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EVEN OPLETTEN S.V.P.
Daar Kerstmis en Nieuwjaar op Zaterdag
vallen zal Contact gedurende de/e twee weken
op Vrijdag bezorgd worden. Willen onze ad-
verteerders er voor zorgen dat de advertenties
een dag eerder in ons bezit / i jn? (Uiterlijk tot
Donderdagmorgen K) uur). De kortingen resp.
verhogingen gaan ook een dag eerder in en
gelden voor de/e weken als volgt: t/m Dins-
dag 10 % korting, Woensdag tot n.m. 6 uur
gewoon tarief, Woensdagavond en Donder-
dagmorgen 10 % verhoging.
Neemt u er goede nota van?

IJKKANTOOR ARNHEM
Ten behoeve van belanghebbenden delen w i j
mede, dat het ijkkantoor te Arnhem na I
J a n u a r i voor de herkeuring van maten, ge-
wich ten en meetwerktuigen is opengesteld des
Dinsdags van 9-12 en van 13.30~1G.30 uur.

houdt devsinter
uit handen en voeten

Ds LANGSTRAAT DROEG VOOR
De Nutsavonden, waarop ds Langstraat de
aanwezigen laat genieten van zijn voordracht-
kunst, trekken a l t i jd bijzondere belangstel-
ling. Vrijdagavond droeg hij een geselecteerd
programma voor, bestaande uit novellen van
Antoon Gooien, gedichten van Paul van
Ostayen, van'C. Rijnsdorp en Greshof, te rwi j l
hij na de pau/e de Maria-legende. „Beatrijs"
van P. C. Boutens voordroeg.
Het is weer een uitmuntende avond geworden,
die voordrachtkunst van de bovenste plank
bracht. Begonnen werd met de boeiende ver-
telling „De Blindgeborene" uit het Evangelie
van johannes, gevolgd door „Voorval in de
Kerk" van Antoon Coolen, welke de toehoor-
ders herinnerde aan de Jodenvervolging. Door
de gevoelige stemnuances, gebaren en ge-
laatsexpressies van de declamator werd dit ver-
haal een van de beste prestaties van de avond.
Het maakte een diepe indruk op de aan-
wc/igen. Hef gezellige Vlaamse gedicht „De
Boerencharleston", dat misschien niet door
iedereen gevolgd kon worden, het alleraar-
digste gedicht „Op een Heuvel" van Rijns-
dorp, waarin ds Langstraat het naderen en
het wegtrekken van het mu/iekcorps op frap-
pante w i j / p tot rea l i t e i t bracht, en het v ro l i jke
verhaal van Sanne van Havelte deden blijken,
dat hij ook veel gevoel voor humor heeft.

Na de pauze kregen de toehoorders de
Beatrijs-legende met muziek van Alex Voor-
molen, op voortreffelijke wij/e door de heer
Piet Westerhoud uit Zutphen op de piano
vertolkt, voorgedragen.
Bij de aanvang van de avond deelde de heer
Wesselink mede dat de blokfluitcursus op
6 Jan. start met 15 leerlingen, waarvoor zich
nog leerlingen kunnen aanmelden. De film-
avond van en over de Verenigde Staten van
Amerika wordt gehouden op 22 Februari. Op
verzoek van het bestuur om suggesties voor
het programma der Nutsavonden in te zenden
is er slechts één binnengekomen.

FILMAVOND VOLKSONDERWIJS
Uitgaande van Volksonderwijs werd Maan-
dagavond in het Nutsgebouw een zeer druk
bezochte f i lmver ton ing gegeven door De Ned.
Spoorwegen onder de titel „Met de N.S. door
Europa". De voorzitter van Volksonderwijs,
de heer Vedders maakte de aanwezigen een
compliment voor het op tijd aanwe/ig z i j n .
De spreker van de Ned. Spoorwegen, de heer
Anthenisse hield een betoog over het snelle
en comfortabele reizen per spoor, waarna een
a a n t a l l i lms vertoond werd. De eerste f i l m
„Bruggen over Europa" gaf een reis per spoor
van Zweden naar Rome te zien. Films over
de Rivière, Parijs, Oostenrijk en na de pauze
over een tocht en een bezoek aan Engeland in
kleuren volgden. Vooral de k leurenf i lm over
de jaar l i jkse parade van.de Home Guards voor
de Engelse koning was5 interessant. De avond
werd besloten met een f i lm over het reizen
in eigen land, waarbjij de toeschouwcis naar
de mooiste plekjes 1 van ons land gevoerd
werden.
De heer Vedders bracht aan het slot de beide
heren van de Spoorwegen dank voor deze
avond, welke de kennis ven i jkt heeft en een
reden zal z i jn om meer gebruik te maken van
de Spoorwegen, 's Middags werden, met groot
succes dezelfde films voor de leerlingen uit
de hoogste klassen der beide o.1.-scholen ge-
draaid.

IN HET STAMBOEK OPGENOMEN
Bij de najaarsinspectie voor het N.R.S. weiden
runderen van de volgende eigenaren in het
stamboek opgenomen: 2 koeien van G. J.
Arfman met b- 79 en b- 78 pt.; Tvan G. Dijk-
man met bc+ 7(> pt.; l van H. Wesselink met
b- 77 pt.; l van G. Berenpas niet b- 78 pt.;
I van L. H. Visschers met 1)- 78 pi.; l van A.
J. Maalderiiik met bc+ 7(> pt.; 2 van D. f.

'Ticssink met b- 77 en b 79 pt. (K.St.); l van
II [. Eggink met b- 77; l van J. Bosch bc-f
7f> pt.; l van B. Voskamp b- 78 pt.; l stier van
de K.l. met b 80 pt. (del.); l van D. Wagen-
voort, Hackfort met b 79 pt. (del.); l van
J. W. Keunen met b- 78 (oef.) en l van de
S; ierenvereniging Vorden Vooruit te Delden
met b-^7 (def.).

Kerkdiensten Zondag 19 December.
Gebouw Irene

9 uur Ds J. Langstraat
10.30 uur Ds J. Langstraat. Bed. Hl. Doop

Medlerschool
10 uur de Heer J. H. Schellingerhout
Kapel Wildenborch geen dienst.

Geref. Kerk
10 en 3 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

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 18 Dec. van 5 uur t.e.m.
Zondag 19 Dec. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 82 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 42.— tot f 51.—

Handel was vlug

Burgelijke stand van 10 t.m. 16 Dec.
Geboren: z. van J. W. Nijland en B. G
Nijland-Lenselink.
Ondertrouwd: W. J. Hekkelman en A. M.
Fleming; H. van den Barg en C. Bosch;
G. J. Hallers eri A. H. Eggink.

KON. WILHELMINAFONJUS
In een vergadering van de afdel ing Voraen
van het Kon. Wilhelminafonds heeft de voor-
zitter, de heer H. Poesse woorden van dank-
bare herinnering gewijd aan de overleden
penningmeester, de heer Th. J. ter Beest.
Met grote waardering werd herinnerd aan
het vele werk dat deze voor de afdeling heeft
gedaan.
Door dit plotselinge sterfgeval kreeg de al-
sluiting van de najaarsactie enige vertraging.
Thans kan medegedeeld worden, dat er ont-
vangen werd van nieuwe leden f 124, nieuwe
contribuanten f 352.50 en aan giften ineens
l 365,1(5.
Mevr. C. Vogtlandei^^tto werd bereid ge-
vonden de funct ie ^B secretaresse-penning-
meesteresse op zich t^^

KERSTFEEST HERV. KERK

Het kerstfeest van de Zondagsschool in het
dorp zal wegens de kerkrestaurat ie dit jaar in
Irene p l aa t sv inden en wel a.s. Dinsdag om
7 uur voor de klassen l en 2 en Woensdag
om 7 uur voorde 3e en Ie klas. Om misver-
stand te voorkomen delen wij mede dat
ouders en belanghebbenden van harte welkom
zijn.

VRIJZ. HERVORMDEN
Op verzoek verwijzen wij naar de advertentie
betreffende de kerstfeestviering van de Zon-
dagsschool der Vr i jz . Hervormden. Wij z i jn
er van overtuigd dat deze stemmingsvolle
avond er toe zal bijdragen het vredeslicht in
aller harten brandend te houden.

SCHOOLMELK
Op ini t iat ief van d& plaatselijke afdeling
Volksonderwijs en de Oudercommissie werd
Maandag, als een der eerste scholen in de
Achterhoek, op de O.L. Dorpsschool begon-
nen met schoolmelkdrinken. leder kind krijgt
voortaan viermaal per week tegen het speel-
kwartier een kwart liter melk.
Dat deze voor het kind zo nuttige en in de
morgentijd zo noodzakelijke voeding, die el-
ders in het land meer en meer ingang begint
te vinden, ook bij de Vordense jeugd in goede
aarde viel, getuigde wel het grote enthou-
siasme waarmee de flesjes leeggezogen werden.
Het melkdrinken door een rietje was een
grote en heerlijke sensatie.
Bij de eerste melkverstrekking waren bestuurs-
leden van Volksonderwijs en Oudercommissie,
alsmede de directeur der Zuivelfabriek tegen-
woordig. De Zuivelfabriek werd dank en
hulde gebracht voor de correcte verzorging
van de schoohnelk. Ons inz iens komt ook de
actieve besturen van V.O. en Oudercommissie
een compliment toe voor de wijze waarop zij
de belangen van het schoolgaande kind be-
hartigt.

AANBESTEDING AMBTSWONING

Maandagmorgen werd ten gemeentehuize a a n -
besteed het bouwen^an een ambtswoning
voor de burgemeestenÉkider architectuur van
de heer P. Bakker. ^B
Laagste inschrijvingei^taren: Perceel I (met-
selwerk) fa G. Baru^an en Zn, Vorden,
f 15420. J

Perceel II (timmerwerk): D. Groot Roessink,
Vorden f 12529.
Perceel III (smidswerk): J. H. van Ark, Vor-
den f 423.
Perceel IV (loodgieterswerk): la. Pongers,
Vorden, f 4698.
Perceel V (electra): G. V. G. Emsbrock en Zn.,
Vorden, f 1295.
Perceel VI (schilderwerk): fa Jorissen en Van
Bodegom, Vorden, f 2305.
Perceel I, I I en I I I : Fa. H. f. Klein Haneveld,
Vorden, f 31400.
Perceel 11 en I I I : J. H. N i jkamp , Loc hem
T 12D3S.
Totale aanneemsom laagste inschr i jvers

G u n n i n g in beraad.

GEMEENTE-AVOND
HERVORMDE KERK

Maandagavond werd in „Irene" een gemeente-
avond gehouden van de Hervormde Kerk, on-
der le id ing van ds Langstraat.
Eerst dienden twee nieuwe ouderling-kerk-
voogden te worden gekozen. Gekozen werden
de heren |. Wechgelaer en I I . Wesselink,
..Hakkerij". Ds Jansen hield een inleiding- over
de belangrijke vraagstukken, welke in de
Hervormde Kerk aan de orde z i jn . Hij ging
eerst in op de vraag: Wat is hervormd? Kr
z i jn nog steeds mensen, die denken dat ieder
geloven en belijden kan in de kerk wat hij
zelf wil. Sedert de Synode van Dordrecht in
K) 11) heeft de Kerk zich niet meer uitge-
sproken over de leer en de belijdenis, maar
sinds December 1950 heelt z i j de nieuwe kerk-
orde. Artikel 10 van deze Kerkorclc spreekt
van het belijden der Kerk in dankbare gehoor-
zaamheid aan de Heilige Schrift. De Synode
heeft ook in eerste lezing besloten om de
vrouw toe te laten tot het ambt van predikant,
ouderling en diaken. Voordat hiertoe d e f i n i -
t ie f besloten kan worden, moeten ook de
c lassicale vergaderingen hierover een oordeel
geven.
Ds Langstraat sprak over het werk van de
Kerk over de gehele wereld en vertelde van
de vergadering van de Wereldraad van Ker-
ken te Kvanston, Amerika. Llij behandelde
problemen, welke in deze vergadering aan de
orde z i jn geweest, het rassenvraagstuk en het
wereld -diaconaat dat een taak vindt in de
onontwikkelde gebieden, waar millioenen
mensen aan de rand van de hongersnood leven.
\a de pauze werden drie f i lms vertoond over
kerk en kunst.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

ADVENTSAVOND
Uitgaande van de Gontact-Commissie werd
in /.aal Schoenaker een zgn. Adventsavond
gehouden, waarvoor een bevredigende belang-
s t e l l i n g bestond. De avond werd geopend met
'n in le idend woord van de heer H. Folmer,
voorz i t te r van de C.C., die vooral de eerw.
spreker van deze avond, de Z.E. Pater Elpidius
Bruna O.F.M., rector van 't Clarissenklooster
te Hengelo G., bijzonder welkom heette.
Pater Bruna bracht vervolgens op treffende
wijze nog eens naar voren, hoe de Advents-
t i j c l 'n t i j d van voorbereiding is op de komst
van Christus (Kerstmis). Door de val van de
eerste mens heerste er 'n vloek op 't mensdom.
Door de komst van Christus werd de brug
tussen hemel en aarde weer hersteld en was
deze nog mooier dan voorheen.
Pater Bruna en Pastoor Ponsioen declameer-
den beurtelings diverse gedichten en psalmen
op rijm welke een grote rijkdom aan gods-
dienstige gedachten bevatten. Het R.K. Zang-
koor „Cantcmus Domino" zorgde op voortref-
f e l i j k e wijze voor de muzikale omlijsting. De
heer Folmer dankte tot slot allen voor hun
zeer gewaardeerde medewerking.
Het was een sfeervolle Adventsavond, vvaarvan
bijzonder werd genoten.

Handen en Lippen
ruw?

Sn u i f en wr ij f
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg met

JAARVERGJgMiRING
IMKERSVERWlGING

Kr bestond een behoorlijkj^^angstelling voor
de jaarvergadering van cfV .mkersvereniging

M a ' - h t van hè! KU' ine" , welke n - > M ( ! ' ' : -
dagavond in café Lc t t ink gehouden werd.
De voorzitter, de neer J.^V. Kneuen , memo»
reerde in z i jn openings^fc^l, dat het afge-
lopen jaar niet best g^Best was voor het
honinggewin. Hij hoopu^^lat het bespuiten
der vruchtbomen in de goede periode gebeurt,
daar anders de bijenstand teniet dreigt te
gaan. Tot afgevaardigden naar de Algemene
Vergadering te LJtrecht werd aangewezen de
heer H. J. Kggink met als reserve de heer
H. Breukèr. De aftredende bestuursleden, de
heren J. W. Kneuen, P. de Rijk en H. Gos-
selink (Linde) werden herkozen. De inkom-
sten hadden bedragen l 1321.92, de uitgaven
f 12r>1.2o ' . Het ba t ig saldo was aldus f 70.56,
Tenslotte werden onder de leden enkele im
kersartikelen verloot.

Ds DUURSEMA LEGERPREDIKANT
Ds E. J. Duursema, Geref. predikant alhier,
is n i e t ingang van 24 Januari voor een jaar
benoemd tot legerpredikant.
Als Consulent voor Vorden zal Ds Oegema uit
Zutphen gedurende deze ..tijd optreden.

NUTSBIBLIOTHEEK
In verband met de komende feestdagen is de
N'utsbibliotheek niet Zaterdags geopend, doch
Vrijdags van 4—5.30 uur. Tal van nieuwe
boeken worden weer uitgereikt n.l. l (i romans,
3 pop. wetenschappelijke werken, 8 detective-,
•l jongemeisjes- en l l kinderboeken. De drie
l a a t s t e delen van „Kn de zon ging onder" van
Marg. Steen z i j n nu ook aanwezig. Verder
O l i v i a van Louis Bromfield , Tournooi met de
dood van Fabricus, enz. Velen zullen met de
Kerstdagen kennis met deze nieuwe boeken
wil len maken.

AANBESTEDING
Alhier werd aanbesteed de bouw van een
woonhuis voor rekening van de heer Wechge-
laer, dierenarts.
Laagste inschr i jvers waren: Mctseiwerk: fa.
G. W. Biclderman en Zn f l !.!)()(); Timmer-
werk: fa H. N. A. Bijenhof en Zn l 10.019;
Snridswerk: II . van Ark f 2(ü) ; Loodgieters
werk: la (.. Kmsbroek c.v. l - 1 1 9 - 1 ; Klectnr.
fa P. Dekker f 1150; Schilderwerk: fa Uiter-
weercl f 2235.
Totaal der laagste i n s c h r i j v e r s l 33.3()7.
Architect is de heer P. Bakker.

VOETBAL
Vorden I I won j . l . Zondag de ui twedstr i jd
tegen Rat t i I I I met 4—2. De junioren A ver-
loren van Zu tphen A met 4—1.
A.s. Zondag t r ek t Vorden I naar Ruurlo,
hetgeen voor de geel-zwarten weer een zware
wedstri jd betekent. Veel winst zit er dan ook

•i niet in, doch het is te hopen dat Vorden een
, eervol resultaat zal weten te bereiken.
j Vorden II gaat bij Socie I op bezoek, Vorden
\B speelt Zaterdagmiddag tegen Ratt i B en
\ Vorden A Zondag op eigen terrein tegen
Zutphania A.

JEUGDLEIDSTERS GEÏNSTALLEERD
Zondagmiddag was het groot feest voor de
leden van de „Mai ia-Gorettigroep", af d. Vor-
den—Kranenburg. In zaal Schoenaker vond
nml. de plechtige instal lat ie plaats van vier
n i e u w e leidsters van de Gidsen en Kabouters,
een en ander onder grote belangstelling van
ouders, enz. N a d a t de aalmoezenier Kapelaan
Z. Frankhui jzen de insignes had gezegend
legden de adspirant-leidsters hun belofte af
en werden de insignes bevestigd door de
Groepsleidster van het District Groenlo,
Guiclo Mej. Flori jn.
Geïnstal leerd werden Mej. Jo Sessink tot
..lliboe" van de Kabouters, Mej. R. Eijkel-
kamp (Weerd) tot Guido van de Gidsen, en
de dames R. Derksen en A. Bouwmeister resp.
tot „Adjuto" en „Kapi" van de Gidsen. Ook
de nieuwe Groepsleidster, oehoe Mej. G. Ger-
ritsen ontving een volmacht ten teken, dat
z i j als leidster van de afd. Vorden is aange-
nomen.
De D.C. Mej. Florijn wenste de nieuwe
le ids t e r s van harte geluk en sprak de hoop uit,
dat zi j goede l e id s t e i s mochten worden en
v e i / ' x l u ook de aanwez ige ouders "op hun
medewerking te mogen rekenen. Voorts com-
pl imenteerde zij de meisjes voor de snelle
w i j z e waarop zij de cursus hadden beëindigd.
De aalmoezenier feliciteerde de leidsters even-
eens en wees hierbij op de grote steun, welke
zij nu waren voor 't parochiële jeugdver-
enigingswerk.
De middag werd verder gevuld met enkele
dansjes en spelletjes, waarna men nog enige
ti jd gezellig bijeen bleef.

TAFELTENNIS
De Dio-reserves kregen de afgelopen week be-
zoek van S.S.V.Z. II. Het werd een spannende
s t r i j d , welke uiteindeli jk een 6—4 zege voor
de thuisclub opleverde.
E. Koers won l partij , terwijl V. Eijkelkamp
en J. Vefclscholten voor de overige winst-
punten zorgden.

RATTI-NIEUWS
Ratti was Zondag te gast bij de Witkampers
in Laren en heeft de thuisclub een koude
douche bezorgd door een flinke 8—0 over-
winning te behalen. De Ratti-ploeg demon-
streerde een technisch beter verzorgd spel,
dat gepaard ging met een grote snelheid en
se I n > t \ aardigheid. De Witkampers bleven
daarop het antwoord schuldig en konden
weinig goede combinaties vinden.
Niet lang na de a f t r a p benutte Ratti's links-
binnen de eerste kans. Het betere samenspel
leverde de Ratt ianen langzaam maar zeker
een kleine veldmeerclerheicl op.
De Ratti-midvoor, die goed op dreef was,
s t i ch t t e v a a k ve rwar r ing in de verdediging der
gastheren en zorgde ervoor dat de rust met
een 0—3 voorsprong voor Ratti ingang.
Na de hervatting werd de score geleidelijk
opgevoerd tot 0—8.
Ra t t i I I I kreeg Vorden II op bezoek en kreeg
een 4—2 nederlaag te incasseren.
A.s. Zondag is het eerste elftal vrij. De Ratti-
reserves wacht echter een zware taak tegen
Baakse Boys I, de leider in de 3e klas Q.
Ind i en Ratti er in slaagt van de Boys te
winnen, wat zeker niet onmogelijk is, komen
z i j in p i m t e n a a n l a l ge l i jk te staan met Baak
en Warnsvelclse Boys I I . Ratti III ontvangt
op eigen terrein bezoek van Pax II ea zal door
enthousiast spel een eervol resultaat moeten
z ien te berer^n. Thans nemen ook de Ratti-
junioren aan^cle competitie deel en zi jn in-
gedeeld in de 2e klas A. A.s. Zaterdag onder-
gaan zij de vuurdoop en spelen op eigen

, terrein tegen Vorden b.

Het gouden symbool

van uw liefde voor elkaar: de verlo-
vingsringen, zult U naar Uw smaak na-
tuurlijk kopen in een vertrouwde zaak.
Uw verlovingsassistent:

FA. HARTENS VORH'



Best Brood
dat brood van

SCHURINK
Rusthuis „Het Enze-
rinck" vraagt per Jan.
net handig

WERKMEISJE
in- of extern.

HUISHOUDSTER
Gevraagd een nette
eenvoudige huishoud-
ste bij gepens. Heer
alleen, br. no 33 bur.
v.d. blad.

Geraagd op kleine
boerderij een nette

HUISHOUDSTER
N.H., 25—35 jaar.
Br. letter L Bureau
Contact.

VERLOREN:
op 25 Nov. in Irene

een dameshorloge
Gaarne tegen beloning
terug te bez.

Dorpsstraat 28

Te koop Huishoud-
kachel, werkpl.kachel
en een Etna kachel.
Henk van Ark

Te koop donkerr. dr.
maal. l Jan. a.d. teil.
en een beste zeug, 2e
worp, met 9 biggen
4 weken oud.
G. J. Wunderink,

Kranenburg

Goudreinetten appels
te koop 10 of 15 cent
per kg.
J. Brummelman B 61,
't Alderkamp

Te koop zes zware
biggen bij G. W. As-
sink, 't Vordensebos

Te koop 4 of 5 biggen
bij E. Pardijs,

„'t Lange End"

Te koop gevraagd
ronde tafel. Br. no. 30
bureau Contact

^L^_ „Te koop een nuchter
r.b. maalkalf.
Bleumink-Besselink,

k bij 't kerkhof

k
Te koop een weinig
gedragen jongensjas,

'leeftijd 13—15 jaar.
Insulindelaan 5

Staat ter dekking
een jonge

premiebeer
Ie prijswinnaar centr
fokdag Doetinchem
J. F. W. MOKKINK
Mossel D 90

Dubbel-gepatenteerde hetelucht-
kopcirculatie. 5 jaar garantie op (\e

roosterwerk.

Wilt u met Kerstmis
gemeten van een

behaaglijke warmte?

Koop dan zo'n haard

bij

Henk van Ark
Telefoon 554

Voor de feestdagen

iets extra's
in huis

We hebben een ruime sortering in

• Vruchten op sap
• Wijnen en Likeuren
• Pakjes- en f lessen soep, m.'vlees
• Zoutjes, kaaskoekjes
• Zoute pinda's en gemengde noten
9 Worst j es, sausijsjes
• en nog vele andere heerlijkheden

Zie onze sortering in de winkel!

*
Voor Uw FEESTGEBAK
alles van eerste klas fabrikaat,
dus geen mislukkingen

Hebt u onze bekende

NIEUWJAARSROLLEN
al opgegeven? Het kan nu nog!

*
S IVO T, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, Altijd wat goeds!

f-
X Sjoelen, Schijfschieten
K en Balgooien

om krentenbrood en gebak
HEDENAVOND
Aanvang 7 uur, bij

HUITINK
Bakker en Kruidenier
MEDLER ~ VORDEN

kaarten
lopers
tafel lakens
servetten

Op Maandag 20 Dec. 1954 houdt de
VROUWENBOND N.V.V. een

Kerstavond
in de koffiekamer van het Nut,
aanvang 7.30 uur.

Ook toegankelijk voor Ouden van Dagen.
Het Bestuur.

Iverstoooinverlicniing

Complete doozen electr.
kaarsverlichting in diverse
soorten.

pakpapier
lint
kaarsen enz.

Kalenders, Agenda's en Almanak-
ken 1955.

Firma HIETBRINK

| Voor de Feestdagen

grote keuze gebak

*
x

,
( Aanbevelend

X HL J+ ter Huerne
Telefoon 293

| ZIE ETALAGE
u

Kerstaarten — Kerstkranzen

Verschillende soorten
Appelgebak, Sausijzebroodjes,
Pasteitjes, Weinachtstollen,
Kerstbroden, Kerstkransjes,
Schuimkransjes, Fondant-en Choc.
kransjes en klokjes, Luxe dozen
bonbons, enz., enz.

van

oomversieringen
voorradig. Bij aankoop
doos a 12 stuks, 10 pC
korting,

G EMS - Vorden

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.

fa. Martens - Opticien

De Bond van Plattelandsvrouwen
nodigt evenals voorgaande jaren, dames en
heren boven de 65 jaar uit om met hun het
Kerstfeest te vieren op

Woensdag 22 December
om half drie in het Nutsgebouw.

Het Bestuur

A

X

X
X
X
X
X
K
K

Voor alle soorten familiedrukwerk

niv gehele teven door

Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwbrieven
Visitekaartjes
Rouwbrieven
Dankbetuigingskrt.

NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
Nieuwstad 12,
Telefoon 404

Wij brengen u een mooie sortering

Kerstboonwersierinj
voor scherpe prijzen.

Kerstlopers Kerstseruetten - Kerstlakens

Kaarsjes per pak
25 cent

Sterretjes
2 pakjes 15 cent

Koe r s e l man
Burg. Galléestraat Telefoon 364

Te koop 3 schottelin-
gen en een toom zware
biggen. }. H. Braak-
hekke Wildenborch

Barchem

Te koop 4 zware
biggen, tevens een dr.
varken. H. Gal,

bij het zwembad

Tekoopwegensaansch.
electr. een prima Phi-
lips radiotoestel, met
accu. D. Bargeman,

Hackfort C 21

Te koop r.b. dr. vaars
beste afst., melkl ter
inzage, bijna uitgeteld
en stiertje 9 mnd, goe-
de afst. Joh. Wesse-
link, Kranenburg

Vorden

Te koop kinderfiets,
g.o.h. v. leeft. 8-1 l jr.
H . J .Egg inkLindeElO

Biggen te koop bij
W. Groot Nuelend,

D 93 Wildenborch

Biggen te koop
bij H. J. Tiessink

B 53 Delden

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

Pluimvee
en Wild

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

K
OOPT

EUNE'S
WALITEIT

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
<Jtet ^Kerstfeest van de

is vastgesteld op a.s. Woensdag 22
Dec. 's avonds om 7 uur in het Nuts-
gebouw o.l.v. Ds R. Riphaagen.

Het Bestuur

Speciale feestaanbieding!
Een grote fles Luycks slaolie 1.58
500 gram rozijnen 0.49
250 gram krenten 0.39
500 gram sneeuwwitte

bloem 0.24
een groot pak bakmeel 0.35
een pak patent bloem 0.35

Bij aankoop van 5 pakjes „Spar"
margarine met 10 pCt. korting 1
zakje wonderkaarsen gratis.

Ook verkrijgbaar Nieuwjaars-
rollen, knijpertjes, enz., enz.

Levensmiddelenbedrijf

Grootenboer, Zutphenseweg

VOOR DE SLACHT

De Weckfles
extra wijd

enin l - 1 1/2 - 2 - 3
5 liter.

* Alleenverkoop voor Vorden.

G. Emsbroek l Zn. - Vorden

i

*"

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

vraagt voor spoedige indiensttreding
a. Aankomende bediende (mnl. of vrwl.)

leeftijd 16—20 jaar. Liefst met Mulo op-
leiding.

b. Jongste bediende (mnl. of vrwl.).
ollicitaties zowel mondeling als schrif-

telijk.

WONING TE KOOP

Een in aanbouw zijnde woning te koop a.d.
Jtmenseweg te Vorden.
• bevr. bij H. Visschers, Veldwijk C 88
^.Zaterdagsmiddags na 2 uur).
Tevens te koop g.o.h. leren jas (zwart),
windscherm v. een motor, motorhandsch.,
buikgordel, enz.

Wenst U voor de Kerstdagen nog
een paar mooie en solide

Werl,ouingsringen

tegen de laagste Goudkoers,
dan kunt U het beste terecht
bij de

HL B. WENTINK * ZN.
Horlogerie — Vorden

oor ileI enne r s
Naast onze bekende Hollandse
kaassoorten thans ook de
Buitenlandse o.a. uit Frankrijk
en Italië.

AFD. FIJNE VLEESWAREN

Voor de feestdagen reclame
vleesscholels
Lunchschotel „Extra''
200 gram vooi 77 et.

Lunchschotel „de Luxe"
200 gram voor 99 et.

Boerenmetworst
100 gram 48 et.

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Voor de vele blijken
van belangstelling, op
onze huwelijksdag on-
dervonden, betuigen
wij U hiermede onze
hartelijke dank.

Jac. v.d.Werff en
J. v.d. Werff-

Brummelman

S. Sonneveld en
H. W. Sonneveld-

Brummelman

M. Kleiman en
G. R. Kleiman-

Brummelman

Vordens Mannenkoor
A.s. Maandag

repetitie
in de Fröbelschool
Trouwe opkomst

gewenst

Vordens Dameskoor
eerstvolgende repetitie

op

Donderdag 6 Jan.

H.H. Landbouwers
en Jagers!
Deze week en de vol-
gende week betalen wij
extra hoge prijzen
voor uw pluimvee,
wilde- en tamme ko-
nijnen.
Ontvangdagen voor
tamme konijnen 20 en
21 December.
ROSSELS
Pluimveehandel
Vorden Telefoon 283

Kerstbomen
in diverse maten

W. van RESTEREN
& Zn. Bloemisterij
Telefoon 206

BANDEN
voor toer- of sport-
rijwielen,
carriers,
kinderfietsjes,
autopeds of
transportfietsen

Steeds voorradig in
diverse maten.

LETTINKS
Rijwielhandel

Voor

WARMERE
KLEDING

voor
KOUDERE DAGEN
naar

f l . W O L S I N G
Raadhuisstraat 26

Homoeophatische
Aambeien druppels
Hoest druppels!
Rheuma druppels
Zenuwsterkende
druppels

:2.20p. f les je van 30 cc
ranco p. post na ont-

vangst van postwissel

Drogisterij en
Fotohandel

. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Wilt u nog een

nieuwe fiets
voor oude prijs?

Wij hebben een flinke
voorraad in

Sport- en tour-
modellen

Prijzen voor ieders
seurs. Ook op gemak-
elïjke betalingscondi-

tie, bij

Arie Tragter
Telefoon 256

Na Kerstmis: Volop VUURWERK! Koerselman



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

8ROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

fcerstooompjes
te koop.

Gebr. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54
Telefoon 508

De Spaanse
sinaasappelen

zijn er weer, alsmede
mandarijnen, doosjes
dadels, vijgen, wal-
noten, cocosnoten, enz.
alles Ie kwaliteit bij

DERKSEN
Zutphensew. Tel. 334

Bromfietspakken
ook losse jas of broek

Waterdicht en
prima kwaliteit,
bij

Arie Tragter

Kerststukjes
met rode tulpen,

of witte hyacinten

W. v. Kesteren & Zn
BLOEMISTERIJ

T
Adverteer in

CONTACT

Voor de FEESTDAGEN
ruim gesorteerd in
WIJNEN
LIKEUREN
BIER, enz.
Goede kwaliteit,
Billijke prijzen

Aanbevelend,

E. J. L E T T I N K
Café, Almenseweg

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484

en D. TE SLAA
nemen

Advertenties
en

Abonnementen
aan voor alle kranten

Behalve de gewone verse
groente, niet te vergeten onze

diepvriesproducten
Wie ze eens heeft gehad,
komt er steeds weer op terug

Ook een uitgebreide sortering bus-
groente van de beste merken.

U komt maar eens kijken bij

DERKSEN Zutphenseweg, Tel. 334

Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Nuts-Bibliotheek Vorden
Vrijdag 24 Dec. en Vrijdag 31 Dec. '54
is de bibliotheek geopend van 4—5.30 u.

in verband met de feestdagen.
Nieuwe boeken 5 et. per boek per week

CONTACT

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

het blad, dat Letterlijk verslonden wordt!

Voor de a.s. feestdagen
l ^root blik ANNANAS f 1.25

l groot blik PERZIKEN f 1.25

l grote pot ROZIJNEN, l Itr i 1.25

VOOR DE KERST!

nog Uw costuum
of japon

* REINIGEN?
BRENG ZE BIJ

op de Nieuwstad

VOOR DE KERSTDAGEN:

Kerstbomen in alle maten
Kerststukjes in alle prij-
zen
Bloeiende planten, snij-
bloemen, enz.
Grote sortering fruit.

Aanbevelend

K L U M P E R
Dorpsstraat 17

Voor uw slaatjes: toast, zalm, sardines,
haring in tomatensaus,

potten en tuben mayonnaise,
kaas waf eitjes, zoutjes

Om te bakken:
bloem, rozijnen, krenten, sucade, snippers,
olie, poedersuiker, vanillesuiker.

En dit alles met heel veel zegels

BIJ UW SPARKRU1DENIERS:

ESKES REMMERS

A.s. Dinsdag 21 Dec.

• Schieten
• Sjoelen

• Balgooien
om krentenbrood en gebak

Bakkerij HARTMAN

De Fok- en Controlevereniging
„De Toekomst"

vraagt per l Jan. een

monsternemer
Briefjes in te leveren voor 22 Dec.
bij J. W. Heijink, B 1]

Voor de Kerst en Nieuwjaar!
Gehakte sucade 100 gram 35 et
Krenten, 100 gram 15 et
Mooie rozijn t jes 100 gram 12 en 16 et
Delftse slaolie, per fles f 1.88
Idem, los per fles f 1.49
Boterolie, per fles f 1.63
l fles advocaat+% 1. boerenjongens

samen f 3.50
BIJ UW APERATIEF:
Verkade's Dips, Verkade's kaasstokjes
Iets fijns Verkade's Parijse wafels
Blikken Nieuwjaar's koeken

Verse grote Chin. Pinda's 250 gr. 59 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

't Geluk zit in een klein hoekje!
De blauwe fles Shell Butagas
kunt U gemakkelijk in een klein
hoekje plaatsen.
De fles is eenvoudig te hanteren,
maar uit zo'n kleine gasfabriek haalt
U een hoeveelheid gas die te verge-
lijken is met plm. 45 mx stadsgas.
De bijzondere eigenschappen en
veelsoortige toepassingsmogelijkheid
van Shell Butagas maken de vele
gebruikers zó gelukkig, dat het met
recht :

,,het geluk in de

blauwe fles"

genoemd kan worden.

*

Wilt U met de a.s. feestdagen nog
een nieuw

radiotoestel
aanschaffen, komt u dan
eens bij ons luisteren en u
zult zeker slagen.

Beleefd aanbevelend

Firma Slager
Burg. Galléestraat

• Wij wen^n u prettige Kerstd|jfen.

zaak luidt voor u tienmaal de merkklok met l\^erstprijzen

***

KERSTPAKKET 1:

l fles olie
500 gram bloem
250 gram krenten
250 gram rozijnen

van f 3.04 voor f 2.79

KERSTPAKKET 3:

l fles likeur, alcoholvrij
l fles abrikozen
l fles zoete rode wijn

van f 4.90 voor f 4.54

KERSTPAKKET 2:

250 gram glacékransjes r i n r, .. . van f 1.12 voor f 1.06200 gram fondantkram ;es

KERSTPAKKET 4:
(import artikelen van Boas)
l blik sardines
l blik haring in tomatensaus van f 2.07 voor f 1.89
l pakje toast (Verkade klein)

KERSTPAKKET 5:
OLBA

l blik borrelworstjes
l blik knakworst (5 stuks) van f 3.25 voor f 2.79
l blik leverpastei

KERSTPAKKET 6:

l zak Nibb-its
250 gram borrelkaas van f 1.53 voor f 1.39

KERSTPAKKET 7:
KEMPINSKI

l fles champagne (Perlwijn)
l fles landwijn wit van f 7.35 voor f 6.65
l fles landwijn rood

KERSTPAKKET 8:
OLBA
Lunchschotel prima

Gekookte ham
Nierbrood
Leverkaas
Lu'nchworst

KERSTPAKKET 9:

500 gram griesmeel
250 gram bitterkoekjes

samen 200 gram
van f 0.94 voor f 0.84

van f 0.89 voor f 0.79

Tenslotte als No. 10:
10 extra aanbiedingen:

1. l fles advocaat van f 3.95 voor f 3.68
2. l rookworstje van f 0.79 voor f 0.69
3. 250 gr. pinda's, vers gebrand van f 0.75 voor f 0.70
4. l liters blik appelmoes van f 0.85 voor f 0.72

5. l blikje annanas van f 1.10 voor f 0.95

6. 250 gram Koffie K.A. van f 2.48 voor f 2.40

7. 500 gram volvette belegen kaas
van f 1.86 voor f 1.60

8. Limonade-siroop van f 1.15 voor f 1.04

9. Chocolade hagelslag VENZ
250 gram van f 0.75 voor f 0.66

10. 200 gram Kerstpudding van f 0.49 voor f 0.45

steeds vaker KISTEMAKE^
Telefoon 350



„
Damesjaponnen met 10 pCt. korting

Damesmantels met 10 pCt. korting

Herenwinterjassen met 1 0 pCt. korting

Meisjesjurkjes met 10 pCt. korting

Meisjeswintermantels
met 10 pCt. korting

TEL. 381
\7TCorpV .OijJciK.

mmmg^

•
H.H. Winkeliers.

•

Leden van de Vord. Winke-
liersvereniging kunnen tot en
met Maandagavond 20 Dec.
6 uur nog de overgebleven
bonnen inleveren bij de boek-
houders.

Het Bestuur

ALLEEN ZATERDAG
500 gram vet spek van 1.20 voor K-

100 gr. hamworst 30
100 gr. ham 50
100 gr. rund. rookvl. 50
100 gr. prd.rookvlees-45
100 gr. plokworst 50
100 gr. tong worst 30
100 gr. bloedworst 18
100 gr. leverworst 18
500 gr. balkenbrij 25

et 200 gr. pekelvlees 75
et 100 gr. gebr. gehakt 38
et 100 gr. ontbijtspek
et 100 gr. hoofdkaas
et 100 gr. bacon
et 100 gr. hamspek
et 100 gr. leverkaas
et 2 rookworsten,
et extra groot 119

Beleefd aanbev. Wlm KRIJT Dorpsstraat

Uitslag puzzle-wedstrijd
van de Vordense Winkeliersver.

K

Honderden goedeoplossingen kwamen binnen,
waarvan 19 foutieve. Na loting zijn de
prijzen als volgt:
Ie prijs f 20.— D. J. Brinkerink,

Ruurloseweg Vorden
2e prijs f 10.— J. W. Baank,

Julianalaan 32 Vorden
3e prijs f 7.50 Wim Vruggink, B 67 Vorden
4e prijs f 5.— Eelke Huizinga, C 29 Vorden
5e prfjs f 2.50 Rikie Heuvelink,

Oude Borc.weg 10, Warken, Warnsveld

Het Bestuur

X
Komt u hedenavond 7.30 uur ^
ook bij X

OPLAAT
in de Wildenborch

Schieten, Sjoelen en

om krentenbrood en gebak

WENST GIJ
Kerstklanken en

IN UW HUIS?

-beelden

Wij hebben verschillende merken

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

*
Vraagt inlichtingen en
demonstratie

P. D E K K E R
Speciaalzaak in Electra, Radio, SSjele visie

Techn.
Bur.

Adverteer in dfitact

.de zeven zeeën bevaren.
Nu is de kans nog open om de zeven
zeeën te bevaren, tropische landen te be-
zoeken, iets van de wereld te zien! Het
korps mariniers kan flinke jongens van
16 jaar en ouder gebruiken. Wie neven-
staande coupon instuurt, ont-
vangt uitvoerige bijzonderheden.
Laat die kans niet lopen. Thuis
blijven is goed voor later.

WORD MARINIER VAN JE VAK

COUPON
AAN HOOFD MARINEWERVING,

BEZUIDENHOUTSEWEG 123, DEN HAAG

Verzoeke toezending mariniersbrochure:

NAAM

LEEFTIJD „.

STRAAT _

PLAATS M 3 —10

K O N ! N K L W K E M A R I N E

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 26 Dec. (2e Kerstdag)
8 uur

DE VEELBESPROKEN
SUCCESFILM

Zolang jij bij mij bent
(Solange Du da bist)

met: Maria Schell, de begenadigde
actrice - O. W. Fischer

Een film van verleiding en trouw.

Een vrouw kiest tussen roem en liefde

School met de Bijbel
Het Hoge 40

Kerstfeestviering

op Donderdag 23 December in Irene
Aanvang half twee.

De kinderen die in 1955 op school
komen worden ook verwacht.

Ouders en belangstellenden zijn even-
eens hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.

heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

KONIJNEN
Breng ons a.s. Dinsdag
tamme konijnen, wij zor-
gen er voor, dat U de
hoogste prijs ontvangt.

F I R M A F R A N K E N
PluJmveehandel - Hengelo-G.
Hummeloseweg, Telefoon 295

Zoals een stuurman vaart op het kompas,
Zo vaart ieder gezin wél bij Shell Butagas.

Kerstboom-
versiering

Vuurwerk
GROTE SORTERING

Jan Hassink
Vorden

KERSTMIS 1954

Iverstbomeii^
We hebben
evenals vorige jaren

een mooie partij K E R ST B O M E N
Wacht niet te lang, om teleurstelling
te voorkomen.
Tevens een prachtige collectie

BLOEMEN
rode tulpen,
rode en witte cyclamen,
begonia s, enz.

Maak Uw huis zo gezellig mogelijk
en kom eens kijken bij

DERKSEN
Zutphenseweg — Telefoon 334

Voor de a.s. Feestdagen
ruime sortering
Wijnen en Likeuren.

Verder voorradig: Slaolie, Bloem, Krenten,
Rozijnen, Sucade, Snippers, enz. tegen lage
prijzen.

Bovendien nog ringzegels.

Levensmiddelen bed rijf

G. H. HILFERINK
't Hoge 3.

//Let de /verst . . .
e fric en warm gekleed gaan!

Wollen jersey DEUX PIÈCES
in pracht kleuren

Wollen stoffen en wollen jersey
JAPONNEN, en de prijs . . .
is een verrassing voor U !

NYLONS, de altijd passende, Crèpe
Mousse nylons, warm en sterk, heb-
ben wij voor U in voorraad.

„INGOLIA" de beste en voordeligste
nylons,
30 derniers tweezijdig te dragen f 3.60
50 derniers wandelnylons, prima f 3.95

fcousenreparatie

H. LUTH Nieuwstad
V O R D E N

Kerstfeest Zondagsschool Herv. Kerk
Dinsdag 21 Dec. en Woensdag

V22 Dec. om 7 uur in Irene.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Balgooien en Schieten om krentenbrood, gebak, enz. HEDENAVOND 7 uur

• bij W. VOSKAMP, Molenweg 41 - Vorden


