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ADVERTEERDERS, OPGELET!
In verband met de kerstdagen, die dit jaar
voor ons bedrijf zeer ongunstig liggen, moet
Contact volgende week reeds op woensdag ge-
drukt worden. De bezorging door de post ge-
schiedt op zaterdag.
We willen de adverteerders er op wijzen dat
we de advertenties gaarne zo vroeg mogelijk
in ons bezit hebben, liever nog maandag dan
dinsdag. Voor bijzondere gevallen kan men
zijn advertentie nog woensdagmorgen op-
geven, doch in geen geval later dan 10 uur.
Wie in dit nummer, dat dus 27 december uit-
komt, zijn nieuwjaarswens wil plaatsen, dient
dus ook met het bovenstaande rekening te
houden. Waarschijnlijk zullen we geen tijd
hebben de nieuwjaarsadvertenties bij u op te
halen; wil u ze dus even opgeven? Telefoon
1404.
Bij voorbaat hartelijk dank!

KERSTFEEST PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagmiddag vierde de afd. Vorden kerst-
feest met de ouden van dagen en de genodig-
den van de bejaardenkring.
De Nutszaal was stemmingsvol versierd en
een prachtige kerstboom prijkte op het toneel.
De presidente, mevrouw Pelgrum—Rietman,
heette de zeer talrijke aanwezigen hartelijk
welkom. Daarna werd gezongen: „daar is uit
's werelds duistere wolken". Vervolgens las
mevr. Jansen—van Soest het kerstevangelie
en sprak hierbij een toepasselijk woord.
Het zangkoortje, onder leiding van mevrouw
Klein Brinke—Gotink, zong verschillende
kerstliederen.
In de pauzes werden de aanwezigen ruim-
schoots getrakteerd. Daarna vertelde mej.
Scheltens een mooi kerstverhaal.
Na gezamenlijk zingen van ,,Ere zij God",
nam de heer Teunissen het woord. Hij be-
dankte namens alle bejaarden voor de zeer
mooie en gezellige middag. Mevr. Haverkamp-
Olthuys bood namens de dames van het zang-
koortje, mevr. Klein Brinke een plant aan voor
de goede leiding en de gezellige repetities bij
haar aan huis.
Tenslotte bedankte mevr. Pelgrum allen die
geholpen hadden deze middag zo uitstekend te
doen slagen.

BIOSCOOP
Zondag 21 december draait er een film uit de
vrolijke studentenstad Heidelberg. ,,Vergiss
mich nicht", is een film over jonge mensen,
hun liefde voor de moderne muziek, humor en
vrolijkheid.
Op de tweede kerstdag kan men 's avonds
naar de film „Santa Lucia" gaan kijken. Het
is een soort detectivefilm, maar dan van een
vrolijk soort: zonder lijken en dergelijke. Er
komt veel humor aan te pas en de beroemde
tenor Vico Torriani zingt zijn mooiste liederen.

KERSTFEESTEN
De vereniging voor Vrijzinnig Hervormden
houdt a.s. maandagavond haar kerstfeest in
het Nutsgebouw, onder leiding van Ds. Rip-
haagen.
Eerste kerstdag wordt 's middags het kerst-
feest in de kerk gevierd met de kinderen van
de zondagsschool in het dorp.. Tweede kerst-
dag in de kapel van de Wildenborch en in de
Medlerschool.

VEILIG VERKEERSAVOND J.B.T.B.
De Jongen Boeren- en Tuindersbond van de
A.B.T.B, hield een Veilig Verkeersavond
waarvoor ook de leden der r.k. Boerinnenbond
en A.B.T.B. waren uitgenodigd.
De heer G. Seesing, Autorijschoolhouder, al-
hier, gaf op duidelijke wijze een inleiding over
het verkeer. Hij behandelde vooral de voet-
gangers en de wielrijders in het verkeer, waar-
bij hij verschillende nuttige wenken en raad-
gevingen gaf.
Van de gelegenheid tot vragen stellen werd
druk gebruik gemaakt. Het was voor allen een
leerzame avond.

Verkoudheid
van neus, keel of borst,
snuift en wrijft U weg met

EINDLES CURSUS „FIJNE KEUKEN"
Maandagavond werd in café Schoenaker de
eindles gehouden van de door de r.k. Boerin-
nenbond georganiseerde cursus „Fijne Keu-
ken", waarbij de heren der dames-cursisten
waren uitgenodigd om te komen proeven.
Het diner werd alle eer aangedaan. De oudste
der cursisten bood bij deze laatste les een
prachtig boekwerk aan de cursusleidster,
mevr. Op den Akker aan, waarbij zij haar
dank bracht voor het genoten onderwijs.

KERKDIENSTEN zondag 21 december.
Hervormde kerk.

4e adventszondag 10 uur Ds. J .H.Jansen.
Bed. Hl. Doop.
7.30 uur Bijzondere adventssamenkomst.

Kapel Wildenborch.
10.15 uur Ds. J. M. Gerritsen v. Wichmond.

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 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Ie Kerstdag
Herv. Kerk 10 uur Ds. J. H. Jansen.
2.30 uur Kerstfeestviering Zondagsschool.
7.15 uur Ds. L. Hoving van Ruurlo.
Geref. Kerk 10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

2e Kerstdag
Herv. Kerk 10 uur Ds. E. J. Duursema en
Ds. J. H. Jansen.
2.30 uur Kerstfeestviering in Wildenborch
en Medlerschool.
Geref. Kerk Gezamenlijke dienst in de Herv.
Kerk.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 20 dec. van 5 uur tot en met
zondag 21 dec. Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236
Ie Kerstdag Dr. Lulofs.
2e Kerstdag Dr. de Vries.

Aan de patiënten wordt verzocht zich
voortaan tijdens de zondagsdienst,
ook met boodschappen voor beval-
lingen, uitsluitend tot de dienstdoen-
de arts te wenden.

Zondaj^lienst dierenartsen.
Zondag 21 dec. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soes^^l. 06753-420.
Ie Kerstdag ^Pfeoest en Wechgelaer.
2e Kerstdag Reichman en Wechgelaer.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 149 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 55 — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Burgelijke stand v. 12 t.m. 18 dec.

Geboren: d. van J. Smeenk en H.C. Korten;
z. van H. F. G. Robbertsen en H. Huurne-
man; z. van G. J. Wullink en G. Boven-
schutte; d. van K. Hietbrink en J. H. Groot
Jebbink; d. van G. J Brummelman en H. A
Nieuwenhuis.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd : H. J. Schut en T J. de Bruijn ; M. J
Bouwmeester en G. J. Nijhuis ; H. A. Wee-
nink en J. de Vries.
Overleden: P. J. Roemers, m. 62 jr. , wed n
v. M.M.Mal ina ; overl. te Zutphen.

KERSTAVOND
GEREF. JEUGDVERENIGINGEN

Onder grote belangstelling voerden de ge-
zamenlijke Geref. Jeugdverenigingen donder-
dagavond in de Geref. kerk een Kerstdecla-
mator inm uit onder de ttiel „Een licht der
Lichten". Sopraan- en tenorsolo's, zang van de
kleine meisjes in een duet, diverse spreek-
stemnien met samenzang van de aanwezigen
wisselden het programma af, alles muzikaal
o m l i j s t door orgel en trompet. Ds. Duursema
hield een toespraak naar aanleiding van een
gedeelte uit het Mattheusevangelie.
De jeugd kan dan ook zeer zeker op een ge
slaagde adventsbi jeenkomst terugzien.

BEKROOND
On de tentoonstelling in Enschede, uitgaande
van de Konijnen-, hoenders-, duiven- en ca
via 's vereniging behaalden leden van de Vor
densc Koni jnen- en Kippenlokvereniging de
volgende successen. Konijnen: Wit Vlaamse
Reus: A. J. Florijn met ram jong G; idem
met voedster, jong GG; Wit Weners: W
Tragter, ram jong 4 ZG; idem ram jong
ZG; idem voedster jong 3 ZZG; Blauw We
ner: G. W. Tragter, ram jong l GG; Zwar
Wener: B. Schouten, voedster jong l ZG.
Kippen: Leghorn: H. Doornink met p a t r i j
Ned. hanen jong 3 ZG, 5 GG en G. Doornink
met Patr. Ned. Hennen jong l ZG en extra
„Oneto" prijs.

Bijzondere
Advents-bijeenkomst

op a.s. zondag 21 december
7.30 uur in de Herv. Kerk.
Adventsboodschap van Dr. M. A.
Ysseling, Rector van het Baudar-
tius Lyceum te Zutphen.

Kerstverhaal door Ds. J. Langstraat
Opening en Sluiting door Ds. J. H. Jansen
Zang door het koor van papoea-
jongeren uit Nieuw Guinea.
Gemeentezang begeleid door orgel en
trompet.

Iedereen is hartelijk welkom.

40-JARIG JUBILEUM
Op l januari 1959 zal het 40 jaar geleden zijn
dat de heer G. J. Assink bij Baron van Dorth
tot Medler in dienst trad als jachtopziener-
bosbaas. Hij begon zijn loopbaan als jacht-
opziener op 2 januari 1914 bij Dr. van Dissel
te Lochem tot l januari 1916. Vanaf die datum
tot l januari 1919 was hij in dienst bij Baron
v. d. Borch tot Verwolde „Huize Vorden". Tot
op heden is hij nog in zijn tegenwoordige be-
trekking werkzaam.
De heer Assink die als een plichtsgetrouw
ambtenaar bekend staat en ook bij zijn col-
lega's in hoog aanzien is, hoopt op 11 januari
1959 zijn 68ste verjaardag te vieren.

VOORLICHTING
AAN DE VARKENSMESTER

Voor een geheel gevulde zaal van café ,,De
Zon" heeft de heer Claessen uit Deventer,
directeur V.V.M. (Voorlichting Vereniging
van Molenaars) dinsdagavond een causerie
gehouden over /' ^/geding en huisvesting van
varkens. Deze b^fcPtomst ging uit van de fa.
Kluvers alhier. ^^^
De heer Claessen behandelde op bevattelijke
wijze de verschillende voedeimethoden en de
voeders, welke bij^^g varkensmesterij ge-
bruikt worden Qjfcte voldoen aan de eisen
van hard of zacWRacon. Ook besprak hij de
wijze, waarop de Tarkens het best gehuisvest
kunnen worden.
Deze leerzame causerie, welke met grote aan-
dacht gevolgd werd, zal ongetwijfeld zijn nut
hebben afgeworpen.
Aan het slot werd een aantal vragen door
spreker naar genoegen behandeld. Alle aan-
wezigen werden voorts op enkele gratis con-
sumpties onthaald.
Gezien de belangstelling voor dit onderwerp
zal op 14 januari a.s. nogmaals hierover door
spreker een lezing gehouden worden.

Huidgenezing
Hu idzui verheid-Hu idgezondheid

RLJROL
Houdt de winter uit handen en voeten

VOETBAL
Vorden I heeft Vios l uit Beltrum /ondag met
een verdiende 4—1 nederlaag; huiswaarts ge-
s tuurd . Vorden verdiende de overwinning
door haar hetere spel en doordat de enigszin
gewijzigde voorhoede het de/.e middag lang
niet . onverdienstelijk deed. Met rust was de
stand 2—1 voor Vorden, dat 2 invallers telde
Na de rust wist Vorden nog 2 doelpunten aai
de score toe te voegen. In de achterhoede was
het vooral Uenk, die in menige gevaarlijke
s i tua t ie redding wist te brengen. De Vordense
d o e l p u n t e n werden gescoord door Dimmen-
daa l , N i j e n h u i s (2) en midvoor Velhorst, wel
ke laatste zich op deze plaats bijzonder actief
toonde.
Een gehavend Vorden II wist in Wichmond
tegen Socii II door een gelijk spel (3—3) op
ren punt je beslag te leggen. De reserves ston
den a a n v a n k e l i j k met 2—0 voor, welke later
onige/et werd in een 3—2 achterstand. Even
voor het einde maakte Joh. Stapper de gelijk
maker.
Yorden A won in een vriendschappelijke wed
s t r i j d met -1—1 van Vios A, terwijl B in Steen
deren niet 3—1 verloor van Steenderen A.
A.s. /ondag is Vorden I v r i j , terwijl Vorden II
de belangri jke u i tweds t r i jd tegen Steende
ren 11 speelt. De reserves moeten deze wed
strijd w innen om in running te blijven.
Vorden A speelt thuis tegen Grol A en kan
hier wel een l puntje thuishouden. Vorden B
k r i j g t Xelhem A op bezoek.

huid?
Babyderm-zeep

PROP AGANDA-FEESTA VOND
B.O.L.H. EN B.O.G.

Voor een goed bezette Nutszaal heeft de afd.
Vorden van de B.O.L.H. en de B.O.G. vrijdag-
avond de gezamenlijke jaarlijkse feestavond
gehouden.
De presidente van de B.O.L.H.. mej. D. Rossel,
opende de avond en heette Dr. Samberg, Em.
predikant van de Herv. Kerk uit Delden (O.)
alsmede de afgevaardigden van de zusterver-
nigingen uit de omgeving in het bijzonder

welkom.
Dr. Samberg hield in het Achterhoeks dialect
jen causerie over het onderwerp ,,De proble-
men van het platteland van thans".
Spr. stond stil bij de vele veranderingen die
zich op het platteland voltrekken, zowel in
technische als in sociaal opzicht. De mensen
veranderen sterk, maar of het allemaal winst
is? Blijf je zelf en draag zelf verantwoordelijk-
heid, zo besloot spreker.
Vervolgens werd door leden van de B.O.L.H.
en B.O.G. het toneelstuk ,,In 't Witte Paard"
(lm weissen Rösl") voor het voetlicht gebracht
onder regie van E. Klumper, die zijn sporen
op dit gebied wel verdiend heeft.
Dit was duidelijk merkbaar aan de opvoering,
welke evenals de eerste avond voor de
G.M. v. L. weer een groot succes werd. De
rollen zaten er goed in hetgeen het spel ten
goede kwam. Er werd vlot en vooral door de
goedgekozen hoofdrolvertolkers, dikwijls uit-
stekend spel gebracht. Mede door de genoeg-
lijke inhoud van dit ook als operette bekend
stuk, hebben de talrijke aanwezigen er een
gezellige avond mee beleefd. Hiertoe werkten
de speciaal voor dit stuk gebruikte sfeervolle
decors en de kleurrijke Beierse kostuums me-
de. Het muzikale gedeelte van deze avond
werd verzorgd door de heer D. Bretveld uit
Hengelo (G.).
Tussen de bedrijven door brachten de drie
zingende zusjes uit Hengelo (G.) enkele zang-
nummers ten gehore, die door het publiek met
een hartelijk applaus werden beloond.
De voorzitter van de B.O.G., de heer Pelgrum,
bracht tenslotte allen, die medegewerkt had-
den tot het slagen van deze avond, hartelijk
dank. De regisseur, de heer E. Klumper en de
conciërge van het Nutsgebouw ontvingen elk
een enveloppe met inhoud.

IJSVERENIGING „WILDENBORCH"
Onder voorzitterschap van de heer B. Barge-
man hield de Wildenborchse IJsvereniging in
het Verenigingsgebouw aldaar, haar jaarver-
gadering, waarvoor een behoorlijke belang-
stelling bestond.
De voorzitter deed verschillende mededelingen
betreffende het a.s. seizoen. Het bestuur stelde
voor om in verband met de gestegen onkosten
o.a. door aankoop van noodzakelijke materia-
len, het ledengeld met ƒ 0,50 per lid per jaar
te verhogen, waarmee de vergadering akkoord
ging. De jaarlijkse contributie bedraagt thans
dus ƒ 1,50. Voor nieuwe leden, die zich nog
voor l januari a.s. opgeven werd het ledengeld
vastgesteld op ƒ 2,50, terwijl dit voor nieuwe
leden, die zich na die datum opgeven ƒ 3,50
bedraagt. Is men een jaar lid. dan wordt dit
nadien ƒ 1,50 per jaar.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden
de aftredende leden, de heren B. Bargeman,
voorzitter; G. J. Zweverink, secretaris en B.
Berenpas, penningmeester, met algemene stem-
men herkozen.
Het ledental der vereniging bedraagt thans
ruim 80. Verschillende nieuwe leden gaven
zich nog op. Het bleek, dat de toestand der
kas gezond was, er is een batig saldo.
Aan de baan werden in het afgelopen jaar ver-
schillende verbeteringen aangebracht; de bin-
nen- en buitengracht zullen thans worden ver-
licht, er zal muziek aanwezig zijn en er zullen
vermoedelijk ijs en weder dienende weer wed-
strijden worden verreden. Voorts werd een
nieuwe pompinstallatie aangeschaft, terwijl
eveneens een nieuwe sproeiwagen werd ge-
kocht, waardoor het thans mogelijk is om het
ijs in zo kort mogelijke tijd weer in conditie
te brengen.
Getracht zal worden om een persoon aan te
stellen voor de kassa op zaterdag en zondagen.

KINDERKERSTFEEST K.A.B. EN K.A.V.
Het jaarlijkse Kinderkerstfeest voor kinderen
van K.A.B, en K.A.V. leden werd ditmaal
wegens omstandigheden vervroegd en vond
nu zondagmiddag j.l. plaats in zaal Schoen-
aker.
Voorzitter J. C. van Langen kon tegen 2 uur
vele kinderen welkom heten, terwijl ook ver-
schillende ouders aanwezig waren. Hij wenste
allen een genoeglijke middag, waarna de kin-
deren allereerst werden getrakteerd op snoep.
Vervolgens draaide de heer Wal uit Doetin-
chem verschillende leuke kinderfilmpjes o.a.
over Mickey Mouse, waar hartelijk om ge-
lachen werd.
In de pauze liet de jeugd zich de warme choco-
lademelk goed smaken.



Kerst-artikelen kersttafel Jan Hassink
Orcon's Kledingindustrie

Hengelo-GId.
vraagt voor spoedige indiensttreding:

bekwame naaisters
leerling naaisters

en

controleuse
Aanmelden: Wichmondseweg 2 van 9—12 en 2—5 uur.

Belangrijke Veiling
van Ijzerwaren en Gereedschappen.

W. J. Kok, veilinghouder in machinerieën te Apeldoorn, zal op
maandag 22 december 1958, 's morgens van 10 —12 uur en 's
middags van 14—17 uur in de zaal van het Hotel „Het Wapen
van Gelderland" (W. Bakker) aan de Dorpsstraat te VORDEN,
t.o. van deurwaarder H. Roza te Zutphen,

publiek bij opbod a contant verkopen:
diverse goederen w.o.: z.g.a.n. 3 pk electromotoren, liohtnet-
motoren, bankschroeven, grote partij lijmklemmen van20cmt.m.
200 cm spanwijdte, grote partij verfkwasten, partij hout- en
slotschroeven, machinebouten, waterslang, drijfriemen, cirkelzaag-
assen (lichte en zware uitvoering), cirkelzagen, hand- en trekza-
gen, grote partij houten en ijzeren schaven, rollen licht- en
krachtkabel, dozen dop-, steek- en ringsleutels, zware sokketangen,
stenseltangen, bachosleutels, vijlen, borstboormachines, slijpmachi-
nes, booromslagen, sets hout- en ijzerboren, grote partij Speel-
goedauto's (met en zonder batterijen), wereldbollen, licht- en
krachtmeters, tijdklokken, sets houtbeitels, kistjes met diverse
sloten en scharnieren, partij nieuwe deuren en kozijnen, gereed-
schapskisten, kruissleutels, sets schroevendraaiers, div. electrische
materialen, geldkistjes, enz., enz., teveel om te beschrijven.

Bezichtiging een uur voor de verkoop.

Belangrijk nieuws van
RIJSCHOOL

H.B.S.
Met ingang van heden gelegenheid
tot het opgeven voor

Rijlessen op vrachtauto
NIEUWE „OPEL BLITS" 1958
ter verkrijging van het

Rijbewijs voor vrachtauto
en autobus.

Opgeven :

H
B
S

ADDERS, Isendoornstr., Zutphen
Tel. 4696

RINK v*d*t Kampweg 1. Brummen
Tel. 270

EESING, Galléestr. H, Vorden
Tel. 1414

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden ivordi!

PROFITEERT NU!
Bijzondere voordelige
aanbiedingen:
Fabrieksrestant Jongens jassen in Loden en Velours
prima kwaliteit, vlotte modellen, maten 4 tot 17,
leeftijd 6 jaar, normale prijs 29.50 nu slechts 17.50
kleine stijging per maat

Wollen Kamgaren Dames rokken, in beige, zwart
en anthraciet, normale prijs 23.65 nu slechts 14.90
Wollen Tweed rokken, normale prijs 21.90
nu slechts 13.90

Zeer fijne geminderde nylons, in de maten 9—
51 gauge, 30 dernier wandelnylon
60 gauge, 15 dernier avondnylon
normale prijs 3.50 nu slechts 1.95

Reclame aanbieding Hoofddoeken, Schotse ruiten
slechts 98 et

Wij maken van Uw lege bakjes
4) weer een aardig Kerststukje»

Blofösterij Van Kesteren, Telef. 1206
Zutphenseweg 87

Evenals andere jaren zijn wij ooft nu
weer ruim gesorteerd voor iedere
smaak en elke beurs/

Voor oliebollen en poffertjes:
bloem, gist, slaolie, kren-
ten, rozijnen en sucade.

Wijnen en Likeuren en prima sterke
dranken!

Voor hartige hapjes:
toast, mayonnaise, vis,
gesneden vleeswaren.

Tevens wensen wij U allen een Zalig
Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar!

Beleefd aanbevelend,

P. B. H. Schoenaker
Kranenburg

Zaterdag 27 december
19.30 uur in de Kapel Wildenborch

schieten, sjoelen en
balgooien
in samenwerking met de Schietver.

Beleefd aanbevelend,

G. OPLAAT

Zondag 21 dec. competitiewedstrijd

Ratti l - Vios B. l
Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.

ATTENTIE!
Degenen, die nog waardebonnen
van de Vordense Winkeliersver, in
hun bezit hebben, wordt nog

eenmaal
de gelegenheid gegeven deze te
verzilveren op dinsdag 23 dec. a.s.
in Hotel Brandenbarg 's avonds
van 8 tot 10 uur. Na die dag zijn
de bonnen verlopen, dus waarde-
loos!

Besstuur Winkeliersver.

^pCL^Nj

NICO KEUNE

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

Weulen Kranenbarg
Voordeliger stookt U

met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge,Tel. 1346

Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)

f 1,95 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Met Kerstmis

piekfijn en paraat
dan nu Uw goed

naar „Accuraat"
Chem. reinigen, Trico-
leren, Drijmastern,
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Kerst-
confectie
aanbieding
*

Op dames wintermantels - korting 10-20 pet.
Op dames winterjaponnen -korting 10-15-20 pet.
Op kinder wintermantels - korting 10-15 pet.
Op heren winterjassen - korting 10-15 pet.
Op heren costuums - korting 10-20 pet.
Op jongens winterjassen en jacks -

korting 10-20 pet.
Op jongens costuums - korting 10-20 pet.

Visser - Vorden
Telefoon 1381



MEISJE gevraagd v.
d. of d, c. n. Weekend
vrij. L. Weyel,
Modes — Textiel
Sprongstr. l Zutphen
Telef. 2323.

Gevraagd een flinke
BOERENKNECHT
of aankomende.
G. W. Weenk, E 39
Linde, Vorden.

Aangeboden: net
KOSTHUIS. Adres
te bevr. bur. Contact.

Alleen bij ons, de echte
Hotel Goud koffie.
Fa. Albers, Nieuwstad

HUISORGELtekoop
in prima staat. Adres
te bevr. bur. Contact

Te koop JAARSMA
heteluchtkachel.z.g a.n.
en eenVoldamph was-
machine.

Gebr. Barendsen

Voor de kerstdagen te
koop: een paar vette
GANZEN. Stegeman,
C 59 Vorden.

De lekkerste kerst-
kransjes komen van de
bakker. SCHURINK
is een goede bakker!

Te koop prima
BIETENSNIJDER

met passende motor.
B. Zents Jr., Medler.

Alleen bij ons de echte
Hotel Goud koffie.
Fa. Albers, Nieuwstad

Te koop 5 mooie
BIGGEN bij Wassink
Nieuwstad.

2 toom BIGGEN te
koop. B. Rouwenhorst
„den Kerkhof".

Wilt u een echt lekker
Kerst-krentenbrood ?
SCHURINK

bakt het voor u!

Nico Keune
Ook met

de Kerstdagen:
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

H. H. JAGERS.
Wij vragen wild en
betalen hoge prijzen.

Rossel's
Pluimveehandel

Tel. 1283 Vorden

17 december overleed te Velp onze
geliefde Zuster en Schoonzuster

A. H. P. van den Wall Bake

in de ouderdom van 72 jaar.

W. A. van den Wall Bake
Th. M. A. van de Wall Bake-

del Court van Krimpen

Vorden, „Het Kiefskamp".

Gezellige feestdagen krijgt U met

Radio of Televisie
Philips - Nord Mende - Erres

Voor deskundige reparatie en levering:

B. J. Eykelkamp
Medler E 109, Vorden
Telefoon 6718

*™ N utsgebou w "^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Vrijdag 26 december
(2e Kerstdag) 8 uur

SANTA LUCIA
met: Vico Torriani - Eva Kerbler,
Vico Torriani zing t, , ArrivederciRoma"
en vele andere schlagers.
Wij nemen U mee naar het zonnige
zuiden aan de verlokkende oevers van
de Rivièra.
(Cöte d'Azur) het land van de palmen
en de smachtende liederen.

Een film, die u alle zorgen doet
vergeten.

L Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbesprekenbi j
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11,

GEEN Cursusavonden E.H.B.O.
^ op 22, 24, 29 en 31 dec,

Voor de

ruim gesorteerd in

diverse dranken.

Kerstavond en
1ste Kerstdag gesloten

*Aanbevelend,

E. J. LETTINK

12 imposante
Kerst-aanbiedingen!
GRATIS
1 pak Koppmans bakmeel of een pakje Duyvis fri-
tuurvet bij elke fles Zwolse slaolie (extra) ad. 188 cl.

GRATIS
1 pot abrikozen op sap, halve ltr.9 bij elke fles
Spaanse wijn ad. 295 et.
Van 98 et voor 50 et 1 blik aardbeien op sap bij
elke fles Vermouth ad. 275 et.
Voor 39 et 1 reuze ontbijtkoek
Voor 49 et 1 grote pot appelmoes v. goudreinetten
Voor 68 et 1 litersblik sperziebonen
Voor 79 et 1 pot aardbeienjam (normaal 93 et)
met hele aardbeien
Voor 139 et 1 literspot abrikozen op sap

Voor 49 et 1 jampot augurken bij elke 500 gram
peulvruchten
Voor 79 et 150 gram prachtige ham
Nogmaals op veler verzoek 1 echte Friese kruid-
koek van 62 et voor 25 et bij elke 250 gram Hotel
Goud Koffie ad. 188 et.
Daar hebt U op gewacht,, 1 fles advokaat, onze be-
kende zachte kwaliteit van verse eieren en bran-
dewijn 259 et.

Reclame Slaolie per fles 1.09
Zoute Pinda's, 200 gram 52 et
Grote pot kersen 135 et
Zalm per blikje 95 — 138 et
Franse landwijn (supérieur) 185 et

Speciaal ^por de Kerstdagen
Kerstpudding met vruchten en garnering, pakje van
200 gram 73 et.
Grote sortering flesjes knakworst, schelvislever, sardines,
ansjovis, stemgember, amandelen, geconfijte vrucht jes, pak-
ken blauwe Sun Maid rozijnen»

Nooit wachten, altijd vrije keus,
stukken voordeliger.

Fa. J. W. ALBERS

Pinda's, 250 gram 59 et
Walnoten, 250 gram 59 et jfcr
Kerstkransjes, 250 gram 49 W
Choc. rumstaafjes, 200 gram 69

Onze zaak is gesloten

24 dec. Kerstavond 7 uur n m.
en

25 dec. Ie Kerstdag gehele dag

Gebrs. Brandenbarg
Hotel - Vorden

29, 30 en 31 december

volop
Vuurwerk
bij

Jan Hassink, Raadhuisstr. 14

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

NICO KEUNE

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

H.H Landbouwers en
Pluim veehouders!

Voor het komende
kuikenseizoen speci-
aal aanbevolen onze
kuikenvoeders met

anti coccidioses preparaat
Depot voor Vorden
en omstreken:

H. R O T H M A N
Molenweg 41
Vorden.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

NICO KEUNE

Een verrassing voor de feestdagen ...
10 pCt. korting op al onze japonnen en blouses.

't Is goed besleed door LU T H gekleed!

H. LUTH - Nieuwstad VORDEN



J L J L J L

ATTENTIE!

ATTENTIE!
ATTENTIE!

Wij kochten op de damesconfectiebeurs, die zo
juist in het Rai-gebouw is gehouden,

welke wij tegen zeer voordelige prijzen
aanbieden.

Nut nog voor de Kerst, stellen wij U
in de gelegenheid voordelig te kopen*

Alle japonnen met f 5.- korting
Alle mantels f 10.- tot f 15.- korting

Alle japonstoflen 20 pet. korting
Heren winterjassen 10 pet. korting

Jongens-Meisjes jassen en manteltjes
10 pet. korting *

Profiteer van deze
voordelige aanbiedingen.

Zie onze etalage's

Looman, Vorden
L, Telefoon 1231

J L JL=JL JL JL

RUIME SORTERING

Kerstgroepen, Kerstboom-,
Wand- en Tafeluersieringen.

Aanbevelend,

Pli. J. Sessink, Kranenburg

Marktvereniging Vorden
Subsidie-aanvragen dienen
uiterlijk 31 december a.s.
bij de sekretaris: Molenweg
37, te worden ingediend.

Het Bestuur

In verband met de a.s. Kerstdagen

vervallen
a.s. week de

sluitingsmiddagen.
Vordense Winkeliersvereniging

Bij de jaarwisseling horen

Oliebollen.
Schurink bakt ze voor U.

Telefoon 1384

Kerstfeestviering
op dinsdag 23 december,
8—9.30 uur, in Irene,

/. Gezamenlijke liturgie.
2. Kerstspel

„De stal bij de
Herberg".

Alle jongeren boven de 14 jaar zijn
hartelijk welkom. Ook ouderen, die
dit prachtige kerstspel willen zien zijn
welkom.

Verlovingsringen
H.D.Z. of A.S. Massief en voeg-
loos bij

Fa. B. WENTINK & Zn.
Horlogerie, Vordcn

M f c S S t N 9

! 15. ,•

R. J. KOERSELMAN

Uit voorraad leverbaar alle maten

Kerstdennen.
Hoveniersbedrijf Gebr. Kettelerij

Zutphenseweg 54, Vorden

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

jyrofir
Installatie

100-200-300

ssel- en
Draaistroom

Type 17 en 70 Wissel- en Draaistroom
vanaf f 395.—

Gems Metaalwerken - Vorden
Telefoon 06752-1260

Al onze dranken zijn prima!
Tijdens de a.s. Feestdagen
onze

WIJNEN
tegen sterk gereduceerde prijzen!

Aanbevelend,

A. J. Eykelkamp, Medler

School met de Bijbel
Het Hoge

fcerst/eestviering
met alle leerlingen in Irene
op maandag 11 dec.
Aanvang half twee.

De kinderen die in 1959 op school
hopen te komen worden ook verwacht.
Ouders eveneens hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Neemt eens proef
met ons

MELKBROOD!
Echt iets uoor de a.s. feestdagen.

Gaarne vooruit bestellen.

Bakker Schurink, Telef. 1384
Probeer met de zondagen onze

verse soepgroenten
eens. 25 cent per zakje.

De r k se n GROENTE en FRUIT
Telefoon 1334

H.H. Landbouwers en Pluimveehouders.
Nu ook in Vorden te verkrijgen
de beroemde

„KOUDIJS
Veevoederprodukten".
Neemt eens proef.

Depot uoor Vorden en omstreken:

H. Rotlmian, Molen weg 41, Vorden

Voor het schoonhouden der kantoren
vragen wij voor de avonduren een

flinke werkster.
Meerdere hulp aanwezig.

Sollicitatie's mondeling of schriftelijk aan
EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. Emsbroek, Vorden

Na kantoortijd worden door de heer
D. Luichies, Insulindelaan 29, alhier,
ook gaarne alle gewenste inlichtingen

verstrekt.

Ver. van Vrijz. Herv.
De Kerstfeestviering

met de kinderen van de Zondags-
school zal plaats vinden

maandag 22 december
's avonds 7 uur

in het Nutsgebouw o.l.v. Ds. R. Riphaagen

Het Bestuur

MET KERSTMIS

bloemen in huis ?
Kijk eens in de etalage bij

Derksen, Zutphenseweg, Tel. 1334

Rattenbestrijding Gern. Vorden
Zij die last van ratten hebben, kunnen dit
vóór of op woensdag 24 december as. op-
geven bij het bureau Gemeente Werken.
In de periode 2 t.m. 17 januari as, zal be-
strijding door een deskundige plaats hebben.
Dit brengt voor de betrokkenen geen kos-
ten mee.

Hedenavond om 7 uur B A L G O O I E N -4
bij Bakkerij VOSKAMP



RATTI-NIEUWS
Ratti had het zondag in Neede lang niet ge-
makkelijk tegen de agressief spelende Lochui-
zen-ploeg. De gelukkigste won ditmaal en dat
was Lochuizen, dat met deze 2—l zege de
kostbare puntjes binnenhaalde. Dit neemt ech-
ter niet weg, dat Ratti zeker niet minder was
in het veld en met een beetje meer schotvaar-
digheid zeker de volle winst had kunnen be-
halen. Na een half uur wist Ratti uit een hoek-
schop de score te openen, O—l, waarmee de
rust inging.
In de tweede speelperiode wist Lochuizen uit
een goed opgezette aanval gelijk te maken,
l—1. Na 20 minuten leidde de thuisclub, toen
bij een schermutseling de bal onverwacht ach-
ter de Ratti-keeper verdween, 2-1. Ratti was
nu beduidend sterker, maar ondanks fraaie
schoten van voorhoede en middenspelers luk-
te het niet de achterstand in te halen. Een ge-
lijkspel zou de verhouding beter hebben weer-
gegeven.
De reserves hadden ook pech en leden thuis
een O—4 nederlaag tegen Soccii I uit Vier-
akker. Helaas bleek ook nu weer, dat het uit-
houdingsvermogen en het gebrek aan training
de Rattianen parten speelde.
Ratti A is nog steeds ongeslagen en behaalde
zondag een 5—3 overwinning op Keyenborgse
Boys A. De A junioren hebben hierdoor een
behoorlijke kans op het kampioenschap.
Ratti B en C speelden een vriendschappelijke
ontmoeting tegen elkaar.
Zondag a.s. speelt het eerste thuis tegen Vios I
uit Beltrum en zal alle zeilen bij moeten zetten
om hiervan te winnen.
Ratti II gaat naar Ruurlo III, Ratti A kan in
Hengelo misschien een kleine zege behalen op
Pax B en de B jongens zijn vrij.

Pracht handen
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

PROPAGANDA-AVOND K.A.B.
Dinsdagavond hield de K.A.B, in café Shoen-
aker een ontwikkelingsavond, welke ditmaal
in het teken stond van de propaganda-actie.
Er bestond hiervoor een matige belangstelling
en de voorzitter, de heer J. C. van Langen,
sprak hierover zijn teleurstelling uit.
Hij gaf een verslag van de door hem bezochte
Centrale Raadvergadering te Groningen. Ver-
volgens gaf de plaatselijke propagandist, de
heer B. Eykelkamp, een uiteenzetting over het
doel en streven der K.A.B, en wees op op,
dat de K.A.B, ook vele tehuizen heeft voor
haar leden als het beroemde sanatorium Berg
en Bos te Bilthoven, het modernste van Euro-
pa, de ruisthuizen „Sonnehaert", Nieuw-Gaas-
tèrland, het Mgr. Mutsaertsoord, de K.A.B.-
filmcentrale e.a. organen voor de behartiging
der belangen der werknemers. Hij spoorde dan
ook allen aan om de ledenwerfactie te steunen.

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Noar de Expo.
Onverwachts waren wie dan ok nog in
Namen, Namur, woor Herman de busse de
brugge oaver de Maas op dreaiden, van-
woor wie een mooi gezichte hadden op de
Citadel van Namen.
Deur et Maasdal ging et in de richting van
Andenne. Wat is dat Maasdal toch mooi!
An weerskanten kalksteen gebergten, welke
soms loodrecht noar boaven gingen. De
metselers konden noe metene zeen woor de
Belgische cement van dan kump, want an
de oaverkante van de Maas dreaiden de
cementfebrieken der moor op los of et 20
niks was. Materiaal urn cement van te ma-
ken heb ze door moor zat!
Ondertussen was et koffiedrinkenstied e-
wodden en toe de vrouwluu dan ok een
café langs de kante van de weg in de gaten
kregen was ter gin hollen meer an, Et was
een mooi, schilderachtig dink.woor een paar
meter achter et huus de bergen as kerk-
toorns noor boaven rezen.
Binnen in et café was et minder schilder-
achtig ; nog al een betjen stoffig in de huuke.
De kastelein en zien vrouw zatten midden
in de gelagkamer. De kastelein had een grote
todde urn de pols, woor et bloed uutlekten.
He had schienbaar 's mergens een hane
eslacht en toe was um et mes een betjen
eschampt. Moor al gauw had e in de gaten
dat er wat te verdeenen veel en et gezichte
van de keal was één en al glimlach, en de
vrouw maken moor gauw dat ze noar de
kokken kwam um koffie te zetten. De kas-
telein klavesteren de gelagkamer rond op
een paar olde klompen en hè had een slove
veur den ok al es wit was ewes. De köpkes
en schötteltjes gooien e zo van de veerten
veur zien klanten neer, met de mededeling
dat et allemoale nog Delfts blauw was, dat
serviesgced van em, Toen e gin schötteltjes
meer had nam e moor boterhambodjes!
Moor ondanks alles was de bediening prima.
Want toe de koffie kwam en Betta Fineer
der geerne een betjen meer melk in wol
hebben, zei de kastelein: „zeker, lieveling,
gie kunt zo veul melk kriegen as gie wilt".
Noew, dat kö'j net begriepen: toe mosten
alle vrouwluu nog een betjen melk in de
koffie hebben. Jennekenvan Derk Eikeboom
was een „schgjl^en de zuster van Meubel-
plate een „lierend"; de vrouw van Willem
Lindenhof „een snoes" en Anne Steentjes
„een hoenepoy^Ë»". Allene de vrouw van
Gait Lindenhl^dee lusten zien Belgische
koffie neet en doorum kreeg ze ok gin apatte
benaming. Moor zee had wel lekkere kuuks-
kes met enommen vanuut Vodden en die
lusten zelfs de kastelein door in et Maasdal
nog geerne!

Een volgende keer geet et wieter.

Wegens plaatsgebrek moeten enkele
berichten overstaan tot volgende week,
o.a. gemeenteraad.

Kerstbomen
in diverse maten

Bloemisterij
VAN RESTEREN

Telefoon 1206

REKLAME-
AANBIEDIHG

Ons reklame Sport
Dames of Heren-

rijwiel
in kleur, met lamp, slot
jasbeschermer, pomp,
spatlap en sierbeugel
op kast, geheel kom-
pleet:

f 142.75
Fa. K. Siersma

H. Hüsken & Zn
Overwelving 3

ZUTPHEN
Telefoon 2824

D A M E S -
PANTALONS

"k nieuwe dessins
* sportieve modellen
* prima pasvorm

f 18,75

H. &. W.
Zutphenseweg H

Telefonisch aangesloten
onder nr. 1297.
D. TE SLAA,
Schoolstraat 11.

Voor de komende
feestdagen: natuurl i jk

H U I F K A R sigarA
31 -36. 40 -50 et.

Senoritas f 3,- p. 20
ALLEEN

Sigarenmag.
(D.Boersma), tel. 1553

Een toom BIGGEN
te koop- H. Wiltink,
Wildenborch. N.o.z.

Te koop toom zware
BIGGEN bij
G. J. Eijerkamp, B 35.

Cfllaa& de a.s. feestdagen nog gezelliger l
Wij willen U daarbij graag helpen. Maak Uw plannen
tot werkelijkheid en geniet dit jaar nog van de fantas-
tische Kerst- en Oudejaarsprogramma's. Wanneer U
voor 23 december belt of naar onze zaak komt, zorgen
wij dat Uw televisietoestel nog voor Kerstmis in Uw
huiskamer staat, waarbij U verzekerd kunt zijn van het
beste beeld dat U zich maar wensen kunt.

Op Oudejaarsavond kunt U genieten van
Réné Sleeswijks „Revue-Ro-Visie"!

Dat wordt een programma om nooit
te vergeten!

Radio Televisie-
bedrijf
KILLESTIJN

ZUTPHEN - Laarstraat 61-67 - Telefoon 08750-3853 — Met de beste wensen voor de komende feestdagen

Kerst- en Nieuwjaarsaanbieding
Bij aankoop van l fles Castello-
wijn van f 2,98 l fles Advokaat
voor t 1,58.
Gratis een prachtige Kerstloper
met 20 servetjes (papier) bij elke
fles Rhoda-wijn f 1,60

met 30 zegels.
Aardbeien, lfz liters blik, f 1,15, 20 zegels
Ananas, J/2 litersblik. f 1,15, 20 zegels
250 gr. van Nelle Koffie f 1,88, 25 zegels
l fles Dolfijn olie f 1.68, 30 zegels
250 gr. rozijnen f 0,55, 10 zegels
250 gr. krenten f 0.55, 10 zegels
Kerstmelange, 250 gr. f 0,69

Levensmiddelenbedrijf G. H. H I L F E R I N K
Telefoon 1501

29, 30 en 31 december

Volop
Vuurwerk
o a. Knalpistolen - Kurken
Kinderpistolen
Bengaalse Lucifers
Vuurpijlen
(te veel om op te noemen)

R. J. Koerselman

12 vette KONIJNEN
te koop. H. Hissink,
't Hoge 63.

APPELS te koop :

Jonathan. Goldendeli,
Goudreinet enz.
Fruitbedrijf „Medler"
Te bevragen bij:
H. F. J. Huitink,

Kranenburg

Attentie!!
Zwolse slaolie (zie
advert. Fa. ALBERS)
kost f 1.68

en niet f 1,88.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Ook voor
visite-
kaartjes

Zondagsschool „Jachin
Hervormde Kerk: Ie Kerstdag 2.30 uur
Wildenborch: 2e Kerstdag 2.30 uur
Medlerschool: 2e Kerstdag 2.30 uur
ledereen is hartelijk welkom.
U ontvangt een Kerstliturgie om aan de dienst met de
Zondagsscfioolkindcren deel te nemen.

Leidsters en Leiders Zondagsschool „Jachin"

KERST

kaarten
lopers
tafel lakens
servetten
rood, wit en
groen crepe
pakpapier
lint
kaarsen
stal letjes

Putter. Kalenders en Agenda's 1959.

Fa. Hietbrink, Tel. 1253

Voor de a.s. feestdagen:
l grote fles zoete rode wijn en l pot abrikozen
op sap, samen voor f3,49.
Voor het maken van HARTIGE HAPJES zalm-
mayonnaise f 0,85.
Kaaswafeltjes - kaasbolletjes - kaasstengels
f 0,65 per pak.
Groot glas frambozen op sap f2,40.
Grote sortering vruchten op sap.
8 gebraden haringen op zuur f 1,60.
Leuk zo,n Kerst-tafellaken met servetten en dat
voor f 0,55.

Voor het bakken van Oliebollen:
Bloem, Rozijnen, Krenten, Poedersuiker,
Sucade.
Grote fles Ie soort Olie 1.19

REMMERS
Een advertentie in Contact

wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen, fiï
Adverteerders, dat zegt u genoeg!



DRALON-
IN DAMES-FANTASIE

ondergoed

^ licht van gewicht

^ heerlijk warm

^ zachte aangename dracht

^ weldoend bij rheuma

^ zeer elastisch

^ snel wassen en snel droog

^ zeer duurzaam

^ krimpt niet

Kortom, U voelt zich best in dit ondergoed.

Visser, Vorden-Tel. 1381

Voor de a.s. feestdagen:
Grote sortering Advocaat,
Wijnen, Bier, Limonade's,
enz. enz.
Grote pot abrikozen op sap
1.75
Prachtige sortering Zoutjes,
Kaaskoekjes, Nibbits,
Pepsels

Zeer mooie Studentenhaver,
Hazelnoten, Amandelen,
Zoute Pinda's, verse Pinda's

Grote en kleine toast plus
belegging

Kreijenbroeks Kerstkransjes
3 soorten

20 soorten fijne vleeswaren,
fabrikaat Anton Hunink!
Verse knakworstjes.

Wij wensen U zeer prettige
Kerstdagen toe.

PARDIJS
heeft het voor U!
Ontvangen Nieuwjaarsrollen
groot blik 2.25.

Een ieder is druk voor de feestdagen,
En ze doen maar niets als vragen.
Waarom zult u dan verder lopen,
Als u alle soorten

dranken bij „de Zon" kunt kopen.
Tevens wensen wij alle bekenden

Prettige Feestdagen.

Wed. HARTMAN

Met de feestdagen visite?
Wij hebben volop

GLAASJES
Schenkkurken
enz. enz.

KOERSELMAN

,De Nederlanden" van 1845
Alle verzekeringen.

Vraagt inlichtingen bij

Mej. W. M. Qberink
Burg. Galléestraat 11, Vorden

Jl=JL=JL

Wilt U met de a.s. feestdagen

een heerlijk glaasje drinken,

dan moet u eens dranken
van Café Wahl schinken!
*Ruim gesorteerd in
allerlei soorten.

Café WAHL
J. ESKES

ir—n

Nog steeds voor een

mooie keFstboom:CTS
naar

Derksen, Zutphenst$g, Tel. 1334

Weet U dat de

een leg van gemiddeld 250 eieren tot
een leeftijd van 18y2 maand garandeert?
Dus: meer eieren bij minder voer!
Prijs per henkuiken f 2.25 per stuk.

Verkrijgbaar bij

Kuikenbroederij W. Jansen
Vorden, Burg. Galléestraat 59
Telef. 1337 ~ K.B. 9620.

Tevens de volgende kruisingen:
W.L.xRI .Reds jNcw. HampsxR.I.R.;
W.L.xNew. Hamps.

Tijdig bestellen s.v.p.

Voor
Kerststukjes, Cyclamen,
Begonia's, Azalea's
Hyacinthen en Tulpen,
Snijbloemen
naar

Bloemisterij Van Resteren, Tel. 1206

KEUKENGARNITUUR Fl. 27.41

R. J. KOERSELMAN

Voor de feestdagen een pracht
sortering wijn o.a.

Moeselwijn, Rijnwijn, Beaujolais,
Vermouth, Sherry, Port, enz.

met heerlijke toast benodigdheden:

Zalmmayonnaise, Palingmayonnaise,
Pikanta.
Probeerde u al eens een Toastje met be-
legen Kaas en Roggebrood?

Denkt U ook aan de prikkertjes? en . . . .

we hebben de echte Arachide Olie
geen 1.68 maar 1.39

Steeds vaker

KISTEMAKER

Broodvoorziening a.s. Kerstdagen en
's zaterdags daarna!
Onderstaande bakkers en hun personeel vragen hun
clientèle beleefd het brood voor de Kerstdagen, dus op
woensdag 24 dec. en 's zaterdags daarna, dus 27 dec.,
te willen halen, daar het hun niet mogelijk is de gehele
produktie op één dag te bakken en te bezorgen.
Doordat de bakkers in de bakkerij kunnen blijven, hebt
u de gehele dag door vers brood !
Zouden de bakkers moeten bezorgen, dan moet een
groot deel van de produktie de vorige dag of 's nachts
worden gebakken.

Beleefd aanbevelend.

Schuppers, Ter Huerne, Schurink
Fa. Scholten, Voskamp.

Heden zaterdag
ontvangt

W. ROSSEL i
tcyen de hoogste prijzen
Tamme KONIJNEN

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstr. 9, Vorden.

Knalkurkpistolen
Knalkurken
Alarmpistolen
Alarmpatronen
Klappertjespistolen
100-schotspistolen
Sterretjes

Marlens
Jacht- en Sportart.

Koopt bij ons
uw MATRASSEN
Schuim-rubber
Schuim-plastic

Kapok binnenvering
en Kernmatrassen
Kernmatrassen, 2-pers.
al voor f42,50
Koopt ze ook bij de man,
die ze ook repareren kan.

fa* G» W* Luimes
Vorden, Telef. 1421

CONTACT
hét blad voor Vorden

Krijgt U logé's met de as. feestdagen?
Zit U met slaap nioeiMMtheden ?
Komt met de vakma^praten.

Alle soorten bedden, inatrassen en
dekens in ruime sorteri^^voorradig.

Speciale aanbieding

Divanbed met matras f 67.25.

Complete woninginrichting

Zutfenseweg-VORDEN ,

v.h. Joh. Heerink ~ Tel. 1514

Oud brood
met de Kerstdagen * . dat nooit!

Leg uw brood vers bij Krijt
in de diepvries en u eet
met Kerst kersvers brood!

*Voor iedereen geheel gratis.

Neem voor de feestdagen
een

heerlijk Krentebrood,
\Veihnachtstol, Kerstkrar.s,
Appelbollen, Appelflappen,
Kerstgebak, Slagroomsoezen,
enz. van

Bakkerij W* Voskamp
Molenweg 43, Tel. 1389

Cafetaria is gesloten van Kerstavond
7 uur tot 2e Kerstdag 2 uur.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Voor de a.s.
feestdagen

diverse leukere

hapjes:
Hors d'oeuvres
Pasteitjes
Croquetten
Bitterballen
Slaatjes
Russische eieren enz.
*
Alle wijnen, likeuren en gedis-
tilleerd.

*Moderne zaal beschikbaar voor brui-
loften, recepties en partijen.

Hotel Bakker

Kerstversieringen
Kaarsen, Kerstboomverlich-
ting, Sterretjes, Kerststukjes,
Kerstlopers en servetten,
enz. enz.

KOERSELMAN

Alleen zaterdag:
200 gram boterhamworst 60 et

200 gram ham 120 et
200 gram bloedworst 36 et

200 gram tongenworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et

Bestelt uw kerstrollade vroegtijdig.
Onze diepvries is open van 7.30-22 u.
Tevens gelegenheid voor huisslachting.

M. Krijt, Dorpsstraat


