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SINT NICOLAASFEESTEN.
O.L.S. Dorp.
Vrijdag 3 Dec. bracht de goede bisschop
z'n jaarlijks bezoek aan de Dorpsschool.
Een juichende kinderstoet trok 's morgens
St. Nicolaas op de Zutphenseweg tegemoet.
In optocht ging het naar 't Nutsgebouw,
waar voormiddags het feest gevierd werd
door de Ie, 2e en 3e klas. Het bleek dat
de bisschop zich terdege van de vorderingen
der leerlingen op de hoogte gesteld had,
want bij z'n inleidingswoord liet hij duide-
lijk uitkomen, dat er velen goed hun best
hadden gedaan, maar dat hij ook hier en
daar wel een „schaduwplekje" had gevon-
den. Daarna was het woord en de daad
aan de kinderen. Talrijke versjes en decla-
matie's werden door de jeugd ten beste ge-
geven.
Voor de hogere leerjaren werd 's middags
een film gegeven, waarbij 't onthaal niet
ontbrak.
Een woord van hartelijke dank aan allen,
die, op welke wijze dan ook, hebben mee-
gewerkt tot 't welslagen van dit feest, is
hier zeer zeker op z'n plaats.

Chr. School Dorp.
Hier bracht de Sint Vrijdagmiddag een be-
zoek, tot vreugd van de meeste leerlingen.
Helaas moest de grijze bisschop tot zijn
verdriet aan enkele kinderen een vermaning
geven, doch velen kregen gelukkig woor-
den van lof te horen. Over het geheel ge-
nomen was Sint Nicolaas zeer tevreden
zodat hij niet karig was met z'n tractatie.
Met liedjes en spelletjes werd de middag
gezellig doorgebracht.

Prinses Julianaschool Wildenborch.
Vrijdagmorgen bracht Sint Nicolaas ook
een bezoek aan de Prinses Julianaschool in
de Wildenborch. Natuurlijk heerste hier
ook een uitermate goede stemming en werd
menig liedje gezongen. Mede door de hulp
en handigheid van de oudste leerlingen kon
de Sint hier aan de kleintjes alleraardigste
cadeautjes geven. Ook dit feest is prachtig
geslaagd.

Medlerschool.
Evenals vorige jaren werd ook nu door de
goede Sint en zijn knecht een bezoek ge-
bracht aan de kinderen van de O L.S. te
Medler. Na het gebruikelijke welkomstlied
sprak het hoofd der school, de heer J. v.
Amerongen enige welkomstwoorden. Hierna
hield St. Nicolaas een speech, waar met
aandacht naar werd geluisterd.
De Sint bleek niet alleen een goed kirfder-
vriend, doch zelfs een goed verteller te
zijn. Ook Piet ontbrak het niet aan grapjes,
waardoor beiden spoedig, zowel de aanwe-
zige moeders als de schooljeugd op hun
hand hadden. Een gezellige middag, die
afgewisseld werd met zingen, declamat:e en
tractatie. Sint Nicolaas werd aan het slot
dank gebracht voor zijn komst en werden
de kinderen verrast met een zakje speculaas
e d. en tevens een cadeautje voor de kleintjes.

Reuzen krentenbrood.
Door het gezamenlijk personeel van de
fa. J. W. Albers werd aan het gezin D.
Vruggink, ter gelegenheid van de geboorte
van een dochter, een krentenbrood geschon-
ken van 1.60 m. lang. Het woog 45 pond.

Geslaagd.
Op een te Arnhem gehouden examen slaag-
den mej. D. Martinus, alhier, en mej. A. Gr.
Roessink uit Hengelo-G. voor coupeuse.
Zij ontvingen hun opleiding van mevr.
Lenselink-ten Have.

Kerkdiensten Zondag 12 December.

Gebouw Irene
9 uur Ds J. Langstraat
10.30 uur Ds D. Groenenboer van Aalten
Jeugddienst.

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds G. S. Oegema van Zutphen

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 11 Dec. van 5 uur t.e.m.
Zondag 12 Dec. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 92 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 52.—

Handel was traag

Burgelijke stand van 3 t.m. 9 December
Geboren: z.v. J. Haverkamp en H. A. Haver-
kamp-Hollink; d.v. H. W. Gal en A. B. M.
Gal-Lichtenberg; z.v. G. J. Ligtenbarg en A. L.
Ligtenbarg-lmenkamp; d.v. J. G. Hulshof en
W. B. Hulshof-Derksen.
Ondertrouwd : K. Kruckenfellner en A. Mayr

^Overleden: G. J. Ketz, vr. echtgen. van W.
*A. Wonnink, 44 jaar.

Bioscoop.
Hedenavond kan men in het Nutsgebouw
genieten van de film „Een onvergetelijke
melodie", welke hoofdzakelijk is gebaseerd
op het leven van de grote componist Frede-
ric Chopin. Reeds op zijn tiende jaar maakt
hij met zijn leraar Professor Joseph Elsner
plannen om naar Pari'js te gaan. Grote ar-
moede verhinderen echter deze plannen en
eerst op zijn 22-ste jaar gaat hij naar Parijs,
als hij met zijn leermeester moet vluchten,
omdat hij gemengd raakt in de troebelen
van de Poolse opstand.
In Parijs komt Chopin in kennis met Franz
Liszt, waardoor zijn carrière als concert-
pianist is verzekerd. Hier ontmoet hij ook
George Sand, die zoveel in zijn leven be-
tekend heeft.
De film geeft naast prachtig spel een keur
van de meesterwerken van Chopin, zodat
ook de muziekliefhebbers deze week zeer
veel kunnen genieten. Temeer daar het een
maand geleden is dat er bioscoop was in
Vorden, verwachten we voor vanavond
veel bezoek.

D.E.V.
De toneelvereniging D.E.V. hoopt in het
voorjaar haar 10-jarig bestaan te herdenken
door opvoering van het prachtige toneel-
stuk: „De beste jaren van ons leven''. Dit
zware stuk zal alles van de jonge spelers

-vergen, doch gezien de zeer goede resulta-
'ten van de laatste jaren is dit hun wel
toevertrouwd.

Komt u ook naar de JEUGDDIENST
Zondag 12 Decerrflp- om 10.30 uur in gebouw Irene,
waarin preekt Ds D. Groeneboer, van Aalten

over het onderwerp: „Kijk uit"!!

Bevorderd.
De wachtmeesters der Rijkspolitie, de heren
J. Masselink en W. Wolf, zijn bevorderd
tot wachtmeester Ie klas.

Prijswinnaars Vorwi-spel.
De uitslag van de derde avond was: l en
2 G. Bogchelman en Breukink (beiden 9991
punten). Na kampen werd de heer Bogchel-
man winnaar van de eerste prijs, die echter
spontaan zijn prijs met de heer Breukink
deelde. Een mooie geste, die met een dave-
rend applaus beloond werd. 3 Boersbroek,
4 Breukink, 5 G. J. Bonk, 6 B. te Kamp,
7 Joh. Wahl, 8 J. Zweverink, 9 H. Rossel
en 10 H. Vuring.
De vierde avond: l Broekgaarden (Boonk),
2 Eggink (de Haar), 3 H. J. Eggink,
4 Maandag (Warken), 5 G. Stapper, 6 Gr.
Roessink (Delden), 7 Jeulink, 8 A. Bielder-
man, 9 Meerbeek en 10 Wuestenenk (War-
ken). •
Laatste avond: l G. Menkhorst (Hengelo-G.),
2 H. Uenk, 3 Mevr. Horsting, 4 M. Go-
tink, 5 T. Brummelman. 6 Mevr. Harmsen,
7 Greetje Uenk, 8 A. Salomons, 9 D. Gr.
Roessink en 10 Minie Kettelerij.
Na afloop zei de heer Schurink, als voorz.
van de Winkeliersvereniging, dat de actie
weer zeer goed geslaagd was. Hij bracht
dank aan de fam. Bakker voor het gebruik
van de zaal en aan de heer Dijkman voor
zijn gewaardeerde hulp bij de Vorwiborden.
Ook de plaatselijke politie werd dank ge-
bracht voor hun aanwezigheid, mede waar-
door alles een ordelijk verloop had.
De omzet van de winkeliers is bij voor-
gaande jaren vergeleken weer toegenomen,
zodat de Sint Nicolaasacties met hun mooie
prijzen bij het publiek wel in de smaak
schijnen te vallen.

Verlicht uurwerk.
Het uurwerk dat dit jaar ter gelegenheid
van het jubileum van de Vordense Coöp.
Stoomzuivelfabriek alhier door het perse*
neel aan het bestuur werd aangeboden is
thans geplaatst en is van electrische ver-
lichting voorzien,
Het aanzien der fabriek is hierdoor bij
avond aanmerkelijk verhoogd.
We willen het gemeentebestuur gaarne in
overweging geven de wijzerplaten van de
dorpstoren van een zelfde verlichting te
voorzien.

MUNHARDT'SLAXEER

Rattenbestrijding.
Evenals voorgaande jaren zal op advies
van de Plantenziektekundige Dienst, afd.
rattenbestrijding te Wageningen, in deze
gemeente wederom de rattenbestrijding ter
hand worden genomen.
De bestrijding vindt ditmaal in het gehele
land in het zelfde tijdvak plaats.
In de week van 11 t.e.m. 18 Dec. 1954
zullen 10 personen de boerderijen, woon-
huizen en bedrijven in deze gemeente be-
zoeken, teneinde bestrijdingsmiddelen uit te
leggen op plaatsen waar het vermoeden
bestaat, dat daar ratten huizen.
Aan deze bestrijdingsmiddelen zijn geen
kosten voor belanghebbenden verbonden,
terwijl zij onschadelijk zijn voor mens en
huisdier.
Het spreekt vanzelf, dat een ieder weer de
nodige medewerking zal verlenen, opdat de
actie ook dit jaar volkomen zal slagen.



Bestuurdersbond N.V.V.
In het Nutsgebouw werd door deze bond
een Sint Nicolaasfeest gehouden voor de
kinderen van de leden. Voorzitter Koersel-
man opende de middag met een hartelijk
welkom aan de kinderen en verheugde zich
dat zoveel kinderen en ouders tegenwoor-
dig waren. Met het zingen van de bekende
Sinterklaasliedjes werden Sint en Piet be-
groet. De kinderen waren blijkbaar nogal
gehoorzaam geweest, want ze werden ruim
onthaald. Door de heer Dolphijn werden
enige tekenfilms vertoond, welke zeer in de
smaak vielen. Het was een zeer geslaagde
middag.

D A M R U B R I E K
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers
Zutphenseweg 48 Vorden.

Uit de partij
J. Lammers, Vorden
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B. Breuker, Vorden

Stand zwart 6 schijven : 12, 13, 15, 21, 22,r39
Stand wit 6 schijven : 20, 23, 24, 36, 42, 49-

Wit Zwart
1. 20—14 21 — 16
2. 42-37 22-27
3. 24-19 x

4. 14-9 24-30
5. 9-3? 27-31
6. 3 x 44 x
7. 38—33 42—47
8. 33-39 47-38

en remise is niet meer te vermijden. j
Toch had wit m.i. kunnen winnen en wel als vol

Wit
1. 28—32
2. 32x26 de beste
3. 20—14
4. 27—32 „
5. 14—9

Zwart
12—7 de beste
7—1
1-18

x47
22 — 28

6. 9—4! (niet op 3 want dan kan zwart een
tweede dam halen) 28—32

7. 4—31! 47—20debeste
Zwart kan niet 32 — 38 spelen, want na wit 31—48
kan zwarte dam niet meer weg.

8. 19—13 20—3
9. 31—48 32—38 de beste

daar anders wit dat stuk gaat winnen of 2e dam haalt.
10. 36—31 15—20
11. 31—27 20—25
12. 27—21 en zwart is gedwongen vak 3 te
verlaten, waardoor wit gelegenheid krijgt een 2e dam
te halen en dan toch schijf 38 gaat winnen; terwijl
offeren van schijf 25 eveneens verlies geeft. Wel een
zeer leerzaam eindspel.

VOETBAL

Vorden probeerde in de ontmoeting tegen
Grol I in Groenlo een nieuwe opstelling van
de voorhoede, die echter niet voldaan heeft,
althans het bleef deze middag bij één doel-
punt, gescoord uit een vrije schop. Met de
sterke wind in de rug was Vorden aanvanke-
lijk zeker niet de mindere van de gastheren,
doch voor het doel ontbrak weer het schot.
De Vordense achterhoede met een invaller-
doelman heeft zich in deze periode goed ge-
weerd en kon tot een kwartier na rust, toen
de stand nog l—l was, zich handhaven. Toen
de druk op het Vordendoel tenslotte te groot
werd en de doelman bij enkele goedgerichte
schoten het hard te verduren kreeg, vielen er
in een snel tempo een viertal doelpunten,
bijna alle onhoudbare schoten. Grol won zo-
doende verdiend met 5—l, dank zij haar tech-
nisch veel beter spel en schotvaardige voor-
hoede.
Vorden a wist van het bezoekende Brummen-
se Boys a ondanks het gemis van enkele goe-
de krachten met liefst 8—l te winnen. Een
zeer verdienstelijke prestatie.
A.s. Zondag speelt Vorden II een uitwedstrijd
tegen Ratti III, terwijl Vorden a bezoek ont-
vangt van Zutphen a. Vorden I heeft weer
eens vrij af.

, • •

ê

Prlnsessenkalender.
De meisjes van de Landbouwhuishoudschool
hebben in Vorden en omgeving 212 kalen-
ders verkocht ten bate van de Vereniging
„Pro Juventute''. Dat is een prachtig resul-
taat. Het is mogelijk, dat u deze zo mooie
kalender nog niet bezit. U kunt hem nog
bestellen bij de bekende adressen en u
steunt er een zeer belangrijke en goede
zaak mee.

IVOROL
Elke tand

een brillaii t
Ouderavond O.L.school Medler.
Onder leiding van de heer Joh. Wesselink
werd de ouderavond van de O.L. school ge-
houden. In zijn openingswoord heette hij in
het bijzonder welkom het hoofd der school,
de heer J. van Amerongen, die voor de eerste
keer op een ouderavond der school aanwezig
was, als opvolger van het oud-hoofd de heer
W. Pongers, die in het voorjaar 1954 was ver-
trokken naar Beilen. Uit het verslag van de
secretaris-penningmeester, de heer H. Bos,
bleek dat de oudercommissie over een klein
batig saldo beschikt. Momenteel wordt de
school door 59 leerlingen bezocht. Bij ge-
houden stemming werden de heren H. Bos en
Joh. Wesselink als leden der oudercommissie
herkozen.
De heer van Amerongen deed vervolgens eni-
ge mededelingen aangaande het schoolleven
1953-54. Spr. wees erop, dat kinderen van een
twee of driemansschool meestal beter zelf-
standigheid leren dan kinderen van een 6 of
7-mansschool. Dit vindt zijn oorzaak hierin,
dat een kracht der kleine scholen 3 a 4 klas-
sen voor zijn of haar rekening heeft. In over-
leg met de beide plaatselijke Herv. predikan-
ten en toestemming der ouders zal voortaan
het godsdienstonderwijs niet meer door ge-
noemde predikanten doch door het onderwij
zend personeel der school worden gegeven

Na een bezoek van Burgemeester en We'
houders zullen enige belangrijke verbeterin-
gen t.w. nieuw meubilair en schilderwerk enz.
ten behoeve der school worden aangebracht.
Hiervoor komt de gemeente, aldus spr. een
woord van dank toe, aangezien dit voor per-
soneel en oudercommissie der school v
blijdend is. Omstreeks Maart a.s. zal de ja
lijkse operette-avond gegeven worden. He
Sinterklaasfeest 1954 kon als uitstekend ge-
slaagd worden beschouwd.
Tenslotte wees de heer Van Amerongen op
het grote nut van het z.g. schoolsparen.
Na de pauze waarin koffie en koekjes werden
aangeboden, werd de film „Amsterdam, door-
voerhaven" en de verwerking van suiker-
bieten tot suiker in de Westerse Suiker Cen-
trale vertoond. Er werd op gewezen dat de
film niet alleen als een ontspanning moet wor-
den beschouwd, doch ook als een hulpmiddel
bij het onderwijs.
Na afloop bracht het hoofd der school de he-
ren Van Hattum en Uiterwijk dank voor het
geheel gratis gebodene en bood genoemde he-
ren als blijk van waardering een rokertje aan.
Nadien werd in een bespreking in prnicipe
besloten een projectie-apparaat voor reke-
ning der school aan te kopen. Dit apparaat,
dat ƒ 495,— zal kosten wordt door Volks-
onderwijs gesubsidieerd.
Aan het slot bracht de heer Van Amerongen
dank aan allen die hadden medegewerkt tot
het doen slagen van deze geanimeerde ouder-
avond.

SINT NICOLAAS OP DE SCHOLEN
Traditiegetrouw heeft Sint Nicolaas met zijn
knecht weer een bezoek gebracht aan de
R.K. Kleuterschool en de St. Antoniusschool
op de Kranenburg. De Sint arriveerde per
auto aan de kleuterschool, waar de kleintjes
hem een luid welkom toezongen. In het Gou-
den Boek stonden ditmaal veel namen. De
meesten, die voor de Sint moesten verschijnen
kregen een pluimpje, doch enkelen een re-
primande. Natuurlijk werd er volop gezon-
gen, terwijl enkele kleuters leuke voor-
drachtjes deden. Piet deelde met gulle hand
kregen. Bij zijn bezoek aan de leerlingen der
St. Antoniusschool sprak het Hoofd der
school, de heer H. Folmer, een kort welkomst-
woord. De bisschop onderhield zich lange tijd
met de kinderen. Vervolgens deden enkele
leerlingen aardige voordrachten en toneel-
stukjes. Piet was erg royaal met strooigoed en
gaf ieder een cadeau. Veel ouders woonden
dit jaarlijkse feest bij.

R.K. BOERINNENBOND

De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" hield
haar eerste ontwikkelingsavond onder leiding
van mevr. Tr. Schoenaker-Smit, 2e presidente,
wegens verhindering van mevr. G. Mokkink-
Seesing. Mej. Lubbers, huishoudlerares te
Huissen en een bekend radiospreekster hield
een duidelijke inleiding over ,,De goede en
zuinige huisvrouw". Dat betreft de zuinigheid
in de huishouding zei spreekster, dat de huis-
vrouw in de eerste plaats een huishoudboek-
je dient te hebben om hierdoor al haar inkom-
sten en uitgaven te kunnen controleren. Op
posten die niet dringend noodzakelijk zijn voor
het levensonderhoud, zal men dan eventueel
kunnen bezuinigen. Toch moet men er op
letten, dat de toegepaste zuinigheidspolitiek
in een huishouding ook verantwoord is en
huiselijke sfeer mag er niet onder lijden. Ver-
der gaf spreekster nog tal van voorbeelden,
ook uit haar eigen ervaring, zodat een en
ander zeer goed kon worden gevolgd. Van de
gelegenheid tot vragen stellen werd door de
aanwezige dames druk gebruik gemaakt.

TAFELTTENNIS
De afgelopen week was voor beide terms van
.,Dio" weinig succesvol. Het eerste drietal
stelde in de 3e klas A enigszins teleur door
van het bezoekende St, Walburgis IV uit Zut-
phen met 4—6 te verliezen. Het tweede ging
naar Deventer en moest in Hermandad II met
9—l haar meerdere erkennen.

RATTI-NIEUWS
Het is Ratti Zondag j.l. niet meegevallen in
de uitwedstrijd tegen Lochuizen I en het eer-
ste team mag met het 3—3 gelijke spel dan
ook zeker tevreden zijn. Toch hebben zij de
tegenstanders zeker niet onderschat en hun
uiterste best gedaan, doch daar de voorhoede
met 2 invallers speelde betekende dit een
ernstige handicap voor Ratti. De eerste helft
was 'n beetje rommelig; de voorhoede der
gasten kwam met flitsende aanvallen voor de
Ratti-veste en de Ratti-verdediging had hier
de meeste moeite mee.
De rust ging in met 2—1 voor de thuisclub.
Ook na half-time bleef het spannen. De eind-
stand 3—3 gaf de verhouding tenslotte goed
weer.
Ratti II kreeg op eigen terrein bezoek van
Pax III uit Hengelo (G.). In een goed gespeel-
de wedstrijd wonnen de Ratti-reserves met
4—2.
De wedstrijd van 't derde tegen Baakse
Boys II werd wegens de toestand van 't ter-
rein afgelast.
A.s. Zondag heeft 't eerste elftal wederom een
uitwedstrijd en wel tegen de Witkampers I te
Laren.
Hoewel in de eerste ronde van deze com-
petitie met flinke cijfers van de Larense ploeg
werd gewonnen, zullen de Rattianen thans de
overwinning zeker niet cadeau krijgen en er
wel degelijk voor moeten vechten.
De reserves hebben een vrije dag. Ratti III
ontvangt thuis bezoek van Vorden II en zal
ook op geduchte tegenstand kunnen rekenen.

IJSBAAN KRANENBURG

Voorverkoop seizoenkaarten tegen ver-
Ie prijs. Vanaf heden bij:

Sigarenmag. Eijerkamp en
P. B. H. Schoenaker,
Kranenburg

DE COMMISSIE

Zaterdag 18 December

Balgooien en
Schieten
BIJ

W. V O S K A M P
Molenweg 41 Aanvang 7 uur

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar f



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele bewijzen
van belangstelling, on-
dervonden bij ons zil-
veren huwelijksfeest.

H. J. W. Siemes
H. A. M. Siemes-

Seuters
Vorden, Ruurloseweg

D 13

Voor de zeer vele be-
wijzen van deelneming,
ons betoond bij 't plot-
seling heengaan van
ons geliefd zoontje en
broertje

René
zeggen wij hartelijk
dank.

E. J. A. Jansen
}. Th. M. Jansen-

Leenen
en kinderen

Vorden, Ruurloseweg
D 19b

Maandag 13 Dec.
de gehele dag

G E S L O T E N
wegens familiefeest

A. W. UENK Vorden

HERV. GEMEENTE
Vorden

Inning van de kerke-
lijke bijdrage op

Vrijdag 17 Dec.
van 9—11 uur
Zaterdag 18 Dec.
van 2—3.30 uur

In gebouw Irene

GEVRAAGD
een werkster of meisje
voor 3 dagen per week
Smit, Zutphenseweg

Biedt zich aan voor 4
hele dagen, meisje van
15 jaar. Inlichtingen bij
Mevr. Van den Wall
Bake, „het Kiefskamp"
Telefoon 482

Verloren, vulpenhou-
der met gouden pen
en rode ballpoint,
in etui. Terug te bez.
tegen bel. bij Dinie
Luesink, „Bolderhorst"

Regenkleding
korte jas met broek
f 32.50

prima kwaliteit

Aanbevelend,

G. W. Luimes

Warmwalerzakken
met volle garan-
tie, koopt u bij
Droyisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Beslist uw drogist

Adverteer in Contact

LAMMERT KLEIN LEBBINK
en

ADA JESSIE WILD
hebben de eer u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op Woensdag
22 Dec. om 2 uur 's middags in
de Malden United Church te Am-
herstburg door de Weleerw. Heer
Ds F. Bayes, Herv. Pred. aldaar.

Vroeger adr.: Brandenborch E 97 Vorden

Mill Farm Toddington, England
Toekomstig adres:
R.R. l Amherstburg, Ontario,
Canada.

.n
X Op Maandag 13 Dec. hopen onze ge- X

liefde Ouders V

A. W. UENK X
en
H. UENK-BRETVELD

hun 25-jarig huwelijk te gedenken.
Hun dankbare kinderen en kleinkind

Jo en Henk
Gerjan

Annie en Chris

X Receptie van 15.30-17 uur in Hotel X
w Bakker te Vorden. W

X Vorden, Zutphenseweg C 60. X

Heden ontsliep zacht en kalm, na een
langdurig geduldig gedragen lijden, mijn
inniggeliefde \^fcww en der kinderen
zorgzame Moe^^

GERDINA JOHANNA KETZ
echtgenote van W. A. Wonnink

in de ouderdom van 44 jaar.

. A. WONNINK
im en Anny

Mina en Herman
Albert

VORDEN, 8 December 1954
Het Hoge 44.

De begrafenis zal plaats hebben op Za-
terdag 11 Dec. a.s. om 13.30 uur op
de Alg. Begraafplaats te Vorden. Ver-
trek vanaf het sterfhuis om 13 uur.

Voor de koude dagen
^ BROMFIETS-KOUSEN

degelijk - mooie tinten

^ WOLLEN KOUSEN
zwart - grijs - beige

-fc GEPLATT. KOUSEN
sterke kous

* MOUSSE NYLONS
warm - oerdegelijk

^ NYLONS, 70 DERNIER
extra stevig - sterk

Breng uw kousenkaart mee

Uw voordeel J

TEL 381

1 fTCOTiFiV..SSER

Profiteer deze week eens!
Fijne belegen Meikaas (volvet)

100 gram 32 et
Droge boerenmetworst,

zeer voordelig, 100 gr. 48 et
Slaolie, grote fles 149 et
Kleine rozijnen 250 gram 29 et
Huishoudkoffie 250 gram 169 et
Prima koffie 250 gram 210 et

Voor de a.s. feestdagen:
Kaasstokjes, Kaaswafeltjes,
Dips, los en in blikjes

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

Het gouden symbool
van Uw liefde voor elkaar: de verlo-
vingsringen, zult U naar Uw smaak na-
tuurlijk kopen in een vertrouwde zaak.
Uw vcrlovingsassistent:

FA. MARTENS VORDEN

UKi

Prinsessenkalender 1955, ten bate van
„Pro Juventute"
Bestellingen worden aangenomen door
Mevr. van Mourik en Ds J. H. Jansen.
Prijs f 2.75.

WENST GIJ

Kerstklanketu^n -beelden
IN UW FTOS ?

Wij hebben verschillende merken

R A D I O ^ E S T E L L E N

Vraagt inlichtingen en
demonstratie

P. D E K K E R
Speciaalzaak in Electra, Radio, Televisie

H.H. Landarbeiders.

Verzilvering vacantiezegels
Op Donderdag 16 Dec. a.s. 's avonds
tussen 7 en 8 uur bij de

penningmeester A.N.A.B.

G. J. MARTINUS, Almenseweg

VOOR DE AS.

feestdagen
RUIME SORTERING

Wijnen en Likeuren

Denk om de grote aanbieding
van slaolie, bloem, krenten, ro-
zijnen, snippers, sucade, enz., enz ,
tegen uiterst lage prijzen!

Let op de volgende advertentie.
Levensmiddelenbedrijf

GROOTENBOER
Zutphenseweg

't Is ons gebak-
dot verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Te koop l pracht he-
renjas en grote meisjes-
mantel, billijk te koop
Inl. bur. Contact

Te koop een prima
autoband (240x2).
A. W. Uenk,
Zutphenseweg C 60.

Te koop een best zw.
bont maalkalf bij J. H.
M. Memelink, B 89
Vorden.

Te koop prima slacht-
konijnen. L. G. Bekker
Nieuwstad 18 Vorden

Te koop handkar op
luchtbanden, ook ge-
schikt voor melkkar
en twee motorwielen
met banden. Hoge 15

Beste biggen te koop
B. Voskamp .Voskuil'

Te koop l toom big-
gen. H. Decanije,

Galgengoor

Biggen te koop bij
G. J. Klein Ikkink,
„Blokhuis"

Wildenborch n.o.Z.

Te koop een dekrijp
Premiebeertje N.L.
Vader 3468 ov.
M Ruesink, Leuke

D 26

Te koop goed onderh.
haard en blauw cos-
tuum, te bevragen

Molenweg 17

Toom beste biggen
te koop. G. J. Eijer-

kamp, B 35 Delden

Te koop een toom
mooie biggen.
E. van Zuilekom,

C 82 n.o.Z.

Partij gebr. dakpan-
nen te koop.
J. Brandenbarg,

Wasserij

Te koop een zeug met
7 biggen, 3 weken oud
en 3 a 4 zware biggen
B. Antink, Linde

Vorden, n.o.Z

Te koop D. Herders-
hond, reu l % jr. ged.
afger.; zeer waaks.
J. Kettelerij, 't Hoge

Te koop in prima staat
E. J. Jaarsma haard en
g.o.h. kl. salamander-
kachel, m. fornuisje.
H. Siemes D 13 Vorden
Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters



Zaterdag: 18 December
om 7.30 uur

Schieten, Sjoelen en

om krentenbrood en gebak

bij

G. OPLAAT, WILDENBORCH

CENTRA
is toen voordeliger l
*

Bij elke f 5 . — aan boodschappen
500 gram RIJST voor 27 cent

Rode bieten, per grote pot 69 et
Vermicelli, 250 gram 19 Ct
Levertraan-, per fles 105 et
Honig, per pot 110 et
Boerenjongens op sap, liters pot 120 et
Abrikozen op sap, liters pot 220 et
Kerstkransjes, 250 gram 45 et
Fondantkransjes, gesorteerd, 100 gr. 30 et
Kerstboomkaarsjes, gekleurd, per pak 29 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

T. van der Lee
Het Hoge

Aan de Zuivelfabriek te Vorden
kunnen geplaatst worden

enige FLINKE JONGENS
om te worden opgeleid in de zuivel
leeftijd 15 a 16 jaar.

Aanmelding aan het kantoor,
op elke Zaterdagmorgen.

Dikke mist
Gevaarlijk rijden. Uren turen. Altijd
maar opletten.
Daarbij moeten vooral de ogen in goe-
de conditie zijn. Is het met Uw kijkers
in orde? Wij leveren U de juiste bril.

Hl fa Martens - Opticien

De prijzen der rijwielen worden l Jan. a.s.
verhoogd.
Koop NU nog en gebruik uw hoofd.
En ga bij ons even informeren.
Wij zijn er van overtuigd, dat u voldaan

huiswaarts zult keren.
Te koop voor f 42.—

prima gebruikte kinderfiets voor
leeft. d= 9 jaar, voor jongen of meisje

Barinks Rijwielhandel, Nieuwstad
Tevens autoverhuur 6 pers. auto.

Eén minuut is zestig seconden

en elke minuut wordt er vier
keer ergens in Nederland een
blauwe fles Shell Butagas bezorgd
in een gezin dat iedere dag de
voordelen ervan geniet en er
niet meer zonder zou willen.
Profiteert U ook al van alle gemak-
ken uan dit prachtige gas?

Als U 't hebt

ervaart U pas:

Ideaal:

Shell Butagas!

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

SJOELEN, SCHIETEN en
BALGOOIEN

op heden Zaterdagavond
11 Dec. Aanvang 7 uur.

CAFÉ KRIJT, WICHMOND

Zo als altijd betalen
wij de hoogste prij-
zen voor alle soorten

Pluimvee
en Wild

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
Nog nimmer verkoch-
ten we zoveel

leren jassen

ten 1ste, de kwaliteit
„ 2de, de prijs
„ 3de, wij kunnen

ze ook repareren

Aanbevelend,
G. W. Luimes

Aviciline
het middel tegen
snot bij pluimvee

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Beslist uw Drogist

II Lei de a. s. feestdagen

. » « ** ** *
„ M 4.** m *
10 pCt. korting op alle wollen meisjes jurkjes

1 .̂  vi SSFP <^\V 1 OtJllilV yS>*^ 1

ALLEEN ZATERDAG
100 gr. hamworst 30 et 200 gr. pekelvlees 75 et
100 gr. ham 50 et 100 gr. gebr. gehakt 38 et
100 gr. rund. rookvl. 50 et 100 gr. ontbijtspek 32 et
100 gr. prd. rookvlees 45 et 100 gr. hoofdkaas 30 et
100 gr. plokworst 50 et 100 gr. bacon 45 et
100 gr. tongworst 30 et 100 gr. hamspek 40 et
100 gr. bloedworst 18 et 100 gr. leverkaas 38 et
100 gr. leverworst 18 et 500 gr. spek 120 et
500 gr. balkenbrij 25 et 2 rook worsten 119 et

Beleefd aanbev. Vti* K R Ij T Dorpsstraat 32

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt

flinke werkkrachten
en flinke jongens

Zoals met grote zorg 'n bloemist zorgt
voor zijn kas,

Zo goed zorgt voor Uw huis altijd
SHELL BUTAGAS.

NET MEISJE
gevraagd voor hele dagen

Levensmiddelen bed rijf
G R O O T E N B O E R
Zutphenseweg

KONIJNEN
Wij ontvangen Dinsdag
21 Dec. de gehele dag
tot 7 uur vette konijnen
voor zeer hoge prijs.

F I R M A F R A N K E N
Pluimveehandel - Hengelo-GId.
Telefoon 295.

Bakkersnachtarbeid
Tegen het verzoek van G. }. Hoornen-
borg om vergunning tot het verrich-
ten van bakkersnachtarbeid, als be-
doeld bij art. 38 der Arbeidswet, in
diens bakkerij te Vorden, Zutphense-
weg kunnen binnen 14 dagen na he-
den mondeling of schriftelijk bezwaren
worden ingebracht bij het Districts-
hoofd der Arbeids inspec t ie te Arn-
hem.

Wij hebben ze weer ontvangen,
de, naar oud recept gebakken

YLieuivjaarsrollen^

f 2.15
per blik van ong.

60 stuks inhoud

Bestel ze spoedig, dat voorkomt teleurstelling

S MIT t Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

En wilt u zeker zijn dat het pakt,
Adverteer dan week'lijks in Contact!

X Sjoelen, Schijfschieten
K en Balgooien

om krentenbrood en gebak
op Zaterdag 18 Dec a. s.
Aanvang 7 uur, bij

X

^^B

H UITINK
Bakker en Kruidenier n
MEDLER — VORDEN X


