
CONTACT zaterdag 21 dec, 1957

19e jaargang no* 38

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS- EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR V O R D E N

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 404

FOTO-WEDSTRIJD.
Door het Reclamebureau Smits, W. Voogd-
geertstraat 30 Hengelo-O, wordt een foto-
wedstrijd voor bedrijven georganiseerd. De
bedoeling is dat genoemd bureau in- of
exterieurfoto's maakt, die in februari in
Contact worden afgedrukt, voorzien van een
ondirschrift. Tegelijkertijd plaatst men dan
een advertentie waarin dezelfde woorden
voorkomen. De lezers kunnen aan de hand
hiervan zien welke zaken zijn afgebeeld. Voor
de goede oplossers worden enige prijzen
beschikbaar gesteld.
Daar bij enkele zakenmensen twijfel is ge-
rezen heeft de heer Smits op aandringen
onzerzijds goedgevonden dat betaling eerst
hoeft te geschieden nadat de foto's in de
krant hebben gestaan. Dan zit er geen
enkel risico voor u in. Wij wisten niet dat
de heer Smits betaling vooruit zou vragen.
Mede naar aanleiding hiervan willen we
een ieder nadrukkelijk waarschuwen :
Betaalt u nooit aan onbekenden voor
u goederen (in dit geval foto's) ont-
vangen heeft. Zolang u het geld in
handen houdt kan u niets gebeuren.

Drukkerij Wolters.

VOETBAL
Voor j.l. zondag waren alle vastgestelde wed-
strijden in de afd. Gelderland reeds zaterdag
door de bond afgelast.
Het ziet er wel naar uit dat er a.s. zondag
gevoetbald kan worden. Voor „Vorden" luidt
dan het programma:
Thuis: Vorden II—Vios-Beltrum I, waarin de
Vordenaren wel aan het kortste eind zullen
trekken.
Vorden I gaat op bezoek bij DEO I en kan
hier de beide punten bemachtigen, mits deze
wedstrijd niet te licht wordt opgevat. Vorden III
gaat op bezoek bij Socii I en zal hier een harde
dobber krijgen.
Tenslotte spelen de junioren de belangrijkste
wedstrijd van hun seizoen nml. uit tegen
Keyenburgse • Boys A. Wint Vorden A deze
wedstrijd dan staan haar kampioenskansen
beter dan ooit.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

RU ROL
••̂ ^̂ ^̂ •̂̂ •̂« •̂̂

Houdt de wister uit handen en voeten.
ADVENTSAVOND IN DE HERV. KERK

Het is een goede traditie geworden om op de
laatste zondagavond voor Kerstmis in de Her-
vormde Kerk een adventsbijeenkomst te houden.
Dit jaar spreken niet alleen de predikanten,
maar hoort men ook het getuigenis van een
niet-theoloog, iets dat steeds gaarne gehoord
wordt. Zo zal de heer J. M. Germans spreken
over het naderende kerstfeest, Ds. Jansen ver-
telt een kerstverhaal, terwijl Ds. Langstraat een
adventsboodschap zal geven.
Bijzondere vermelding verdient nog dat de mu-
zikale medewerking voor deze avond verkregen
is van de beroemde baszanger David Hollestelle.
Hij wordt begeleid door Piet Westerhoud en
ongetwijfeld zal men ook deze avond kunnen
genieten van prachtige zang. Het programma
vermeldt werken van Handel en twee negro-
spirituals. Aangeraden wordt vooral niet te laat
te komen, daar men zich anders de kans op
een zitplaats zou kunnen laten ontgaan!

NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
In de Nutsbibliotheek worden vanmiddag weer
95 nieuwe boeken uitgereikt, d.w.z. zover ze
reeds aanwezig zijn, want doordat de keuring
van de boeken door de iNutscommissie voor
Bibliotheekwezen dit keer nog al lang geduurd
heeft, zijn de boeken niet op tijd besteld kunnen
worden, maar het grootste gedeelte zal toch
aanwezig zijn. Als er dus niet direct aan uw
yraag voldaan kan worden, moeten de lezers
niet veronderstellen, dat er reeds boeken van
te voren uitgeleend zijn. Er zullen in alle geval
wel zoveel boeken aanwezig zijn, dat iedere lezer
een nieuw boek krijgen kan. Er zijn 38 nieuwe
romans, 13 populair wetenschappelijke boeken,
11 detective romans, 10 oudere jongens en meis1.
jesboeken, 11 Engelse boeken en 12 kinder-
boeken. Hieronder zijn niet de nieuwe boekea
gerekend, die in september reeds in de biblio-
theek zijn gekomen.
Onder de nieuwe romans noemen we: Barnes
Campbell: Mary van Carisbrooke, Antoon
Gooien: De grote voltige, Ina Boudier-Bakker:
Finale en Een vriendschap, Bromfiel: Lily en
Twee Zomers, 3 boeken van Monica Dickens,
Daphne du Maurier: De zondebok, Jan Mens:
God alleen d'eere en Goud onder golven,
Slaughter: De roman van Lucas, Kirst: Het
werk mijner handen, Rootheart: Vlimmen's 2e
jeugd enz. U ziet dat er dus weer heel wat
mooie boeken aangeschaft zijn. Kom dus vroeg
dan hebt u de beste keus!

BIOSCOOP
Vanavond draait er een film welke zich afspeelt
in de glansvolle periode van het Oostenrijkse
keizerrijk. De prachtige soldaten-uniformen, de
Weense walsen en een liefdesverhaal maken de
kleurenfilm „Kaisermanöver" tot een feest voor
oog en oor.
Tweede Kerstdag vieren Abbott en Costello met
hun dwaze avonturen weer hoogtij in de* film
„A. en C. in Alaska". Het is een film van goud-
delvers en echte schurken en ook hier is er weer
een meisje dat een prooi van jaloerse mannen
dreigt te worden. Doch Abbott en Costello
zorgen er voor dat alles op z'n pootjes terecht
komt. En hoe!

„DE EENDRACHT"
De Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht"
alhier hield in zaal Bakker dinsdagavond een
goed bezochte algemene ledenvergadering.
De voorzitter de heer A. J. Lenselink, deelde
in zijn openingswoord mede dat ondanks de vele
regens er toch nog veel is mogen groeien op
weide en akker. We mogen dan ook dankbaar
terugzien op het afgelopen jaar. Spreker wees
er met klem op om de Standsorganisaties en
het Landbouwschap het vertrouwen te schenken
die deze nodig hebben.
Het jaarverslag werd vervolgens aan de orde
gesteld, dat door de directeur de heer Klein
Brinke op duidelijke wijze werd uiteengezet.
Hieruit bleek dat het ledental thans 406 be-
draagt. De meeste afdelingen lieten een stijgen-
de omzet zien; de voederartikelen liefst 16,5 pet.
De resultatenrekening geeft een eindbedrag aan
van ƒ 3.520.364,89. Het overschot bedraagt
ƒ 56.119,—.
Het voorstel van het bestuur en de Raad van
Commissarissen om 1% pet. van de afname bij
te schrijven op de lederirekening en het reste-
rende saldo toe te voegen aan het reservefonds
werd met algemene stemmen aanvaard.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden de heren J. B. Wuestenenk en B.
Rossel herkozen.
Als commissarissen werden gekozen de heren
H. J. Pardijs in de plaats van de heer D. Pardijs
(niet herkiesbaar), terwijl de heer M. Ruesink
als zodanig werd herkozen.
Het bestuur werd door de leden gemachtigd om
tot verkoop van een stukje grond bij het filiaal
over te gaan.
Het entreegeld voor nieuwe leden werd wederom
vastgesteld op ƒ 7.50.
Bij de rondvraag kwamen nog enige zaken de
opslagplaatsen en winkel betreffende ter sprake.
Deze vragen werden door voorzitter en directeur
naar genoegen beantwoord.

„VEILIG VERKEER"
Maandagavond j.l. werd in de zaal van de heei
Bakker een ledenvergadering van de afdeling
Vorden van de Bond voor Veilig Verkeer ge-
houden.
De voorzitter, de heer H. Folmer, riep een har-
telijk welkom toe inzonderheid tot de nieuwe
adjudant der rijkspolitie alhier, de heer Van
Ooyen. Spreker gaf een overzicht zowel in ons
land als in het buitenland van het aantal slacht-
offers van het verkeer, zowel met dodelijke
afloop als met ernstig Ict^jj^
De secretaris de heer J. J-^lk Dijk gaf in een
uitvoerig jaarverslag een t»"d over het afge-
lopen jaar. Het ledental bedraagt op heden 329.
Spr. dankt het gemeentebestuur voor de terug-
ontvangen kosten het jeugd^rkeersexamen be-
treffende. Aan de bromfi^^ursus namen 34
personen deel waarvan er^^het diploma ont-
vingen. Ook memoreerde spr. het afscheid van
wachtmeester Wolf. Spr. memoreerde verder het
verven van de achterspatborden van de rijwielen
in de afgelopen maand november. Hiervan is
door de jeugd een dankbaar gebruik gemaakt.
De penningmeester de heer de Rijk kon niet
anders dan een nadelig saldo te berde brengen.
De voorzitter dankt de heren Van Dijk en de
Rijk voor het do(5r hun verrichte werk ten op-
zichte van de afdeling.
Het bestuur zal trachten, aldus de voorzitter,
om in dit winterseizoen en vervolgens in de
zomer weer oriënteringsritten te organiseren.
Verder zullen nieuwe verkeersborden worden
aangeschaft en indien mogelijk ook nieuwe ver-
keerslichten voor de jeugd worden aangekocht.
Op voorstel van het bestuur wordt de contribu-
tie van de leden verhoogd van ƒ 1.— op ƒ 1.50.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden de heren E. Gotink en de Rijk
herkozen, terwijl in de plaats van de heer A. J.
Zeevalkink, die zich niet weer herkiesbaar stel-
de, werd gekozen de heer Van Ooyen, groeps-
commandant der Rijkspolitie alhier.
Verder wordt er weer een verkeerscursus ge-
geven voor auto's, bromfietsen en rijwielen
door de wachtmeester Ie klas der rijkspolitie de
heer A. W. Kok. Er zullen 4 cursussen worden
gegeven tegen de prijs van ƒ 2.— in totaal.
Deze leerzame cursussen zullen eind januari
starten.
Wachtmeester Ie klas A. W. Kok hield een
leerzame causerie over de laatstleden ingevoer-
de nieuwe bepalingen van de Wegenverkeerswet
t.w. over de maximum snelheid in de bebouwde
kommen, de oversteekplaatsen (knipperbollen).
Vooral werden de voclyangers er op attent ge-
maakt dat ze zowel bij dag als bij avond of des
nachts aan de linkerzijde van de rijweg dienen
te lopen. De avond word verder gevuld met een
afvalwedstrijd en met hersengymnastiek alles
op het verkeer betrekking hebbende.

EINDLES FIJNE KEUKEN
In de Christelijke landbouwhuishoudschool werd
de eindles gehouden van de cursus fijne keuken
die onder leiding stond van Mej. Schoonrnan en
werd gevolgd door een twintigtal Vordense
dames. Mej. R. van de Vegte, directrice der
school sprak een kort openingswoord.

"Namens de cursisten bracht Mevr. Brouwer
dank voor het genoten onderwijs in de kook-
kunst en bood de lerares als blijk van waar-
dering een boekenbon aan. Hierna werd door
leerlingen van de kookklas op keurige wijze
het diner geserveerd. In haar slotwoord deelde
mej. van de Vegte mede, dat het in de be-
doeling ligt voor de heren ook een eenvoudige
kookcursus te organiseren, zodat zij zich in
geval van nood zelf kunnen redden. Vervolgens
werd gelegenheid geboden het schoolgebouw
te bezichtigen. De Directrice deelde nog mede,
dat de school, die door 112, met de avond-
cursussen mee 170, leerlingen wordt bezocht
alweer te klein blijkt te zijn.

KERKDIENSTEN zondag 22 december.
Hervormde kerk.

10 uur Vicaris K. Blei.
7.30 uur Bijzondere Adventsdienst.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Woensdag 25 december, Ie kerstdag.
Herv. Kerk. 10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. L. Hoving van Ruurlo.
Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

Donderdag 26 december, 2e kerstdag.
Herv. Kerk l O uur Ds. E. J. Duursema en Ds. J.
Langstraat.
Geref. Kerk. Dienst in de Herv. Kerk.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 21 dec. van 5 uur tot en met
zondag 22 dec. Dr.de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Ie Kerstdag Dr. Lulofs.
2e Kerstdag Dr. de Vries.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 22 dec. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.
Donderdag26 dec. Reichman,Tel.06755—266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 5 4 1 .

VVeekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 106 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 36.— tot f 46.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 13 dec. t.m. 19 dec.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd : W. J. A. Beijer en W. H,
J. Lichtenberg. j»
Gehuwd: B. J. Lenselink JHkJ- W. Groot
Bramel; H. J. B. Veldkamp erWG. S. Bonke.

.Overleden: A. B. Hartman, tl;.. e<*htg. van
J. W. Takkenkamp, 61 j r . ; oyerl. te Zutphen.

Adventsbijeenkomst
in de Herv. Kerk, morgen 22 dec.
7.30 uur. Kerk open 7 uur,

Sprekers: de Heer J. M. Germans, Warnsveld
Ds. J. H. Jansen
Ds. Joh. Langstraat.

Muzikale medewerking Dauid Hollestelle,
pianobegeleiding Piet Westerhoud.
De kerk wordt verlicht met kaarsen!
Toegang vrij. Aan de uitgang collecte.

KERSTFEEST BIJZ. DORPSSCHOOL
Het kerstfeest van de School met de Bijbel in
het dorp wordt a.s. maandag in Irene gevierd.
De kinderen, die met september 1958 op deze
school komen, worden ook verwacht. Voor zover
de ruimffe dit toelaat zijn ook ouders en belangr
stellenden welkom.

OUDERAVOND O.L. SCHOOL MEDLER

De oudercommissie, personeel en ouders van
leerlingen der O.L. School in het Medler hebben
in het schoolgebouw een ouderavond gehouden
o.l.v. de heer H. Pelgrum. Deze wees in zijn
openingswoord op de versteviging van de band
tussen ouders en personeel door deze avonden,
en was verheugd dat er zovele ouders aanwezig
waren. Er was een batig saldo in kas, aldus het
verslag van de penningmeester de heer H. J.
Bosch.
Het hoofd der school, de heer Hazekamp, deed
vervolgens enige mededelingen aangaande het
schoolleven. De schoolfeestkas over 1957 sloot
met een klein batig saldo. Verder zette spr. het
doel en de werkwijze van een z.g. schoolfonds of
schoolvereniging op duidelijke wijze uiteen. Zulk
een fonds komt geheel ten goede aan het kind
dat de school bezoekt, en wordt gevormd door
elke school afzonderlijk en staat geheel los van
het volksonderwijs. De contributie van volks-
onderwijs is bepaald op ƒ 3.50 per lid, terwijl
voor het schoolfonds een vrije bijdrage wordt
gevraagd. Besloten werd een schoolfonds op te
richten. Het hoofd der school spoorde de ouders
evenwel aan hiernaast nog lid van volksonder-
wijs te blijven of indien men dit nog niet is,
zich alsnog daarvoor op te geven.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd als lid
der oudercommissie herkozen de heer H. J.
Bosch, in de plaats van de heer J. Langeler,
welke zich niet weer herkiesbaar stelde, werd
gekozen de heer A. Ribbers. Door de leerlingen
van de hoogste klassen werd, na de pauze, waar-
in koffie werd aangeboden o.l.v. Mevr. Haze-
kamp op uitstekende wijze een kerstspel opge-
voerd. Aan de kostumering \vas grote zorg
besteed.

ONTWIKKELINGSAVOND J.B.T.B.
De Jonge Boeren- en Tuindersbond der A.B.T.B.
hield dinsdagavond haar eerste ontwikkelings-
avond ter opening van het winterseizoen onder
voorzitterschap van de heer A. Lichtenberg Jr.
„Waarle". Na opening door de voorzitter werd
het woord gegeven aan pater Ruigt, die een
inleiding hield over „menselijke verhoudingen
in het algemeen". Hierin bracht hij naar voren
hoe dit woord niet alleen een begrip uitdruk!
doch ook een streven n.l. ware vermenselijking,
der onderlinge verhoudingen. In al de verhou
dingen van mens tot mens b.v. ouders-kinderen,
werkgever-werknemer, leraar-leerling, bestuur
leden e.a. wil men trachten een beter niveau
te bereiken.
Menselijke verhoudingen steunt op respect voor
de ander. Spr. gaf hierna aan, hoe door men-
taliteitsvernieuwing en in het gezin deze ver-
houdingen kunnen worden verbeterd. Nadat
vele vragen waren gesteld, werd het winter-
programma bekend gemaakt. Nadat in de loop
van deze maand nog een avond zal worden ge-
houden, waarop de heer Pardijs der R.L.V.D.
spreekt over „Veevoeding" zal in januari de
grote Kringdag der Kring „Graafschap" dei
J.B.T.B. alhier worden gehouden, waarna op
16 januari de jaarvergadering volgt. In februari
wordt een lezing gehouden over StaatsbosbeheeT

en in maart twee ontwikkelingsavonden ove.
Pluimvee en de nieuwe Pachtwet.

RATTI-NIEUWS
Verleden week werden in verband met de inval-
lende vorst alle wedstrijden afgelast. Ook deze
week is het nog niet zeker of het programma
volledig kan worden afgewerkt. In ieder geval
krijgt Ratti I een tegenstander op bezoek, die
niet met zich laat spotten. Willen de Ratti-
mensen in de eerste klas blijven spelen, dan is
het nu zeker zaak, dat beide puntjes thuis
blijven. Tegen de Keyenborg hebben ze laten
zien dat nog niet alle kruit is verschoten en
hopenlijk zal men dit ook nu tonen!
Ratti II trekt naar Keyenborgse Boys III, waar
een zege moeilijk behaald zal kunnen worden
terwijl Ratti B naar Be Quick H gaat in
Zutphen.

VOORTBESTAAN VORDENSE AUTO- EN
MOTORCLUB TWIJFELACHTIG

Onder voorzitterschap van de heer H. W. C.
Haverkamp hield de Vordense auto- en motor-
club „de Graafschaprijders" dinsdagavond in
hotel Bakker een ledenvergadering. Ook ditmaal
was de opkomst van de leden weer bedroevend,
zodat de voorzitter zich afvroeg of het voort-
bestaan van de club nog wel zin heeft. Deze
vraag werd urgent, toen bij de bestuursver-
kiezing drie bestuursleden hun functies beschik-
baar stelden. Over het al of niet voortbestaan
der vereniging werd toen druk gediscussieerd.
Omdat men op deze vergadering niet tot een
besluit kon komen, werd besloten in januari
wederom een ledenvergadering te houden.
In verband met de vraag van het al of niet
voortbestaan zijn de plannen voor een feest-
avond, het verdere winterprogramma en de
ritten voor het jaar 1958 voorlopig op losse
schroeven komen te staan. /

handen
ruw of schraal

HAMEA-GELEIIÏÖ5]
TAFELTENNIS

Het eerste herenteam van N.T.T.C. was vrij in
de 2e klas A en zal zaterdagavond in Deventer
de Zandweerd II ontmoeten. Dit zal een hard'e
dobber voor de Vordenaren worden. In 3e klas
C. bleek N.T.T.C. II weer uitstekend op dreef
te zijn. Zij wonnen thuis op overtuigende wijze
n.l. met 10—O van Wijk-16-3 uit Deventer. Mis-
schien kan in de komende ontmoeting welke,
te Deventer tegen D.T.T.C. VII wordt gespeeld
wederom een overwinning worden behaald?
Het derde (4e klas B.) liet de puntjes in Zut-
phen door met 10—O te verliezen van S.S.V.Z. II.
In de laatste wedstrijd van deze eerste compe-
titiehelft, welke in Lochem tegen de Toekomst V
wordt gespeeld zit allicht weer winst voor de
Vordenaren. Het a jeugd-team nestelde zich
weer in de kopgroep door thuis een klinkende
9—l zege te behalen op D.T.T.C. d uit Deventer,
hetgeen een mooie bekroning vormde van deze
eerste helft der competitie.

tanden



Heren adverteerders!
In verband met de kerstdagen, die dit
jaar voor ons erg ongunstig liggen,
verzoeken we u de advertenties voor
ons blad van 28 december

reeds maandag en dinsdag op te geven
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Uitgever Contact

ZANG- EN TONEELUITVOERING
Zaterdagavond gaven het Vordens Mannenkoor
en de toneelvereniging D.E.V. gezamenlijk een
uitvoering in het Nutsge-bouw. Ondanks het
zeer slechte weer was deze goed bezocht.
De voorzitter van het Vordens Mannenkoor, de
heer A. Bielderman, opende de avond met een
welkom aan de beschermheer, de heer H. W.
Emsbroek, en aan het ere-lid de heer J. Rerige-
link uit Doetinchem. Hij wees voorts op de te
houden contact-avond in februari a.s., waar
verschillende koren zullen komen en die alleen
toegankelijk is voor donateurs. Hij hoopte dat
hierdoor zich nieuwe donateurs zouden aanmel-
den. Hierna trad het Mannenkoor o.l.v. de heer
D. Wolters voor het voetlicht met een program-
ma dat uit 9 nummers bestond. Geopend, werd
met het bekende Zum Sanctus van Schubert,
gevolgd door het technisch nogal zware „Pie
Jesu" eveneens van Schubert. Het Ave Verum
van Mozart kreeg een extra applaus, niet in
het minst omdat dit nummer zo uitstekend ge-
bracht werd.
De populaire nummers „Klokke Roeland", het
Pelgrimskoor en de Gravers vormden ook nu
weer een dankbaar gedeelte van dit gevarieerde
programma. Met het indrukwekkende lied
„Gebed" van Handel, waarbij de dirigent tevens
voor de pianobegeleiding zorgde, werd dit alles-
zins verdienstelijk uitgevoerde programma,
waarop ongetwijfeld ijverig gestudeerd was, be-
sloten. Jammer dat het koor wat zwak bezet is.
Het bestuur van het Mannenkoor doet dan ook
een dringend beroep op de mannen van Vorden
om het koor te komen versterken.
Na de pauze was het de beurt aan de toneel-
vereniging „D.E.V." die met het toneelspel „Wij
weten niet alles" op de planken kwam. Het is
een stuk dat de strijd van de medische weten-
schap tegen de kwakzalverij tot hoofdthema
heeft. Het stuk speelt zich af in de huiskamer
van een zgn. kwakzalver, die voortdurend over-
hoop ligt met de dorpsarts. Eerst aan het slot
komt uit dat de kwakzalver ook een arts is en
wel een bekende chirurg.
Het stuk, dat gebracht werd onder regie van de
heer Joh. Harmsen, werd over 't geheel ge-
nomen uitstekend gespeeld. Vooral de rol van
'U- kwakzalver Garm Scheltema was in prima
handen. Jammer dat het stuk er niet al te best
in/at, waardoor de spanning er niet in bleef.
Ken compliment verdient D.E.V. voor de zeer
verzorgde toneel-aankleding.
De heer H. B. Emsbroek was aan het slot de
tolk van de aanwezigen toen hij de heer D. Wol'
ters, de leden van het Mannenkoor en D.E.V.
dank bracht voor deze mooie avond.

DODELIJK ONGEVAL
De 61-jarige H. uit de Wientjesvoort viel don-
derdag bij het snoeien uit een boom, waardoor
hij zijn nek wervel ernstig beschadigde. Hij werd
naar het ziekenhuis te Zutphen vervoerd, waar
hij een paar dagen later is overleden.

AANBESTEDING
Bij de gehouden aanbesteding voor een pastorie
voor rekening van de Ned. Herv. Gemeente
alhier was de inschrijving van de laagste aan-
nemers als volgt:
Pers. 1: Grond-, Metsel- en Stucadoorswerk:
Fa. G. Bargeman & Zn. ƒ 14.698.—.
Perc. 2: Timmer, en Smidswerk: D. Groot
Roesink ƒ 11.923
Perc. 3: Loodgieterswerk: Fa. Pongers ƒ 4814.—.
Perc. 4: Electra: Fa. Pongers ƒ 945.—.
Perc. 5: Schilderwerk: Fa. G. Boerstoel & Zn.
ƒ 2849.—.
Totale aanneemsom ƒ 35.229.—.
Architect is de heer Bakker alhier.
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ante s!
Wilt u rustig kopen?
Ga dan naar de zaak waar u zich
niet bek-af hoeft te lopen,
want wie de hoogste kwaliteit tegen
de laagste prijs wil kopen,
die moet bij Grootenboer aanlopen.

l grote fles slaolie ons bekende merk 125

250 gr. krenten 43
250 gr. rozijnen, de beste, 49
500 gr. prima bloem 24
l groot pak bakmeel
l groot blik aardbeien op sap 95
l grote pot kersen op sap 179
250 gr. suikerkransjes, heerlijk koekje 49
200 gr. fondantkransjes 49
100 gr. musketkransjes 45
100 gr. chocolade-kransjes 59
l groot pak kerstpudding 59

Tevens sucade, snippers, poedersuiker,
zoute pinda's, zoute dips, zoute bolle-
tjes, kaaswafeitjes, wijnen, likeuren,
enz., enz., enz.

Zutphenseweg Telefoon 415

A.s. zondag 2.15 uur

Vorden II - Vios B. l

Neem voor de
Kerstdagen een:

Kerstkrans,
Tulband,
Krentenbrood of
onze heerlijke kerst-
kransjes.

Gaarne vroegtijdig bestellen, wij zor-
gen dan voor de rest,

Bakkerij Hoornenborg
Telefoon 303

Kerstfeestuieringen

Jondagsschool „Jachin"

uur in de Herv. Kerk.
2e Kerstdag 230 uur in 't Medler en de
Wildenborch. Allen hartelijk welkom
Kinderen, die^Bjaar ook voor 't eerst naar
de zondagsschool wensen te gaan, worden
verwacht op zondag 12-1 '58.

Leiders en leidsters

Uw rubberlaarzen lek?
Wij maken ze weer abso-
luut waterdicht voor U!

Ook voor uw reparatie

Wüllink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel 342

Ver. Ophaaldienst van Huisafval
Viriel

Inplaats van woensdag 25 december
1957 en woensdag l januari 1958, wordt
het afval opgehaald op dinsdag 24 de-
cember en dinsdag 31 december 1957.

Het Bestuur

Wij hebben thans een grote sortering
in

KAARSEN
Reeds vanaf 35 et. per 20 stuks.

Zie etalage.

Gebr. Barendsen

Iets fijns voor de feestdagen!
Pekel vlees per 100 gram 55 et

Gebr. rosbeef „ „ „ 70 et
Gebr. varkens fricandeau „ „ 70 et
Gebr. varkens rollade „ „ 70 et

Gebr. runder rollade „ „ 70 et
Gebr. gehakt per 200 gram 60 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram Berliner leverwor&t 55 et

200 gram leverkaas 55 et
200 gr. tongenworst 55 et

200 gram rookworst aan stuk 55 et
„ „ Leverworst iets aparts 36 et

2 pakken eigen gesm. rund vet 100 et
500 gr. vet spek 85 et

500 gram fijne rookworst 180 et

Bestel uw Kerstrollade voor
maandagavond.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

M. Krijt, Dorpsstraat
Nieuwjaarsrollen.

Bij aankoop van een blik
nieuwjaarsrollen

een li
van 3

fles Schiiletje
voor 2.75.

Beperkt voorradig dus bestel of haal
een blik.

Smit, ZuQhenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

Aan al onze lezers wensen wij

ftretliye Izersidagcn^

Drukkerij Wolters en personeel. ,

VISITEKAARTJES nodig?
Dan naar Drukkerij Wolters*

?

Voor Kerst en Nieuwjaar!
Neem voor het zelf-
bakken kwaliteits grond-
stoffen* dat voorkomt
teleurstellingen en kost
minder*

We hebben alles voor U in
vooraad.

SMIT, Zutphenseweg
„Elke week iets nieuw*,

altijd wat goed*".

l April a.s. begint de opleiding tot

agent(e) van politie
te Rotterdam.

Aans te l l ingse i s en:

Mannen: Leeftijd 21 t.m. 28 jaar-
Minimum-lengte 1.73 m.

Vrouwen: Leeftijd 21 t.m. 28 jaar.
Ongehuwd
Minimum-lengte 1.65 m.

Afwisselend, sportief werk.
Behoorlijk aanvangssalaris.
Goede sociale verzorging.
Omgang met allerlei mensen. /
Opleiding voor rijbewijs.

Schrijft U eens een sollicitatie aan de Hoofdcommis-
saris van Politie, Haagseveer 23 te Rotterdam.

U ontvangt dan een folder over de Rotterdamse
Politie en alle gewenste inlichtingen.

lal van weidegronden lijden
aan koper-en kobalt-gebrek.

Het vee lijdt daaronder óók

en tenslotte de boer zélf
door te weinig melkproductie!

Strooi daarom

ko ba 11 h o u d e n d e
KOPERSLAKKENBLOEM

grasland elke 2.jaar 200*300 kg ha

bouwland „ 3 ;. 300-500

LANDBOUWKUNDIG BUREAU
VOOR SPORENELEMENT - MESTSTOFFEN
Velperweg 157 - ARNHEM - TEL. 20342

Wegens plaatsgebrek
moeten enkele berichten
overstaan tot volgende
week.

Wij ontvangen heden
zaterdag 21 dec.
weder tamme konij-
nen en tevens ge-
vraagd tegen een hoge
prijs hazen en wilde
konijnen.

Rftssel's
Pluimvee- en wildhan-

del
Telefoon 283, Vorden

Wouda's
opfokvoer en kui-
kenzaad, ochtend-
voer en pellets.
Het voeder, waar zo
gunstig over geoor-
deeld wordt.

A, W. UENK
Zutphenseweg
Telefoon 327

Alarmpistolen, en
-patronen, knalkurk-
pistolen en knalkurken.
Onbeperkt voorradig

Fa» Martens
sport- en wapenhan-

del

Gesloten
Café Lettink

Kerstavond
om 6 uur
en de
1e Kerstdag
de gehele dag.

Mevrouw!
Uw kamer mooi be-
legd met cocos, doet
zo warm aan. Vraagt
prijs en stalen.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Onderstaande bakkers maken hun geschte
clientèle bekend dat a.s. dinsdag 24 december
het brood voor de kerstdagen niet kan worden
bezorgd, daar het hun onmogelijk is de produk-
tie in één dag te bakken en te bezorgen.
Uw aller medewerking wordt beleefd gevraagd,
door uw brood en wat u verder voor de zondagen
mocht nodig hebben, 20 mogelijk bij uw eigen
bakker te halen, daar hij op uw afname rekent.
Voor heerlijk kersvers brood wordt gezorgd!
Bij voorbaat hartelijk dank voor [uw medewerking.

Schuppers, Schurink, Scholten
Ter Huerne, Voskamp

Een

prima sigaar
verhoogt de feest-
vreugde!
Ruime sortering.

Sigaren magazijn

Olthuys
(D. Boersma)

NU OOK

Jongens Noren
f 11.25, in alle maten

Gebr. Barendsen

VordensMannenkoor
Maandag 23 dec. en
maandag 30 december

geen repetitie.
Hervatting der repeti-
ties op maandag 6 jan.

wij wensen IL prettige feestdagen met iets

nieuws van

A. Wolsing, Vorden

van 2.25 tot 4.50
Nylons Ie keus f 1.95

Damesvest, wevenit
18.75

Damespullovers
in 10 kleuren, 10.95

Damespullovers
nieuwe kleuren en

modellen, 13.75

Damesvest
modern en

doorgeknoopt

24.85

Herenvesten
wevenit

vanaf 19.85

Herenpullovers
100 pCt. wol
vanaf 19.85

Zware

daniessportpullovers
16.85

Damesvesten
patentsteek

diverse kleuren

19.85

Damesondergoed
grote keuze.

Tima meer dan prima

Overhemden
No-iron

niet strijken

10.95

Na Kerstmis: Volop Vuurwerk. Koerselmai



Na de Kerstdagen volop Vuurwerk
bij JAN HASSINK, Raadhuisstraat 14

Allen, die onze huwe-
lijksdag, 14 december,
door hun blijken van
belangstelling, tot een
on .-ergetelijke hebben
gemaakt, betuigen wij
hiermede onze harte-
ijke dank

fam. Lenselink-
Groot Bramel

Voeden, Dorpsstr. 1.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond, tijdens de
ziekte en na het over-
lijden van onze lieve
vader, behuwd- en
grootvader

Jan Zweverink

Uit aller naam:
De fam. H. J Zwe-

verink

Vorden, dec. 1957.

Voor de vele blijken
vanmedelevenbetoond
bij het heengaan van
onze lieve zorgzame
vrouw, moeder, be-
huwd en grootmoeder

Gerritjen Oortgiesen

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
G. J. Haneveld

Vorden. dec. 1957.
D 139.

BIEDT zich aan, per
15 jan. , R.K. MEIS-
JE, 15 jaar, voor 3
dagen per week.
Br. onder letter B,
Bureau Contact.

D. J. Janssen, Vee-
en Varkenshandel,
Wiihelminalaan 12,
wenst allen een geluk-
kig Kerstfeest en een
voorspoedig Nieuw-
jaar.

Auto-rijschool „De
Reiger",
H. J. W. Diesvelt,
Hengelo (Gld.)
wenst allen prettige
Kerstdagen en een
zalig Nieuwjaar.

A.s dinsdag 24 dec.
na 3 uur

gesloten.
Tevens wensen wij U
allen een gezegend
Kerstfeest.

Barink's
Rijwielhandel

JE. Hylkema
Tandarts

Afwezig
tussen Kerstmis en
Nieuwjaar.
24 december GEEN
kinderspreekuur.

Te koop gevraagd een
2e-hands WASMA-
CHINE, geschikt voor
benzine-motor.
W. Rietman, B 88,
Hackfort.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
J. Nijenhuis b.h. zwem-
bad.

Te koop 2 toom BIG-
GEN. B. Zents jr.
Medler,

Te koop dr. VAR-
KEN, keuze uit 3, a.d.
telling 26 dec. B. Ver-
kerk, a.h. station.

CONTACT,
hét blad van Vorden.

BELANGRIJK.
Wegens ziekte van de bibliothecaris
worden de uitleningen van de C.J.M.V.-
bibliotheek tot een nader te bepalen
datum geschorst.

Vanaf heden t»m» 31 dec» a.s.

geven wij 20 pCt. kor-
ting op alle aanwezige
truien, pullovers, ves-
ten enz.

En 10 pCt. korting op alle an-
dere artikelen.

Flanellen lakens 2-pers. f 7,60

Geruite flan. „ „ f 8.95
Crep Nylons f 5.85

Ook de lichtere kleuren
d'orna, de sterkste nylons
vanaf f 2.95.
Alle maten en kleuren.

MOMBARS, Kranenburg, Tel. 279

Denkt U
HEDENAVOND
aan het

Balgooien
om krentenbrood en
gebak

Aanvang 7 uur.

W. VOSKAMP
Bakkerij, Molenweg

M^BBH^B^BEHHK9HH^^^HI0HBMH9BMiHHHMHBî BHIB^HH

De pluimveehoiider ondervindt,
Testcross Combi wint.

Regelmatig onderzoek op sombi-
natie geschiktheid is van het
grootste belang voor onze pluim-
veehouderij.
De Testcross Combi groep houdt
zich reeds 3 jaar bezig met dat
onderzoek en de resultaten zijn
verrassend.

Proef 1956—'57 arbeidsinkomen
Beste kruising in 329 dagen f 8.43
Slechtste kruising in 329 dagen f 2.35

Verschil arbeidsinkomen f 6.08

Voordeel H,R. Testcross:
grote bedrijfszekerheid,
grote eieren, beste produktie,
grote slachtwaarde.

Voordeel W.R. Testcross t
grote eieren en hoge produktie,
lager voerverbruik,
hoge bedrijfwinst.

Testcross wordt afgeleverd met certi-
ficaat W.H.K. Na overleg gelegenheid
tot het opfokken van uw jonge hennen.

JOH. LUIMES
Lankhorsterstr., Hengelo-Gld.
Dennendijk 7, Warnsveld

Voor

Nieuwjaarskaarten
naar

JAN HASSINK

Voor de a.s. feestdagen zijn wij
ruim gesorteerd in:

kerststukjes,
bloeiende planten, snijbloe-
men, kerstbomen in div*
maten, losse hyacinthen
en tulpen, kerstgrafstukjes

Bloemisterij van Kesteren
Zutphenseweg 87, Tel 206|

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

Voor de Kerst en
Nieuwjaar!

Potten Knakworst
Anton Hunink's knakworstjes per
paar 40 et.
Potten zure Haring
Heerlijke Kerstkransjes, 250 gr. 49 et
Diverse soorten zoutjes
Heerlijke belegen volvette kaas,
100 gram 33 et.
Zwaardemaker's Bisschopwijn
1 fles Spaanse wijn en 1 pot abri-
kozen of druiven f 3.60
250 gr. vers gebrande pinda's 59 et.
Nieuwjaarsrolletjes

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad, Telefoon 232

Verlovmgs-
%/ngen

TBL.272 VORDCN

Voor de Kerstdagen:
Elektrische Kerstboomver-
lichting,
Wafelbakijzers,
Radio en Televisie

Technisch Bureau

P. DEKKER
Telefoon 253

,Corcordia" Hengelo-Gld
heden zaterdag 21 december
DANSEN

Orkest „The Moocichers''

Ruime sortering
Kerstgroepen, Kerstboom-,
Wand-en Tafelversieringen
Lametta-slingers vanaf 9 et.
Tevens Kerst- en Nieuw-
jaarskaarten.

Aanbevelend,

Pb. J. Sessink, Kranenburg

Antiek te koop gevraagd.
Ronde tafels, kabinetten, hoekkastjes, bu-
reau's, klokken, stoelen, ladenkastjes, tin- en
koperwerk, kristal, lampen, porselein, glazen-
kasten, kisten, tegels, gouden en zilveren
voorwerpen, theestoven enz.

Th. MIGCHELBRINK
Schoolstraat 13, Zevenaar
Tel. 08360-3208

Evenals andere jaren zijn wij ook
mi weer ruim gesorteerd voor iedere
smaak en elke beurs \

Voor oliebollen en poffertjes:

Bloem, Gist, Slaolie,
Krenten, Rozijnen,
Sucade.

Wijnen en likeuren en prima sterke
dranken! Voor hartige hapjes: toast,
mayonnaise, vis en gesneden vlees-
waren.
Tevens wensen wij U allen een Zalig
Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar.

Beleefd aanbevelend,

P. B. Schoenaker, Kranenburg

Kaarsen
Drogisterij „De Olde Meulle'

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Onze zaak is gesloten:
24 december (Kerstavond)

om 7 uur n.m.
en 25 december (1e Kerstdag)

gehele dag

Hotel Brandenbarg

Voor de a.s, feestdagen zijn wij
ruim gesorteerd in alle soorten

Dranken en
Likeuren!

J. A. Eykelkamp, Medler

School ml Bijbel
't Hoge

Kerstfeestviering
in Irene op maandagmiddag
23 dec., aanvang half twee.

De kinderen, die in 1958 op school
hopen te komen, worden ook verwacht.
Ouders en belangstellenden hartelijk
welkom.

Het Bestuur

R. J. KOERSELMAN

Speciale aanbieding
Woor de feestdagen!

•

Bij aankoop van l fl. Castil-
lo zoete rode wijn van f 2.95
l fl. prima advokaat voor
slechts f 1.98.

Niet l rol, maar 2 rollen
Stereo Beschuit voor 29 et.
bij aankoop van 3 pakjes
Dolfijn margarine samen
f 1.14, hierbij nog 15 N.G.V.-
zegels.

Een pak Honigs Bakmeel
van 43 et voor 25 et bij aan-
koop van één f 1. Dolfijn sla-
olie voor f 1.78, met nog 20
N.G.V.-zegels.

Leuensmiddelenbedrijf

G.H.Hilferink

A.s. zondag 22 dec. competitiewedstrijd

Ratti l - Halle l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Voor de a.s. Feestdagen
IS HET ADRES VOOR

Jenever, Brandewijn,
Citroen, Oude Jenever,
Advocaat, Boerenjongens,
Likeuren en Bier

Café LETTINK

Wij hebben een grote sortering:

Kerst-artikelen
voor uw Kerstboom,
Kersttafel en
Kerststukjes.

*
Jan Hassink

Raadhuisstraat H

H. H. Veehouders.
Voor uw koeien:
kapbroeken, klauw-
beschermers, poot-
riemen, enz. enz.
fa G. W. LUIMES

Telefoon 421

VERLOREN:
bruine portemonnaie,
met ritssluiting, met in-
houd. Gaarne tegen
bel. terug bez.
Ruurloseweg 3.

Te koop toom BIG-
GEN bij H. Linden-
schot. Linde.

Te koop 2 volbl.
dracht. VAARZEN,
kalftijd 29 dec., t.b.c.-
en abortus-vrij bedrijf,
vierkant stempel, bij
D. A. Lenselink, E 20
Vorden. tel. 571.

Een toom beste BIG-
GEN bij H. G. Olt-
voort, D 82 Wilden-
borch.

ƒƒ. H. Boerenzoons.
Een leren vest van
f. 55.— voor op de
tractor, lekker warm.

fa* G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Te koop een toom
BIGGEN, G J. Maal-
derink, Almenseweg.

Te koop r. b. zwaar
STIERKALF.
H. Kreunen, D 84.

Te koop nuchter r.b.
STIERKALF.
W. Bourgonjen, B 100

Te koop een VIER-
DEL van een koe.
H. M. A. Helmink,
E 79.

Vers gedorst HA-
VERSTRO te koop.
H. Bosman,
bij 't zwembad.

Te koop:
SCHUURTJE, ook
geschikt voor garage
of werkplaats, 3 mtr.
x460 mtr., tevens
gevr. grote KACHEL
voor werkplaats.
A. Wesselink. Tim-
merbedrijf, Hengelo
Gld. Telefoon 490,
Vorden.

Schaatsen en
schaatsmonturen,
fantastisch, mooie en
goeie.

fa* G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 421

Gezocht een net
MEISJE, voor 2 halve
dagen (voormiddag)
per week.
G. W. Brinkman, Zut-
phensew. 56, Vorden.

Gevraagd net burger-
kosthuis of -kamer en
kookgelegenheid, voor
jongelieden, die wen-
sen te huwen,
Br. No. 10, Adv. Bu-
reau te Slaa.

Mevrouw!
Het adres voor Di-
vans, rookstoelen,
haardfauteuils, alle
soorten matrassen,
Ook voor reparatie;
fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421.

Stookt

Shell
Petroleum

Gebr. Barendsen



Grote sortering Kerstartikelen Koerselman
HAAL

uw brood
voor de kerstdagen!
U ontvangt dan VERS brood.
Niet bezorgen betekent? de
hele dag bakken; dus u ont-
vangt, op wat voor tijdstip u
het ook haalt, lekker vers brood

ECHT kerstbrood
echt kerst-krentenbrood
echt kerst-wittebrood.

Brood halen - 't scheelt u bijna een dag
wat versheid betreft.

Haalt dus voor de feestdagen het
beste wat u krijgen kunt, echt lekker
kerstbrood van

BAKKER SCHURINK
Telefoon 384

Doe uw bestellingen voor kerst-
brood en -gebak vandaag nog!

Ziet onze
kerstetalage.
Kerststukjes met
kaarsen vanaf 1.75,
Kersttulpen,
Hyacinthen, Cycla-
mes en Begonias.
Vergeet niet uw kerst-
boom te kopen bij

Derksen, Zülphensw.

KERST

kaarten
lopers
tafellakens
servetten
rood, wit en
groen crepe
pakpapier
lint
kaarsen
stalletjes

Flitter.
Kalenders en Agenda's 1958.

Fa. Hietbrink, Tel. 253

R. J. Koerselman

r
Voor Kerstbrood,
Kerstkransen, Zwaanhalzen,
Tulband en ander gebak

HET OUDE ADRES

Fa. H. J. Scholten
Het Hoge 24, Telefoon 394
Vorden

Wilt U a.u.b. vroeg be-
stellen voor Kerst en
Nieuwjaar?

J

Nutsbibliotheek Vorden.
Heden 95 nieuwe boeken. 10 cent per
boek voor de romans enz. 5 cent voor de
kinderen. 15 cent voor de Engelse boeken.
25 cent inleggeld.
Geopend zaterdag van 4 — 5.30 uur, dinsdag
van 4.30—5.30 uur.
Medlerschool vrijdags van 3.30—4.30 uur.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen /

Voor ae feestdagen
brengen wij

een beperkt aantal
japonnen voor halve
prijzen.
*
Op alle overige japonnen
f 5.- korting. .

*Kerstaanbieding in nylons
per paar f 3.50, 2e paar voor
halve prijs,

dus 2 paar voor f 5.25
uitsluitend eerste keus, zonder
fouten!

Kerko No^iron overhemden
voor f 15*90 in wit*
Het enigste overhemd dat zichzelf
strijkt! Alleen verkrijgbaar bij

Looman, Vorden

Pardijs heeft voor u
voor (L* a. s. feestdagen l

ht sortering vleeswaren van
n Hunink

o.a. Gelderse gekookte Ham, gelardeerde Lever, Ber-
liner leverworst, Saksische leverworst, ongerookte
Boerenmetworst enz. enz.

Alles kersvers en gegarandeerd houdbaar gedurende
de kerstdagen!

Geweldige sortering koekjes en snoep
o.a. Kerstkransjes van Kreijenbroek, Chocolade-, Mus-
ket- en Fondantkransjes.

Bij de borrel:
grote en kleine toast -}- belegging, blikjes sardines,
zalm, makreel, haring in mosterd, pikante en tomaten-
saus, zoute koekjes, blikken knakworst enz. enz.

Vraagt ons advies!
Enorme keus Binnen- en Buitenlandse wijnen,
Advocaat, Limonades, Tonix, Grols Bier.

Heerlijke belegen volvette kaas!
Wij wensen U allen prettige feestdagen toe !

Adverteren is duur, zegt men,
maar NI ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u u i te inde l i jk veel meer l !
Een goed opgestelde adver tent ie , geplaats t in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. t r e fkans .

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad uoor Vorden

Met ingang van 2 januari geven wij weer
gelegenheid tot inschrijven voor

autorijlessen.
De theorielessen zijn elke dinsdagavond om half
acht in café „de Zon".
Ook gelegenheid voor inschrijven voor vrachtauto-,
bus- en motor- (scooter) lessen.

Belt u even no. 06752-358.

George Seesing, Ruurloseweg, Vorden

CENTRA
laat de prijzen vallen.

Patent bloem, 500 gr,, 24 et.
Cacao, per pakje, 100 gr., 33 et.
Thee, per pakje, 100 gr., 55 et.,
Rijst, 500 gr., 33 et.
Havermout, 500 gr., 27 et.
Erwten, 500 gr„ 25 et.
Bramenjam, per pot, 59 et.
Droptoffee's 200 gr., 39 et.
Leverpastei, Keurko, per blik, 49 et.
Vijgen, 250 gr., 24 e t ,
Spinazie, per blik, 59 et.
Zachte zeep, per doos 39 et.,

Ruime keuze in wijnen, likeuren, boe-
renjongens, rozijnen en kersen op sap.
Slaolie, krenten, rozijnen, sucade-snip-
pers, bigarreaux, poedersuiker, cake-
meel, zelfr. bakmeel enz.

ONVERANDERD:
Op elke gulden aan boodschappen, als U
wilt, een spaarcoupon van een dubbeltje.
Tien gulden gespaard, veel meer waard.

T. van der Lee - Tel. 420
't Hoge 56

hebben wij kerstversiering,
Kerst- en Nieuwjaarskaar-
ten en

STUKKEN GOEDKOPER

N. J. KEUNE
Stationsweg l

Kerstavond en Ie Kerstdag

GESLOTEN.
2e Kerstdag vanaf

2 uur geopend.
Cafetaria Voskamp

Molenweg 43

Voor de komende
feestdagen

grote sortering
in diverse
DRANKEN.

Proeft onze
heerlijke citroen
eens.

Darouermex
het afdoende middel tegen
maden, wormen en spoelwormen

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Wij hebben alle
huishoudelijke artikelen,
elektr* kachels, stralers,
strijkijzers en lampen,
wasmachines enz,

S. Oelen, 't Hoge
Onze zaak is 30 en 31 decem-
ber gesloten.

^ Reiger"
voor aiterijlestti.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
19.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.

Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen .an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

doet het meer te voet

moor met ld

TRflGTER
v/ug. goedkoop en goet/S

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen! Vraagt prijs.

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden. Telefoon 283

Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houttnarkt 77,

Zutphen

NATTERMANN'S

BRONCHICUM
F 2. PER FLACON

DROGISTERIJ

„De • Olde Meulle'
J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Prima
Sterretjes
9 en 15 et per
pakje.

Koerselman


