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AAN ALLEN DIE COLLECTEERDEN
VOOR HET NED. RODE KRUIS

Namens het Ned. Rode Km is, a ld. Zutphen,
/eg ik u allen hartelijk dank voor uw bereid-
willigheid te hebben willen collecteren voor
d il mooie doel.
De algehele opbrengst bedraagt ƒ l-Ktë^O en
dit prachtige resultaat is aan uw /o /eer ge-
waardeerde hulp te danken.
Jk hoop dat ik het volgende jaar wederom
op uw aller medewerking /al mogen rekenen.
Het Rode Kruis heelt voor uw belangeloos
werk een zilveren lepeltje beschikbaar gesteld,
hetwelk bij mij verkrijgbaar is.

Mevrouw van Lennep
„De Kiwi" Vorden

W4T ZAL ER VAN HEN WORDEN ALS
HULP UITBLIJFT?

Volgende week /al door de kinderen van de
O. L. dorpsschool van u een o f fe r t je gevraagd
worden voor het misdeelde en verwaarloosde
kind .
Wist u dat er wel 50.000 k inde ren in Neder-
land / i j n die op uw hul]) wachten?
De Opbouw, cle grootste algemene Inste l l ing
voor Kinderbescherming doet wat / . i j kan om
de/e ongelukkige kinderen te helpen en te ver-
/orgen. in 12 tehni/eii / i jn ruim 1200 verzorg-
den, waarvan een deel in pleeggezinnen,
ondergebracht.
De ver/orging kost veel geld en steunt op
a l l e n wier hart naar het kind uitgaat .
Wat is tragischer dan een kind, dat alleen
s t a a t , opgroeit /onder enig houvast , dat door
verdriet verkommert en bedreigd wordt met
geestelijke en l ichameli jke ondergang?
Wat zal er van hen worden?
Geeft met milde hand en koop de kindcr-
bi idkaa i ten, die u worden aangeboden. U
doet er een goed werk mee in het belang van
het kind, en van de algemene kinderbescher-
ming.

EXCURSIE IMKERS
Zaterdagmiddag m a a k t e n de imkers een excur-
sie n a a r de h i j e n s t a l van de heer f . W. Kue-
nen, voor/iüer van de vereniging. De/e heette
al lereerst a l l en h a r t e l i j k welkom en zette
daarna u i teen hoe hij / i j n b i j en in liet voor-
j a a r had behandeld om de volken zo sterk
mogelijk te maken en de honingoogst te be-
gunstigt;!]. Daarna ging men over tot het be-
/ichtigen van de b i jcns ta l en werden verschil-
lende kas ten opengemaakt, w a a r b i j de heer
K n e u e n weer nadere expl ica t ies gal .
Na het be/ichtigen van de bijenvolken werd
de zomerhoningprijs vastgesteld: slingerhoning
J' 1.25 en raathoning ƒ 1.50 per 500 gram.
Daarna volgde een bespreking over het bren-
gen van de bijen naar de heide. Hierover was
men nog niet hoopvol gestemd. De heer Jan-
sen stelde zich beschikbaar om naar de Hoge
Veluwe te gaan en te k i jken of men daar nog
een geschikte plaats kan vinden. Verschillende
vragen werden nog gesteld die naar genoegen
werden beantwoord.
Men bleef nog enige t i jd gezellig bijeen onder
het genot van een kop kof f ie en een sigaar.
De voor/her d a n k t e voor hun belangste l l ing
en hoopte dat men ook l i e t volgend jaa r weer
/on' genoeglijke middag met elkaar /ou mo-
gen hebben. De imkers waren /eer tevreden
over heigeeu /e de/e middag gezien en ge-
hoord hadden.

PERSONEELSDAG VAN
FIRMA J. W. ALBERS

Ter gelegenheid van het ( iO- j a r ig bestaan van
de/e firma werd het personeel een u i t s t a p j e
naar A m s t e r d a m aangeboden.
O p Woensdag I I J u l i ' s morgens h a l l /even
reed men per bus naar Amsterdam. Kerst
werd de Olie- en Veevoederfabriek van Bei-
tels bezocht, waar door de directie een rond-
l e i d i n g met explicatie werd ver/orgd, die op
hoge p r i j s werd gesteld.
Na de ko f f i emaa l t i j d stond een reis naar Vo-
lendam en Marken op het programma, maar
wegens de zware regenval moest hiervan wor-
den afgezien. De middag werd toen aange-
naam doorgebracht met winkelen en een be-
zoek aan theater Tuschinski. Na het diner.
loen het weer geheel opgeklaard was, werd
een rondvaart gemaakt door de grachten en
hel l f. Via Schiphol werd na een korte pau/e
in Hi lversum de terugtocht naar Vorden weer
a a n v a a r d .
Met voldoening kunnen f i rman ten en perso-
neel oj) dit geslaagde u i t s t a p j e terug/ien.

MILITIE
Van de )>.-} ingeschreven dienstplichtigen uit
de/e gemeente van de l i c h t i n g 11)55 werden
er !) voorgoed ongeschikt verklaard.

Kerkdiensten Zondag 18 Juli
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. Langstraat
In de dienst van 10.30 uur Bed. H. Doop

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 u. Ds E. J. Duursema. Bed. H. Doop.

R.K. Kerk
7 uur Vr. Mis, 9 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

R. K, Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 17 Juli van 5 uur t. e. m.
Zondag 18 Juli Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 80 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 53.— tot f 60.—

Handel was redelijk

Burg. stand van 9 Juli t.m. 15 Juli
Geboren: d.v. H. Weenk en B. Weenk-Schou-
ten; d.v. C. W. Koers en F. Koers-van Ginkel.
Gehuwd : A. v. Langen en E. M. C. Eijkelkamp

GESLAAGD
iVIe j . W i l l v Kle in Lebbink slaagde voor het
in Utrecht gehouden examen voor medisch
a n a l y s e .
Op een te Deventer gehouden examen slaag-
de' voor het Mulo diploma A, W. B. J. Stee-
man.

_ nze vroegere plaatsgenoot de heer W. J.
rBggink, thans wonende te Eibergen, is ge-
slaagd voor het slagersgezellen diploma.

GEBOUW „IRENE"
We vestigen de aandacht van belanghebben-
den op de a d v e r t e n t i e be t re f fende de leden-
vergadering van Irene, met als voornaamste
a g e n d a p u n t : het aanvragen van de kon ink-
l i j k e goedkeuring der Statuten.

Op een te Almen gehouden paardenkeuring
werden de paaiden van de volgende Vordense
eigenaren bekroond:
l- jar ige merrie Geld. type: aangewezen voor
Bcnnekom: Sannie, van .Baronet, eig. A. VVas-
s i n k ; Sonnevanck, van J u p i t e r , eig. A. J. Ko-
ning: en Subina , van Jupi ter , eig. H. J. Be-
renpas .''-e premie. Sinora. van Jup i l e r , eig. A.
f. Koning en Subclt je , van J u p i t e r , eig B.
voskamp.
Idem Gron. type: 3e premie: Selma, van Kro-
nos, eig. D. Lettink.
2-jarige merriën Geld. type: aangcw. voor
Bennckom: Rose Marie, van l ' l nvas ion , eig
M. Eggink en Rubina, van Jup i t e r , eig. I I . f .
Berenpas üe premie. Roosje, van Kornet, eig.
H. de Greel';
Idem Gron. type: aangcw. voor Bennekom:
Rule i l a , van Kronos, eig. D. J. Rouwenhorst
.ie premie. Riuli , van Landdrost, eig. G. W.
Winke l en Rulia , van Kronos, eig. H. Ver-
stege.
tf-jarige meriën (gedekt) Geld. type: -ie pre-
mie: I'ieona, van Jup i te r , eig. B. Voskamp en
Ficola, van Jupiter , eig. E. J. Knoei.
Idem Gron. type: aaugew. voor Bennekom:
P i u n e l l a , van LIendrik/oon, eig. G. Bogchcl-
man ->e premie. P lnv ia , van Kronos, eig H.
Verstege.
l- en 5-jarige merr iëu met veulen, Geld type:

• .<v. ' , voor Bennekom: Ornetta, van Kornet,
eig. IL Eggink en N a n n i e , van Jupiter , eig.
A. Wassink. -k- premie: Oliene, van Jupi ter ,

II. Tjoonk: Ner tana , van Jupiter , eig.
A. J. Zwevcr ink en Odinka , van Jnpilcr, eig.
J. C. Korncgoor.
Idem Gron. type: aangew. voor Bennekom:
Olana , van Elmon, eig. IL Lense l ink . -k,- pre-
mie: Ofary, van Floris, eig. H. Bann ink .
l t/m J-jarige stermen iën met veulen, Geld.
type: aangew. voor Bennekom: Lotje, van
Geran t , eig. G. W. Winkel , -ie premie: La i i -
rine, van Donar, eig. Z. Rcgelink.
Idem Gron. type: ,">e premie N i n e t t e . van Her-
maan Germaan , eig. A. J . Koning .

UITSTAPJE VROUWENBOND
Begunstigd door mooi weer maakte de Vrou-
wenbond van het N.V.V. met enkele andere
dames per bus een excursie naar de Betnwe.
In Geldermalsen werd door de Ned. Fruit-
teeltorganisatie een en ander over de f ru i t -
teelt verteld. Daarna werd een rondrit door
de Bctuwe gemaakt, met een be/oek aan een
boomgaard en een veiling, waar de dames de
veilingklok mochten proberen, wat wel in de
smaak viel. Ook de sluis in het Amsterdam-
Rijnkanaal bij Tier werd bekeken. Op de
terugtocht werd de boottocht Westerbouwing
Arnhem gemaakt, waar de bus de dames weer
opwachtte eii hen verder naar Vorden bracht.
Hoogstvoldaan keerde het gezelschap 's avonds
terug.

V.V.V. PROGRAMMA
Heden Zaterdagavond zal Sparta haar zomer-
uitvoering geven. Tenminste, als het weer het
toelaat. Bij slecht weer is het niet verant-
woord de jongelui aan een ziekte bloot te
stellen.
Voor Zondagmiddag is een oriëteringsrit voor
wielr i jders vastgesteld. De route loopt door de
mooiste plekjes van Vorden en is uitgewerkt
door de Vordense motorvereniging.
Maandag de avondwandeling en Woensdag
de achtkastelentoelit. Woensdagavond kan het
een gezellige boel worden. Dan is er vogel-
schieten voor dames en heren. Hiervoor is
een inleggeld verschuldigd en zijn aardige prij-
zen te behalen. De Vordense boerendansers
zullen ter afwisseling demonstraties geven en
gaan ook weer dansen met het publiek. Hier-
toe wordt een plankier aangebracht.
Tevens wordt er een ouderwetse boeren keu-
ken ingericht en er wordt koff ie geschonken.
„De Knupdnukskes" zullen veel werk maken
van de/e avond en duimen nu al duik voor
goed weer! W a n t a n d e r s . . . gaat ook dit pro-
gramma niet door.

r Vrijdagavond is dan nu de voorronde
v t r e k k e n om het kampioenschap van Vor-

Fden vastgesteld en daa rna de ond-Vordense
markt.

; K r v i R f c N u . i N G DELDEN
De buur tbewoners uit Delden m a a k t e n pe:
bus een tocht je naai ' Kampen en de N.O. l'ol-

'\'ei volgens werd een bezoek gebracht aan
'onda's meel fa brieken. De/e f i rma bood het

gc/elsrhap een boottocht aan over de Friese
meien. De terugweg ging over Heerenvecii en
de Holterberg. Laat in de avond keerde men
hoogst voldaan weer huiswaarts.

VORDEN - LIGHTDORP
Enkele straten hebben bun p l a n n e n k l a a r
voor de a.s. v e r l i c h t ingsweek. De Dorpss t raa t
en de Burgemeester Gal leés t raa t komt de eer
toe als eersten een opdracht te hebben ver-
strekt. Enkele andere zijn nog aan het be-
raadslagen.
Het is gelukt van naburige gemeenten vol-
doende materiaal tegen niet te hoge prijzen
te huren, zodat er een goede k a n s is dat Vor-
den aanstonds goed voor de dag zal komen.

DE GASTEN TREFFEN HET NIET
Aan de avondwandel ing van Maandag namen
plm. 20 personen deel, d i tmaa l onder l e id in j ' ;
van de heer van Roekei. Ware er geen regen-
buien geweest dan /ou het aantal wandelaars
/eker groter z i j n geweest. Woensdag was het
weer dermate slecht, dat de a t t r ad ics werden

. afgelast . De achtkastelentoelit ging niet door
en het touwtrekken met Vordense mark t werd
uitgesteld to t 2.-> J u l i . Voor die avond waren
er oorspronkelijk ruiterdemonstraties vastge-
steld, doch daar de boeren dooi het onguns-
tige weer niet met de hooioogst kunnen op-
schieten, hebben ze geen voldoende t i jd over
om met hun paarden (c oefenen, zodat de
demonstraties niet volledig tot hun recht /ou-
den komen. Hierdoor heeft men er helaas van
al.' moeten /ien.
Het is ie hopen dat het weer spoedig veran-
dert, V.V.V. doet haar best de gasten in dit
jubileumjaar a l l e r h a n d e o n t s p a n n i n g Ie bie-
den, doch tegen het slechte weer vait niet te
werken.

AUTOMATISCHE TELEFOON
Vanaf 15 J n i l is hel: mogelijk de abonné's van
de automat ische t e l e f o o n n e t t e n in het D i s t r i c t
's Hertogenbosch /elf te kiezen, dus zonder
tussenkomst van de telefoniste.

GESLAAGD
Aan de R.K. Huishoudschool (V.C.L.O.) van
de Ecrw. Zrs te Zntphen behaalden on/c
plaalsgenoten, de dames L. R e i n l j e s en D.
Gerri tsen het diploma Costumière.



SCHOOLFEEST R.K. SCHOOL
Het jaarlijkse schoolfeest van de St. Antonius-
school en de Kleuterschool op de Kranenburg
is weer alleszins geslaagd. Het weer werkte
helaas niet erg mee, doch de enkele regen-
buitjes konden de vrolijke stemming van de
jeugd toch niet bederven.
Om 2. uur begon de kinderoptocht waarbij
diverse l'leurige loopgroepen rondtrokken, die
veel bekijks hadden.
Het leest werd gehouden op een terrein naast
de Kleuterschool, waar ook veel ouders van
hun belangstelling bl i jk gaven. De wedstrijden
en het ruime onthaal be/orgden de kinderen
een onvergetelijke dag. Als vanouds was ook
de heer Jac. de Vries aanwe/ig met zijn draai-
molen, waarvan druk gebruik werd gemaakt.
Opgewekt aanvaardde de jeugd tegen 6 uur
weer de terugtocht naar het schoolgebouw,
waar de prijzen werden uitgereikt.

Zennwrust.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

SERIE-WEDSTRIJDEN RATTI
Onder ideale weersomstandigheden werden
Zondag j.l. de finales gespeeld van de Ratti-
serie-wedstrijden. Er heerste een gezellige
drukte op het terrein en over belangstelling
had men niet te klagen.
Om l uur werd het programma geopend met
de ontmoeting tussen Ratti II en Wolvers-
veen II. Het werd een vinnige strijd tussen
l<eide ploegen, temeer omdat de winnaar
mocht kampen om de eerste of tweede prijs.
Het gelukte de Ratti-reserves om met de rust
een kleine 1—0 voorsprong te krijgen. De
gasten slaagden er echter in om direct na de
thee de gelijkmaker te scoren, zodat voor bei-
de parti jen de kansen weer gelijk waren. Na
pi m. 15 minuten liep de doelverdediger dei-
gasten bij een Ratti-aanval te vroeg uit, wat
hen een tweede doelpunt kostte 2—1. Doch 5
minuten voor het einde wist de middenvoor
der thuisclub de zege veilig te stellen. Eind-
stand 3—1.
Een wedstrijd met veel spanning was hierna
de strijd tussen Ratti I en St. Walburgis I
(Zutphen). Nadat Ratti aanvankelijk de lei-
ding had genomen, wisten de bezoekers na
een kort doch hevig offensief de stand met
rust met 1—2 in hun voordeel te beëindigen.
Na h a l l i mie had Ratti zich echter hersteld,
en wist de midhall.' die een prima pa r t i j speel-
de met drie fraaie doelpunten, deze ontmoe-
ting met een 4—2 eindstand voor de thuisclub
tot een goed einde te brengen.
In de laatste tweekamp om de eerste en tweede
pr i j s in de 3e klasse tussen Ratti II en Baakse
Boys I, legden de Boys een duidelijke meer-
derheid aan de dag door met 14—0 te winnen.
Na afloop werden tegen 6 uur in café Schoen-
aker door de voorzitter van Ratti, de heer F.
R. Schoenaker de prijzen uitgereikt. Hij dank-
te hierbij alle deelnemende verenigingen en
de scheidsrechters voor hun medewerking en
legde vooral de nadruk op het contact, dat
d.m.v. de series tussen de verschillende clubs
was gelegd.
De prijzen vielen ten deel aan:
Afdeling A 2e klas: Ie prijs Ratti I (beker);
2e prijs St. Walburgis I Zutphen (krans).
Afdeling B 3e klas: Ie prijs Baakse Boys I (be-
ker); 2e prijs Ratti II 3e prijs Wolfersveen II.

SPORT-SUCCESSEN
Zondag werd te Vierakker-Wichmond een
Sportdag gehouden, uitgaande van de Kring
,,De Graafschap" van de Jonge Boeren- en
Tuinder bond.
De afdeling Vorden van de J.B.T.B., sloeg een
uitstekend figuur, want /ij wisten bij het
touwtrekken een Ie prijs in de wacht te sle-
pen. Ook de Boerinnenbftnd afdeling Vorden,
die h ieraan deelnam, behaalde enkele mooie
resultaten. Hier behaalden de Vordense dames
eveneens een Ie p r i j s bij het touwtrekken, ter-
w i j l bij de 100 m hardlopen de dames mej .
L. E i j k e l k a m p en Wilh. Eijkelkamp, Linde,
respectievelijk 1ste en 2e werden.

De dieren en de warmte.
Het is zeer gewenst om voor dieren in de wei-
de enige beschutting te plaatsen tegen de
brandende zon. Voorts zorge men voor vol-
doende vers drinkwater, ook voor de dieren
op het erf. J n de steden stelle het dierlievend
publiek vooral de straathandelaren in de ge-
legenheid om hun paarden te laten drinken.
Ook voor de honden gelieve men ten opzichte
daarvan attent te zijn.
Men late toch vooral zi jn viervoeter niet uren
lang achter fiets of bromfiets aandraven. En-
kele dagen geleden werd door Dierenbescher-
ming proces-verbaal opgemaakt tegen een
echtpaar, dat met grote snelheid zich verplaat-
ste, terwijl het de hond aan de lijn hield. Het
dier raakte daardoor uitgeput en werd nog
over een afstand van ca 25 meter over de
grond meegesleurd. De /ooikussens van z i j n
poten waren doorgeschuurd en bloedden he-
vig.

op Maandag 19 Juli, 7.30 uur
in het gebouw Irene

AGENDA:
Statutenwijzigingen en aanvrage
Koninklijke goedkeuring der Statuten

Bij niet-aanwezig zijn van 2/s der leden
Vergadering op Maandag 19 Juli 8 uur
in het gebouw Irene.

Chemisch reinigen Verven

N.V. Hoeksema
Sprongstraat 10, Zutphen, Tel. 3191

U weet het: 's Maandags voor 9 uur
bericht, wordt dezelfde dag nog'gehaald

ATTENTIE. Wij gaan van 26 t.m.
31 Juli met vacantie!

Stoppage Enzovoort

11 Let vacant ie !
Wij houden ons aanbevolen voor het leveren
van

0 Empo en Gazelle Rijwielen

0 Kinderrijwielen en Autopeds

De zaak met de betere merken en service
Ruime voorraad. Ook op termijnbetaling

Rijwielhandel

E. J. LETTINK
Tel. 472 Vorden

VANAF HEDEN

Luxe auto
zonder chauffeur

te huur
Vraagt inlichtingen bij

A, G. TRAGTER
Zutphenseweg — Tel. 256

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 24 Jul i , 8 uur

De aangrijpende en spannende j
speelfilm

van Metro-Goldwyn-Mayer

TERESA
met: PIER ANGELI

Een ontroerend verhaal over de
lotgevallen van een jong

oorlog sbruidje.

De film, waarmee Pier Angeli de
wereld veroverde.

Toegang 14 jaar.

ZIET DE RAAMBILJETTEN

f 0ROTE
w

Seizoen
Opruirrffng
van Zaterdag 17 Juli
t.e.m. Zaterdag 24 Juli

f In ome opruiming is uw tientje 5 rijksdaalders waard! J

Fant. Schorten
2.98-1.98-1.48

Holton dekens
125 x 180 3.15

Baddoeken
40 x 80 0.80

Door het slechte seizoen-weer, ruimen
wij onze dames- en kinderjaponnen op
voor zeer lage prijzen!

Doet uw voordeel en koopt nu een HUWELIJKS of BABY
UITZET, het scheelt u 10 pCt.

Prima japonschorten
met rits 7.50

Nylons in alle maten
nu 1.98

Popeline
Regenmantels

en regenjassen
nu 24.9O

etalage s. etalage s

Op alle courante artikelen
geven wij 10 pCt. korting

Geen zicht. Niet ruilen. Alles a contant.

H. LUTH - Nieuwstad 4 - VORDEN

Te koop
Boeren k ooiplan Jen
bij H. J. Veenhuis,
Delden B 78

Te koop 5 biggen
A. J. Langeler Linde

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

Te koop prima nieuwe
eetaardappelen (gele
eigenheimer) bij
R. Mennink,

Wildenborch

zJz20 are haver te koop
Br. inl. tot a.s. Maan-
dagavond 8 uur,

Nieuwstad 28

Bij inschr. te koop:
10 are haver. Br. inl.
tot Donderdag 22 Juli.
6 uur bij H. J. Kl.Nen-
german, Almenseweg,

C 134 Vorden

25 are rogge te koop
en 25 are haver met
gerst. Br. inleveren tot
Woensdagavond 8 u.
G. Klein Geltink,

Hackfort

Te koop i 13 are rogge
H. Korenblik,

Veldwijk C 85a

Te koop halfwas
geitebok, Julianal. 12

Te koop 4 perc. rogge
Br. inl. t/m Woensdag
21 Juli a.s. bij Wed, W.
Makkink, BoshuisElS
Vierakker.

L125 jonge hennen te
koop legh. XR.I.R., 13
w. oud en een hekel-
dorsmachine, in pr.st. v.
motoraandr. E. J.;Vos-
kamp Linde E 38

Bij inschr. te koop
18 are haver m. gerst.
Br. inl. voor 23 Juli bij
A. Gotink, b.d. Bramel

Verkrijgb. jonge waak-
hond A. J. Korenblik,
„Boshoekje" Linde

Te koop toom biggen.
G. Koning, Barchem

Te koop perc. haver.
G. Bats, KI. Veld C 87.
Briefjes inl. voor 24 Juli
nam. 7 uur.

Ter overname ijzeren
afrastering, met deur,
lang 7 m, hoog 1.48 m.
Tebevr. Ruurl.w.DSb

Te koop 10 a 12 are
haver. D. J. Maalderink
C67a Zutph.weg

Te koop zware biggen
B. Voskamp, .Voskuil'

Te koop 100 jonge
witte leghorn hennen,
l O—12 weken, ook bij
gedeelten. D. Linden-
schot, Wildenborch,

Telefoon 501

Te koop perc. rogge
H. Uenk, Nieuwstad 67

Perc. hooigras te koop
Dij het kerkhof, van
Wed. Chr. ^Kobesen,
Zelhem. Br. inl. voor
Maandagavond 7 uur
Dij D. Hissink.

Te koop 2 de hands
Dureau, geheel eiken,
als nieuw. Idem 2 stoe-
en, l armstoel, keuken-

tafel met kleed, namaak
antieke kist met deur-
tjes en laden.
Fa H. N. A. Bijenhof
& Zn Zutph.weg 42



Heden Zaterdag

heropenen
wij onze geheel verbouwde

DAMES- en HERENKAPSALONS
annex winkel in parfumerie

en toiletartikelen.

cIngang voor de Dames- en Herensalon door de winkel J

Beleefd aanbevelend

D, BEERNING
Raadhuisstraat 9

WOENSDAG 21 JULI

Vogelscliieten
voor dames en heren, op de Gemeentebleek.
Aanvang 7 uur.
Opgave kan geschieden op het terrein.

Na afloop

naar het marktplein, waar het uitroepen van
de schutterskoning zal plaats hebben.

Tijdens het vogelschieten A

demonstr. van boerenTansen
Muziek.

en dansen met het publiek.
Gelegenheid tot koffiedrinken
ZEGT HET UW GASTEN!!

Slechts één week koopjes halen!!
Vanaf heden Zaterdag
17 t.e.m. 24 Juli
wordt u de gelegenheid geboden om voor

werkelijk fantastisch
lage prijzen

een paar schoenen te bemachtigen.

Daarvoor hebt u niets anders te doen, dan even bij
WULLINK te gaan kijken.

U vindt daar in de opruiming koopjes waarbij alle
andere in 't niet vervallen.

Alleen uitsluitend a contant.

Goederen buiten de opruiming 10 korting

Ook nu voordeliger bij

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Telefonisch aangeslo-
ten onder no

589
J. H. V O S K A M P
Kranenburg D 151

Adverteer in Contact
het Mncl voor Vorden

Vanaf 17 Juli
verkopen wij onze

gehele voorraad

BEDRIJFSKLEDING
wollen en
kamgaren broeken

met 10 pCt. korting

*
Fa K. * Zn.
Groenmarkt l Hoek Barlheze

Tel. 2595, ZUTPHEN

De Gemeente Vorden wenst te verkopen:

3 Percelen zware Petk. rogge
en 1 Perceel haver.

Perceel I. Staande aan het Hoge, groot
i 32 are.
Perceel II. Staande naast de Bijz. Lagere
Landbouwschool, groot ± 9 are.
Perceel III. Staande naast de Boerenleen-
bank, groot ± 10 are.
Perceel IV. Haver, staande aan de Zwarte-
weg, groot ;1; 15 are.

Inlichtingen en aanwijzingen geeft de heer
A. J. Klein Ikkink.
Briefjes in te leveren uiterlijk Donderdag
22 Juli a.s. op het Bureau v. Gemeentewerken.

Koopjes Koopjes

BIJ

A. Wolsing
Vorden — Raadhuisstraat 26

Doe uw voordeel

Bloemschikcursus Nuts-Floralia
Aanvang der cursus Woensdag
21 Juli '54 om half acht in de
Nutskleuterschool.

Wat vaasjes, bakjes en geld meebrengen.
Volgende les Woensdag 25 Augustus.
5 lessen f 2.50. Deelneming nog mogelijk!

Van Maandag 19 t.m. Zaterdag 24
Juli geven wij op onze winkelgoederen

Tassen en Koffers
10 procent korting

9

Aanbevelend

G. W. LUIMES

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
meerdere soorten, ook

voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Vorden

v.v.v.
Zaterdag 17 Juli

Turn- en
Gymnastiekdemonstratie's
om 7 uur in de weide nabij
de Gemeentebleek.

Zondag 18 Juli
Oriënteringsrit v. wielrijders
Vertrek 2 uur vanaf het Markt-
plein.

Maandag 19 Jul i Avondwandeling
Vertrek half acht van het
Marktplein.

Woensdag 21 Juli
Achtkastelentocht per rijwiel.
Vertrek half twee van het
Marktplein.
Vogelschieten, Boerendan-
sen en Vendelzwaaien.
Aanvang 7 uur op de Gemeen-
tebleek.

Vrijdag 23 Juli
Touwtrekken om half acht
in de weide van café „de Zon".
Oud-Vordense markt om 8
uur op het Marktplein.

U gooit het geld niet in de sloot,
Adverteren maakte zakenmensen groot.

H.H. Landbouwers
Wij nemen bestellingen aan
van mestkuikens
van erkende kruisingen

W.L X Reds; Reds X W.L.; Sussex X
Reds; Sussex X W.L.; N.H. Blauwe X W.L.

Prijs f 40— per 102 stuks.

Beleefd aanbevelend

B. F. LEBBINK
E 47 — Kuikenbroeder 9453
Tel. K 6752-439, Vorden

Fa MARTENS
Vorden

Gevraagd met Sept.
R. K. Keukenmeisje
eenvoudig kunnende
koken, tweede meisje
en werkster aanwezig.
Adres: R. Baronesse
van Dorth tot Medler,
Huize Medler

Gevraagd voor hulp in
damessalon en
winkel :

een tnnk meisje
WIEKART, Vorden

Te Warnsveld wordt
gevr. in gezin v. 2 pers.
w. huw. der tegenw.
een meisje v. d. e. n.,
niet ben. 18 jaar, des
Zondags vrij. Br. letter
D bur. Contact

Te koop een prima
herenfiets, laag model
voor f 30.—

}. L. SMIT,
Raadhuisstr. 34

Nieuwe eetaardappe-
len te koop. rode eers-
teling. Robbertsen,

Delden

Te koop petc. rogge
en een perc. haver.
Br. inlev. voor a.s.
Maandagavond 8 uur
bij A. L. Grotenhuijs,
Hengeloseweg B 7

Bij inschr. te koop 2 2
are rogge. Briefjes in te
leveren voor a.s. Vrij-
dag 2 3 Juli 's avonds 8
uur. A. J. Eijkelkamp,
smederij, Vorden

Andijvie- en
Boerenkoolplanten

te koop.

Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg

Te koop een kippen-
hok, ook geschikt voor
kuikenhok, gr. 3.80 X
3.80, dakbedekking :
pannen, bij G. J. Bouw-
meester, E 101 Linde

Te koop 5 mooie, jonge
hennen, tegen de leg,
geen uitschot. Hamps
xReds, Weenk op

„Weenk"

Bromfietsen te huur.
l Berini m. fiets te koop
(gegarandeerd).

Barinks Rijwiel- en
Motorhandel tel. 274

Te koop een hok, 3 X
l .80, z.g.a.n. prijs f 85.-
van voren open.

Enkweg 24

Rogge en haver te koop
Briefjes inleveren voor
20 Juli 's avonds 8 uur.
bij H. J. Ruiterkamp,
Linde

&Aaren -êöt?

^Martenj 41' yjit

ze goed en v€otf



HEDENAVOND Zomeruitvoering Gymnastiekvereniging „Sparta
Aanvang 7 uur

Sportterrein bij de bleek

Voor vacantie- of andere tochten
een toer- of sportrijwiel
van

A. G. TRAGTER

Tijdelijk leveren wij op bestelling

Slaapkamers vanaf f 595.-
Huiskamers vanaf f 525.-
4 fauteuils vanaf f 440.-

Het adres voor eigen gemaakte meu-
bels tegen lage prijzen.

Fa H. N. A. Bijenhof t Zn.
Zutphenseweg 42

Vanaf Maandag 19 Juli
t.e.m.
Zaterdag 24 Juli

10 pCt. korting
Ook enkele artikelen uitsluitend
van eigen voorraad ruimen wij op»

MOMBARG
Kranenburg - Tel» 279

Extra
RECLAME VOOR ZATERDAG

200 gr. ham 90 et
200 gr. hamworst 60 et

200 gr. boterhamw. 40 et
200 gr. leverworst 30 et

Beleefd aanbev. IVft. KRIJT Dorpsstraat 32

ONZE
OPRUIMING

begint
MAANDAGMORGEN 8 uur
De prijzen zijn raak!

Voor weinig geld toch iets goeds, dat kunt u
n n bereiken

Een greep uit onze aanbiedingen
Damesschoenen voor 3.50, 4.95, 5.95, 6.95, enz.
Meisjesschoenen maat 29 tot 35 . . . . 7.95
Onze bekende dozen met kinderschoenen uitzoeken
2.95, 3.95, 4.95, 5.50.
Ook in Heren- en Jongensschoenen hebben wij
een grote partij om op te ruimen.

Zie etalage. Geen zichtzendingen. Alles a contant
Op goederen, welke buiten de opruiming vallen
geven wij 10 pCt. korting.

A.4ANSEN, Sclioenliaiiéel

Een veilige nebril

alleen bij de opticien/
Kijk door A-Rovil zonneglazen

• Anti Infrarood
• Anti Ultra violet
• Optisch geslepen

Fa. MartenS heeft ze voor u

Contact is in Vorden onmisbaar geworden

„HET BINNENHUIS"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden ,- Tel. 314

Vanaf 17 Juli t.m. 24 Juli

OP TE RUIMEN

diverse
Coupons

Op courante goederen (enkele uit*
gezondere!) 10% korting.

A. POLMAN

•? f? ff

doet het meer te voet

maar met
TRAGTER

v/ug. goedkoop en goed.'

Telefoon 256

Uw adres voor

Pluimvee
is:
W. ROSSEL

Telefoon 283 Vorden

Bestelt uw

Studieboeken
voor scholen, univer-
siteiten, cursussen, enz.
en tevens de andere
schoolbenodigdheden

b i j : '

i
Fa. HIEIBRIHK

Telefoon 253

met een goede

jQtte modetten uit
voorraad en onder

garantie teverêaar

» «••»•Heden Zaterdag w
s uur Zomer Oprmmmg

starten wij met onze Grootser en goedkoper dan ooit

ALLE ARTIKELEN BUITEN ONZE OPRUIMINGSGOEDEREN 10% KORTING

Jongens blouses
uitzoeken

1.95 en 1.50

Kindermantels
vanaf 15.90

Zuiver wollen
dekens 170x220
nog enkele stuks

van 62.25 voor49.75

Profiteer van onze
reclame cocos

100 cm. 3.30 p.m.

Enkele stuks
damesjaponnen

4.90 — 1.95

Dubbele heren
Poplin Regenjassen

29.75

Rimpelrokken
5.95 - 4.95 - 3.95

Everglaze en
zijdenlinnen

damesblouses
3.95

Gummi
regenmantels

uitzoeken 15.—

Mantelpakjes 52.50
Toppers 26.50
Plusf. pakjes 26.50

COUPONS
COUPONS
COUPONS
COUPONS

Profiteer vooral
van onze

opruiming
kinderjurkjes

Heren poloshirts
spotkoop

2.75

Kamgaren
herenpantalons

16.—, 14.—, 12.—

Kinderjurken
5.95, 3.95, 2.10,

enz.

Zeifbinders
98 cent

Gewatteerde
dekens, gebloemd

medaillon
20.75 — 18.75

Lakens, ajour
2-persoons
slechts 6.70

Inter l . heren
sportbroeken
slechts 1.95

Knoopdassen
1.50 — 98 et.

100! koopjes, te veel om op te noemen.

Ziet onze etalage's

Manufacturen - Confectie - Bedden

Brengt daarom een bezoek aan onze zaak!

Ziet onze etalage's

Dekens - Lederkleding - Meubelultzetten - cn,~.


