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MUZIEK OP OUDEJAARSAVOND
Traditiegetrouw zal de muziekvereniging
Concordia hedenavond om 12 uur het oude
jaar „uitblazen" met het spelen van het koraal „Uren, dagen, maanden, jaren", gevolgd
door een mars. Naar we vernemen zal ook de
drumband aanwezig zijn.
Burgemeester Van Arkel zal weer het woord
voeren en een jaaroverzicht houden. Mogen
we aan de jongelui vragen om weer evenals
vorig jaar te wachten met het geknal tot de
burgemeester uitgesproken is? Het publiek
kan de rede dan beter volgen en ... het is
ook wel zo beleefd! Nadien is er gelegenheid
in overvloed zijn vreugde over het nieuwbegonnen jaar te uiten, door het ontsteken
van voetzoekers en gillende keukenmeiden!
Jongelui, we rekenen op jullie.
N UTSBIBLIOTHEEK
Men verzoekt ons de aandacht er op te vestigen dat de bibliotheek hedenmiddag als uit/ondering is geopend van half twee tot drie
uur. Men dient er vandaag dus vroeg bij te
zijn.
25-JARIG JUBILEUM
De heer D. W. Buunk, magazijnchef bij de
N.V. v/h Fa. Wed. J. Wesselink & Zn. Bouwmaterialenhandel, vierde dezer dagen zijn
25-jarig jubileum.
De heer H. Wesselink roemde de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de jubilaris. Spreker
noemde hem de man van de daad, die anderen ten voorbeeld is. Hij bood namens de
directie een enveloppe met inhoud alsmede
een oorkonde en de bronzen gedenkpenning
van de H.L.B.I.N. aan. Namens het personeel
sprak de heer A. Wolterink, die onder meer
zei, dat de Firma Wesselink door de medewerking van de jubilaris tot een bloeiend bedrijf is uitgegroeid. Namens het personeel
overhandigde spreker de jubilaris een prachtige kapstok. Van de directie werden mevr.
l i u u n k bloemen aangeboden.
De heer Buunk dankte, mede namens zijn
echtgenote, directie en personeel voor de toegesproken woorden en aangeboden
GESLAAGD
Te Wageningen slaagde voor het diploma
werktuigen- en motorenkennis de heed^Bdenhave, smid in de buurtschap Delden^lhier.
KERSTCANTATE
Voor de opvoering van de Kerstcantate „Immanuel" op vorige week Vrijdag door de vier
Geref. Jeugdverenigingen in de Geref. Kerk
bestond een vrij goede belangstelling.
De leiding hiervan was in handen van de
heer D. Woudstra. Nadat Ds E. J. Duursema
deze bijeenkomst met gebed had geopend, zei
deze o.m. dat de diverse jeugverenigingen
zich eens van hun beste zijde zouden willen
laten zien door opvoering van een cantate
aan de vooravond van Kerstavond. Spreker
hoopte dat alle aanwezigen een genotvolle
avond mochten hebben.
Na een kort inleidend orgelspel door de heer
Woudstra, waaraan de heer K. Wolters zijn
medewerking verleende, werd een begin met
de cantate gemaakt. Tijdens de tussenpauze
hield Ds Duursma een kerstmeditatie over de
tekst Jes. 7 vers M n.l. „Zie de jonkvrouw zal
zwanger worden en een zoon baren, waaraan
zij de naam van Jmmanuel zal geven". Ook
het slot van de cantate werd met volle overgave gezongen.
De jeugdverenigingen kunnen dan ook met
grote voldoening op deze opvoering terugzien. Een ieder ging zeer voldaan huiswaarts.
KERSTFEESTVIERING
VRIJZ. HERVORMDEN
Onder leiding van ds Riphaagen werd in het
Nutsgebouw het kerstfeest gevierd van de
kinderen van de Vrijz. Herv. Zondagsschool.
Zeer veel ouders en andere belangstellenden
waren daarbij aanwezig.
Ds Riphaagen vertelde een mooi Kerstverh a a l , waarna de geboorte van het Christuskind aanschouwelijk werd voorgesteld door
een aantal kinderen. Op het toneel stond een
kribbe met stro, waarin het kindje lag, met
fozel' en Maria aan de sponde. Allen kwamen
dit kindeke aanbidden, de herders, de wijzen
uit het Oosten, w a a r b i j andere kinderen toepasselijke liederen zongen. Boven dit tafreel
schitterde de ster van Bethlehem. Het was een
zeer boeiend geheel.
Voorts zongen de kinderen nog een aantal
Kerstliederen, begeleid door mevr. Geertsma
uit Hengelo (G.) op het orgel. De 4 onderwijzeressen ontvingen allen een souvenir,
evenals mevr. Geertsma.
Ds Riphaagen dankte tenslotte allen, die
medegewerkt hadden deze Kerstfeestviering
zo goed te doen slagen. In de zaal stond een
prachtig versierde Kerstboom.

KERKDIENSTEN OUDEJAARSDAG
Hervormde Kerk
n.m. 3 uur 7.30 uur Ds J. Langstraat.
Gereformeerde Kerk
n.m. 7.30 uur Ds. G. S. Oegema,
van Zutphen.

KERKDIENSTEN Zondag l Januari.
Hervormde kerk.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. G. S. Oegema,
van Zutphen
R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis
Zondagsdienst Doktoren
Zaterdag 31 December en Zondag l Januari Dr. Lulofs, Tel. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 23 t.m. 29 Dec.
Geboren: d. van G. R. Verstege en G. H.
Verstege-Meenink.
Ondertrouwd: M. L. de Grip en E. J. W.
Albers.
Gehuwd: C. Giffard en J. Zegeling.
Overleden: G. A. van Weegel, wed. van
H. W. Nijenhuis, wonende te Zutphen.

VVeekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 107 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 50.— per stuk.
Handel redelijk.

DAMRÜBRIEK
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers
Zutphenseweg 48 Vorden.
Uit de partij
J. Lammers
Zwart
2
3

l

4 . 5

16

46
50
48
49
Wit
G. Bos, Lochem

47

Zwart 18 stukken op: 2 t.m. 9, 11 t.m. 17, 19, 23,24
Wit 18 stukken op: 26, 27, 31, 33, 35 t.m. 43, 45, 46
48, 50. Wit had als laatste zet gespeeld:
Wit
Zwart
1 32 — 27
17—21
in de hoop dat wit foutief zou slaan
2 26x17
12x32
3 37 x 23 de foutzet? Had wit direct 38 x 27 geslagen,
dan was er niets gebeurd. Nu volgde 2 3 x 3 2 !
4 38x27
14-20!
5 25x23
24-30!
6 35 x 24
13 — 19!
7 24x13
9x47!
(Het maakt niet uit hoe wit slaat)
Een zeer verrassend zetje en zeer leerzaam!

VOETBAL
Voor Vorden stond Tweede Kerstdag de wedstrijd Pax III—Vorden II op het programma.
Ondanks de stromende regen ging deze wedstrijd toch door en eindigde in een gelijk spel
1 — 1. Pax scoorde beide doelpunten, waarvan
één in eigen doel.
Op Nieuwjaarsdag wordt er niet gespeeld.
RATTI-NIEUWS
Verleden week werd de competitiewedstrijd
Ratti II-Ratti III afgelast. Ook op Nieuwjaarsdag, dus a.s. Zondag, /ijn er geen wedstrijden vastgesteld.

In dit laatste nummer van Contact in het
jaar 1955 is het ons een behoefte aan u
allen onze hartelijke dank te brengen voor
de prettige wijze van samenwerking. We
hopen dat deze ook in het nieuwe jaar bewaard zal blijven, zowel met de lezers als
de adverteerders.
D. WOLTERS
E. H. WOLTERS-SCHUPPERS

KERSTFEESTVIERING
De Eerste Kerstdag werd 's middags in de
Ned. Herv. Kerk het kerstfeest gevierd van
de leerlingen der Zondagsschool.
Twee prachtige verlichte kerstbomen versierden de kerk. De leerlingen mochten allen
een leesboekje in ontvangst nemen.
De Tweede Kerstdag werd het kerstfeest gevierd door de kinderen van de Zondagsschool
in den Wildenborch in de kapel aldaar, terwijl de kinderen van de Zondagsschool het
Medler dit feest hielden in de school. Bij beide feesten prijkte een kerstboom en er werd
ruim getracteerd. Zeer veel ouders en belangstellenden vierden het kerstfeest mede.
SCHOOL MET DE BIJBEL
Vrijdagmiddag vierden de leerlingen van de
School met de Bijbel in het dorp het Kerstfeest in Irene.
Met veel aandacht werd geluisterd naar de
Kerstgeschiedenis, de Kerstcantate en het
Kerstverhaal.
Alle kinderen werden ruim getracteerd. Ook
de kleintjes, die nog niet op school zijn, werden niet vergeten. Vele moeders hebben meegenoten. De zaal was tot in alle hoeken bezet.
EERSTE PRIJS
Onze plaatsgenoot Karel Wolters, behaalde
op het solistenconcours te Ugchelen in de
Ere-afdeling met 94 punten een Ie prijs met
lof der jury. Hij speelde het Adagio uit het
eerste fluitconcert van W. A. Mozart.
ZO'N KIP TOCH!
Een kip van de landbouwer G. J. Maalderink aan de Almenseweg produceerde dezer
dagen een ei met het respectabele gewicht van
190 gram. Door het zachte weer meende het
dier zeker dat het Pasen was inplaats van
Kerstmisl
STIER AANGEKOCHT
Door de heer J. W. Kuenen in het Galgengoor is de K.I.-waardige stier „Boukcs Tom"
aangekocht van de heer Rotink uit Beltriuu.
Het dier is van prima afstamming en productie.
TAFELTENNIS
Nu de eerste helft der tafeltenniscompetitie
er op zit, blijkt het, dat de Vordense teams
nog niet zo'n gek figuur slaan.
In de .3e klas C (afd. IJsselstreek) bezet
N.T.T.C. I de 5e plaats van boven met 8
punten uit 9 wedstrijden. J. Lubbers staat in
liet persoonlijk klassement No. 1.
De Nuts-reserves doen het prima. Zij staan
met P.v.R. II uit Zutphen ongeslagen bovenaan de ranglijst (4e klas A) met 15 punten
uit 8 ontmoetingen. Hier staat van Kampen
eveneens No. l in het persoonlijk klassement,
met geen enkel verliespunt.
Het derde team wist in 4 C de vierde plaats
van boven voor zich op te eisen met 11 punten uit 8 partijen, v. d. Kooi is hier No. 4 in
het persoonlijk klassement.
N.T.T.C. IV (4e klas D) staat er niet rooskleurig voor. Zij wisten geen enkel winstpunt
te boeken en zijn dus hekkensluiters.
De tweede helft, die half Januari begint belooft dus wel spannend te worden, vooral
t.o.v. N.T.T.C. II, dat het duel met P.v.R. II
uit zal moeten vechten.
J.B.T.B. afd. VORDEN.
Onder presidium van de heer A. Lichtenberg
Jr. (Waarle) hield de plaatselijke afdeling
der J.B.T.B. in het kader van het winterprogram een ontwikkelingsavond in zaal Schoenaker. De opkomst was zeer goed.
De Geestelijk adviseur Kapelaan Polanen
O.F.M, hield een uiteenzetting over 't onderwerp „De juiste Christelijke levensvisie over
het lichaam".
Na de pauze werd er van de gelegenheid tot
vragen stellen druk gebruik gemaakt, terwijl
ook de gedachtenwisseling, die hierna volgde
zeer interessant was. Besloten werd in Januari
de jaarvergadering te houden. De voorzitter
deelde tenslotte nog mede, dat op 9 J a n u a r i
a.s. de jaarlijkse Kringdag der Kring „Graafschap" wordt gehouden te Brummen.
K.A.B. KINDERFEEST
Op Tweede Kerstdag organiseerde het bestuur der K.A.B, alhier in /aal Schoenaker
de traditionele f eestmiddag voor de kinderen
der leden. De belangstelling hiervoor, van de
zijde der jeugd was zeer groot.
De voorzitter, de heer J. C. van Langen, heette allen van harte welkom en wenste hen een
genoeglijke middag.
Van 2 tot 4 uur werden vervolgens door de
heer Dolphijn diverse filmpjes vertoond,
waar erg van genoten werd. Vooral de dolle
avonturen van „Abott en Castello" verwekten grote hilariteit. Tijdens de pau/e werden
allen ruim getracteerd op limonade en snoepgoed.

Vandaag extra reclame

Hardnekkige hoest?

500 gram spek 85 et per 500 gram

Prikkel- en
kramphoest?
Nacht-en rokershoest?

2 rookworsten
200 gr. hamworst
2 pakken vet
Beleefd aanbev.

130 et
60 et
100 et

200 gr. tongenworst
200 gr. leverworst
2 blikken erwtensoep
kluif

M. KRIJT

50 et
30 et
met
50 et

Dorpsstraat 32

Drogistexij
„De Olde Meulle"

Voor één kwartje
150 gram Winter-assortie
met 5 punten

Voor één kwartje
1 pak Maizena
met 5 punten

5 pakjes Vanillesuiker
met 5 punten

2 rollen Closetpapier
met 5 punten

100 gr. Bitterkoekjespudd.
met 5 punten

2 Pansponzen
met 5 punten

6 stuks Favoriet sprits
met 5 punten

l busje Koperpoets
met 5 punten

100 gram gehakte Nouga1met 5 punten

l Werkborstel
met 10 punten

l blikje Soepgroenten
met 5 punten

Dubbel stuk Huishoudzeep
met 5 punten

5 stuks Droplollies
met 5 punten

3 rollen Boterhampapier
met 5 punten

150 gram Anijshagel
met 5 punten

l capsule Eishampoo
met 5 punten

5 pakjes Vrucht.kauwgom
met 5 punten

l flacon Mosterd
met 5 punten

Marianne's, een heerlijk bros en vederlicht zandkoekje, 250 gram 58 cent met 10 punten
Ontbijtkoek, onze bekende, heerlijk smeuige grote
ontbijtkoek met de rijke honingsmaak, per stuk 49
cent met 10 punten
Chocolade pasta, smeert erg voordelig uit op de
boterham, gezond en lekker, per pot 99 cent met
10 punten

KAM6AREN PANTALONS
10 pCt. korting

Bronchicum
Elixir
helpt snel en zeker.

Wat U voor één onnozel kwartje
en nog punten voor waardevolle
geschenken bij SMIT kopen kunt!

Op al onze

J. M. v. d. Wal

Werkhemden, Groen, Petrol,
Grijs, Khaki f 6.90

Beslist uw drogist

Onze clientèle, vrienden en kennissen wensen wij een gelukkig
Nieuwjaar.
Kleermakerij
Schoenaker
Ruurloseweg 41

Bij 2 stuks f 12.95
FA. K. BODDE & ZN.
Bedrijfskledinghuis

—

Groenmarkt 1, ZUTPHEN

Telefoon 2595 (K 6750)

Alle bekenden een
Veel heil en zegen, voorspoedig 1956 toevoorspoed en geluk gewenst.
in 1956.
G. ESKES
NICO KEUNE
Varkenshandelaar
Doetinchem
H. Aberson
Hackfort
Aan alle mensen
wenst allen een voor- onze beste wensen
voor 1956.
spoedig 1956.
Grootenboer's
JANSEN
Levensmiddelen bedrijf
„'t Schoenenhuis" en
Al onze marktklanten
FIEN JANSEN
en bekenden een gePedicure
wensen hun clientèle lukkig 1956 toegewenst
WELMERS
een Zalig Nieuwjaar.
Groentehandelaar
Ondergetekende wenst De Hoven Zutphen
aan allen een gezegend
D. J. te Brake
1956 toe.
Vishandel
Lochem
S. OELEN
Huishoudel. artikelen, wenst alle bakenden
'n gelukkig Nieuwjaar
Wasmachines en
Wringers
L. SCHOUTEN
Wij wensen alle beVarkenshandelaar
kenden een gelukkig en
Vorden
voorspoedig nieuwjaar wenst allen een
spoedig Nieuwjaar.
Henk van Ark

HOTEL DE KONIJNENBUL

Eind goed, al goedI
Ook de laatste week het voordeligst!
Grote pot kersen op sap 1.98
Een blikje aardbeien op sap 0.69
Y2 blik kersen op sap 0.79
Een pot augurken 0.79
Een pot zilveruitjes 0.45
Wij gaan steeds voort met slaolie,
bloem, krenten en rozijnen, tegen
uiterst lage prijzen.
Tevens wijnen en likeuren, zoutjes,
zoute pinda' en toast.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg

Telefoon 415

Het Groene Kruis Bestuur
maakt bekend, dat een cursus Huiselijke
Ziekenverpleging zal worden gegeven
onder leiding van Mevrouw Rombachjr.,
te beginnen op Donderdag 12 Januari,
om 7.30 uur in het Wijkgebouw.
Opgave bij Zuster Stoop tussen l en
1.30 uur in het Wijkgebouw voor deelname voor meisjes boven de 16 jaar.

Lucifers, de populaire A.-1 lucifers, handige kleine
doosjes, 2 hele pakken voor 46 cent met 10 punten
Margarine, Locarno-margarine, hoogwaardige kwaliteit, fijn van smaak, per pak 38 cent met 5 punten
Kaas, alleen deze week, bij aankoop van 500 gr.
kaas, 15 Vivo-punten
Bij aankoop van f 2.50 aan boodschappen uit
deze aanbieding 250 gram prima BISKWIES
voor 25 cent

SMIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

Wij wensen u allen

een voorspoedig 19Ou.

Schietvereniging „Prins BernhartT
Bij voldoende deelname zal 'n
afd. luchtbuksen voor jongens
van 14—16 jaar worden opgericht.
Zij, die hiervoor interesse hebben kunnen zich a.s. Woensdag op de schietavond om 7 uur in Hotel Bakker opgeven.

A. Wolsing, Raadhuisstr. 26
Maandag 2 Jan. begint onze

BALANS-OPRUIMING
Goederen niet in de opruiming 10 pCt. korting

Het Bestuur.

Wij wensen met elkaar
U een recht gelukkig jaar!
Wij reiken met veel dank,
Onze hand aan „Koning klant".
Ook in DIT jaar is onze leus:
Een lage prijs, en ruime keus!

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12

Twee klankbeelden
in één apparaat:
1. De beroemde „Loewe Opta" toon
2. Door indrukken van de 3 D. toets
de z.g.n. 3-dimensionale weergave

35 Jaar traditie en kwaliteit gaven
„LOEWE OPTA" zijn wereldfaam.

G. EMSBROEK en ZN. - VORDEN
van Drogisterij „De Olde Meulle"

Neem 's avonds voot het slapen gaan een lepel

J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist

Voot de zeer vele
blijken van belangstelling, die wij ter gelegenheid van ons huwelijk hebben ontvangen, betuigen wij onze
hartelijke dank.
D. van Veldhuizen
F. M. A. v. VeldhuizenHissink
December 1955.
Voor de vele en hartelijke bewijzen van
deelneming, ons betoond tijdens de ziekte
en bij het overlijden
van onze lieve Moeder
Groot- en Overgrootmoeder, zeggen wij
familie, buren, vrienden en bekenden, in
het bijzonder Dr. De
Vries, onze hartelijke
dank.
Fam. BRUGGEMAN
Vorden
Vanuit Canada wensen
wij veel Heil en Zegen
aan familie, vroegere
buren, vrienden en
bekenden.
fam. Jan Smeenk,
Puslinck (Ont.)
fam. Jan Winkel,
Kitchener (Ont.)
fam. Goosen Winkel
Fordwick (Ont.)
Gevraagd een net
MEISJE, voor enkele
dagen per week.
J. A. Woestehenk,
bij de Boggelaar
Gevraagd: een net
MEISJE v. hele, halve
of gedeelten v. dagen,
of werkser bij
J. F. Geerken.
Aanmelden bij J. H. W.
Lubbers, Burg. Galléestraat 57.
BONENSTOKKEN
te koop en ruiterhout.
Opgave voor 10 Jan.
H. Olthof,
Bosbaas
Vorden. Telef. 200
Te koop een prima
TRAP, 18 optreden.
Gratis op te halen:
2 kar PUIN
Nico Keune
Te koop toom zware
BIGGEN. B. Klumpenhouwer, Wildenb.
Te koop een nuchter
MAALKALF bij
H. J. Veenhuis, B 78
Vorden
Nuchter STIERKALF
te koop en B.B. zeugjes, begin en eind Jan.
a.d. telling.
Tevens
BIGGEN. J. Korenblik
achter het station.
VISSER
Schoenmaker

wenst allen een gelukkig 1956.

Een goed begin
in
1956,
Laat NU uw rijwiel
in orde maken door

Arie Tragter
Wullink
voor uw

Schoenreparatie
Maandag 2 Januari
REPETITIE
van

Sursum Corda
Het Bestuur

Enige kennisgeving

Heden ging van ons heen onze lieve
zorgzame Moeder en Grootmoeder

Vanaf Maandag
2 Januari t«e.m»

Hillechiene Lea Onnes
echtgenote van N. E. de Vries
in de ouderdom van 72 jaar.
K. H. de Vries
L. de Vries-Meek
Nienke, Carla,
Nanno en Ludolf

Wij brengen:

Vorden, 28 Dec. 1955.

Wintermantels
Japonnen
Deux pieces
Rokken
Blouses
Costuums

COÖP. BOERENLEENBANK
VORDEN
Bestuur, Raad van Toezicht en kassier
van bovengenoemde Bank brengen
hierbij hartelijk dank aan allen, die op
enigerlei wijze blijk hebben gegeven
van hun belangstelling bij het 50-jarig
bestaan der Bank en het 25-jarig jubileum van de kassier.
Tevens danken zij zeer voor de vele
bloemstukken en geschenken, die in zo
ruime mate werden geschonken, kortom
allen, die hebben medegewerkt om 15
December 1955 voor alle betrokkenen
tot een onvergetelijke dag te maken.
De Kassier:
H. Kapelle.
Namens Bestuur en
Raad van Toezicht:
B. Rossel, Voorz.
H. J. Gotink, secr.

Toneelvereniging V.O.P. Medler

GROTE
SEIZOEN-OPRUIMING

Zaterdag
7 Januari
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Joppers
Vesten
Truitjes
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tegen zeer lage opruimingsprijzen.

Uitvoering
op Vrijdag 6 en Zaterdag 7 Jan.
a.s. in zaal Eijkelkamp, Medler.
Opvoering van het toneelstuk

„De zon tegemoet"
in 3 bedr.. doc^Waarten van Vught
Aanvang 7.30 uur. Entree f 1.25 (incl. bel.)

Nutsgé&ouw "*

Coupons - Coupons - Coupons
Flanels, Schorttionten, Wollen stoffen, Cocos, Balatum,
Vitrage.

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag: 7 Jan, 8 uur
Het glorieuze vervolg van „Heidi''
(in prachtige kleuren)

Heidi en Peter
met: Elsbeth Sigmund (Heidi); Thomas
Klameth (Geiten Peter); Theo Lingen;
Isa Günther.
Vervaardigd naar het beroemde boek
van Johanna Spyri.
Het eenvoudige Zwitserse meisje „Heidi" is in de gehele wereld het publiek
dierbaar geworden.
Alle personen uit de eerste „Heidi-film"
vindt u terug in „Heidi en Peter".
Schitterende opnamen van de mooiste
berglandschappen van Zwitserland.

f
Toegang—
alle leeftijden ^
v,
J
Entree: l 20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Kistemaker
dankt U voor
het genoten vertrouwen en
wenst U allen
een zalig uiteinde en een voorspoedig 1 956.
Steeds vaker

Kistemaker

ATTENTIE!

ATTENTIE!

Op al ons Interlock-ondergoed - 1e kwaliteit!!! alleen tijdens de opruiming, 15 pCt. korting

Ook in 1956 koopt U het voordeligst bij

LOOMAN - VORDEN
Confectie

Manufacturen

Administratie- en Makelaarskantoor

Chr. Eggink
wenst allen een voorspoedig
1956.
Tientallen medeburgers
nemen bij de jaarwisseling hun Prisma
horloge of Junghans pendule als tijdsein.
Even zo vele hebben in het afgelopen
jaar hun geluk bezegeld met zo'n prachtstel verloviogs- of trouwringen van ons.
Wij wensen hun hiermede veel voorspoed
in het Nieuwe Jaar en hopen dat ook
U in het komende jaar tot deze gelukkigen behoort.

Fa. Wed. A. B. Martens, Horloger

Nutsbibliotheek Vorden
Heden geopend van half twee tot drie uur.
5 cent per boek per week. Engelse boeken
10 cent. Alle vakboeken gratis bij aanvraag.
Dinsdags geopend van 4.30—5.30 uur.

Adverteert in Contact
het blad voor Vorden!

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en bekenden alle goeds toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
Loodgieters- en Electr. bedrijf.
Huishoudelijke artikelen, enz.

Wij starten met onze

OPRUIMING
volgende week
Zaterdag,
7 Januari

Wullink's*Schoenhandel

JL

Jt

'"

JL

••—••

JL

JL

Seizoen-Opruiming
BIJ

H. LUTH, Nieuwstad, Vorden
vanaf Maandagmorp 2 Januari t.e.m. Zaterdag 7 Januari
Alles eerste keus goederen, dus . . kwaliteitsartikelen
Moderne Wollen gabardine mantels voor f 65.—. Moderne Katoenen gabardine mantels voor f 37.50.
Prachtige geruite Loden mantels f 62.5O

Alleen bij LUTH,

Damesblouses

Wollen Kinderjurken

met 3/4 mouw, voor

met 30 pCt. korting

f

Prachtige nylons
met mindering,
eerste keus,
nergens voordeliger f 2.65

r

5.50

De beste gemoltonneerde
ondergoederen met

30 pCt.

korting.

Zuiver wollen lieren- en Jongenspullovers voor spotprijzen!

j

Voor uw uitzet of aanvulling linnenkast:
Keper fl.
Keper

Flinke baddoeken voor f 1.65
Washandjes f 0.24

mespyama's f 8.50-— f 7.50
Damesnachthemden f 5.35

Prima halflinnen theedoeken f 1.28

Heren zakdoeken f 0.29

Graslinnen lakens, 150 breed f 6.15

Dames zakdoeken f 0.17

Graslinnen lakens, 180 breed f 7.20

Plastic ontbijtlakens f 1.50

Graslinnen slopen f 1.68

Extra koopje!

Gebloemde weefstof, 120 breed, p. mtr.
f 2.75 - Restanten Balatum - Restanten
Cocos - Coupons - Flanel - Schortebont Katoen - Vitrage's - enz. enz.

Prachtige Spoeltjeswol, per 100
grams knot 1.78
Zolang de voorraad strekt.

Op alle andere goederen 10 pCt. korting.
Alles a contant

Niet ruilen

Geen zicht

H. LUTH - Telefoon 396 - VORDEN

L,

Dr. DE VRIES
Heden Zaterdag de
gehele dag

AFWEZIG
Spoedgevallen Dx. Lulofs

JL

JL

JL

WERKSTER gevr.
UW ADRES
v. Vrijdagsmiddags of
voor
Zaterdagsmorgens.
Chem. reinigen
H. Luth, Nieuwstad 4

H.H. Landbouwers!

Drijmastern
Tricoleren en
Verven in alle
kleuren
is

Denkt nog aan de prijs
voor uw kippen. Laat
ze nu nog uitzoeken
gesloten*
daar de prijzen nu nog Chem. Wasserij Accuraat
Barink's Rijwielhandel duur zijn. Ze worden Oldenzaal. Depot:
Tevens een gelukkig door ons vakkundig
H. LUTH Manufacturen
Nieuwjaar toegewenst uitgezocht.
Nieuwstad 4, Vorden
A.s. Maandag 2 Jan.

••••«••»*•••••••

Café
LETTINK
gesloten
Oudejaarsavond
om 1 uur.

W* ROSSEL
Pluimve chandel, Tel. 283

Drogisterij
„De Olde Meulle"

BERVO
en personeel
wensen allen een
gelukkig Nieuwjaar

WILLEMSEN
varkenshandelaar
gediplomeerd drogist
Varsseveld
wenst allen een wenst alle bekenden
voorspoedig 1956 een voorspoedig 1956

J. M. van der Wal

JL

Fam. Remmers
Wij wensen allen een
wensen al hun clientèle voorspoedig 1956.
en vrienden een
H. LUTH
voorspoedig 1956 toe. Manufacturen, Vorden
Toneelver. D.E.V. Gelukkig Nieuwjaar
wenst al haar leden
wordt u toegewenst
een gelukkig 1956.
door
DINI
WOLSING
Sigarenmagazijn
Voetkundige, Pedicure
„'T CENTRUM"
Vorden
Tel. 514
wenst allen een gelukkig Nieuwjaar.
G. Weulen Kranenbarg
G W. EIJERKAMP
wenst allen een
gelukkig
(Nieuwjaar
G. OPLAAT
en echtgenote De Zadelmakers en
Wildenborch,
Stoffeerders,
wensen u een voor- de Meubelbekleders
spoedig 1956 toe.
en Matrassenmakers,
wensen u een gelukkig
Fa. Schoolderman 1956.
G. W. Luimes
wenst allen een
gelukkig 1956 toe.
A. Hulshof

Jt
Wij wensen allen een
gelukkig Nieuwjaar.
Café Uenk
Fa. J. W. ALBERS
wenst allen een gelukkig Nieuwjaar.

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal
Beslist uw drogist

