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OBLIGATIELENING GEMEENTE VORDEN
B LENING 1951

De gemeenteontvanger van Vorden maakt be-
kend, dat per 2 januari 1956 zijn uitgeloot de
obligaties genummerd: 15, 39, 66, 81, 122, 171,
193, 226, 263, 309, 334, 357 en 367.
De per 2 januari 1956 betaalbaar gestelde
coupons zijn inwisselbaar op de zitdagen don-
derdag en vrijdag van 9—12.30 uur Zutphense-
weg 46. Zij kunnen ook bij bankinstellingen
ter verzilvering worden aangeboden.
Men wordt dringend verzocht de coupons aan
te bieden in de maand waarin zij betaalbaar
worden gesteld.

DE MARKTEN IN 1955
Op de Vordense markten werden in 1955 in
totaal aangevoerd 12 runderen en 4493 biggen.
Verder was er iedere week aanvoer van
groente en vis.

BIOSCOOP
Vanavond wordt in het Nutsgebouw de film
Heidi en Peter gedraaid. Het is een vervolg
van Heidi en beide films zijn gemaakt naar
de bekende boeken van Johanna Spyri. Alle
bekende figuren uit de eerste film spelen
weer mee: Heidi, Peter, grootvader en Klara.
Deze laatste komt Heidi in de bergen opzoe-
ken en de gezonde lucht zorgt er voor dat ze
geheel hersteld wordt van haar ziekte.
Het prachtige Zwitserse natuurschoon maakt
deze film tot iets zeer bijzonders.
Verder heeft Miedema's bioscooponderneming
nog een verrassing in petto. Op vrijdag 20 en
zaterdag 21 januari komt ze namelijk hier met
de officiële film van de Koninklijke reis naar
de West. Het is een kleurenfilm en bevat een
schat van prachtige dokumentaire opnamen.
Ze geeft een goed beeld van de vreugde,
waarmee het Koninklijk paar op de Antillen
en in Suriname werd ontvangen. Hier heeft
men de kans een idee te krijgen van het land
en volk in de West. Deze film duurt vijf kwar-
tier, zodat men vele indrukken kan opdoen.
Om de grote stroom van bezoekers, die men
verwacht, te verwerken, zullen 3 voorstellin-
gen worden gegeven: l op vrijdagavond en 2
op zaterdagavond. Bovendien zullen de school-
kinderen vrijdagmiddag de film te zien krijgen.
Ook voor hen is het een interessante ge-
legenheid met dit deel van Nederland kennis
te maken. Het zal beter tot hun verbeelding
spreken dan menige aardrijkskunde-les.
Volgende week komen per advertentie nadere
bijzonderheden.

GESLAAGD
De heer A. F. Wiggers, smid te Linde, be-
haalde aan de praktykschool voor landbouw-
mechanisatie te Slootdorp het diploma tracto-
renkennis.

REEDS ANEMONEN IN BLOEI
Het zeer zachte weer der laatste tijd is van
grote invloed geweest op sommige planten en
bloemen. In de tuin van de heer H. op 't Med-
ler staan reeds anemonen in volle bloei, het-
geen anders in maart—april het geval is.

VOETBAL
Vorden I zet het nieuwe jaar in met een zware
uitwedstrijd tegen Neede III. Dit elftal behoort
tot de sterksten der afdeling en Vorden zal
dan ook in een behoorlijk tempo moeten spe-
len, wil zij beslag leggen op de beide punten
Vooral de voorhoede dient wat vlotter en
zuiverder te schieten, want hier mankeert de
laatste tijd nog wel iets aan. Vorden II gaat
naar Baakse Boys II en zal het hier ook niet
gemakkelijk krijgen. Niettemin is een gelijk
spel niet onmogelijk.
De junioren-elftallen hebben vrijaf.

IJSBAAN „KRANENBURG"
Door de overvloedige regenval der laatste tijd
is de actieve technische commissie van de ijs-
baan op de Kranenburg er in geslaagd de baan
geheel onder te pompen. Ook zijn er diverse
veranderingen aangebracht, waardoor de
outillage aanmerkelijk is verbeterd. Op de
binnenbaan is in het midden een grote licht-
mast geplaatst, welke overvloedig licht ver-
spreidt in alle richtingen. De buitenbaan is
aanmerkelijk vergroot. Tot zover is dus alles
wel in orde. Als nu Koning Winter maar niet
helemaal verstek laat gaan.

KERKDIENSTEN Zondag 8 Januari.
Hervormde kerk.

9.45 uur Ds. E. B. Rijnders, van Amster-
dam-West. Jeugddienst.
7.15 uur Ds. J H. Jansen.

Medler school.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur 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

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 7 Jan. van 5 uur tot en met
Zondag 8 Jan. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 30 Dec. t.m. 5 Jan
Geboren: z. v. G. J. J. Pots en A. M. Pots-
Peters; z. van H. J. Pardijs en M. A. Par*
dijs-Derksen; z. van B. J. Besselink en Th.
M. Besselink-Steenkamp.
Ondertrouwd: J. H. Scholz en G. M. M.
Jansen.
Gehuwd: D. J. ten Broeke en H. E. M. van
Stokkom; H. Stapper en G. van Schelt.
Overleden: G. H. Vreeman, m., wedn. van
D. J. Vreeman, oud 79 jaar.

Weekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 47.— per stuk.
Handel tamelijk vlug.

Komt U Zondag naar de

Onze vroegere predikant,
Ds. E. B. RIJNDERS, spreekt om
kwart voor tien i. d. Herv. kerk

Heden Zaterdagavond 7 uur samen-
zang voor iedereen, in de kerk.

FOK- EN CONTRÖLEVERENIGING
„DE WIENTJESVOORT"

In zaal Schoenaker op de Kranenburg hield
de fok- en contrölevereniging ,,de Wientjes-
voort" een goed bezochte jaarvergadering on-
der presidium van de heer H. J. Pardijs
„Meulenbrugge". De beide monsternemers, de
heren A. F. Daalmeijer en J. Blueming ver-
klaarden zich bereid ook in 1956 hun routes
weer aan te nemen. De heer Daalmeijer zal
zich in 1956 wederom met het kalveren schet-
sen belasten. Daar de vergoeding van de
secretaris, de heer D. Norde en de penn. de
heer E. Pardijs zich tot nu toe niet had aan-
gepast bij de vermeerderde werkzaamheden,
werd besloten deze te verhogen.
In verband met het nadelig kassaldo werd be-
sloten ƒ 1.— per melkkoe aan de kas af te
dragen, hetwelk door de leden ter vergadering
geschiedde. Bij de gehouden bestuursverkie-
zing werd de aftredende penningmeester de
heer E. Pardijs „Lange End" bij acclamatie
herkozen.

RATTI-NIEUWS
A.s. zondag moet Ratti I naar Zelhem, dat tot
de zwakke zusjes der afdeling behoort. Dit
wil echter niet zeggen, dat de tegenstander
dus gemakkelijk te slaan is. Nu er enige we-
ken niet is gespeeld zal het aanpakken wor-
den, daar Zelhem op eigen terrein behoorlijk
sterk is.
Het tweede team speelt thuis tegen Sociï II
uit Vierakker, wat eveneens een niet te onder-
schatten partner is. Ratti III speelt ook op
eigen terrein en wel tegen Sociï I, waarbij de
gasten allicht met de winst gaan strijken.
Ratti A krijgt zaterdag Zutphen A op bezoek.

R.K. BOERINNENBOND
Uitgaande van de R.K. Boerinnenbond Vor-
den/Kranenburg werd in zaal Schoenaker een
demonstratie-avond gehouden van naai-
machines.
De aanwezige dames werden op deskundige
wijze voorgelicht omtrent diverse soorten ma-
chines als zigzag- en trapnaaimachines, brei-
machines etc. Het was een zeer leerzame
avond.

KERSTFEEST „DE WIERSSE"
De heer en Mevr. Gatacre—de Stuers op het
landgoed ,,de Wiersse" vierden het traditio-
nele, jaarlijkse kerstfeest met het personeel
van het landgoed, het oud-personeel, de pach-
ters met hun dames en kinderen en genodig-
den. In de feestelijk versierde garage kwamen
allen bijeen. De bekende goochelaar „Pierre
Duro" uit Hengelo (O.) vertoonde een uitge-
breid repertoire van sterke staaltjes. Vooral
de speciaal samengestelde, pedagogische
goochelvoorstelling voor de kinderen, waarbij
de kinderen in diverse komische scènes, zelf
in 't spel werden betrokken, bleek een grote
attractie te zijn. Ook de Brabantse cabaretière
Jeanne van Amelsvoort verleende haar ge-
waardeerde medewerking.
Hierna werden onder de feëriek verlichte
kerstboom enige kerstliederen gezongen.
Tijdens de pauze werden groot en klein rijke-
lijk onthaald en ontving elk kind 'n cadeau.
Aan het einde van deze feestmiddag vertolkte
de heer G. J. Kok deze sympathieke geste
van de landheer en hij hoopte, dat deze tra-
ditie nog lang in ere zou worden gehouden.

Ruwe,rode handen
HAMEA

OUDEJAAR 1955.
Er bestond ditmaal uitzonderlijk grote belang-
stelling voor de traditionele jaarwisseling.
Klokslag twaalf speelde Concordia bij de
lichtkroon in het dorp het gezang „uren, da-
gen, maanden, jaren", gevolgd door een mars.
Hierna liet zich de drumband voor het eerst
in 1956 horen, waarna Concordia besloot met
een mars.
Zoals gebruikelijk hield burgemeester Van
Arkel hierna zijn nieuwjaarstoespraak. Hij
dankte de muzikanten en drummers van Con-
cordia namens alle aanwezigen voor hun blijk
van gemeenschapszin en liet enkele der voor-
naamste gebeurtenissen de revue passeren.
Op 27 april werd de Chr. Landbouwhuishoud-
school geopend; op 5 mei werd met groot suc-
ces en eensgezindheid het tweede lustrum van
de bevrijding herdacht; op 13 en 14 juli was er
een groot zang- en muziekconcours ter ge-
legenheid van het 70-jarig bestaan van de
chr. zangvereniging Excelsior en het 25-jarig
bestaan van de chr. muziekvereniging Sursum
Corda.
Op 18 november werd de gerestaureerde Ned.
Herv. kerk opnieuw in gebruik genomen, op
15 december herdacht de coöp. boerenleen-
bank haar gouden jubileum. Zij bood de ge-
meente een verlicht torenuurwerk aan, welk
geschenk door de inwoners zeer werd gewaar-
deerd. De gemeente en de bouwvereniging
lieten 28 woningen bouwen, welke gedeeltelijk
reeds bewoond en gedeeltelijk in aanbouw
zijn. Verschillende wegen werden verbeterd
en tal van zandwegen met de wegschaaf be-
handeld. De brandveiligheid werd verhoogd
door de aanschaffing van een trekker-man-
schappenwagen voor de brandweer. Over het
algemeen kunnen de industrieën, de land-
bouwbedrijven en de middenstand op een goed
jaar terugzien, aldus de burgemeester.
Ten aanzien van het jaar 1956 zei spr., dat
het gemeentehuis belangrijk zal worden ver-
bouwd. Begin januari zullen de bureaus van
de gemeente tijdelijk worden ondergebracht
in de woning aan de Zutphenseweg, waar ook
het politiebureau is gevestigd. Er zal eindelijk
een nieuw gymnastieklokaal worden gebouwd.
Het rijk zal op het terrein tussen kapper Beer-
nink en de fa. Looman een politiebureau,
annex twee dienstwoningen voor de politie,
bouwen.
Indien bouwterrein kan worden verkregen,
zal de gemeente woningen bouwen ter leni-
ging van de nog steeds toenemende woning-
nood. Tenslotte hoopte de burgemeester, dat
1956 een voorspoedig jaar zou mogen zijn,
waarin veel tot stand zal komen, hetgeen zal
strekken tot vooruitgang van de gemeente.
Hij besloot met alle ingezetenen, verenigin-
gen en bedrijven alle goeds toe te wensen in
het nieuwe jaar.
Na deze toespraak begon het feest voor de
jongelui eerst goed. Het moet worden ge-
zegd, dat zij zich tijdens de muziek en de
toespraak opmerkelijk rustig hebben gehou-
den. Er werd geen enkel stuk vuurwerk afge-
stoken, doch na de toespraak van de burge-
meester werd de schade ingehaald. Omstreeks
half een was de rust in het dorp weergekeerd.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

RUROL
Houdt de winter uit handen en voeten.



Hoe de streupers de oppassers te
grazen hadden.

(Een verhaal van een olden veldwachter)

In de lege landerieën langs den lessel had-
den ze tot veur kotten tied zo urn de paar
joar last van 't hoge water. Noe, met de
dichting van de Boakse överloat, zal dat
wel better wodden. Neet allene veur de
boeren was et dan een slimme tied, moar
nog meer veur de hazen en de kniens. Die
diers wodden deur et hoge water op'ejaagd
en zochten de hoogste en dreugste plekskes
op. 't Is wel es gebeurd dat een trop van
wel twintig hazen en ander wild spul op 'n
drubbeltjen bie mekare zatten op zo'n eiland-
jen. De volksmond zeg doarvan: „dan stoat
de streupers met de achterbene in de spörrie"
want vanuut een bootjen kont ze de hazen
dan moar an de lopende band neerknallen.
Moar meestentieds bunt de oppassers dan ok
present en zo gebeurden et op een keer -
ik wet et nog goed - da'w met ons drieën,
twee oppassers en ikke, met et hoge water
een bootjen natnmen en veur dag en dauw
al op weg waren noar een stuksken weiland
dat nog boven 't water uutstak en woarop
wel volle hazen zollen zitten, 't Was nog
tamelijk duuster en geboren roeiers waren
wie ok neet bepoald, dus was oppassen de
boodschap, temeer doar heggen en rikkens-
pöste ok onder water stonden en wie doar
onverhoeds op vaste konden kommen te
zitten.
Wie mosten netuurlijk zorgen neet te kort
bie et eiland te kommen, want dan hadden
de streupers ons zó in de gaten. Wie bleven
dus moar „umtrekkende schienbewègingen"
maken, zoas ze dat neumt. Achter de wilgen-
köppe hen zochten wie onzen weg en toe
gebeurden d'r iets, woarvan de streupers
nog lange joaren schik heb ehad, moar woar-
över wielle lillijk in de piepzak heb ezetten.

In 't halveduuster kwammen wie met onze
boot boven op een rikkespos vaste te zitten,
't Was nogal hard an'ekommen, want de
boot was metene lek eslagen en zat zo vaste
as een huus. Langzaam an leep e vol met
water en in onzen angst greppen wie ons
vaste an de takken van een kotbiestoande
wilge, woar wie ons met volle muuite an
op konnen trekken en de boot uutheisteren.
Eindelijk zat et hele spul boven in den wilge
en mosten wie moar afwachten wat er zol
gebeuren.
Noe, dat leet neet lange op zich wachten.
Bliekboar hadden de streupers ons gemier
en gemattel wel ezeen en dachten ze bie
zichzelf: „Die zit doar veilig op'eborgen!"
Een störmken later kwam d'r een bootjen
op een beheurlijken afstand langs ons hen
varen. Wie zaggen d'r een stuk of wat
vrouwluu in zitten, moar kenden ze neet.
Wie schreeuwden um hulpe, moar ze zaggen
of heurden niks. 't Lekken ons kearls toe,
die zich verkleed hadden en konden wel
denken wat ze van plan waren. En effen
later, joawel, doar ging et spul gangs! Den
enen knal noa den anderen klonk ons in
de oorne en schreeuwen dat ze dejen as ze
weer een haze 'eschotten hadden. Wie zat-
ten ons doar boven in den wilgenkop te
verkniepen en mosten dat allemoale met lede
ogen anzeen.
Toen ze zo ongeveer alle hazen dood'eschot-
ten hadden gingen ze weer noar huus toe
en schik dat de „vrouwluu" hadden! Ze
zwaaiden naor ons van plezier. Ik zal moar
neet zeggen wat d'r op dat moment in ons
ging ummestoan; da's minder geschikt um
hier neer te schrieven.
't Duurden nog hoast twee uur veur d'r weer
een boot in de wieten kwam opdagen Recht
toe, recht an kwam e op ons af. Noe zatten
d'r een paar kearls in (een paar van de streu-
pers, die zich weer ummekleed hadden) en
die ons noe uut de narigheid kwammen ver-
lossen. Ze hadden netuurlijk niks eheurd en
wisten van gin „vrouwluu" af die an 't
streupen ewes waren. Wie dejen erg dank-
baar dat z'ons velost hadden, moar geleuf
moar da'w inwendig kokten.
Later he'w d'r echter nog vake hattelijk om
motten lachen, moar met een bootjen streu-
pers goan vangen. .. nee, dat he'w nooit
meer edoan!

Contact wordt in IJ85 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles.'

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

BUS RAMDE AUTO
Maandagmorgen heeft de bus, welke om elf
uur uit Vorden in de richting Zutphen ver-
trekt een aanrijding gehad met een luxe auto,
bestuurd door de jeugdige B. uit Steenderen.
De auto, die voor de bus uitreed, wilde plot-
ling de Schoolstraat inrijden. De bus kon hier-
door niet meer zo snel stoppen en ramde de
auto, die op zij werd geduwd. De bus liep
daarbij nogal schade op aan een der wielen,
doch kon na ter plaatse voorlopig gerepa-
reerd te zijn, met aanzienlijke vertraging haai
weg vervolgen. De auto liep slechts lichte
schade op. Hoewel door de schok meerdere
passagiers in de bus van hun zitplaatsen tui-
melden, liep geen hunner enig letsel op. Al-
leen de conductrice kreeg een pijnlijke arm.
Ook de autobestuurder, die sedert kort een
rijbewijs had, kwam met de schrik vrij. De
politie maakte procesverbaal op tegen de
autobestuurder.

H.H. Landbouwers!
Denkt nog aan de prijs
voor uw kippen. Laat
ze nu nog uitzoeken
daar de prijzen nu nog
duur zijn. Ze worden
door ons vakkundig
uitgezocht.

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

Voor al uw

o.a. visitekaartjes, ge-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Onze trouwringen
zijn uit het edelste goud gesmeed en
zijn een bezit voor Uw leven.
Op graveren kan gewacht worden.

FIRMA HARTENS,
Uw trouwringen specialist'

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar ƒ

Abonnementsprijs slechts f 2.50 p. jaar

Ook het komende jaar

handhaven wij ons devies,

fa. Hartens,
de opticien die altijd voor U klaar staat!

Wij gaan door

OPRUIMINGmet de

Een greep uit onze aanbieding:
Heren werkhemden f 4.95
Heren interlock singlets

en sportbroeken f 1.69
Dames interlock directoirs

en camisoles f 1.69
Werksokken (sajet) f 1.69
Dameskousen, linksgeweven,

geminderd, f 1.46

Damesvesten en pullovers "o g.
* :Kinder trainingspakjes

Alles Ie keus en prima kwaliteit

A. WOISING, Raadh.str. 26, Vorden

Wij starten weer met frisse moed!
Wij zullen het bewijzen,
door steeds lage prijzen.

Grote panspons 10 cent
2 grote rollen closetpapier 25 cent
Een pak maizena 19 cent
250 gr. bitterkoekjespudding 49 cent
Een dubbel stuk huishoudzeep 19 cent
Een grote ontbijtkoek 43 cent
Een pot chocoladepasta 59 cent

Als extra reclame:
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, samen 150 gr. 55 cent

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Ike Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout , Burg. Galléeslraal 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Nutsspaarbank
Vorden — Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun spaar-
bankboekjes voor rentebijschrijving in
te leveren vóór 15 Januari.

JL JL JL JL

dat IL er bij bent.

Dames-, Heren-, Jongens- en
Meisjesschoenen voor minder
dan de helft, van de normale
prijs.

Ook koopjes in Kinderschoenen. Tevens restanten pantoffels
en bontlaarsjes tegen heel voordelige prijzen.

Geen zichtzending. Alles a contant.

Op goederen niet in de opruiming 10 pCt.
korting.

A. Jansen, / W/o<>/i<>///////s jj
JL JL JL JL JL

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel GflUflZGOBl' l f! V 6 lt f3 3 H
uan Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist
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Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje

Bertha Johanna
(ANKE)

G. J. A. Snelooper
F. }. A. Snelooper-

Groot Roessink

Zelhem, 5 Januari '56
Ruurloseweg l la
Tijdelijk: Wilhelmina-
ziekenhuis,Doetinchem
Kamer 9.

Met grote vreugde
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

Henricus Johan
Gerrit

(HARRY)

H. J. PARDIJS
M. A. PARDIJS-

DERKSEN
Joop en Gertie

Vórden, 30 Dec. '55
Insulindelaan 32.

Wegens familiefeest is
onze zaak a.s. Zater-
dag 14 Januari de ge-
hele dag

gesloten
Fa. J. W. Albers

Vordens Dameskoor
A.s. Donderdag 8 uur
repetitie in de

U.L.O. School

Net MEISJE gevraagd
voor dag en nacht.
Tevens WERKSTER
gevraagd.
H. Luth, Nieuwstad,
Vórden.

Gevraagd WERK-
STER, voor 2 halve
dagen in de week.
H. N. A. Bijenhof,
Zutphenseweg 40.

Te koop een in goede
staat zijnde ZAAI-
MACHINE. Werk-
breedte 1.5 M.
Gesloten briefjes in-
leveren voor 14 Jan.
bij G. J. Vruggink, B
67 Delden.

Te koop 240 jonge
HENNEN, Wit x
Hamps, ook in gedeel-
ten. H. Wiltink. D 58

N.O.Z.

6 zware BIGGEN te
koop bij W. H. Rui-
terkamp, Medler

Te koop een ZEUG
met BIGGEN bij H.
Waenink, bij 't zwem-
bad.

Zware BIGGEN te
koop bij G. J. Klein
Ikk ink , „Blokhuis",
D 80. N.o.Z.

Te koop 2 tomen
BIGGEN bij H. J.
Pardijs, D 113 Mossel

Te koop een zw.b.
drag. MAAL, 16 Jan.
ad . teil. D. Pardijs,
„Nieuw Meulenbrug-

Te koop r. b. MAAL-
KALF en huisslacht.-
VARKEN. H. Bosman
bij 't zwembad, Vórden

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten.

Marinus Lubertus de Grip

en
Eveline Johanna Wilhelmina Albers

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen Hu-
welijk, waarvan de voltrekking
zal plaats hebben op zaterdag 14
januari 1956, om 10.30 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen,
om 11 uur in de Herv. Kerk te
Vorden.

Vorden, 23 december 1955.

Toekomstig adres:
Overschild (Gr.)

Meerweg 7,

Receptie van 4—5.30 uur
Hotel Bakker te Vorden.
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Heden ging van ons heen, na een
langdurig, geduldig gedragen lijden,
onze lieve Vader, Groot- en Over-
grootvader,

Gerrit Henderik Vreeman
weduwnaar van Dina J. Vreeman

in de leeftijd van 79 jaar.

Uit aller naam :
H. J. VREEMAN

Vorden, 2 Januari 1956.
Burg. Galléestraat 21.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had Vrijdag 6 Januari op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

Tijdelijk Gemeentehuis
In verband me^pe verbouwing is

ingaande Woensdag 11 Januari
a.s. het gemeentehuis gevestigd in
het pand, Zutphenseweg nr« 14,
waar ook de rïfepolitie is geves-

tigd»
Voor publiek geopend van v.m. 9 tot des
n m. 12.30 uur.

Kapel Wildenborch

Vrijdag 13 en Zaterdag 14 Januari
geven

Ds Langstraat, Declamatie
en de
Wildenborchse Jeugduer.,
Toneel,
een avond ten bate v.d. Kapel.

O.a opvoering v.h. toneelstuk „Japke"

Aanvang 7.15 uur.

Entree 75 cent.

Uitverkoop hebben we niet
wel lage prijzen!

Blanke zuurkool 500gr. 15 et
Vet spek, 250 gr. 59 et
Groene erwten,500 gr. 33 et
Bruine bonen, 500 gr. 49 ct
Volvette kaas, 500 gr. 1.49
Boerenle ver worst,2°° 9 r - 3 9 ct

Boterhamworst, blik,
200 gr. 55 ct

Vers gebrande Pinda's,
250 gr. 49 ct

Steeds vaker

Kistemaker

(ft. </t. l/ogellie/neobers !
UW ADRES!
Kanariezaad, Ie kwaliteit p. kg f 1.10
Parkietenzaad „ „ „ „ f 0.85
Sluis' universeelvoer voor lijsters enz.
Sluis' papegaaienvoer.
Sluis' krachtvoer voor kanaries.
Sluis' tortelduivenvoer.

Verder voorradig:
Boekweit, zonnepitten, hennepzaad,
boekweitgrutjes en lijnzaad.
Ie soort postduiven voer, % kg. 26 ct
2e soort postduivenvoer „ „ 23 ct
Snoepzaad per kg 95 ct.
Kampioengrit per pak 35 ct.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232

Deze week!
Molton dekens voor 2.98

Grote zware baddoeken
voor 2.98

RESTANT
Wollen meisjesjurken voor
halve prijs

RESTANT
Jongens-, Meisjes-en Heren-
pullovers voor half geld

RESTANT
v.d. beste gemoltonneerde
ondergoederen met 30 pCt.
korting!

RESTANT
keper flanel,
Damespyama's 7.50

H. LUTH» VORDEN
Telefoon 396

Boerengeiftfhoul.
Uit de hand te koop - tegen contante be-
taling - boerengeriefhout, landgoed: „de
Belten", Vorden.
Aanwijzing van Maandag tot en met Vrij-
dag, namiddags l uur precies, bij de ingang
„de Belten" a.d. Lochemseweg.

Dat zagen en
piepen

in uw borst ver-
dwijnt met

Bronchicum
Elixir

Maakt de adem-
halingswegen vrij

Lost slijm vor-
mingen op.
Dxogistexij

„De Olde Meulle"
J. M. v. d. Wal
Beslist uw drogist

Zondagsschool
HERV. KERK

De Zondagsschool
begint weer op

Zondag 15 Januari
om half elf in de

Chr. School.

Voor kippenhokken:
plastic-„glas", per
meter; ramen enz.

Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

Derk Janssen
Vee- en Varkenshan-

delaar
wenst allen een ge-

lukkig Nieuwjaar.

'BENTEKZO
sneltqemal(kelijl< en goedkoop

met een taxi van
TRAGTER.
Autoverhuur met en
zonder chauffeur.

ie Tragter.
VERLOREN: porte-
monnaie met inh.; verl.
zwaar gedupeerd,
Tegen bel. terug te bez.
bij J. v. Hamond

Zutphenseweg 49

Ook in 1956 bij Pardijs weer handen
vol geldzegels.
KIJKT U MAAR!

Bij l pak Goudmerkkoffie, ons succes van 1955,
208 ct - 42 zegels
Bij l pak Goudmerkthee, 94 ct - 19 zegels
Bij l grote fles koffiemelk, 56 ct - 11 zegels
Bij l grote ontbijtkoek, 50 ct - 10 zegels
Bij l literspot augurken, 125 ct - 25 zegels
Dit betekent 10 pCt. korting en U betaalt geen
cent duurder

Extra aanbieding voor deze week:

Bij aankoop van 3 stukken toiletzeep
voor 96 ct plus 19 zegels, l Herenzakdoek
GRATIS!

150 gr* Anton Hunink's Boterhamworst
48 ct plus 10 zegels extra»

PARDIJS heeft het voor U!

Vandaag extra reclame
500 gram spek 85 ct per 500 gram

200 gr. hamworst
3 pakken vet

Beleefd aanbev.

200 gr. tongenworst 50 ct
200 gr. leverworst 30 ct

M. KRIJT Dorpsstraat 32



f Nog één week extra koopjes! l
Dames- en Herenondergoed tegen zeer lage prijzen.

Ie kwaliteit overhemden voor halve prijs.

Kamgaren costume-rokken voor halve prijs.

Prima „Wala" Beha's halve prijs.

Coupons Balatum van 2.90 voor 2.— per meter.

Trainingsbroeken, gemoltonneerd, met 20 pCt. korting.

Badstof Sweaters 20 pCt. korting.

Jongenspullovers voor extra lage prijzen.

ATTENTIE !!

Op alle opruimingsprijzen nu nog 10 pCt extra korting

LOOMAN
CONFECTIE

^=IE

VORDEN
MANUFACTUREN J

Bezoekt allen de

«rropaganda-

J*ilmavond
van de Verbruikscoöperatie Haka, Rotterdam

op Donderdag 12 Januari om 8 u.
in het Nutsgebouw.
Toegang vrij.

Zaterdag 14 Januari biedt

Vordens Toneel
U een prettige avond met het
toneelspel in 5 bedrijven:

„Spel met een droom"
door Hans Nesna.

Aanvang 8 uur (precies) in
het Nutsgebouw.

Kaarten in voorverkoop bij Sigaren-
magazijn Eijerkamp en bij de leden a
f 1.— (incl. bel.)

Geen plaatsbespreken.

Voor slechthorenden etc. wor-
den plaatsen gereserveerd.

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg 1, Hengelo G., Tel 06753-234

OP1-

Vanaf hede^ Zaterdagmorgen 8 uur
kunt U profiteren van extra voordelige
koopjes in onze opruiming o.a.:

^ Damesschoenen 4,95 - 5.95 - enz*
^ Herenschoenei^«95 - 10*95 - enz.
^ Kinderschoenen 1*95 - 2.95 - 3.95 - enz.

Kinderbontlaarsjes koopt u in onze opruiming bij-
zonder goedkoop.

Alles Ie kwaliteit.

Alle artikelen buiten de opruiming 1O
pCt. korting.

Contante betaling - Geen zichtzending

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist".

CENTRA
start in 1956 met een daverende
KWARTJES reclame.

Toiletzeep, 2 stuks 25
Pansponzen, 3 stuks 25
Soda, 1,5 kg
Toiletpapier, 2 rol 25
Vermicelli, 300 gr.
Macaroni, 300 gr. 25
Havermout, 500 gr. 25
Griesmeel, 500 gr.
Sago, per rol 25
Amandelgries, 200 gr. 25
Vanillesuiker, 7 pakjes 25
Puddingsaus, per flesje 25
Vruchtengries, 200 gr. 25
Boterhamvlokken, 150 gr. 25

Zwitserse kaasjes, p. st. 25
Spritsstukken, 6 stuks 25
Gemengde drups, 150 gr. 25
Mocca sprits, 100 gr. 25
Vanille toffee's, 150 gr 25
Hoesttabletten, 100 gr. 25
Domino-lucifers, p. pak 25
Brillant azijn, per fles 25
Brillantsoepgroente,p bl.25
Zout, 2 kg
Boterhamkorrels, 150 gr 25
Pudding, 2 zakjes
Afwasborstel. per stuk 25
Vaatdoeken, per stuk 25

Direct voordeel bij

T. van de Leet 't Hoge 56

Profiteert nu nog
t.e.m. Zaterdag 14 Januari
van onze Opruiming en 10
pCt. korting.

Weder ontvangen een partij zware dril

werkhemden, in diverse kleuren 5.9O

RAADHUISSTR., VORDEN

ADVERTEERT IN CONTACT


