober
1946 de recordvaart Nederland-Normandië heeft ge-
maakt. Zij waren toen 20 uur aan boord van de
„Rambaldo" en legden in die tijd rond 500 km af.
Om de ballon te starten worden steeds meer zakken
ballast over boord gezet, tenslotte zal de aerostaat zo
licht zijn als een veertje voor de microfoon
wordt een afscheidswoord gesproken . he t start-
sein wordt gegeven „Alles los" en de majestu-
euze luchtbol stijgt statig omhoog. De avontuur l i jke
vaart naar onbekende bestemming is begonnen.
Ook al regent het, de opstijging zal doorgaan. Bij
slechte weersomstandigheden is het starten van een
ballon een zeer moeilijke manoeuvre, maar des te
interessanter voor de toeschouwers.

WERELD!

(sll
„DM" schrikbeeld en loei
Eenzelfde test ondergmaj
horloges. Merk, leveram
het horloge, alles vindt nj
de klant tot zijn verbazirj
van een dikke 50 DM bt
viermaal zo duur kost!
met een polshorloge vj
gang gaan, als hij ma|
uit is!

Scherpe kritiek

Oefent „DM" op die ______
allerlei produkten uit, scherp is ook cïe kntïèT op"
de test-methoden van DM. Men meent dat die niet
wetenachappeljjk verantwoord zy'n, niet met de
nodige zorg worden genomen, dat de klant niet op
verantwoorde wijze wordt voorgelicht.
„DM" van zy'n kant vraagt: hoe wordt de klant
voorgelicht door de leverancier in de koeien-met-
gouden-hoorns belovende advertenties, circulaires
en prospectussen? Is dat soms verantwoord?
Heeft de klant hiertegen enig verweer?
De redactie van „DM" weet zeer goed, dat het in
Duitsland praktisch net zo is als in alle andere
landen. De meeste klanten ontbreekt het aan ken-
nis van zaken. Vooral in een tijd van welvaart zijn
ze geneigd het duurste voor het beste te houden.
Nog altyd herhaalt zich de geschiedenis van de
kruidenier, die één zak ry'st ledigde in drie ver-
.sc l i i l l eml > bakken en de ry'st verschillend pry'sde.
De goedkope ging niet, maar de dure vloog weg.
„DM" noemt man en paard. Het blad neemt geen
blad voor de mond. En het houdt staande, dat ver-
scheidene fabr ikanten van zijn kritiek hebben ge-
profiteerd en hun produkten van diverse tekort-
komingen hebben ontdaan.
Bescherming van het publiek
„DM" heeft één van zijn mannetjes als leerling-
verkoper op pad gestuurd met een instelling, die
onder het mom van schry'fmachine-lessen te geven
in werkelijkheid niet anders doet dan schrijf-
machines op a fbe t a l i ng verkopen, ook aan mensen
die het niet of by'na niet kunnen be ta len . Het
i n s t i t u u t volgt oen handig uitgekiende procedure.
De doch te r des huizes wordt lekker gemaakt met
het vooruitzicht van een goed betaalde baan als
typiste, maar dan moet ze (schriftely'ke) lessen
volgen én de machine kopen. Vele eenvoudige
mensen vliegen er in. „DM" v e r t e l t uitgebreid het,
wedervaren van de „spion" en publiceert „unver-
froren" de foto's van de mensen die in deze zaak
een hoofdrol spelen, noemt de grote machine 1 . 1
b r iek , die zich achter het „instituut" verschuilt.
Natuurlijk rijzen er be/waren tegen deze taktiek,
en niet alleen van de aldus te kijk gezette zaken-
mensen. Men weet nu bijvoorbeeld, dat van vy'ftig
leveranciers van leverworst twee/derde er niet
veel van maakt. Maar honderdduizenden winke-
liers in Duitsland krijgen te maken met arg-
wanende k l an t en , die zich afvragen of ook zij
soms „genept" worden; ook de bonafide leveran-
cier.
Maar het grote publiek staat aan de kant van
„DM". ledere week vliegen de nummers, die ook
l DMark kosten, weg. En iedereen leeft mee met
het. proces VW-DM. De rechtbank in Hannover
h e e f t , in k o r » cd do kool en do
geit te sparen. Het heeft noch de VW noch DM
gelijk gegeven. Daarmee is de kous n a t u u r l i j k
niet af, want beiden / i jn met de/o u i t spraak on-
tevreden.
Voorlopig blijft „DM" het schr ikbee ld van menige
fab r ikan t , maar de toeverlaat van het winkelend
publiek, dat ook in de welvaartsstaat toch graag
waar heeft voor zijn gold.

( N a d r u k verboden . )

SCHOOLNIEUWS

Naar ons weid medegedeeld zullen voor het komen-
de schooljaar aan de bijzondere lagere school aan
Het Hoge 47 leerlingen worden toegelaten, terwijl er
45 de school zullen verlaten. Van deze leerlingen
gaan er 17 naar een lyceum of U.L.O., 16 naar de
landbouwhuishoudschool, 2 naar de V.G.L.O. school,
7 naar een Technische school, l naar de landbouw-
school en zeer waarschijnlijk l naai de Detailhandels-
vakschool.
De onderwijzeres mej. Bosch gaat de school verlaten
wegens haar benoeming te Ens in de N.O. Polder. In
haar plaats werd benoemd mej. H. K u i p e r uit l •', m mei-
oord.
Ook de heer Renger, onderwijzer, vertrekt uit de
school op 18 j u l i a.s. wegens het aanvaarden van een
betrekking buiten het onderwijs. In diens plaats komt
meester Snijders uit Hardenberg. Donderdag 9 j u l i a.s.
worden de kle in t jes een dag ter kennismaking op
school verwacht.
Als datum voor het a.s. schoolfeest werd vastgesteld
vrijdag 4 september. De reis gaat dan naar „De Elf
Provinciën" met sprookjestiiin. d w a a l t u i n en speel-
tu in in Hellendoorn.
Wat de bijz. kleuterschool „De Springplank" betreft
kan worden medegedeeld dat er t h a n s /ovcel leer-
lingen opgegeven zijn dat een aanvraag voor de bouw
van een tweede noodlokaal is ingediend.

TOUWTREKKEN
Op de wedstrijden die zondag bij café Toevanck te
K u u i l o werden gehouden behaalde Medler I in klasse
A de 2e prijs: Warken I werd 4e: Medler II 5e.
In klasse C: Warken II Ie prijs: Medler III 3e prijs.

Wij....
VERKOPEN

Men ziet ze
steeds meer
op de weg
en dat heeft
meer dan één reden.
Economisch
snel
wendbaar
en uitstekende
service.

Vraag proefrit bij:

A. G. TRAGTER Zutphenseweg

fa. Hartens
wapen- en sporthandel


