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INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Een riekende affaire
Het is onbegrijpelijk dat het bestuur der Ge-
meente Vorden al zo lange tijd de huurders
van verschillende gemeentewoningen in erge-
lijke wantoestanden op het gebied der afwa-
tering laat leven. Het overtollige water dier
woningen kan niet worden afgevoerd, daar
vele zinkputten niet meer werken. Worden
de beer- en zinkputten geleegd, dan zijn ze
in twee a vier weken weer vol, met deze ge-
volgen: toiletten zijn onbruikbaar; enkele kel-
ders staan blank, zodat ze ontruimd moeten
worden; op stoepen en soms in keukens staat
het beer- en zinkwater, enkele gezinnen zijn
zelfs gedwongen de overtollige beer op straat
te laten lopen!
Het College van B. en W. komt in ernstige
gevallen even kijken, legt de meeste klachten
naast zich neer en doet verder niets! Dit heeft
iets vernederends voor de huurders, n.l. ont-
kenning van het recht op menswaardig wo-
nen.
Men zou met een variatie op een Amerikaan-
se uitdrukking kunnen zeggen: ,,Vorden is
building the stumps for to-morrow." (Vorden
bouwt de sloppen voor morgen).
De waarde van een gemeentebestuur wordt
niet alleen bepaald door de uiterlijke, toeris-
tische aanblik van een gemeente (zoals fraaie
plantsoenen) maar vooral door de manier
waarop het de bevolking een welvarend,
menswaardig bestaan verschaft.
In Vorden dient het hok van een hond op tijd
te worden schoongemaakt, anders krijgt men
last met de Dierenbescherming. De woning
van een mens hoeft echter niet te worden ge-
reinigd.
Moge het nieuwe jaar voor Vorden wijsheid
in het Gemeentebeleid brengen, waardoor de-d
ze wantoestanden worden opgeheven.

,,Opmerker".

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

VOETBAL
Van de drie aangekondigde wedstrijden
werd alleen de wedstrijd van Vorden III te-
gen Drempt I tot een goed einde gebracht.
Het derde elftal heeft hierdoor haar bovenste
plaats weten te behouden, temeer daar Drempt
ook slechts 2 verliespunten had. In het veld
waren de gasten zeker niet de mindere. Voor-
al het eerste kwartier had Vorden niets in te
brengen en in deze periode maakten de gas-
ten hun eerste en enigste doelpunt. Vorden
ging plotseling met meer energie spelen en
vooral in de voorhoede kwam meer schot,
zodat met rust de achterstand was omgezet
in een 3 — l voorsprong.
In de tweede helft maakten de Vordenaren
nog wel twee doelpunten erbij, doch deze had-
den wat speloverwicht betreft, beter aan
Drempt toegekomen. De gasten waren voort-
durend in de aanval, doch brachten er voor
het Vordense doel niets van terecht. In deze
periode bleek dat de beide binnenspelers van
Vorden te ver voor bleven en zelden een bal
kwamen halen, hetgeen een welkome ontlas-
ting van de defensie zou hebben betekend.
De wedstrijd Vorden I — KDC II ging wegens
terreinafkeuring niet door en de wedstdrijd
Socciil — Vorden II werd wegens een ongeval
gestaakt.
A. s. zondag luidt het programma: Vorden I —
Longa III en Vorden II — Vorden III. Het kan
in beide wedstryden spannen.

Elke tand
een briljant

GESLAAGD
De heer D. W. M. Elsman slaagde te Arnhem
voor het diploma Autorijschool-instructeur.
De heer C. Nipius slaagde voor het Praktijk-
diploma Duitse handelscorrespondentie.

KERKDIENSTEN zondag 13 januari
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.
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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 12 jan. van 5 uur tot en met
zondag 13 januari Dr. Lulofs. Tel. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 4 t.m. 10 januari.
Geboren: d. van K. Modderkolk en M. H.
Modderkolk-Stam; d. van H. Ruijgh en L.
Ruijgh-van der Noord; d. van G. J. Wagen-
voort en H. Wagenvoort-Poterman; z. van
H. Lauckhart en J. Lauckhart-Dijkstra.
Ondertrouwd: D. J. Meenink en G. Hietveld.
Gehuwd: ƒ. A. van den Berg en G. A. Zeijl.
Overleden: H. Schouten, m., 56 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 95 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42 .—tot f 46.— per stuk.
Schottelingen tot f 60. — .
Handel was redelijk.

PRACHTIGE BALLETAVOND OP KOMST
A.s. woensdag wacht het Vordense publiek
een der mooiste avonden van het seizoen.
Dan komt de balletgroep van Hans
bestaande uit 8 personen, hier weer
avond geven.
Vorig jaar was men enthousiast over wat de-
ze groep presteerde. Deze keer belooft het
nog mooiere avond te worden, daar nu
hele avond balletdans gegeven wordt en niet
zoals vorig jaar een deel van de avond ge-
vuld wordt met het demonstreren van de ver-
schillende passen.
Uit de Notenkrakerssuite van Tsjaikofski
krijgt men o.a. te zien de karakterdans, een
Spaanse dans, de entre-acte, de Trepa en de
bloemenwals. Verder walsen van Brahms.
Men ziet, het is een programma om van te
watertanden en we willen de Nutsleden en
verder allen die van ballet houden (en dat
zijn er de laatste jaren in Vorden velen ge-
worden) dan ook aanraden a.s. woensdag de
Nutsavond te bezoeken.

DE WINKELIERSVERENIGING IS ACTIEF
Dinsdagavond had de eerste les in verkoop-
kunde plaats, welke de heer Franc Bibo hier
voor de Vordense winkeliersvereniging komt
geven. Deze avond waren ongeveer veertig
deelnemers aanwezig, die allen zeer enthousi-
ast waren over de manier waarop de heer
Bibo zijn stof behandelt. Hij gaf zijn vele
goede wenken op dikwijls humoristische wij-
ze, zodat het geen droge, saaie boel was, doch
integendeel de deelnemers deed verlangen
naar de volgende cursus. Er worden nog vijf
avonden gegeven.

Op l januari 1956 bedroeg het zielental der
gemeente 2948 mannen en 2976 vrouwen. To-
taal 5924.
In 1956 werden geboren 62 mannelijke en 55
vrouwelijke babies. Er overleden in dat jaar
27 mannen en 24 vrouwen.
In Vorden vestigden zich 111 mannen en 134
vrouwen, terwijl 131 mannen en 151 vrouwen
naar elders vertrokken. Op 31 december 1956
woonden in Vorden derhalve 2,963 mannen en
2990 vrouwen In totaal 5953 personen.
Verdeeld naar de godsdienstige gezindten is
de samenstelling van de bevolking als volgt:
Ned. Herv. 4101, Rooms Kath. 1093, Ger. Kerk
428, Evangelisch Luth. 22, V.M. 18 : 20 17, Oud
Ger. Kerk 20, Herv. Zend. Gem. l, Episc. l,
Hersteld Luth. l, Doopsgez. 11, Rem. 10, Chr.
Ger. 5, Ap. Gen. 3, L. d. H. 5, Ger. Gem. 5,
I.A.Z.E.A. 6. Geen godsdienst 224.
In 1956 werden 54 huwelijken voltrokken.

NUTSBESTUUR WERD TELEURGESTELD
Geen aanmelding van nieuwe leden

Op de onlangs gehouden ledenvergadering
van het Nut gingen van de zijde van de Be-
stuurdersbond van het N.V.V. stemmen op
om van de culturele avonden, welke deze
bond voor haar leden meende te moeten ge-
ven, af te zien, omdat 't Nut in Vorden reeds
een aantal culturele avonden per seizoen ver-
zorgt. Voor een plaats als Vorden zouden twee
instellingen, welke culturele avonden gingen
verzorgen, wel wat te veel van het goede zijn.
Mede door de slechte financiële toestand van
het Nut zou een vergroting van 't aantal leden
een welkome verbetering van de financiën ge-
ven, waardoor nog beter dan voorheen ook de
culturele avonden verzorgd zouden kunnen
worden. Van de zijde van de bestuurdersbond
werd de suggestie gedaan om te trachten
nieuwe leden voor het Nut te werven in de
N.V.V.-kringen, die dan de culturele avonden
van het Nut konden bezoeken. Naderhand
werd in overleg met leden van de Bestuurders-
bond een avond vastgesteld, waarop dr. Schrö-
der, alg. secr. van het hoofdbestuur van het
Nut, een uiteenzetting over het doel en stre-
ven van het Nut zou geven.
Men kan zich dan ook de teleurstelling van
het Nutsbestuur voorstellen toen op deze pro-
paganda-avond, welke maandagavond in het
Nutsgebouw werd gehouden, noch bestuurs-
leden, noch leden van het N.V.V. aanwezig
waren, hetgeen de voorzitter, de heer Wesse-
link, in zijn openingswoord zeer betreurde.

De avond, die voor iedereen gratis toegan-
kelijk was, heeft dan ook in dit opzicht niet
aan de verwachtingen voldaan, daar geen en-
kel nieuw lid genoteerd kon worden.

Niettemin was het voor het handjevol leden
dat aanwezig was, interessant om nu eens pre-
cies uiteengezet te krijgen, wat het Nut vroe-
ger was en wat het thans is. Dr. Schröder
kweet zich van deze taak uitstekend. Hij be-
gon met de oprichting in 1784, toen ds. J.
Nieuwenhuizen, de oprichter van het Nut, de
verkeérdheden in de wereld van toen voelde
als een gebrek aan kennis hoe het dan wel
moest. Hij schreef daarom vele boekjes, w.o.
vele schoolboekjes in deze geest. De nieuwe
onderwijswet ontstaan in de Franse tijd droeg
het stempel van het Nut. De Nutsbibliotheken
verrichtten reeds in die dagen nuttig werk,
omdat men hier boeken kon lenen aan hen,
die niet in staat waren deze te kopen. Het Nut
ging steeds door met het organiseren van ont-
wikkelingsavonden, welke aanvankelijk veelal
bestonden uit lezingen. Door decentralisatie
kon elke afdeling van het Nut zelf het beste
bepalen wat voor haar het geschiktste was.
Het hoofdbestuur in Amsterdam heeft zich zo
langzamerhand omringd met een staf van des-
kundigen op elk gebied, die de afdelingen van
advies kunnen dienen. Het Nut vraagt niet
naar politieke of godsdienstige richtingen. Het
peil van de Nutsavonden moet hoog blijven,
omdat deze een volksontwikkelende taak heb-
ben. Het Nut probeert het algemene volksge-
luk te behartigen. Het beweegt zich daartoe
op een veelzijdig terrein. Het sticht scholen,
bibliotheken, spaarbanken, geeft cursussen,
ontwikkelingsavonden en doet nog veel meer.
Het leven van de mens, aldus besloot Dr.
Schröder, wordt verrijkt niet alleen door ken-
nis, doch ook door karaktervorming. Hierna
hield de heer J. Verhagen een boeiende cau-
serie met lichtbeelden over de zee-sleepvaart
en in het bijzonder over zijn belevenissen op
de zeesleper Zwarte Zee, waar met grote aan-
dacht naar werd geluisterd.

' BIOSCOOP
Zondagavond voert de film u naar het zonni-
ge Napels. In een amusante film zingt Vico
Toriani zijn populairste melodieën als straat-
zanger, om zijn schulden te betalen. Hier
wordt hij ontdekt door een bekende zanger,
die wegens een keelaandoening al een jaar
lang niet heeft kunnen zingen. Voor de op-
name van gramofoonplaten worden de beide
mannen verwisseld en aanvankelijk wordt het
bedrog niet opgemerkt. Later komt het echter
uit en dan beginnen de moeilijkheden pas
goed. Aan het slot komt alles weer op zijn
pootjes terecht.

GEMEENTE WA AG IN 1956
In 1956 werden op de Vordense gemeente-
waag 15086 varkens gewogen.



Ds, C. A. VAN NOOD 50 JAAR PREDIKANT
Zondag 6 januari was het een halve eeuw ge-
leden, dat ds. C. A. van Nood, thans wonen-
de te Aalten, werd bevestigd als predikant in
de geref. kerken in Nederland.
Ds. van Nood werd op 25 april 1878 te Alphen
a. d. Rijn geboren. Hij werd op 6 januari 1907
te Blokzijl in het ambt bevestigd. Op 12 febr.
1911 verwisselde de jubilaris deze kerk met
die van Harmelen, vanwaar hij op oktober
1914 naar Lopik vertrok. Tenslotte diende ds.
van Nood nog bijna 26 jaar de geref. kerk van
Vorden, waar hen» met ingang van 6 jan. '47
na veertig volbrachte dienstjaren emeritaat
werd verleend. Na zijn emeritaat vestigde hij
zich te Linschoten, waar hij tot april 1950
nog drie jaar hulpprediker is geweest.
Tijdens zijn langdurige ambtsbediening te
Vorden heeft ds. van Nood in de classis Zut-
phen tal van deputaatschappen vervuld.

GESLAAGD
Voor het Unie Praktijkdiploma Machineschrij-
ven slaagde te Zutphen onze plaatsgenoot
Henk Gossink.

„IN BLIJDE VERWACHTING"
Dit boek van Dr. A. J. M. Lamers gratii
bij aankoop van een Babyder m-Set,
.waarin poeder, zalf, olie, zeep, a f 4.95.
Voorradig !n Apotheek en Drogisterij.

Weten is .gerust zijn.

UITVOERING CONCORDIA
Volgende week zaterdag zal de muziekvereni-
ging Concordia haar eerste uitvoering in dit
jaar geven. De laatste tijd zijn weer verschil-
lende muzikanten tot het korps toegetreden
.zodat er nu een flinke bezetting is. Het mu-
ziekprogramma ziet er dan ook zeer aantrek-
kelijk uit, o.a. wordt uitgevoerd ,,In een Chi-
nese Tempeltuin", het bekende karakterstuk
van Ketelbey.
Na de pauze wordt door de toneelgroep een
blijspel opgevoerd. De avond is alleen toe-
gankelijk voor donateurs en voor hen die het
nu nog worden.

GRIEP! -« « +
Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 et.

RATTI-NIEUWS
In verband met het slechte terrein werd de
wedstrijd S.V.D.E.S. I—Ratti I welke in Eiber^
gen zou worden gespeeld, uitgesteld.
De Ratti-reserves speelden op eigen terrein^
en kregen in Pax III uit Hengelo (G.) geen
gemakkelijke tegenstander. De puntjes werden
broederlijk gedeeld, daar de wedstrijd in een
2—2 gelijkspel eindigde. Er was in deze ont-
moeting weinig hoogstaand spel te zien. Voor-
al bij de thuisclub ontbrak het ploegverband,
terwijl het positiespel en het plaatsen ook
veel te wensen over liet. Bij de bezoekers
was het samenspel beter verzorgd, doch ook
hier bracht de aanvalslinie vele kansen om
zeep.
A.s. zondag zal het eerste elftal, na enkele
weken gedwongen rust de competitie hervat-
ten door een uitwedstrijd te spelen tegen Vos-
seveld I bij Winterswijk. Ratti, dat in de eerste
helft der competitie nog niet op dreef was,
zal nu moeten tonen, dat zij in de eerste klas
kunnen meekomen. Hoewel de thuisclub het
voordeel heeft op eigen terrein te spelen mag
dit de Rattianen niet verhinderen hun beste
krachten te geven. Hopenlijk kan men re-
vanche nemen op de alhier geleden neder-
laag.
Ratti II behoeft niet te spelen evenals de A-
Junioren.

BEKROOND
Op de te Lochem gehouden provinciale pluim-
vee- en konijnententoonstelling werden uit
deze gemeente bekroond met een Ie prijs A. J.
Florijn met Barnevelders gezoomd (haan oud)
z.g. en H. Doornink met patrijsleghorn (jong)
g.g. en met konijnen G. W.-Tragter met Wener
Blauw (ram jong) z.g. en W. Tragter idem
(ram jong) z.g.
Wegens plaatsgebrek moesten enkele be-
richten overstaan tot volgende week.

Dhr. G. van Roekei Doetinchem.
Zeer geachte adviseur.

Wilt U de trouwlustigen nog even
remmen in hun trouwplannen, onze
zaak, afd. meubelen is zowat klaar.
Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groeten,

G. W. Luimes - Vorden

Jaarfeest
van de Gereformeerde
J. en M.V.
op vrijdag 18 januari
om 7.45 uur in Irene.

Bont Programma
Na de pauze het blijspel in
3 bedrijven

„De familie Kruif houdt
vakantie"!

Grimeur: Boltjes.
Regie: A. J. Berenpas.
Geheel nieuw tuindecor, passende mu-
ziek.

Entree f 0.75, kinderen be-
neden 14 jaar f 0.50.

14 januari laat Min. Hofstra de
drank duurder betalen!

Ga nu nog gauw een paar
goedkope liters bij

't Zwaantje
halen.

De prijzen vielen op nr. 455, 479, 485.

tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818

Woensdag 16 januari
's avonds 8 uur precies

4e NUTSAVOND

KjallctauonJ
door het gezelschap

Hans Carrasz (8 personen)
Verschillende dansen uit de Noten-
krakerssuite van Tsjaikofski en wal-

sen van Brahms.
Een aanbeveling voor dit gezelschap,
dat vorig jaar zo'n prachtige avond
voor ons verzordge, is zeker overbodig.

Entree Nutsleden met l huisgenoot
f 0.75 per pers.
Niet-leden f 1.50 per persoon.

Deze week weer ontvangen
stukken huishoudzeep
een zeer goede kwaliteit
per pak a 7 stuks voor 85 et.

Zachte zeep
vaatjes inhoud 15 kilo, geëm. emmer
(iets beschadigd), a 10 kilo f 1.—
reduktie.

Toiletzeep
Castella, 2 stukken voor 57 cent

Alles zolang de voorraad strekt.

SMIT, Zulpltenseweg
Telefoon 281

elke ween iets nieuws,

altijd wat goeds.

Onze
OPRUIMING

gaat door t.e.m,
zaterdag

19 januari

NOG VELE KOOPJES

LOOMAN
VORDEN

Onze opruiming duurt nog l week

Profiteer nog van de
10 pCt. korting.

tfullink's Schoenhandel i
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Muziekver „Concordia"
Opgericht 1869.
Beschermvrouwe Mevr. A. Gatacre,
geb. Jonkvr. de Stuers.

Contactavond
op zaterdag 19 jan. a.s. in
het Nutsgebouw, aanvang
19.30 uur.

Voor de pauze:
een pracht muziekprogram-
ma.

Ata de pauze:
Opvoering van een humo-
ristisch blijspel in 2 bedr.

Daarna BAL met medewerking van
„Songs and Rhythm".

Deze avond is uitsluitend toegankelijk
voor donateurs. Wilt U deze avond
ook bezoeken, wordt dan donateur
van Concordia voor tenminste f 2.50
per jaar, geldig voor 2 personen.

Het is ook mogelijk adspirant
donateur te worden a f 1.50
geldig voor l persoon.

Het Bestuur

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Te koop een mooie
witte KEESHOND,
reu, G. WeeÜk, B 47
Delden.

Te koop 250 jonge
HENNEN, sussex x
rood. A, Meenink,

Zutphensaweg C 72.

BIGGEN te koop.
H. Waenink, bij het
zwembad.

Drag. ZEUGEN te
koop, Ie worp, a.d.t.
Dekrijpe en jongere
zeugjes. G. J. Sloetjes.

R.b. MAALKALF te
koop, 2 weken oud.
A. J. Kettelarij, D 120
Kranenburg.

Te koop een vlot neur.
r.b. VAARS, a.d.t.
driehoekstempel.goede
prod. D. Pardijs,
Kranenburg.

Te koop een zwaar
huisslachtingsvarken.
H, Bosman, bij het

zwembad.

Te koop de HELFT
of vierdels van een
vette koe. H. Lenselink
E 58a Linde.



Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
onze zoon

Arend
André

H. Lauckhart
J. Lauckhart-

Dijkstra

Vorden, 5 jan. '57.
Almenseweg C 153c.

Allen die hun belang-
stelling toonden bij
ons huwelijk, zeggen
wij hartelijk dank.

H. J. Berenpas
E. Berenpas-

Bargeman

Zutphen, jan. '57.

Gevraagd een flink
MEISJE, o.g.v. 16 jr.
om opgeleid te wor-
den in de winkel.
J. W. Emsbroek,

„De Gems"

Gevraagd net MEIS-
JE voor hulp in de
huishouding.
Coöp. Boerenleenb.
Vorden.

Gevraagd net MEIS-
JE, zelfst. kunnende
werken, voor heleda-
gen. Vervoerkosten
worden vergoed. Goed
loon.
Mevr. Doelman,
Coehoornsingel 106,
Zutphen.

Gevraagd te Zutphen
'nfl inkeJONGEMAN
voor pakhuis en loop-
werk. Brieven onder
no 3 van dit blad.

Gevraagd zo spoedig
mogelijk een flinke
BOERENKNECHT,
met alle werkzaam-
heden bekend.
Wed. J. Pardijs, Bog-
gelaar 5, Warnsveld.

VERLOREN een
portefeuile met inhoud.
Tegen grote beloning
terug te bezorgen bij
Hengeloseweg 1.

Vorden

KINDERWAGEN te
koop, gecom. wandel-
wagen, z.g.a.n. Bevr.
Veldwijk C 85a.

Te koop een voor- en
achter VIERDEL van
een vette Pink. Joh.
Weenk. Brandenborch
E 92.

Te koop de HELFT
of vierdels v. 'n vette
koe. Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Te koop een achter-
VIERDEL van een
vette koe, wordt maan-
dag geslacht. W.Steen-
blik, Delden B 59.

RADIO te koop,
Philips-Sierra.

Wolbert, Kranenburg

Te koop g.o.h.
KACHELTJE

Stationsweg 6,

Te koop een elektr.
MOTOR, 3 pk, een
drijfas lang 6 mtr met
lagers en 6 houten
riemschijven, drijfrie-
men en een amaril
slijpmachine. Gebr.Ba-
rendsen, Zutphensew.

A.S. ZONDAG
2 uur

Vorden I
Longa III

Partij Ie soort
Zweeds

Hardboard
122X160 cm., f
per plaat.

BELTMAN
Boslaan 13, Warnsveld

SOLA-MASSIEfc

BOB BAKKER

en

HETTY SCHRIEFER

hebben het genoegen, ook mede
namens de wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op
woensdag 23 januari a.s. te Delft.
Huwelijksinzegening te 2.30 uur
door de Weleerw. Heer Ds. A.
Johannes in de Ev. Lutherse
Kerk, Noordeinde 4 te Delft.

Januari 1957.
Vorden, Zutphenseweg 67
Delft, Meidoornlaan 13

Gelegenheid tot gelukwensen van
4.30 uur tot 5.30 uur n.m. in
Hotel Central, Wijnhaven 6,
Delft.

Toekomstig adres:
laan 13, Delft.

Meidoorn-

Zaterdag 19 januari hopen onze ouders

H. J. Smeenk

en

J. H. Smeenk-Gosselink

hun 25-jarige echtvereniging te her- w
denken. u

A
Reina en Anton X
Rikv X
Tonny W
Hans X

XX Vorden, Hengeloseweg 21.

Gelegenheid tot feliciteren van 4 — :̂ y
uur in de zaal van Hotel Bakker.

Steeds het laagst in prijs!
250 gr. moriaantjes,

heerlijk koekje 59 et
250 gr. heerlijke theebiscuit 34 et
2 gr. rollen beschuit 49 et
l pot keukenstroop 49 et
l pot appelstroop 39 et
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
l pot rode pruimenjam 55 et
200 gr. verpakte huishoudkoffie 132 et
3 pak pudding, div. smaken 49 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en
rookvlees, samen 150 gr. 59 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

van te

profiteren!
Prima oogjes luiers,

98 - 85 et.
Prachtige theedoeken,

drogen direct, nu 98 et»
Molton dekens vanaf 3*25
Partijtje grote slopen,

nu 1.45
Geruite Tafelkleden,

125x150 nu 2.98
Prima Keperflanel,
80 cm. breed 85 et. p.m.

Keukenbaddoeken 1.25
Linnen theedoeken 1.15

Restant dames- en meisjes-
pyama's 5.95

Peignoirs vanaf 19.95

Restant dames- en
kinderjaponnen met
20 t.e.m. 50 pCt.
korting.

H. Luth
VORDEN

VANAVOND
vergeet U Uw dagelijkse
zorgen, bij het kostelijke
pikante Franse blijspel!

„Blijf zitten waar
je zit . . .!!"

door

Vordens Toneel
Entree f 1.— (incl. bel.)

Aanvang 8 uur in het Nutsgebouw
Zaal open 7.30 uur.

Adverteert in Contact

Slechts één dag!
500 gr. fijne rookworst

500 gr. vet
200 gram boterhamworst
1200 gr. samen 2.95

200 gram gebr. gehakt 70 et
200 gram leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et

200 gram rauwe ham 110 et
200 gram ontbijtspek 80 et

200 gram gevulde rollade 110 et

Speciaal 200 gr« kookworst 60 et

M. Krijt, Dorpsstraat

UITVOERING
van de Jeugdvereniging
in de Wildenborch
op vrijdag IS en zaterdag 19
januari a.s. in de Kapel.
Aanvang 19,15 uur.

Radio Mandjo en Stenen
voor Brood.

Houdt deze anond wij.

A.s. dinsdag 15 januari 's avonds
8 uur, komt in de koffiekamer
van het Nutsgebouw te Vorden
(ingang Kerkstraat) de Verkoop-
kundeleraar

fóibo
voor u spreken.

Deelnemers voor deze zeer leerzame avond
kunnen zich vóór dinsdag opgeven bij het
bestuur der Vordense Winkeliersvereniging

H. Luth, sckretaris, Telefoon 396
of G. J. Schurink, voorzitter,
Telefoon 384.



Heineken werkt met de zogenaamde
Heineken's A-gist, een speciale gist- ,1
reincultuur, waarvan niemand ter
wereld (behalve Heineken) het geheim
kent.
Heineken gunt zijn bier een langdurige
rij pingstij d.
De kroonkurk betekent een hygiëni-
sche afsluiting van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél langer goed
blijft.

•

•

•

•

t

WIJ

RUIMEN
OP:

Damespullovers, wol, vanaf f 8*95
Wollen damesvesten vanaf f 13*95

Herenpullovers* zuiver wol, vanaf f 12.60
Verder restanten jongens- en
meisjespullovers en vesten,

zeer voordelig.

•
•
•
•
•
•

Heeft U onze sortering
schorten al gezien V

Vanaf f 1.65

A. WOLSING
Manufacturen Vorden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

luist

het allernieuwste op
bromfietsgebied n.l. de

D.K.W.
„Hommel
een produkt van de wereld-
beroemde D.K.W. Fabrieken.

3 versnellingen, oliebadkast, swing-
arm-vering, 16 Watts verlichting.

Ga deze bromfiets zien
en proefrijden bij

A. G. T R A G T E R
Telefoon

Dealer voor Vorden en omge-
ving.

Voorautorijlessen
naar gediplomeerd instructeur

Wim Elsman - B 57 - Vorden

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden. Telefoon 283

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

_ Zutphen _
Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~~ Vorden

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

Weiden Kranenharg
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

Kwartjesweek bij Centra!
Pansponzen, 3 stuks 25 et
Nylon pansponzen per stuk 25 et
Vanillesuiker, 7 pakjes 25 et
Griesmeel, 500 gram 25 et
Sago per pak 25 et
Gustart per pak 25 et
Vruchtenhagel, 200 gram 25 et
Boterhamkorrels, 150 gram 25 et
Zoute Pinda's, 100 gram 25 et
Vijgen, 250 gram 25 et
Puddingsaus per flesje 25 et
Brillant azijn per fles 25 et
Soepgroenten per blikje 25 et
Kantkoek, 400 gram 25 et
Spritsstukken, 6 stuks 25 et
Gemengde drups, 150 gram 25 et
Vanille toffee's, 150 gram 25 et
Pruimen, 150 gram 25 et

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

NUTSSPAARBANK
Vorden - Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun
spaarbankboekjes voor rentebij--
schrijving zo spoedig mogelijk in

te leveren.
Het Bestuur.

Café WAHL

Ruim gesorteerd
in alle voorkomen-
de dranken.

*
Zoekt uw voordeel!!
Tot 14 januari nog voor
oude prijzen.

Neem nog iets in huis.

te Hengelo-GId.
AANVANG 7 UUR.

„KNITTAX"
huishoudbreimachine

Een Breigenot tot en met.
Gratis lessen.
Vraagt demonstratie.

H. LUTH
Nieuwstad 4, Telefoon 396,
Vorden

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

16 jan.

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

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


