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FEESTWEEK MET CABARET-AVOND
GESLOTEN

Het heeft de winkeliersver, de laatste dagen
van de feestweek, wat het weer betreft,
niet erg meegezeten. Zo moest Zaterdag-
avond na de pauze de voorstelling van het
radio-cabaretgezelschap André Carrellinde
openlucht afgebroken worden wegens de
regen. Gelukkig was het Nutsgebouw ter
beschikking, zodat hier de rest van het
(programma afgewerkt kon worden. Ver-
geleken bij het vorig jaar bleef de belang-
stelling voor deze laatste avond beneden
de verwachtingen. Er waren ruim 300 be-
zoekers, waaronder maar weinig vreemde»
lingen. André Carrcll met de zijnen brach-
ten een beschaafd programma met als
hoogtepunt de drie rolschaats-virtuozen,
welke op het geïmproviseerde kleine open-
luchttoneel adembenemende toeren verricht-
ten. Vooral de dame van het gezelschap
vertoonde nogal bravourstukjes. Marianne
v. d. Berg bleek een uitstekende voor-
idrachtkunstenares te zijn. Het door haar
als straatjongen voorgedragen lied „De
Kijkdoos", welbekend door de radio, was
wel het beste wat zij bracht en oogstte een
ware ovatie. Frans en Ger, de beide imi-
tators, zitten nog niet lang in het vak,
doch wat zij brachten, mocht er zijn. Voor-
al de creatie van Ger als Snip en Snap was
u cl zeer goed. André Carrell knoopte de
verschillende programmadelen met een
praatje, een mop en een lied aan elkaar.
JNa de pauze werd de voorstelling in het
Nutsgebouw voortgezet. In deze beter ge-
outtileerde omgeving voelden de artisten
zich blijkbaar meer op hun plaats en kwam
het gebodene beter tot zijn recht. De rol-
schaats-virtuozen ontpopten zich hier als
ware cvenwichtskunstenaars. Op een rol-
lende bal jongleerden zij met knotsen, bal-
len en r ingen dat het e o n lust was om te
zien. Ook het gedurfd staaltje evenwicht-
oefening op een stellage slaagde uitstekend.
Ook de andere leden van het gezelschap
lieten zich nog een keer zien en horen,
•waarbij om de schets van André Garrel?
als West-Friese boer en Marianne v. d.
Berg als medereizigerster in de trein har-
telijk gelachen werd.
Daar enkele programmapunten uit deze
feestweek nog niet afgewerkt zijn, we rd
met het beëindigen van deze avond de
feestweek nog niet officieel gesloten. Dit
zal nu plaats vinden op Woensdagavond 12
Augustus en niet op Maandag 10 Augustus
zoals aanvankelijk gemeld was. Op deze
avond zal na het touwtrekken de uitge-
stelde oud-Vordense markt worden gehou.
den, terwijl dan tevens de folkloristische
dansgroep „De Knupduukskes" voor de
V.V.V. zal optreden. Ook zullen dan de
prijzen van liet Bloemencorso worden uit-
gereikt.

OONCKRT VAN COINCORDIA
Het concert, dat de muziekver. Concordia
Zondagavond in de muziekteiit gaf, had
niet over gebrek aan belangstelling te
klagen. Onder leiding van de heer D. Wol-
ters werd een yi r ij groot programma van
marsen, walsen, ouvertures e.d. a fgewerk t ,
welke een aandachtig gehoor en een dank-
baar applaus kregen. De o u v e r t u r e Dichtet
und Bauer en het concoursnummer Spa-
nische Skisse verdienen hierbij wel bij-
zondere vermelding. Het was een concert
van u i t s tekend gehalte en dat gelukkig niet
verstoord werd door een te luidruchtige
jeugd, dank zij het politietoezicht.
Het was gelukkig droog weer, hoc w e l
tamelijk koud.

DROPPING VOOR WANDELAARS
Dinsdag zal V.V.V. wederom een dropping
organiseren. Langs de route z u l l e n enige
verplichte controles staan, zodat de wande-
ling deze keer iets moeilijker wordt clan
vorige keer. Het inschrijfgeld is f 0,50. U
kunt u nu reeds opgeven bij sig.magazijn
Eijerkamp; dit maakt, dat de start vlug-
ger kan verlopen. Er moet worden gewan-
deld in groepen van 2 o t' 3 personen.

Kerkdiensten Zondag 9 Augustus.
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds J. Langstraat
10.15 uur Ds J. Langstraat

Medler
10 uur Ds van Beusekom

Öeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Zwaai uit Winterswijk.

R.K. Kerk
l uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

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

Zondagsdienst Doktoren
Zaterdag 8 en Zondag 9 Aug. Dr Lulofs,

telef. 255
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Donderdagmiddag 13 Aug. vanaf 2 uur tot
en met Zondag 16 Aug, Dr. De Vries.
Telefoon 288. bij geen gehoor dokterstelefoon
236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 126 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 36.— tot f 43.—
per stuk.
De handel was redelijk

Burgelijke stand van 31 Juli—6 Aug. 1953
Geboren: z. v. L. Deddcn en A. Dedden-
(Gecrtsma; d. v. D. G. J. Breukink en A.
Breukink-Oortgiesen.
Ondertrouwd: H. J. liothman en A. Men-
sink; R. Groot Nuelend en G. Nijenhuis.
Gehuwd: M. J. van Dijk en J. H. Zwe-
verink. ^^
Overleden: A.^^i Harve, m., oud 73 jaar;
H. Klein Gel t ink, m., oud 76 jaar; J, H.
Pongers, m., oud 68 jaar, overleden te
Zutphen,

V.V.V. ATTRACTIES V ALLEN

WDE SMAAK
'rd onder leiding van de

heer JNorde de wekelijks terugkerende
avondwandeling gehouden, waaraan een
tamelijk groot gezelschap deel nam. Deze
keer ging de tocht langs het Kicfskamp
en de omgeving van huize Vorden. De
wandelaars, meest pensiongasten, w a r e n
opgetogen over het prachtige iiatuurschoon
dat V orden biedt.
Woensdagavond vond in hotel Bakker do
tweede door de V.V.V. georganiseerde wed-
strijd in hersengymnastiek plaats. Aan do
wedstrijd namen een ploeg dames en een
ploeg heren deel, gevormd door gasten en
Vordenaren. De groepen bestonden uit .12
personen. De vragen werden gesteld door
de heren d'Aumerie en van Tongeren. Na
een spannende wedstrijd wonnen de heren
met 16 punten, de dames brachten het tot
14,5 punt. Mej. Jansen fungeerde wederom
als Mieke. Er heerste een allergenoege-
lijkste stemming, nog verhoogd door de
aanwezigheid van het ensemble „Zang en
Spel", dat tussen de bedrijven door de
aanwezigen opvrolijkte met kampeer- en
Irekkersliedjes, welke lustig werden inee-
gezoiigen. Nadat de heer van Tongeren de
dames en heren een doos bonbons had 'uit-
gereikt en ,,/ang en Spel" had bedankt
voor haar medewerking, behoorde ook deze-
goed geslaagde avond weer tot het ver-
leden.
Dat het V.V.V.-programma dit jaar in
het middelpunt van de belangstellingstaai
moge ook wel blijken uit de telkenmale
grote deelname aan dt- wekelijkse aelit-
jkastclcntochten. Aan de tocht van Woens-
dag j.l., onder leiding van burgemeester
van Arkel, namen ongeveer 70 personen
deel.
Heden Zaterdagavond wordt in hotel Bak-
ker een bridgedrive voor iedereen gehou-
den. Vorig jaar hcatond hiervoor veel animo,
zotiat V.V.V. ook voor vanavond veel deel-
nemers verwacht.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

WIJKVERPLEGING
Daar zuster Gemmink, na hier ruim 25
jaren haar prachtig werk te hebben gedaan,
binnenkort met pensioen zal gaan, hee l t
het bestuur van het Groene Kruis uit 12
sollicitanten een drietal samengesteld voor
wijkverpleegster. Het zijn de zusters J. van
Nes uit Enter, M. Stoop uit V o lp en F;
Vermeulen uit Utrecht.

VERGADERING METAALBEW.BOND
De Algemene metaalbewerkersbond, a f d.
Vorden, vergaderde in café De Zon onder
leiding van de heer G. Koerselman.
Medegedeeld werd, dat bij de A.N.M.B.
het 80.000e lid was ingeschreven. Ter ere
van dit feit werd door het hoofdbestuur
aan elk lid een broodplank met broodzaag
aangeboden. Elk nieuw lid, dat zich aan-
meldt, ontvangt dit geschenk eveneens. De
voorzitter wees er op dat er nog steeds
ongeorganiseerde metaalbewerkers zijn, zo-
dat er voor de leden nog een rijk arbeids-
terrein is. leder lid, dat een nieuw lid aan-
brengt, ontvangt als beloning een aardige
surprise.

GESLAAGD
Mej. A.' Jansen behaalde het diploma voor
Engelse, de heer J. Huisman voor Duitse
Handelscorrespondentie.

Mej. G. Eggink slaagde voor het examen
stenografie (systeem Groote) 130 letter-
grepen per minuut.

Voor de stichting vakopleiding Bouwbedrij
ven werd het diploma behaald door de
heren G. J. V r u k en J. Hietveld.

UITSTAPJE ZANG VER. EXCELSIOR
De Chr. Gein. zangvereniging Kxce ls ior
maakte per bus een uitstapje naar Duits-
land. Aan deze pleziertocht werd door 36
leden deel genoinm. s' Morgens om 6 uur
werd in Vorden^Ktart. Via Doetinchem
ging de rit over hTten, Emmerik en VVesel
naar Essen, waar het prachtige museum,
gevestigd in de voormalige Krup- fab r i ek .
werd bezichtigd. Vandaa r ging de reis naar
Wüpperthal, waa r per kabcl t re in een rond-
ri t boven de stad werd gemaakt. Dat in
Müngsteii de spoorlijn pi.m. 100 mete r
boven het begane wegdek ligt dwong aller
bewondering af. Op de terugrit werd voor-
al door de dames in Diisseldorl even ge-
zellig gewinkeld. Hierna liet zich in lallen
de koffiemaaltijd goed smaken en te ca
23 uur arriveerde, het gezelschap hoogst
voldaan weer in Vorden.

„DE KNUPDt)[ 1KSKES*', WEER OP REIS
Op verzoek van de V.V.V.'s te 'sHeeren-
berg en KIe. f (Duitsland) werden Zondag
j.l. aldaar demonstraties gegeven van fol-
kloristische dansen.
Na bezichtiging van Emmerik werd de tocht
voortgezet naar Kleef, w a a r het gezelschap
door de burgemeester en het V.V.V .-be-
stuur ontvangen werd en enige verversin-
gen werden aangeboden.
In het prachtige park van "t Clever Wald
werden 's middags, de dansen voor een tal-
rijk publiek opgevoerd. Na elke dans
oogstten de Vordenaren een hartel i jk ap-
plaus. Met een kort, maar gezellig samen-
zijn werd het optreden besloten. Al spoedig
ver t rok men weer naar "s Heerenberg, w aai
's avonds gedanst zou worden. Gesterkt
door een ui ts tekende k o f f i e t a f e l , aange-
boden door V.V.V. aldaar, werd 's avonds
het programma voor een zeer ta l r i jk
publiek, w.o. honderden gasten, herhaald.
Het daverend applaus vroeg na afloop om
,,nog meer", zodat men aan „een toegif t"
niet kon ontkomen.
Vrij laat, wel moe1, maar hoogst voldaan
over deze prachtige, geslaagde dag, keerde
de groep terug.
Dat het optreden ook in Duitsland voldaan
heeft blijkt wel uit het feit , dat, na de
demonstratie te Kleef, er direct een tweeta l
verzoeken kwam dit najaar nogmaals te
willen terugkeren.

BIOSCOOP
Heden Zaterdagavond wordt in het Nuts-
gebouw de komische soldatenfilm „Willie
en Joe in Tokio", gedraaid. Het is een echt
licht vacaiitieprogramma, waarin de ene
dolle situatie op de andere volgt. Tevens
brengt het u in de sfeer van reizen en
1 lekken, daar een groot gedeelte van de
film zich in Tokio afspeelt en u dus voor
weinig geld met de Japanse hoofdstad
kunt kennis maken. Voor bijzonderheden
zie advertentie.

OPENLUCHT UITVOER!^!
Woensdag- en Donderdagavond gaf het
gezelschap '„Alaska" op het Marktplein
onder grote belangstelling een openlucht -
uitvoering. De acrobatische toeren van een
dame aan het trapezium en op de grond
wekten aller bewondering. Ook het slot-
nummer met zes halfbloed wolfshonden,
die achter elkaar door enige hoepels spron-
gen, die een juffrouw liggende omhoog
hield en 'n hond op vier poten die over een
strak gespannen koord liep, was de n,
iwaard om te zien.

RATTI-NIEUWS
Een Ratti-combinatie speelde op eigen t»v-
rein een vriendschappelijke on t in o c-ing
tegen een elftal van de K.V.C. Je"o;d-
herberg alhier. Het werd een spanm-j di-
strijd, waarbij Ralti een beetje meer _**}-
luk had dan de gasten met 2—l de ovtr~
winning1 behaalde.
A.s: Zondag zal Ratt i l deelnemen aan < V
iseries van de Keyenborgse Boys. Zij zull^i
uitkomen in de tweede afdeling A tegen
Steenderen l, dus geen gemakkelijke op-
gave. Op 16 Augustus zullen de/e series
eindigen. Verder zullen beide Rat t i -o l f -
tallcn deelnemen aan de jaar l i jks»- Reriei
van Sportclub Eefde op de Zondagen 16,
23 en 30 Augustus a.s.

OP KAMP
Evenals andere jaren zullen de leden van
de Jeugdverenigingen op de Kranenburg
wee r op kamp gaan. De verkenners van de
„St. Michaëlsgroep" trekken van 14 t.c.m.
19 Augustus naar De Lut te (bij Oldenzaal).
De Gidsen van de „Maria Gorettigroep'
slaan hun bivak op te K t t e n (Gld.) en wel
van 10 t.e.m. 15 Augustus a.s. l) • Kabou-
ters van de „Maria Gorettigroep" blijven
in de buurt en kamperen op 18, 19 en 2R
Augustus bij de landbouwer Hendriksen
op de „Bruil" te Ruurlo.

SCHAAPHERDER MET KUDDE
Dezer dagen kreeg de buurtschap Linde
bezoek van een oude schaapherder met
hond en een paar honderd schapen. De
kudde die overnachtte in 't Zelle, genoot
natuurl i jk belangstelling van jong en oud.
De oude scheper is met zijn kudde in de
richting Hengelo—G. vertrokken en was
van plan via Doesburg naar de V e l u w e te
trekken.

EFFICIENCY-AFDELING J A A R B E I R S
Nieuwe producten die op de komende na-
jaarsbeurs, welke van l tot en met 10
September gehouden wordt, in deze af-
ling de aandacht zullen trekken zijn o.a.
een clectrische gecombineerde reken- en
telmachine, verder een machine waarmede
bet mogelijk is fouten in de boekhouding
onmiddellijk aan te tonen, een gemoderni-
seerd bonnenuitgifte-apparaat voor win-
kels, nieuwe modellen van schrijfmachines,
een vouw machine, die een kruisvouw kan
uitvoeren zonder dat het papier t w e e m a a l
door het apparaat behoeft te worden ge-
schoven, voorts een v e r n u f t i g s>steem voor
het snel groeperen en tellen van cijfers, e.cn
nieuw t > p e t y p e t a l e l en om de opsom-
ming, die vanwege de verscheidenheid in
de/c groep niet volledig kan zijn, te be-
sluiten een bijzondere noviteit, nl. een vu l -
penhouder, die gevuld kan worden zonder
dat de pen in de inkt behoeft te worden
gedoopt.
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Heden overleed tot onze diepe droef-
heid onze inniggeliefde Man, Vader
en Grootvader

\

JAN HENDRIK PONGERS
in de ouderdom van 68 jaar.

Uit aller naam:
J. PONGERS-HONDORP

VORDEN, 5 Augustus 1953.
Nieuwstad 10.

De teraardebestelling zal plaats hebben
op Zaterdag 8 Augustus om 1.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den. Vertrek van het sterfhuis l uur.

geven wij kennis van het
overlijden van onze hooggeachte pa-
troon, de heer

J. H. PONGERS
Wij zullen hem dankbaar blijven ge-
denken.

H. FLEMING
J. SLAGMAN
J. WILTINK

VORDEN, 5 Augustus 1953

Grate Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
12 Augustus

Knollenmarkt

te Hengelo (Gld.)
Tijdens de markt keuring vanwarm-

; en kpudbloedveulens.
De Marktvereniging

GESLOTEN
wegens vacantie
van 10 tot 15 Aug.

G. H. STRUIK
v.h. Wed. H. H. Looman

Het is ons een genoegen u te kunnen
mededelen dat wij naast de bekende
merken nu ook de verkoop hebben
gekregen van het kwaliteitsmerk

Zentra horloges
(2 jaar verzekerd tegen diefstal en vermissing)

Ook hierin hebben wij een goede sor-
tering, in prijzen vanaf f 45.—

In de toekomst kunnen wij u dus de
volgende advertentie laten zien:

ZJENTjRA Zwitserse horloges
O LM A van uitstekende kwaliteit
PRISMA

Marlens heelt ze voor u

Steeds beter
Steeds lekkerder
Steeds verser
Steeds goedkoper
Steeds vaker

PINDA'S

Kistemaker
Wij komen Woensdagavond ook op

de Oud-Vordense markt.

*rroeft en overtuigt u!

DrW.N. LULOFS
AFWEZIG

van Donderdagmiddag
13 Aug. 2 uur t. e. m«
Zondag 16 Aug.
Dr De Vries neemt

waar.

Woensdag 12 Aug.
de gehele dag

gesloten
Si|. mag. J. Hassink
Woensdag 12 Aug.

de gehele dag

gesloten
Café UENK

Heden Zaterdag

wegens sterfgeval

gesloten
FA.PONGERS
NEEMT U OOK
EENS PROEF
MET ONZE

roggemikke
BAKKER SCHURINK
Telefoon 384

Leerjongens
gevraagd

van H t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

GEMS Metaalwerken
Vorden

Gesloten
wegens vacantie 17—
22 Augustus.

Lensel ink-ten Have
Coupeuse lerares

Heden vers:

SLAGROOMÖEBAK

VRUCHTENGEBAK

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandcl

P. C.Nipius,Zutphen
Mestkuikens
Prima kwaliteit,

LAGE PRIJS
Wentink's Broederij
Agent: B. H. Breuker,
B 13a, Vorden.

Vandaag en a.s.
Woensdag opde markt

Olderwetse stoeten
(zuiver melk-
brood.)

Bakker Schmink
Telefoon 384

^Profiteer van onze lage prijzen!

Gevulde snoep, zomermelange,
per 200 gram 39 et

Pittige koffie, p. 250 gr. vanaf 145 et
Kantkoek, per 500 gram 42 et
Heerlijk rookvlees, per 100 gr, 45 et
Vette Edammer kaas, p. 100 gr. 22 et

Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

Heden

vanille rondjes
zeer dun, licht koekje.
32 et per 100 gram

Bakker Schmink
Telefoon 384

Woensdagavond
tijdens de markt

Rijwielstalling
bij Hotel Brandenbarg

Da s goedkoop II

Halve prijzen
in zomermantels

f3.95

TEL.<381

Geminderde Nylons

Zie etalages Zie etalages

VISSER

prijzen (ftoge kwaliteit

100 gr
gr

O gr
100 gr
100
100

gr.
gr-

runderrookvl. 50 et
paarden „ 45 et
ham 50 et
plockworst 50 et
dr. metworst 50 et
boterhamw. 34 et

100 gr. lunchworst
100 nr lf>v?»rw^^B100 gr. leverwa
100 gr. bloedworst

30 et
18 et

i uu gr. bloed worst 18 et
100 gr. tongeworst 25 et
100 gr. hoofdkaas 20 et
100 gr. preskop 18 et
500 gr. vet spek

18 et
110 et

Extra reclame voor ZaterdajA
200 gr. lunchworst 45 et 200 gr.

200 gr.
ham
boterhamw.

90 et
60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Door een speciale couponaanbieding ge-
durende de maand Augustus is het ors
mogelijk u een prima maatcostuum te leve-
ren tegen een prijs, waarvan u versteld zult
staan.

Op aanvraag zullen wij u gaarne vrijblijvend
onze ruim gesorteerde collecties voorleggen.

Kleermakerij SCHOENAKER
Ruurloseweg 41 Telefoon 478

Wegens vacantie
Augustus tot en

GESLOTEN van Maandag 10
met Zaterdag 15 Augustus a.s.

Daar wij wegens de vacantie de Old Vor-
dense markt van 12 Augustus NIET kunnen
bezoeken, stellen wij u in de gelegenheid de
reductiebonnen van de nylonkousen in te
leveren HEDEN ZATERDAG 8 AUG.

RAADHUISSTR., VORDEN

A.s. Woensdagavond om 7 uur wordt

het touwtrekken voortgezet
Terrein achter café de Zon

Na afloop, plm. 8 uur

Grote Ourj-Vordense markt
op het Marktplein, waar tevens

de Knupduukskes
een dansavond zullen houden.

Aan het eind van de avond
prijsuitreiking van Bloemencorso en
touwtrekken, door de edelachtb. heer
Burgem. van Arkel, die ook de avond
zal sluiten.

Vordense Winkeliersver.

V.V.V. PROGRAMMA
Zaterdag 8 Aug. Bridgedrive voor

iedereen. Aanvang 7.30 uur in
zaal Bakker.

Zondag 9 Aug. Concert in de muziek-
tent, te geven door de Mannen-
koren uit Vorden en Doetinchem.
Aanvang 8 uur.

Maandag 10 Aug. Avondwandeling
onder leiding v. de heren Norde
en v. Roekei. Vertrek half acht
van het Marktplein.

Dinsdag 11 Aug. Avonddropping
voor wandelaars a 50 et p. pers.
Vertrek 8 uur van het Marktplein,

Woensdag 12 Aug. Achtkastelentocht
per rijwiel. Vertrek half twee van
het Marktplein.

Woensdag 12 Aug. Dansdemonstratie
door de folkloristische dansgroep
de Knupduukskes. Aanvang 8 uur
op het Marktplein. Tevens oud-
Vordense markt.

7 uur Touwtrekken terrein café de Zon.

M- Nutsgebouw -
V O R D E N

ZATERDAG 8 AUGUSTUS, 8 UUR
de vrolijke en spannende soldatenfilm

Willic en Joe in Tokio
met Torn Ewell, Harvey Lembeck
en Mari Blanchard.

Gejaagd door M.P.'s, belaagd door smokkelaars,
gevraagd door geisha's! Zo'n stel soldaten hebt
u nog nooit gezien! Ze vliegen er al t i jd in en
overal uit!
TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN.
Entree: Balcon f 1,20; Ie rang f0,90; 2e rang
f 0,60 (bel. inbegr.). Kaartverk. en plaatsbespr.
bij J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11, Vorden.

EXTRA» DE TOUR DE FRANCE
Nolten wint de etap. Nantes-Bordeaux.

Die de waarde van adverteren heejt ontdekt
zegt openhartig: HET IS PERFECT!

Verlorent
28 Juli een beige cein-
tuur van een mantel,
gaarne terugbezorgen
bij D. Brummelman
B 70

Te koop een schotte-
ling. B. Rouwenhorst,
C 22

Te koop beste biggen
en zeer goed volbl.
Gelders merrieveulen,
d.br. m. a. 2 w.s., va-
der Menko, H. J. Heu-
velink Dzn, Warken,
B 61 Warnsveld

Te koop toom zware
biggen. M. Helmink
Delden B 105

Te koop 7 biggen.
J. Mokkink Mossel

Koolplanten te koop,
A. Dieks, Kranenburg

Te koop jonge guste
koe en roggestro bij
E. van Zuilekom

Veldwijk C 82

Holle dakpannen te
koop. Nieuwstad 51

3000 gebruikte stenen
te koop en auto-as m.
wielen en banden.

Nico Keune.

Heden
koffiepunten

Bakker SCHURINK
Telefoon 384


