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ST. NICOLAAS-ACTIE MET ELKE DAG EEN
SLAAPKAMER-AMEUBLEMENT

Hadden de Vordense winkeliers vorig jaar de
attractie van „elke dag een vet varken" be-
dacht tijdens de Sint Nicolaasactie, dit jaar
zullen de hoofdprijzen bestaan uit vijf 2-pers.
slaapkamerameublementen met binnenve-
ringsmatrassen en kapokkussens, t.w. voor
elke dag, dat het Vorwi-spel wordt beoefend
één hoofdprijs, benevens voor elke dag nog
tal van andere waardevolle prijzen. De attrac-
tieweek vangt aan op Zaterdag 27 November
en duurt tot en met Zaterdag 4 Dec. Evenals
andere jaren geven de Vordense winkeliers
ook nu weer bonnen uit, waarmee men in
zaal Bakker van Woensdagavond l Dec. tot
en met Dinsdag 7 Dec. het Vorwi-spel kan
beoefenen.
Op Zaterdag 27 November wordt Sint Nicolaas
weer op de gebruikelijke wijze ingehaald. Met
zijn zwarte dienaren arriveert de Sint per
trein om 2.23 uit de richting Zutphen, aan
het station opgewacht door de beide plaatse-
lijke muziekcorpsen en het bestuur der win-
keliersvereniging. Na een rondgang door het
oostelijk deel van het dorp trekken de Sint
en zijn gevolg naar het gemeentehuis, waar
zij door de burgemeester in de raadzaal ont-
vangen zullen worden. Deze ontvangst zal
door middel van een geluidsinstallatie ook
buiten te horen zijn. Vervolgens trekt de Sint
door het Westelijk deel van het dorp om zich
dan naar het Nutsgebouw te begeven, waar
dank zij de goede zorgen van de Winkeliers-
vereniging, alle kinderen beneden 10 jaar
getracteerd worden.
Tijdens de attractie-week zullen waarschijn-
lijk de beide plaatselijke muziekverenigingen
enkele avonden een rondgang door ons dorp
maken. Behalve het Vorwispel, heeft de win-
keliersvereniging ook nog een puzzle-wed-
strijd uitgeschreven eveneens met mooie
prijzen. De uitgeloofde slaapkamer ameuble-
menten zijn in de etalages van vijf Vordens^
winkeliers te bezichtigen. Vanzelfsprekem
bestaan er grootse plannen tot het inrichten
van attractieve etalages, waarbij aan de ver-
lichting extra zorg besteed zal worden. In ver-
band met deze actieweek zullen de winkels
tot 's avonds 9 uur geopend zijn.

L A X E E R
T A B L E T T E N

scheppen gezonde regelmaat

LEVENSMIDDELENBEDRIJF F. SMIT
HEROPEND

Dat de Vordense winkelstand met haar tijd
mee gaat, bewijzen wel de vele verbouwingen,
uitbreidingen en verfraaiingen, die de laatste
jaren plaats gehad hebben.
Woensdagmiddag heropende het Levensmid-
delenbedrijf van de heer Fr. Smit zijn geheel
verbouwde en gemoderniseerde winkel.
Het is een pracht zaak geworden, die heus
niet voor de grote stad behoeft onder te
doen. De winkel is niet alleen heel wat
proter, doch ook een der fraaiste uit onze
omgeving geworden, waarvan het keurige
interieur door de meubelmakers H. en A.
Beyenhoff gemaakt is.
Tijdens de officiële opening op Woensdag-
middag bleek hoevelen met deze belangrijke
gebeurtenis bij de fa Smit meeleefden. Tien-
tallen aangeboden bloemstukken en waarde-
volle cadeaux sierden de winkel, terwijl tal-
rijke zakenrelaties, vrienden, buurtgenoten
en kennissen hun gelukwensen kwamen aan-
bieden. Onder hen bevond zich ook burge-
meester van Arkel en het bestuur van de
Vordense winkeliersvereniging.

BIOSCOOP
Vanavond zal het bioscoopminnend publiek
wel in groten getale opkomen om de grol e
acteur Charlie Chaplin nog eens weer te zien.
City Lights is waarlijk een klassieke film en
een van de sterkste uitingen van Chaplins
genialiteit.
Zo zien we hem terug, die onvergetelijke
figuur met de slobberbroek, de kale bolhoed,
het malle snorretje en de bamboe wandelstok.
Het is onmogelijk om niet te schateren bij
onvergetelijke momenten: de zwerver worste-
lend met een schotel spaghetti in een dure
nachtclub, een fluitje inslikkend op een orgie
van een soiree, een Rolls Royce rijdend om
een sigarenpeuk, dansend, springend en dui-
kend in een boksring.
Het is onmogelijk niet ontroerd te zijn om de
tederheid, die twee mensen elkaar kunnen
tonen, in enkele aangrijpende momenten tus-
sen de zwerver en het blinde meisje. Om dan
direct weer te glimlachen om de ironie van
het lot, dat relaties legt tussen rijk en arm,
tussen een millionnair en een zwerver.
Men zal opnieuw ervaren dat Chaplin een
klasse op zichzelf is.

Kerkdiensten Zondag 14 November.
Gebouw Irene

9 uur Ds P. W. van Arkel van Ruurlo
10.30 uur Ds J. Langstraat

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen

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

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 13 Nov. van 5 uur t.e.m.
Zondag H Nov. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 109 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 42.— tot f 47.—

Handel was tamelijk vlug

Burgelijke stand v a n ö t . m . l l Nov.
Geboren: d.v. H. Kettelerij en W. J. Kette-
lerij-Aalderink; z.v. H. J. Eggink en R. T.
M. Eggink-Zents.
Ondertrouwd : B. Wesselink en G. A. Rossel;
B. F. Lebbink en B. M. Gotink;
Gehuwd: H. J. Sakkers en J. Voskamp

BEZOEKT ALLEN DE

Kanarietentoonstelling
op Zaterdag 13 en Zondag 14
November in zaal Bakker,
zaal open Zaterdag van 15 tot
23 uur en Zondag van 13 tot 22
uur.

Prachtig aanadilcde zaai niet plm.
150 inzendingen.

Naast kanarie's ook tropische
en geprepareerde vogels aan-
wezig.

Komt en ziet u zult genieten van prachtige
zanguogels en fantastische gekleurde vogels

Entree volwassenen 40 et. en kinderen
10 et; donateurs vrije toegang.

EVANGELISATIE
Vanavond wordt er weer een evangelisatie-
samenkomst in de kleuterschool gehouden,

RUITERSPORT
Zaterdag hield de landelijke rijvereniging ,,de
Graafschap" een samengestelde wedstrijd,
waaraan 41 paarden van de rijverenigingen
uit Gorssel, Geesteren, Barchem, Ruurlo, Eist,
Velp en de organiserende deelnamen.

In de morgenuren werden nabij café
,,Het Zwaantje" de dressuurproeven gehouden
en bij de boerderij „Het Waggelink" de spring-
nummers. 's Middags had op het landgoed
,,De Kiefskamp" de cross-country plaats.
In de morgenuren bestond van de zijde van
insiders reeds grote belangstelling, terwijl de
door de heer v. d. Wall Bake uitgezette cross
velen naar de Kiefskamp lokte. Vooral het
watergat aan het einde van de cross mocht
zich in een grote interesse verheugen en het
was dan ook hier, dat vele ruiters in tijdnood
kwamen. Een van de Vordense ruiters pres-
teerde zelfs om onder grote hilariteit van de
omstanders met zijn viervoeter geheel kopje
onder te gaan.
De voorzitter van de Kon. Ned. Federatie van
landelijke rijverenigingen, de heer Kiste-
maker, was op zijn tocht naar de Larense
rijvereniging, ter bijwoning van de 25-jarige
jubileum-herdenking extra vroeg van huis
gegaan om de wedstrijd in Vorden, althans
gedeeltelijk, te kunnen meemaken.
In café h e l Zwaantje werden de prijzen door
de. lieer K i s U m a k e r u i t g e r e i k t .

SCHIETCONCOURS
Op het te Zelhem gehouden schietconcours
werden de volgende prijzen door de leden
van de Vordense schietvereniging behaald:
Corpswedstrijden 2e klas: Pr. Bernhard I 3e
prijs; idem 3e klas: Pr. Bernhard II een
B prijs; Vrije baan 3e klas: H. Vlogman met
87 p. een 6e pr.; Personele baan 3e klas: B.
Abbink 86 p. 2e pr. en D. J. Hogeslag met
79 p. een 5e pr. Geluksbaan E. Gotink 2e pr.
met 84 punten.

50-JARIG HUWELIJKSFEEST
Het was Donderdag een drukke dag voor het
echtpaar G. Zweverink—Scheggetman, dat
toen zijn 50-jarige echtvereniging herdacht.
Onder de velen die hun gelukwensen kwamen
aanbieden, was ook burgemeester van Arkel,
terwijl het muziekcorps Concordia het krasse
echtpaar een serenade bracht, wat zeer op
prijs gesteld werd.

KLAPROOSCOLLECTE
Gaarne willen we de collecte voor het oor-
logsgraven-comité, welke hier vandaag ge-
houden wordt, van harte aanbevelen.

Kindje verkouden?
D a n rug , k e e l e n b o r s t j e

i n w r ig ven met

JAARVERGADERING VOLKSONDERWIJS
Afgaande op het uitgebreide jaarverslag van
de secretaris van de Vordense afdeling van
Volksonderwijs, de heer J. van Dijk, heeft de
afdeling een vruchtbaar jaar achter de rug.
De belangrijkste mededeling hieruit was wel
dat het gemiddeld aantal leerlingen van de
Vordense openbare scholen in 1953 255 be-
droeg en in 1954 272. Momenteel bedraagt het
aantal leerlingen zelfs 279. Sedert 1949 is dit
een vooruitgang van 84 leerlingen. Voorts
werd dank gebracht aan de beide onderwijs-
krachten, mej. Deelstra en de heer Pongers,
die Vorden verlaten hebben, voor hetgeen zij
in het belang van het openbaar onderwijs
gedaan hebben. Er werd o.m. in het verslag
nog gewezen op het 25-jarig onderwijsjubi-
leum van de heer Vedders, het succes van de
operette Repesteeltje en de vierdaagse trek-
tocht van de schoollieren langs jeugdherber-
gen. Het verslag eindigde met een propagan-
distisch woord, waarbij betreurd werd, dat er
nog ouders van leerlingen zijn, die nog geen
lid van Volksonderwijs zijn.
De voorzitter deelde nog mede dat er op
13 Dec. een lezing met film gehouden zal
worden, uitgaande van de Ned. Spoorwegen.
Het kassaldo van de penningmeester, de heer
Voigtlander, sloot met een bedrag van ƒ 88.40,
dan ƒ 31.41 meer was dan vorig jaar.
In het bestuur werden de heren H. Wesselink
en A Brandenbarg bij acclamatie herkozen,
terwijl in plaats van mej. Gemmink gekozen
werd de heer W. Kamperman.
Het warme drinken aan overblijvende kinde-
ren, bestaande uit melk of thee, voldoet uit-
stekend. De feestavond met de traditionele
operette zal weer in Februari gehouden wor-
den.
Sint Nicolaas zal voor de kinderen van de
openbare lagere scholen zowel in het Medler
als in het dorp op Vrijdag 3 December zijn
intrede doen. 's Morgens is er feest voor de
leerlingen van Ie, 2e en 3e klasse en 's mid-
dags voor de overigen. Men zal trachten voor
deze laatste categorie een gezellige middag in
elkaar te zetten met behulp van een oud-
onderwijzer uit Rotterdam, die kindermid-
dagen verzorgt. Het Sint Nicolaasfeest van
de kleuterschool zal op Donderdag 2 Decem-
ber gevierd worden.
Op verzoek van de heer de Grip zal Volks-
onderwijs een bedrag van ƒ 25.— verstrekken
voor de aanplant van bloemen en heesters in
de schooltuin, welke bijna geheel door de heer
de Grip verzorgd wordt.
Vervolgens hield de heer van Soest, voor-
zitter der fedeiatie Gelderland een boeiende
causerie over de groei van het openbaar
onderwijs en de oorzaken hiervan.

ANAB VERGADERDE
De Algemene Ned. Agrarische Bedrijfsbond
afd. Vorden kwam in café Bloemendaal in
jaarvergadering bijeen. De voorzitter J. G.
Welsink wees er in zijn openingswoord op dat
het voor elke vereniging van groot belang
is leden te bezitten, die belangstelling tonen
voor de vergaderingen. Hij heette voorts en-
kele nieuwe leden welkom. Uit het jaarver-
slag van de secretaris en de penningmeester
bleek dat de afdeling thans 58 leden telt en
een klein batig saldo heeft.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden
de aftredende bestuursleden, de heren P.
Roozendaal, A. Boers en L. W. Vissers her-
kozen. De voorzitter spoorde de leden aan
op 19 November in de Nutskoffiekamer de
BB-cursusavond te bezoeken. Deze tweede
cursusavond zal worden geleid door de heer
Gies uit Zutphen met het onderwerp ,,Het
nieuwe ontslagrecht". Het bestuur der afde-
ling ANAB zal trachten begin Februari 1955
in zaal Bakker een feestavond te organiseren.
Na bespreking van enige interne aangelegen-
heden sloot de voorzitter deze geanimeerde
vergadering.



Ds. KRIJGER SPRAK TE VORDEN
Op uitnodiging van de Geref. Mannenver-
eniging sprak Ds. Krijger, Geref. predikant
te Lochem, Maandagavond in „Irene" over de
Zending, gezien vanuit de praktijk.
Na een kort welkomstwoord door de voor-
zitter, de heer H. W. Groot Enzerink, werd
aan spreker het woord verleend, die begon met
een indruk te geven van de wereldzending
ten tijde van de Apostel Paulus, waaruit bleek
dat zendingswerk, strategisch werk is.
Geleidelijk kwam spr. aan op het eigen Zen-
dingsterrein op Midden Java n.l. de omstreken
van Purwodadi, welke een oppervlakte be-
strijken van de helft van de provincie Gelder-
land, ook wat het inwonertal betreft.
Er zijn aldaar 5 gemeenten met een eigen
predikant en kerkeraden, waarvan er even-
wel momenteel 4 vacant zijn. In deze gemeen-
ten treedt Ds. Roosjen op als consulent. Aan
de hand van meegebrachte kaartjes kregen
de aanwezigen een goede kijk op de ligging
enz. van dit zendingsterrein.
Na de pauze werden een aantal gestelde
vragen door spreker uitvoerig beantwoord.
Aan het slot dankte de voorzitter spreker voor
zijn gehouden redevoering, waarna Ds. Krijger
voorging in dankegbed.

BENOEMD
In de Dinsdag gehouden raadsvergadering is
tot chauffeur-monteur voor de wegschaaf be-
noemd de heer B. G. J. Olthof uit de Veldwijk.
Tevens werd het heuglijke feit medegedeeld
dat door de gemeente elf inplaats van negen
woningen kunnen worden gebouwd.
Alle beetjes helpen!

VOETBAL
Voor a.s. Zondag staat de wedstrijd Vorden—
Halle op het programma en ook nu staat er
weer veel op spel. Halle telt tot de zwakke
zusjes der afdeling en een overwinning op
haar telt dubbel. Het kan er in ieder geval
spannen.
Vorden II trekt naar Baakse Boys I, terwijl
Vorden a op bezoek gaat bij Be Quick c,
Zaterdagmiddag speelt Vorden b op eigen
veld tegen St. Walburgis a.

PROPAGANDA-AVOND CHR.
BESTURENBOND

Dinsdagavond hield de afd. Vorden—Hengelo
(Gld.) van de Chr. Besturenbond in zaal Bak-
ker een propaganda-avond. Toen de voorzit-
ter, de heer Klein Ikkink, een kort welkomst-
woord had gesproken, werd het woord ver-
leend aan Ds. Duursema die een inleidend
woord sprak naar aanleiding van het Lucas-
evangelie.
De heer I. Rijpstra uit Utrecht hield daarop
een propagandarede met het onderwerp: Ons
doel en Onze Weg".

RATTI-NIEUWS
A.s. Zondag krijgt het eerste elftal in Groenk
tegen de Grose Boys I geen gemakkelijke taak,
daar de Boys op eigen terrein zeer sterk zijn.
Ratti zal zich dan ook ten volle moeten geven
en mag de tegenstander zeker niet onder-
schatten.
De reserves krijgen op eigen terrein bezoek
van Baakse Boys II en kunnen hier de volle
winst binnenhalen.
Ratti III gaat naar Pax III (Hengelo) en heeft
weinig kans op een overwinning.

AFSCHEID GROEPSLEIDER
De gidsen en kabouters van de Maria Goretti-
groep hebben dezer dagen afscheid genomen
van hun groepsleider, guido Fr. Mokkink, die
binnenkort in het huwelijksbootje stapt.
Velen waren in zaal Schoenaker bijeen ge-
komen, waar Kapi N. Krauts haar dankte
voor het vele werk dat zij gedurende zeven
jaren voor de groep gedaan had. Ook Oehoe
G. Gerritsen sprak enkele dankoorden,
speciaal voor de prettige samenwerking.
Als nieuwe leidster zal thans Oehoe Gerritsen
fungeren, terwijl mej. R. Eykelkamp guido der
gidsen wordt.

Als twee het eens zijn ...
zal het een-twee-drie voor elkaar komen

met de ringen voor de verloving, wan-

neer je kiest uit de zaak met de grote

sortering op dat gebied :

Fa. HARTENS - VORDEN •

School met de Bijbel Hel Hope 40
Feestelijke

Ouderavond
op Donderdag 18 November in geb. Irene

Aanvang 7 uur.

De kinderen verzorgen het programma en
brengen u • Zang

• Barendje's avontuur
• De Toverappels

Ouders, leden en belangstellenden worden hierbi
vriendelijk uitgenodigd.

Het Bestuur

f\

Bond v. Staatspensionnering
Afd. Vorden

Toneeluitvoering
X op WOENSDAG 17 November as.
X in de zaal van Hotel Bakker.
V Aanvang 7 uur. Zaal open 6.30 uur

Opgevoerd wordt door de
w toneelvereniging uit Hengelo-G.

J „MOEDER"
X Toegang geheel vrij

Q Plaatsbespreking op de dag der uit-
Q voering van 12.30—1.30 uur aan de

za^ka 25 et. per persoon.
^ Zie verde^^ie reeds ontvangen circulaire.

X Het Bestuur

Zondags gezellig
thuis met een
heerlijke PIJP TA-
BAK, SIGAAR of
SIGARET?

Het adres is en blijft:

G. H. Hilferink, 't Hoge 3

Donderdag 18 November
's avonds 7 uur

Sjoelen, Schieten en
Balgooien
om krentenbrood en gebak.

P. G. van Asselt, Linde

Telefonisch aange-
sloten onder no

508
Nieuw adres:

Gebr.Kettelerij
Zutphenseweg 54

EMPO Rijwielfabriek
VORDEN

biedt gelegenheid tot
plaatsing van

f l inke
W E R K K R A C H T E N
in diverse afdelingen

Aanmelding bij de
F A B R I E K S P O R T I E R

Dagen
„om te rillen"

In ons wispelturig klimaat ken-
nen wij veel van zulke dagen.

Wat is het dan prettig als u niet
één brandende lucifer ' het verwar-
iningsbevel kunt geven aan nw Shell
Butagaa haard of straalkac/tel en
daarmee de ongezelligheid van een
kille kamer kunt verjagen.

't Komt vaak te pas:

verwarming door

Shell Butagas

Sjoelen, Schijfschieten
en Balgopien

omBFentenbrood en gebak
HEDENAVOND
Aanvang 7 uur, bij

H U I T I N K
Bakker en Kruidenier.
Medler - Vorden

Een prima

Sportrijwiel
dan naar

Rijwielhandel Leltink
ruime keuze

ook in kleuren

Aanbevelend

Voor al uw vlees en vleeswaren
naar Dorpsstraat 32

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

ham worst
ham
rund. rookvl.
prd.rookvlees
plokworst
tong worst
bloedworst
leverworst
gebr. gehakt

28 et
50 et
50 et
45 et
50 et
30 et
18 et
15 et
38 et

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
500 gr.
500 gr.
500 gr.

pekelvlees
ontbijtspek
hoofdkaas
bacon
hamspek
leverkaas
balkenbrij
spek
gesm. vet

38 et
32 et
30 et
45 et
40 et
38 et
25 et

120 et
60 et

Beleefd aanbev. IVI. K R IJ T Dorpsstraat 32

deze prijzen gelden alleen Zaterdag

ennis gemacu
met onze „KOUSENBAR?"

Met onze kousenbeentjes bent U in staat
de Nylons zowel op kwaliteit als op het
model van de hiel te beoordelen.

A L L E P R I J Z E N

f 1.75
f 2.95
f 2.50

ALS KENNISMAKING deze attractie:
Geminderde l inks geweven kous
Enkalon, geminderd
Sterke, stevige Nylon

Koopt daar - waar u de Nylons
kunt bekijken - koopt bij

TEL 381VISSER

Biedt zich aan
een net MEISJE

voor 2 dagen p. week.
Adres te bevr. bureau
Contact

Te koop biggen en 25
jonge kippen. B. An-
tink E 18 Linde n.o.Z.

Te koop toom mooie
biggen. H. Besselink,
Schutterij

Te koop zware biggen
bij H. Groot Obbink,
Linde E 57

Te koop 4 biggen bij
G. }. Zweverink,

Wildenborch

Te koop een toom
mooie biggen.
A. Wassink, Nieuwst.

Te koop een eikenh.
vleeskuip, een landegge
en g.o.h. herenfiets.
H. J. Beumer,

Insulindelaan 24

Gevraagd een flink
mak jong merrie-werk-
paard, moet beslist eer-
lijk zijn. Br. onder letter
A bur. v. d. blad.

Woningruil
Wie ruilt mijn ruime
woning te Hengelo-G
voor een goede wo-
ning in Vorden of om-
geving? Adres te bevr.
Bureau Contact.

Te koop zwaar r.b.
nuchter maalkalf bij
H. C. Kettelerij B 25

Te koop toom zware
biggen en vers gedorst
roggestro. D. Beek,

't Hoge 61

Te koop een goed
onderhouden haard

Henk van Ark,
Telf. 554

Te koop 3 dr. M.R.IJ.
vaarzen, waarvan een
volbl. met goede melkl.
a.d. teil. eind Nov.
w. bedr. G. W. Mom-
berg, E 16 Vorden

Valappels te koop, 6
et per kg.

G. Oortgiesen
D 157 Medler

Te koop
Mangel wortels, groen-
kraag. Kasteel Vorden

Consumptiewortelen
te koop. H. Broyl,
Warkenseveldweg 4

Warken

Te koop: prima Ital.
accordeon (piano klav.
120 bassen) f 150 —
Insulindel. 31 Vorden

Te koop een l %-jarige
guste pink. T.b.c.-vrije
stal. H. Winkels,

Almenseweg C 151

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters

n l • l » * 4 • l Aanvang 7 uur
Heden zaterdagavond ISaiCJOOieil, SCAlGteil 611 SJ O61611 Bakkerij HOORNENBORG



Door uw grote belang-
stelling, bloemen en
cadeaux hebt u ons 3
November tot'nonver-
getelijke dag gemaakt.
Wij zeggen u hiervoor
hartelijk dank.

Fam. H. J. GOTINK
Wilhelminalaan 16

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons zilveren huwelijk
ondervonden, zeggen
wij hartelijk dank.

B. Antink
L. J. Antink-

Lenselink

Vorden, Nov. 1954
Linde

Voor de vele bewijzen
van deelneming, ons
betoond tijdens de ziek-
te en het overlijden van
onze geliefde Vrouw
en Moeder

Grada Wesselink
betuigen wij onze har-
telijke dank.

D. RUESINK
en kinderen

Vorden, Nov, 1954!
„Nieuw Abbink"

Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank voor de bewijzen
van deelneming, welke
wij mochten ontvangen
bij het overlijden van
onze geliefde Man,
Vader, Behuwd- en
Grootvader

Garrit
Weulen Kranenbarg

Uit aller naam:
T. J. Weulen Kranen-

barg-Hammerman
Vorden, Nov. 1954.

't Is ons gebakJ
dotverkloort olies en is een '
verzochtende omstandigheid.

BROOD-ÊN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Leren jassen
kopen is een zaak van
vertrouwen. Koopt ze
bij ons, koopt bij vak-
mensen. Leren hand-
schoenen,moto rcaps
Aanbevelend

G. W. Luimes

Driewielers
Autopeds
Kinderrijwielen
Electr. lantaarns
Batterijen
Zaklampen
Lampjes, enz.

bij

E. J. Lettink
Rijwielhandel

Weer voorradig:

droge houtskool
G. Weulen Kranenbarg

Telef. 217

Geef uw paard, dat
trouwe dier, 's nachts
in de weide een

paardedek
Erbarmt u zich over
hem of haar!

Aanbevelend,
G. W. LUIMES

grote dag nadert!

27 Nov* komt St+ Nicolaas in Vorden!
Vanaf die dag worden door de Vordense winkeliers Vorwi-bonnen
verstrekt waarop u een pracht Slaapkamerameublement kunt winnen
of andere nuttige prijzen!

Vanaf 27 November t.e.m. 4 December zijn alle zaken tot 's avonds 9 uur geopend.
Doe uw St. Nicolaas-inkopen in uw eigen gemeente.

Vordense Winkeliersvereniging

Koop vandaag een klaproos
Uit de circulatie genomen geld (papier of munt) kan ook bezorgd worden bij de heer H. G. Poesse, Zutphensew.

K
OOPT
E U N E ' S
WALITEIT

Een nieuw
RIJWIEL?

kijkt U eens bij

S&rie
ruime keus en
de nieuwste
modellen !

Kapbroeken
voor koeien,door H.H.
veeartsen aanbevolen.

Aanbevelend,

G. W. Luimes

Vordeos Dameskoor
UITVOERING
op Donderdag 18 November
's avonds half acht in het
Nutsgebouw.
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Voor de pauze Zangnummers (o.a.
het Panis Angelicus en de beide con-
coursnummers).

Na de pauze
BONT PROGRAMMA
van Zang, Ballet en Schetsjes.

Mooie decors. Prachtige costuums

Na afloop BAL a 50 et. p. pers.
(op vertoon v. entreekaart uitvoering)

Toegangskaart^febij de leden
verkrijgbaar. ^̂

Plaatsbespreking 18 Nov. van 12—l
uur in de koffiekamer a 10 et. p. plaats.
Loting 12.30 uur.

de zon op
Geef uw kinderen de zon,
die ze deze zomer te kort
zijn gekomen.

Koop of huur een

Ultra Vitalux lamp
(HOOGTEZON)

Past in alle lampfittingen.

Drogisterij „De Olde Meulle"

M. V. 0. W3I K-slist uw drogist

De zaak met de

merkartikelen heeft

deze week
VAN DE OLBA

, T Schouderham
Lunchschotel piockworst

200 gram Ber,iner cent

, TT Bloedworst
LU ™n° Boterhamw.

200 gram Tongenworst cent

EN VAN VENZ
100 gram chocolade hagel
van 30 voor 28 cent
3 heerlijke repen (smaak n?ar
keus) van 60 voor 55 cent

De prijs voor de mooiste kleurkaart
werd gewonnen door Ria Hissink
D 52d, Galgengoor. Gefeliciteerd hoor!
Je prijs mag je zelf halen.

Steeds vaker Kistemaker

spil

waar alles om draait is
KWALITEIT.
Waar u ook woont, wat u ook doet,
Wij garanderen u het goede goed.

Mooie sortering

zwarte damesmantels
ook voor zware figuren, prima coupe
en pasvorm.

Weer ontvangen nieuwe zending

Bolero's
en

damesjaponn&i

G. H. S T ITU l K
V.H. WED. H. H. LOOMAN

Sint

doet natuurlijk
zijn inkopen bij

Nico Keune
Alleen daar kan hij
kopen

De echte metsel-bouwdoos, Brix Box
De echte drinkende en onbreekbare pop
De echte Pasaan serviezen, met Pas-
aan merk.
En vele andere aardige en nuttige
artikelen.
HETER. GOEDKOPER.

't Zijn geen ruiten,
die er met stopverf ingezet worden!
Maar glazen die uw ogen moeten be-
schermen en uw gezichtSTermogen op peil
moeten houden. Als u oog hebt vo»r uw
oogbelangen is het glashelder dat u 't
beste af bent met een bril van :

Fa. HARTENS - VORDEN

Enorme prijsverlaging
der N.S.U.-motoren

De N.S.U. Fox - 125c.c.-

KOST THANS

f 998.--

*Beleefd aanbevelend,

H. W. Groot Enzerink
Vorden, Zutphenseweg 21
Telefoon 254

KOOPT NU UW

7^ lóontlaarsjes
U hebt nu de
grootste keuze.

Wij hebben de modernste snitten voor u
in voorraad.

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

VOOR UW KINDEREN

Meisjesmantels
zeer chique
grijs - carmel -
w. rood - raf blauw
met afstekende
kleur capuchon

Meisjes jurkjes
effen wol
geruit
fantasie

Jongens joppers
en jacks

marine, bruin,
grijs, beige

m. teddy bontkraag
gevoerd, enz.

Jongens manches-
ter jack

met bijpassen-
de plusfour

Zeer ruime collectie LANGE BROEKEN
met

LAGE PRIJZEN!
in gemoltoneerd - halfwol - wol
en melton

•^VISSERV . kJkJl_jlVTEL. 381
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DE N.V. KONINKLIJKE

NEDERLANDSE

VLIEGTUIGENFABRIEK

FOKKER

vraagt:

B A N K W E R K E R S
en

M O N T E U R S
Niet volledig geschoolde bankwerkers
en monteurs kunnen in ons bedrijf een
aanvullende opleiding tot resp. Plaat-
bankwerker of vliegtuigmonteur ontvan-
gen.

Gedurende deze opleiding wordt het
volle loon betaald.

Minimum leeftijd 23 jaar.

Inlichtingen worden verstrekt door de
Arbeldsbureaux in de prov. Gelderland,
alwaar tevens gelegenheid is te sollici-
teren.

Voor belangstellenden houden wij zitting
op het Gewestelijk Arbeidsbureau te:

DOETINCHEM: Maandag 15 November
van 19-20 uur, Plantsoenstraat 5

ZUTPHEN: Woensdag 17 November van
19-20 uur, Marspoortstraat 5

Mondelinge sollicitaties van 9-12 uur
Y m., uitgezonderd des Zaterdags, aan
de Afdeling Personeelszaken.

|: (jchiphol-Zuid-Anisterdani)

De een kiest klassiek en de ander Jazz;
Shell BUTAGAS kiest steeds de

blauwe fles!

ten taxi ï
voor snelle en
correcte be-
diening met Ie
klas wagens is
Uw adres:

Arie Tragter

Hardboard-platen
goedkoper dan wie ook

o.a. 122X122 cm

ff 2.50

Beltman, Warnsveld
Best Brood

dat brood van

SCHURINK

A.s. Zondag 2 uur:

Vorden l -
Halle l

Uw adres voor

Pluimvee
is :

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden

Het van ouds bekende

Wouda's rundvee-
koekje

wordt graag genomen.
Samenstelling op de

if,ALBERT DENK

Vanaf 15 Nov. '54 tot 5 Maart '55

kunt u binnenschilderwerk en ook
buitenschilderwerk (gedeeltelijk)

met 2O pCt. rijkssubsidie doen uitvoeren

*Gaarne verstrekken wij u hierover
alle gewenste inlichtingen en prijsop-
gaven (uiterlijk tot 15 Jan. 1955).

Fa H. van der Wal & Zn.
Schilders — Behangers

Dorpsstraat 7, Vorden
Telefoon 208

d3oH/11 lé e#l/
l origineel *Sanfor*
poplin overhemd met
modern vast boord, in
de a l l e r n i e u w s t e
modetinten.

NU g_95

l paar zeer goede
sokken met beschaafd
fantasie-dessin, lang
model, met lastex in
het boord.

2.35

Alleen op Bon 11 van Uw *Kettingboekje*.
z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t .

TEL 381VISSER

SERVICE en BESTELDIENST

Breidt, naast het geregelde bezoek van zeer vele
buitencliënten haar service en besteldiensten uit!

cU STUURT ONDERSTAANDE BON IN, EN WIJ ZORGEN VOOR DE REST

JERSEY damesvesten
wevenit, de allerbeste kwaliteit
Zuiver wol.
In: petrol, groen, raf. grijs,
zwart en wijnrood.

^ :7efs firacfitigs! 26-9O

BOLERO
de grote mode

-k fi'iigdig en sportief.
Zuiver wol
In: rood, zwart, en groen

2O.90
Ook tonen wij n gaarne onze collectie Jersey
Herenvesten, Pullovers, SHpovers en Truien

SPECIALE AANBIEDING
Keperfl. Nachtpon,
normale waarde 8.75 + 6 poplin
dameszakdoeken, norm. waarde
•45 et. per stuk.

Nu totaal voor slechts 8.50

"N

„BEDO" matrassen
NU OOK VOOR VORDEN
en omstreken.

MATRASSEN, welks ligging, kwali-
teit en prijsklasse, ieders bewon-

der dering afdwingt.
MATRASSEN, warm, zacht en sterk
*
MATRASSEN, waarvan de vulling uit

de allerbeste kwaliteiten Kapok,
ir Binnenvering of Wolvlok bestaat
„BEDO"matras kwal. W,

l-pers. 39.75
„BEDO"matras kwal. W,

2- pers., ongev. kussens 56.70
„BEDO"matras kwal. W,

2-pers., gev. kussens 59.50
„BEDO"matras kwal. W,

2 pers., gev. kapokk. 67.90
Verkrijgbaar in kleuren terra, blauw
en groen.

TIJDELIJKE AANBIEDING.

Gewatteerde dekens (groen)
met de allerbeste watvulling.
Normale prijs 35.75 NU 29.85

Wij geven volle-

dige garantie op al

onze kwaliteiten!

EMIGRATIE-FILMAVOND
Op Dinsdag 16 November om 19.30 uur in de boven-
zaal van Café „Centraal" Zaadmarkt 86 te Zutphen,
zal de heer A. Drost, Emigratie-ambtenaar van het Ge-
westelijk Arbeidsbureau Apeldoorn, spreken over:

Emigratiemogelijkheden naar Australië
Tevens zullen enkele interessante films over het leven
en werken in Australië vertoond worden. Na afloop
bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vrije toegang voor belangstellenden!

ZELF TIMMEREN?

BELTMAN

Wij hebben planken,
regels, latten, enz.

WARNSVELD
Boslaan 13

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Haasbroek, Vorden

vraagt een

ARCHIVARIS
die voor hele of halve dagen deze functie
kan vervullen.
Geschikt worden geacht personen, die
in de loop der jaren enige administratieve
ervaring hebben opgedaan. Leeftijd niet
ouder dan 55 jaar. Sollicitaties schrif-
telijk of mondeling.

Evangeliesatie-Samenkomst
Hedenavond 13 Nov. zal D.V. de
heer B. Verkerk uit Tienhoven
spreken over „De grote wereld-
brand".

Deze samenkomst wordt gehouden in de
kleuterschool. Aanvang half acht. Toegang
vrij.

Geef uw pluimvee
nu extra vitaminen?

GEEF

VICAVIT-E
* Meer broedeieren *
* Betere bevruchting *
* Langer doorleggen *
VICAVIT-E is niet te vergelijken met
levertraan of gebruikelijker vitaminen-
producten. Het bevat MEER VITA-
MINE; bevat vitamine A-D-E-K.

Kost slechts enkele centen
per dier.

VERKRIJGBAAR BIJ

J. M. van der Wal
Drogisterij „De Olde Meulle"
„Heslist u n' Drogist"

VOOR DE WINTERAVONDEN:
Grote sortering spelen!
MECCANO TEMSI D1NKY TOYS

HET VEILIG VERKEERSSPEL: KIJK UIT EN LET OP!

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12

Telefoon 364


