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V.V.V. WEEKPROGRAMMA

Maandag begint ide avondwandeling weer
om ? uur. Niet (alleen dje vreemdelingen
genieten van 'deze tochten; ook vele V ordenaren zijn geregeld van de partij.
Woensdagmiddag de achtkaste/entocht voor
wielryders.
Het toneelstuk welke donderdagavond zou
worden opgevoerd door D.E.V. is wegens
ziekte verplaatst naar vrijdag 29 aug.
Zatermiddag is er een zeer bijzondere demonstratiemiddag voor d;e zwemliefhcbibers. Verschillende leden van de bekende
Hilversumse zwemclub „De Robben''- komen naar Vorden, o.a. Mary Kok, Ali Voorbij, Leni en Judith Denijs en Rita Kroon.
We willen dan ook gaarne een ieder aanraden deze demonstratie te gaan bijwonen,
daar er zeer vteei te genieten en te leren
zal zijn.
BIOSCOOP

KERKDIENSTEN zondag 10 aug.
Hervormde kerk.
8.30 en 10 uur Ds. J. Langstraat
Medlerschool.
9 uur Ds. M. S. J. de Jong van Lochem.
öeref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds F. van Zuthem,
Enumatil
R.K. Kerk
7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7 u., 8.15 u. en 9.30 u. H. Mis.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 9 aug. van 5 uur tot en met
zondag 10 aug. Dr Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 10 aug. Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-566.

Heden zaterdagavond draait de zeer spannende avonturenfilm „Voorbij Mombassa
Weekmarkt.
dreigt de (dkood" in het Nutsgebouw.
,Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
Er zijn 'prachtige opnamen in kleuren vanf| langevoerd 141 biggen, waarvan de prijzen
het Afrikaanse oerwoud.
varieerden van f 48.— tot f54.— per stuk.
Het schijnt alsof de zeer bloeddorstige sek- Handel was tamelijk vlug.
te der luipaardmannen weer Jierleefd is
Brand melden: no. 5 4 1 .
en voor }een moord "meer of minder deinst
men niet terug.
Burgelijke stand van l t.m. 7 aug.
WATERPOLO-TOERNOOI.
rehoren: z. van F. F. Schmitz en E. WesZaterdag werd in het Vordense zwe,mbad sels; d. van J. A.Berenpas en M. v.d. Kamp;
een damespolotoernooi gehouden, waaraan z. van J. W. Wagenvoort en G. H. Seesink;
deelnamen Neptunus Zutphen, B.Z.P. uit z van P. van Bodegom en H. Arends.
Borculo, Needse Foloclub en de Vordense Ondertrouwd: Geen.
Poloclub.
Gehuwd: Geen.
De wedstrijd Vordcn-Neptunus eindigde Overleden: Geen.
in een 2-0 zege voor de Vordense dames,)
DELDEN WON TOUWTREKWEDSTRIJDEN.
die tussen N.Z.C, en B. Z.P. Borculo, werd
Er bestond woensdagavond voor de touwdoor Neede met 1-0 gewonnen. Daar Bortrekwedstrijden, welke weer in de weide
culo zich terugtrok werd er geen vcrlieachter café de Zojii gehouden werden, ei'p
zersronde gespeeld.
enorme
belangstelling. Zowel de Chr. MuVerder is nog de competitiewedstrijd tusziekvereniging „Sursum Corda' als de harsen Vorden (heren) en Vogel uit Voorst gemoniever. „Concordia" luisterden om beurspeeld, welke door Vorden met 4-2 werd
den
de wedstrijden met muziek op. In d|ö
gewonnen en waarbij door Henk van Ark
hoofdklasse kwamen 4 ploegen tegen eldrie doelpunten glescoord werden.
kaar uit 0,111 een wisselbeker en geldprijIn hotel Bakker had 's avonds de prijsuitzen.
reiking plaats d;oor de secretaris, de hjperi
De
wedstrijden hadden e|en ,vlot verloop,
H. Grjoot Bramel. Deze bracht in het bijdank zij de goede organisatie van de winzonder dank aan de scheidsrechter, de heer
keliersvereniging.
üostindiën uit Borculo.
De
uitslag van de hoofdklasse was: l DelDe beker ging naar de Vordense dames;
den l met 5,5 'punt; 2 'Medler l ineg; 4
tweede was Neptunus l uit Zutphen en
punten; 3 Ruurlq l met 1,5 punt en 4
derde N.Z.C, uit Neede.
Zelherni
l met l 'punt. Delden kwam hierDe heer Freddy Smit huldigde hierna mej.
door
in
het
bezit van de wisselbeker, welJoke Brandenbarg voor de bereikte resulke 3x achterelkaar of 5x in het dotaal getaten in belangrijke toernooien en wenste
wonnen moet worden.
haar nog veel succes toe bij de komende
Iri de B afdeling waren 5 ploegen ingelandskampioenschappen. Hij overhandigdeeld. De uitslag hiervan was: l Delden 2,
de haar een bloemstuk.
2 Iluurlo 2, 3 Medler 2, 4 Delden 3 en 5
Medler 3. Delden 2 'legde in deze Afdeling
RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor alhier werd in juli dus ook beslag op de wisselbeker. JYlrt
een toepasselijk ,woord reikte de heer A.
ingelegd t' 57.063,37 en terugbetaald het
Siemerink de parijzen uit. Als scheidsbedrag f 41.373,05. Zodat er meer ingerechter fungeerde de heer üostindiën uit
legd werd, n.l. f 15.090,32.

Borculo.
Na afloop trokken de beide muziekkorpsen met enkele pittige marsen door ons
dorp, terwijl leven tevoren het tamboerkorps uit Eibergen een rondwandeling gemaakt had, hetgeen nogal bekijks trok. Op
het marktplein, waar de laatste old-Vordense markt Van dit jaar gehouden word,'
was het tjokvol en er werden door de verschillende Vordense zakenlieden in irun
stands en 'kramen h)ogal goede zjaken gedaan. Zowel „Sursum Corda", als „Concordia" gaven Jiier nog enkele n/ummers ten
beste, welke 'Zeer in de smaak vielen.
VOOR BEROEP BEDANKT.
Ds. E. J. Duursema heeft voor hiet beroep
naar de Geref. Kerk Van Carijp (Fr.) bedankt.
RATTI ORGANISEERT GROTE SPORTDAG.

As. zondag 10 augustus zal Kranenburg in
het teken van de Sport staan.
„Ratti" organiseert n.l. op die dag haar
grote, traditionele Sportdag, waaraan div.
nlaatselijke en andere verenigingen deelneH^n. Het streven van het bestuur is om
ooor deze Sportdag, de ingezetenen kennis
te laten nemen van meerdere takken van
sport behalve voetbal.
Op de tweede plaats hoopt zi) dat de kas
der vereniging door de opbrengst wordt
stevigd, daar financiële hulpmiddelen ten
ntmale onontbeerlijk zijn.
Het programma zal voor „elck wat wils"
bieden''. Uiteraard komen de voetballiefhebbers wel aan hun trek, want eerst zal
een voetbalwedstrijd plaats vinden tussen
de sterke eerste klassers Ruurlo l en Zelhem 1. Voorts is er een handbalontmoeting
tussen twee prominente damesteams, nml.
Vivace I uit Mariënvelde en St. Walburgisl
uit Zutphen. De wedstrijd in touwtrekken
tussen Delden I (Vordens kampioen 1958)
en Medler I belooft eveneens zeer spannend
te worden, terwijl ook Medler II en Delden II
tegen elkaar uitkomen.
De belangstelling van velen zal ook uitgaan
naar de plaatselijke voetbalmatch Vorden I
— Ratti I, hetgeen een hoogtepunt van de
middag belooft te worden. Bij voldoende
animo zullen tussen bovengenoemde wedstrijden athletiekwedstrijden plaatsvinden.
Al met al dus een aantrekkelijk programma.
Zie voor verdere bijzonderheden de betreffende advertentie in dit blad.

t

Taxi?
Belt George

3-5-8

GESLAAGD

De heer Ant. Mullink, Kranenburg, slaagde
te 's Hertogenbosch voor het einddiploma
H.K. Gymnasium.
De heer A. A. A. Boerkamp behaalde t'i*
Almelo het diploma Modej-ne Bedrijfsadministratie. Henk; Mullink slaagde voor 't
R.K. Mulo-diploma A. en B.

AVONDWANDELING
Onder leiding van de heren Norde en Vlogman hebben maandagavond 27 dames en
heren deelgenomen aan de avondwandeling. Men t heeft de mooiste plekjes in de,
omgeving van Hackfort en Ueiden bezichtigd.
Woensdagmiddag hebben ionder leiding
van de Burgemeester 56 dames en heren
deelgenomen aan )de achtkastelentocht per
rijwiel.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
Franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

K.V.C. JEUGDHERBERG OP DE KRANENBURG
Naar we vei'nemen zal 'op de Kranenburg
de zaal van de heer Schoenaker thans ge- Laarstraat 5
durende de (gjehele maand augustus bestemd zijn als jeugdherberg >van de Katholieke Vakantie- en Jeugdherbergcentrale.
f

P. C. Nipius, Zulptien

„De Reiger"

voor autorijlessen.

H. Diesvelt
NIEUWE GARDIAAN BENOEMD.
Inplaats van Gardiaan N. Flaat o.f.m., die
Gooi C 14,
is benoemd tot pastoor te Lochem is m.i.v.
Hengelo-Gld.
12 augustus a.s. tot Gardiaan van het Min- Telefoon 06753-594.
derbroedersklooster alhier benoemd de
A.B.A.N.
^.E. Pater Johannes üings o.f.m., tot nu
erkend instructeur.
toe vicarius van het klooster te Alverna
(gem. Wijchen).

Bupro-gas

V.Z.V. SUCCESSEN
OP 8 KM. ZWEMTOCHT.
V.Z.V. dat zondag met een viertal dames Het gas voor iedereen
en l heer deelnam aan de 8 k.m. zwemtocht Prijs f 7.50 per fles.
in de IJssel, bracht deze tocht tot een goed
einde. Bij de dames werd Joke Brandenbarg
van de ruim 65 dames No. 10 en haar zus j
Jans Brandenbarg No. 21. Ook Ria Tou
en Martine v.d. Does behaalden goede plaatsen, terwijl Kees Oudsen, die voor de eerste
Tot de laatste trek
maal deelnam, eveneens in de voorste gesuperieur
lederen eindigde.
van smaak en
RAADSVERGADERING.
geur!
A.s. dinsdagavond komt de gemeenteraa
'12, 27, 31, 36, 40 et.
in vergadering bijeen. De voornaamste punten van de agenda zijn: onderzoek geloofsbrieven van de nieuwbenoemde raadsleden;
(D. Boersma)
verordeningen toekenning van een uitkering
ineens, verhoging kinderbijslag en toekenning duurtetoeslag voor het tweede halfjaar
1958 aan het gemeentepersoneel i.v.m. comkorte jas en broek
pensatie huurverhoging; gemeentelijke gaf 24.75.
rantie inzake een geldlening t.b.v. de bouw
van een bejaardencentrum, te verstrekken fa. G. W. Luimes
door de Rijkspostspaarbank aan de Diaconie Vorden, Telefoon 421
der Hervormde Gemeente alhier en aankoop
van gronden i.v.m. de bouw van 70 woningAdverteert in
wetwoningen.

Weulen Kranenbarg

lurillo sigaren

Sigarenmag. Olthuys

Regenpakken

CONTACT

Te koop enkele

Te koop 1-persoons

Topconferentie,

heer

LEERBOEKEN Engels LEDIKANT, Schurink, wat een ge-

(boekhouden laatste in keurige staat.
druk), in prima staat. Insulindelaan 31.
Enkweg 10
Te koop toom BIGTE KOOP:
GEN bij H. Decanije,
Een uitneembare werk- Galgengoor.
plaats, 11x3,5 mtr., met
Te koop een toom
houten vloerenen zolBIGGEN.
L. Groot
ders incl. een kantoor,
voor het grootste ge- Bramel, Mossel.
deelte bedekt met golfTe koop BIGGEN
platen en de rest met bij Wuestenenk,
pannen. Verder een op „Wuestenenk".
houten schuur met pannen, staande b.d. nieu- Te koop toom zware
we zaak Zutphensew. BIGGEN, 7 stuks.
14. Te bezichtigen alle A. J. Vruggink „Rietdagen. Briefjes in te huis, Delden.
leveren in gesloten
enveloppe bij
Te koop een toom
mooie BIGGEN, bij
Joh* Heerink
G. J. Wuestenenk,
WoninginrichtingKoekoekstr., VierakStoffeerderij
ker.
Zutphensew. 97, telefoon 383.
Te koop toom BIGGEN bij H. Lijftogt,
Voor de inmaak:
b.h. kerkhof.
snijbonen, slabonen,
doperwten enz. elke Te koop 2 drag. r.b.
hoeveelheid. Vende- VAARZEN, t.b.c.-en
rink, Zutphensew. 67. abortusvrij bijna a.d
Te koop Yellow Tran- telling bij G.W.Mom,rg, Linde E 16,
sparant APPELS bij
Vorden
L. Wesselink, Lochemseweg.
Te koop gevraagd

sukkel.
Wanneer begint Uw
topconferentie?
Dat gras langs de kanten (Burg. Galléestr.)
moet weg. Helpt U
me vechten. U hebt
het beloofd.

fa» G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 421
Voor alle kleuren

vliegerpapier
„Jan Hassink"

DANSSCHOOL
HOUTMAN
Inschrijving nieuwe
danslessen aan huis,
't Hoge 8, Vorden.
Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

T

Honing te koop. 20 a 25 jonge HENH.J.Bargeman, C 24a NEN, tegen de leg,
W.XR.
Strodijk, Vorden.
iulindelaan 24,
Te koop 40 are
Vorden
HAVER
Nieuwstad
bij J. Groot Wassink, Voor houten kippenRuurloseweg D 17. hokken, liggende raBriefjes inleveren a.s. batplanken en glas-inwoensdagavond voor schuifbare valramen.
7 uur.

Drukkerij WOLTERS
Vorden

G. H. Scholten

Enkele en Dubbele Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561
tassen, Snelbinders,
Lange leren riemen,
PASFOTO'S voor
Reparatie-doosjes,
Solutie half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.
A« G. Tragter
Foto Zeylemaker,
Tel. 256
Houtmarkt 77,
Zutphen

HET OOG WIL OOK WAT.
Maar wat U niet ziet is minstens zo belangrijk!!
Dat is de ongekend lange levensduur dank zij de hoog

opgevoerde kwaliteit van het lak en chroom van de

EMPO RIJWIELEN.
Wie zich een EMPO-rijwiel aanschaft koopt veel meer dan hij/zij ziet!

AUTOVERHUUR
(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staringstraat 9, Vorden.

KEUNE
Stationsweg l

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadiging voor f 145.-,
met garantie.

EMPO de fabriek met de meest modern geoutilleerde ohromerij in Nederland.

Desgewenstaf betaling.
Fabrieksagent:

Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

fa. MARTENS

Met blijdschap geven
wij U kennis van de
geboorte van ons zoontje
Frederik Willem

(Wim)

F. F. Schmitz
E. SchmitzWessels
Vorden, 31 juli '58.
Zutphenseweg 35

Met vreugde berichten
wij U de geboorte van
ons dochtertje
Debora Auguste
Carolina

(Carolientje)
J. A. Berenpas
M. Berenpasv.d. Kamp

Vorden, 2 aug. '58.
Mossel D 1 1 1

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij kennis van de geboorte van ons zoontje
en broertje
HERMAN
(Hans)
P. van Bodegom
H. van BodegomArends
Arie, Pietje, Elly
Vorden, 6 aug. '58.
Zutphenseweg 76
Tijd.: Alg. Ziekenhuis,
Zutphen
Dr. Lulofs
is met VAKANTIE
AFWEZIG
vanaf woensdagavond

1 1 uur (13 aug.) t. /m.
zondag 31 aug.
Dr. de Vries neemt
waar.
B.z.a net MEISJE 16
jaar, voor dag of d. e. n.
Adres te bevr. Bur.
Contact.
Te koop een toom
BIGGEN bij W. Regelink, Wildenborch
D 73
BIGGEN te koop bij
G. W. Winkel,
't Gazoor
Te koop HONDENHOK met kennel,
(dubbel nachthok), tegelvloer. Te bevragen
bij R. J. Koerselman.

Hengeisport-artikelen

Jan Hassink"

Doe meer bij ons,
MET MINDER GELD!!
Bij aankoop van een fles Spaanse wijn,
vastgestelde prijs f 2,85, een fles vruchtenwijn GRATIS*
Zandcake's, iets frjns, 10 stuks
75 et
Honingraatjes, lekker koekje, 250 gr* 55 et
Haring in tomatensaus, 3 blikjes voor 98 et
Gestoomd gehakt, groot blik
van 115 et voor 98 et
Jampotten appelmoes,
deze week 2 potten voor slechts 89 et
Huishoudthee, 100 gram
49 et
Lucifers 2 pakken voor
39 et

Spreekuur
Loco-Burgemeester.
Tijdens het verlof van de Burgemeester van
15 tot en met 30 aug. a.s zal Wethouder
A. J. Lenselink als loco-Burgemeester iedere
werkdag 's voormiddags 11 uur ten Gemeentehuize voor het publiek te spreken
zijn.

Nog enkele plaatsen
vrij in de bus voor 2-daags bezoek aan Expo op 13 en 14
augustus.
Melden en inlichtingen bij H. N. A.
Bijenhof, Zutphenseweg 42, Vorden.

Denkt U aan

10 SEPT.?

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

ibr. Ketlelerij, Zutph.weg 54, Tel. 508

CONTACT
het

dat letterlijk

Bestellingen op BONEN voor weck en inmaak worden weer aangenomen.
Tevens div. soorten knolzaad uit voorraad leverbaar.

verslonden wordt!
i KEUKENCARNITUUR Fl. 27 4§

R. J. KOERSELMAN

BEZOEKT

A.s, maandagavond 7.30 uur
zal de Chr. Muziekvereniging

.Sursum Corda"

a.s. zondag 10 augustus

M'

de grote SPORTDAG

een concert verzorgen bij Bakker
Hoornenborg, Zutphenseweg.

op de Kranenburg,

Niet tijdelijk,
maar altijd voordeliger!

georganiseerd door de R.K.S.V. „Ratii"
met o»a* 2»15 uur Voetbalwedstrijd
RUURLO l - ZELHEM L
3*30 uur Handbalwedstrijd
VIVACE l - ST, WALBURGIS l
4*15 uur Touwtrekken

MEDLER l - DELDEN l
(Kampioen 1958)

MEDLER 2 - DELDEN 2
4*30 uur Voetbal-derby
RATTI l - VORDEN l
Bij voldoende animo: Athletiehwedsirijden.
Aanvang Sportdag 2 uur»
Donateurs hebben geen vrije toegang»

•
•
•
•

250 gr. zandblaadjes m. roomboter65ct
250 gr. Veluwse sprits
59 et
250 gr. kletskoppen
59 et
l pak wafelkoeken
58 et
l grote pot grove mosterd
55 et
l blik soepballen
85 et
l grote pak custard
49 et
l pak momento rijst, zonder koken 54 et
l pot prima chocolade-pasta
59 et
l lunchblok korstloze
vol vette kaas (500 gr.) 149 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

• GROOTENBOER
^

Zutphenseweg

Telefoon 415

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Maandag 11 aug. avondwandeling

GESLOTEN
van maandag 11 aug. t.m,
vrijdag 15 aug.

van 11 Lm. 16 aug,
(dus

A. WOLSING
Textiel

a.s. week)

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten

A
Wullint's Schoenhaniel

WOENSDAG
13 aug.
(Knollenmarkt)

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4„ Vorden, Tel. 342

te Hengelo (Gil)

Reflfilink voor uw Rijbewijs

—.

_

_

-

L>e Marktvereniging

Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234

Alleen zaterdag:

Grote Veulenkeuring.
Geen inleggeld. Mooie prijzen.

500 gram vet 50 et
ytciLii spek
ojjc.iv 80
u\j et
*_t
500 gram
200 gram gek. ontbijtspek 50 et
200> gram boterhamworst 50 et
200 gram plokworst 100 et
J\J\J

Let op de volgende advertentie.

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 17 augustus, S uur
de veelbesproken film
(in prachtige kleuren)

MONPTI

Het toneelstuk welke donderdag
14 aug. door D.E.V. zou worden
opgevoerd, is wegens ziekte uitgesteld tot vrijdag 29 aug.
Zeterdag 16 aug. Demonstratiemiddag
in het zwembad „In de Dennen" door
„DE ROBBEN"
uit Hilversum o.a. Mary Kok, Ati
Voorbij, Leni en Judith Denijs en
Rita Kroon. Aanvang 2.30 uur.

Knollenmarkt Hengelo-GId.
Woensdag 13 aug.

de gehele dag

Het kost ons geld!
We gaan verhuizen, transportkosten en alles wat er mee samenhangt. Om die kosten zo laag
mogelijk te houden, gaan WIJ,
die nooit aan opruimingen meededen, nu n eens werkelijk opruimen, ook al door reorganisatie
van de zaak, en dan ook alles.
Geen aparte kortingen, doch werkelijke opruimingsprijzen, van alle
door ons te leveren goederen, om er
enkele te noemen: Slaapkamerameublementen, eetkamers, salon- en bankstellen, tapijten, gordijnen, dekens, matrassen, cocostapijt en -lopers, matten,
tafel- en divankleden enz. enz

Aanvang 10 uur.

Alle maten
binnen- en buitenbanden
voor Kinderrijwielen, Bromfietsen,
Autopeds, Rijwielen en Melkwagentjes,
VOORRADIG BIJ:

A. G. Tragter

Alleen Balatum uitgezonderd.

met: Romy Schneider - Horst Buchholz.
Twee jonge mensen in de betovering
der liefde.
Een film over alles wat de liefde zo
mooi maakt: innigheid, strijd en verzoening.
Toegang 18 jaar

langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor een ieder zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek zeven uur van
het Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
Woensdag 13 aug. achtkastelent.
per rijwiel onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur n.m. v.h. Marktplein
Deelname-kosten f 0.25 per persoon.

DANSMUZIEK

M. Krijt, Dorpsstraat

r

v.v.v.

Wegens vakantie

Wegens
vakantie
GESLOTEN

j

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

VAKANTIE
vanaf 11 t.e.m. 16 aug.
NICO KEUNE

Onze opruiming begint zaterdag 16 augustus t./m. woensdag 20 augustus, l
uur nam.

Joh. Heerink
Woninginrichting
Stoffeerden]
Zutphenseweg 7, Vorden

R. J. KOERSELMAN
Onze herensalon is
van 18 tot en met 23 aug.
wegens vakantie

GESLOTEN.
WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
van 14 t.m. 18 jaar, voor opleiding
diverse afdelingen fabriek en magazijn.

Gems Metaalwerken

Damessalon en winkel blijven geopend

Wiekart - kapper
TE KOOP:

TERREIN,
zeer gunstig gelegen aan Zutphenseweg, naast Villa Nuova
te Vorden, grootte 1100 ca.
Brieven onder nr. 12 Boekhandel Hietbrink.

