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INGEZONDEN MEDEDELING
Mijnheer de redacteur,
Ik verzoek u het volgende in uw blad te
willen opnemen, waarvoor bij voorbaat
dank.
Het volgende heeft zich vorige week Za-
terdag 4 Juli afgespeeld.
Door de V.V.V. werd een oriënteringsrit
voor wielrijders georganiseerd. Deze rit nu
moest afgelast worden daar er geen mensen
beschikbaar waren voor controle en het
gerucht deed nu de ronde dat dit d,e schuld
was van de padvinders daar die zich op
het laatste moment hadden teruggetrokken
Niets is echter minder waar. Daar er voor
Zaterdag nooit geen verzoek om hulp bij
de padvinderij was binnengekomen om te
helpen;' konden deze zich ook niet beschik-
baar hebben gesteld en dus ook niet op
het laatstr moment terugtrekken.
Pl.m. 4.30 uur voor de aanvang van de rit
liet de heer Terpstra mij verzoeken of
de padvinders konden helpen. Daar dit
door een ander programma niet mogelijk
was heb ik hier een weigerend antwoord
op moeten geven.
Hopende zo de geruchten omtrent de pad-
vinders de kop ingedrukt te hebben, dank
ik u voor de verleende plaatsruimte.

L. Rouwenhorst
Hopman „David I. Alfordtroep"

INGEZONDEN MEDEDELING
Mijnheer de Redacteur,
6 Juli 1953 verklaart de heer Franke van
de Heide Mij in de gemeenteraad van Vor-
den als yolgt,1

a. „het bestratingswerk, enkel alleen het
leggen van de stenen benevens het vast-
stampen of walsen was door de Heide
Mij aanbesteed voor 60 cent per m2.

b. Daarentegen geschiedde, eveneens vol-
gens de heer Franke het in orde en rond
maken van het zandkip en het aan-
brengen van een kielspit voor de kant-
laag benevens het bezanden en het in-
vegen van zand over de ingelegde stenen
voor rekening van de Heide Mij. Deze
werkzaamheden begrootte de heer Franke
op 5 cent per m2.

Op 7 Juli 1953 des namiddags waren op
de weg bij het Langkamp in Delden Vier
personen bezig met het sub. a aangenomen
bestratingswerk.
Bovendien werden de werkzaamheden,' als
hierboven sub b vermeld, verricht in dienst
van de Heide Mij door drie personen, hiet
dien verstande dat een persoon tevens als
neven-arbeid was belast met het bezanden
en invegen van zand.
Laten wij veronderstellen dat de begroting
van de Heide M,ij van 5 cent per m2 voor
deze arbeid juist is, dan wordt ongetwij-
feld de arbeid van deze drie personen
benevens de neven-arbeid van een persoon
pover betaald.
Wanneer echter deze begroting van de
Heide Mij (de uitvlucht van het niet bin-
dend zijn ligt voor de hand) op onjuiste
gronden becijferd is, dan dient de Heide
Mij als ontginningslichaam te bedenken,
dat ook voor haar als zgn. wegenbouwer
geldt „schoenmaker houdt je bij je leest."
Vorden, 8 Juli 1953.

Heerink
Meijer
Wesselink
Van Westerholt

P.s. Vergelijk Contact van 20 Juni 1953
ingezonden stuk Dostal.

INBRAAK
Zaterdag 4 Juli ontdekten de verkenners
van de „David I. Alfordtroep" dat één of
meerdere onbekenden zich met geweld toe-
gang hadden verschaft tot hun troephuis.
Eerst was blijkbaar getracht om de deur
los te breken en toen dat niet ging werd
een ruit ingeslagen en een luik uitgebroken.
Ook hebben ze zich niet ontzien om de
vlaggemast af te breken.
De politie heeft de zaak in onderzoek en
het is te hopen dat de laffe vernielcr(s)
gepakt wordt(en) en een behoorlijke straf
krijgt(en).

Kerkdiensten Zondag 12 Juli
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds J. Langstraat
10.15 uur Ds J. H. Jansen Bed. H. Avondm.

Me die r
10 uur Ds H. G. van Beusekom.

Geref. Kerk
v.m. 9,30 en 7.15 uur n.m. Ds Duursema

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 11 Juli van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 12 Juli Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 119 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 43.—
per stuk. De handel was tamelijk vlug.
Schottelingen f 53.— tot f 56.—

Burgelijke stand van 3 Juli tot 9 Juli 1953
Geboren: z. v. J. A. Overbeek en 'A. M.
Overbeek-te Molder, d. v. G. Lensclink en
H. G. Lenselink-Oltvoort, d. v. H. A. M.
Helmink en A. M. J. Helmink-Nijenhuis,
d. v. A. M. Heuveling en A. M. Heuveling-
Tigchelovend.
Ondertrouwd: H. Klein Kranenberg en H.
J. Weenk.
Gehuwd: B. Wunderink en J. B. Rossel.
Overleden: H. J. Groot Enzerink, m. oud
93 Jaar.

•N KONINGIN WORDT GEKROOND
is er reeds geschreven en gesproken

over de Engelse kroningsplcchtigheden.
Maar géén dagblad, géén radioverslag, en
géén foto's in de tijdschriften kunnen u zo
intens doen meeleven met dit grote ge-

, als de technicolor camera's dit ver-
n te doen in de J. Artur Rank pro-

ductie „Een koningin wordt gekroond", de
enige en volledige hoofdfilm in kleuren
van de kroning l
Voor de eerste maal zullen de kleuren-
camera's dit voor u vastleggen: al de stra-
lende schoonheid,' de verblindende pracht
en praal van het eeuwenoude ceremonieel
van een Engels kroningsfeest. De oogver-
blindende toiletten en uniformen, de bonte
parades, de vlammende kleuren van de
robijnen en saffieren en het goud van de
historische kroonjuwelen. Dit is de film die
u (Voor latere jaren het gevoel zal geven
er bij te zijn geweest.
Voor dit anderhalf uur durende filmwerk
schreef Guy Warrack een speciale parti-
tuur, die werd uitgevoerd door het Lon-
dens Symphonie Orkest. Het Nederlands
commentaar wordt gesproken door Albert
Milhado.
,,Een koningin wordt gekroond" is de enige
film over de kroningsplechtigheden, die
vereerd werd met een bezoek van H.M.
Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernard.
De film draait vanaf Vrijdag 17 Juli af
elke avond in het Luxor theater, Zutphen.
Men zie verder achterstaande advertentie.

BAZARAVOND DAMCLUB VORDEN
Zaterdagavond 11 Juli 7 uur zal in de
grote zaal van Hotel Bakker een bazar-
avond gehouden worden in verband met
de verloting van de Damclub. Deze ver-
loting is schitterend verlopen en er zijn
prachtige prijzen, waardoor het mogelijk is
\vedstrijdklokken aan te schaffen, indien
ook de bazaravond goed bezocht wordt.
Het beloofd een gezellige avond te wor-
den niet diverse attracties, zoals prijs-
schieten om krentenbrood, balgooien, werp-
spel, rad van avontuur enz. enz.
In de loop van de avond vindt dan trek-
king der loterij plaats.

MET PENSIOEN
De heer G. H. v. d. Peijl, groepscomman-
dant der Rijkspolitie alhier, heeft tegen
l October ontslag gevraagd wegens de pen-
sioengerechtigde leeftijd.

Groots opgezette Feestweek te Vorden
Bloemencorso - Motorkozakken
Cabaret - Old Vorden herleeft!

Er komt tekening in de voorbereidingen
van de a.s. feestweek, welke — zoals men
weet — van 25 Juli t/m l Aug. a.s. ge-
houden wordt.
Er is een voorlopig programma vastge-
steld, dat er althans voor Vorden zeker
zijn mag Zaterdagavond 25 Juli vindt de
officiële opening plaats door burgemeester
Van Arkel, welke plechtigheid bij goed weer
in de prachtig gelegen achtertuin van
Hotel Bakker gehouden wordt. Voor deze
avond zijn verder nog geëngageerd de
Strodorpers uit Zutphen, de bekende boe-
renkapel, welke vooraf een rondgang door
ons dorp maakt.
Maandag" wordt er eveneens in de tuin een
ouderwetse boerenbruiloft gegeven met
medewerking van de „Knupduukskes" en
waaraan het publiek kan deelnemen.
Dinsdagavond worden er in de weide ach-
ter café De Zon de kampioenswedstrijden
in het touwtrekken gehouden. Er zullen
acht ploegen tegen elkaar in het veld tre-
den, w.o. de bekerhoudster,' nl. De Kranen-
burg. Er zijn voor elke ploeg geldprijzen
beschikbaar gesteld.
De Woensdag staat in het teken van het
Bloemencorso. Deze dag belooft — evenals
vorig jaar — weer een van de hoogtepun-
ten van de feestweek te worden. Er iiebben
thans al ongeveer; 20 groepen, verenigingen
en particulieren voor deelname toegezegd.
Er zijn prachtige prijzen beschikbaar, zo-
dat het dé moeite loont om hieraan mee
te doen. Het geheel belooft uitgebreider te
Aj^felen dan vorig jaar.
r^Pafloop hiervan treden op het voetbal-
veld de1* vereniging Vorden de Zendere n se
Motorkozakken op, die met hun aeroba-
tische toeren in binnen- en buitenland grol f
bekendheid hebben gekregen.
De_üonderdag is gewijd aan de jeugd, die
(|ÉB in zaal Bakker een filmmiddag met
tnfftatie krijgt aangeboden.

• Vrijdagavond wordt er een Old-Vordense
attractiemarkt gehouden waarbij de stand-
houders o.a. in ouderwetse kledij gestoken
zijn. Draaiorgelmuziek komt er ook aan te
pas.
Zaterdagavond is de sluitingsavond, welke
door de prijsuitreiking en slotwoord van
de burgemeester een bijzonder tintje krijgt.
Voor deze avond is het winkelierscomité
er in geslaagd om een bekend gezelschap
van radio- en varieté-artisten te engageren,
o.a. André Carrell, de zangeres Marianne
v. d. Berg, Gas Rus (klavioline), the Rol-
ling Stars (groepje op rolschaatsen), imi-
tators e.d. Dit alles vindt weer plaats in de
tuin van Hotel Bakker, welke bil avond
schitterend verlicht zal worden.
Voorts zal in de etalages old-Vorden tot
uiting komen, zodat deze ook de moeite
VRn een bezichtiging waard zijn.
De winkeliersvereniging en speciaal het co-
mité hoopt op de volle medewerking van
elke inwoner. Zo wordt men beleefd ver-
zocht tijdens deze feestweek te vlaggen.
Van gemeentewege heeft men in alle op-
zichten de volle medewerking bij al deze
plannen. Niettemin zou het prettig zijn.
indien de gemeente — zoals dat ook in
andere plaatsen geschiedt — enkele mar-
kante plekjes of gebouwen in ons dorp
bij avond op feestelijke wijze (hetzij met
schijnwerpers of met lampjes) verlichtte.
Het zou het geheel zeer ten goede komen,
temeer daar het hier een belang is, dat
onze gehele gemeente raakt.
Dit jaar zal Sursum Corda het muzikale
gedeelte voor haar rekening nemen.

UITSLAG STIERENKEURING
Blijkens het rapport van de keuringscom-
missie betreffende de voorjaarskeuring '53
voor springstieren, werden in deze ge-
meente 11 stieren goed- en 2 afgekeurd.
Goedgekeurd werden de stieren van de
volgende eigenaren: 7 van de coöp. Stie-
renver. K.I.V.O.,' l van J. A. Steenblik,
l van Wed. J. A: Berenpas (Mossel), l van
G. J. van Ark (Wildenborch), l van G.
J. Rictiuan (X^ichmoQd) K:If-s£al.



V.V;V. ATTRACTIES VAN DE WEEK
Uitgaande van de V.V.V.1 zal er Zaterdag
avond in zaal Bakker een hersengymnastiel
wedstrijd plaats vinden tussen pensiongas
ten en inwoners van Vorden. Gezien hè
succes van het vorig jaar, toen een der
gelijke wedstrijd gehouden werd in Hote
de Konijnenbult, verwacht V.V.V. ook than
een grote deelname.
Woensdag 15 Juli zal 's avonds een ruiter-
demonstratie met springconcours worden
gehouden in de weide van Gosselink, na-
bij de Gemeentebïeek. Hiervoor zal onge-
twijfeld grote belangstelling bestaan.

MORDENSE MARKTVERLOTING
Bij ministeriële beschikking werd toestem-
ming verleend voor het houden van de
Vordense marktyerloting.

BEKROOND
Op de veulenkeuring te Almen werden de
veulens van de heer A. J. Maalderink me
een eerste en tweede prijs bekroond.

CHOPIN-RECITAL
Dit seizoen zal de vermaarde Nederlandse
pianist Theo van der Pas op Woensdag 2i
Juli a.s.' in het Hotel 't Wapen van Gel-
derland weer een recital geven.
Het programma - - dat uitsluitend aan de
'oeuvre van Ghopin gewijd zal zijn — ver-
meldt o.a. enkele Etudes, Nocturne, Scher-
zo, Polonaise in As.
Bij dit concert zal voor het eerst gebruik
gemaakt worden van een vleugel van ge-
heel Nederlands fabrikaat: de Rippenvleu-
gel die in wijde kringen door zijn voor-
treffelijke eigenschappen reeds sterk de
aandacht tot zich getrokken heeft. Zo zal
dus ook Vorden met dit Nederlands pro-
duct, resultaat van nauwe samenwerking
tussen kunstenaar en technici, kennis kun-
nen maken.

JEUGDMIDDAG
We berinneren nog even aan de jeugdmid-
dap- van Sparta om half drie achter café
De Zon.

ACHTKASTELENTOCHT
J.l. Woensdagmiddag werd per fiets de
achtkastelentocht gehouden, waarvoor niet
veel belangstelling bestond. De burgemees-
ter reed aan 't hoofd van de stoet mee en
vertelde enige bijzonderheden van de kas-
stelen. Allen waren bij de terugkomst zeer
voldaan over deze mooie tocht en hetgeen
ze gezien hadden.

OUDSTE INWONER OVERLEDEN
In de ouderdom van ruim 93 jaren is de
oudste inwoner onzer gemeente, de heer
H. J. Gr. Enzerink uit Delden, overleden.

BEVORDERD
De wachtmeester der rijkspolitie A. Sonke
is bevorderd tot wachtmeester Ie klasse.

GESLAAGD
De heer J. Dekker slaagde te Deventer voor
het examen Mulo B.

GELDERSE AVOND
Ten gelieve van de pensiongasten heeft de
V.V.V. Zaterdagavond bij café Tjoonk,
Bosmanshuis, een zgn. Gelderse avond ge-
organiseerd, waarbij de folkloristische dans-
groep ,,De Knupduukskes" hun medewer-
king verleenden. Er bestond voor deze
avond vrii veel belangstelling. Er werden
verschillende dansen gedaan, terwijl er
koffie geschonken werd met krentenwegge.
De heer H. B. Emsbroek dankte aan het
slot de Knupduukskes voor hun medewer-
king.

,V,ORDENS DAMESKOOR
Woensdagmiddag maakte het Dameskoor
haar jaarlijks uitstapje. Per touringcar
vertrok men eerst naar de Posbank, waar
van het prachtige heuvellandschap werd
genoten. Vervolgens werd een tijdje,
gepauzeerd bij de Westerbouwing. Hierna
ging het naar het Nationale park „De hoge
Veluwe'', dat per bus helemaal werd door-
kruist. Nabij het jachtslot St. Hubertus
werd een wandeling langs de vijver ge-
maakt. Vandaar vertrok men weer naar
een speeltuin in de buurt van ,,De woeste
hoeve','. Tot slot werd een bezoek gebracht
aan de Hengelose kermis, waar een uurtje
gezellig werd doorgebracht. Even voor 10
uur keerde het gezelschap in de beste
stemming in Vorden terug.

RATTI-NIEUWS
A.s. Zondag beginnen weer de jaarlijks
seriewedstrijden, welke door Ratti zijn ge
organiseerd. De tweede ronde en finale
zullen op de Zondagen 19, en 26 Juli a.s
worden gespeeld. Er zullen een 19-tal elf
tallen aan deelnemen o.a. Grolse Boys I
Deo I, Eef de en Steenderen. De wedstrijdei
beginnen om 12 uur en eindigen tegen
half 7. Er wordt telkens l uur gespeeld
Voor de 2 klassen, waarin gespeeld word
zijn elk drie prijzen beschikbaar gesteh
in de vorm van prachtige voetbalbekers en
lauwertakken. Ratti I zal uitkomen teger
Vios B I en kan op een terdege voorbereid
tegenstander rekenen, terwijl Ratti II—
Steenderen II ook een spannend duel be
looft te worden.
Als het weer meewerkt zullen het weer
spannende en sportieve evenementen kun
nen worden.

SCHOOLFEEST R.K; SCHOOL
Begunstigd door fraai zomerweer vierder
de leerlingen van de St. Antoniusschool en
de kleuterschool op de Kranenburg weer
hun jaarlijkse schoolfeest. Om 2 uur begon
de kinderoptocht, waarbij een fleurige stoe
van versierde fietsen, loopgroepen enz
rondtrok, die veel bekijks had. Het feesl
werd gehouden op het terrein van Vios,
waar yeel ouders en belangstellenden waren
De wedstrijden en het ruime onthaal be-
zorgden de kinderen een onvergetelijke
dag. Als vanouds was ook de heer J. de
Vries aanwezig met zijn draaimolen, waar-
van druk gebruik werd gemaakt. Opge-
wekt aanvaardde de jeugd tegen 6 uur weer
de terugtocht naar het schoolgebouw, waar
de prijzen werden uitgereikt.

ST. ISIDORUSFEEST
In combinatie niet de Boerinnenbond „St.
Martha" en de Jonge Boeren- en Tuinders-
bond vierden de leden van de A.B.T.B.
(afd. Vordenl het jaarlijkse feest van hun
patroon St. Isidoor:
De dag werd 's morgens ingezet met een
H. Mi^k de parochiekerk, 's Avonds werd
het feemelijke gedeelte gevierd in zaal
Schoenaker. Na opening door de heer H.
F. Helmink werd door allen uit volle borst
het bondslied gezongen en werd hierna
het nieuwe prachtige vaandel van de Boe-
rinnenbond ingewijd door de Geestelijk
ArlviseBÉ Pater Z. Frankhuijzen. Deze feli-
citeerde de leden met het mooie vaandel
en wees in zijn toespraak op de betekenis
van het vaandel,' dat een symbool is van
de eenheid der boerenstand. Hij spoorde de
leden aan hun organisatie trouw te blijven
en hoopte, dat de boerinnen, naar het
voorbeeld van St. Martha, bedrijvige en
werkzame huisvrouwen zouden zijn, maar
daarbij toch ook hun godsdienstige plich-
ten niet zouden vergeten. Hierna werd de
avond verder doorgebracht met aardige
toneelstukjes en voordrachten, alles door
eigen krachten. Er werd een filmstrookje
gedraaid,' terwijl de heer Jansen met zijn
grollen en moppen voor het slotnum-
mer zorgde.
Tot slot hield de G.A. van de A.B.T.B.
Pastoor H. Ponsioen een toespraak, waarin

ij wees op het grote belang van een eigen
standsorganisatie en hiervoor financiële
n morele steun vroeg. Met een woord van

dank van de voorzitter tot alle medewer-
kers werd deze feestelijke bijeenkomst,
waarbij de tractatie niet ontbrak, door de
voorzitter gesloten.

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

Deze week:
250 gram vers gebrande

grote Pinda's
250 gram reclame koffie

f 0.65
f 1.45

200 gram bitterkoekjespudding f 0.38
200 gram abrikozen f 0.55

Verder ontvangen:

nieuwe stokvis en
Doesburgse mosterd

Levensmiddelenbedrijf

FaJ.W.ALBERS
Telef. 232

vanaf 11 Jul i a.s.

EXTRA KOOPJES

Dameskousen linksgeweven 1 .T5

Heren sokken O.98

Overhemden, popeline . . 4.95
Fantasieschorten . . . . 1.98

Jasschorten 5.50

Alle soorten coupons tegen
SPOTPRIJZEN.

Zie voor verdere koopjes onze etalage
Goederen niet in de op-
ruiming 10 procent korting

HWolsing - Vorden
RAADHUISSTRAAT 26

Plamoza Motzakken
de plastic motzak, waarin u gemakkelijk
8 kledingstukken motvrij kunt opbergen.

Drogisterij „De Olde /Yleulle"

J. M. V. D. W9I Gedipt, drogist

Heden avond 7 uur
zal irflpotel BAKKER een bazar
gehouden worden door de Dam-
vereniging „Vorden" met diverse
attracties, o.a.

* Werpspel
-k Balgooien
-k Prijsschieten om krentenbrood
-k Rad van avontuur, enz. enz.

In de loop van de avond zal dan
tevens trekking der loterij plaats
vinden.

LUXOR ZUTPHEN-
Telefoon 2116

Van Vrijdag 17 Ju l i t.m. Donderdag
23 Juli de ENIGE en VOLLEDIGE
HOOFDFILM in KLEUREN van de
Engelse Kroningsplechtigheden

Een Koningin wordt gekroond
Duur: Anderhalf uur
Kleur: Technicolor
Spreken Albert Milhado

-K Een gebeurtenis gelijk een sprookje!
•fc Dit is de enige film over de Kroningsplechtig-
heden, die vereerd werd met een bezoek van
H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
Aanvangstijden DAGELIJKS 3 - 7 - 9 uur
Zaterdag en Zondag 3 - 5 - 7 - 9 uur
if Bespreekt vroegtijdig uw plaatsen!
Cassa geopend van Woensdag 15 Juli af.
Dagelijks van 11-12 uur. Ook telefonisch!!
Toegang alle leeftijden.
Deze film zal u voor latere jaren het gevoel
geven van er bij te zijn geweest!

Adverteren doet u nooit geen kwaad,
Maar 't beste is: met regelmaat!

'rofiteer van onze lage advertentieprijzen.

Ik woon in Zutphen en
werk in Vorden. Zoek
iemand in omgekeer-
de positie die voor wo-
ningruil voelt. Spoed!
Brieven onder no 25.
Bur. Contact.

Gevraagd voor direct
gemeubil. zit-slaap-
kamer of goed kosthuis
voor jongeman. Brie-
ven onder nr. 11, bur.
Contact.

Te koop toom biggen
F. W. Rietman,
Oldenkamp, Hackfort

Gevraagd 2 twee pers.
ledikanten, in goede st.
en een mangel of
wringer. Br. no. 26,
Bureau Contact.

Te koop 35 are hooi-
gras. Briefjes voor
Maandagavond Huize
Vorden.

Knolzaad te koop.
halve lange jobe oogst
1952.Gelriaoogstl953
G. J. Maalderink,
Almenseweg C 139.

Te koop l perc. haver
bij G. J. Hilverink,
't Hoge 46

Te koop bij inschrij-
ving: 14 are rogge, 11
are haver. Briefjes in-
leveren tot en met
Woensdag 15 Juli bij

B. Uenk, op den
Bramel.

Te koop 15 are rogge
briefjes inl. voor 15
Juli, 's avonds 8 uur
bij Wed. Nijland, C
118, bij het Enzerinck

Gevraagd jongensrij-
wiel 24 x l Vi, ook rui-
len voor rijwiel 20 x
l1/» en te koop boe-
renkoolplanten. A. J.
Vruggink, Riethuis.

Delden.
Te koop toom beste
biggen. H. J. Eggink,
D 107 Mossel.

Te koop kippenhok
m. toebehoren v. plm.
70 kippen en een electr.
pick-up met ingeb. ver-
sterker en 30 platen.
Van Eijkeren Kranen-
burg.

Te koop enige perc.
rogge, haver en gerst
bij Wed. J. G Enderink
achter den Bramel.

Te koop gazonmaai-
machine, Ruurlosew.33

Te koop huishoud-
kachel, zo goed als
nieuw. A. Lenderink.
B 13 n.o.Z.

Te koop 4 perc. haver
en gerst. Briefjes in te
leveren voor of op
14 Juli n.m. 8 uur bij
A. J. Wentink, Linde
E 2

Te koop 2 ganzen.
A. W. Uenk Zutphw.

Te koop jongensfiets,
leeftijd 10—12 jaar.
Insulindelaan 32

Te koop bij inschrij-
ving: l ha. en 20 are
haver en gerst. Inl. bij
Wed. Seesing 't Groe-
nedal D 19. Briefjes
inl. voor of op Dins-
dag 21 Juli.

Te koop l perc. rogge
bij H. Korenblik,
C 85a

Te koop een autoped
op luchtbanden z.ga.n.
Burg. Galléestraat 34

Toom biggen te koop
A. Tjoonk „'t Garmel"



VERLOOFD:

Rinske Dekker
en

Henk Memelink
Vorden, Zutphenseweg 8
s.s. Nieuw Amsterdam
11 Juli 1953.

Receptie: Zutphenseweg 8
Zaterdag 11 Juli 16.30-18 u.

De Heer en Mevrouw
ter Haar Romeny-

d'Aumerie
zeggen hartelijk dank
voor de vele geluk-
wensen met hun hu-
welijk.
Ottawa-Canada.

Voor de vele en har-
telijke belangstelling bij
het verlies van mijn
zoon

HENDRIK
betuig ik, ook namens
mijn familie, mijn har-
telijke dank.

J. F. HARWIG Sr.

Langs deze weg be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank voor de
innige deelneming bij
het plotseling overlij-
den van ons geliefd
zoontje en broertje

JAPIE

Fam. KORENBLIK
Vorden, 9 Juli 1953

„Voorde"

Dr K. H. de Vries
Arts

Afwezig vanaf Vrijdag
17 Juli, 12 uur 's mid-
dags t. / m. Zondag-
avond.
Voor spoedgevallen

Dr Lulofs.

GESLOTEN
wegens vacantie van
27 Juli t/m 3 Aug '53
Stoomververij en

Chem. Wasserij
N.V. H O E K S E 1 Y I A
Sprongstr. lOTel.3191

Zutphen

Vanaf heden Zater-
dagsmiddags om 4 uur

gesloten
A. W. U E N K

Zutphenseweg

met een goede

*A££e modetïdèn uit

voorraad en onder
garantie teverêaar

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, zacht en kalm, onze zo innigge-
liefde Vader, Behuwd-, Groot- en
Overgrootvader

Hendrik Jan Groot Enzerink
Wedn. van H. W. Bargeman

in de gezegende ouderdom van ruim
93 jaren, diep betreurd door ons allen.

Uit aller naam:
J. GROOT ENZERINK

Vorden, 5 Juli 1953
B 30

De begrafenis heeft plaats gehad op
Donderdag 9 Juli op de Alg. Begraaf-
plaats te Vorden.

"„HET BINNENHUIS
Meubileerinrichting

Vorden, Telef. 314

Opruiming
van diverse coupons, van 11 — 18 Juli

1O pet. korting
gedurende deze week op voorradige

niet-geëtaleerde goederen

Prijzen a contant A. POLMAN

OPRUIMING
van

Kinderschoenwerk

Dames- en Mans-rubbej^arzen

Luxe Damestassen

slechts 8 dagen, van 11-18 Juli!

C,e/t etalage uol!

H. G. ALBERS
SCHOEN- en LEDERWARENHANDEL

Water is maar water
maar gemengd met

Kistemaker's Limonade
' heeft u voor weinig geld

een heerlijke verfrissende drank

Deze week

de grote fles voor 99 cent
(plus 20 et statiegeld)

gratis rietjes

Tel. 350

KISTEMAKER

/Lu kan iedereen genieten
Laat onze koopjes toch niet schieten

SEIZOEN
O P R U I M I N G
vanaf Maandag 13 Juli tot en
met Zaterdag 18 Juli

Gedurende de opruiming 4
op alle andere goederen

G. H. STRUIK - VORDEN
Voorheen Wed. H. H. Looman

rn.FJ Ook Wullink ruimt op!
Vanaf Zaterdagmorgen (dus
heden 11 Juli) t.m. 18 Juli
ruimen wij de gehele oude voorraad, welke
in onze zaak aanwezig is, op tegen prijzen
waarvan u versteld zult staan.

Om enkele voorbeelden te noemen:

Dames- en
herenschoenen f 5. -
en minder (ook meer natuurlijk)

Kinderschoenen v, f 1.95
Deze week ontvangt u bovendien
10 procent korting op alle courante
schoenen*

Denkt u er wel om deze week:
BOTER BIJ DE VIS EN GEEN ZICHT-
ZENDINGEN.

WULLIHK's SCHOENHANDEL
„Onbetwist de schoenenspecialist1

Vanaf Maandag 13 Juli
tot en met Zaterdag 18 Juli geven wij

10 pet. korting ̂
op al onze artikelen.

Verder gaan wij enige artikelen op-
ruimen tegen aantrekkelijke prijzen.

Alles Ie kwaliteiten
Geen speciaal hiervoor gekochte

artikelen
Alles uit eigen voorraad

•

Mombarg - Kranenburg
Manufacturenhandel Telef 279

Apotheek W. F. van
Mourik vraagt met l
Aug. iemand, hetzij
man of vrouw, die
eenmaal per week fles-
sen wil spoelen.

CHARME
met een qlasbril van

V^ LEVERANCIER.
VOOR. aiLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL:17*

Buiköanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutplien
Leerjongens

gevraagd
van H t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

G E MS Metaalwerken
Vorden

Gevraagd voor de
maand Aug. een net
meisje. Villa Nuvoa.

Gevraagd zelfstandig
meisje of werkster v.
2 halve dagen per
week. D. te Slaa,

Schoolstraat 11

A.s. Zondag om 12 uur
Ie Ronde

Seriewedstrijden
der R.K.S.V. RATTI

o.a. om 15.15 uur:
VIOS B. l — RATTI l

Voor goed verzorgd DRUKWERK

tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

WIJ HEBBEN VOOR U EEN PARTIJ

Emaille, glas- en aardewerk,
speelgoed enz.

TEGEN

| OPRUIMINGSPRUZEN
Op alle andere goederen 10 procent korting

Zie etalage Zoekt uw voordeel

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestr. 12 Tel. 364



Let op de prijs en kwaliteit!
Van Nelle's thee 65 et koffie 181 et
Douwe Egberts thee 65 et Andere thee 58 et
Delftse slaolie f 1.60p.fl. Reinders slaolie f 1.60p.fl.
Liebig kippensoep van 50 voor 40 et
Margarine van 44 voor 39 et p. pak
Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen.

Extra reclame voor Zaterdag:
500 gr. spek 100 et 200 gr. ham 90 et
200 gr. lunchworst 45 et 200 gr. boterhamw. 60 et
200 gr. gev. ontb.spek 60 et 200 gr. hamspek 70 et

100 gr. gekookte lever 50 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

JLzzJt J1=JL

Bakkers-vacantie
A.s. week, dus van 13 t.m. 18 Juli, zijn gesloten:

• HOORNENBORG
• SCHUPPERS
• SCHURINK

Tevens wordt het publiek er aan herinnerd, dat in
El 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.

JL=JL 3 EI

met 4cJtrifte€ ij&e
garantie vanaf ƒ33-

-Stforfogerie-
Jtartenj - Jaarden

Alle soorten pluim-
vee gevraagd. Zoekt
Uw voordeel. Het van
ouds bekende adres:

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 28* Vorden

Vara Reisvereniging
A.s. Woensdag 15 Juli
's avonds 8 uur

vergadering
in de bovenzaal van
het Nut.

Nieuwe leden
hartelijk welkom.

Het Bestuur

Vliegen?
GEEN NOOD!

Even naar

Drogisterij
De Olde Meulle

en ze zijn dood, met

OMYL

SHELLTOX

FLIT

ROOKDOOD

ÏJLet nieuwste:

radicale verdelging v.
motten en larven en
alle andere insecten.

J. M. v. d. Wal
Gedipl. Drogist

Hengelaarsver. „De Snoekl^s"
Het concours in De Steeg begint a.s.
Zondag om 2 uur. Vertrek vanaf
Hotel Benvenuta om l uur.

De leden die zich opgegeven tijden, worden
verzocht op tijd aanwezig te

Me.
T^n.

Het Bestuur

ledereen staat versteld over onze grote opruiming
Ook U kunt van deze fantastische koopjes profiteren
vanaf a.s. Maandagmorgen 13 Juli

EEN GREEP UIT ONZE AANBIEDINGEN:

Damesschoenen
tegen zool- en hakkenprijs

*3.50 4.50 6.50 7.95 9.50

Kinderschoenen
uit onze bekende dozen

Uitzoeken maar!

2.95 3.95 4.95 5.50

Meisjesschoenen »./»35 7.5° Heren moliers . vanaf 9.5°
Op goederen niet in de opruiming 10 procent korting
Voor iets goeds en voordeligs naar:

JANSEN - Schoenhandel
GEEN ZICHTZENDINGEN ALLES A CONTANT

Bijenhouders!
Lees het belangrijke artikel in het
Mededelingenblad van deze week.

V.V.V. PROGRAMMA
Zaterdag 11 Juli Hersengymnastiek

voor iedereen. Aanvang 8 uur in
de zaal van Hotel Bakker.
Muzikale omlijsting.

Maandag 13 Juli Avondwandeling
onder leiding v. de heren Norde
en v. Roekei. Vertrek half acht
van het Marktplein.

Woensdag 15 Juli AchtkastelAocht
tw^ vper rijwiel. Vertrek half

het Marktplein.
van

Woensdag 15 Juli Ruiterdemonstraties
met explicatie. Aanvang 7 uur op
de weide van Gosselink, i b i j de
Gemeentebleek.

Zaterdag 18 Juli Kampvuur.

Onze OPRUIMING
begint a.s. Maandag 13 Juli

en duurt t.m. Zaterdag 18 Juli

U kent onze kwaliteiten
U kent ons adres

HENK MULDER
Manufacturen en Confectie

Veldhoek - Hengelo-G.

Neem geen risico
maar ent uw jonge hennen met

Nodiphterit-Habé

de entstof van Lab. Dr de Zeeuw

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. V. d. Wal Gedipl. drogist

A.S. DINSDAG

etalages /e c/e folder


