
CONTACT zaterdag 4 okt* 195S

20e jaargang no. 27

Verschijnt éénmaal per weck

Frankeriag bij abonnement, postkant Vorden HET NIEUWS- EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR V O R D E N

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters. Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

Afscheid Ds. Langstraat.
Wegens zijn vertrek naar Arnhem werd don-
derdagavond in 't gebouw „Irene" afscheid van
Ds. Langstraat, predikant bij de Herv. Ge-
meente alhier, genomen. De zaal was eivol
toen Ds. J. H. Jansen verzocht om staande „Lof
zij de Heer" te zingen, waarna hij in gebed
voorging.
In zijn openingswoord wees spr. er op dat <
soms aan een afscheid gevaar kleeft, n.l. om
tot mensvergoding te geraken. Bij de een wat
meer en bij de ander wat minder worden bij
een afscheid banden losgemaakt. Zo ook op
deze avond nu wij Ds. Langstraat moeten mis-
sen die ruim 7Va jaar in Vorden als predikant
heeft mogen arbeiden.
We dragen allemaal iets mee in ons leven van
wat we zelf hebben meegemaakt zo vervolgde
ipr. i i i ] bracht dank O . I M « i < - M lu-id^n-.^ pi- i - . i i
kant voor aüe werk hier in Vorden verricht
ten aanzien van de gemeenteavonden, de cate-
chisaties, verschillende kerkelijke vergaderin-
gen enz. Ook voor mensen die soms in moei-
lijke omstandigheden verkeerden is door u
veel gedaan. Hoewel in het kerkelijke leven
ook wel fouten zijn gemaakt, mogen wij toch
met de Schrift in de hand zeggen: „Vergeet
niet een van Zijn Weldadigheden".
Spr. betrok mevr. Langstraat ook in zijn af-
scheidswoord en wees op het vele werk dat
zij ten opzichte van de jeugd- en vrouwenver-
enigingen had gedaan. Spr. bood mevrouw
hierop een bloemstuk aan. Tenslotte wenste
spr. Ds. Langstraat met zijn gehele gezin
vreugde in zijn arbeid toe in zijn nieuwe ker-
kelijke gemeente. Geve God u de kracht daar-
toe, zo besloot Ds. Jansen zijn openingswoord.
Namens de kerkvoogdij sprek de heer Weche-
laer, die Ds. L. toesprak naar aanleiding van
Corinthe 13, waarbij vooral het wandelen in
de liefde tot uiting werd gebracht.
Spr. vergeleek de kerkelijke gemeente met een
akker, die bearbeid moet worden, wil zij ook
vruchten afwerpen. Daarbij is ook een predi-
kant een tuinman om op tijd te planten, te
zaaien en te oogsten. Na volbracht werk mo-
gen wij ook eens in de tuin gaan wandelen
en zien op de resultaten van die arbeid. Dat
mógen we nu vanavond doen aldus spr. Ook
gewaagde spr. van de boeiende preken in de
verschillende kerkdiensten, en de door Ds.
Langstraat gegeven catechisatie. Verder
wenste hij Gods onmisbare Zegen toe op zijn
verder werk in Arnhem.
De heer H. J. Radstake sprak namens het col-
lege van diakenen en noemde Ds. L. een tiptop

A.s. zondag 5 oktober hoopt
Mej. Da. H. B. de Neeling
uit Bilthoven
voor te gaan in de

JEUGDD1ENST
Onderwerp v.d. preek: „De wedloop"

*
Aanvang samenzang om 9.50 uur

handen
ruw of schraal

HET NUT
Het programma voor het winterseizoen 1958—
1959 van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, is
vastgesteld. Het zijn allemaal aantrekkelijke
avonden, die het Nutsbestuur dit seizoen haar
leden aanbiedt.
Geopend wordt met het mysterievolle „Chi-
nese Landhuis" door de beroepstoneelgroep
„Jonge Maskers" uit Zwolle.
Bekende sprekers, als de beroemde schrijver,
de heer Uittenbogaard, de heer Hilterman, De
Witte Pater en niet te vergeten Ds. Langstraat,
garanderen ieder voor zich een uitstekende
Nutsavond.
Twee interessante lezingen met film, ook voor
de jeugd, completeren dit uitstekende pro-
gramma, terwijl gesloten wordt met een vro-
lijke toneelavond door de ons zo goed bekende
toneelgroep „De Hoveniers" uit Bilthoven.
Al met al een Nutsprogramma dat elk Nuts l id
zal bekoren en ook voor vele niet-leden een
aanmoediging zal zijn als lid toe te treden om
hiervan ook te kunnen profiteren.
De heer W. Pongers is bereid gevonden weer
de lessen voor de cursus Engels te geven.
Heeft u nog vergeten zich hiervoor op te
geven, komt u dan op de deelnemersvergade-
ring dinsdag a.s. om 7 uur in de koffiekamer
van het Nut. Er worden weer twee groepen
gevormd.

zakenman, wat dit college dikwijls ervaren
heeft; vooral in de voorbereidende werkzaam-
heden inzake de bouw van een bejaardencen-
trum hier in Vorden. Spr. dankte Ds. L. voor
zijn volle medewerking in deze.
Namens de twee vrouwenverenigingen in het
Dorp en in de Wildenborch, dankte mevrouw
Jansen in een geestige toespraak mevr. Lang-
straat voor de gezamenlijke arbeid aan deze
beide verenigingen verricht.
Zij bood mevr. L. een trapje en een krukje aan
te gebruiken in de nieuwe pastorie te Arnhem.
Ds. Langstraat mocht uit handen van Ds. Jan-
sen, namens de kerkelijke colleges en de ge-
meenteleden, een nieuwe kofferschrijfmachine
in ontvangst nemen.
Namens de Kerkeraad en Gereformeerde ge-
t t i r i i i l r s | i i , i l < I V - i . K . l l ' n i t i t N . 111,1 ' n n^Hi<
woord w c i t i i m hij géwA&gde V d n de p i e l l i y e
samenwerking tussen de Herv. en Geref. ge-
meente op bepaalde christelijke hoogtijdagen,
t.w. met Pasen en Kerstmis, in de gezamen-
lijke diensten in de Herv. Kerk gehouden.
Tevens dankte spr. Ds. L. persoonlijk voor de
genoten vriendschap. Tenslotte wenste spr. Ds.
L. Gods Zegen toe op zijn werk in zijn nieuwe
gemeente.
De heer J. Bargeman dankte de scheidende
predikant voor het werk in dienst van de zon-
dagsschool verricht.
Na de pauze waarin een traktatie in de vorm
van thee met een koekje werd aangeboden,
verkreeg Ds. Langstraat het woord.
Afscheid nemen, aldus Ds. Langstraat, gaat
vaak met weemoed gepaard. Het is moei l i jk
onder woorden te brengen wat in mijn 7 V-
jarige kerkelijke arbeid in Vorden de revue is
gepasseerd. Het is volgens spr. een opeen-
stapeling van indrukken geweest. Wat verruk-
kelijke avonden hebben wij niet samen in
„Irene" gehad. Hij was dankbaar dat hij met
zijn collega het blijde evangelie heeft mogen
uitdragen, zowel in als buiten de kerk.

-Verder dankte spy^^^ambtolijke instat
met wie hij te VoSsMpheeft mogen samen-
werken on mede namens zijn echtgenote voor
de contacten in de verschillende verenigingen
gelegd. Ons is geen kalme reis beloofd doch
wel een behouden thuiskomst. God zegene u
zo besloot spr. z i j n ai^^-idswoord. Spr. dank-
te hierna voor de ve!^Bntvangen cadeaus.
Ds. Jansen ging hierna voor in dankgebed,
waarna gelegenheid bestond van de heer en
mevrouw Langstraat met een handdruk af-
scheid te nemen.

VOETBAL
Het wedstrijd-programma voor „Vorden"
stond slechts uit 2 junioren-wedst r i jden. Vor-
den C speelde zaterdagmiddag thuis 1.
Oeken A en won met 4—3. Vorden B herstel-
de zich van de zware nederlaag tegen Zelhem
en won in Wichmond van Socii A met 3—4,
wat ongetwijfeld een prestatie mag heten.
A.s. zondag krijgt Vorden I een van de sterk-
ste tegenstanders op bezoek, n.l. K.S.H. I. Dit
elftal heeft door enkele k l inkende overwinnin-
gen laten zien, dat het serieu/.e p l annen beeft
voor de bovenste plaats. Vorden zal hè!
ook zwaar te verduren kri jgen en vooral de
voorhoede zal meer en beter moeten s
wil Vorden nog een kans hebben.
Vorden II speelt 'n uitwedstrijd tegen Keyen-
burgse Boys III, eveneens een moeil i jke op-
gave. Tenslotte speelt Vorden A uit te
K.D.C. A en Vorden B thuis tegen S l <
A. Zaterdagmiddag s taa t de wedstr i jd Ratti B
—Vorden C op het programma.

INBRAAK
In de nacht van maandag op dinsdag hebben
cngen.odis.>de gasten een bezoek gebracht aan
Bakker i j Hoornenborg aan de Zutphense weg.
Door het forceren van het slot in de buiten-
deur van de bakkerij heeft men zich toegang
verschaft en vervolgens een bezoek aan de
winkel gebracht. Hier werd de lade van de
kassa meegenomen, welke achter het huis in
een schuur werd teruggevonden. De kassa be-
v a t t - t i e n t a l l e n puldens.
De inbrrker (s ) heeft, zicli a l le : \ t tot de

• van de kassa. Verder word t er nie ts ver-
t. De p o l i t i e l i e e l l v a n de dade r ( s ) nog v

spoor.

BIOSCOOP
Zaterdagavond kan men in een spanru
avonturenfilm de jacht meemaken om een be-
roemde smaragd, de „Star of India".
Deze smaragd is uit Nederlands bezit in Indië
gestolen en de Nederlandse regering heeft de
knappe Katrina er op uit gestuurd om hem te-
rug te krijgen. Er wordt heel veel geïntrigeerd,
doch uiteindelijk komt alles weer terecht.

KERKDIENSTEN zondag 5 okt.
Hervormde kerk.

10 uur Mej. H. de Neeling, van Bilthoven.
Jeugddienst.

2.30 uur Ds. J. Langstraat. Afscheid.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

l uur Mis, 930 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 4 okt. van 5 uur tot en met
zondag 5 okt. Dr Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdicnst üicrcnurti-cii .
Zondag 5 okt. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 159 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f48 .— tot f56 .— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 1541 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .

Burgelijke stand van 26 sept. t.m. 2 okt.
Geboren: d. van A J. Aberson en B. H.
Hiddink; d. van G. Th. H. Hummelink en
C. J. Winkelman.
Ondertrouwd: D. Heuvelink en J. Rietman;
G Ilbrink en A. T. Rietman; E. H. Harm-
sen en H. J. Klein Winkel.
Gehuwd: D. }. Hogeslag en J. Abbink; B.
Kleiman en A. G. Hilferink.
Overleden: M. Memelink, m., echtg. van
H. W. Meerbeek, 47 j r . ; E. A. G. J. Vreeman
m , echtg. van W. L. Nü^nuis. 71 j r . , overl.
te Zutphen. ^^

KAMPIOENSCHAPJ2IT K.N.M.V.
Naar w i) vernemen zl^Be jaarlijkse kam-
pioenschapsrit van de koninkl i jke Motor-
rijdersvereniging om het kampioenschap
oriënter ingsr i t ten , zowel voor clubs als in-
dividueel, ditmaal in de omgeving van Vorden
worden verreden en wel op zaterdag 11
oktober. Start en finish zijn bij hotel de
Konijnenbult .
Voor Gelderland nemen aan deze rit deel
de provinciale kampioenen t.w. motorclub
Zutphen, solokampioen Rouwenhorst, even-
eens van de motorclub Zutphen, en duo-
kampioen Rexwinkel van de motorclub de
Graafschaprijders, uit Vorden.

NUTSBIBLIOTHEEK
Op de gehouden vergadering van de Nuts-

is besloten tot de aankoop van
P4 boeken, waaronder 35 romans, 10 detec-
t i e v e romans, 12 kinderboeken, 17 boeken

jongens en meisjes en 10 populair
i schappelijke boeken.

Deze boeken zullen ongeveer half november
in de uitleen komen.
Een mooie aanwinst voor de bibliotheek! Ge-
bleken is dat er ongeveer 60 boeken in de
bibliotheek niet meer aanwezig zijn. Zelfs van
de laatste aanwinsten worden boeken ver-
mist. Wilt u thuis nog eens kijken of er per
ongeluk nog boeken van de Nutsbibliotheek
tussen uw eigen boeken terecht zijn gekomen"?
Het zijn De bruid van Londen van Mazzo de
la Roche, van dezelfde schrijfster De Whi-
teoaks van Jalna, van Kaiser De Mysteriën
van Jezus in ons leven, van Trilis Lajla, Hans
Martin het aanbeeld, Feenstra Nelleke's op^
voeding, O'Hara Flicka het veulen, enz.
Wilt u dan het boek terug bezorgen bij de
conciërge, de heer Koop?

NUTSFLORALIA
Woensdag 8 oktober komt de heer Stein uit
Apeldoorn wederom een lezing houden voor
de bloemenliefhebbers van Vorden. Deze keer
zal hij spreken over de behandeling van
bloembollen.
De heer Stein is niet alleen een zeer kundig
man op bloemengebied, maar ook een aan-
gename en prettig te volgen spreker. Degenen,
clie reeds van het voorjaar zijn lezing over de
aanleg van tuinen gevolgd hebben, zullen u
kunnen vertellen wat een interessante avond
dit geweest is.
Hij zal deze lezing weer houden aan de hand
van prachtige gekleurde lichtbeelden. Houdt
u dus a.s. woensdag vrij voor deze lezing! Zie
advertentie.

RUNDVEEKEURING „DE WIERSSE"
Dinsdagmiddag werd, uitgaande van de Coöp.
Rundveefokvereniging „De Wiersse", de jaar-
lijkse Rundveekeuring gehouden. Deze fokdag
is, mede door de prima aanvoer en de belang-
stelling der veehouders, weer een succes ge-
worden.
De hoofdprijs, een wisselbeker, beschikbaar
gesteld door mevr. Catacre de Stuers, werd
toegekend aan B. Arendsen Raedt N. 98 te
Barchem, die tevens kampioen werd.
De wisselbeker, beschikbaar gesteld door Ma-
jor Catacre, werd gewonnen door J. B. Mul-
derije Vorden E. 124. De medailles, n.l. 2 van
de C.L.V. „Ons Belang" te Linde en twee van
de Coöp. Zuivelfabriek ,,De Wiersse" welke
beschikbaar werden gesteld als volgt: 2 voor
nog niet afgekalfde dieren en 2 voor wél af-
gekalfde dieren, vielen ten deel bij afgekalfde
i l i i ' i i - n .1 ,111 ( '. A i i < n f J : < r n Rüedt, D ü f c l i t i i n N. 99
en A. J. Wêei i i ink, R i tu hem N, 50, die reserve
kampioen werd. De medailles voor niet-afye-
kalfde dieren werden gewonnen door J. W.
Hilhorst, Vorden E. 72 en J. B. Mulderije Vor-
den E. 124.
Als keurmeesters fungeerden de heren J. Mo-
génzomp ie Lochem en D. J. Beltman te Groot
Dochteren. Arbiter was de heer E. Harkink te
Lochem.

Snuffen wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst wee: met

DIRIGENT EN VOORZITTER „EXCELSIOR"
NAM AFSCHEID

In tegenwoordigheid van bestuur en leden van
de chr. gemengde zangvereniging „Excelsior",
werd zaterdagavond in het gebouw „Irene" af-
scheid genomen van de dirigent en voorzitter,
de heer J. B. Scholten, die het besluit had ge-
nomen wegens gevorderde leeftijd de dirigeer-
stok neer te leggen.
Bij dit afscheid, waarbij ook mevrouw Schol-
ten-Nijhuis tegenwoordig was, werd namens
'het k o o r l ie t woord -. heer J.
Papperse, een der oudste leden. Deze wees er
op dat de heer Scholten in de functie van diri-
gent en voorzitter zeer veel tot de opbouw
van het koor heeft gedaan. Het is 36 jaar ge-
leden dat u met grote schroom het dirigent-
schap aanvaardde, omdat u meende hiertoe
niet de nodige capaciteiten te bezitten, aldus
spreker. Maar u bezat twee dingen, t.w. liefde
voor het christelijk lied en een fijn gehoor.
Dat was genoeg. De groei en de behaalde re-
sultaten van „Excelsior" bewijzen dat. De ver-
eniging kwam in de hoogste afdeling en be-
haalde veel prijzen. Veel geslaagde uitvoerin-
gen on festiviteiten zijn onder uw leiding ge-
geven. We danken u voor het zeer vele werk
dat u voor het bestaan en de opbouw van onze
zangvereniging hebt gedaan.

We betreuren 't als vereniging dat u heen-
gaat als directeur en voorzitter, doch we kun-
nen 't genomen besluit billijken. Daarom heb-
ben wij unaniem besloten u als onze erevoor-
zitter te benoemen. We hopen dat u nog met
raad en daad de vereniging wilt bijstaan. We
hopen da t God u nog vele jaren van welver-
diende rust mag geven, ook wanneer u zich
binnenkort uit het drukke zakenleven /uit te-
rugtrekken.
Ook u, mevr. Scholten zijn we dank verschul-
digd, zo vervolgde spr., voor de vele avonden
dat gij uw man afstond in het belang onzer
vereniging. Als dank hiervoor werden haar
bloemen aangeboden, terwijl de heer Scholten
een elektrisch kamerklokje in ontvangst
mocht nemen.
Nadat de heer Scholten, mede namens zijn
echtgenote, dank had gebracht voor de toe-
gesproken woorden en de ontvangen cadeaus,
werd het verdere deel van de avond nog ge-
zellig doorgebracht.

RATTI-NIEUWS
Alleen Ratti B speelde vorige week zaterdag-
middag in Zutphen tegen St. Walburgis A.
De Ratti-jeugd weerde zich prachtig en wist
ec n 3—3 gelijkspel uit het vuur te slepen.
A.s. zondag gaat het eerste naar Beltrum, waar
Vios I de tegenstander is. Het wordt hier uit-
kijken voor de Rattianen, want de gastheren
blijken over een geduchte ploeg te beschikken,
die de zege niet cadeau geeft.
Ook Ratti II is in touw en ontvangt Pax III
uit Hengelo (G.), waar misschien wel een ge-
lijkspel in zit. Dit is dan tevens de eerste com-
petitiewedstrijd van de reserves.
Van de junioren begint Ratti A het nieuwe
seizoen met een thuiswedstrijd tegen Socii A
uit Vierakker. Hier ligt zeker een kans op
winst, terwijl hetzelfde gezegd kan worden
van de ontmoeting Ratti B—Vorden C, welke
zaterdag wordt gespeeld.



B.O.G.
Onder leiding van de heer H. Pelgrum hield
de BOG vrijdagavond in het hotel ,,Het Wapen
van Vorden" haar eerste seizoenvergadering.
De aanwezige nieuwe leden werd een harteliik
welkom toegeroepen en in het bijzonder de
heer G. J. van Roekei, leraar aan de bijz.
rijkslandbouwschool te Doetinchem.
Medegedeeld werd dat op 15 oktober a.s. in
samenwerking met de Bond van Plattelands-
vrouwen, de G.M. v. L. en BOLH een cul-
turele avond zal worden belegd.
Ten gerieve van de leden is een boekenkast
aangekocht ten behoeve van de bibliotheek,
waarin zich thans plm. 80 boeken bevinden.
Voor de cursus Bedrijfseconomie, welke zal
worden gegeven door de heer G. J. Bannink,
hoofd van de bijz. lagere landbouwschool, wa-
ren reeds enige cursisten ingeboekt. Ook voor
de cursus spreken in het openbaar, welke on-
der leiding van de heer Klinkhamer uit Arn-
hem zal staan, lieten zich verschillende leden
inschrijven. Deze cursus begint begin 1959.
Medegedeeld werd dat de jaarlijkse gecombi-
neerde feestavond voor de afd. G. M. v. L.
een jubileumfeestavond zal zijn, n.l. de her-
denking van het 75-jarig bestaan van de afd.
Vorden van de G.M. v. L. Het tweede gedeelte
van deze feestavond zullen BOG en BOLH
voor hun rekening nemen met de opvoering
van het toneelstuk ,,Het witte paard", onder
regie van de heer Klumper. Verder zal de heer
Kamperman uit Olst worden aangezocht voor
de afd. BOLH en BOG het onderwerp Sterren-
kunde te behandelen.
Hierna hield de heer Van Roekei een causerie
over zijn vakantiereis naar en in Zwitserland,
verduidelijkt met enige lantaarnplaatjes.

SPELREGELAVOND
In het gymnastieklokaal heeft de bekende
scheidsrechter Laar uit Zutphen voor de leden
van de voetbalvereniging „Vorden" een cause-
rie gehouden over de spelregels bij het voet-
balspel.
De voorzitter van „Vorden", de heer W. Kuij-
per, heette de heer Laar welkom en wees op
het nut van een goede kennis der spelregels,
waaraan het vaak nog bij vele spelers ont-
breekt.
Op onderhoudende wijze vertelde de heer Laar
hierna allereerst het een en ander over de
sportiviteit, waaraan het op de velden nog wel
eens ontbreekt. Het kankeren zowel op eigen
spelers als op de scheidsrechter, is uit den
boze. Iedereen kan wel eens een foutieve be-
slissing nemen, doch als goede sportslieden
moet men dit kunnen accepteren, zonder direct
beginnen te kankeren.
Spr. gaf nuttige wenken over het ingooien,
dat nog te vaak fout gedaan wordt en verder
stond hij uitvoerig stil bij de verschillende ge-
vallen van buitenspel. Ook enkele andere spel-
regels werden nog in het kort behandeld.
Van de gelegenheid tot vragen stellen, werd
maar een matig gebruik gemaakt. Voor de
aanwezigen was het een leerzame avond. ,
Het ligt in de bedoeling om komende winter
nogmaals de heer Laar uit te nodigen tot het
houden van een causerie.

VIERING PRIESTERFEEST
KAPELAAN RUIGT O.F.M.

Zondagmorgen werd de kerkelijke viering in-
gezet met een plechtige Hoogmis in de
parochiekerk op de Kranenburg, waarbij velen
tegenwoordig waren. Vooraf werd de jubile-
rende kapelaan door een stoet van misdie-
naars en bruidjes naar de kerk geleid, terwijl
door deputaties van de diverse jeugdvereni-
gingen als Ratti, Gidsen, Kabouters en Welpen
een ere-haag werd gevormd van gcel-witte
slingers, waardoor de jubilaris de kerk betrad.
Nadat het r.k. zangkoor plechtig het ,,Veni
Creator" had gezongen, droeg kapelaan Ruigt
de Hoogmis op, hierbij geassisteerd door de
Z.E. Heer de Bary, oud-pastoor van kapelaan
Ruigt uit Franeker als diaken en de Z.E. Heer
Terstappen, oud-medekapelaan van de jubila-
ris uit Nijmegen als sub-diaken.
Het r.k. zangkoor vertolkte op uitstekende
wijze de 4-stemmige Mis van Christiaansen,
o.l.v. de heer H. F. Helmink, terwijl na afloop
een priester-cantate werd gezongen.
Een deputatie kleuters van de r.k. Kleuter-
school bracht hem voor de pastorie op aardige
wijze een bloemenhulde.
Jan Schoenaker stak namens de misdienaars
een voortreffelijke speech af en Constant
Koers bood als jongste misdienaar een prach-
tige bureaulamp en sigaren aan.
Ontroerd dankte de kapelaan voor deze hulde,
waarna vele parochianen van de gelegenheid
gebruik maakten om hem geluk te wensen.
Ook maandag werd de jubilaris i.v.m. zijn 12^
jarig Priesterfeest luisterrijk gehuldigd en
droeg dit een meer buitenkerkelijk karakter,
's Morgens om tien uur kwamen de leerlingen
der kleuterschool een aubade brengen, terwijl
om kwart voor elf alle kinderen van de r.k.
lagere school present waren voor het bordes
de pastorie, waar de jubilerende kapelaan
een kleine zanghulde werd gebracht. Daarna
sprak het hoofd der school, de heer G. Bekker,
enkele toepasselijke woorden, waarin hij dank
bracht voor wat de jubilaris deed voor de
jeugd op school.
De Parochieavond, die 's avonds in zaal
Schoenaker werd gegeven was een grote ge-
tuigenis van de aanhankelijkheid der paroci-
anen voor hun sympathieke kapelaan. Zaal
Schoenaker was tot de laatste plaats bezet, en

velen moesten met een staanplaats genoegen
nemen.
Hier werd de jubilaris toegesproken door
pastoor Ponsioen o.f.m., die voor het eerst
weer temidden zijner parochianen vertoefde,
na zijn langdurige ziekte. De toespraak was
echter opgenomen op de bandrecorder, omdat
de pastoor nog herstellende is van zijn ziekte.
De pastoor dankte zijn kapelaan vooral voor
de grote steun, tijdens zijn ziekte van hem
ondervonden. Namens de parochie bood hij
een schrijfmachine aan. Verder brachten de-
putaties van verschillende verenigingen hun
gelukwensen over, onder het aanbieden van
prachtige cadeaus.
Met zang, voordracht en muziek werd de
avond verder gevuld, terwijl aan het slot de
jubilerende kapelaan een hartelijk dankwoord
sprak voor de onvergeeflijke dag, die hem
was bereid.

GORDIJNROEDE ONTPLOFTE
Een merkwaardig ongeluk heeft zich dezer
dagen voorgedaan ten huize van de heer Sm.
aan de Hengelose weg.
Toen de echtgenote van de heer S. een oude
koperen gordijnroede wilde gebruiken voor
het ophangen van gordijnen, bleek de koperen
buis verstopt te zijn. Om het obstakel te ver-
wijderen, gebruikte zij een lange ijzeren pen
om door de koperen buis te stoten. Toen dat
niet lukte nam zij een hamer, zette de roede
op de grond en begon op de ijzeren pen te
slaan. Tot haar grote schrik volgde er een
hevige knal, waarbij de koperen buis uit el-
kaar sprong. Hierdoor werd zij deerlijk aan
haar linkerhand gewond. Zij moest zich onder
doktersbehandeling stellen, die haar naar het
ziekenhuis te Zutphen liet vervoeren, waar de
wonden verder behandeld werden.
Bij een ingesteld onderzoek bleek dat in de
gordijnroede een revolver- of stengunpatroon
moet hebben gezeten. En doordat mevrouw S.
met de ijzeren pen het slaghoedje trof, is de
patroon tot ontploffing gekomen. Althans men
vond in de schuur, waar het ongeluk plaats
vond een 9 mm kogel. De patroon moet er in-
gestopt zijn tijdens de oorlogsdagen toen de
woning Van S., die destijds nog aan de Ruur-
lose weg woonde, door de Duitsers gevorderd
was. Nu, 13 jaar na de oorlog, werd de fam. S.
hieraan nog weer eens op hardhandige wijze
herinnerd.

RECTIFICATIE
De heer E. J. Knoef behaalde op de paarde-
keuring te Hengelo (G.) in de rubriek 2-jarige
merriën, Geld. type, een 1ste prijs (tevens No.
1). 4-jarige Gron. type kyprijs en kernmerriën
Gron. type Ie prijs (te^J^P No. 1).

NIEUWE FABRIIEK GEVESTIGD
In de voormalige matr^fcnfabriek van de Fa.
Raat, is thans een fal^ffk van kleine hout-
waren gevestigd, afkomstig uit Voorst.
Het ligt in de bedoeling naast het meegekomen
personeel t.z.t. ook nieuw personeel aan te
trekken. De fabriek werkt hoofdzakelijk voor
de industrie en niet voor particulieren.

Noar de Expo.
En wieter gink e, nog zwatter kiekend as
toe te d'r in kwam. En joawel, door had te
d'r weer ene: Betta had ok de papperassen
neet in odder, Ze lachen d'r moor 'n betjen
umme en ze zetten 'n allerliefst snuutjen um
den keal van de wieze te brengen, moor
lachen en lieve snuutjes trekken heelpen niks.
Betta en Willem gingen d'r nog weer es
achter an, moor op alle mooie preutjes deed
e niks op uut. 't Enige wat e zei was: en
gie komp niet in België.
Eindelijk, door kwam de chauffeur weer an,
moor toen um et geval veteld wodden zei
ok hee: 't spit mien wel, moor dan kan 'k
oeleu neet metnemmen.
Dat was ok wat, alle reizigers wodden d'r
beduusd van. Moor ene van de olderen
ging de busse uut en nam Willem effen
appat en fluusterden um in et oor: Et enigste
wat ielle doen kont is: doet moor net of
ie heel gek bunt met mekare; ie pakt me-
kere moor an den arm en dan goa'j een
endjen wandelen, zo achter dat douane-
gebouw hen en langs die buskes. Ie schar-
relt moor zo'n betjen rond en ongetnarkt
stap ie oaver de grenze hen. Den keal hef
d'r niks gin erg meer in, den is weer druk
met een andere busse. Ie kuiert zo moor
zuutjes an wieter en gunds um die bochte
pikke wie oele weer op.
Betta was ter onderwiel ok bie kommen
stoan en ze hadden allebeide goed eluusterd,
want zo as ze door hen Iepen was et net
of 't echt was, Misschien vonden ze et ok
wel fijn, et was nog es wat anders!
Herman, de chauffeur, prutsten nog een
peusken an de wagen en toe et „verliefde
paar" uut et gezichte was gaf e vol gas en
door stoven wie België in. Foj, foj, wat
hadden Betta en Willem schik, toe ze weer
ine'laaien wodden. 't Hele stel in de busse
begon te zingen van „door was een smok-
kelaar". Wie in dit geval noe de smokkelaar
was, dat wet ik neet. Of Betta noe Willem
esmokkeld had, of andersumme, door wil
ik af wean.

Een volgende keer geet et wieter.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

f 1,80 per kg.
en voor zwarten

f 1,70 per kg.
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

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

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

Te koop rode holle
PANNEN. Joh Wes-
selink, Kranenburg.

Partij VOEDERBIE-
TEN te koop en knol-
rapen (v d. consumptie)
D. Eskes, Zutphweg
C 71.

Te koop vers gedorst
ROGGE-enHAVER-
STRO. J. Eskes,

Donpsstraat 42

Dansschool Houtman
Aanvang danscursus

zaal Schoenaker
heden zaterdag 7 uur.
Inschrijving nog mo-
gelijk voor scholieren,
beginners, gevorder-
den en snel-privé.

15 gulden beloning
wie voor ons Agent
wordt of een agent
aanstelt.

Okker's zaden
Ooltgensplaat, tel K 1873

nr. 350

Hardboard
grote platen, kleine
platen, stroken ti; ook
op maat.

Fa. Meulenbrugge

H.H. Veehouders!
Daar gaan ze wet r,
de koedekken
koerkmen
hangkettingen.
Koetouwen v. 35 et
enz. enz.

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

Voor onze militairen

10de kollekte voor 't

(Protestants Interkerkelijk Thuisfront)

6 t. m. 1 1 oktober

INCONÉTJE WEET, DAT IEDERE
^MOEDER HAGELWITTE LUIERS

WENST VOOR HAAR BABY

Alleen MEDICO LUIERS
worden in de was steeds wit-
ter. Bovendien is Medico
sterk absorberend, gaat
veel langer mee en blijft
bijzonder zacht. Medico,
een Inconé product
speciaal vervaardigd voor / ;;.;>:
Inconé, de organisatie van /lÉÉ

aim 400 samenwerkende/ ;8;ï;ï
- •• l >»jrtextielspeciahsten. ^ f-^l

ooges
en hydrophiel

f. 1.45

fa+ Visser

Nu het frisser wordt,
hebben wij pracht aan-
biedingen in:

Keper flanellen nachthem-
den, flinke maten voor 5.25
Keper flanellen dames
pyama's met leuke garne-
ringen, 38 t.m. 46 voor
8.40
Gestreepte jong. pyama's
reeds vanaf 4.20
Keper flanellen heren
pyama's, prima afwerking
10.50
Pracht flanellen lakens,
175x230 6.50

Baddoeken 50x100
Spec. prijs
hiervan.

f 2.25. Profiteert

H. LUTH, VORDEN

H.H. Landbouwers.
Het is de moeite
waard eens even bij
ons te komen kijken.
Wij staan klaar voor
u met koedekken en
alle soorten touw-
werk.

Wed. W. Besseling
Ruurloscweg D 18 a
Vorden. Telef. 1561

Actieve en soliede

Agenten
gevraagd v.d. verkoop
v. zaden, bloembollen,
bestrijdingsmiddelen

en N A K. gekeurde
pootaardappelen.

Ook depot is welkom.
Vlotte levering.hoge provisie

Inl icht ingen hij
Fa. J. WOUDA

Zaadteelt en zaadhandel
DEN HULST (O.)

Bekend adres voor
kwaliteitszaden.

DEZE WEEK:

muziek ver. Concordia
donderdag repetitie en

Vordens Dameskoor
dinsdag.

De besturen.

Het is de hoogste tijd
voor het uitzoeken van

Dahlia's
Chrysanten
Vaste planten
op kleur.

Goed gesorteerd in
Bloembollen v. kamer
en tuin, tegen zeer
lage prijzen.

Nieuw telef nr.
1 5 0 8

Gebr, Kettelerij,
Hoveniersbedrijf

9 KLM-manchester-

kleding is onovertroffen.

in pasvorm en

afwerking en ...

gemaakt van de
sterke

HOUTVESTER -manchester
met de muurvaste
dichte pool . . .

K. L. M. WERKKLEDINGFABRIEKEN HAAKSBERGEN

Verkrijgbaar bij:
Fa* Visser - Vorden
Burg. Galléestraat 5



Heer op leeftijd, P.G.
zoekt tegen l dec.
kost en inwoning in
kerkelijk protestants
gezin. Brieven letter A
Bur. Contact.

VERLOREN:'n gou-
den hangertje, verm.
vorige week donderd.
in zaal Bakker. Gaarne
terugbez. tegen belo-
ning bij Groot Jebbink
't Hallcr.

STOOFPEREN te
koop bij D. Regelink
Hengeloseweg B 24,

WITTE KOOL te
koop en andijvie, bij
G. M. Brunsveld, Den-
nendijk l, Warnsveld

Compl. AANRECHT
te koop, m. deurtjes,
z.g.a.n. H. J. Beumer,
Linde E 40.

Paar VOETBAL-
SCHOENEN te koop
maat 38. J. Woltering
't Hoge 23.

Te koop een goede
HAARD.

Molen weg 31.

MOTORRIJWIEL te
koop, Hulsman 200 co
Villiers, 1900 km ge-
lopen, in prima staat.
W. Wagenvoort B 92
Timmer manshuis.

KOLENFORNUISte
koop, g.o.h., 55x85.
A. F. J. Waarle,

Kranenburg

EETAARDAPPELS
te koop, noordeling,
f 6.75 per mud.
G. Dijkman. Zutph.w.
C 67 c.

NACHTHOKtejkoop
voor 6 a 10 kippen.
G. H. Maertzdorff
Dr. Staringstraat 1.

Drag. VARKEN te
koop, Ie worp, a.d.t.
8 okt. L. H. Visschers
Galgengoor C 111 .

Te koop 2 drag. B.B.
VARKENS, a.d.t. 12
en 15 okt. G. Klein
Geltink. Hackfort.
Nuchter STIERKALF
te koop. G. Mennink
Hackfort C 26.

M R.IJ. PINK te koop
9 rand oud. H. J. Riet-
man, Warkenseweg 6
Warnsveld.

Mooie BIGGEN te
koop, G. J. Wueste-
nenk, Koekoekstr. 25,
Vierakker.

VOOR'T

F'/ATSTAALWAREN

HET ADRES
voor prima

eetaardappelen
B. Verkerk

achter het station.

BESTE KINDEREN.
Voor de vele oplossingen en brieven
worden jullie bedankt. Nog een week
geduld dan worden de prijswinnaars in
het Contact bekend gemaakt.
Volgende week zaterdag weten jullie
wie de gelukkigen zijn.

Zutfenseweg-VORDEN

„Concordia" gaat binnenkort
weer oud-papier inzamelen.
Wilt U dan s.v.p., uw oude kranten en
tijdschriften even bundelen en voor uw
deur zetten?
Wanneer we het komen halen, komt in 't
volgende Contact.

Sportieve

Damesschoenen
hebben wij in de modern-
ste snitten en kleuren voor-
radig.

Wullink's Schoenhandel

OPGELET!
Onze nieuwe kollektie

Winlermanlels
en Japonnen
is aangekomen.

ZIE ONZE ETALAGE.

LOOMAN
VORDEN

De oudste zaak,
maar de nieuwste modellen.

A.s. zondag 2 uur

VORDEN l - K.S.H, l
(Harreveld)

ÏLuis-jloralio r al ia

Lezing
van de Weled. Heer Stein,
Hoofdassistent van de Ri jkstuin-
bou w voorlichtingsdienst

op woensdag 8 oktober '58 in de
koffiekamer van het Nutsgebouw.

Aanvang 8 uur.

Nutsleden (2 pers) 25 cent,
niet-leden 50 cent per persoon.

Schoolschoenen
sterk en niet te duur. De grootste
keus bij

WULLINK'S Schoenhandel

Noteert U even ons nieuwe
telefoonnummer?

1417
Wolsing, voetverzorging

Dealer:

Henk van Ark
Jnsulindelaan 8
Telefoon 1554

Mevrouw!!
Vergelijk onze prijzen.
Hoestmclange, 200 gram

I tal* dropt 200 gram

Groentjes, 150 gram

45 et

45 et

45 et

Aardbeienjam, 1ste soort,
van 93 et voor 82 et

Sardines, 2 blikjes slechts 69 et

Chocokorrels, 200 gram 39 et

Beschuit, heerlijk bros, 2 rol 32 et

Margarine, 3 pakjes voor 89 et

Deze week:
500 gram heerlijke blanke zuurkool en
een Ant. Hunink's rookworst samen voor
98 cent

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

fa. Visser, Vorden

op donderdag 9 oktober

's middags 2.30 uur en

' avonds 8 uur in zaal Bakker

Toegang f 1,25. Gratis thé complet.

Hoeden: fa. Kroneman

Byouterieën: fa. Koerselman

*Kaarten verkrijgbaar aan de zaak.

PFAFF
n a a i m a c h i n e s

Agentschap voor Vorden en omgeving:

H. .W. Gr. Enzerink, Zutph.weg 21, Tel. 06752-1254

Bridge Club
Sigaretten

restant v. export partij
Slechts 50 cent

per 20 stuks.
Prima kwaliteit! !

sig.mag. Olthuys
(D. Boersma)tel. 1553

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.

Desgewenst afbetaling.

Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 5435-279.

H.H. Landbouwers!
Om uw hooi- en stro-
balen zit dik touw.

Welnu, die einden
kopen we; gooi ze niet
weg, breng ze bij ons!

fa» G* W* Luimes
Vorden, Telef. 1421

Dit is ook interessant voor u,
ook voor hotels en pensions!

Zeer speciale aanbie-
ding schuimplastic
MATRASSEN

^ werkbesparend

^ hygiënisch

^ voordelig

-fc sterk

Deze matrassen zijn absoluut
stofvrij en zeer licht in gewicht.
Ook daardoor wordt het bedden
opmaken bijzonder vergemakke-
lijkt. Overtrokken met vrijwel
onverslijtbaar katoenen damast
- tot in de puntjes afgewerkt -
en met een solide koordrand.

De twee-delige profielrand ver-
dient extra aandacht. Deze ga-
randeert een maximale vering.
Uw gasten kunnen er zeker van
zijn dat met deze matras hun
beste bed gespreid is.

Alleen 1-pers» voor de
verrassend lage prijs van

f 58.75.
WONINGINRICHTING
STOFFEERDERIJ

Zutfenseweg-VORDEN

DE

Fa. Ackerman en Kamphuis
Berkelkade 15 te Zutphen

vraagt voor haar vrachtwagen

een prima chauffeur.
Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige in-
lichtingen van leeftijd, referenties, enz.

R. J .KOERSELMAN

u
HOUDT

VAN
GEMAK?

Koop dan ook
zo'n paar leuke

PAN-
TOFFELS

Wullink's Schoenhandel
Pas dan bent U echt op

Uw gemak*



^ l/er rassend laag onze prijzen

én uitsluitend ttwaliteitsartikelen l

Wollen wevenit
Damesvest

nu
16.75

Wollen jaquard
H-lijn

Damesvesten
21.95

Zuiver wollen
Damesvesten

zeer apart
19.50

Vlotte
Damesvesten

in 6 kleuren

10.50

Koopt nu warmte voor de koude dagen

Damespullovers
100 pCt. wol

vanaf
12.75

Flanellen
dames blouses

mooie ruitjes

13-75

Kinder
Sweaters

in wol en nylon
vanaf
8.75

100 pCt. wollen

Heren pullovers

in 6 kleuren
20.95

Heerlijke warme wollen dekens

Wollens dekens
moderne motieven

1-persoons 2-persoons
21. 5O 24.75

Flanellen
lakens
anti rheumatiek

5.95

Gewatteer
alleen prima watt

2-persoons
19.75

f ' ' " ' ^N

[IfflV j

^Zutfenseweg-VORDEN ,

de dekens
»n

2-persoons
24.75

Platjaeger
heren onder-
goederen.
Sterk, warm,
voordelig.

Voor bijverwarming

voldoet een Clarus
petroleumvergasser 't beste.

HENK VAN ARK
Insulindelaan 8 - Telefoon 1554

'"Nutsgebouw"™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 12 oktober, 8 uur
de onweerstaanbaar komische fi lm

(in prachtige kleuren)

DON JUfiN
met: Fernandel, de beroemde Franse
komiek, en Carmen Sevilla, de mooie
Spaanse danseres.
De vrouwen aanbidden hem . . . de
mannen vrezen hem . . .
Fernandel als verleider tegen wil en
dank . . .

C Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

R. J. Koerselman

Jonge Kerk.
Ds. G. J. Graafland uit Zeist wil donder-
dag 9 oktober om 7.45 uur in Irene U
vertellen, alsmede filmen over zijn zendings-
werk in Suriname.
Alle lidmaten worden uitgenodigd, speciaal
diegene die met Pasen hun belijdenis heb-
ben gedaan.

J.K.-commissie.

Neemt nu maatregelen voor de a. s.

WINTERTIJD
Hebt U een goede

Wij leveren U betonnen kolenkisten
van 5 en 10 H L^Bioud.

Een ideale bergplaats!
Hebt U last van een slecht trekken-
de schoorsteen?

Probeer eens onze voortreffelijke
Martinit H-Kap merk „Eternit", die
in talloze gevallen uitkomst brengt.
Een slechte weg bij huis of erf?
Wij leveren U prima sintels tegen
concurrerende prijzen.

Aanbevelend,

N. V. v/h

Fa. Wed. J. Wesselink & Zn.
Bouwmaterialen - Zutphen - Vorden

Rubberlaarzen
hebben wij steeds volop voorradig.

Wullink's Schoenhandel

*Wist U dut wij Uw oude laarzen
ook prima inilcaniseren en water-
dicht maken?

Alleen zaterdag:
200 gram ham 100 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram plokworst 100 et
741M n r a m m/~**>riTïn-*r>cf \r\ t-¥

200 gram plok worst 100 et
200 gram bloedworst 36 et

500 gram spek 100 et

p. jaarDiepvriescellen vanaf f 30.-
te huur.

Bouten rundvlees 1.45 per 500 gr.
Export bouten belangrijk lager.

M. Krijt, Dorpsstraat
Regelink voor uw Rijbewijs -k

Varss.weg l, Hengelo G., Tel.06753-234

Orcon's
KLEDIN6INDUSTRIE

vraagt voor spoedige indiensttreding
voor haar atelier te Hengelo-Gld.:

bekwame naaisters
leerling naaisters

en

flink meisje
voor bediening knoopaanzetmachine.

Aanmelden: Wichmondseweg 2, Hen-
gelo-Gld. van 8-12 en 1-5 uur.

Meisje gevraagd
voor lichte werkzaamheden.

Hotel de Konijnenbult, Vorden.

Speciale aanbieding!

Huishoud-
scharen

15 cm. lang, 75 cent p. stuk,

Firma HARTENS
Jacht- en sportartikelen
Vorden. Tel e f A. 1272

deze week met toch 10% korting:
l pak SPAR-VERMICELLI 4 r-

van 29 voor | J et

bij elk blikje soepballetjes van 82 cent

van 2 - 9 oktober

DUBBEL Sparzegels bij:
WINTERDRUPS extra 200gr. 56- 22 zegels

RIJST extra per pak 62 - 24 zegels

TUTTI-FRUTTI 250 gram 79- 32 zegels
HARING m torn. saus Wik 75 - 30 zegels

PRONTO geconc. flacon 85-34 zegels

HAAGSE ) dik 250 gr. 65- 26 zegels

LEVERWORST \ dun 250 gr. 60- 24 zegel!

DESWU*

DESPAR

^P^^f±,

Uw koekje met 10 %
K of f ie vlinders 250 gram 62-10%

Bestel nu al uw Spar-chocoladeletters voor
St. Nicolaas. Het hele alphabet met 10 % zegel-
korting!

DESPAR

Fijne vleeswaren voorde warme maaltijd
Gezouten vet «pek 500 gram
Varkenspootje» per kg.
Gold. rookworst 200 gram
Rundvlees blik 350 gram
Gehakt in ju»

blik 340 gram 1O6 - 10 %
Gestoomd gehakt

«root blik 139-10%

90 - 10 %
66-10

94 • 88 - 10 %
130- 10%

Luister elke morgen om half
elf naar het programma van
De Spar over radio Luxem-
burg, 208 meter.

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Kijk, moe^:/t staat hem
toch zó paraiantig!

Die kleine kleuter van U, met dit enige
jasje aan, steelt aller harten, reken maar!
Het staat ook zó parmantig deze echte „coat"
in miniatuur, vooral ook door de leuke
fantasiedessins.
Maar 't staat niet alleen reuze leuk, het zit
heerlijk warm bovendien.
Met dit coatje aan kunt U Uw kleine rustig
buiten laten spelen, al ligt er nog zo'n dik
pak sneeuw!

-CLUB

Hij licht om de wind en
de kou, om regen en sneeuw
Ja, met zo'n jacket aan, kun je er zelfs aan
denken om de Mount Everest te beklimmen. Het
is héél kort, omdat héél kort de mode is in
jackets - maar het is ook héél warm, dank zij
de voering van mouton. Het is het originele
„all-weather" jacket van de beste waterwerende
katoen. Eén uit onze sportieve kollektie.

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staring-
straat 9.

Voor uw oliehaard:

ESSO Petroleum
Beter is er niet!

A. de Jonge
Ruurloseweg 37.

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

Foto Zeylemaker,
Houtunarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Waarschuwing.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.


