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FILM IN VORDEN
Heden Zaterdag; 22 Augustus wordt in het
Nutsgebouw de grootste succesfilm der
laatste tijden vertoond n.m. Don Gamillo,
naar de meesterlijke roman van Giovanni
Guareschi. Voor de velen die het boek ge-
lezen hebben is een aanbeveling om de film
te gaan zien, werkelijk overbodig, daar de
ipersrecensies het er over eens zijn dat de
film nog beter is dan het boek.
Voor degenen, die het boek niet kennen,
zal het goed zijn met de film kennis te
maken, daar ze ons een strijd laat zien
tussen goed en kwaad en dit op een wel
zeer originele en humoristische wijze. Het
is een aaneenschakeling van geestige en
verrassende vondsten, dit; een climax be-
reikt in de grandioze slotscènes.
In het voorprogramma ziet u flitsen uit
de Tour de France.

TERREINWEDSTRIJDEN
Op Zondag a.s. zullen de motoren daveren
over het prachtige landgoed 't Zand bij
Hengelo-G. ten bewijze dat de jaarlijkse
terreinrit Oost-Gelderland weer gehouden
wordt.
Volgens insiders mogen ditmaal bijzonder
spannende races verwacht worden, daar
zowel in de junioren- als in de hoofdklasse
de kampioenen van dit jaar en vorige jaren
hebben ingeschreven. Aan de start ver-
schijnen rijders met nationale en inter-
nationale ervaring zoals H. Rietman, Bau-
doin, Clynk,' Koning, Selling, Koops en vele
anderen die reeds vele lauweren oogstten.
Beide klassen zijn sterk bezet zodat een
zware strijd te verwachten is.
De bezoekers zullen de strijd gemakkelijk
kunnen volgen door de luidsprekerinstal-
latie, onverschillig op welk punt van het
circuit men de fascinerende verrichtingen
van deze toprijders gadeslaat. De weg naar
het circuit is gemarkeerd met de „Motul"
en witte K.N.M.V.-pijlen. Parkeergelegen-
heid nabij het circuit op het landgoed.
K.N.M.V.- leden en leden van motorclubs
dienen zich met hun liclmaatschapskaarten
te vervoegen aan de kassa der K.N.M.V.,
ingang vanuit Hengelo.

CONCOURS-SUCCES
Op het te Angerlo gehouden Concours-
hippique won in de rubriek warmbloed
fokmerriën tweespannen, landbouw-inspan-
ning, de heer G. Wuestenenk „Weideman"
met de paarden Famisa en Ivisa de eerste
prijs alsmede de in deze rubriek beschik-
baar gestelde wisselbeker.

GESLAAGD
Op het te Rotterdam gehouden examen
slaagde voor het textiel-brevet onze oud-
plaatsgenoot de heer G. J. Elbrink.
Mevr. J. Snvit-Gosselink slaagde te Drie-
bergen voor het diploma Behandeling fijne
Vleeswaren.

Kerkdiensten Zondag 23 Augustus.
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds Van Arkel, van Ruurlo.
10.15 uur Dr Bartels, voorz. v. d. Jonge Kerk.

Medler.
10 uur Ds M. S. J. de Jong, van Noord-
wijkerhout.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema.

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

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 22 Aug. t.e.m. Zondag 23
Aug. Dr Lulofs, telefoon 255 bij geen geh.
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 84 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 35.— tot f 45.—
per stuk.
De handel was redelijk

Wrgelijke stand 14 Aug.—20, Aug. 1953.
Geboren: z. v. H. J. Eggink en E. G.
Eggink-Bulteii; z. y. B. J. A. Pelgrom en
G. M. Pelgrom-Reuvers; z.' y. B. de Bruijn
en G» F: de Brurjn-Scholten.
'Ondertrouwd: J. W. A; Dickman en J. J.«rtman; H. Sjouken en W. J. Nijenhuis.

huwd: J. Wi, Koerselman en M. Uit-
beijerse; H. J. Rothman en A. Mensink;
R. Groot Nuelend en G. Nijenhuis.
Overleden: H. Weenk, m.,' oud 52 jaar,
overleden te Zutphen.

INVASIE VAN COLORADOKEVERS
Dezer dagen heeft men in de buurtschap
Delden een invasie van coloradokevers be-
leefd, die veel weg had van een sprink-
hanenzwerm. Als een zwarte wolk van
enkele tientallen meters doorsnee kwam de
zwerm kevers laag over de velden aange-
vlogen en streek neer op het gele zaïidy
,waarmee de stratenmakers bezig waren de
verharde weg door Delden aan te leggen.
De weg ter plaatse was in een oogwenk
bedekt met een zwart-grauwe massa
krioelende kevers, die zich direct daarop
op de omliggende aardappelvelden ging
verspreiden. De boeren hebben onmiddel-
lijk de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
gewaarschuwd, die ter plaatse arriveerde
om de nodige maatregelen te treffen. Met
sproeiers ging men de gehele omgeving in-
tensief bewerken met een extra sterke
dosis sproeimiddel, waardoor duizenden
kevers de dood vonden. Niettemin meent
de Voorlichtingsdienst dat hiermede de in-
vasie niet geheel en al verdelgd is en blijft
een yoortdurende controle geboden. Men
vreest dat de insecten toch nog kans heb-
ben gezien een grote hoeveelheid eitjes te
leggen, zodat de landbouwers ook in het
komende voorjaar hier op hun quivive
dienen te blijven.

NEDERLAAG-TOURNOOI
Als eerste tegenstander in het nederlaag-
jtournooi krijgt Vorden I a.s. Zondag be-
zoek van het sterke Zutphania I. Zutphania
behoort tot een der sterkste elftallen uit
de vierde klasse der K.N.V.B. en vooral de
laatste tijd blijkt dit elftal heel wat mans
te zijn. Vorden probeert een nieuwe op-
stelling, doch we geloven toch niet dat zij
het tegen de Zutphenaren tot een over-
winning zal brengen. Niettemin kunnen de
geel-zwarten van deze wedstrijden iets
leren en vooral tegen een sterke club
komen de zwakke plekken veelal duidelijk
naar voren. We verwachten a.s. Zondag
daarom goed voetbal te zien en de Vor-
denaren zullen er wel voor zorgen de
nederlaag zo klein mogelijk te houden.
Vooraf om l uur speelt Vorden II even-
eens in dit tournooi tegen Zutphania III.
Deze wedstrijd kan een spannend verloop
hebben ondanks het feit dat Zutphania een
klasse hoger speelt dan de Vorden-reser-
ves.
Vorden III trekt naar Eefde om daar op
ilc^fcrie-wedstrijden te spelen tegen Ratti II
in^r tweede ronde.
De junioren A en B nemen Zondag deel
aan het jeugdtournooi van Pax. Zij spelen
daar^resp. tegen Pax b en Kcyenb. Boys a.
Het B-elftal speelt om l uur en het A-elf-
tal om 2 uur.

UITSTAPJE JUNIOREN
Met een viertal auto's hebben de Vorden-
junioren A en B Zondag een uitstapje ge-
maakt onder leiding van de junioren-com-
missie. De tocht ging eerst naar Hall-Eer-
beek, waar op het veld van S.H.E. icgen
de A en B junioren van deze vereniging
gespeeld werd. Vorden A verloor van S.H.E.
A met 2—l en Vorden B won van S.H.E. B
met 7—5. Vervolgens gingen de jongelui
naar de uitspanning „De Woeste Hoeve",
waar de dag verder gezellig doorgebracht
Merd, waarbij de nodige tractatie nietw?rd
vergeten.

EREHAAG MET POLLEPELS
Toen de heer J. Koerselman en mej. Uit-
beijerse vorige week op het Mordense ge-
meentehuis in het huwelijk traden, schreed
het echtpaar bij het verlaten van de trouw-
zaal door een niet alledaagse erehaag van
dames en heren, die met pollepels als het
ware een erepoort vormden. De dames en
heren waren afkomstig uit het herstellings-
oord Decanije, waar de bruid lange tijd de
scepter heeft gezwaaid in de keuken. De
erehaag was uitgebreid met palmen en
bloemen. Ook de collega's van de bruide-
gom, die als besteller bij de G.T.W. in
dienst is, lieten zich niet onbetuigd en
sloten zich bij de haag aan met vracht-
auto's en de bakfiets, waarmee de bruide-
gom dagelijks zijn bestellingen wegbrengt.
Dat een en ander een enorme belangstel-
ling trok, laat zich begrijpen.



MISLUKTE ORIENTERINGSRIT
Een vrij groot aantal deelnemers had Zon-
dagmiddag gehoor gegeven aan de oproep
van V.V:V.J om deel te nemen aan de oriën-
teringsrit per rijwiel, waarbij om 2 uur,
vanaf het marktplein gestart zou worden.
Doch hoe de deelnemers ook wachtten, er
liet zich niemand van V.V.V. noch van de
Commissie, zo deze er is, zien, zodat ineri
ten einde raad zeer teleurgesteld huiswaarts
trok. Schijnbaar wordt dit onderdeel van
het V.V;V.-programma maar stiefmoeder-
lijk behandeld, daar de voorlaatste oriën-
teringsrit ook al door een organisatie-fout
afgelast moest worden. Het zou wel aan-
beveling verdienen om, voordat V.V.V. een
weekprogramma vaststelt, eerst eens te
informeren of de voorbereidingen wel ge-
troffen zijn. Dit voorkomt én voor het
publiek én voor V.V.V. teleurstellingen.

M.Y.V:-ATTRACTIES
Voor heden Zaterdagavond staat een oriën-
teringsrit voor motorrijders en automobi-
listen op het programma. De start vindt
om 6 uur bij Hotel Brandenbarg plaats.
Maandagavond trekken de heren Norde en
van Roekei er weer met de wandelaars op
uit voor een tocht door Vordens prachtige
omgeving en Woensdagmiddag komen de
fietsers aan de beurt voor de bekende acht-
kastelentocht.
Op Maandag 31 Augustus zal volgens het
programma het seizoen officieel worden
gesloten met een concert in de muziekj^K,
waaraan alle muziek- en zangverenigingen
zullen medewerken.

FEESTAVOND VOETBALVER.
Volgens achterstaande advertentie geeft de
voetbalvereniging Vorden voor haar
teurs en leden volgende week Za
een feestavond in Hotel Bakker. Door het
toneelgezelschap Deventerweg Kwartier uit
Zutphen zal een spannend en dikwijls
humoristisch toneelstuk opgevoerd worden.
Het DWK-toneel bestaat uit geroutineerde
krachten en gezien het grote succes dat
deze ver. in tal van opvoeringen geoogst
heeft, belooft deze avond ook in Vorden
een succes te worden. Na afloop is er bal.

AANBESTEDING
De aanbesteding van de herbouw der boer-
derij van de heer H. Houtman, onder
architectuur van de heer P. Bakker, had
tot resultaat:
Massa: J. H. Tragter, Borculo f 16.235.—,
J. H. Nijkamp, Lochem f 15.810.—, G.
Bargeman en Zn.,' Vorden f 15.250.—,' G.
M. E. Weenink en Zn.; Vorden f 15.205.—,
fa H. J. Eggink, Vorden f 15.153—, Z.
Smeenk, Vorden f 15.135.—, H. J. Bos,
Vorden f 15.002.—, H. J. Polman en Zn.,
Lochem f 14.962.—, D. J. Groot Roessink,
Vorden f 14.948.—, J. W. Bijenhof en
Zn., f 14.950.—, D. J. Harmeliiik en Zn.,
f 14.885.—, J. Lubbers en Zn., Vorden
f 14.815.—, H. N. A. Bijenhof en Zn.,
Vorden f 14.732.—, H. Groot Roessink,
Hengelo-G., f 13.830.—, G. J. Harmsen
én Zn., Vorden f 13.579.—.

REEBOKKEN GESCHOTEN
De heer B. Berenpas „Prinsenhoeve'' heeft
twee mooie reebokken geschoten.

•

HERSENGYMNASTIEK
In het Nutsgebouw werd onder grote be-
langstelling een wedstrijd gehouden inher-
sengymnastiek. Aanwezig waren ruim 1.50
personen. De strijd ging tussen een groep
V ordenaren en een groep vreemdelingen.
Vorden won met 8 pnt. tegen vreemde-
lingen 7 Vu pnt.

VOLKSFEEST LINDE
Onder het motto ,,Wie gezellig feest wil
vieren, moet in Linde komen zwieren!"
zal op Donderdag 3 Septemebr a.s. weer
het vanouds bekende Volksfeest in de
Buurtschap Linde plaats vinden.
Er zullen weer diverse vermakelijkheden
plaats hebben o.a. vogel- en belschieten.
Het kinderfeest voor ALLE schoolgaande
kinderen beloofd dit jaar iets moois te
worden o.m. door de verschillende attrac-
ties als gratis draaien, poppenkastvoor-
stellingen en de nodige tractaties. Voor
de jongelui zal er 's avonds volop ge-
legenheid zijn in de prachtig versierde
danssalon hun hart op te halen. Zie adv.
volgende week.

RATTI-NIEUWS

In de finale van de series, welke j.l. Zon-
dag door de Keyenborgse Boys waren ge-
organiseerd, kwam Ratti I uit tegen Pax 2.
Kennelijk had de Ratti-ploeg deze wed-
£trijd te licht opgevat en de Pax-reserv
onderschat. Wel waren de Rattianen
gehele wedstrijd sterker, doch doelpunten
werden er niet gescoord, ook al door het
stugge verdedigen van Pax.
De rust ging in met O—0. Na de thee weer
hetzelfde spelbeeld. Halverwege de tweede
helft lanceerde Pax een goede aanval ei|
met een verrassend schot werd de Ratt^
keeper gepasseerd. Ratti probeerde nog
een gelijkspel te krijgen, doch de Henge-
loërs gaven niet toe en behaalde Pax met
deze l—O overwinning de eerste prijs in
de tweede afdeling A. Ratti I verwierf de
tweede prijs.
De Ratti-reserves speelden een zeer ver-
dienstelijke wedstrijd tijdens de series van
de Sportclub Eefde, door Warnsveldse Boys
III een O—O gelijkspel af te dwingen.
Ratti II won na strafschoppen.
Beide Ratti-elftallen nemen a.s. Zondag
deel aan de volgende ronde der series te
Eefde. Ratti I speelt tegen A.Z.G. 5 en het
tweede elftal komt uit tegen onze plaats-
genoten Van Vorden 3. Bij een eventuele
overwinning zal Ratti I om 4.10 uur weer
spelen en het tweede team om 3.25 uur.

UITSTAPJE MISDIENAARS
Woensdag maakten een 18-tal misdienaars
van de St. Antonius van Paduaparochie
te Kranenburg en de kapel te Vorden,
onder leiding van Kapelaan Z. Frank-
huijzen, O.F.M.' hun jaarlijkse uitgaansdag.
's Morgens werd in alle vroegte gestart en
ging de tocht voorspoedig per G.T.W.-bus
via Zutphen en Arnhem naar Nijmegen.
Per stadsbus ging het naar de Nebo a.d.
Groesbeekseweg en na bezichtiging van dit
massale gebouw werd de tocht per voet
voortgezet naar Brakkenstein. Hier was
een grote landelijke misdienaarsdag ge-
organiseerd, waarop o.a. ook een groot
ppenluchtspel werd vertoond, waar allen

bijzonder van hebben genoten. Ook de
nodige tractaties werden niet vergeten. Om
2 uur ging de reis vervolgens naar het
mooie dorpje Alverna bij Wijchen, waar
men enige tijd te gast was in het klooster
der Paters Minderbroeders aldaar. Via de
Keizer Karelstad werd de terugtocht wen-
aanvaard en arriveerde men uelgemoed
tegen 10 uur op de Kranenburg.

E.H.B.O. PLEISTERACTIE
De pleisteractie ten bate van de E.H.B.O.
heeft voor de parochie Kranenburg en
Vorden tezamen f 126,34 opgebracht.
Vorig jaar was het bedrag f 76.—.

DUBBELE BOEKENTASSEN
in leer en linnen, voor uw zoon of
dochter die gaat studeren.
Koopt bij ons, dan koopt u wat goeds!

G. W. LUIMES, Vorden, Tel. 421

Nederlaag-tournooi
A.s. Zondag;

l uur Vorden II—
Zutphania III

uur Vorden I—
Zutphania I

S^tttemaal voordelen

CENTRA

^

bij

Deze week:
3 stukken palmolivezeep 75 et
3 stukken Cadunzeep 75 et
l stuk Castellazeep
plus l grote tube tandpasta 83 et

Onze succes-kof fle l e soort
van 210 voor 189 et

200 gr. prima cacao 59 et
250 gr. brosse biscuit 37 et
250 gr. zandrondjes 49 et
250 gr. bitterkoekjes 55 et
250 gr. allerhande (Kreijenbr.) 59 et
200 gr. koffieballetjes 39 et
200 gr. vanille toffee's 39 et

Huismoeders in Vorden,
aarzel niet langer,
doet uw voordeel,

want...

PARDIJS
heeft het voor u

tCog is het tijd . . .
uw jonge hennen te enten!

Steeds verse en t s tof voorradig
van Laboratorium Dr de Zeeuw
in verp. v. 30, 50 en 100 dieren

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. v. d. WAL - Gediplomeerd Drogist



Voor de vele bewijzen
van deelneming ont-
vangen tijdens de ziekte
en bij het overlijden
van onze geliefde Va-
der en Grootvader

Albert Tjoonk
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
A. J. VRUGGINK

Vorden, Aug. 1953
„Riethuis"

Dr W. N. LULOFS

met vacantie afwezig
vanaf Dinsdag 25 Aug.
namiddags na de zit-
ting van de consulta-
tiebureaux tot en met
Zondag 13 September.
Dr de Vries neemt
waar, spreekuur uit-
sluitend van 8 tot half
10.

VORDENS
MANNENKOOR

A. s. Maandag 24 Aug.

repetitie
Opkomst dringend

gewenst
Programma Doetin-
chem 6 September.

Wegens vacantie

gesloten
vanaf Maandag 24

Aug.t.e.m. Donderdag
27 Aug.
G. H l L F E R I N K

T HOGE 39.

VERS UIT DE O VEN

Zandgebakjes
* 8 cent per stuk *

Bakker Schmink
Telefoon 384

Op Zaterdag 29 Augustus hopen wij met X
onze geliefde Ouders en Grootouders V

J. BRUMMELMAN
en X

H. C. BRUMMELMAN-LUBBERS X

de dag te herdenken waarop zij voor Q
40 jaar in de echt werden verbonden, f
Dat de Here hen nog menig jaar voor
elkaar en voor ons mag sparen is de
wens van hun dankbare

kinderen, verloofden en
kleinkinderen.

Vorden, Augustus 1953.

X Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 5 uur op
„'t Alderkamp" B 61 Vorden.

fcioososc

PROFITEER!

Heden overleed in 't Algemeen Zieken-
huis te Zutphen onze zo inniggeliefde
Man en der kinderen zorgzame Vader

HERMANUS WEENK
Echtgenoot van Aaltjen Lindenschot

in de ouderdom van ruim 52 jaren.

De Here trooste ons in dit zo smartelijk verlies.

Uit aller naam:
Fam. de Wed. H. WEENK
Kinderei^m verloofde.

VORDEN, 19 Augustus 1953.
„'t Geurken"

De begrafenis zal plaats hebben heden Zaterdag
22 Augustus om 1.30 uui op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Ik voel me niet goed * + +

&et Jarvobrood
en u voelt zich kiplekker!

SC H U Rl N K bakt het voor u

Aan belanghebbenden wordt hierdoor
meegedeeld dat de lessen aan de
O.L.S. in het Dorp worden hervat op
Dinsdag 25 Augustus a.s.
Schooltijden: 8.45-11.45 en 1.15-3.15 u.

J. G. VEDDERS, H. d. S.

% 200 gr. zomertoffee's 39 et

0 250 gr. mooie pruimen 45 et

0 200 gr. mooie abrikozen 55 et

0 Prima slaolie, per fles 159 et

0 250 gr. prima koffie, v.a. 145 et

0 250 gr. fijne gekruide
speculaas 39 et

Levensmiddel en bed rijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

B. DE BRUIJN
HET HOGE 22

Opleiding voor het pracktijkdiploma
BOEKHOUDEN en het
MIDDENSTANDS-DIPLOMA

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

CONCERT -

Alpenkapel met jodelzang
a*s* Zondag 23 Aug»

Café KrijtJW'ichmond
Aanvang 7 uur.

^feestavond
Voetbalver. Vorden

op Zaterdag 29 Aug. in zaal Bakker
Aanvang 8 uur precies

Opgevoerd wordt het mysteriespel

De kat en de kanarie
door het D.W.K.-toneelgezelschap uit Zutphen
Vrije toegang voor leden en donateurs met
hun dames op vertoon van donateurskaart.

NA AFLOOP BAL

Prima

kilometer-tellers
voor bromfietsen
voorradig bij

A. G. TRAGTER

Leerjongens
gevraagd

van H t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.
G EMS Metaalwerken

Vorden

Meisje, 22 jaar, zoekt
betrekking v. dag en
nacht, omgeving Vor-
den. Brieven no 30,
Bur. Contact

Te koop zoete val-ap-
pels geschikt om te dro-
gen. Klein Geltink,

Hackfort

Toom biggen te koop
Wed.Wolsing, Raad-
huisstraat Vorden

Te koop biggen.
G. J. Eijerkamp B 35
Delden

Te koop best merrie-
veulen, Belg. type M
stamboek, bij G. Klein
Lebbink,Brandenborch

Voordelig te koop we-
gens inruil, l dames-
en l herenrijwiel Ie kl.
merk, met sportstuur
en alluminium velgen,
niet van nieuw te on-
derscheiden. Barink's
Rijwielhandel Vorden

Goedkope aanbieding
geschild dennenhout
Div. soorten paaltjes in
lengten van 1.20, 1.40
1.60, 1.80, 2.00 en 2.30
meter, tevens partij
mooi geschild brand-
hout. J. H. M. Roei vink
D 36g Vorden, bij 't
Zwembad.

Voor de Zondag:
verse Chinese

PINDA'S
70 et per 250 gram

Óteeds vaker Tel. 350

KISTEMAKER

De eerste week van September

gaan wij met vacantie!

Wilt u in verband hiermede a.s. week
uw reparatieschoenen zoveel mogelijk
op Maandag (uiterlijk Dinsdag)
brengen? U krijgt ze dan nog terug
voor wij met vacantie gaan.

Wullink's schoenhandel
«Onbetwist de schoenenspecialist»

V.V.V. PROGRAMMA
Zaterdag 22 Aug. Oriënteringsrit v.

automobilisten en motorrijders.
Vertrek n.m. 6 uur vanaf Hotel
Brandenbarg.

Maandag 24 Aug. Avondwandeling
onder leiding v. de heren Norde
en v. Roekei. Vertrek half acht
van het Marktplein.

Woensdag 26 Aug. Achtkastelentocht
per rijwiel. Vertrek half twee van
het Marktplein.



Boikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutpiien

ZENTRA
OLMA
PRISMA
PIERCE

Zwitserse horloges van
uitstekende kwaliteit

MARTENS
heeft ze voor u!

Trouw per luxe auto

TRRGTER

Telefoon 256

H. H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Heden

gesorteerde koekjes
HEERLIJK VERS !

T
BAKKER SCHURINK
Telefoon 384

Brengt Uw adver-
tenties VROEG. Wij
kunnen er dan meer
zorg aan besteden.

Uiterlijk Donderdags

JL=JL Jl=JL

El

Bakkers-vacantie
A.s. week, dus van 24 t.m. 29 Aug., zijn gesloten:

• VOSKAMP
• TER HUERNE
• SCHOLTEN

Tevens wordt het publiek er aan herinnerd, dat in
deze week door alle aangesloten bakkers geen brood
wordt bezorgd.

De medewerking van de clientèle wordt beleefd doch
dringend verzocht, en wel speciaal op ZATERDAG,
door het brood vroegtijdig te halen; dit voorkomt
teleurstelling.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
26 Augustus

te Hengelo (Gld.)

JL=JL JL=JL

Instituut voor Middenstands-ontwikkeling
Afd. Vorden

Volgt een officiële opleiding ter verkrijging van het

Opgave voor^r één- en tweejarige cursus, liefst zo spoedig
mogelijk bij de heer J. W. KLEIN LEBBINK, Dorpsstr. 40
Vorden (Tel. 06752-455) die gaarne nadere inlichtingen geeft.

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen

prijzen otoge kwaliteit

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

runderrookvl. 50 et
paarden „ 50 et
ham 50 et
plockworst 50 et
dr. metworst 50 et
boterhamw. 34 et
pekelvlees 38 et
gebr. gehakt 38 et

100 gr
100 gr
100 gr
100
100

gr-

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
hoofdkaas

100 gr. preskop
500 gr. vet spek

Extra reclame voor Zaterdag:

200 gr. lunchworst 50 et
200 gr. pekelvlees 75 et

200 gr.
200 gr.

ham
boterhamw.

30 et
18 et
18 et
25 et
20 et
18 et

110 et

90 et
60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

De Marktvereniging

Nutsgebouw
V O R D E N

Zaterdag 22 Augustus om 8 uur
de kleieine ivereld van

l

DON CAMILLO
met: Fernandel, Gino Cervi e.v.a.

Een film om van minuut tot minuut van te
genieten. Men late zich deze prachtige, diep
menselijke humor niet ontgaan.
TOEGANG VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Entreeprijzen: (Enigszins verhoogd) Balcon f 1.40,
1ste rang f 1.10, 2e rang f 0.75 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf heden
bij J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11, Vorden.

oekhoudbureau J. W. KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden

Wegens vacantie gesloten
van 31 Aug. tot en met 5 Sept. a.s.

Appelmoes wecken?
Vlug

Veilig
Voordelig

CT . 99
met ,, *jeri(l druppels en tabletten

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. V. 0. W8l Gedipl. drogist

HOUTMAN's
bekende Dansstudio

Vanaf heden tot l Sept. a.s.
kan men zich opgeven voor
een cursus voor beginners

en gevorderden

aan de school Het Hoge 8

Inschrijfgeld ƒ 1.50

Terreinwedstrijden te Hengelo-G
23 Augustus aanvang 14 uur


