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ATTENTIE
In verband met Nieuwsjaarsdag moet Contact
volgende week Donderdagavond op de post
zijn. De korting (eventueel verhoging) der
advertentieprijzen wordt één dag vervroegd.
Onze dank voor de vlotte wijze van bezorging
in deze week!

AGENDA
26 Dec.: Bioscoop in het Nutsgebouw
29 Dec.: Kindercircus „Elleboog" in Zutphen

DS LANGSTRAAT SPRAK VOOR
HET NUT

Evenals vorig jaar heeft Ds Langstraat ook
thans weer voor de leden van het Nut een
avond verzorgd, waarin hij met onmiskenbaar
talent een aantal werken voordroeg. De be-
langstelling hiervoor was weer zeer groot en
toehoorders zullen hun gang naar het Nuts-
gebouw zeker niet betreurd hebben. Integen-
deel, Ds Langstraat weet in alles wat hij voor-
draagt de mens te geven zoals hij nu eenmaal
is. De mens met zijn verdriet, zijn kleine en
grote zorgen en met zijn vreugde en hij doet
dat met een enkel gebaar, met een uitmun-
tende intonatie, waardoor de toeschouwers
als 't ware een levend beeld krijgen van de
hoofdpersonen uit de verhalen.
Voor de pauze bracht Ds Langstraat werken
van Top Naeff, Ch. A. Cocherêl, Henriëtte van
Eyck, een fragment uit de Bijbel en en gedeel-
te uit Hollands glorie van Jan de Hartog.
Vooral in dit laatste, waarin hij de emotionele
tocht beschrijft van Jan Wandelaar met zijn
drie zeeslepers en het enorme Engelse dok
naar het andere eind der aarde, was hij op
dreef, terwijl ook de voordracht van het jon-
getje met het houten been uitmuntend was.
Na de pauze declameerde ds Langstraat uit
het in het Nederlands vertaalde Duitse boek
,,En hij zei geen woord" van Heinrich Böll.
Met dit verhaal wist hij eveneens zijn toehoor-
ders te boeien en te ontroeren, getuige de stil-
le aandacht waarmee men luisterde. Een harte-
lijk applaus aan het slot van de avond was een
welverdiende beloning voor deze op hoog peil
staande avond van kunstgenot.
De heer H. Wesselink bracht ds Langstraat
namens de leden van het Nut dank en hoopte
dat hij in het volgende seizoen wederom een
avond zou willen verzorgen. Bij het begin
van de avond herdacht de heer Wesselink met
enkele zeer waarderende woorden het over-
leden Nutslid en voorzitter van de Nutsspaar-
bank, de heer H. v. d. Wal, die 52 jaar nutslid
en 50 jaar bestuurslid van het Nut geweest
was. Staande werd door de aanwezigen ter na-
gedachtenis een ogenblik stilte in acht ge-
nomen.

G.M. v. LANDBOUW
Onder voorzitterschap van de heer H. J. Go-
tink hebben de leden van de G.M. v. Land-
bouw afd. Vorden vergaderd. In zijn openings-
woord zei de voorzitter dat de uitkomsten in
1953 gunstig waren geweest. Het aftredend be-
stuurslid, de heer H. J. Gotink, werd herkozen
en tot lid van de ledenraad werd in plaats
van de heer G. W. Ruiterkamp, die niet meer
in aanmerking wenst te komen, gekozen de
heer A Tjoonk 't Garmel. Daarna werd het
woord gegeven aan de spreker van deze avond
de heer H. J Wentink, onderwijzer a. d. Land-
bouwschool te Eibergen, welke het onderwerp
behandelde „Grasland". Hij besprak achtereen-
volgens aanleg, onderhoud en het gebruik. Bij
het aanleggen van grasland is grondonderzoek
een eerste vereiste.
Men moet niet te diep ploegen en bij het in-
zaaien (niet te diep) moet men wachten tot de
bouwvoor goed gezakt is. De zaaitijd achtte
spreker in Augustus het gunstigst en om tegen
bevriezing te vrijwaren is stromest nuttig.
In de zomer moet er vee op worden geweid,
het lange gras moet er uit gehouden worden
en de afwatering moet perfect in orde wezen.
Stikstof moet men geven in Maart. Men giert
soms veel te veel. Ook is omweiden een ver-
eiste, als het kan iedere week een ander stuk.
Spreker besprak ook nog het grasdrogen en
het ruitergras.
Daarna werd door de voorzitter op de kaart
aangewezen welke gronden onder het Water-
schap van de Baakse Beek zijn getroken. De
aanwezigen hadden na de duidelijke uiteen-
zetting maar weinig op te merken.

K E R K D I E N S T E N
Vrijdag 25 December, Ie Kerstdag

Hervormde Kerk
10 uur Ds J. H. Jansen, 2.30 uur Kerstfeest
Zondagsschool, 7.15 uur Ds Sterringa

Oeref. Kerk
10 uur Ds E. J. Duursema

Zaterdag 26 December, 2e Kerstdag
Hervormde Kerk

10 uur Ds E. J. Duursema en Ds J. Langstraat
Kerstzangdienst

Geref. Kerk
10 uur Interk. Zangdienst in de Herv. Kerk

Zondag 27 December
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen
Geref. Kerk

10 uur Ds D. Krijgers van Lochem
3 uur Ds. E. J. Duursema

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Donderdag 31 December
Hervormde Kerk

2.30 en 7.30 uur Ds J. Langstraat
Geref. Kerk

7.30 uur n.m. Ds E. J. Duursema

Vrijdag l Januari 1954
Herv. Kerk 10.30 uur Ds J» H. Jansen

ijSeref. Kerk 10 uur Ds Duursema

Zondagsdienst Doktoren
Van Donderdag 24 Dec. van 5 uur t.e.m.
Ie Kerstdag 24 uur Dr De Vries telf. 288
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Je Kerstdag vanaf 5 uur n.m. t/m Zondag
17 Dec. Dr Lulofs tel. 255 b.g.g. dokters-
telefoon 236
31 Dec. 5 uur n.m, t/m l Jan. 24 uur
Dr Lulofs

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

G.O.S. AFD. LINDE
Onder voor/itterschap van de Heer G. J. Kok,
werd in café „Eijkelkamp" de jaarlijkse leden-
vergadering gehouden van de afd. „Linde"
van de „G.O.S.", welke vergadering slechts
matig bezocht was.
Uit het door de Heer Klein Bleumink uitge-
brachte jaarverslag vermelden we, dat de om-
zet is gestegen en voor het boekjaar 1952—1953
ƒ 749.789,89 bedraagt. Het verslag gewaagt
o.m. van het voortreffelijk werk van de plaat-
selijke vertegenwoordiger van de afdeling, de
heer D. Gotink, alsook van de uitstekende
diensten van de hoofdvertegenwoordiger, de
heer Groot-Nuelend, onder wiens rayon ook
de afdeling „Linde" ressorteert.
De voorzitter dankte de heer Klein Bleumink,
secretaris-penningmeester der afdeling, harte-
l i jk voor de verrichte werkzaamheden en het
accurate beheer.
Het aftredende bestuurslid, de heer Joh.
Weenk werd herkozen.
De heer Scholte in 't Hof hield vervolgens een
in le id ing en deed belangrijke mededelingen
in/ake het werk, de omvang en de groei van
de „G.O.S.", terwijl diverse vragen op deze
inle id ing betrekking hebbende, zeer naar ge-
noegen werden beantwoord. Met een bijzon-
der woord van dank aan de heer Scholte in
't Hof voor z i jn interessante en leerzame rede
en beantwoording der gestelde vragen, werd
deze vergadering gesloten.

DRIJFJACHT
Op de onder Huize 't Onstein gehouden drijf-
jacht werden 79 stuks wild geschoten, voorna-
melijk konijnen.

JAARVERGADERING KIVO
De Coöperatieve Vereniging K.I.V.O. (Kunst-
matige Inseminatie Vorden e.o.) heeft onder
voorzitterschap van de heer G. J. Wuestenenk
in Hotel 't Wapen van Gelderland de jaarver-
gadering gehouden.
De voorzitter deelde mede dat het ledental
der Coöp. Ver. KIVO bedroeg per l Nov. j.l.
845 met in het totaal 6900 runderen. Op 26
Nov. is een jonge stier van de fokker A. B.
Bredenoord te Welsum aangekocht. Deze stier
is in het stamboek met voorlopig B opgeno-
men. Hierdoor heeft het K.I.-station thans de
beschikking over 7 M.R.Y. en in combinatie
met Laren, over 2 F.H. stieren.
Om tot een juiste verdeling van het werkge-
bied der vereniging te komen, nml. verdeling
in districten, had het bestuur gemeend in zijn
geheel te moeten aftreden, zodat thans als be-
stuursleden werden gekozen de heren G. J.
Wuestenenk, voorz., G. B. Lichtenberg, secr.
en verder verdeeld over 13 districten de heren
D. J. Tjoonk, Vierakker, E. W. Makkink,
Warken, J W. Abbink, G. J. Arfman en A. G.
Gotink uit Vorden, H. G. Burghart, H. J.
Bosch en Joh. Jolink uit Hengelo (G.), G. A.
Smeenk en B. G. Reesink, Steenderen en H.
R. Breukink, Bronkhorst. Voor de F.H. afde-
ling hebben thans zitting de heren H. Tjoonk,
Vorden en G. Bosch, Hengelo (G.).
In de controle-commissie werden benoemd de
heren G. Niessink, Hengelo, B. Winkel, Vor-
den en J. Schieven, Steenderen.
Besloteni werd het inseminatie-geld voor het
komende boekjaar als volgt vast te stellen:
voor M.R.Y.-stieren op ƒ 8.— en ƒ 10.— voor
de drie jongste stieren. Het inseminatiegeld
der F.H. veeslag-stier, welke is aangekocht,
werd voorlopig vastgesteld op ƒ 14.—, dus
" 4.— hoger dan van de reeds gestationeerde
tieren, zulks in overleg met Laren. In het

afgelopen boekjaar werden 6921 runderen ge-
insemmeerd, t.w. 5571 M.R.Y. en 1350 Fries-
üolhnds veeslag met een draditigheidsiuT-
centage van M.R.Y. 90,9% en F.H. 91,7%.
Als adviserende bestuursleden fungeren thans
je heren J. Wechgelaer, veearts, Vorden, A. J.
Tuurneman, J. G. Geerstma en 4/V. A. Post-

huma, directeuren der zuivelfabrieken. Het
stierenstation werd uitgebreid met een labo-
ratorium en een overdekte dekstal.

VOETBAL
Voor Vorden stond Zondag alleen de wed-
strijd Vorden II—Reuni IV op het program-
ma, welke wedstrijd eindigde in een gelijk
spel 2—2. Daar de reserves nog een goede
kans maken op het kampioenschap — zij staan
maar 2 punten achter op de leiders — is er
na afloop protest aangetekend tegen het te
lang laten spelen. De wedstrijd werd nml. 2
minuten te lang gespeeld in welke 2 minuten
Reuni juist de gelijkmaker scoorde. Of het
succes zal hebben, dient te worden afgewacht.
Voor a.s. Zondag, 27 Dec. staat de wedstrijd
S.H.E. I—Vorden I op het programma. Op
eigen veld moest Vorden destijds genoegen
nemen met een gelijk spel. Gezien de voor-
uitgang in het Vorden elftal moet er thans
een kleine kans liggen voor de volle winst.
De voorhoede dient dan niet te vergeten doel-
punten te maken en overigens moet het elftal
van het begin tot het einde voor de over-
winning vechten. Vorden zou door een over-
winning stijgen op de competitieladder. Ver-
der staat er nog op het programma om 11 uur
Vorden III—B.I.C. IV, een wedstrijd, die door
Vorden gewonnen kan worden.

Sanapirin: elk tablet
bevat een veelvoud van de beste ge-
neesmiddelen, daardoor werkzamer dan
andere bij hou - griep - koorts en pijn.

GESLAAGD
Op de R.K. Lagere Tuinbouwschool „Driete-
laar" te Borculo werd een pluimveecursus ge-
geven, welke werd besloten met een officieel
examen, afgenomen door de rijkspluimvee-
teeltconsulent. Onze plaatsgenoot, de heer G.
Wonnink, verwierf het diploma met zeer veel
vrucht.

GESLAAGD
Mej. Gerda Eggink slaagde te Utrecht voor het
diploma Engels stenografie.



Kerstspel „Koningen in Judea"
Het. was wel een zeer goede gedachte van de
Hervormde Jeugdraad om dit jaar eens met
een Kerstspel te komen dat er zijn mocht. De
spelen van Dorothy Sayers, die eigenlijk als
•hoorspel bedoeld zijn, laten zich uitstekend op
het toneel zien en ds Langstraat heeft als re-
gisseur dan ook van alle mogelijkheden een
dankbaar gebruik gemaakt. Daarbij komt dat
Joh. Boerstoel voor een decor van het paleis
van Herodes gezorgd had dat een wijdse en
grootse indruk maakte, vooral aan het slot als
de grote gordijnen opengaan en de Heilige
Stad in de diepte zichtbaar wordt. Als men
dan nog het knappe werk van de grimeur Bol-
tjes uit Almen zag, dan waande men zich wer-
kelijk in de sfeer van het Oosten. Vooral de
koppen van Herodes, Efraïm en Proclus waren
waarlijk indrukwekkend.
Er werd met vaart gespeeld, de dialogen wa-
ren diep doorvoeld en er waren scènes in, die
diepe indruk maakten, o.a. het bezoek der Ko-
ningen aan Maria, de episode met de Engel en
de sterfscène van Herodes. De spelers en de
speelsters mogen op een zeer geslaagde avond
terugzien.
Om aan de overstelpende verzoeken om her-
haling te voldoen zal er op 6 Januari nog één
opvoering gegeven worden, zo vertelde ds
Jansen. De avond werd door hem en mevrouw
Jansen met een korte liturgie en met enkele
gevoelvolle woorden gesloten.
Het was een prachtige avond, voor allen be-
grijpelijk en op de wijze der kunst.

Dinsdagavond werd dit zelfde stuk in de
Wildenborch.se Kapel opgevoerd.

ADVENTSAVOND
Dat de Adventsavond, welke hier jaarlijks in
de Hervormde Kerk gehouden wordt, zeer in
de smaak valt, blijkt wel uit het feit dat ook
Zondagavond weer geen plaats onbezet was;
er waren plm. 900 bezoekers.
Ds Jansen bracht de adventsboodschap, welke
hierop neerkwam, dat de mens bij God geen
naamloze is, die alleen onder een nummer be-
kend staat. Integendeel, God kent al zijn kin-
deren bij hun naam.
Ds Langstraat vertelde een kerstverhaal, waar-
na met stille aandacht werd geluisterd.
afwisseling zong de bekende bariton
Deenik enkele kerstliederen. Vooral in de
hoogte heeft Deenik een prachtige timbre,
waardoor er ook van het eenvoudigste lied
een grote bekoring uitgaat. Het Baudartius-
kwartet uit Zutphen verzorgde het muzikale
gedeelte en ook dit viel zeer in de sma
Vooral de cellosolo was prachtig. Al met
was het een goede avond ter voorbereiding
van het naderend kerstfeest.

„DE SAMENWERKING"
De werktuigenvereniging ,,de Samenwerking"
te Wildenborch heeft een ledenvergadering
gehouden. De vereniging telt 37 leden. Beslo-
ten werd de kunstmeststrooier en de weide-
sleep na reparatie onder de leden te verkopen.
De vereniging bezit de volgende werktuigen: l
sproeimachine, aardappelrooier, aardappelpo-
ter, mestverspreider, een landrol, een kunst-
meststrooier, 2 weidesiepen en drie silo opzet-
stukken.

DAMES! Door haar
rijkdom aan Hamamelis staat
Hamea-Gelei bij handverzorging
vér bovenaan l Royale tube 95 et.

KERSTVERRASSING VOOR OUDEN VAN
DAGEN EN ZIEKEN

Uitgaande van de diaconie van de Ned. Herv.
Kerk zijn voor de Kerstdagen ruim 100 over-
blijvende bloemen uitgereikt aan ouden van
dagen boven de 80 jaar en aan zieken.

BEKROOND
Op de te Eefde gehouden Nationale konijnen
en cavia tentoonstelling behaalde de heer G.
J. Beumer met inzendingen witte Weeners
Ram jong z.z.g. en met Voedster jong z.z.g.

JUBILEUM
Op l Januari a.s. hoopt de heer G. J. Assink
de dag te herdenken dat hij 35 jaar geleden
in dienst trad als jachtopziener bij Baron van
Dorth tot Medler.

Aanbesteding schilderen gemeentewo-
ningen

Onder de Vordense schilders werd aanbe-
steed het verfwerk van gemeentewoningen.
Het laagst werd ingeschreven door de Fa
Jorissen en Van Bodegom voor f 4631. —.
B. en W. hebben het werk aan de laagste
inschrijver gegund.

Kerstmuziek
Evenals vorig jaar zal de Chr. Muziekver.
Sursum Corda op Kerstavond op verschil-
lende punten in het dorp gewijde muziek
ten gehore brengen.

BILJARTEN
K.O.T. I heeft in de verslagsperiode met wis-
selend succes gestreden. Eerst werd van
T.O.G. I slechts met het kleinst mogelijke ver-
schil n.l. 6—4 gewonnen. De daarop volgende
uitwedstrijd tegen De Poorte I werd een sma-
delijke nederlaag 8—2. Desondanks hebben zij,
nu de competitie voor de helft is afgewerkt,
de leiding nog weten te behouden, al is de
voorsprong op nummer 2 tot slechts 2 punten
gereduceerd. Het is dus in de tweede helft
uitkijken en aanpakken geblazen.
Het tweede vijftal heeft zich kranig geweerd
door van de Poorte IV met 8—2 te winnen,
hierdoor veroverde zij de tweede plaats op de
ranglijst, met nog alle kansen om het leidende
De Hoven II voorbij te streven.
In verband met de komende feestdagen wor-
den de competities enkele weken stopgezet.

RATTI-NIEUWS
Ratti trok Zondag naar Lochuizen (Neede),
doch daar de scheidsrechter niet kwam op-
dagen werd na onderling overleg besloten om
een vriendschappelijke wedstrijd te spelen.
Nadat de Ratti-ploeg het terrein wat had ver-
kend, ging zij tot de aanval over en slaagde er
vrij spoedig in de leiding te nemen l—0.
De thuisclub begon ook de bakens te verzetten
en scoorde niet lang hierna de gelijkmaker en
wist zelfs binnen 5 minuten de voorsprong tot
3—l te verhogen. De groen-witte middenvoor
kon nog voor de just de achterstand tot 3—2
verkleinen. 4
Na de hervatting had Ratti haar ploeg gewij-1
zigd en reeds direct leidde dit tot een opmer-
kelijk resultaat, want binnen l minuut bracht
de middenvoor me]t een schitterend doelpunt
de stand voor Ratti gelijk 3—3. Ratti's ach-
terhoede, die voor de rust nog wel eens een
steek had laten vallen, gaf nu geen krim
meer. Aanval op aanval golfde op 't Lochuizen
se doel af en 't lukte de groen-witten uitein-
delijk met 6—4 te winnen.
Voor de beide Kerstdagen en a.s. Zondag zijn
er geen wedstryden voor Ratti.

-.
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U plaatst volgende week toch

utv itieuivjaarivens

in Contact?
U bereikt hiermede 1130 gezinnen
in Vorden en velen daarbuiten.

Kleine advertenties reeds vanaf 60 et

Drukkerij WOLTERS - Telef. 404

Landbouwers!
wilt u KUIKENS betrekken voor het
a.s. seizoen, dan is hiervoor uw adres:

W. Jansen, Vorden
Burg. Galléestr. 59 Telef. 337

Welsumers
Kruising Welsumer x Reds

uitstekende productie - mooie eieren
Kruising Wit Leghorn x Reds (prima legkip)

Uitsluitend kuikens van eigen bedrijf

Als u zelf iets bakt
hetzij krentenbrood of iets anders,

neem dan uw BLOEM en GIST,
KRENTEN, ROZIJNEN enz.

van uw bakker!
U bent er dan Jzeker van dat u een
goed product krijgt. U weet, uw bakker

let alléén op kwaliteit!
Vordense Bakkersver.

Voor de Feestdagen:
*/2 L.pot boerenjongens en
l fles prima wijn, samen voor f 3.25
l fles rode wijn f 1.50
l litersfles Saranto f 2.25
Anisette - Persico - Crème de cacao,
Kersen op sap

Krenten, Rozijnen, Snippers, Sucade

T. van der Lee
Levensmiddelenbedrijf - Het Hoge

Voor 100°!o
tevreden
wanneer u een kous draagt
uit onze zaak.

Opvallend mooie kwaliteiten
tegen zeer billijke prijzen.

Prima Nylons
2.50 - 2.95 - 3.90

Prachtige Kristal 4.90

Linksgeweven kousen
2.45 - 2.95 - 3.30

Een beste geplatteerde
kous met nylon 1.55

Denk om uw kousenkaart
Hij heeft waarde!

TEL. 381VISSER
^Prettige kerstdagen

en

\joede radio~onivangst

wensen wij alle cliënten en
vrienden toe.

TECHN, BUREAU DEKKER
Telefoon 253

Nieuwjaarskaarten en Vuurwerk
R. J. KOERSELMAN VORDEN



Voor de vele bewij-
zen van deelneming
ondervonden tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve
Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder
A. G. Wentink-

Vlogman
betuigen we onze har-
telijke dank.

Uit aller naam
Fam. Wentink

Vorden Dec. '53
Burg. Galléestr. 25

l. R. Vorstman
Spraakleraresse

Groene Kruis gebouw

V A C A N T I E
tot 4 Januari, 1954

F*Toorneman
Dierenarts

Afwezig
van 25 Dec. v.m. 8 u.
tot 27 Dec. v.m. 8 u.
Dr Meijers neemt
waar. Tel. 06750-3877

Wegens huwelijk zijn
wij Maandag 28 Dec.

na 10 uur

GESLOTEN
Slagerij Kieskamp

Wij zijn alle

3 kerstdagen
GESLOTEN

M. G. JANSEN
M. KRIJT
W. KIESKAMP

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

In plaats van
Zaterdag 26 Dec.
wordt het huisafval
opgehaald op

Maandag 28
December a.s.

H.H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.
En tevens alle soorten
wild gevraagd, hoge
prijzen!!

W. ROSSEL
Pluimve^hanrlel

Telef 283 Vorden

Te koop een neurende
maal m. beste melkl.
bij B. Wesselink

B 27, Delden

Bezoekt de X
KToneeluitvoering x

van

D. E. V.
op Vrijdag 8 Januari '54 in het Nut

Aanv. 7.30 uur Entree f 1.—
Muzikale medewerking Orkest Wolters

•Er wordt opgevoerd:

„Het meisje met de rode strik"
toneelspel in 3 bedrijven

Na afloop Bal Dansen vrij
Plaatselijke verenigingen bij aankoop

van 5 kaarten één vrij.
Kaarten in voorverkoop bij sigarenmag.
Eijerkamp, H. Weustenenk, 't Hoge
en Joh. Harmsen, 't Hoge.
Plaatsbespreken op de dag der uitv.
Zie ook de circulaire op 5 Januari!

rNutsgebouw
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 26 December,
(2e Kerstdag) 8 uur, in een

feestelijk vrolijk kernprogramma:
Abbott en Costello

in het wilde Westen
met

MARJORIE M Al N (trouwlustige weduwe)

AUDREY YOUN^Bchone dochter)

Revolvers en trouwlustige weeuwtjes
belagen de populaire komieken!

•
Zo dwaas ...en zo gevaarlijk
zag u ze

Toegang 14 jaar.

Entree f 1.20, 0.90 en 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 1 1

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt

zegt openhartig: HET IS PERFECT!

Gesch. gepl. planken, regels,
asbest- en gegalv. golfplaten,
hardboardplaten.

Beltman, Boslaan 13, Warnsvcld

ONZE ZAAK IS GESLOTEN:
24 Dec. (Kerstavond) na 7 uur
Ie Kerstdag
31 Dec. na 7 uur
Nieuwjaarsdag
*

Momenteel kunnen wij u leveren:

RED BERRY
een prima vruchtenwijn a f 3.25 p. 1.
Verder alle soorten likeuren en diverse
dranken, alles prima kwaliteit.

Vergeet niet voor de feestdagen

onze alombekende Cumcn
in te slaan.

*
Met de overgang van Oud in Nieuw
onze beste wensen voor 1954!

Gebr. Brandenbarg
Hotel „'t Wapen van Vorden"

De Kerk voogdij der Herv. Gemeente te
t Vorden vraagt

een bekwaam persoon
(mnl. of vr.) voor het gehele adminis-
tratieve werk.

Inlichtingen bij en sollflities aan de heer
S. Kulsdom, Ruurloseweg 15, Vorden,
voor 3 Januari 1954.

ijfsïïoc• BedrijfsFoekhouding

• Belastingzaken en

• Copiëerwerk

Boekhqudbureau

J. W. M. Gerritsen
D 127 Vorden

MODERNE

Voetverzorging-, Pedicure- en Massage-inrichting

Pijnloos pedicuren

Gratis voetonderzoek

Voet- en beenmassage

Voet-bandage

Levering van steunzolen aan Ziekenfonds O.G.Z.O.
volgens gips- en blauwafdruk

Medisch gediplomeerd Chiropodist

J. A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 V O R D E N

Rijwiellampen.
Banden, in alle maten,
handschoenen, wanten
Regenbroeken, been-
pijpen, leren en linnen
fietstassen, (enkel en
dubbel), Vaseline,

poetsmiddelen, olie
lampjes, achterlichten
batterijen, spatlappen,
enz.
de hoogste kwaliteit
voor de laagste prijs!

A. G. T R A G T E R

Pijnlijke voeten?
Wij bestrijden uw

likdoorn
eksteroog en
eeltplekken

met succes en geven
u eventueel de juiste
s teunzool voor uw
voeten.

Voetuerz.instituut

„MARIE-LOUISE"
A . J . B . S I E M E R I N K
Mcd. gedipl. voetkuodige

Te koop radiotoestel.
Burg. Galléestr. 34

Te koop gevraagd:
1000 kg roggestro.
Opgave m. prijs onder
nr. 40, bureau Contact

10-weekse hennen te
koop, Sussex x Reds
H. Wagenvoort
Warken B 73

Een dr. geit te koop,
werpt. 6 Jan.
H. Bogchelman,

't Medler

Te koop toom biggen
halfbloeds bij D. A.
Lenselink „Specop"
Linde

Te koop 9 beste big-
gen bij B. Zents Jr,

het Medler

Te koop enige tamme
konijnen, f 1.50 p, kg
H. Kappert D 125,
Kranenburg

Kamerkachel te koop,
luxe salamander, zeer
billijk. D. Brinkerink
Ruurloseweg D 16

Te koop
l Jeep, compleet
l losse hulpmotor
l motorduo, z.g.a.n.
l herenrijwiel
l damesrijwiel
1 Mosquito hulpmotor

compleet.
2 gebr. buiten-banden,
600x 16, paardentractie.
Te zien bij

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

onze

tee/t aUe maten



VolopVUURWERK Gebr. Barendsen

VOOR, aUE ZIEKENFONDSEN

VOZDEM TEL: w

Geen beslagen ruiten
meer in uw auto!
Haal vlug een

Dixi autodoek
bij

A. G. TRAGTER
Telefoon 256

G. EMSBROEK
Metaalwerken Vorden

Per Jan. '54 gevraagd
in afd. dunne plaatbew.
en apparatenbouw v.d.
zuivel:

enige jongens
(max. 18 jaar)

A.u.b, eigenh. geschr.
aanm. met verm. der
keuze in o.s. vakken:
lasser, planeerderen
draaier, koper- en
blikslager (event. ver-
tinner), tevens bij voor-
keur een afschr. school-
rapport voor 31 Dec.
aan G. EMSBROEK,
Kant. Burg. Galléestr.
48 - Vorden.

Café
LETTINK
gesloten

Kerstavond om 6 u,
en

Ie Kerstdag
en

Oudejaarsavond
om 7 uur

Nieuwjaarskaarten
in zeer fijne zowel als in goedkope soorten
* »

Dag-, week- en maandkalenders
Kantoor- en zakagenda's

Fa. HIETBRINK, TeL 253

In disse dure tied mo'j allemaole op de kleintjes passen,
Doorum wil 't Zwaantjen oe veur Nie'joor gaon verrassen.
A'j drie liter sterke drank veur extra verleegde pries

komt halen
Krie'j een flesse likeur zonder te betalen.
En bie de vief liter een prima fles wijn...
Gao dus allemaole nao die goedkope kastelein!

Beleefd aanbevelend, G* ZUURVELD

U mag gezien worden •

in onze overhemden^

f

Ze zitten prettig en zijn van oerdegelijke
kwaliteit en afwerking.

Een overhemd, zoals u zich niet beter kunt wensen.

Met vaste Trubenijsboord
en verstellap

Met losse boord
en verstellap

Met dubbele manchetten i « n n n
Egyptisch poplin l l U • w U

f 8.50
f 9.95

TEL. 381VISSE

Alle vleeswaren tegen de bekende prijzen

2 grote rookworsten voor f 1.19

Extra reclame voor Zaterdag:
200 gr. hamworst 55 et 200 gr. ham 80 et

500 gram spek 120 et

Beleefd aanbev. JVl. 1\. lx l J X Dorpsstraat 32

gezellige feestdagen...
met:

Chinese pinda's 250 gr. 69 Ct
Franse walnoten „ 63 Ct
Italiaanse hazelnoten „ 63 Ct
Krenten „ 40 Ct
Rozijnen (blanke) „ 45 Ct
Vijgen 500 gr. 49 Ct
Dadels, zonder pit „ 55 Ct
Zoute pinda's 100 gr. 35 Ct
Amandelen (zoete) 60 Ct
Sucade , 45 et
Dips 29 Ct
Kaasstokjes 75 et
Kaaswafeltjes 65 Ct
Gedr. pruimen, grote 26 Ct
Abricozen ,45-28 et
Tutti frutti 30 Ct
Salzletten per zakje 45 Ct
Bigarreaux „ 60 Ct

Bovendien op al onze artikelen

VIVO WAPENTJES

Óteeds valier Tel. 350

KISTEMAKER

Willen de Feestdagen gezellig zijn,
Drinkt een heerlijk glaasje wijn.
En dan zorgt men zeker en gewis
Dat het de beste kwaliteit toch is.
Houdt men van BOLS, GENEVER of

BRANDEWIJN,
Of moet het BIER of LIMONADE zijn,
Draait u dan even 2-3-6
En CAFÉ „DE ZON" zorgt voor de rest.

Beleefd aanbevelend,

WED. HARTMAN

Drie Zondagen.. . en ik heb vergeten
Krentenbrood te bestellen.

't Valt mee, want

SCHURiNK
heeft volop voorraad!

Te koop bij inschrijving:
zwaar elzen brandhout op stam

in het Peppelbos op het „Wilmerink" te
Vorden. Aanwijzing en briefjes Zaterdag
9 Januari 1954 om 2 uur nam.

4 Jan
1954


