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Geslaagd Zang- en Muziekconcours te Vorden.
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KERKDIENSTEN Zondag 17 Juli.
IRENE

9 uur en 10.30 uur Ds J, H. Jansen.
Kapel Wildenborch

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

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

Bediening Hl. Avondmaal.

R.K. Kerk
7 en 9 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 16 Juli van 5 uur t.e.m.
Zondag 17 Juli Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 8 t.m. 14 Juli.
Geboren: d. van J. Oukes en J. A. Oukes-
Pardijs.
Overleden: W. J. Wassink, m. wedn. van
C. F. Rouwenhorst, 75 jaar.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 89 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 43.—

Handel was redelijk.

BLOKFLUITCURSUS
Enige weken geleden moest de heer De Veer
de lessen van de b lokf lu iuursus , die door het
Nut werden georganiseerd, plotseling staken,
omdat h i j niet / i jn bromfiets een aanrijding
had gehad en met een hersenschudding in het
ziekenhuis werd opgenomen. Gelukkig is hij
t hans /over hersteld dat hij het xiekenhuis kon
verlaten, doch voor de vacantie zal hij geen
les meer kunnen geven. In .September hoopt
hij weer te kunnen beginnen.

NUTSKLEUTERSCHOOL
Belanghebbenden maken we attent op de
advertentie betreffende de aangif te van leer-
lingen voor de kleuterschool, welke a.s. Maan-
dag kan geschieden. Bij de aanvang van l ie t
nieuwe schooljaar moeten de kinderen l jaar
oud zijn. Denkt u er vooral aan het trouw-
boek j e mee te brengen.

| Dinsdagmiddag 19 Juli heeft het jaarlijkse
uitstapje naar het Jachthuis plaats. Een bus
van de Gelderse Tramwegen vertrekt om 2 uur
van school en plm. hal f zes hoopt men weer
tqrug te zijn. Het is voor de kleuters ieder
jaar weer een heerlijk festijn.

Dinsdagavond werd het concours geopend
door een concert, aangeboden door het Vor-
dens Dameskoor, het Dubbel manncnkwartet
en het Vordcns Mannenkoor. Dooi o m s t a n -
digheden was de muziekvereniging Comordia
verhinderd haar medewerking te verlenen.
De heer H. J. Radstake, voorzitter van de
plaa t se l i jke commissie, heette a l l e n welkom
en bracht dank aan de medewerkende ver-
enigingen van dc/e avond om het openings-
concert te ver/orgen.
Elk der koren zong 4 of 5 werken, die over
het geheel genomen een goede vertolking
kregen. Het Dameskoor zong onder le id ing
v a n de heer D. Wolters, het Mannenkoor werd
gedirigeerd door hun 2e dirigent de heer A.
A. Scholten, die ook het Dubbelkwartet
leidde.
De heer Joh. B. Scholten, voorzitter en diri-
gent van Excelsior, dankte namens de beide
organiserende verenigingen de koren en het
kwartet voor dit uitstekend geslaagde concert
en verheugde zich dat er goede samenwerking
mogelijk bleek met de neutrale zangvereni-
gingen.
Gelukkig had het onweer, dat aanvanke l i jk
dreigde, niet veel te betekenen, zodat er tame-
li jk veel publiek getuige was van het concert
in een prachtig-klinkende tent, dat in zo'n
ideale omgeving werd gehouden.
Het concours is Woensdag begunstigd door
uitstekend weer, hetgeen tot gevolg had, dat
de belangstell ing ui tzonder l i jk groot was.
De deelname bestond deze dag uit J l zang-
koren, l kinderkoor, 5 muziekverenigingen
en 4 tamboercorpsen en Drumbands.
Er werden 8 eerste pri jzen en 7 tweede prijzen
uitgereikt in de Concert- en Zangwedstrijd,
te rwi j l alle 4 deelnemende korpsen aan de
marswedstrijd een eerste prijs kregen, over
't geheel genomen een goed resultaat.
Om 12 uur had de officiële ontvangt p l a a t s
ten gemeentehui/e van genodigden, Ere-
comité, f u r y , Bonds- en Ringbestuur, Rege-
lingscommissie, directeuren en voorzitters dei-
deelnemende koi-psen en verenigingen.
Burgemeester van Arkel heette hierbij allen
welkom. Hij memoreerde hierbi j dat de aan-
leiding tot dit concours gevormd werd door de
herdenking van het 70-jarig bestaan van de
Chr. Zangver. „Excelsior" en het 25-jarig jubi-
leum van de Chr. Muziekver. Sursum Corda.
Beide ver. hebben zich in de jaren van hun
bestaan een eigen plaats in het culturele ver-
enigingsleven van Vorden weten te verwerven
en genieten hierdoor een grote populariteit
onder de inwoners, aldus spr. en mag ik beide
verenigingen namens het gemeentebestuur van
harte gelukwensen met hun jubileum en hun
leden en directeuren, t.w. de heren Scholten
en Garritsen veel succes toewensen voor de
toekomst op hun weg naar het bereiken van
de hoogste sport van de muzikale ladder.
Daar het gemeentebestuur als stelregel heeft
aangenomen om alleen bij 25-jarige jubi lea
of veelvouden hiervan s toffe l i jke bl i jken van
waardering te overhandigen, ontving de zil-
veren jubilaris Sursum Corda een enveloppe
met inhoud, bestemd voor het instrumenten-
fonds.
Als voorzitter van de Ver. voor Vreemdelin-
genverkeer bood hij Sursum Corda eveneens
een enveloppe met inhoud aan ten bate van
het instrumentenfonds. Hij wees er voorts op
dat de zang- en muziekliefhebbers een paar
dagen van waarl i jk cultureel genot te wachten
s taa t en wekte de deelnemende koren op hun
beste prestaties te leveren. Ook prees hij de
perfecte organisatie van dit groots opgezette
concours. Hij wenste allen veel succes toe en
hoopte dat dit bezoek aan Vorden voor velen
aan le id ing mocht geven om nog eens voor
korter of langer t i jd in de aan natuurschoon zo
ri jke gemeente Vorden terug te komen.
Vervolgens verkreeg de heer A. Plomp uit
Lochem, voorzitter van de Ring van Chr.
Zangverenigingen „Gelderse Achterhoek", het
woord, w a a r b i j hi j het gemeentebestuur van
Vorden en de Ver. voor Vreemdelingenverkeer
h a r t e l i j k dank zegde voor de prett ige en doel-
t r e f f ende samenwerking en steun bij de orga-
n i s a t i e van dit concours.

De voorzitter van Sursum Corda, de heer H.
J. Radstake, dankte het gemeentebestuur en
V.V.V. voor de hartelijke woorden en voor
de enveloppe met inhoud, waarna ook de
voorzitter van Excelsior, de heer J. B. Schol-
ten, zijn dank namens deze vereniging hier
aan toevoegde. Nadat hierna de erewijn ge-
presenteerd was, gingen allen naar het bordes
van het gemeentehuis, waar zich inmiddels
honderden belangstellenden verzameld had-
den en door de mu/iekkorpsen gezamenlijk de
mars „Entree de Concours' van Cori gespeeld
werd, gevolgd door het gezamenlijk zingen en
spelen van ons Volkslied.
Vervolgens trokken alle korpsen in optocht
en onder het spelen van marsmuziek na een
rondgang door het dorp naar het concours-
terrein nabij Huize Vorden, waar het concours
door de heer A. Plomp Sr., geopend werd met
gebed en het gezamenlijk zingen van Psalm
89:3.
Hij dankte Baron v. d. Borch van Vorden voor
het afs taan van het terrein, de juryleden voor
hun komst, het gemeentebestuur en V.V.V.
voor de samenwerking en steun.
Vervolgens werd begonnen met de afwerking
van het programma, waarnaar met grote aan-
aandacht door de talrijke aanwezigen geluis-
terd werd. Vanzelfsprekend ging de meeste
belangstelling uit naar de prestaties van de
hoger geplaatste koren, waarvan in de afd.
zang Superieure afdel ing het zangkoor „Laus
Deo" uit Varsseveld met z i j n 42 zangers o.l.v.
de heer M a a t k a m p een in a l l e opzichten schit-
terende vertolking gaf van de beide concours-
nummers en welverdiend een eerste prijs met
.'Uil punten kreeg.
Gezien de vaak op hoog peil staande muzikale
en vocale prestaties had de jury , bestaande uit
de heren H. Altink, Utrecht, Jac. Broer,
Nunspeet en W. Zonderland uit Leeuwarden
geen gemakkelijke taak. Zij kwamen tenslotte
tat de volgende uitslag:
Marswedstrijden:

^Tambocrcorps „De Eendracht" Aalten, Ie pr.
„Harpe Davids" Ridderkerk, Ie pr. 34 pnt.
Drumband „Prinses Marijke" Dinxperlo, Ie
pr. 35 pnt.
Drumband „Harpe Davids" Ridderkerk, Ie
pr. 35 pnt.
Zangconcours:

jDerde afdeling: Chr. Mannenkoor „Con Spi-
rito" Dinxperlo, Ie pr. met 306 pnt.; „De
Lofstem" Noordeloos, 3e pr. 249 pnt.
Eerste afdeling: „Sursum Corda" Lintelo, 2e
pr. 277 pnt.; „Vriendschap" fj/erlo, 2e pr.
268 pn t .
Afd. Uitmuntendheid: Amicitia, Dinxperlo,
Ie pr. 316 pnt.; „De Lofstem" Laren, 2e pr.
274 pnt.; „Looft Den Heer" Hengelo (G.), 2e
pr. 270 pnt.
Ere-afdeling: „Com nu met Sangh" Lochem,
Ie pr. 304 pnt.; „Excelsior" Toldijk, 2e pr.
292 pnt.; „'t Heidebloempje" Zelhem, 2e pr.
275 pnt.
Superieure Afdeling: „Laus Deo" Varsseveld,
Je pr. 364 pnt.
Kinderkoren: Chr. Meisjeskoor „Zelhem", Ie
pr. 324 pnt.
Muziekconcours:
Vierde afd. Harmonie: „Sursum Corda" Haar-
lo, 103 pnt (geen prijs).
Derde afd. Fanfare: „Crescendo" IJzerlo, Ie
pr. 145 pnt.
Eerst afd. Harmonie: „Hallelujah" Neede, 2e
pr. 257 pnt.
Afd. Uitmuntendheid, Harmonie: Ie pr.
„ f u b a l " Nijmegen, 300 pnt.
Ere-afdeling Harmonie: I e pr. „Harpe
Davinds" Ridderkerk, 302 pnt.
Op het concourstei rein stond een grote con-
smnptietent en enkele kleinere tenten, terwijl
verder voor een keurige verlichting gezorgd
was. De verkeersregeling was bij de Rijks-
politie in goede handen, wat ook gezegd kon
worden van de organisatie van dit concours
door de Regelingscommissie.
Na af loop bleef het nog lang druk en gezellig
in het dorp.
Hel verslag van de tweede concoursdag en
het slotconcert moei b l i j v e n liggen tot vol-
gende week.

Wrijf Kou en Pijn
met DAMPO

BIOSCOOP
Vanavond is het weer een dolle klucht die de
bioscoopliefhebbers naar het Nutsgebouw zal
trekken.
„Pas op . . . val niet" is een k l eu ren f i lm die
zich a f spee l t in de paardensport. De hoofd-
rol len worden ver tolkt door hel bekende ko-
miekenpaar Dean M a r t i n en J e n y Lewis.

OUDEN VAN DAGEN
De oudjes die dest i jds de reis naar de bollen-
velden 'hcben meegemaakt, kunnen de foto's
welke zij besteld hebben, bij de fa. Hic tb r ink
afhalen.

NUTSFLORALIA
Door omstandigheden wordt de tentoonste l -
l i n g van Nu t s f l o r a l i a een week vroeger ge-
houden dan op de loten staat vermeld. Ze
hee l t nu p l a a t s op (.) en K) September. De ver-
lot ing b l i j f t echter op 19 September gehand-
haafd .
Woensdag (i J u l i is de bloemenschikc ursus be-
gonnen met IS deelnemers. Woensdag 24
Augus tus wordt de volgende les in de kleuter-
school gegeven. Wie nog idee heel t de cursus
te volgen kan dan nog meedoen. Er worden
nog drie lessen gegeven voor de tentoonstel-
l i n g plaats vindt.

EMPO BRENGT EEN NIEUWE
BROMFIETS

Sinds enige weken is er weer een nieuwe brom-
fiets op de Nederlandse wegen verschenen, n.l.
de Fips.
Deze bromfiets is het jongste product van de
Triumph fabriek, die reeds 50 jaar lang
motorrijwielen bouwt. De Empo rijwielfabriek
verzorgt van deze bromfiets de alleenverkoop
voor Nederland.
De luxueuse, in 2 kleuren n.l. zachtgrijs en
olijfgroen, uitgevoerde Fips kan met recht een
elegante verschijning genoemd worden. Het
hart is een 50 cc. Sachs motor met 2 ver-
snellingen, waardoor dus elke heuvel genomen
kan worden. De tank heeft een inhoud van
5 liter, waardoor men meer dan 300 km kan
afleggen met l tank-vulling. Doordat zowel
het motorblok als de wielen geheel z i j n afge-
schermd, is de kans op olievlekken of spatten
in de kleding nihil.
De vraag naar deze bromfiets blijkt zo over-
weldigend te zijn, dat er nu reeds een levertijd
gevraagd dient te worden.
De Fips is uitgevoerd met 2 trommelremmen,
waarvan de achterrem met voetbediening.
Verder is de Fips voorzien van een verende
voorvork van zeer solide constructie en heeft
onder meer pedalen met ingebouwde re f l ec -
toren, waardoor de veiligheid tijdens het
rijden in donker aanmerkelijk wordt ver-
hoogd.
Een zeer soliede standaard en een stuurslot
completeren het geheel.

GESLAAGD
Mej. S. Br inks slaagde te Rotterdam voor het
examen lerares in de naaldvakken, staatsacte
Na., tweede gedeelte.
De heer Th. H. Har tman slaagde voor het
praktijkexamen bakkersgeael (brood en
banket).
De heer E. Schuppers behaalde het diploma
Mulo A.
Evenals Jo Albers en Gerda Oplaat.



V.V.V.-PROGRAMMA
Heden Zaterdagavond worden ruiterdemon-
straties gegeven op een terrein bij de Ge-
meentebicek, door leden van de Landelijke i i j -
vereniging. Het is a l t i j d interessant te /ien
hoe men mei de paaiden die overdag voor de
gewone werkzaamheden worden gebruikt, met
liefde en geduld /.oveel kan bereiken.
M a a n d a g voert de avondwandeling weer langs
de vele mooie plekjes waaraan Vorden /o rijk
is en die een vreemdeling op / i jn eentje nie t
/o gemakkelijk vindt. Nu er al /oveel gasten
in ons dorp / i jn verwachten we dat de deel-
name zal toenemen.
Woensdagmiddag de achtkastelentocht voor
wielrijders.
Woensdagavond is de oriënteringsrit voor
auto's en motoren die oorspronkelijk was vast-
gesteld op 9 Juli.
Die gymnastieicdemonstraties, die Zaterdag 23
Jxm zouden plaats hebben, kunnen door
omstandigheden helaas geen doorgang vinden

RINGMIDDAG CJMV
Zaterdag werd te Vorden de ringmiddag van
de ring Lochem van het CJMV gehouden,
waaraan zes afdelingen deelnamen. Er werd
een halve competitie in voetbal en volleybal
gespeeld. Almen en Vorden stonden na afloop
(laarvan elk met 16 punten bovenaan.
De volleybalwedstrijd tussen deze twee af-
delingen werd na een spannende strijd door
Vorden met 2—0 gewonnen, zodat deze af-
deling de wisselbeker in haar bezit krees.
Ds Jansen heeft bij het sluiten van de dag
voor de goede leiding van de heer B. Rietman
en de heer Gr. Wassink dank betuigd, alsmede
aan de voetbalvereniging Vorden voor het
afstaan van haar terrein voor deze middag.

NAAR ANTWERPEN
Zondag gaf het Vordens Dameskoor, vergezeld
van een grote schare supporters, van 11—12
uur een concert in het Stadspark van Antwer-
pen. Door het prachtige weer was er veel
publiek. -
Na de middag werd een boottocht van een
uur op de Schelde gemaakt. Daarna vertrok
het gezelschap naar het sprookjespark „De
Kfteling" bij Kaatsheuvel, waar ook veel te
genieten viel. Om 8 uur verzamelde men zich
aan een diner in Hotel Groot Spyck te Oister-
wijk. Na de drukbezette dag liet zich het eten
hier heerlijk smaken en bereikte de stemming
zijn hoogtepunt.
Op de terugtocht reden de bussen in een
langzaam tempo door Nijmegen, zodat men
een goede indruk kreeg van de schitterende
verlichting. Het was een prachtige reis die
nog lang in herinnering zal blijven en de
onderlinge band verstevigde.

Mijnhardts tabletten
Z E N U W - H O O F D P I J N - L A X E E R

„RATTI" VIERDE 10-JARIG BESTAAN
Zaterdag j.l . was het leest voor de R.K. Sport-
vereniging „Ratti". Ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan, was er een feestavond geor-
ganiseerd, die klonk als een klok. Uit de be-
langstelling tijdens de receptie en de feest-
avond bleek duidelijk, dat men bijzonder
meeleeft met de verrichtingen van de jubi-
lerende vereniging. Er waren vele gelukwen-
sen, o.a. van de v.v. Lochem, „Pax" uit Hen-
gelo G., Keyenborgse Boys, en de v.v. Vorden.
Vertegenwoordigers van bi jna alle parochiéle
verenigingen en organisaties boden het be-
stuur hierna hun gelukwensen aan, terwijl
velen hun felicitaties lieten vergezeld gaan
van bloemstukken of enveloppen met inhoud.
Namens de leden, donateurs en spelers bracht
de keeper van het eerste elftal, de heer B.
Hartelmaii vooral dank aan het bestuur voor
zi jn uitstekende leiding. Hij bood een boeket
bloemen aan en overhandigde de voorzitter
een bedrag van ƒ l 15.— dat bijeen was ge-
bracht door sympathiserende parochianen.
Er waren verder vele schriftelijke geluk-
wensen.
Tot slot dankte de voorzitter van Ratti, de
heer F. R. Schoenaker de verschillende spre-
kers voor hun vriendelijke woorden en atten-
ties. De Geest. Adviseur, Kapelaan Frank-
huijzen zeide in zijn toespraak, dat de goede
teamgeest in de club de oorzaak van de be-
haalde successen was. Hij spoorde allen aan
steeds trouw te blijven aan de club en het
bestuur te blijven steunen.
Het verdere gedeelte van de avond werd ver-
zorgd door het cabaretge/elsthap ,,de Hei-
kneuters" uit Aalten, dat een op goed peil
staand gevarieerd programma opvoerde,
w a a r b i j vooral de humoristen „ Jan en Hen-
drik" de aanwezigen kostelijk amuseerden.
Nadat de voorzitter het gezelschap had be-
dankt voor hetgeen het had gebracht, werd
de avond met een gezellig dansje besloten.

SCHOOLFEEST R.K. SCHOOL
Het jaarlijkse schoolfeest van de St. Antonius-
school en de Kleuterschool op de Kranenburg
is weer alleszins geslaagd. Het weer was u i t -
stekend, zodat de kinderen vroli jk leest heb-
ben gevierd. Om 2 uur begon de kinder-
optocht, waarvan veel werk was gemaakt en
waarb i j diverse f leur ige looperoepen rond-
trokken, die veel bekijks hadden. Het feest
werd gehouden op een terrein naast de kleu-

IVOROL: De Tandpasta van standing
l ei school, waar ook veel ouders van hun be-
langste l l ing b l i j k gaven. De wedstrijden en het
ruime o n t h a a l be/orgden de kinderen een
onvergetelijke dag. Traditioneel was er ook
'n draa imolen , waarin de jeugd zich naar har-
telust amuseerde.
Opgewekt aanvaardde de feestvierende jeugd
tegen (> uur weer de terugtocht naar het
schoolgebouw, waar de prijzen werden uitge-
reikt.
Kinderoptocht Groep I (méér dan 5 pers.):
„Sneeuwwitje en kabouters", Ie prijs.
Groep II (3, 4 of 5 pers.): Ie prijs: Veilig
Verkeer 2e prijs; Kinderwagen 3e prijs; 25 j.
Bruiloft Je pr i j s , groen versierde wagen.
Groep III: 1. Chinees; 2. Vliegmachine 3;
Afrikaanse meisjes; 4. Keukenmeisje; 5.
Indiaan

SCHOOLREISJE MEDLERSCHOOL
Donderdag en Vrijdag 7 en 8 Jul i j.l. hebben
de leerlingen van de hoogste klassen der
Medlerschool hun traditionele schoolreisje
gemaakt. Het weer was prachtig toen men
's morgens om half 7 per touringcar vertrok.
In Nijmegen maakte men 'n wandeling over
de Waalbrug met de prachtige vergezichten
op de Ooypolders.
Voordat men aan 't eindpunt — Zuid-Limburg
- arriveerde werd in Belfelt de stuw in de

Maas bezichtigd. In Valkenburg bezocht men

de gemeentegrot en de ruïne. Tenslotte be-
reikte men Vaals waar om f> uur 'n warme
maa l t i j d werd aangeboden in de Jeugdher-
berg. Voordat men ter ruste ging, werd 'n
wandeling gemaakt naar het Drielandenpunt
(321 m.), 't hoogste punt van Nederland.
De tweede dag begon met 'n rit door 't Zuide-
lijkste deel van Limburg ('t z.g.n. Klein-Zwit-
serland). J n Margraten werd 'n bezoek ge-
bracht aan 't Amerikaanse militaire Kerkhof.
I n Maastricht stond 'n bezoek aan de St.
Pietersberg (Enci) en het Vrijthof op 't pro-
gramma. Ook werd er gewinkeld in Limburgs
hoofdstad. Op de terugtocht werd de reis nog
enige malen onderbroken en weiden con-
sumpties aangeboden.
Tegen 9 uur bereikte 't jeugdige gezelschap
weer de finish, dankbaar over hetgeen op
deze leerzame tocht was genoten.

GESLAAGD . . .
Als waardering zou Hij of Zij een van
de vele Prisma-armbandhorloges zeer op
prijs stellen. De aanschaffingsprijs valt
u erg mee, voor een horloge dat jaren-
lang een dankbare herinnering zal blijven.

FA. MARTENS,
heeft ze voor U !

Te koop BOEREN-
KOOLPLANTEN.
A. J. Vruggink,
„Riethuis", Delden.

De zon schijnt lekker.
Een

zonnescherm nodig?
Of Balastore zongor-
dijnen of Baltex?

U spreekt en 't komt
in orde.

Aanbevelend
G. W. L U I M E S

Telefoon 421.

Oriënteringsrit
voor wielrijders
Buurt ver. „Delden"

H E D E N Zaterdag-
avond 7 uur bij M. H.
Gotink.

Het Bestuur

SEIZOEN-OPRUIMING
vanaf Maandag 18 Juli t.e.m. Zaterdag 3O Juli

ENORME KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN!

Huishoudgoederen
Theedoeken, frisse ruit

Badstofhanddoeken

Badhanddoeken, zware kwaliteit

Grj^nnen slopen

0.69
1.19

1.39
1.39

Zware graslinnen lakens, 160 br.
„ 180 „

Geborduurde lakens, 150 br.
Bijpassende slopen
Ontbijtlakens

5.90
7.25
6.75
2.49
4.5O

Tricotage's, Lingerie, enz.
Keperflanellen nachthemden

Kanenen nachthemden

Ka^^nen Damespyama's

Nylonkousen

Damesblouses, nu slechts

4*75
3.90
5.75
195
2.90

Zware Sanfor overalls
Damesjasschorten
Favorita schorten
Werkhemden
Corduroy jongensblouses

1O.90
5.90 — 3.90

3.25
4.9O
4.75

ZomerStOffen Serie I O.69 Serie II O.98 per meter

Koopt nu uw Babyuitzet
Prima luiers reeds vanaf 89 et.

Gelegenheidskoopje
Fabriekspartijtje Wollen Yersey damesvesten 15.75

Wollen damespullovers vanaf 5.90

Beddegoed en Dekens
Halfwollen dekens, 150/200, 3-delig binnenveringmatras,

pasteltinten 13.90 met 2 kapokkussens, 120/190,
Halfwollen dekens, 170/220, 15 jaar garantie 98*-

gebloemd 19.75 3-delig kernmatras 49.50
Witte molton dekens, 150/200 4.90 Stalen ledikant, 80/190 37.50
Prachtige gestikte dekens, Spiraalmatras, 2-persoons,

2-persoons, nu slechts 17.9O 10 jaar garantie 26.50

Coupons in alle afdelingen
Japonstoffen - Schortebonten - Graslinnen - Flanels - enz.

Confectie
Jongensregenjassen 8.5O Herencostuums, vanaf 35.—

^ Profiteert van de 10 pCt. korting op alle courante artikelen ^

Ruime sortering in:
Costuums 2- en 3-delig - Wollen gabardine jassen !- Jongenscostuums - Katoenen gabardine jassen -

Meisjes poplin regenmantels - Dames poplin regenmantels

Geopend van 8.30—12 en van 1.30—6 uur. Woensdagmiddag gesloten.

SCHOOLDERMAN - VORDEN



In onze kleermakerij
is plaats voor een net
MEISJE voor hand-
werk, niet ouder dan
17 jaar, liefst opleiding
Vakschool.
Aartsen,
Dames- en Heren-
kleermakerij.

Gevraagd wegens ver-
andering v. werkkr.
d. tegenw. 'n HUIS-
NAAISTER voor l
dag p.w.
Mevr. Rombach,
Zutphenseweg 22.

Bouwkasdeelname
ter overn. aangeb.
Brieven onder no. 16
Bureau Contact.

Wegens plaatsgebrek
ter overname aange-
boden :
salonwieg f 12.50, En-
gelse kinderwagen met
matrasje f 50. — , op-
vouwbare luxe wandel-
wagen met wagentas
en wagenzak f 40. —,
haardkachel f 15.—
(met grondplaat), 2-
pers. opklapbed met
matrasdek, 3-delig
bedstel, 2 kapokkus-
sens f 75.— en zwart
gepolitoerde Duitse
piano in prima staat.
M. Terpstra,

Zutphenseweg 69

ROGGE te koop bij
A. Dieks. Gesloten
briefjes in leveren voor
20 Juli 8 uur n.m.

Te koop ± 25 are
ROGGE. Briefjes in-
leveren t.e.m. 21 Juli
bij J. Groot Wassink,
Ruurloseweg D 17.

60 are ROGGE te
koop. Bar. v.d. Borch,
Kasteel „Vorden".

Te koop plm. 15 are
beste ROGGE en
HAVER bij G. Stap-
per, Delden B 65.

Bij inschrijving te koop
3 perc. plm. 60 are,
36 are en 32 are Ie
nab. rogge en plm.
1.20 ha. „Adelaar"
haver. Briefjes wor-
den ingewacht t.e.m.
20 Juli 8 uur.
E. J. Voskamp, Linde
E 38 Vorden.

Te koop BOEREN-
KOOLPLANTEN bij
H. Bargeman, C 93.

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
Wed. Lettink, Linde.

Te koop toom BIG-
GEN bij H. J. Broek-
gaarden, Geesinkweg
11 Warken.

2 tomen BIGGEN te
koop. M. Helmink,
Delden.

Te koop 3 a 4 BIG-
GEN bij A. W. Hors-
ting, Onstein, D 148.

Te koop
Boerenkool-, Spruit-
kool-, Andijvie- en
Preiplanten.
Tevens nieuwe aard-
appelen te koop en
enige gebruikte
heggescharen.
Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 54,
Telefoon 508, Vorden

een zeerTe koop
goed onderh. SOLEX.
Te bevr. Bureau van
dit blad.

Op Vrijdag 22 Juli a.s. hoopt de

Directeur van de Vordensche
Coöp. Zuivelfabriek de heer
A. J. Huurneman

de dag te herdenken, dat hij 25 jaar
in dienst is van de fabriek.

Het bestuur stelt belangstellenden in
de gelegenheid de heer Huurneman
met dit feit te feliciteren van 3—5
uur in de zaal van Hotel Bakker.

Het Bestuur.

Heden nam de Here tot zich, na een
langdurig en geduldig gedragen lijden,
onze lieve Vader en Grootvader

WILLEM JAN WASSINK
weduwn. van C. F. Rouwenhorst

in de ouderdom van ruim 75 jaar.
Romeinen 8 us. 18.

Vorden M. G. ONSTEN K-WASSINK
G. J. ONSTENK
G. J. POORTERMAN-

WASSINK
A. J. POORTERMAN
J. G. WASSINK
F. W. WASSINK-ESKES

en kinderen

VORDEN, 12 Juli 1955.

De begrafenis zal plaats hebben op
Zaterdag 16 Juli n.m. 1.30 uur te Vor-
den. Vertrek van het sterfhuis om
12.30 uur.

Per half Augustus wordt

een nette werkster
gevraagd voor het schoonmaken der lokalen

v.d. O.L.S. te Linde.
Aanmelden bij het Hoofd der school, de

heer J. van Amerongen.

Het kost U niets,
als U eens komt praten; een
paar uitvoerige folders ter oriën-
tering leest en een proefinstal-
latie bij U thuis in de oractijk
de rest laat vertellenJflt)at is
nog maar weinig van de service
die U geboden wordt, als het
om Shell Butagas gaat. U zult
tijd winnen, gemak, geld en
levensvreugde. Zoals bij felle
koude behoort de winterjas;
Zo hoort bij een gemakk'lijk
leven ook

Shell
Butagas!

Wegens vacantie GESLOTEN
van Maandag 25 t.e.m. Zaterdag 30 Juli

Stoomververij en Chemische wassen]
N.V. HOEKSEMA

Sprongstraat 10 - Zutphen
Telefoon K 6750-3191

v.v.v.
Zaterdag 16 Juli Ruiter demonstra-

ties door de Land. Rijvereniging.
Aanvang half acht. Terrein bij de
Bleek.

Maandag 18 Juli Avondwandeling
onder deskundige leiding. Vertrek
7.30 uur van het Marktplein.

Woensdag 20 Juli 8-kastelentocht
per rijwiel, onder deskundige lei-
ding. Vertr. l .30 uur v.h. Marktpl .

Woensdag 20 Juli Oriënteringsrit
voor auto's en motoren. Vertrek
7 uur 's avonds van het Markt-
plein.

Omdat U op onze service vertrouwen kunt
Koopt U bij ons de fiets waar U op

bouwen kun t !

A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

Welke jongen van U.L.O. of Ly-
ceum wil ons in de vacantie
helpen ?

Fa J. W. ALBERS

Vanaf 15 Juli t.e.m. 30 Juli

verkopen wij onze
gehele voorraad

• DeariifSKieoing •
l en l

'Kamgaren Broeken1

vanaf f 22.50

l met l
| 10 pCt. korting |

1 Fa. K. Bodde «Zn.•
Bedrijf skledingh u is

| Groenmarkt l (Hoek Barlheze) |
Telefoon 2595 — ZUTPHEN

L •
Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Gailéestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Voor rijlesser^
naar

Erkende

Autorijschj^

Theo van Essen
Gediplomeerd instructeur sinds 1949

Boompjeswal 6 ZUTPHEN
Telefoon 2215

Of 't bij de boer is of de barones,
Shell Butagas brengt meer comfort

op elk adres.

Heerlijk die Zomeravonden
U geniet ten volle, wanneer U
bij ons een

metalen tuinameublement
koopt, compleet met tafel f 175.—,
ook afzonderlijk te leveren.

JOH. HEERINK
Telefoon 383, Vorden

Speciale aanbieding van 100 st.
kussendekkcn f 1.65, f 1.75, f 1.85.

OPRUIMING
van diverse artikelen

en 10 pCt. korting op alle
NIET speciaal geprijsde
goederen vanaf Maandag
18 Juli.

Alles a contant Geen ruilen

A. H. J. MOMBflRG
Kranenburg, Telefoon 279

Zij, die wensen deel te nemen
aan de Spar-Zomerreis op 9
Aug., kunnen zich nog op-
geven tot Woensdag 20 Juli.

Eskes - Remmers
Graan maaien

voor linkse of rechtse Binder.
Geeft het s.v.p. even op.

J. W. Seesink Vorden

ouwtrekken
A.s. Maandagavond 8 uur zal
er achter café „de Zon" wor-
den getrokken om de wissel-
baker van 1954, tussen de
ploegen Delden, Kranenburg
en Veldwijk.
De groep die wint ontvangt
de beker in eigendom.

Het zal zeer zeker een spannende
wedstrijd worden.
Om het voorlopige bezit van de nieuw
beschikbaar gestelde beker zal worden
getrokken op de bekende datums n.l. 27
Juli en 10 Aug. a.s. Entree f 0.25 p.p.

Wij verwachten U allen.
De Commissie

Wij ruimen op

Maandag 18 Juli a.s.
Sensationele prijzen!

Spotkoopjes!

-k
Herenschoenen vanaf f 7.50. Damesschoenen
f 3.95, f 4.95, f 5.95, enz.
Het is voor niets! Tegen zool- en hakken-
prijs.
Onze bekende dozen met kinderschoenen,
uitzoeken maar! f 2.95, f 3.95, f 4.95,
f 5.95.
De mooiste meisjesschoenen f 7.95 en f 8.95
Ook in jongensschoenen hebben we koopjes.
Restanten sandalen voor spotprijzen.

Komt en ziet onze prijzen!
Betaling a contant.
Geen zichtzendingen.

Op goederen niet in de opruiming 10 pCt.
korting.

A. JANSEN .
SCHOENHANDEL

Verleden week, alzo
midden in de zomer,
verkochten wij nog

3 leren jassen.
Wanneer U één?
Koopt ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.

Aanbevelend
G. W. Luimes

Tel. 421 - Vorden

Te koop bij inschrij-
ving plm. 35 are
ROGGE. Briefjes in-
leveren Dinsdag 19
Juli n.m. 8 uur.
B. G. Lenselink,

Kerkhofweg

Te koop
Boerenkool', Spruit-
kool-, Andijvie- en
Preiplanten.
H. C. Kettelerij,
Hengeloseweg B 25,
Vorden.

Te koop i.g.s. heren-
rijwiel, 23".
Molenweg 15, Vorden

CONTACT
hét blad voor Vorden



Hl Pluimvee!).!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen
en jonge hanen, alle
soorten.
Worden van huis afge-
haald en contant betaald

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283
ir Let op het juiste adres

Goed onderhoud is
goud waard.

Schilder met

Panterlak
sterk en strak.

KEUNE
Telefoon 289

Beter ~ Goedkoper

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. Hipiüs, Zütphen
Laarstraat 5

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zütphen

Prima waar en lage prijzen.
Een pot prima appelstroop 39 et
Een grote pot mosterd 55 et
Een fles prima slasaus 74 et
Een pot pruimen/sinaasappeljam 55 et
Een grote fles gez. bessensap 61 et
3 pakjes Honings pudding 49 et

ALS EXTRA RECLAME
150 gr. lunchworst 39 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Voor de inmaak
Opekta
(vloeibaar en droog)
Feria druppels Tabletten,
Vlies, Parafine, Flessen-
lak, Zwavellint, Inmaak-
kruiden, enz.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist
„Beslist uw Drogist"

Nutskleuterschool
Aangifte van nieuwe leerlingen Maandag
18 Juli '55 van 3.30-4.30 uur in de school.
Trouwboekjes meebrengen.

Een loflied op de zon . . .
maar dan voorzien van een zonnebril
van een opticien. Tegen voordelige prijs
ontvangt u zo'n prachtige ogenbescher-
mende bril met feilloos optische glazen.

FA, MARTENS,
l de opticien die altijd voor u klaar staat! •

Nog schoner dan schoon
zegt Mans uut Twente

De Nederlandse huusvrouw «tont in het
buitenland bekend om de helderheid'

en zindelijkheid. Datzölfde geldt
ook veur Heineken. Hier zie'j

hoo ze met glcuiend hete stoom de
vaat'n schoon bloast,

tot ze kristalhelder bent. Kristalhelder
veur 't kristalheldere en

lekkerste bier dat ter in komp!
Heineken's.

• Heineken koopt veur al zien
brouwerijen in de wereld tegeliek de
grondstoffen in. Kunst dat de
leverancier veur zo'n klant
het allerbeste van 't beste reserveert,

3 de kroonkurk (ik zeg: döpke)
betekent ne snelle, massinale en
hygiënische a f s l u u t i n g van dat
kostel ijke bier, dat zodönig ook veul
langer goed te hool'n is,

j 't Is aln's puur-natuur, kunst- en
vl iegmiddel l jes wodt ter verafschuwd,

» Ze brouwt a zowat veerhonderd
joar,- goa 's noa wat ne ervaring,

• Heineken gunt zien bier, veurdat ie
't kriegt, een langdurige rijpingstijd,

• Heineken hef de grootste
wetenschappelijke afdel ing van alle
brouwers in Europa- wat doar uutkomp!

9 Ze werkt er met de zgn.
Heineken's A-gist, een special
gis tre incul tuur, woarvan geeneen op
de wereld (behalve Heineken)
het geheim kent.

Heineken's Bier
... vaten

wonlen schoon

C^stoomd - u i t e r s t e hygïéne

overal

het meest

getapt

HEDEN Zaterdag starten wij met onze

die U vele buitengewone koopjes

biedt in Dames^, Heren-' en Kinder"

schoenen van goede kwaliteit»

*In Zomerschoenen uiterst vooiv
delige aanbiedingen*

Artikelen buiten de opruiming 10 pCt. korting.

Wullink's Schoenhandel
Dorpsstraat 4, Vorden Telefoon 342

„Onbetwist, de Schoenenspecialist''

T.W.N.-Fips Bromfietsen
fabrikaat van de beroemde Triumph-fabrieken, Neurenberg-Dld.

Compl. met SACHS-motor m. 2 versnellingen en
VREDESTEIN-banden f 625.—.

HET MOOISTE EN HET BESTE WAT OP DIT GEBIED LEVERBAAR IS.

Alleenverkoop voor Nederland:

EMPO-RIJWIELFABRIEK VORDEN
(EEN DER BESTE TIPS: . BERIJDT DE EMPO-FIPS)

Eeifgreep uit onze Seizoen-Opruiming
Baddoeken 0.98
Handdoeken 0.52
Theedoeken 0.49
Lak^^ gebord., 2 pers. 6.98
SlopW 1.35
Washandjes 0.19
Prima corsetten 9.85

Overalls 8.95
Werkbroeken 8.50
Pantalons 13.75
Herenvesten 7.85
Polohemden 2.98
Breiwol, per knot 1.19
Luiers 0.98

Wij ruimen op:
restanten voor prijzen, waar ook U versteld
van zal staan.

Goederen niet in de opruiming 10 pCt. korting

A. WOLSING, Raadhuisstraat 26, Vorden

Wij bieden u vandaag
2 pakken vet 98 et 200 gr. gek. ontbijtspek 58 et
200 gr. boterhamw. 55 et 200 gr. leverworst 30 et
500 gr. spek 85 et 100 gr. gek. lever 45 et

100 gr. pekelvlees 38 et
Wij gaan vandaag over 1 dagen 's avonds 5 uur

met vacantie

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

MEDEDELING
Pedicure- en Voetverzorgingsinrichting

DINI WOLSING
deelt hierbij mede, dat vanaf heden, elke Woensdagmiddag
Gepedicuurd wordt, door de toenemende drukte.

Gaarne vroegtijdig afspraak.

Steriele en pijnloze voetbehandeling, van
likdoorns, eelt, ingegroeide nagels en wratten.

Gratis voetonderzoek.

Levering Maatsteunzolen aan Ziekenfonds O.G.Z.O.

Med, Gediplomeerd Chiropodiste

Raadhuisstraat 26, Telefoon 514, Vorden


