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Kerkdiensten Zondag 8 Aug.
Gebouw Irene

9 en 10.30 u. Ds M. H. Boiten v. Heerlen
Medlerschool

10 uur Ds R. G. H. Boiten, van Heerlen
Geref. Kerk

9.30 en 7.15 uur Ds W. C. P. den Boer,
van Uithuizen

R.K. Kerk
7 u. Vr. Mis, 8.30 u. Stille mis, lOu. Hoogmis

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 7 Aug. van 5 uur t.e.m.
Zondag 8 Aug. Dr De Vries, telf. 288,

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 93 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 55.— tot f 65.—

Handel was redelijk
Burg. stand van 30 Juli t.m. 5 Aug.
Geboren- d.v. E. J. Hukker en A. Hukker-
Eggdfe z.v. H. H. Venderink en H, A.
Ven^^nk-Harmsen.
Ondertrouwd: R. A. Klein Obbink en G. Lie-
vestro.

Aan het jubileumdiner van het bestuur van
de V.V.V. te Vorden in hotel de Konijnenbult,
waaraan ook de dames van de bestuursleden
aanzaten, heeft de voorzitter, burgemeester
Van Arkel, een toespraak gehouden.
Hij herinnerde aan de oprichting op 7 Juni
1904. De heer W. F. E. baron v. d. Borch tot
Verwolde was van 1904—1930 voorzitter, van
1930 tot 1936 de heer A. E. C. C. baron v. d.
Heyden van Doornenburg, van 1936—1947 de
heer W. J. Thate. Sindsdien vervult spr. deze
functie.
De heer H. van Slooten was van 1904—1909
secretaris, de heer W. F. van Mourik van
1909—1940, de heer P. Bakker van 1940—
1947. Deze werd opgevolgd door de huidige
secretaris, de heer M. Terpstra.
De heer W. F. van Mourik was penningmees-
ter van 1904—1910, notaris Numans van 1910
—1929. Daarna kwam de huidige penning-
meester, de heer H. B. Emsbroek, in functie
De heer Emsbroek werd op 20 Mei 1924 als
bestuurslid gekozen, in plaats van de heer L.
Brandenbarg. Hij is nu ruim 30 jaar bestuurs-
lid der vereniging geweest, waarvan 25 jaar
penningmeester. Spr. complimenteerde de heer
Emsbroek met dit zilveren jubileum. Hij dank-
te hem voor de accurate wijze, waarop hij
met de, zij het helaas veelal schaarse, kas-
middelen is omgesprongen.
Twee leden van het huidige bestuur werden
reeds voor 1940 gekozen. Het zijn de heren J
F. M. G. d'Aumerie (1937) en E. J. van Tonge-
ren (1939). Hun werd dank gebracht voor alles
wat zij in de loop der jaren in het belang van
de V.V.V. hebben gedaan.
Het is ongetwijfeld de heer Van Mourik ge-
weest, die er voor heeft gezorgd dat Vorden
die bekendheid heeft gekregen welke het
thans heeft. Op zijn initiatief nl. op 2 April
1913 werd besloten, de Acht-kasteientocht per
rijwiel uit te schrijven. Deze to#h is tot nu
toe nog steeds de attractie voor de vele
vreemdelingen, die jaarlijks Vorden bezoeken
Een woord van hulde is hier zeker op zijn
plaats, aldus spr.
Ten . aanzien van de werkzaamheden van
V.V.V. in de afgelopen 50 jaar valt het op,
dnt. van 1904 tot na de bevrijding in 1945, het
zwaartepunt lag in het onderhouden van de
rijwielpaden in de buurtschappen, daarnaast
in het houden van de acht-kastelentocht, het
plaatsen van banken, het uitgeven van een

gids en het maken van propaganda. Na de
bevrijding heeft de gemeente de zorg voor de
rijwielpaden op zich genomen.
Na de oorlog werd ingezien, dat men niet kon
volstaan met de gasten een vacantie in de
mooie natuur aan te bieden, maar dat men
daarnaast in het seizoen, door het .houden van
een feestweek, concerten, demonstraties van
folkloristische dansen en andere evenementen,
de gasten een aangename verstrooiing in hun
vacantie moest bieden.
In die richting heeft het huidige bestuur het
dan ook gezocht. De evenementen, die de
V.V.V. jaarlijks de gasten aanbiedt, trekken
dan ook steeds meer bezoekers naar Vorden
aldus spr.
Dankbaar was de voorzitter voor de samen-
werking, welke de V.V.V. bij het samenstellen
van de evenementenlijst van de plaatselijke
winkeliersvereniging en van tal van plaatse-
lijke verenigingen op cultureel gebied onder-
vindt.
De vereniging ontving ieder jaar een subsidie
van de gemeente, de Marktvereniging en do
Boerenleenbank. De subsidie van de gemeente

uitsluitend bestemd voor het on-
van de rijwielpaden. Gelukkig is de

gemeente na de bevrijding van deze beperken-
de bepaling afgestapt en ziet zij nu in, dat het.
V.V.V. werk niet is een onder-onsje van
enkde enthousiaste n a i m u l i e f n c l H H M s , maai
wel degelijk van een vereniging, welke de
vooruitgang en de bloei van het dorp sterk

bevorderen.
rste gids is in 1940 door meester Kreb

bers samengesteld.
Het Ie concert voor de V.V.V. werd Zondag
25 Augustus 1907 door ,,Concordia" gegeven
in de tuin van hotel „Ensink". In 1934 werd
de Vordense bad- en zweminrichting ,,In de
Dennen" opgericht, een instelling die de trek
van vreemdelingen naar Vorden zeker heeft
bevorderd. Ten slotte is de hotel- en pension-
accomodatie in de afgelopen 50 jaar sterk
toegenomen. Ook een aantal zomerhuisjes
deed na de bevrijding de logeerruimte voor do
vreemdelingen aanmerkelijk toenemen.
De V.V.V. heeft in de afgelopen 50 jaar haar
bestaansrecht bewezen, alsdus spr. Zij is ge-
lukkig springlevend en vol enthousiaste plan-
nen voor de toekomst.
Spr. dankte tenslotte zijn medebestuursleden
voor de prettige sfeer in de bestuursvergade-
ringen.

STRAATPREDIKING
Heden, Zaterdagavond, zal op do hoek van de
Juliaj^laan weer een evangelisatiebijeen-
koni^B^worden gehouden. Ditmaal zal het
wooi^worden gevoerd door de heer Nolles
uit Bussum.

VORDEN'S ZAKENLEVEN

Alweer heeft een winkelpand in ons dorp een
belangrijke verfraaiing ondergaan. De manu-
facturenzaak van de heer Luth aan de Nieuw-
stad, heeft er een prachtige etalage bij ge-
kregen, waardoor dit pand nog meer dan voor-
heen, de aandacht trekt. Lichtgekleurde tegels
omlijsten het geheel en geven er een fijn
cachet aan. Het entree van de Nieuwstad is
or nog aantrekkelijker door geworden.

JAGERSSUCCESSEN

Door do hoor W. Lulofs Umbgrove werd op de
Brandenborch een prachtige 6-enter reebok
geschoten.
De heer Kamperman gelukte het in Epe even-
eens een mooie 6-enter te bemachtigen.

V.V.V. PROGRAMMA
Heden, Zaterdag, heeft de Jubileumtocht van
V.V.V. plaats voor wandelaars, fietsers, mo-
torrijders enz. Hiervoor waren Donderdag
± 250 aanmeldingen binnen, dus ook dit dool
van de feestweek zal wel goed slagen. Van-
avond kan men voor het laatst de feestvor-
lichting zien branden en zal het wel woor
druk worden in de Vordense straten.
Maandagavond gaan de wandelaars weer on-
der goede geleide op stap door Vordens na
tuurschoon.
Dinsdagavond is er oen oriënteringsrit voor
wielrijders. Hiervoor zal zeker ook veel
animo bestaan.
Woensdagmiddag de acht-kastelentocht voor
wielrijders.
Woensdagavond oen pianoconcert door de be
roemdg pianist Hans Osieck.

GEMEENTERAAD BIEDT V.V.V. EEN
NIEUWE BANK AAN

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan heeft
de gemeenteraad in een bijna voltallige zitting
het bestuur van V.V.V. Donderdagavond een
nieuwo bank aangeboden.
De loco-burgomeoster, do heor Lenselink
voerdo hierbij het woord on bracht door het
aanbieden van dit geschenk de dank tot uit-
drukking, dio do gemeente in de loop dor 50
jaren aan V.V.V. verschuldigd is. Hij hoopte
dat de bank con mooie plaats zou krijgen in
het dorp en noemde daarbij als voorbeeld het
plantsoen op het fraaie dorpsplein tussen de
kastanjes.
De ruime bank is geschilderd in een licht-gele
kleur met op de leuning de woorden „V.V.V
1904—1954".
De loco-burgomeestor eindigdo mol do wens
dat de samenwerking en de goedo verstand-
houding tussen V.V.V. en de gemeente tot in
lengte van dagen zou voortduren.
Burgemeester van Arkel dankte als v o o r z i l t e r
van V.V.V. hartelijk voor dit fraaie geschenk ,
waarbij hij met waarderende woorden ook de
overleden bestuursleden van V.V.V., in 't b i j -
zonder de heer van Mourik, herdacht, welke
zoveel voor het vreemdelingenverkeer gedaan
hoeft . Hij hoopte dat het gemeentebestuur en
V.V.V. or gezamenlijk in zullen slagen on/c
mooie gemeente Vorden nog meer vooruit te
brengen.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!



Jubileum Feestweek werd een groot succes,
TOUWTREKKEN EN MARKT

Dank zij het voortreffelijke weer, is de eerste
avond van de Vordense Lichtweek een groot

s geworden.
Om 7 uur begonnen de wedstrijden in het
\i nwtrekken om het kampioenschap van Vor-
don. Ruim 1000 bezoekers woonden deze
spannende wedstrijden bij, waarbij uiteinde-
l i j k de ploeg uit Delden zich weer de sterkste
toonde. Zij won ongeslagen de eerste prijs,
/ i j i i d e een wisselbeker met ƒ 50,—; tweede
werd Kranenburg, die ƒ 35,— ontving; 3 Veld-
wijk met ƒ 30,— en 4e het Dorp met ƒ 25,—
Do voorzitter van V.V.V., burgemeester van
Arkel , reikte de prijzen uit, waarbij hij do
< l c l nemende ploegen dank bracht, benevens
do winkoliersvereniging, die deze wedstrij
' I o n op touw gezet hebben. De scheidsrechte»
do heer Pieper uit Zutphen, benevens zij;
helpers de heren v.d. Peyl snr, Kamphuis s m
on J. v. Dijk werden eveneens in zijn dank
woord betrokken en kregen elk een aardig*
attentie.
Togen de avond werden in het dorp duizcn

gekleurde lanmpen en tientallen schijn
werpers ontstoken, die het dorp en vooral \
centrum in een zee van licht zetten.
Vanzelfsprekend waren het merendeels za
kenmensen, die de gevels van hun winkels
met tientallen, soms met honderden gekleur
<!e l a m p j e s verlicht hadden. Met de straat
verlichting kwam vooral de Nieuwstad goee.
voor de dag, terwijl ook de verlichting tan
de Pi-rpsstraat er wezen mag. De meeste fa
b r i e k e n , benevens de instellingen voor de
Landbouw en de Zuivel stonden in flootligj.it
evenals de openbare gebouwen, het
der G.T.W., het prachtig geboomte
dorpsplein, een molen en de Ned. Herv
Kerk.
Do deelname aan deze verlichting van^fcde
n .ü i i e u l i e r e n was niet overweldigend, doch
die moedoen mogen zich alle laten zien Een
van de feeëriekst verlichte tuinen is te
in de Wilhelminalaan, ook aan de Zutph
weg zijn een aantal huizen bijzonder mooi
verlicht, terwijl weer andere met tientallen
lampions een aardig effect wisten te berei-
ken. Het geheel is ongetwijfeld de moeite

waard en zal het bezoek van vreemdelingen
aan Vorden zeker stimuleren.
Op het Marktplein werd door de Vordense
winkeliers weer een old-Vordense markt ge-
houden, waar het enorm druk was. Er werdeii
door de boerinnen en de beertjes achter de
kramen en in de attractie-tenten ook thans
goede zaken gemaakt. Ook de verschillende
café's en in het Nutsgebouw was het tot
laat in de avond een drukte van belang, zo
dat deze eerste avond in alle opzichten bij-
zonder goed geslaagd is.

Lampionoptocht
Hoewel een onweer dreigde is de fakkelop
tocht bijzonder goed verlopen en zonder da'
de deelnemers een nat pak opliepen. Er be
stond wel animo voor deze rondgang, wam
toen tegen 9 uur de stoet, waarin de beide
plaatselijke muziekcorpsen meeliepen, zich in
beweging zette, had deze een respecta'
lengte. Ook vele pensiongasten en niet Ie
vergeten de hier kamperende padvinders en
leden van andere jeugdverenigingen namen
aan deze tocht met lampionnen deel.
Een en ander bracht weer honderden mensen
op de been en overal waar de stoet door de
verlichte straten trok, stonden de mensen in
rijen langs de weg. Ook het bestuur van
V.V.V. nam aan deze optocht deel.

CONCERT
Nog nimmer heeft een concert in de muziek-
tent zoveel bezoekers getrokken als Woens-
dagavond toen de Harmonie van de Gelderse
Tramwegen een concert aanbood in het kader
van de jubileumfeesten van de V.V.V.
Vooraf maakte dit kranige corps, met vooro
de geüniformeerde dames met de dieptro
men, de 4 eveneens in uniform gestok
junioren en de jonglerende tamboer-maitre,
een rondgang door het dorp, wat overal veel
bekijks trok.
Het concert dat dit corps daarna aanbood, was
van een uitstekend gehalte. Een hartelijk ap-
plaus was de beloning van deze, door uitzon-
derlijk goed weer begunstigde avond.
Door het grote aantal bezoekers was het
bepaald stil tijdens de uitvoering; het ware
beter geweest de kinderen bij een dergelijk
concert thuis te laten. De muziek was daar-
door nog beter tot haar recht gekomen.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot, de heer J. H. Boerstoel
behaalde in Den Haag de acte tekenen L.O
Een kranige prestatie voor deze 17-jarigo
jongeman.
De heer H. J. Klein Haneveld, slaagde voor
het examen Banketbakker.
De heer Fré Simonis, werkzaam bij de heer
B. A. Mombarg, behaalde het diploma kleer-
makersgezel B, (groot werk.)

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD

De Hengelaarsvereniging ,,De Snoekbaars"
hield Zaterdagmiddagz haar tweede onder-
linge hengelwedstrijd in dit seizoen. Het was
de uitgestelde wedstrijd van 17 Juli. Ook
thans werd er weer gevist in het Kanaal te
Eefde.
Om 5 uur werd er geloot in café ,,De Zon"
waarna de 39 deelnemers naar het Kanaal
trokken. Er werd gevist van 6—8 uur. De
vangst was weer gering. Vijf deelnemers
vingen een bovenmaatse vis.
De prijsuitreiking had weer in het café ,,De
Zon" plaats. De uitslag was als volgt: 1. H.
Bruggink; 2. B. Vlogman; 3. G. Hellewegen,
4. A. Meenink; 5. Th. Eckhart.
De prijzen bestonden uit gebruiksvoorwerpen
on tiengelsportarukelen De volgende onder-
linge wedstrijd /al -Hiouden worden in de
IJssel en wel op Zaterdagmiddag 21 Augustus
van 16—19 uur.

PLECHTIGE HERDENKING
In verband met het feit dat de Voetbalver
eniging Vorden op l Augustus 25 jaar be-
stond, heeft Zondagmorgen op de Algemene
Begraafplaats alhier een korte plechtigheid
plaats gevonden ter herdenking van de door
de dood ontvallen leden van de voetbalvereni-
ging. Nadat aan de ingang van het kerkhof
door bestuur en enkele leden een ogenblik
stilte in acht werd genomen, werden op de K
graven van de overleden leden, w.o. 2 oprich-
ters, te weten de heren A. C, Kost en Fr.
Jansen, bloemen gelegd. Er werd niet ge-
sproken.

UITSLAG VEhLICHTINGSWEDSTRIJD
Een jury bestaande uit de heren J. M. Ger-
mans, Warnsveld, W. H. Kruithof, Zutphen
en L. de Nood uit Zutphen had de moeilijke
taak om de talrijke verlichting in verband
met de jubileumweek te keuren.
Maandagavond vond deze beoordeling plaats
De uitslag luidt als volgt: Ie pr. E. J. van
Tongeren, Wilhelminalaan; 2e pr. J. W. Ems-
broek (Gems), Zutphense weg; 3e pr. W.
Kamperman, Ruurlose weg; 4e pr. M. C. van
Mourik-Spoor, Zutphense weg; 5e pr. G. J.
Barink, Nieuwstad; 5e pr. M. Terpstra, Zut-
phense weg; 7e pr. J. F. M. G. d'Aumerie
Zutphense weg; 8e pr. J. M. v. d. Wal, Dorps-
straat; 9e pr. G. P. Vogtlander, Zutphonst
weg; 10 pr. Straatverlichting Dorpsstraat; l l e
pr. Straatverlichting Nieuwstad.

PIANOCONCERT HANS OSIECK

Op uitnodiging van V.V.V. Vorden en het
Nutsdepartement Vorden komt do e m i n e n t e
pianist Hans Osieck, die1 in hot buitenland
reeds vele lauweren oogstte en ook al twee
keer op een Nutsavond do Nutsleden dood ge-
nieten van zijn prachtig spel, op Woensdag
J l Augustus een pianoconcert geven in l ie t
Nutsgebouw. Het programma omvat werken
van Beethoven, Mozart, Tschaikowsky on
Chopin; muziekwerken, die iedereen die vai .
pianospel houdt, in het gehoor liggen. Vergooi
dus niet om naar dit optreden van een be-
roemd pianist te gaan luisteren.

UITSTAPJE

De winkeliers van „de Spar" hebben hun klan-
oen prettige dag bezorgd door hel

Ion van een uitstapje langs do R i j n in
Island. In 5 bussen namen ru im 200 klan-

ten aan d i t i i i i s l a p j e deel. O.m. werd een bo-
/ook gebracht aan Köningswinter aan de Rijn.
Tegen middernacht kwam het gezelschap /eer
voldaan van de reis terug.

Contact is in Vorden onmisbaar geworden

TARWEREGELING OOGST 1954
VOOR GELDERLAND.

De P.V.C, voor Gelderland deelt mede dat in
zijn provincie voor alle verbouwde tarwe een
aanslagregeling geldt. Deze regeling houdt in,
dat, na taxatie van de te verwachten op-
brengst aan alle daarvoor in aanmerking ko-
mende telers een leveringsverplichting zal
worden opgelegd. Bij de vaststelling van do te
leveren hoeveelheid zal voor elke teler do
opbrengst van 30 are van levering worden
vrijgesteld, welke 30 are bedoeld is als te le rs -
premie. In het algemeen zullen dus alleen do
telers van meer dan 30 are tarwe een l
ringsaanslag ontvangen. Telers die geen aan-
slag ontvangen, zijn evenwel verplicht orn alle
tarwe, welke zij niet voor gebruik op eigen
bedrijf wensen te bestemmen, tegen inont-
vangstname van een T-afleveringsbewijs af te
leveren aan erkende tarwehandelaren. Dit-
zelfde geldt overigens ook voor wel aange-
slagen telers die een grotere hoeveelheid voor
verkoop beschikbaar mochten krijgen dan hel
kwantum waarvoor zij een aanslag ontvingen.
De aangeslagen telers kunnen aan hun leve-
ringsverplichting voldoen door aflevering van
hun tarwe aan erkende tarwehandelaren of
erkende zaaizaadhandelaren, zulks tegen ge-
lijktijdige inontvangstname van een T-ailove-
ringsbewijs, resp. Z.T.-afleveringsbewijs. Deze
afleveringsbewijzen moeten zorgvuldig wor-
den bewaard.
Tenslotte zij vermeld dat het vervoerverbod
van tarwe van kracht blijft. Dit b e t e k e n t dat
alle vervoer van tarwe steeds gedekt moet
zijn door een geleidebiljet. Bij verkoop moet
dit geleidebiljet worden uitgeschreven door
de kopende handelaar. Bij vervoer naar en
van een opslagplaats, zonder dat eigendoms-
overdracht plaatsvindt, <ttioet een z.g. R-ge-
leidebiljet aanwezig zijn, hetgeen bij de PI.
Bureauhouder moet worden aangevraagd.
Voor partijtjes van 250 kg en minder, w
rechtstreeks vervoerd worden van het bed r i j l
van de teler naar het bedrijf van de molenaar
is geen geleidebiljet vereist. In dat geva l is
het voldoende dat aan de zak(ken) een label
wordt bevestigd waarop naam en adres van
teler en molenaar zijn vermeld.

De Prov. Voedselcommissaris
voor Gelderland,

Ir. W. Kooy.

Contact wordt in 1140 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan well\
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!



Gevraagd wegens hu-
welijk der tegenwoor-
dige, voor l Sept. een
meisje voor d. en n.,
geheel zelfst. Aanm.
na 10 Aug.
Mevr. Heimens, Burg.
Dijkm.weg l, Zutphen
Telef. 3155.

Net meisje gevraagd
voor d. en n., niet ben.
18 jaar. H. LUTH,

Nieuwstad 4

Gevraagd
een meisje

voor enkele halve d. p.
week. J. Bruggeman,
Almenseweg

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
Toom biggen te koop
en een meisjesfiets v.
leeft. 7 a 10 jaar.
W. Rietman, Hackfort
„Oldenkamp".

Toom biggen te koop
bij J. H. M. Meme-
link, Delden B 89.

Te koop 3 beste biggen
H. Hoetink,

Hackfort C 37

Biggen te koop bij
H. L. Memelink,

Hengeloseweg

Te koop een in goede
staat zij ndehaardkachel
(alles brander) en 3
ladders van 8 sporten
Wed. Brinks, 't Hoge 3

Te koop een dames-
rijwiel of ruilen voor
herenrijwiel.

Enkweg 6

Fa* Martens
VORDEN

ZONDAG A.S. op het

PAX-TERREIN

te Hengelo-G n.m. 3 uur
Internationale

voetbalwedstrijd

Rheingold l - Go-flhead l
(Emmerich Dld.) (Deventer)

Voorverk. van kaarten bij Sig.mag. Eijer-
kamp Vorden en Café Schoenaker Kranenburg

In verband met vacantie komt

JOH. DERKSEN
a.s. week van 9 t.m. 14 Aug.

NIET venten
f De winkel is als gewoon geopend j

Straatprediking
Hedenavond 7 Augustus

Evangelisatie-samenkomst
op de hoek vaj

Aanvang 8 uur. Spreker
uit Bussum.

Ie Ju l iana laan

leer B, P. Nolles

Onderstaande schoenwinkels, respec-
tievelijk reparatiebedr^«i zijn

wegens

vacantie gesloten
van 16 t.m. 21 Aug.

(d.i. dus vanaf Maandag over een week)

H. G. Albers
A. Jansen
Timmer, Kranenburg

H. Visser
H. G. Wullink

WEGENS HUWELIJK

ZATERDAG 14 AUGUSTUS

De gehele dag

GESLOTEN

Firma PONGERS,
NIEUWSTAD 10

v.v.v.
Maandag 9 Aug. Avondwandeling

Vertrek 7 uur van het
Marktplein.

Dinsdag 10 Aug. Orlënteringsrit
voor wielrijders. Vertrek n.m.
7 uur van het Marktplein.

Woensdag 11 Aug. achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek half twee van
het Marktplein.

Woensdag 11 Aug. Piano-recital
door Hans Osieck
Aanvang 8 uur in 't Nutsgebouw

l AMBACHTSSCHOOL

ONTVANGEN

grote partij

OVERALLS
in blauw - khuki - wit

OP AL ONZE GOEDEREN 10%
KORTING T.E.M. 14 AGUSTUS

Bedrijfskledinghu is

Fa K. BODDEtf ZN.
Zutphen

Groenmarkt l — Hoek Barlheze

Voor goed verzorgd DRUKWERK

tegen billijke prijzen

naar

Drukkerij Woiters, Nieuwstad, Tel. 404
Op het kantoor van de „E M P O"
Rijwïelfabriek H. B. Emsbroek te Vor-
den is plaats voor:

a.) EEN TELEFONISTE,
liefst met Mulo opleiding.

b.) Een jongste bediende,
mnl. of vrw. Leeftijd
i 16 jaar. Mulo opleiding is
niet vereist.

Sollicitaties zowel mondeling als schrif-
telijk.

Wegens vacantie

G E S L O T E N
van 8 t.m. 14 Aug.
G. H. Lenselink-

ten Have
Coupeuse Lerares

IJQTISPflSNÉCUTE

OLS UET KOMTVON:
Bakker Schmink

Telefoon 384

MODERNE
naar de eisen ingerichte

Voetverzorgings-
en Pedicure-inr.

„MARIE-LOUISE"
*

Gratis voetonderzoek
Pijnloos en steriel pedi-

curen

Leverancier van steun-
zolen, naar gips en
blauwdruk, elastieken
kousen en bandages aan
Ziekenf.leden, OGZO

Med. gedipl. voetkundige
Chiropodist

A. J. B .S IEMERINK
't Hoge 47 Vorden

VAN

9 t.m. 15 Aug.
ZIJN WIJ

GESLOTEN
WEGENS

VACANTIE

G. H. STRUIK

VOETBAL
Vorden I heeft het Zondag in Lochem tegen
Mcirkclo I niet kunnen bolwerken. In de demi-
f inal r werd met 5—3 van deze club verdiend
verloren.
Doordat Vorden met een invaller voor de
. . ' d i l s l i a l l ' u i t k w a m , kree^ d c > l i n k s b u i t e n van
Markelo te veel bewegingsvrijheid, waarvan

deze eminente speler een goed gebruik maak-
t e door een d r i e t a l doelpunten te scoren. Ook
de overige spelers van Markelo gaven prima
spel te zien en de/e jeugdige, goed getrainde
ploeg, zal in de komende competitie wel meer
v, i n z ich l a l en boren.
De Vordense voorhoede kreeg in de ee i s l e
helft van de wedstrijd maar weinig kansen,

en dank zij de stugge achterhoede van Mar-
kelo bracht zij hel n i e t ve rde r dan één doel-
p u n t doof een penalty. In de tweede helft wist
Markelo de stand op te voeren tot 5—l, waar-
na dr Vordense voorhoede tweemaal wist te
d o e l p u n t e n , waarmee het. einde kwam.
Dooi van Lochem II met 2—O te winnen, legde
Markelo hierna beslag op de wisselbeker.



Wilt u zich
voortaan

electrisch scheren?
Komt het bij ons
dan eens

vrijblijvend proberen!
RADIO PELGROM

Vert. Maxwell

EEN PRACHT
theeservies
voor f 11.95
bij

KEUNE
beter - goedkoper

FA. MARTENS
Vorden

Uw adres voor

Pluimvee
IS

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden

GEVRAAGD

Naai-enVerstelwerk
G. WASSINK, B 29
Vorden, Costumière

IS UW

GRASMACHINE
BOT
HET ADRES
Henk van Ark

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Hipius, Zulpiien

V.V.V. VORDEN
MIJ. TOT NUT VAN T ALGEM.,

DEPARTEMENT VORDEN

Woensdag 11 Aug. '54
8 uur
in het Nutsgebouw te
Vorden

HANS

Mondscheinsonate van L. v. Beethoven
Mozart, Tschaikowsky, Chopin

Entree f 1.— en f 0.75

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal
's avonds om half acht en in voorverk.
bij de fa Eijerkamp, Sigarenmagazi'jn
„'t Centrum", bureau V.V.V. Vorden.

Het neusje van de zalm
Voor ieder bereikbaar

een KIBBELWANDIGE

SNEL-VW\SMACHINE
gebouwd volgens de internationale
veiligheidsvoorschriften
voor slechts f 178.—

Komt zien, wij^Ê^nonstreren graag voor u

KEUNE
BETER - GOEDKOPER

Knollenmarkt Hengelo-G.
Woensdag 11 Aug. a.s.

DE GEHELE DAG

Dansmuziek
Aanvang v.m. 10 uur

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
11 AUG.

(Knollenmarkt)

te Hengelo (Gld.)
Tevens keuring van Warmbloed- en
Koudbloedveulens.

De Marktvereniging

Uw voordeel Ons gemak

Velen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs l̂ ^p publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

NOG AF TE GEVEN;

Origineertelria Knolzaad
en

Half lang Andijvieblad
Alle soorten kunstmeststoffen voor
knollenbemesting.

We ruimen een partijtje kalkstik-
stof op voor f 10.— per 100 kg.

Fa. J. W. ALBERS
ADVERTEERT IN CONTACT

Vereniging tot bevordering van het Marktwezen
te Vorden

MARKTLOTEN
voor wederverkopers vanaf

HEDEN VERKRIJGBAAR bij de

heer H. Klein Brinke,

Stationsweg 18.

Verloting goedgekeurd d.d. Min. v. Justitie bij beschikking van 29 Juli
1954, No. L.o. 520/025.

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
9
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN

's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"
Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoonigoed ? ?

Te koop prima moes-
appels. H. G. Breuker,
t Enzerinck

Te koop l 15 are haver
met gerst. Briefjesinlev.
tot Maandagavond 9
Aug. bij H. Massen,
Hengeloseweg B 2

Te koop beste r.b. dr.
maal, met goede melk-
lijsten, a.d. teil. 13 Aug.
A.J. Vruggink, „Riet-
huis", Delden.

Rogge te koop aan de
gast. H. Korenblik,

Veldwijk C 85a

Prima jonge hond te
koop. Kerkstraat 11

Vorden

Voor
mestkuikens

naar:
Weenk's Broeden]
Linde

Telefoon 559

Te koop nieuwe gra-
mofoon-versterker, 10
watt. Te bevr. Bur.
Contact.

Te koop geplukte ap-
pels, Yellow Transpa-
rant bij R. Mennink,
Wildenborch.

Te koop 60 are hooi-
gras. Briefjes worden
ingewacht t m Donder-
dag 12 Aug. bij E. J.
Voskamp, Linde E 38
Vorden.

Wegens vacantie
GESLOTEN

v. 91.m. 14 Aug.
Mej. H. J. Z O M E R

Gedipl. Coupeuse
Molenweg 6, Vorden

Kampeertenten
en
Luchtbedden

te huur

G. W. Luimes

met een goede

voorraad en onder
garantie feveréaar


