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HERVORMDE KERK
Hedenmiddag om 3 uur wordt de oudejaars-
dienst in Irene gehouden, doch vanavond om
half acht in het Nutsgebouw, daar men vreest
in Irene niet allen te kunnen plaatsen. Op
Nieuwjaarsdag en Zondag 2 Januari is de
dienst weer in Irene, beide keren om half elf.
De dienst van Zondag is speciaal voor de
jeugd. De bewoners van de Wildenborch en
omgeving worden attent gemaakt dat Zondag
2 Januari een kerkdienst in de Kapel wordt
gehouden.

EGYPTISCHE DUISTERNIS
Nu we de kortste dagen van het jaar hebben,
blijft het 's morgens tot bijna half negen don-
ker. De straatverlichting brandt hier dan niet,
zeer tot ongerief van allen die vroeg naar
hun werk moeten. Vooral tijdens de afgelopen
stormperiode heerste er 's morgens een bijna
Egyptische duisternis. We zouden de desbe-
treffende autoriteiten gaarne in overweging
willen geven maatregelen te treffen, opdat de
verlichting in de ochtenduren weer ontstoken
wordt. Het verkeer is 's morgens van 7—8 uur
toch veel intensiever dan 's avonds van 11—
12 uur? Het lijkt ons toe dat de veiligheid op
de wegen er veel groter door wordt.

KERSTFEEST OP DE SCHOLEN
De leerlingen van de school met de Bijbel aan
Het Hoge hebben hun Kerstfeest in Irene ge-
vierd. De leiding berustte bij het hoofd, de
heer Zeevalkink. Een koortje gevormd uit
leerlingen der hoogste klas zong een aantal
kerstliederen; de leerlingen van elke klas zon-
gen bovendien een lied. De heer Radstake en
me j. de Boer vertelden een verhaal. Alle leer-
lingen ontvingen een kerstboekje.
Op de openbare lagere Dorpsschool heerste
op de laatste dag voor de kerstvacantie even-
als voorgaande jaren een prettige kerstsfeer.
De kinderen hadden met behulp van hun on-
derwijzers de lokalen stemmig versierd. De
middag werd doorgebracht met het zingen van
de bekende kerstliederen en vertellingen. De
kinderen werden getracteerd en elk kreeg een
aardig kerststukje meer naar huis.

WOONWAGENBEWONERS VIERDEN
KERSTFEEST

Uitgaande van de Evangelisatie werden de
kinderen uit de alhier gestationneerde woon-
wagens met hun ouders uitgenodigd om in
Irene op eerste kerstdag het Kerstfeest te vie-
ren. Bijna alle kinderen hebben met hun
ouders hieraan deelgenomen.
Het kerstevangelie werd voorgelezen, er wer-
den kerstliederen gezongen, er werd flink ge-
tracteerd en tenslotte kreeg elk kind een boek
cadeau. En zo werd, dank zij het lofwaardig
werk van bovengenoemde Evangelisatie, ook
voor deze mensen het een echt kerstfeest,
waarvan allen voldaan terugkeerden.

EEN REUS GEVELD
De grote populier, welke stond voor de win-
kel van bakker Schurink is Dinsdag omge-
hakt, daar hij bij storm gevaarlijk voor de
omgeving dreigde te worden. De boom was
ruim 60 jaar oud, had een omtrek van bijna
3^ M. en een hoogte van 18 a 20 M. Hij is
aangekocht door de klompenmaker Berendsen,
alhier.
Het vellen van de boom trok op tlit drukke
nunt veel bekijks; de politie regelde het ver-
keer. Men moet bewondering hebben voor de
vakmanschap van de hakkers, die de boom
zonder beschadiging van de omslaande hui-
zen, gerooid hebben.

OPHAALDIENST
In verband met het plotseling bedanken van
de heer Gosselink heeft de Gemeente voor-
lopig de verzorging van de ophaaldienst van
huisafval op zich genomen.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen we
naar achterstaande advertentie.

VOETBAL.
De wedstrijd Warnsveldse Boys II—Vorden II
ging Zondag wegens terreinafkeuring niet
door.
Voor a.s. Zondag 2 Januari staat Vorden op
eigen terrein een zeer belangrijke wedstrijd te
wachten. Dan komt nml. Steenderen I op be-
zoek. Daar deze vereniging ook al geen roos-
kleurige plaats inneemt op de ranglijst, zullen
beide elftallen wel hun uiterste best doen om
de beide puntjes te bemachtigen. Vooral voor
Vorden ligt hier de kans op winst als elke
speler maar van het belang doordrongen is en
van het begin tot b^t einde voor de overwin-
ning werkt. Wanneer de voorhoede niet na-
laat om bij elke gelegenheid op het doel te
schieten, dan bestaat er een redelijke kans op
winst. In het doel zal een nieuwe aanwinst
geprobeerd worden. De overige elftallen van
Vorden hebben vrijaf.

KERKDIENSTEN
Vrijdag 31 Dec. Oudejaarsdag

Gebouw Irene
3 uur Ds J. H. Jansen

Nutsgebouw
7.30 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
7.30 uur Ds E. J. Duursema
Zaterdag l Jan. Nieuwjaarsdag

Irene
10.30 uur Ds J. Langstraat
Bevestiging ouderling-kerkvoogden

Geref. Kerk
10 uur Ds E. J. Duursema.

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

R.K. Kapel: 7 en 8.30 uur Mis.
Zondag 2 Januari

Irene
10.30 uur Ds J. Langstraat, Jeugddienst
Onderwerp: „Herinnering en opdracht"

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds H. Bouma, Barchem

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

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zongagsdienst Doktoren
Van Vrijdag 31 Dec. van 5 uur t.e.m.

Zondag 2 Jan. Dr De Vries, telef. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 23 t.m. 29 Dec.
Geboren: z.v^l,. G. Bekker en J. M. Bek-
ker-Kummelflp
Ondertrouwd: H. Maalderink en J. A. Krijt
Overleden: L. H. Ebbers, echtgen. van H.
Wiltink, oud 78, jaar overl. te Doetinchem

EEN KERSTGROET
Door de Herv. Gemeente werden voor Kerst-
mis aan oudjMi boven 80 jaar en zieken een
aardig kerst^Bje met rode tulpen uitgereikt.
Een keurige Kdart begeleidde het geschenk.
Leden van de Herv. Vrouwenverenigingen
brachten de bakjes rond. Het spreekt vanzelf
dat een en ander door de meeste oudjes zeer
op prijs werd gesteld.

Handen en Lippen
ru\v?

VASTE AANSTELLING BIJ P.T.T.
De heren W. van Til en G. J. Wasseveld,
beiden thans werkzaam als hulpbestellers bij
de P.T.T. Vorden, zijn met ingang van 27 Dec.
benoemd tot bestellers in vaste dienst.

K.A.B.
Onder voorzitterschap van de heer J. C. van
Langen hield de K.A.B, een ontwikkelings-
avond in zaal Schoenaker. Door het slechte
weer was de opkomst matig.
De voorzitter spoorde de leden aan actief deel
te nemen aan de ledenwerfactie die na l Jan.
wordt gehouden, om zodoende een goed resul-
taat te bereiken. Op 15 Januari wordt te Olst
de districtsvergadering gehouden. Evenals
voor 5 jaren zal het afdelingsbestuur trachten
een reis naar de Passiespelen te Tegelen te
organiseren in de zomer van 1955.
Pater Z. Frankhuijzen sprak over het leven
van Maria en de sluiting van het Mariajaar
1954, waarna hem door de voorzitter hartelijk
dank werd gebracht voor de mooie uiteenzet-
ting.
Na de pauze werd een wedstrijd gehouden in
hersengymnastiek, waarvoor aardige prijzen
beschikbaar waren gesteld. Groep A behaalde
10 punten uit 18 vragen; groep B 12 punten,
zodat de laatste groep won.

KERSTFEEST „DE WIERSSE"
Maandag vierden de heer en mevr. Gatacre —
de Stuers op het landgoed ,,de Wiersse" het
traditionele, jaarlijkse Kerstfeest met het per-
soneel van het landgoed, het oud-personeel
en de pachters met hun dames en kinderen.
Het werd een echt gezellig feest, waarbij allen
rijkelijk werden onthaald.
Na een hartelijk welkomstwoord van mevr.
Gatacre werden er verschillende aantrekke-
lijke films op het witte doek vertoond.
Om de Kerstboom heerste een sfeervolle
stemming, die nog werd verhoogd, door het
gezamenlijk zingen van enige kerstliederen.
Aan het einde van dit Kerstfeest vertolkte de
heer G. J. Kok nJfens de pachters en het per-
soneel de dank^pi allen voor deze sympa-
thieke geste van de landheer en hij hoopte,
dat deze traditie nog lang in ere zou worden
gehouden, daar de onderlinge band tussen de
landheer en de pachters en personeel zou blij-
ven bestaan. Allen keerden zeer voldaan weer
huiswaarts.

MUZIEK OP OUDEJAARSAVOND
Traditiegetrouw zal de muziekvereniging Con-
cordia op klokslag 12 uur op oudejaarsavond
onder de lichtkroon voor het gemeentehuis
het nieuwe jaar in blazen, waarbij vele dorps-
genoten van de gelegenheid gebruik zullen
maken elkaar het allerbeste toe te wensen in
het nieuwe jaar. Hopelijk wacht men met het
afsteken van het gebruikelijke vuurwerk tot-
dat het officiële gedeelte voorbij is.

Binnenkort zal mej. A. M. de Neef, die bijna
7 jaar als onderwijzeres aan de R.K. School
op de Kranenburg werkzaam is geweest, in
het huwelijksbootje stappen. In verband hier-
mee is als onderwijzeres aan deze school met
ingang van l Februari 1955 benoemd, mej. J.
M. Haarhuis uit Denekamp (Ov.).

RATTI-NIEUWS
Ratti I en II waren op Tweede Kerstdag vrij.
De ontmoeting Baakse Boys II — Ratti III ging
ook niet door, wegens de weersomstandig-
heden en het onbespeelbare terrein.
Voor a. s. Zondag is het eerste wederom vrij.
De reserves trekken naar Steenderen III en
kunnen o.i. hier beide puntjes wel binnen-
halen.
Ratti III krijgt in Keijenborg tegen de Boys III
geen gemakkelijke opgave. Zij zullen hun bes-
te beentje voor moeten zetten om een eervol
resultaat te kunnen bereiken.

Komt u Zondag naar de Jeugddienst 'm gebouw Irene?
Aanvang half elf.
Hier spreekt Ds J. Langstraat over het onderwerp;
„Herinnering en opdracht".

K.I. VERENIGING „K.I.V.O."

Onder voorzitterschap van de heer G. J.
Wuestenenk werd in de zaal van hotel Bakker
een ledenvergadering gehouden van bovenge-
noemde vereniging.
Na het welkomstwoord hield de voorzitter
een vrij uitvoerige openingsrede, waarin hij
er op wees dat de melkveehouderij op de ge-
mengde bedrijven zich vrij sterk ontwikkelt,
waarbij men ook kwalitatief steeds hogere
eisen gaat stellen, en waarin de Geld. Achter-
hoek zeker niet achter blijft. We zullen deze
ontwikkeling moeten bijhouden. Het succes
bij het streven tot veeverbetering is voor een
deel afhankelijk van inzicht, doorzetten en
financiële offers, maar ook voor een deel van
onbekende en onberekenbare factoren. In dit
streven passen zeer goed onze K.I. verenigin-
gen, die zich dan ook de laatste jaren sterk
ontwikkelen.
Spr. gaf hierover enkele cijfers, waaruit blijkt
dat in Geld. over 1953 32.3%> van de vr. run-
deren boven een jaar, kunstmatig waren ge-
insemineerd, waarmee Geld. nog iets beneden

het landelijk gemiddelde is gebleven.
De resultaten in de eigen vereniging kunnen
over het afgelopen boekjaar weer goed wor-
den genoemd, waarvoor dank wordt gebrach
aan allen die hieraan hebben meegewerkt
Toch zal het streven aanwezig moeten blijven
naar een nog wat hoger drachtigheidspercen
tage. Spr. noemt verschillende factoren waar
door dit cijfer wordt beïnvloed. In het bij
zonder werd er de nadruk op gelegd dat ook
in het werkgebied van de ver. nog verschil
lende bedrijven zijn waar abortus voor komt
hetgeen jaarlijks voor kapitalen schade be
tekent. Bij de bestrijding hiervan is ons Fries
land al ver vooruit.
Om foktechnische een zo veilig mogelijk ge
bruik te maken van de stieren, zouden zij to
een leeftijd van 4 a 5 jaar maar weinig ge
bruikt moeten worden, om daarna eerst uit te
maken of zij voor een verder intensief gebruik
in aanmerking komen. In Amerika waar men
dit wachtsysteem toepast, rekent men op één
van de vier a vijf stieren. In Zweden op één
van de drie.

Wordt vervolgd.

A.s. Zondag 2 Januari

Vorden l -
Steenderen l

Hoest?
Bronchium Elixer

(Nattermahn)
helpt!

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Beslist uw Drogist

Volop

CARBID
VERKRIJGBAAR.

Arie Tragter

VOORRADIG:

korte Friese turven

T
Brandstoffenhandel

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 217

Café

LETTINK
gesloten
Oudejaarsavond

om 6.30 uur

Een goed begin in 1955
Laat uw rijwiel
NU vakkundig in
orde maken bij
A. G. Tragter

Telefonisch aangesloten
onder nummer

514
A. WOLSING

Raadhuisstr., Vorden

't Is ons gebokt
dot verkloort alles en is eer> /
verzachtende omstandigheid:

BROOD-EN BANKETBAKKERU,

G.J.SCHURINK

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



De kleine maakt u wakker
Ja ook de kleine wekker loopt op tijd af.
De baby kunt u niet afstellen op de tijd
waarop u het bed uit moet. Maar
kleine op het nachtkastje wel

Fa. Martens, Horlogerie

ie tijd
lar de

UMI
Geit goed nieuwjaar

wordt U toegewenst,
en veel

GEZELLIGE VISITES
met onze

Vordense Zwaanhalzen
Baselkoekjes
en ANDER GEBAK

f Ruime keuze FIJNE KOEKJES J

BAKKERIJ SCHOLTEN
't Hoge 24 — Telefoon 394

Onze

Balans-Opruiming

begint Zaterdag 8 Jan.

A. JANSEN - Schoenhandel

Nutsspaarbank
Vorden

Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun spaar-
bankboekjes voor rentebijschrijving in
de eerste helft van Januari in te leveren.

VARA afdeling Vorden
wenst haar leden
een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar

HET BESTUUR

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Hebt U nog iets

vergeten voor

OUD- of

NIEUWJAAR?

BORRELWORSTJES
KETTINGWORSTJES

KAASWAFELTJES 50 stuks in 100 gr.

NOTEN - PINDA's - Choc. PINDA's
Wijnen of Likeuren
enz. enz.

REMMERS
J. W. M. Gerritsen
Boekhoudbureau
Vorden - Tel. 485
wenst allen een geluk-
kig en voorspoedig
Nieuwjaar

Derk Janssen
Varkenshandelaar

wenst allen een
voorspoedig 1955

W. ROSSEL
Pluimvee- en

Wildhandelaar
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Fa SLAGER
wenst allen

'n gelukkig Nieuwjaar

H. WEUSTENENK
wenst vrienden en be-
gunstigers een vo«Jr-
spoedig 1955.

Wij wensen allen een
voorspoedig 1955.

H. LUTH
Manufacturen, Vorden

Onze clientèle, vrien-
den en kennissen wen-
sen wij een gelukkig
nieuwjaar.
Kleermakerij

Schoenaker
Ruurloseweg 41.

Een gelukkig 1955
wenst u de

TARVO BAKKER

Dubbel-gcpatenteerde hetelucM-'
kopcircultllt. 5 jaar garantif op hj|

" roottirwtrk. f

Verkrijgbaar bij

Henk van Ark
Wij wensen alle beken-

den een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar!

BALANS-OPRUIMING
vanaf Maandag 3 t.m. Zaterdag 15 Januari

ENORME KOOPJES IN AL ONZE AFDELINGEN!

Theedoeken
Badstofdoeken
Zware baddoeken, grote maat
Ontbijtlakens,

bedrukt met bloemmotieven

Graslinnen slopen

Huishoudgoederen
69 Graslinnen lakens, 150 breed

1.29 Zware graslinnen lakens, 160 br.
1.69 ,. „ „ 180 br.

Geborduurde lakens, iets moois
5-90 150 br.
1.39 » ^ - 180 br.

BijpassendiVopen

Tricotage's, Lingerie, enz.
Keperflanèllen Dames pyama's 8.75

Nachthemden 5.50 3.9O
Gemolton. Heren bor^rpkken 4.9O
Zwarte tricot Dame^prectoires

zware kwaliteit, grote maten 2.50
Geplatteerde Dames onderjurken

maten 38-46 2.95
Charmeuse onderjurken, m. kant-
garnering en strook, maten 38-46 3.95
Nylons 1.95
Restanten wol, per knot 1.75

Werkhemden
Blauwe werkjasjes
Zware blauwe overalls, krimpvrij
Dames jas^Bbrten
Favorita schorten
Dames hoofddoeken 1.
Jongensshawls
Wollen Dames pullovers,

met kort aangeknipte mouw
Wollen Kindervestjes

98

4.95
6.25
6.9O

6.50
8.05
2.49

4.95
6.95
9.75
4.90
3.25
1.49

0.98

4.9O
6.75

l Fantasiestoffen, 80 breed
Damesstofffen voor spotprijzen

2.60 Wollen fantasiestoffen, 130 br. 4.90

Gelegenheidskoopje
Vitrage, crème 65 Ct. P- meter — Wit 69 Ct. P- meter Profiteert hiervan

Coupons in alle afdelingen
Japonstoffen - Schortebonten - Sporthemdenstof - Flanel - Graslinnen - enz.

Beddegoed en dekens

J

Gestikte dekens, 2-pers. 160/200 17.50
Halfwollen dekens, 2-pers. 17.50
Zuiver wollen dekens, 170/215 39.5O
Zware molten dekens, 140/180 4.75
Flanellen lakens, 150/230 4.75
Flanellen lakens, 170/230 5.50

Manchester mouwvesten 14.90
Jongens regenjassen 8-5O

3-delig bedstel, binnenvering
met 2 kapokkussens,

15 jaar garantie 89.50
Stalen ledikant

met voetbord, 80/190 37.5O
Spiraal, 10 jaar garantie 26.5O

Confectie
Zuiver wollen kamgaren

pantalons, modetinten 27.5O
Herencostuums 49.50

Op alle courante artikelen die buiten de opruiming vallen 10 pCt. korting

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

SCHOOLDERMAN - VORDEN

Aan alle klanten en
bekenden wordt een
gelukkig 1955 toege-
wenst door
Bakkerij

Hoornenborg

Ondergetekende wenst
aan allen een gezegend
1955 toe
S. OELEN, VORDEN

Gelukkig Nieuwjaar

WED. HARTMAN

'fé „De Zonca

Wij wensen u een
voorspoedig 1955.
Smederij Huisman

Delden, Telefoon 428
Vorden

REMMERS
wenst al zijn geachte
clientèle en vrienden
een voorspoedig 1955

Het bestuur van de
Toneelver. D.E.V.

wenst leden en begun-
stigers een voorspoedig
1955.

E. J. LETTINK
Rijwielhandel en café

p.f.

De Voetbalver.
„Vorden" wenstleden,
donateurs en suppor-

ters een gelukkig
nieuwjaar.

Ph. J. Sesslnk
Loodgieter, Electriciën

Kranenburg
wenst vrienden en be-
gunstigers een gelukkig
en voorspoedig 1955.

Met hartelijke geluk-
wensen voor het nieu-
we jaar.
Firma P O N G E R S

Bakkerij Schappers
wenst allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Fa J. W. Albers
wenst allen een
gelukkig nieuw-
jaar.

Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v. d. Wal
gedipl. drogist

wenst allen een
voorspoedig 1955

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

A. Jansen,
Schoenhandel

Wij wensen onze
geachte clientèle vrien-
den en bekenden een
gelukkig 1955 toe.

W. Pardijs

Gelukkig Nieuwjaar
A. J. Florijn & Zn'

G. H. HILFERINK
wenst allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Woltering's
Transportbedrijf
wenst allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Wij wensen u een ge-
lukkig nieuwjaar.
Fa y. J. Gosselink

Wed. en
Derk Hekkelman

wensen u allen een
gelukkig Nieuwjaar



Op Woensdag 5 Janu-
ari hoopt

E. J. WOESSINK
de dag te gedenken
waarop hij 50 jaar ge-
leden in dienst trad bij
de fam. W. J. Thate,
op „de Bramel".

Gelegenheid tot felici-
teren in zaal Lettink

van 3—5 uur.

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

A. W. UENK
H. UENK-

BRETVELD

Vorden, Dec. '54
Zutphenseweg C 60

Gevraagd een arbei-
der v. 3 d. p. week of
een handige jongen
van 15 a 16 jr., die van
't voorjaar wil helpen
in de kippen- en kui-
kenbroederij.

WEENK
op „Weenk" Linde

Rusthuis „Het Enze-
rinck" vraagt flink, net
werkmeisje, in- of
extern.

Te koop vers gedorst
roggestro.
B. Wesselink B 27,

Delden

Te koop gevraagd
ouderwetse klok,
defect geen bezwaar.
Br. no 35 bur. Contact

Vers gedorst haver-
s£ro te koop.
J. B. Wuestenenk

„'t Wuestenenk"

Daar we vroeg zijn
begonnen, kunnen nog
bestellingen voor

kuikens
aangenomen worden.
Direct af te geven: uit-
gesexte haantjes
a 5 et p. stuk.
Weenk's Broederij

Linde, Telef. 559

Te koop toom biggen,
drag. varken en dek-
rijpe B.B. zeugjes.
J. Korenblik,

achter 't station

Te koop een r.b. drag.
vaars, 5 Jan. a.d. teil.
en een voorjaarskalv.
koe. J. H. Nijenhuis
Kranenburg.

Wie wil voordelig

auto leren rijden?
Voor inlichtingen:

Bureau Contact

Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels)
• Rheunia druppels
• Zenuwsterkende

druppels
f 2.20 p. flesje van 30 cc
franco p. post na ont-
vangst van postwissel

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipiüs, Zutphen
Laarstraat 5

Geachte clientèle,
veel heil en zegen
in 1955.

A. W. ÜENK
Zutphenseweg C 60.

MODERNE
VOETVERZORGINGS-,

PEDICURE- EN

MASSAGE-INRICHTING

Wij wensen u een voorspoedig
1955 toe en hopen u ook dit
jaar weer vakkundig te mogen
bedienen

Raadhuisstr. 26 Vorden
Med. gedipl. chiropodiste - Tel. 514

Vereniging Ophaaldienst Huisafval Vorden
De ophaaldienst wordt met ingang van l
Januari a.s. voorlopig verzorgd door de
gemeente.
De vergoeding blijft voorlopig vastgesteld
op f 7.— per jaar per pand.
Het huisafval wordt opgehaald op Woens-
dag. Alle leden worden verzocht om 8 uur
v.m. het afval aan de weg te zetten.

Het Bestuur

OLIEBOLLEN
in het land reuze pech voor de Bakkersstand

Vanwege de oliebollen wordt a.s.
MAANDAG door de Vordense bak-
kers (hiermede worden bedoeld alle
bakkers, behalve Koers)

GEEN BROOD BEZORGD — wel wordt er gebakken.

Mocht u dus nodig hebben, wilt u dan even halen.

Namens de Bakkersvereniging, Het Bestuur

Wij beginnen
MAANDAG 3 JAN.
met onze BALANS OPRUIMING
*Doe Uw
VOORDEEL

* Restanten beneden fabrieksprijzen!
* KOOPJES

A* WOLSING Raadhuisstr. 26 Tel. 514 Vorden

Wij wensen u allen
een gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar.

Personeel Geld.
Tramwegen
Vorden.

Gelukkig Nieuwjaar!
„De zwarte kapers"

DE

Opruiming
waar een ieder op heeft gewacht, begint

Maandag 3 Jan.
tot en met

Zaterdag 8 Jan.
Reuze koopjes op alle gebied
te veel om op te noemen.

Op alle artikelen, .^ -^
die buiten de 10 pCt
opruiming vallen K O R T I N G

Zie onze etalages

G. H. STRUIK
v/h Wed. H. H. Looman

Voor Oudejaarsavond hebben wij ook voor u
ECHTE GELDERSE VERSE WORST

100 gr. ham worst 30 et
100 gr. ham 50 et
100 gr. rund. rookvl. 50 et
100 gr. prd.rookvlees 45 et
100 gr. plokworst 50 et
100 gr. tongworst 30 et
100 gr. bloedworst 18 et
100 gr. leverworst 18 et

200 gr. pekelvlees 75 et
100 gr. gebr. gehakt 38 et
100 gr. ontbijtspek 32 et
100 gr. hoofdkaas 30 et
100 gr. bacon 45 et
100 gr. hamspek 40 et
100 gr. leverkaas 38 et
2 rook worsten, 119 et

500 gr. balkenbrij 25 et

500 gram vet spek van 1.20 voor K--

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

EIND GOED AL GOED
12 UUR

Kempinski Wijnen!

Samos (heerlijk zacht) per fles
Corona (iets fijns) per fles
Rode Port (echte) per fles

Diverse LIKEUREN per fl

Zoete rode wijn per fles
Limonade siroop per fles

f 3.50
f 3.15
f 4.95

f 2.95

f 2.20
f 1.—

Kempinski's
Franse Landwijn (prima) per fles f 1.85

Voor een slaatje!
Mayonnaise f 1.45 - 0.83 - 0.60
Calvé-saus per fles f 0.94
Augurkjes (Haas), zoet en zachtzuur 1.25
Zilveruitjes f 0.80 - 1.25

Bij de Borrel!
Verkade's zoutjes
Nibb-its (zeer licht)
Borrelworstjes (Olba)
250 gram blokjes kaas

0.40 - f 0.60
f 0.65
f 1.15
f 0.79

Olba's
Gelderse Rookwost
heerlijk op de boterham f 0.69

150 gram Nierbrood f 0.65
150 gram gek. Ham f 0.75
150 gram Cerfelaatworst f 0.75

500 gram Comijnen-kaas
500 gram Jonge-kaas
500 gram Pikante-kaas

f 1.49
f 1.49
f 1.69

Olba's
verse knackworst, extra lang, p.p. f 0.39

onze Hartelijke dank,
voor het vertrouwen in ons gesteld, en wij wensen U een

PRETTIG U I T E I N D E EN EEN GOED B E G I N

Ooft in 19">~>

steeils v alter KISTEMAKER Tel. 350

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie }ac. Miedema - Deventer

Zaterdag 8 Januari, 8 uur

DE REALISTISCHE FRANSE FILM

(6 maanden vertoning te Amsterdam)

Zij die van de zonde leven
(Les Compagnes de la Nuit)

met: Francoise Arnoul - Suzy Prim -
Jane Marken - Raymond Pellegrin

Schokkende onthullingen over het be-
drijf, dat 15.000 meisjes per jaar in
Frankrijk opslokt.

Dit is het verhaal van één hunner.

Toegang 18 jaar 3
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.

heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Te koop bij inschrijving
zwaar hakhout op stam
op 't Wilmerink te Vorden.

Briefjes en aanwijzing Zaterdag 8 Jan. '55
14 uur in 't Peppelbos.

Bij onze wensen voor een gelukkig
en voorspoedig 1955 willen wij U
tevens onze dank brengen voor het
in 't afgelopen jaar in ons gestelde
vertrouwen.

Wij zullen trachten ook in
't komende jaar u op

s c h o e n e n g e b i e d
zo goed mogelijk van dienst
te zijn, zodat u voldaan
kunt zeggen:

WULLINK'S Sdioenhandel
is toch
„Onbetwist de Schoenenspecialist"



Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar
Barink's

Rijwielhandel

Café Uenk
G.N.

Slagerij Kieskamp

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

G. W. Bielderman
en Zonen

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Fa G. Groot Obbink
wenst alle clientèle een
gelukkig nieuwjaar.

M. KRIJT, Slagerij
wenst alle bekenden
'n voorspoedig nieuw-
jaar. •

G. Weulen
Kranenbarg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

A. Beerning
Kapper p.f.

Jan Hassink
wenst allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Café „'t Zwaantje"
wenst allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Sigaren Magazijn
„'t Centrum'*

G. W. Eijerkamp
p.f.

Aan al onze vrienden
en klanten een geluk-
kig nieuwjaar,

P. Dekker
Fa. Hietbrink

R. J. Koerselman
wenst allen een ge-
lukkig 1955.

Wij wensen vrienden,
bekenden en clientèle
een gezegend 1955 toe.

Bervo
en personeel

We wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins gelukkig 1955
SMIT Zutphenseweg

Fa Jörissen en
Van Bodegom

wenst haar clientèle
een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar
Slagerij M. G. Jansen

Fa. Schoolderman
wenst allen een ge-
lukkig 1955 toe.

Veel heil en zegen in
't nieuwe jaar, worden

u toegewenst door
KEUNE

Uw leverancier ook in
1955.

De Zadelmakers en
Stoffeerders,
de Meubelbekleders
en Matrassenmakers
wensen u een gelukkig
1955.

G. W. Luimes
A. Hulshof

Wij wensen U allen
een gelukkig nieuwjaar

A. G. TRAGTER
en personeel

H. Visser,
Schoenmaker

wenst allen een voor-
spoedig 1955.

't Is niet zó maar gas

maar van de Koninklijke Shell
Nederland N.V.

Dat wil zeggen: Een wereldconcern
dat een Nederlands product levert,
gewonnen uit aardolie, na welover-
wogen wetenschappelijk onderzoek
samengesteld door een staf van
deskundigen; dat ook aan de beno-
digde apparatuur de meest mogelijke
zorg heeft besteed omdat alles op
het Koninklijk Shell Laboratorium
op : verantwoorde constructie, nuttig
effect etc. nauwkeurig gecontroleerd
is. Alleen Shell Butagas heeft 20
jaar ervaring.

Daarom dit onthouen:

Kiest u flessengas?

De blauwen!

paart de typische vlotheid van
de fabrieks-regenkleding aan de
degelijke afwerking van het echte
handwerk!

Wij bieden u aan:
Heren regenjassen model .Arnhem'
9 verschillende dessins - alle maten

zonder ceintuur f 110. —
met ceintuur f 112. —

Dames regenmantels, alle maten

Model „Ina" f 122.—
Model „Henny" f 118.—

7 verschillende dessins

Alles prima wollen gabardine !

KleermakerCHOENAKER
Ruurlosewe Telef. 478

Roestvlekken
Breng volgende week uw roestige teil of

ketel bij

KEUNE Telef. 289
Ze worden weer nieuw!

DANSSTUDIO Houtman
Dames en Heren, doet U ook mee aan de
schone kunst voor de Medall-Test - Brons
en Zilver? Opgave dagelijks t.m. 15 Jan. '55.
Training per les f 1.—. Vraagt inlichtingen
't Hoge 8, Vorden.

Wij wensen u een voorspoedig 1955.

HOTEL BAKKER
Telefoon 312

Voor Oudejaarsavond:

Diverse wijnen en
gedistilleerd

•
Croquetten

•
Zalmsla

•
Huzarensla

•
Hors d'oeuvre

Tevens wensen wij U allen een

voorspoedig Nieuwjaar

B. STEGERMAN en J. OLTHOF
groeten vanuit Canada alle familie-
leden, vrienden en kennissen en
wensen hun een gelukkig Nieuwjaar.

1622 Wavellstreet
London, East Ontario
Canada

De Propagandisten van

Herwonnen Levenskracht

wensen donateurs en vrije gevers

YLeen euivaar

HOTEL DE KONIJNENBULT

Wij wensen allen

een voorspoedig

r
A. BRUGGEMAN
Pluimvee- en Wildhandelaar

wenst allen een fjelultltig

nieuwjaar.

Veldwijk C 90 — Telefoon 316
v f

Het bestuur van de

Ned. Patroonsbond Bouwbedrijven

wenst haar leden
met hun personeel

EEN G E L U K K I G NIEUWJAAR

Uw keuken 's zomers niet langer een
broeikas,

Shell Butagas nemen, da's 't eind van
geknoei pas!

SEIZOEN-OPRUIMING
bij H. LUTH - NIEUWSTAD - VORDEN - Telef. 396
vanaf Maandag 3 Januari t.e.m. Zaterdag 8 Januari

YLu guldens sparen! Zorg dal IL er bij bent!

Alles eerste keus goederen, dus kwaliteitsartikelen

Keper flanellen
nachthemden - nu 5+50

Keper flanellen
herenpyama's - nu 9.75 T+5O

Keper flanellen
damespyama's - nu 8+25

Dames blouses
3/4 mouw - nu 5+95

Flinke Favorita schort
frisse kleuren 3*25

Interl. kinderbroekjes 0+T5

Graslinnen lakens
160x235 - nu 5+95
180x235 - nu 6+95

Slopen - nu 1+5O
Baddoeken vanaf 0+88
Prima halflinnen

theedoek - nu 1,28
Gestikte dekens

2-pers. vanaf 17+T5
Molton dekens 2+98
Badhandjes 0+24

Plastic-regenmantels,
in zilver en groen - nu 5+75

Prima gabardine mantel
m. cap, moderne kleuren nu 36+75
Wollen dames japonnen,
gr. maten 4 4 - 4 6 - 4 8 - nu 18+90
Wollen dames rokken - nu 9+5O

Verder op alle dames en
meisjes japonnen nu

20 pCt. korting

c Koopt nu Uw Huwelijks- of Babyuilzet, net scheelt U 10 pCt.

Op alle heren- en kinderpullovers 15 pCt+ korting

2-persoons Kernmatras, 3 dlg., met 2 gevulde
kapokkussens compleet voor 52+50
gebloemd damast

Prima weefstof tafelkleden, nu
Weefstoffen per mtr. vanaf
Restanten wol )
Coupons cocos ) VOOR SPOTPRIJZEN
Coupons vitrage )

OP ALLE ANDERE GOEDEREN W pCt KORTING.

8+5O
2+75

Alles a contant Niet ruilen Geen zicht

H. LUTH - Telefoon 396 VORDEN


