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ST. NICOLAASWEEK

De actie, welke de Vordense Winkeliersver-
eniging op touw heeft gezet om het publiek te
animeren bij de Vordense zakenlieden hun in-
kopen te doen, schijnt weer een groot succes
te worden.
Reeds in het begin der week heerste een ge-
zellige drukte in het dorp en ook 's avonds
zijn zeer velen in het dorp om de verlichte
etalages te bekijken. Deze etalages, waarin
een enorme sortering goederen zijn uitgestald
zijn een bezichtiging ten volle waard. Wat een
verschil met 10 jaar geleden, het laatste Sint
Nicolaasfeest tijdens de oorlog! Toen alle win-
kels leeg en het weinige wat er was van een
zeer minderwaardige kwaliteit. Het is wel
eens goed om daar een ogenblik bij stil te
staan.
Gelukkig voor de zakenlieden blijft het niet
alleen bij kijken, maar wordt er ook veel ge-
kocht. Het is in de winkels een drukte van
belang, doch allen hebben hun maatregelen
getroffen om de klanten rustig te kunnen be-
dienen. Het is dan ook prettig winkelen in
Vorden.
Woensdagavond werd de eerste gelegenheid
gegeven om aan het Vorwi-spel deel te
nemen. Evenals andere jaren was het deze
eerste avond nog niet zo druk. Dit is wel jam-
mer, want daardoor wordt het de
avonden zo druk, dat men bijna zijn
niet vergooien kan.
Daarom zal het bestuur voor a.s. Maandag en
Dinsdag reeds vanaf 's middags 2 uur gelegen-
heid geven aan het Vorwi-spel deel to nemen.
Wij raden vooral de huismoeders en oudere
mensen aan om deze middagen te benutten
Dan kunt u rustig gooien en wordt 's
de drukte ook minder groot.
Men moet er wel rekening mee houden, dat
Dinsdagavond om 11 uur het spel definitief
beëindigd wordt.
Woensdagavond werd de hoofdprijs, 'n stalen
slaapkamerameublement, gewonnen door P.
Harmsen, Enkweg; 2. W. Meijerink. C 19; 3. B.
Rossel, B 33; 4. H. J. Brinkerhof, C 48; 5. J.
Uenk, Harfsen; 6. J. de Vries, Stationsweg; 7.
Kleyn Winkel, E 58; 8. Winkel, C 152; 9. B.
Abbink, C 47; 10. J. W. Masselink, Enkweg.
De prijzen werden door voorzitter Schurink
uitgereikt.
Donderdagavond waren de volgende personen
de gelukkigen: 1. D. Lettink, Linde; 2. H. Jan-
sen, Wildenborch; 3. A. Roersdorp; 4. G.
Broekgaarden, dorp; 5. S. Nijendijk, Wilden-
borch; 6. J. Aukes, dorp; 7. Grootenhuis, Del-
den; 8. H. Veenhuis, Delden; 9. Schouten, Zut-
phenseweg; 10. Lichtenberg.

DERDE NUTSAVOND
Door ongesteldheid van mevrouw Scheltens—•
Koops uit Middelburg, moet de muzikale om-
lijsting van de voordrachtavond van Ds Lang-
straat vervallen. Hiervoor in de plaats zal Ds
Langstraat na de pauze „Beatrijs" van Dr P. C.
Eoutens declameren met muziek van Alex
Voormolen. De heer Piet Westerhoud, Direc-
teur van de Zutphense Muziekschool, heeft
zich voor de pianobegeleiding beschikbaar ge-
steld.
Voor de pauze vermeldt het programma: Het
Evangelie van Johannes, Hoofdstuk 9, Novel-
len van Antoon Gooien en Top Naeff, Werken
van Martinus Nijhoff, Paul van Ostayen en C.
Rijnsdorp.
Het belooft een interessante avond te worden
en het bestuur hoopt dan ook, dat alle Nuts-
leden aanwezig zullen zijn!

„ dmpo~feest !
O wee, o wee, 't is weer voorbij,
't EMPO-familiefeest l
De feestneus ligt weer in de kast,
het orgel gaf de geest.
De diligence was fameus
met dandy, nuf, matroos;
muziek speelt nu nog op de poot . . .
de rest zit in de doos!
Falderie, faldera . . .
de EMPO bovenaan!

't Gemengde-dubbele-kwartet
zette 't beste beentje voor,
en „Julia en Grootmama"
viel zéér goed bij 't gehoor!
Een vijf-persoonlijk-éénmansstuk
werd meesterlijk gespeeld.
Coulissen, doek en attribuut
werd heel goed ingedeeld.

De „Gouden Waarheid", myst'rieus,
was spannend, vol gevaar!
Een „lik-om-stuk". een „speldeprik"t
En 't boompje groeide maar!
't Was angstig, toen de rust ineens
door een losgebroken beer
verstoord werd . . . 't was nog één geluk:
't bleek een BERENVEL MET HEER!

De klarinet, de sterretjes,
de „trekzak", tombola,
de hele „bubs" was goed verzorgd,
het klopte vóór en na.
Het bal bracht beentjes van de vloer
hij tangp, foxtrot, wals
de polonaise deed (illeen
één man . . . en dat was „vals".

Zoals gezegd, het was weer fijn
met knakworst en croquet;
de droge-levers kregen ook
hun borrel voorgezet!
Familie „EMPO" danken wij
voor alles wat zij doet :
cantien, een feest en wat niet dl!
't Is werk'lijk méér dan goed!!

Personeel met
egaatjes enz. enz.

(NADRUK VERBODEN)

Kerkdiensten Zondag 5 December.

Gebouw Irene
9 en 10.30 uur Ds J. Langstraat

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds D. Krijger, van Lochem

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

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 4 Dec. van 5 uur t.e.m.
Zondag 5 Dec. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 89 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.— tot f 43.—

Handel was redelijk

Burgelijke stand van 26 Nov. t.m. 2 Dec.
Gehuwd: B. F. Lebbink en B. M. Gotink.

verleden: R. Th. Jansen, oud 8 jaar.
. Wesselink, wed. van J. A.Nordeoud 83jr.

VJI

•

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO

ST. NICOLAAS BIJ DE KLEUTERS

Donderdagmiddag bracht St. Nicolaas in het
Nutsgebouw een bezoek aan de kinderen van
de Nutskleuterschool. Er waren ook zeer veel
moeders aanwezig, zodat de zaal geheel bezet
was.
Sinterklaas en Zwarte Piet werden met een
luid hoera verwelkomd, waarna door de kin-
deren alleraardigste spelletjes werden gedaan
Het is ieder jaar weer een genot om te zien
hoe vrij en ongedwongen de kleuters zich op
het toneel bewegen. Men moet wel bewonde-
ring hebben voor het geduld van de leidsters,
want alleen met veel geduld en liefde voor
het kind kan men er zoveel mee bereiken.
Enkele kinderen kregen een berisping van
St. Nicolaas, doch gelukkig kon hij aan velen
een pluimpje uitreiken. Alle kinderen werden
rijkelijk onthaald en mochten ook nog een
aardig cadeautje mee naar huis nemen. Ook
de onderwijzeressen werden niet vergeten.
De heer H. Wesselink dankte aan het eind van
de middag St. Nicolaas en de leidsters der
kleuterschool voor de prettige uren welke zij
de kinderen hadden bereid.

EMPO FEESTAVOND
Zaterdag 29 November werd de nieuwe can-
tine van de Empo-Rijwielfabriek te Vorden
officieel geopend. Dit werd gevierd met een
rote feestavond in het Nutsgebouw. De zaal
is geheel bezet toen de avond geopend

verd.
De heer B. Muis bood namens het gehele per-
soneel de heer H. B. Emsbroek een foto-album
aan, met tal van opnamen van het bedrijf.
Het programma, dat werd geboden, was ge-
heel verzorgd door Empo-personeel. Het werd
in een buitengewoon vlot tempo gespeeld en
viel zeer in de smaak. Schetsjes, zang en
muziek wisselden enkaar af.
Zonder de andere medewerkers te kort te
doen, willen we toch speciaal noemen het or-
kest onder leiding van de heren L. Emsbroek
en J. H. Tjallinks en het koor met als dirigent
de heer A. A. Scholten Jr.
De heer Bruil ontpopte zich als conferencier
met een aanstekelijke humor op hoog niveau.
Aan het eind van de avond werd een grote
tombola gehouden en vele aanwezigen ont-
vingen mooie prijzen.
Hierna volgde een gezellig bal, waarbij het
strijkje Masselink muzikale medewerking ver-
leende.
Aan het eind van de avond besloot de heer H.
B. Emsbroek dit welgeslaagde feest met een
kort woord, waarna iedereen voldaan naar
huis ging.

(Nadruk verboden.)

BESTUURDERSBOND
Vrijdag werd de 2de cursusavond van dit
seizoen gehouden door de Bestuurdersbond
N.V.V. in hotel Bakker. De cursus was druk
bezocht.
De heer F. Gies, rechtskundig adviseur van
het N.V.V. Regionaal Bureau voor Arbeids-
recht te Zutphen, hield een inleiding over het
onderwerp ,,Het nieuwe ontslagrecht".
Spreker behandelde het onderwerp breed-
voerig en de rede werd met aandacht beluis-
terd. Veel vragen werden daarna nog door
de spreker beantwoord.



NUTS-BLOKFLÜITCURSUS
Eindelijk heeft de Nuts-Blokfluitcursus een
vaste vorm aangenomen en zullen de lessen
Donderdag 6 Januari om 4 uur in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw een aanvang
nemen. Er worden twee klasjes gevormd van
ieder drie kwartier. De fluiten kunnen ge-
zamenlijk gekocht worden, waardoor de prijs
van ƒ 12,45 iets billijker wordt. De lessen
worden gegeven door de heer L. de Veer,
leraar aan de Zutphense Muziekschool. Alle
leerlingen worden om 4 uur verwacht, om
daarna ingedeeld te worden. Liefhebbers kun-
nen zich nog opgeven.

VOETBAL
Voor Vorden I heeft de competitie enkele
weken stilgelegen. Zondag j.l. waren alleen de
junioren van het A-eftal in actie. Zij hebben
zich tegen het zeer sterke Be Quick B kranig
gehouden en gingen tenslotte eervol met 3—2
ten onder. De Zutphenaren hebben de over-
winning niet cadeau gekregen en het had
maar weinig gescheeld of Vorden had nog een
puntje thuis gehouden.
A.s. Zondag trekt Vorden I naar nummer l
van de ranglijst, Grol I. Dit elftal beschikt
over technisch heel goede spelers en alleen
door zich met veel enthousiasme in de strijd
te werpen, kan Vorden misschien nog iets be-
reiken. Vorden zal met een gewijzigd elftal
verschijnen, en wanneer de voorhoede dan
wat meer schotvaardig wordt, is een eervol
resultaat zeker niet onmogelijk.
Vorden A speelt thuis tegen Brummense Boys
A. De rest heeft vrij.

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
Onder leiding van Ds E. J. Duursema, hielden
de leden van de Geref. Kerk alhier Donder-
dagavond in het gebouw „Irene" een gemeen-
te-vergadering. Na het zingen van Ps.
gebed en lezing der notulen, werd het wc
verleend aan de boekhouder der kerk, de heer
G. Potman, die de begroting der kerk voor het
jaar 1955 behandelde.
De heer H. C. Hogeweij, ouderling, gaf ver-
volgens een inleiding over „De praktijk vc
ons geestelijk leven en ons geestelijk Ie
in de praktijk."
Na de pauze ontspon zich hierop een ge-
animeerde bespreking.
Bij de rondvraag kwamen enige zaken aan-
gaande het kerkgebouw ter sprake. De ver-
schillende vragenstellers werden allen naar
genoegen beantwoord. De vergadering die
tamelijk goed bezocht was werd door de heer
Hogeweij met dankgebed gesloten.

VERGADERING AFD. VORDEN VAN DE
C.B.T.B.

De C.B.T.B., Afd. Vorden, hield haar eerste
winterseizoen vergadering in het gebouw
„Irene", onder leiding van de heer A. J. Lense-
link.
Er werd besloten het huishoudelijk reglement
aldus te wijzigen, dat:
1. bij periodieke aftreding het dagelijks be

stuur, t.w. voorzitter, secretaris en penning
meester, telkens terstond herkiesbaar zijn,

2. de verdere bestuursleden slechts éénmaal
direct herkiesbaar zijn.

j|ij de gehouden bestuursverkiezing werd de
aftredende voorzitter herkozen, terwijl in de
plaats van de heer J. W. Heijenk, die niet her-
kiesbaar was, werd gekozen de heer H. J
Berenpas (Mossel).
Vervolgens hield de heer H. Pardijs, assistent
R.L.V.D., een inleiding over „Verbetering en
verzorging van grasland' , waar met grote
aandacht naar geluisterd werd.

TAFELTENNIS
In de 3e klas A had Dio I een lastige tegen
stander in A.K.F. I (Deventer). Het Deventer
3-tal bleef de strijd meester en won tenslotte
met 9—1.
De reserves van Dio deden het ditmaal uit
stekend en wonnen met 10—O van T.C.O.B. III,
welke club op bezoek kwam.

INTOCHT SINT NICOLAAS
Terwijl de stoomfluiten der fabrieken floten,
honderden kinderen juichten en de beide
plaatselijke muziekcorpsen het al-oude lied
in nieuwe versie ,,Zie ginds komt de Diesel
uit Zutphen weer aan!" speelden, arriveerde
Zaterdagmiddag om 2.20 uur de grijze Bis-
schop met 2 zwarte dienaren aan het station
te Vorden.
Hier werd de Sint begroet door het bestuur
van de winkeliersvereniging op wiens aan-
dringen de Sint nu reeds een bezoek aan ons
dorp bracht. Met muziek voorop en gezeten in
een open landauer, ging het, omstuwd door
een schare kinderen, in optocht door het oos-
telijk deel van ons dorp naar het gemeente-
huis, waar de Sint door burgemeester van
Arkel, getooid met ambtsketen, en door het
bestuur van de winkeliersvereniging, officieel
ontvangen werd.
De burgemeester wees allereerst op het ver-
schil met voorgaande jaren toen de Sint met
een onbewoonbaar verklaarde stoomtrein de
reis naar Vorden moest maken en thans met
een comfortabele dieseltrein. Nadat hij de Sint
nog atent gemaakt had op een aantal zaken,
die door verbouwing een verjongingskuur
hadden ondergaan, hoopte hij verder dat de
Sint in de zak van Piet flink wat bouwterrein
gepakt had, daar hieraan in Vorden een groot
gebrek is. Hij was er van overtuigd dat de
Sint geen groter genoegen zou kennen dan -
indien straks de gemeenteraad een beroep op
de grondeigenaren zou doen voor het afstaan
van bouwterrein — dat deze eigenaren hun
grond bereidwillig voor dit doel zullen af-
staan.
Met de wens dat de Sint al zijn inkopen dit
jaar in Vorden zou doen en alle Vordenaren
een prettig Sint Nicolaasfeest zullen vieren,
verklaarde hij de Sint Nicolaasweek voor goflk
opend.
Hierna sprak de voorziter van de winkeliers-
vereniging, de heer Schurink, de Sint toe,
waarbij hij allereerst het gemeentebestuur
dank bracht voor zijn bereidwilligheid om -
hoewel het bestuur wat laat geweest was met
het ingediende verzoek — toch nog goed
stig had beslist dat de winkels tot 9 uur
opend mochten zijn. Ook de beide muziek-
corpsen en de begeleidende politiemannen
kregen een dankwoord.
Tenslotte maakte hij de Sint er op attent dat
de winkeliers in Vorden ook nu weer hun
beste beentje hadden voorgezet en was er van
overtuigd dat de goedheilig man zeker in
Vorden zou slagen met zijn inkopen.
De oude Bisschop was zoals gewoonlijk, ook
nu weer zeer ontroerd door deze treffende
ontvangst en tevens verrast door de vele
nieuwe woningen, die er in Vorden in het
afgelopen jaar bijgebouwd waren. Hij hoopte
dat Vorden volgend jaar de 6000ste inwoner
zal mogen boeken. De winkeliers maakte hij
een compliment voor de grootse opzet van
deze ontvangst en van de winkelweek, die
ongetwijfeld goede resultaten zal hebben.
Door middel van een geluidsinstallatie was
het gesproken woord voor de vele wachten-
den voor het gemeentehuis ook verstaanbaar.
Nadat allen zich de erewijn goed hadden laten
smaken, besteeg Sint Nicolaas wederom onder
gejuich van de vele kinderen en het gestrooi
met pepernoten van de beide zwarte Pieten,
zijn rijkoets, om met muziek voorop een rond-
gang door het overige deel van ons dorp te
maken. Het eindpunt was in het Nutsgebouw,
waar, door de goede zorgen van Sint en win-
keliersvereniging, alle kinderen tot 10 jaar ge-
tracteerd werden op snoep en de grijze Bis-
schop zich nog geruime tijd met de jongelui
onderhield.

NIEUWE BRIEVENBUS?
Naar wij vernemen hebben de bewoners van
Pension Nuova aan de Zutphenseweg zich tot
het hoofdbestuur van de P.T.T. in Den Haag
gewend met het verzoek een brievenbus in de
omgeving van het huis te plaatsen. Vooral bij
regen en koude is het voor de vele oudjes die
daar wonen, haast ondoenlijk een kwartier te
lopen naar het postkantoor.
Het is te hopen dat op het verzoek gunstig zal
worden beslist. Het zou een ware uitkomst
betekenen, niet alleen voor de bewoners v <
Pension Nuova, doch ook voor de om-
wonenden.

GESLAAGD
Mej. H. R. Oonk slaagde te Zutphen voor
het praktijkdiploma Stenografie.

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B.
in café „De Zon" hield de plaatselijke afdeling
van de Kath. Arb. Beweging een ontwikke-
lingsavond, onder leiding van de heer J. var
Langen.
Na een welkomstwoord van de voorzitter werd
't woord verleend aan de heer Louis Beumer,
van het hoofdbestuur der K.A.B, uit Utrecht
Deze bekende radiospreker in ,,En nu mijn ge-
val", hield een boeiend betoog, waarin hij de
aanwezigen in vogelvlucht aantoonde, hoe
hun houding als lid van de Beweging moet
zijn.
Spreker beantwoordde hierna nog verschil-
lende vragen, waarna de voorziter hem harte-
lijk dankte voor zijn met aandacht beluisterde
toespraak.

ST. CAECILIAFEEST
Het R.K. Zangkoor „Canternus Domino" heeft
het jaarlijkse St. Caeciliafeest gevierd op een
wijze, welke het koor tot eer strekt.
Des morgens werd de 2-stemmige Mis van
Mitterer gezongen, welke werd opgedragen
tot intentie van de heren zangers, en ter ere
van St. Caecilia patrones van het koor.
's Avonds traden de zangers met hun echt-
genoten opnieuw aan om op de traditionele
wijze de feestdag te besluiten met zang en
muziek. Aan voordrachtkunstenaars was geen
gebrek.
Pastoor H. Ponsioen bracht in een feestelijke
toespraak dank aan de heren zangers voor de
bereidwillige en voortreffelijke wijze, waarop
zij steeds de kerkelijke plechtigheden opluis-
terden. Hij hoopte ook in de toekomst op hen
te mogen rekenen.

BENOEMD
Tot onderwijzer aan de O.L. school te Brakel
(Gem. Zalsbommel) is met ingang van l Jan
a.s. benoemd onze plaatsgenoot, de heer H
Knoef, Medler.

RATTI-NIEUWS
In een fraai gespeelde wedstrijd heeft Ratt'
een alleszins verdiende 8—l zege behaald op
het bezoekende Noordijk I, en wist hierdoor
haar positie boven aan de ranglijst te ver-
stevigen. De verwachtingen voor deze ont-
moeting tussen de beide leidende ploegen
waren hoog gespannen, doch de thuisclub
heeft met deze overwinning niet al te veel
moeite gehad. Het spel van de bezoekers viel
enigszins tegen; het verband in hun ploeg
was vaak zoek en de vermoeidheid speelde
de gasten vooral in de 2e helft parten. Ratti
stelde daar een frisse partij voetbal tegenover
waarbij vooral de fraaie combinaties in de
voorhoede opvielen.
De Ratti-reserves werden in hun opmars naai
de top gestuit, doordat zij in Warnsveld van
Warrsveldse Boys II een 3—O nederlaag kre
gen te slikken.
Het derde elftal kon het ook niet tot een over-
winning brengen en moest op eigen terrein
met 3—l de vlag strijken tegen Steenderen III
A.s. Zondag zal het eerste team een bezoek
brengen aan Lochuizen I (bij Neede), momen-
teel een der sterkste ploegen uit de afdeling.
De tegenstander mag door Ratti dan ook zeker
niet worden onderschat en zullen de groen-
witen ren flinke dosis zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen nodig hebben.
Ratti II krijgt Pax III op bezoek en moet, ge-
zien de stand op de ranglijst, van deze zwakke
ploeg kunnen winnen.
Ratti III gaat naar Baakse Boys II.



Mevr. Staring vraagt
per l of 15 Jan. een
keuken meisje, wegens
huw. d. tegenw.
„De Wildenborch".
Telef. Vorden 297.

Gevraagd p. 15 Dec.
of later in Huize „Van
de Kasteele" 's Gra-
venhof 6 te Zutphen,
een net meisje v. dag
en nacht.

Mevr. van den Wall
Bake, „het Kiefskamp"
Vorden, vraagt met
Januari of later een
tweede meisje voor d.
en nacht.

Verloren j.l. Zondag
'n grote gouden broche
(slot kerkboekje) op
de Lindenseweg. Gaar-
ne terugbez. tegen bel.
bij P. G van Asselt,
Linde.

Te koop 2e hands
heren- en damesrij-
wielen. Lettink's Rij-
wielhandel.

Te koop l gebruikt
herenrijwiel m. lamp;
l N.S.U. motorrijwiel
98 cc., prima in orde;
l bromfiets, nieuw
overjarig, spotprijs;
l jongensfiets, overj.
A. G. Tragter, Telef.
256.

Te koop g.o.h. kinder-
wagen en wandelwa-
gen. Te bevr. Bur.
Contact.

Te koop 3 a 4 zware
biggen bij J. H. Bos,
Kranenburg

Te koop een toom
beste biggen, gekruist.
A. J. Eggink, C 54
Boskamp.

Te koop de helft of
vierdel van een koe
of pink bij H. Bogchel-
man, Medler.

Te koop een helft of
vierdel van een pink
bij H. J. Berenpas,
Mossel.

Te koop een donkerbr.
vaars, a.d. telling, beste
melkl.
H. J. Gerbscheid

Delden Vorden

Te koop een partij
vers gedorst roggestro
H. Zents, Varssel,

Hengelo (G.)

Biggen te koop en vers
gedorst haverstro aan
balen. D. Pardijs

Velhorst Almen

Heden behaagde het de Here, na een
geduldig gedragen lijden, tot onze diepe
droefheid van onze zijde weg te nemen,
onze innigeliefde Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder

GRADA WESSELINK
Wed. van J. A. Norde

in de ouderdom van 83 jaren.

}. A. Norde
M. E. Norde-Norde
Albert

VORDEN, l December 1954.

De teraardebestelling zal plaats hebben
op Zaterdag 4 Dec. 1954 op de Alg.
Begraafplaats te Vorden om 1.30 uur.

Heden overleed zacht en kalm onze
geliefde Zuster, Schoonzuster en Tante

GRADA WESSELINK
Wed. van ƒ. A. Norde

in de gezegende ouderdom van 83 jr.

Diep betreurd door ons allen.

Fam. H. Wesselink
„Hiddink"
Fam. H. Wesselink
„Hakkerij"

VORDEN, l DecB>er 1954

U hebt andere ogen
dan de ogen op^pn dobbelsteen. Met
dobbelsteenogen kunt U spelen. Met Uw
ogen speelt U natuurlijk niet. Dat zijn
andere ogen. En als U de juiste bril van
ons koopt is het of U toch andere ogen
krijgt. Betere!

Fa. HARTENS, Opticien Vorden

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt

zegt openhartig: HET IS PERFECT!

Het Vorwi-spel wordt
a.s. Maandag en Dinsdag gehouden
vanaf 's middags 2 uur.

Dit wordt gedaan om kinderen en ouderen
en degenen, die er 's middags wel tijd voor
heeft gelegenheid te geven om rustig hun
kansen te beproeven, waardoor het voor de-
genen, die 's avonds komen ook gunstiger
wordt.
Wij maken er u op attent, dat er in géén
geval een avond bijgegeven wordt.
A.s. Dindsdagavond om 11 uur wordt het
spel voor dit jaar zonder meer stopgezet.
Wie even kan, kome 's middags.

VORDENSE WINKELIERSVER.

v- Nutsgebouw -*
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 11 Dec. 8 uur
De prachtige speelfilm

(in schitterende kleuren)

Een onvergetelijke melodie
(A SONG TO R^EMBER)

met: PAUL MUNDflRflerle Oberon
Cornel Wilde

Het liefdeleven van

CHOPIN en GEO^E SAND

Schitterende muziek^; Romantiek -
onvergetelijk spel

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, 0.90, 0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

•
•
•
•

•

•

Het was weer een gezellige drukte in het
/•

WINKELCENTRUM
•

•

Koopt nu nog practische geschenken waar u wat
aan heeft.

Sortering

voor iedere beurs

VISSER
KOERSELMAN

•

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

voor ieder kind

Laat uw kind niet langer
aan de kant staan. Gun
het ook zo'n mooie, sterke
autoped uit ons magazijn.

De prijzen vallen U ge-
weldig mee en het is een
geschenk, dat jaren mee gaat

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

Pluimvee
en Wild

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

Een practisch cadeau
voor automobilisten

is een

Valma poetsset
in speciale ver-
pakking a f 3.50

verkrijgbaar bij:

Arie Tragter
Telefoon 256

GEEF EEN

Banketletter
Schurink

heeft ze voor u
klaar staan.

Tel. 384

Te koop petroleum'
hanglamp, goedkoop

Zutphenseweg 49
Te koop 7 jonge ko-
nijnen, Vlaamse reuzen
bij Benny Langeler,
Linde E 4.
Te koop % ha. knol-
len bij B. G. Lichten-
berg, 't Waarle.
Toom zware biggen te
koop. G. Koning,

Wildenborch



Ook vandaag hebben we
nog een ruime sortering

St. Nicolaas-artikelen
-k Inpakpapier en labels

Boekhandel H I E T B R I N K
Telefoon 253

HOUTVERKOOP
Deurwaarder H. Roza te Zutphen zal op
Donderdag 9 December '54, des voorm.
10 uur bij café het Zwaantje (Zuurveld)
aan de Hengeloseweg te Vorden,

een grote openbare houtverkoop
houden van een partij plankhout

en schotten,
geschikt voor kippenhokken, koloniehokjes
en schuren, alles zo goed als nieuw hout.
Te bezichtigen ter plaatse van de verkoop
op Woensdag 8 Dec. a.s. vanaf 11 uur v.m.

ij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

3e Nutsavond
Vrijdag 10 December '54 om 8 uur

In het Nutsgebouw. ^

l/oordrachiavond
door de Weieerwaarde Heer Ds JOH.

LANGSTRAAT uit Vorden
met pianobegeleiding van de Heer

Piet Westerhout uit Zutphen.

Vrije toegang voor Nutsleden. Voor
niet-leden f 1.- per persoon.

Haal 't huis vol gemak, 't ideaal voor de
vrouw,

Shell Butagasf lessen, dat weet u, zijn blauw

Wij

Laat uw schoenen en laarzen
repareren
bij onderstaand vakkundig adres

lhebben de oudste papieren J
Genaaide zolen f 1.— extra

onze service is so oud als Ói iLicolaas!

Ook voor

kousenreparatie en pedicure
het adres.

Aa,̂  H.G.AIbers,Hzn.
Anno 1817

onder rijkstoezicht gedipl. schoenmaker

Geluk en geluk: dubbel geluk!
U bent gelukkig : Uw verlovingsdag komt.
U zult dubbel gelukkig zijn als U de ringen
koopt bij een goed adres. U slaagt bij
ons naar wens en onze wens is :
GELUK ER M E E !

Wegens familiefeest
is
Zaterdag 11 December a.s.
onze zaak na 11 uur

GESLOTEN

G. OPLAAT
Bakker en Kruidenier
WILDENBORCH

Vriendelijk verzoek uw eventuele be-
stellingen voor 8 Dec. op te geven.

U woont niet meer achteraf

want alle gemakken van een
moderne tijd worden U in de
blauwe f les SchellButagas bezorgd

U kookt zindelijk en zuinig, prettig
en snel. U kunt helder rustig licht
in U LU huis halen.
U ontvangt ideale warmte waar
het wilt en warm water voor keuke
en badkamer „tapklaar" in de geiser

Shell Butagas
dat is 't comfort
van de stad.

Nuts-Blokfluitcursus
Aanvang cursus Donderdag 6 Jan. 1955
in de koffiekamer van het Nutsgebouw
om 4 uur. Lesgeld 55 cent.

Deelnemers (6—15 jaar) kunnen zich nog
opgeven bij Mevr. van Mourik-Spoor.

Bij E1YVPO Rijwielfabriek, Vorden
kunnen ongeschoolde werkkrachten ge-
plaatst worden, tot 35 jaar oud, ter op-
leiding voor:

Framebouwer,

Monteur,

Galvaniseur,

Magazijnbediende.

Aanmelding met overlegging van
getuigschriften enz. bij defabrieksportier

December-aanbieding

25 pCl. korting
op het chemisch reinigen van

herencostuums
BIJ

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Chem. reinigen, verven, stoppage, enz.

s Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels
• Kheuma druppels
• Zenuwsterkende

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

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen
Laarstraat 5

U kunt iedere Maandag
Boorden en

Overhemden
afgeven bij

G. H. WEEKHOUT
Burg. Galléestr. 43

Vorden
's Zaterdags terug

Vraagt inlichtingen.
U denkt toch ook aan
uw stoomgoed 11

Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt u ze nodig hebben

Bestel nu reeds uw kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar
niet zonder.

Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12 Vorden

JL^aaisie dag gratis

Dorpsstraat 32

100 gr. hamworst 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

100 gr. gebr. gehakt 38 et
100 gr. ontbijtspek 32 et
100 gr. hoofdkaas 30 et
100 gr. bacon 45 et
1 r\r\ - u_ _ _ u At\ „

yc. uaiuu

100 gr. hamspek 40 et
100 gr. leverkaas 38 et
500 gr. spek 120 et

119 et

i\j\j yr. lever
500 gr. spek
2 rookworsten

Beleefd aanbev. IVt. lx lx IJ 1. Dorpsstraat 32

deze prijzen gelden alleen Zaterdag


