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AVONDV/ANDELTNG
Aan de avondwandeling die maandag j.l. werd
gehouden onder leiding van de heer D. Norde,
werd door 40 personen deelgenomen. De route
liep dit keer door het landgoed „'t Kiefskamp"
en de buurtschap Delden en verder door
Linde.

ACHTKASTELENTOCHT PER RIJWIEL
Onder le id ing van Burgemeester van Arkel
hebben woensdagmiddag 50 dames en heren
deel genomen aan de Achtkastelentocht per
rijwiel.
Woensdagavond Iieben de boerendansers „De
Knupduukskes" op de Konijnenbult een de-
monstrat ie gegeven van oude folkloristische
dansen; de belangstelling was redelijk.
Op uitnodiging van het V.V.V. te 's Heeren-
berg hebben de „Knupduukskes" onder zeer
grote belangstelling aldaar een demonstratie
gegeven.

40 JAAR TUINBAAS
De heer H. Hofmeyer hoopt op l september
de dag te herdenken dat h i j 10 j aa r geleden als
t u i n m a n in dienst trad van het. Herstellings-
oord „De Decanije". Het /al „Hendrik" die
dag wel niet aan b e l a n g s t e l l i n g ontbreken.
Het Herstellingsoord zelf /al op 19 november
a.s. het feit herdenken dat het 50 jaar geleden
door de Vereniging van Spoor- en Tramweg-
personeel als zodanig werd ingericht.

SPARWINKELIERS OP STAP
De Sparwinkeliers maakten per touringcar
met hun klanten een reisje. Via Arnhem en
Nijmegen ging cle tocht naar Den Bosch waar
in hotel ,,De Post/egel" de koffie werd ge-
bru ik t . Hierna werd een bezoek gebracht aan
de Oisterwijkse vennen. Vervolgens werd een
bezoek gebracht aan „De Etteling" te Kaats-
heuvel , a lwaar een wandeling werd gemaakt
door het sprookjesbos. Op de terugreis werd
in Berg en Dal een diner aangeboden. Na in
Nijmegen de ver l i ch t ing in ogenschouw te
hebben genomen, ging het weer huiswaarts,
zeer voldaan over het genotene.

REIND BEEFTINK 90 JAAR
Dinsdag vierde onze plaatsgenoot, de heer R.
Beeftink, zijn 90ste verjaardag. Deze nog zeer
krasse baas, die nog steeds het metselvak uit-
oefent en nog a l le dagen op zijn rijwiel rond-
toert, mocht tal van gelukwensen van familie,
vrienden en buren in ontvangst nemen.

UITSTAPJE
Wouda's veevoederfabrieken te Sneek en haar
vertegenwoordiger, de fa. Uenk alhier, hebben
vorige week hun klanten een uitstapje aan-
geboden, dat uitstekend in de smaak gevallen
is. De. reis werd gemaakt met twee bussen.
De heenreis ging via Deventer en Kampen
naar de Noord-Oostpolder, waar allen ge-
noten van het wijdse landschap en de model-
boerderijen.
Na in Lemmer koffie te hebben gedronken,
werd doorgereden naar Sneek, waar Wouda's
fabrieken bezichtigd werden en het gezelschap
in een hotel ter plaatse een warme lunch werd
aangeboden, die keurig verzorgd was. Hierna
werd de Afsluitdijk bezichtigd, om vervolgens
een k i jk j e te nemen in Staphorst met zijn oude
boerderijen en ouderwetse klederdracht. Het
gezelschap vertoefde hier enige tijd in zulk
een oude boerderij, waar de inventaris nog
deed denken aan vroeger dagen. De laatste
pleisterplaats was Twello, waar in het
Stationskoffiehuis een hartelijke ontvangst
was bereid. Er was een humorist, er was
mu/iek, er werd gezongen en bovendien nog
menig dansje gemaakt, terwijl ook de inwen-
dige mens hier niet vergeten werd. De stem-
ming zat er dan ook f l ink in toen het gezel-
s c h a p weer in Vorden terugkeerde. Alle deel-
nemers zullen ongetwijfeld met zeer veel ge-
noegen aan dit prettig ui ts tapje terugdenken.

NOGMAALS EEN AVONDWANDELING
Door onvoorziene omstandigheden was één
der 01 iëntci ingspunten in de avondwandeling
met controlepunten verdwenen, waardoor de
deelnemers de tocht niet konden uitlopen.
Daarom wordt voor a.s. donderdag een
nieuwe wandeling uitgestippeld, waaraan de
deelnemers aan de tocht van j . l . donderdag
nu gratis kunnen deelnemen.

KERKDIENSTEN zondag 26 aug.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat
10.30 uur Ds. J. H. Jansen.

Medlerschool.
Geen dienst wegens verbouwing school

Oeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema

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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 25 aug. van 5 uur tot en met
zondag 26 aug. Dr. Lulofs. Tel. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 17 t.m. 23 augustus
Geboren : Geen.
Ondertrouwd: J. B. Krabbenborg en B. A.
Hartman.
Gehuwd: G. Huetink en A. J. van Gijten-
beek; H. Steenblik en J. H. Riefel; G. J.
Tjchelman en J. G. Groot Wassink; J. W.
Polman en A. Klein Selle.
Overleden: Geen.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Zaterdagmiddag hielden de leden van de
Hengelaai svereniging „De Snoekbaars" in het
K a n a a l bij Kefde een onderlinge hengelwed-
s t r i jd , waaraan -U.) leden deelnamen.
Na de loting in café „De Zon" werd er gevist
van 6—8 uur. De vis scheen bl i jkbaar m
v a k a n t i e te / i j n , want er werd slechts één v i s j
gevangen van 15 gram. De gelukkige; w innaa r
was de lieer H. Vlogman.
In ca Ie „De Zon" kwamen nadien de henge-
laars weer bijeen, waar de heer J. Koster, in
verband met de afwezigheid van de voorzitter,
de p r i j s aan de gelukkige winnaar uitreikte.

VOETBAL
Vorden I en Vorden II namen zondag deel
aan de seriewedstrijden in Steenderen.
Vorden I kwam daarb i j uit tegen Hummelo
en Keppel I, welke wedstr i jd onbeslist (0—0)
eindigde, hoewel zij bijna de gehele wedstrijd
overtuigend de meerdere was. Met het nemen
van strafschoppen was H. & K. de gelukkigste.
Vorden II bracht het er beter af en won van
Baakse Boys II met 4—0.
A.s. zondag speelt Vorden II in de 2de ronde
tegen Gaanderse Boys II.

SCHOOLFEEST O.L.S. DORP
De schoolfeestcommissie der O.L. Dorpsschool
besloot in haar laatste vergadering dit jaar,
evenals verleden jaar, een schoolfeestreis te
maken. De keus is gevallen op Arnhem en onr-
geving, met een bezoek aan Burgers Dieren-
park, net Openluchtmuseum, een tochtje naar
de Westerbouwing enz. De reis zal geschieden
op vrijdag 7 september. Belangstellenden ver-
wijzen wij naar de advertentie in dit blad.

AANBESTEDING
In café „De Bogchelaar" werd voor rekening
van de heer A. Bargeman de bouw van een
boerderij aanbesteed, waarvan de architectuur
berust bij de heer P. Bakker alhier.
Laagste i n s c h r i j v e r was de heer J. H. N i j k a m p
Lochem met ƒ 26.555,—.

„RUSTHOEVE" OP REIS
De oudjes van „Rusthoeve" hebben woensdag-
middag een prachtig uitstapje gemaakt per
autobus. Eerst werd naar Elten gereden, waar
op de Elterberg van het mooie uitzicht werd
genoten. Vervolgens ging de tocht naar Arn-
hem, waar het Dierenpark werd bezichtigd.
D a a r n a be/ocht men Nijmegen, waar de
kof f i e t a f e l . alle eer werd aangedaan.
's Avonds reed de bus door de verlichte straten
/odat de oudjes ook volop van de verlichting
konden genieten.
Over Arnhem en Zutphen ging men naar huis
terug. Ook in de/e plaatsen trok de mooie ver-
l i c h t i n g a l ler belangstel l ing. Met hoeft dan
ook geen betoog dat de oudjes /eer dankbaar
gestemd waren jegens de organisatoren van dit
reisje.

ZILVEREN JUBILEUM
Het was vrijdag 25 jaar geleden dat de heer
A. Lauckhart in dienst trad bij de Empo r i j -
wielfabriek alhier.

CONCERT
Het concert, dat zaterdagavond in de muziek-
tent gegeven zou worden, werd wegens de min-
der gunstige weersomstandigheden gegeven in
het Nutsgebouw. Er bestond zoveel belangstel-
ling hiervoor dat de zaal geheel gevuld was.
Zowel het Dameskoor als „Concordia" gaven
enkele nummers ten beste, welke zeer in de
smaak vielen. De leiding van beide koren be-
rustte bij de heer D. Wolters.
Burgemeester van Arkel dankte beide vereni-
gingen namens V.V.V. en bood hen elk een
envelop met inhoud aan, hetgeen door de
koren zeer op prijs werd gesteld.
Verder was er in het dorp een oud-Vordense
markt, waar verschillende zakenmensen met
een stand aanwezig waren. Het was ook hier
een drukte van belang en de standhouders
hebben ongetwijfeld weer goede zaken ge-
maakt.

RATTI ORGANISEERT GROTE
SPORTDAG

Zondag 26 augustus /al de R.K. Sportvereni-
ging „Ratti" op de Kranenburg een grote
Sportdag organiseren, waaraan diverse beken-
de sportverenigingen hun medewerking ver-
lenen. Deze sportdag heeft een tweeledig doel,
n.l. om de ingezetenen van Vorden—Kranen-
burg kennis te laten nemen van hetgeen er
op 't gebied van de sport zoal gedaan wordt,
behalve voetbal, en ten tweede om de kas te
verstevigen, om hierdoor het volgend jaar het
sportveld te verbeteren, wat zeer noodzakelijk
is. Het programma vermeldt voor „elck wat
wils".
Het was jammer dat onze plaatselijke vereni-
gingen, de voetbalvereniging „Vorden" en de
gymnastiekvereniging „Sparta" door omstan-
digheden van deelname moeden a l /k ' i i , /odat
hd bes tuur naar andere wegen zocht. De gym-
nastiekvereniging „Vios" uit Beltrum zal ter
afwisseling van de sportwedstrijden, diverse
demonstraties geven door een groep van 60
personen. Uitgevoerd worden o.m. massale rit-
mische oefeningen voor dames, rekstokoefe-
ning voor heren etc.
In het middagprogramma zal voorts een hand-
balwedstri jd tussen de Hoofdklasser K.S.H, l
(Harreveld) en Davide I (Zieuwent) Ie klasse,
worden gespeeld, terwijl de belangstelling van
velen uitgaat naar de belangrijke voetbalwed-
strijd Ratti I—Pax I.
Het hoogtepunt van deze dag vormt de grote
voetbalwedstrijd in het avondprogramma tus-
sen de prominente 2e klas K.N.V.B.-clubs:
V.D.Z. I, Arnhem en S.D.O.U.C. I, Ulft. Het
belooft een machtige strijd te worden, temeer
daar beide verenigingen in de voorbije' com-
petitie steeds in de voorste gelederen streden.
Voor voetballiefhebbers dus een unieke ge-
legenheid, die zij niet onbenut moeten laten.
In verband met de vroeg invallende duisternis
zal deze wedstrijd een kwartier eerder begin-
nen dan op de aanplakbiljetten is vermeld;
di t wordt nu 6.15 uur n.m.
Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie
in dit blad.

RATTI-NIEUWS
Wegens de slechts weersomstandigheden wer-
den j . l . zondag de laatste wedstrijden van het
nederlaag-toernooi, n.l. Ratti I—Ruurlo I en
Ratti I I—Ruurlo II, niet gespeeld. Deze wed-
strijden z i j n uitgesteld tot 9 september.
Vrijdagavond werd er een buitengewone
ledenvergadering belegd ter gelegenheid van
de te houden sportdag, onder voorzitterschap
van de heer A. J. Wopereis.
De voorzitter deelde in zijn openingswoord
mede, dat de secretaris, de heer H. J. Hart-
man, helaas was verhinderd, daar hij voor een
spoedoperatie in het Ziekenhuis te Zutphen
was opgenomen. Spr. wenste hem een spoedig
algeheel herstel toe. Vervolgens wercfen er
mededelingen gedaan over de sportdag en wer-
den e~ diverse commissies benoemd om een en
ander zo vlot mogelijk te doen verlopen.
De voorzitter sprak in z i j n slotwoord de wens
u i t op* de medewerking van alle leden te
mogen rekenen. Ook de Geest. Adviseur hoop-
te dat deze sportdag in alle opzichten een suc-
ces zou worden.



NAT. KATH. THUISFRONT
Voor de militairen van Nat. Kath. Thuisfront
werd alhier een speldjesdag gehouden, waar-
van de opbrengst ruim ƒ (>(),— bedroeg.

Met de Knupduukskes naar N.W. Wales.
VI

We hebben een treinreis van plm. 460 km voor
de boeg en kunnen ons dus rustig in de
coupé's installeren. Het valt ons gedurende
deze lange reis op, dat we geen enkele be-
waakte of onbewaakte overweg passeren. Al
het verkeer, zelfs dat op de onbeduidende
wegen, gaat met een brug over de spoorlijn
We denken tegen 5 uur in Londen aan te
komen, zodat ieder zich instelt op een heerlijk
middagdutje. We hebben op de heenreis ge-
leerd wat „dorst" is in de trein, zodat nu
allen goed voorzien zijn van thee of iets der-
gelijks en de meegenomen vruchten kunnen
zonodig als aanvulling dienen. We zijn er van
verzekerd dat zich op de terugreis geen
,,dorstgevallen" zullen voordoen.
Na de z.g.n. middagrust keert de vrolijke stem-
ming spoedig terug, vooral als de harmonica
voor de dag komt. Maar de muziek trekt
direct de aandacht van onze buren, de Italia-
nen. Onze spölleman heeft ze direct te pakken
met het bekende „O, schoon Italio!" Ook een
Spaanse groep uit Barcelona komt opzetten
Helaas kennen we voor hen geen ander wel
komstlied dan „Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan". Op verzoek zingen we
ons volkslied, maar als we daarna het
Italiaanse vragen proberen ze het wel, maar
de spontaniteit ontbreekt.
Als we om 5 uur in Londen aankomen hebben
we l Va uur rust voor het vertrek naar Har-
wich. Met de ondergrondse gaan we naar het
station, vanwaar de trein naar Harwich ver-
trekt. De restauratie blijkt gesloten en een
enkel karretje met thee is spoedig uitverkocht.
Enkelen onzer gaan nog even de stad in, maar
keren spoedig terug met de woorden: ,,'t is
d'r nog stiller as bie ons in Vodden, doar löp
gin moes op stroate!"
Als we tegen 9 uur in Harwich aankomen,
blijkt hier alles prima geregeld. We slapen
deze nacht op „officieel" Nederlandse bodem,
n.l. op de Koningin Emma, de boot der Maat-
schappij Zeeland, die ons morgen over de
Noordzee zal brengen.

(Wordt vervolgd)
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alle brandstoffen
dus ook de J en krlel<

goedkope • «i«rkol«*

PRODUCT VAN DE DAVO-FABRIEKEN

Verkrijgbaar bij

Henk van Ark

GEVRAAGD

FLINKE JONGEN
niet boven 20 jaar.

Eventueel in het vak te worden opgeleid.

TEL. 381VISSERts

Te koop Yellowtran-
sparant, Kruisenier en
Suikerperen.
Kamphuizen, Vorden.
Te bevragen bij L.
Wesselink.

Te koop AARDAP-
PELEN, gele Eigen-
heimer. H. Kettelerij,
Zutph.weg, Tel. 508.

Te koop puike EET-
AARD APPELEN,
voor nu en voor win-
teropslag. D. Eskes,
Zutphenseweg C 71.

Een toom BIGGEN
te koop. Wed. A. J.
Marsman, Zutphense-
weg C 67, Vorden.

Te koop 2 dr. MAALS
25 en 30 aug. a. d.
telling, en een STIER-

ed. J. Schotsman,
C 103.

Te koop volbloed
M.R.IJ. VAARS, met

kl., a.d. telling 25
. Abortus-vrij.

Wed. J. A. Berenpas
Koning, D 108, Vorden

Ondergetekende houdt
zich beleefd aanbevo-
len voor het maken van

biezen stoelen
en van aller-
lei riet- en
vlechtwerk.

H. Aberson
Hackfort C 32.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Een Prisma-horloge
's toch maar je

ware!

Fa. Martens
heeft ze voor U.

Voor goed verzorgd

DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters.

Dit is het adres voor autorijles

„'t Groenedal", Tel. 358, Vorden
Komt NU naar G.S. voor uw RIJLES!

Erkend en gediplomeerd F.N.O.P. instructeur
Steeds de laagste prijzen!

250 gr. cocosknappertjes,
heerlijk koekje 63 et

1 gr. fles zuivere slaolie 149 et
2 gr. rollen closetpapier 25 et
l pot appel-aardbeienjam 56 et
l gr. pot mosterd 55 et
l pot chocolade pasta 59 et
500 gr. zuiver rundvet 55 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, boerenmetworst en
ontbijtspek, 150 gr. 69 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

ONZE BRILLEN
munten uit door een uitstekende
vorm en sierlijk model.

Fa. Martens

de opticien die altijd voor u klaar staat!

v.v.v.
Maandag 27 aug. Avondwandeling
langs Vordens mafste plekjes, onder
leiding van de t^Pen D. Norde en
G. J. van Roekei. Een rustige wande-
ling welke voor iedereen zéér kan
worden aanbevolen. Vertrek 7 uur
van het Marktplein.

Woensdag 29 aug. Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n.m van het Marktplein.

Donderdag 30 aug. Avondwandel.
met controle-posten. Vertrek 7 uur
vanaf 't Marktplein. Inschrijfgeld 75
cent. Voor deelnemers van j.l. donder-
dag GRATIS.

Vrijdag 31 aug. Sluitingsconcert
in de Muziektent, te geven door de
Muziekver. „Concordia", Dubbel-
mannenkwarteten Vordens Dameskoor.
Aanvang 's avonds half acht
Bij slecht weer in het Nutsgebouw.

Enkele werkkrachten gevraagd
Houtwarenbedrijf

Hackforterweg 23, Wichmond

Inschrijving danscursus
ï [fy

3 Burg. Gallfoxfr.
9

'^£5£!Ë*"°*

Danssctioöl M. J. Kroneman

Gevonden een POR-
MONNAIE, met in-
houd en sleuteltje.
Terug te bekomen bij
H. J. Zweverink, Del-
den, B 66.

Te koop goed oruK r
houden HAARD.
f 30. — . Molenweg 4.

Gevonden (onv}. 3 we-
ken geleden) leren
PORTEMONNAIE,
met inhoud.
Tegen advertentie^os-
ten terug te bekomen
bij H. Weustencnk,
Het Hoge 31.

VERMIST een Dob-
belman-Pincher, opge-
knipte oren en gecou-
peerd, bruine v l e k k e n
op borst en bij ogen.
Gaarne inlichtingen bij
J. Wolters, „Heide-
pol", Vorden.

Te koop

Bouwterrein
groot 10% are, gele-
gen aan 't Hoge naast
Ribbink.
Inlichtingen te beko-
men bij W. Tromp.
Mauvestr. 67, Arnhem

Te koop EENDEN-
EIEREN. a 10 et. p.
stuk bij A. Schuurman,
C 128 a, den Bramel.

Te koop een partij
accasia en eiken
WEIDEAFRASTE-
RINGSPALEN.
Borstelfabriek HAVO

Te koop z.g.a n. Ga-
zelle BROMFIETS.
Te zien bij A. G.
Tragter. Telf. 256

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.— per fles.

Weulen Kranenbarg



De heer J. BOSMAN
hoopt l sept. de dag
te herdenken waarop
hij 25 jaar geleden
als t immerman bij ons
in dienst trad.

G. J. Harmsen,
Schoolstraat

Gelegenheid tot felici-
teren op zaterdag L
sept. van 5 — 6 uur in
café „de Zon" te Vor-
den.

Mevr. Nienhuis, Wil-
helminalaan 24 vraagt
voor zo spoedig mo-
gelijk een MEISJE,
voor dag en nacht,
veel vrij.
Aanmelden bij Mevr.
Emsbroek, 't Selsham.

A Bennie Vlogman

X

en
Miep Boerstoel

hebben de eer u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 31 aug.
om 2 uur ten Gemeentehuize te
Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2.15
uur in de Herv. Kerk te Vorden
door de Weleerw. Heer Ds. J.
H. Jansen.

Vorden, Burg. Galléestr. 21
- aug. '56.

Vorden, Het Hoge 8
Toekomstig adres: Burg. Gallée-
straat 21.
Receptie van 3.30—4.30 uur in X
Hotel Bakker te Vorden. V

|J. W. Klein Lebbink f
Belastingconsulent

Dorpsstraat 40, Vorden
•̂

Wegens vakantie is ons kan- <

+ toor gesloten van 27 aug* tot *

en met l sept»

Landelijke Rijvereniging Je Graafschap"
Voor een bezoek aan het C.H.I.O. con-
cours hippique te Rotterdam op zondag 2
september a. s., zijn nog een aantal plaatsen
in de bus beschikbaar. Reiskosten en entree
f 12—,
Opgaaf uiterlijk maandagavond a. s. bij J. J.
v.d. Peijl, Molenweg 37, Tel. 238.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluim veehandel,
Vorden, Telefoon 283

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

JL JL JL JL
Wl/J

Nico ter Kuile & Zonen N. V.
CONFECTIE-ATELIER TE HENGELO (GLD.)

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar onze bekende
N1CO-PRODUCTEN

HOLLAND FLOWER
vragen wij NETTE MEISJES

voor het zomen» \^fcwen en knippen van onze textielproducten*

Gehuwde vrouwen komen ook in aanmerking. Hoge lonen. Reiskosten worden vergoed.

Inlichtingen; a.s. maandagavoiul 27 augustus van half zeven tot aclrf uur in Hotel „Het Wapen van
Gelderland" te Vorden»

Verder dagelijks aan het atelier te Hengelo (GlcL)> Raadhuisstraat 33»

JL JL JL JL JL JL JL Jt

Mevr. Albers, Zut-
penseweg 75 vraagt
flinke HULP voor
enkele dagen per week.

Gevraagd HULP in
de huishouding, enkele
dagen per week.
G. J. Mennink, C 26.

Gevraagd
Timmerman en 'n
Timmermansleer-
ling.
A. Wesselink, Timmer-
bedrijf, Noordink,
Hengelo-Gld.

Adverteert
in Contact!

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
X
X
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BEZOEKT
a.s. zondag 26 augustus de
grote Sportdag op de Kra-
nenburg, georganiseerd door
de R.K. Sportver. ,,Ratti"
met o.a.

2 uur Handbalwedstrijd

K.S.H, l (Harreveld) - Davide l
(Zieuwent)

3 uur Ratti l - Pax l

Een en ander wordt afgewisseld met
demonstraties der Gymnastiekuer. „ Vlos"
te Belt ram.

6,15 u* de grote Voetbalwedstrijd

V.D.Z. l - S.D.O.U.C. l
(Arnhem)
Beide clubs 2e Klas K.N.V.B.

AANVANG SPORTDAG 1.30 UUR.

(Ulft)
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Bespaar
kolenrekening!

Ecri BHANDARIS stookt alk-s. 6ók <
'goedkoe^nootjes !V i'n krii'l-Litrkut

Een product van de D A VO fabrieken . Deventer

Verkrijgbaar bij

Henk van Ark



winter nadert weer!

Bestel nu reeds zo'n mooie
Haard, Kachel, of de beste
soorten Oliehaarden

bij Henk van Ark
U bent dan verzekerd van een vak-
kundige service.

Gevraagd flinke^jongen
voor lichte werkzaamheden.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 47

r
Voor de lange avonden

zaklantaarns en batte-
rijen in alle soorten bij

A. G. Tragter

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

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag l september 8 uur

De urolijke en spannende
amusementsfilm

I Du bist die rose vom• •••• . •

met: Marte Harell - Grethe Weiser -
Hans Moser - Curd Jürgens - Oskar
Sima

Hans Moser als in zijn glorietijd . . . .
vader . . . . portier . . . . zeeman en ...
meisje van alles.

Iedereen fluit . . . iedereen zingt . . .
iedereen neuriet deze wereldschlager.

f \
Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

29 aug.

te Hengelo (Gli)
De Marktverenig.

Slaapkamer-ameublementen
leveren wij uit voorraad in 12 ver-
schillende modellen.
Komt U ze ook eens bezichtigen.
Een 3-deurs kast, toogledikant,
2 stoelen -f 2 nachtkastjes + l
tafeltje, geheel meubelplaat, reeds
vanaf f 418.75

WONINGINRICHTING

JOH, HEERINK
Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

Een retourtje
Zutphen-Baltimore
Plotseling . . . een kans op "big Business" met Ameri-
ka. Deze jonge zakenman aarzelde niet. Hij ging!

Hij voelde zich als Alice in Wonderland. Want een
wonderlijk land, dat is het, Amerika. Om "steil v
achterover te slaan". Dat moment bijvoorbeeld toe
hij tussen de wirwar van alles-en-nog-wat op de drank-
kaart van een restaurant Heineken's Bier zag staan.
Heerlijk. Heineken's Bier in Baltimore. In gedachten
was hij even in Holland.

Welzeker. De Amerikanen wéten wel wat ze in
halen. Altijd het beste. Zo zie je maar weer . . . Niet
voor niets is Heineken de grootste exporteur van
Pilsener Bier ter wereld. In Barchem en Barcelona,
in Buurse en Buenos Aires, in Borculo en Bombay,
overal wordt Heineken's Bier gedronken.

Ook in Baltimore
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd
• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
blijft

Terug in Zutphen verzamelde hij zijn medewerkers
om zich heen. De jongste bediende werd uitgestuurd
om een "kistje" Heineken. Toen deed de baas het
verslag van zijn reis. Hij zei o.a.: „Schenk nog eens in.
Dit bier was,behalve de goede zaken die ik deed, mijn
grote verrassing van Amerika. Ze vinden 't daar ook
het lekkerste dat er bestaat. Proost!"

Heineken's Bier

Vandaag extra reclame!
500 gram spek 85 et
2 pakken vet 100 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram leverworst 30 et

200 gram tongenworst 60 et

VOOR

Haarden, Oliehaarden
en Kachels
naar de Brandarisman

HENK VAN ARK

Dansschool Th. Houtman
Dagelijkse inschrijöing u.d. nieuwe

danscursus aan huis.

Schoolfeestreis O.L.S. Dorp
op vrijdag 7 september.
Belangstellenden voor die reis kunnen in-
lichtingen verkrijgen aan het kantoor der
G.T.W. voor maandag 3 september.

Wij hopen van

27 aug. t.e.m. 1 sepf.

met vakantie te gaan.
*
Onze herensalon is dan ge-
sloten.
Damessalon en winkel blij-
ven geopend.

W I E K A R T
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT


