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HET „IJZEREN GORDIJN" DOORBROKEN

De ballonwedstrijd, door de firma Albers bij de
opening van de hernieuwde winkel georgani-
seerd, is een waar succes geworden. Reeds de
eerste dagen na de opening kwamen vele kaar-
ten binnen, doch deze hadden uiteraard niet
zo'n verre reis afgelegd. Maar geleidelijk aan
kwamen de antwoordkaarten uit het buitenland
binnen (door de westenwind kwamen ze bijna
allen in Duitsland terecht) en zo bleek dat één
ballon het zelfs bestaan had helemaal in Chem-
nitz in Oost-Duitsland terecht te komen. Het is
met recht een „ouwe taaie" geweest!

BIOSCOOP
Vanavond is het een zeer spannende, drama-
tische film die de aandacht vraagt. Ingrid An-
dree speelt de hoofdrol in „de 3 Rinaldo's", een
film die heel veel laat zien van het leven dat
circusartiesten leiden. Nergens vieren de harts-
tocht en de jalouzie zo'n hoogtij als hier. Het
publiek, dat alleen de voorkant van dit leven
ziet (het optreden in de piste) heeft er geen
idee van hoe vele artiesten door haat en jalouzie
bijna verteerd worden. Deze film licht een tipje
van de sluier op, die over het circusleven hangt.

V.V.V. WEEKPROGRAMMA
Heden, zaterdagmiddag, vindt een sterrit plaats
voor auto's, motoren, fietsen en wandelaars. Al-
vorens aan de tocht te beginnen kan men de
inwendige mens versterken door krenteweggen,
geserveerd door de „Knupduukskes".
Maandagavond gaan de wandelaars weer op
stap.
Dinsdagavond wordt nu het concert gegeven
door de muziekvereniging „Concordia" en het
Vordens Dameskoor. De meeste leden hebben
de vakantie er op zitten en zo kan dit concert
nu goed tot zijn recht komen, 't Is te hopen dat
de ,,door-de-weekse-avond" geen afbreuk aan het
bezoek zal doen. Bij goed weer wordt het con-
cert in de muziektent gegeven; bij minder
gunstig weer in het Nutsgebouw.
Woensdagmiddag kunnen de wielrijders weer
starten voor de Achtkastelentocht.

VOETBAL
Een gecombineerd Vorden elftal zal a.s. vrijdag-
avond op het Vorden-terrein een vriendschappe-
lijke wedstrijd spelen tegen een combinatie van
ambtenaren uit Ruurlo en spelers van de voet-
balvereniging aldaar.

DE Dr. W. C. H. STARINGSTRAAT
In de raadsvergadering. van 29 januari 1957
werd aan de weg nabij de bijzondere lagere land-
bouwschool de naam gegeven van Dr. W. C. H.
Staringstraat. iNu een dezer dagen de straat-
naambordjes zijn aangebracht is het voor de
Vordense ingezetenen wellicht prettig om te
weten naar wie de straat is genoemd.
Winand Carel Hugo Staring werd geboren op de
Wildenborch op 5 oktober 1808. Hij was een
zoon van de bekende dichter A. C. W. Staring.
Hij studeerde aan de universiteit te Leiden al-
waar hij in 1833 tot doctor in de wis- en natuur-
kunde promoveerde. Hij was een bekend geo-
loog en landbouwhuishoudkundige.
Van zijn hand verschenen o.m. een uitvoerige
beschrijving van de vaderlandse bodem „de
Bodem van Nederland" en de grote geologische
kaart van Nederland, bestaande uit 20 bladen.
Deze laatste werd uitgegeven op last van Ko-
ning Willem III. Verder zijn van hem nog ver-
schenen verhandelingen over ontginningen,
grondverbetering, polder- en waterschapszaken,
bosbouw, werken over bedrijfsleer en landbouw-
onderwijs en de Almanak voor de Nederlandse
landbouw. Dr. W. C. H. Staring was ook een
der oprichters van de Gelderse Maatschappij
van Landbouw (1847), tevens was hij Inspecteur
van het middelbaar onderwijs belast met het
toezicht op het landbouwonderwijs.
Na een welbesteed leven overleed hij in 1877
op „de Boekhorst" te Lochem.
Het was een goede gedachte van de gemeente-
raad deze voor de agrarische bevolking van zo-
veel betekenis geweest zijnde persoonlijkheid te
eren door een straat, gelegen in de onmiddel-
lijke nabijheid van de school, waar' de toekom-
stige landbouwers van deze tijd hun opleiding
ontvangen, naar hem tenoemen.

KERKDIENSTEN zondag 18 augustus.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. L. Hoving, van Ruurlo.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. H. Y. Talens, van Warnsveld.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. R. van Reenen,

van Klundert.
R.K. Kerk

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 17 aug. van 5 uur tot en met
zondag 18 aug. Dr, Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 115 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f55 .— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 9 t.m. 15 aug.
Geboren: d. van B. Korenblek en G. H.
Wonnink.
Ondertrouwd: J. L. Poelder en A. J. Heijink;
H. van Zuilekom en M. Weekhout.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. B. Brandenbarg, vr. wed. van
W. C. Olthuys, 85 jr.; J. H. Weulen Kra-
nenbarg, vr., ongeh., 53 jr., overleden te
Warnsveld.

VOLKSFEEST LINDE.
Op woensdag 4 en donderdag 5 september
zal het bekende Lindese volksfeest worden
gehouden bij café Van Asselt. Woensdag-

1 a vond zal het bekende cabaretgezelschap
„The joly jokers" uit Apeldoorn, dat daar
de laatste tijd veel opgang maakt, met een
rijk gevarieerd programma optreden, onder
de veelzeggende titel: Lachen is troef.
Donderdag wordt het eigenlijke volksfeest
gehouden met diverse volks-en kinderspelen,
draaimolen, schiettent enz. Als speciale at-
tractie komt een poppenkast, 's Avonds is
er dansmuziek van het orkest The Moodchers.

Aan de werkende leden van

„Sursum Corda"

Hervatting repetities
maandag 19 augustus, 8 uur in Irene.

BEKROOND
Op de te Eefde gehouden geitenkeuring behaal-
de de heer H. Vriezekolk een 1ste prijs met oen
éénjarige melkgeit. Deze werd direct in het
Stamboek ingeschreven. Dit is wel heel zeld-
zaam, want om in het Stamboek te worden ge-
plaatst, moet men eerst een 1ste prijs hebben
behaald en bij het plaatselijk en provinciaal re-
gister worden ingeschreven. 2 lammeren van
dezelfde moeder werden bekroond, ieder met
een tweede prijs en een oudere melkgeit kreeg
een derde prijs.

HOEVEEL KIJKERS EN LUISTERAARS
TELT NEDERLAND

Het aantal aangegeven radiotoestellen bedroeg
op l augustus 1957: 2.309.041 tegen 2.300.710 op
l juli 1957.
Op l augustus 1957 waren er 432.341 aange-
slotenen op het draadomroepnet tegen 534.496
op l juli 1957.
Het aantal geregistreerde televisietoestellen
steeg in hetzelfde tijdvak van 159.998 tot 168.762.

V.V.V. ATTRACTIES
Vorige week vrijdagavond werd een herhaling
gegeven van de Gelderse avond, die een week
tevoren zo'n groot succes oogstte. Door het
minder gunstige weer traden de „Knupduuks-
kes" en de „Heuiderpers" nu op in zaal Bakker.
Ook nu weer waren es veel vreemdelingen, die
zichtbaar plezier hadden in de ouderwetse dan-
sen en die zich de krentenwegge en koffie best
lieten smaken.
Zaterdagavond trok de autobaan weer veel be-
zoek. Ook de schiettent, viskraam, kop van jut
enz. hadden over gebrek aan belangstelling niet
te klagen. Toch was het niet zo druk als woens-
dagavond tevoren. Heel veel jongelui waren ook
naar hotel Bakker getogen om een dansje te
maken op de tonen van „Songs and Rhythm".
Maandag nameft ruim 30 dames en heren deel
aan de avondwandeling onder leiding van de
heer Norde. De tocht ging nu naar het Galgen-
goor, den Bramel en Veldwijk.
Dat men tegenwoordig het fietsen beter kan
volhouden dan het wandelen werd woensdag-
middag weer bewezen, toen ongeveer 135 per-
sonen deelnamen aan de Achtkastelentocht per
rijwiel, onder leiding van de burgemeester.

MARKTVERLOTING
Naar wij vernemen heeft de Minister van
Justitie aan de Vordense marktvereniging we-
derom toestemming verleend tot het houden
van de jaarlijkse verloting. De Vordense markt-
loten zullen dus weldra bij de bekende adressen
weer verkrijgbaar zijn.

ONGEVAL
De jeugdige H. van de Almenseweg kwam op
de zuivelfabriek met een van zijn benen knel
te zitten in de transportband. Met ernstige vlees*
wonden werd hij overgebracht naar het zieken-
huis. Nadat de wonden daar behandeld waren
kon hij naar huis terugkeren.

GIDSEN OP KAMP EN INSTALLATIE
J.l. zaterdag arriveerden een 20-tal Gidsen van
de „Maria-Goretigroep" weer terug op de Kra-
nenburg van hun jaarlijkse kamp. Ditmaal werd
het kamp gehouden te Hellendoorn, waar ge-
durende ruim een week naar hartelust werd ge-
noten van de vrije natuur, de bosrijke omgeving
en het prachtige weer. Allen waren opgetogen
over deze kamptocht. Ook enkele ouders brach-
ten nog een bezoek, terwijl tot afscheid een
groot kampvuur werd gehouden.
Eveneens werden een 9-tal meisjes tot Gids ge-
ïnstalleerd. Dit was voor hen een zeer bij-
zondere dag. Het waren Ada Keek (ronde-leid-
ster), Marijke Wielakker en Ria Frank, allen
uit Ruurlo, Co van Snellenburg (ass. ronde-
leidster), Ali Pelgrom, Ria Huls, Hennie Ses-
sink, Hannie Keune en TJiea Jansen, allen te
Vorden. De leidster Guido, mej. R. Derksen,
speldde hen hierna de insignes op.
De aalmoezenier feliciteerde de nieuwe Gidsen
on wees hen er op steeds hun belofte trouw na
te komen. Vanzelfsprekend waren ook diverse
ouders van deze plechtigheid getuige, evenals
de Groepleidster, mej. G. Gerritsen.
Tot besluit werd aan deze avond een feestelijk
t int je gegeven en werden allen nog getrakteerd
op limonade met koek.

SPORTSUCCESSEN
Zondag werd te Vierakker—Wichmond de jaar-
lijkse Sportdag gehouden, uitgaande van de
Kring „De Graafschap" van de Jonge Boeren-
en Tuindersbond der A.B.T.B, in combinatie
met de r.k. Boerinnenbond. Ook de afdeling
Vorden nam hieraan deel.
Bij de estafetteloop 4 x 100 m dames behaalde
de afd. Vorden een 2de prijs. Bij het volleybal
voor dames moest de wisselbeker, die verleden
jaar werd gewonnen, thans worden afgestaan
aan Steenderen—Olburgen.

GESLAAGD
Aan de r.k. school voor Ambacht en Techniek
te Borculo (Leo-Stichting) slaagden onze plaats-
genoten, de heren M. Borgonjen voor het diplo-
ma Houtbewerker, H. J. Zieverink voor Metaal-
bewerker, H. J. Eykelkamp, Medler, voor Bak-
ker (allen einddiploma 2de leerjaar).
Voor het diploma 3de leerjaar slaagde Th. J.
Berentsen.
Voor het praktijkdiploma Engelse Handelscorr
respondentie slaagden de heren J. Schut en D.
Scholten.



VOOR DE DESTRUCTOR
Door de destructor werden over de maand juli
opgehaald: twee vette kalveren, acht nuka's,
elf veulens, dertien varkens, acht biggen en een
lam.

POSTZEGELS NEDERLAND 1891 IN HET
POSTMUSEUM

In het Ned. Postmuseum, Zeestraat 82 te
's Gravenhage zijn thans de eerste postzegels
met de beeltenis van de jeugdige koningin Wil-
helmina gespecialiseerd tentoongesteld. Deze
zijn in de eerste plaats interessant om hun voor-
geschiedenis, want er is bij deze uitgifte veel
geëxperimenteerd. Van de uitgegeven postzegels
valt vooral te noemen het 5 cent-zegel, dat in
een verkeerde kleur werft afgeleverd en waar-
van enkele stuks werkelijk op brieven gebruikt
zijn.

RATTI-NIEUWS
Het reserve-elftal van Ratti nam j.l. zondag
deel aan de seriewedstrijden, georganiseerd
door de Voetbalvereniging Baakse Boys. 2ij
speelden tegen Drempt Vooruit II.
De wedstrijd begon in vlot tempo, waarbij uit-
eindelijk Ratti zich het sterkst loonde. Na een
Kwartier kon Hartman met een fraaie bal de
score openen. Drempt kwam af en toe voor de
Ratti-veste, doch hun aanvallen waren niet ge-
vaarlijk. Ratti slaagde er nog in om e-en tweede
doelpunt te maken, waarna een geweldige on-
weersbui losbarstte. Men besloot hierna om van-
wege de neerstromende regen de wedstrijd te
staken, waarbij Ratti II als winnaar werd ver-
klaard.
A.s. zondag zal Ratti II uitkomen op de series
te Baak tegen Baakse Boys III, waarbij op ge-
duchte tegenstand kan worden gerekend.
Het eerste elftal zal zaterdagmiddag een vriend-
schappelijke ontmoeting spelen tegen een team
van het Jongemannen Internaat „Werkseveld"
te Almen. Dit kan een aardige wedstrijd wor-
den. De junioren zullen hun activiteit kunnen
tonen op het. Jeugdtoernooi te Keyenborg, dat
aldaar zondag a.s. wordt gehouden ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan der Sportvereni-
ging Keyenborgse Boys.
Ratti A speelt hier tegen Zelhem A en Ratti B
tegen Baakse Boys B.

R.K. JEUGDHERBERG
Naar we vernemen zal zaal Schoenaker op de
Kranenburg gedurende de geheele maand
augustus zijn ingericht als Jeugdherbergcen-
trale van de Kath. Vakantie en Jeugdherberg-
centrale (K.V.C.).
De betekenis hiervan spreekt duidelijker, gezien
in het raam van de tegenwoordige vakantie-
besteding voor het grootste deel doorgebracht
met reizen en trekken van de jeugd langs vel-
den en wegen.

Zaterdag 24 augustus

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Orkest „The Moodchers"

Onze herensalon is van 26 aug*
tot en met 31 aug* wegens
vakantie gesloten*

Damessalon en winkel
blijven geopend.

WIEKART

Inschrijving

danscursus
tot 31 augustus.

Inschrijfgeld f 2.50.

*
Dansschooi M. J. Kroneman

Nutskleuterschool.
Inschrijving van leerlingen voor het nieuwe
schooljaar, dat 26 augustus a.s. begint, op
vrijdag 23 augustus van 3-4 uur in de
kleuterschool. Trouwboekjes meebrengen.

DE TIJD KOMT WEER AAN VOOR

WOL!
Grote sortering in kleuren
en soorten.

Gratis patronen.

Gratis advies.

Breit met WOL van LU TH, het geeft
U meer voldoening van Uw werk.

Vraagt niet hoe het kan,
maar profiteert er van!

250 gr. Tosca's, heerlijk koekje 65 et
250 gr. Gracia's, heerlijk koekje 52 et
250 gr. prima theebiskwie 35 et
l groot pak custard 49 et
3 pak pudding, div. smaken 49 et
500 gr. Siamrijst, zonder breuk 49 et
500 gr. verpakte zachte zeep 39 et
250 gr. prima Zaanse cacao 75 et
500 gr. prima havermout 29 et
l grote fles zuivere slaolie 129 et

Zutphenseweg — Telefoon 415

Alleen zaterdag!
500 gram spek 90 et

250 gram Berner Braadworst 88 et
200 gram boterhamworst 55 et

200. gram Berliner 75 et
200 gram tongenworst 60 et

200 gr. ontbijtspek 60 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Voorlichting van
«VEILIG VERKEER"

Zó mag U Uw zoontje meenemen op de brom-
fiets. Een goed zitje met voldoende steun voor
rug, handen en voeten is vereist. Zorg, dat aan
deze voorwaarden wordt voldaan, want het aan-
tal gevallen, waarin kinderen met hun voetjes
tussen de spaken kwamen, is legio.
Dan moet U er nog aan denken, dat op een
bromfiets maar l kind meegenomen mag worden.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
T. Roeterdink, B 21.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
G. Nijenhuis, D 52.

Te koop 20 BIGGEN
bij J. Koerselman,

't Joostink.

Te koop 2 tomen
BIGGEN bij H. Lin-
denschot, „Rikken-
berg" Linde.

Te koop l toom BIG-
GEN. H. Bargeman,
C 93, „Nyenkamp",
Veld wij k.

Te koop toom BIG-
GEN bij H. J. Par-
c^P Mossel.

Toom BIGGEN te
koop bij Wassink.

Nieuwstad.

:oop voor de in-
PRINSESSE-

BONEN bij J. W.
Abbink, C 47.

Nog een partijtje
BOERENKOOL-
PLANTEN te koop.
H. C. Kettelerij,
Zwarte weg 4.

Te koop 80 jonge
KIPPEN, WxR, tegen
de leg en 8 SIER-
KRIELEN.
L. H. Visschers, Gal-
gengoor, C 111.

Te koop een in prima
staat KONIJNEN-
HOK, 6-delig, afme-
ting 100x62x45 cm.
A. J. Aberson, Enk-
weg 16.

Attentie

Attentie

In Noord of Oost, in Zuid of West •

N.B.A.-rijles op z'n best •

Ons nieuw lesmateriaal

waarborgt U een snelle en accurate opleiding.

Auto-rijschool „De Reiger" Hengelo Gld
N.B.A. erkend instructeur — Tel. 06753-344

Bij opgave deze advertentie meebrengen, het is voor U zeer belangrijk

(Geldig t.m. 10 sept. 1957)

Te koop 4 mooie
TUINSTOELEN in-
klapbaar (nieuw), ook
per stuk.
Nieuwstad 43.

BEZEMBERK te
koop bij J. Waarle,
Kranenburg, Vorden.

Te koop een KIPPEN-
HOK, geschikt voor
bergplaats. B. Wunde-
rink, Burg. Galléestr.2.

Motor- en bromfiets-
rijders beschermt Uw
lichaam.
Koopt een leren
of plastic jas.
Leren jassen f 125.—.
Plastic „ f 65.65.

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

HOERA
de vliegers

zijn er weer.
Gratis zo'n pracht
vlieger bij l fles
Vetters limonade

a ff 1.45
Ook verkrijgbaar
voor 60 et. p. stuk

250 gram goede
koffie

ff 1.29

Gratis pracht kop en
schotel bij 250 gram
roodmerk koffie

a f 2.18
De echte Corned
Beef, inh. 340 gr.
10 punten f 1.65

Ananas per blik
10 punten 92 Ct.

250 gr. koekjes
heerlijk vers
10 punten 7O Ct.

5 pakjes pudding
met verrassing

75 et.

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l



VERLOOFD:
Anny Krauts

en

Marinus Hartman
Vorden, Het Hoge 57.
Vorden, Kranenbuïg D 129

Zondag 25 aug. '57.

Gelegenheid tot felici-
teren van 3.30-4.30 u.,
Het Hoge 57.
2IC2IC2IC3IC2IC2IC2IC2IC

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden bij ons 25-
jarig huwelijksfeest.

A. J. Lettink
J. A. Lettink-

Florijn

Vorden, aug. '57.
Nieuwstad 16.

Aan hen, die ons tij-
dens de ziekte en bij
het overlijden van on-
ze lieve vrouw en
moeder van hun be-
langstelling blijk gaven,
betuigen wij langs deze
weg onze hartelijke
dank.

Uit aller naam :
B. J. Bosch

Vorden, aug. '57.
„Leopold-Hoeve".

Voor enkele dagen
per week gevraagd
een HULP in de
huishouding. Brieven
onder no. 10 bureau
Contact.

Gevraagd per l sept.
een HULP voor 3
dagen in de week.
Mevr. Staring,
de Wildenborch, Vor-
den. Tel. 297.

Gevraagd net MEIS-
JE bij dame alleen in
modern huis.
Mevr. C. C. van der
Dussen, Kweekerijweg
2, Gorssel.

Per l okt. gevraagd
wegens dienstplicht der
tegenwoordige 'n aan-
komende BOEREN-
KNECHT of arbeider
voor enkele dagen per
week.
G. Bogchelman, 't Ham

Gevonden blauwe gab.
heren REGENJAS.
Tegen ad v.kosten terug
te bekomen bij A. F.
J. Waarle, D 146,

Kranenburg.
Verloren zaterdag 10
aug. vanaf bromfiets,
in of om Vorden, grijze
dames REGENJAS.
Gaarne terug bez. bij
Seesing, Ruurloseweg
D 19, Vorden.
Te koop wegens verh.
l pr. cyl. schrijfbureau,
l wit geëm. fornuis,
l ijzeren regenten,
l gr. wasteil,
l Remington schrijf-
machine.
Ruurloseweg 35.

ï

Op woensdag 21 augustus a.s. hopen
onze geliefde ouders

J. A. Eykelkamp

en
W. A. Evkelkamp-van Zandvoort

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens

U van hun dankbare kinderen en klein-
A kinderen.
XQ Vorden, augustus 1957.

„Nieuw Heuvelink" E 118.

Receptie van 4.30-6 uur in café Eykel-
kamp, Medler.

Heden is van ons heengegaan, tot onze
diepe droefheid, onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

Hendrika Berendina Brandenbarg
weduwe van Willem Cornelis Olthuys

in de leeftijd van bijna 86 jaar.

H. HAVERKAMP-OLTHUYS
H. A. KUIJPER-OLTHUYS
W. KUIJPER
en kleinkinderen

VORDEN, 10 augustus 1957.
Dorpsstraat 6.

De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 14 augustus 1957 op de
Algemene begraafplaats te Vorden.

Heden nam de Jiere tot Zich, na een
kortstondige zi^b, onze lieve doch-
ter, zuster, schoonzuster en tante

Johanna Hendrika Weulen Kranenbarg

op de leeftijd van 53 jaar.

Uit aller naam
Vorden:
T. J. WEULEN KRANENBARG-

HAMMERMAN
Kinderen, behuwd- en kleinkin-

deren.

WARNSVELD, 12 augustus 1957.

De begrafenis heeft plaats gehad op
vrijdag 16 augustus op de Algemene
begraafplaats te Vorden.

v.v.v.
Zaterdag 17 aug. Sterrit
voor auto's, motoren, rijwielen en
wandelaars.
Verzamelen plm. 12 uur bij Hotel
Bakker, waarna krentenweggenmaaltijd
geserveerd door de Boerendansers,
daarna de rit en plm. 5 uur finish.

Maandag 19 aug. Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor iedereen zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek zeven uur van
het Marktplein.

Dinsdag 20 aug. Concert
in de muziektent te geven door het
Vordens Dameskoor en Muziekver.
„Concordia". Aanvang half acht.
Bij slecht weer in het Nutsgebouw.
Woensdag 21 aug. Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n m. van het Marktplein

Na al de drukte van verbouwingen
e.d. gaan we er weer een dagje
tussenuit.

Wie gaat er mee?
De reis is bepaald op
dinsdag 3 september a.s.
en ons doel is Valken-
burg en omgeving.

*Opgave voor deelname uiter-
lijk zaterdag 24 augustus
a.s. op ons kantoor.

Fa. J. W. Albers, Nieuwstad

Gym.ver. „SPARTA"
Maandag 19 augustus worden de
Gymlessen weer hervat.

Het Bestuur.

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 25 aug., 8 uur

de aangrijpende film

De klokkenluider van de
Notre Dame

met: Charles Laughton, Maureen
O'Hara. £
De klokkenluider van de'Notre Dame,
één der grootste films aller tijden,
terug in ons land.
Charles Laughton als de klokkenluider
en Maureen O' Ham als het opgejaag-
de zigeuner meisjeJUfzam en in een aan-
grijpend drama.

C Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Zaterdag 24 augustus

DANSMUZIEK
in zaal Langeler te Hengelo-Gld.

Aanvang 7 uur.
Orkejst „The Modians"

Tot en met
woensdag 21 augustus is onze
zaak gesloten wegens vakantie.

*Nadien beginnen wij weer met
frisse moed en geven U

betere service
betere kwaliteiten
lagere prijzen

N. J. Keune, Tel. 289
Uw leverancier voor
Huish.art., Pas-aan serviezen.
Poly-gas a f 7.65 per fles.

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

H.H. Landbouwers!
Wij hebben voor U

regenkleding
korte jas en broek,
waterdicht f 24.75.
Beschermt uw body.

fa* G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

H.H. Veehouders!
De staltijd nadert, be-
stel nu al

hangriemen en
hangkettingen.

Ook in plastic uitvoe-
ring. Die ze al heb-
ben, zijn zeer tevreden.
fa G. W. LUIMES

Telefoon 421

Te koop een Philips
RADIO en
JONGENSRIJWIEL.
Wed. E. J. Welgra-
ven-Teerink, Almense-
weg.

Te koop een KIPPEN-
HOK, 2x1.25. H. J.
Gotink, Pr. Bernhard-
weg 9.

Te koop best r.b.
STIERKALF. B. van
Til, Koekoekstr. 8,
Vierakker.

Te koop toom zware
BIGGEN. H. Willink,
D 58. N.o.z.

Wat een koffers, wat
een tassen, wat een
riemen verkochten we
de laatste tijd, ont-
zettend.
En een tenten ver-
huurd, heel Vorden
was zo wat op pad,
en allemaal met ons
materiaal.
Zeer tevreden. Dat is
de service van onze
zaak,

fa» G. W* Luimes
Vorden, Telefoon 421



A.s. week
wegens
vakantie
gesloten

Wulliiik's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialisf'
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Gem. Midd. Handelsavondschool-Zutphen
Op maandag 26 en dinsdag 27 augustus is
er nog gelegenheid tot inschrijving van
leerlingen, des avonds van 7-9 uur, in de
school (Sted. Lyceum).
Opgeleid wordt voor de rijksdiploma's
drie- en vijfj.handelsavondschool, voor het
Unie-typediploma en voor de Associatie-
diploma's Boekhouden, Nederlands, Duits
en Engels.
Inlichtingen verstrekt de directeur; adres:
Vordense Binnenweg 21, Warnsveld,
Telefoon 06750-2797.

Heineken's
Bier

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150.— ; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.

Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Dansschool Houtman
geeft Priué-lessen aan
huis.

REGELING

Bakkersvakantie
a«s» weck van 19 tot en met 26 aug»
zijn gesloten:
Ter Huerne, Scholtei0Voskamp.

Zoals u ziet zijn ook maandag 26 augustus de zaken
nog gesloten, dit is in verband met de verplichte snipper-
dagen voor het personeel, daar door personeelschaarste de
snipperdagen niet op een willekeurige daokunnen worden
gegeven, worden deze dagen bij de vakaflp: aangelast.
Van 19 t.e.m. 26 aug. wordt door de wensende bakkerijen
GEEN BROOD BEZORGD, dus wordt u beleefd ver-
zocht het brood zo mogelijk vooral des ZATERDAGS
VROEGTIJDIG TE HALEN, dit voorkomt wederzijdse
teleurstelling.
Voor uw aller medewerking zeggen wij bij voorbaat dank.

Bestuur Vordense Bakkersvereniging.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

.JKnittax "
de Koning der handbreimachines.

Heden weer ontvangen de nieuwste „Knittax" brei-
machine in eenvoudige en luxe uitvoering.

•̂  U kunt er alle patronen mee breien.

^ 50 maal vlugger dan met de hand.

-fc Volkomen gelijk aan het beste handbreiwerk

-^ Kan ook weer uitgehaald worden.

^ Een gesloten hiel breien in minder dan
geen tijd.

^ U breit voor uw plezier.

^- Eenvoudige bediening.

^ Breilessen gratis, tot U het onder de
knie heeft.

Vraagt demonstratie aan huis, bij de Knittax-dealer.

H. Lutii, Nieuwstad 4, Tel. 396, Vorden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale glstrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) het geheim kent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingatijd.

De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed blijft.

Ga met uw tijd mee!
Leer autorijden bij het vertrouwde adres:

George Seesing
„'t Groenedal", Telefoon 358

Vorden

Marktvereniging Vorden

Marktloten
zijn vanaf zaterdagmiddag 17 aug. ver-
krijgbaar bij de Heer H. Klein Brinke,
StationswAi 18.

Verloting goedgekeurd d.d. Min. v. Jus. bij beschik-
king van 13 aug. 1957 no. Lo. 560/126.

Wij zijn goedkoop, dat weet iedereen!
Wij leveren prima kwaliteit, dat weet ook iedereen!
Maar dat het wachten bij ons tot het verleden
behoort, dat weet iedereen nog niet!

Komt daarom eens bij ons in de zaak, U
zult het ondervinden en U kunt dan meteen
meeprofiteren van onze reclame-aanbiedingen

Fijne Zaanse cacao, per bus 250 gr. 95 et.
Lekkere Koekjes, 250 gr. 49 et.
Margarine, per pak 32 et.
Gehakt, grote blikken van Ant. Hunink 98 et.
Beschuit, 2 rollen voor 34 et.
Heerlijk rookvlees, 100 gr. 57 et.
Probeert U dan meteen onze fijne belegen
Volvette Boerenkaas van 36 et. per 100 gr.

Uitslag Ballonwedstrijd.
1 Geerhard Maatkamp, Julianalaan - Höhenstein

(Kr. Chemnitz) Oost-Duitsland
2 André Rebel, Nieuwstad - Schleusingen (Thuringen)
3 Willy Lammers, Wilhelminalaan - Unterweisenborn

(Bad Hersfeld)
4 Willy Zeevalkink, Schoolstraat - Oberurff (Kassei)
5 J. W. Sloetjes, D 167 a - Ihringshausen (Kassei)
6 Joh. Dolphijn, Kerkstraat - Waldeck
7 Annemie de Vries, Stationsweg - Neuenkirchen

(Oldenburg)
8 Hans Wolsink, Julianalaan - Anröchte
9 Rietje Ellenkamp, 't Hoge - Haram (Westfalen)
10 Gerda Brummelman, B 6 - Hamm (Westfalen)
De prijsjes kunnen vanaf heden worden afgehaald in onze
zaak.

Fa. J. W. ALBERS
Levensmiddelenbedrij f


