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NUTS-KLEUTERSCHOOL
Dit jaar komt St. Nicolaas op Donderdag-
middag met de kleuters in het Nutsgebouw
bijeen. Hij heeft klachten gehoord van drukke
moeders, dat ze 's morgens bijna niet van huis
weg kunnen. Daarom zal hij nu op een middag
komen.
Zie ook de advertentie in dit blad.

ST. NICOLAASFEEST O.L.S.
Op verzoek vestigen wij de aandacht op de
advertentie betreffende het St. Nicolaasfeest
aan de O. L. Dorpsschool. Evenals voorgaande
jaren zal de goede bisschop 's morgens afge-
haald worden, waarna het feest met de leer-
lingen der laagste klassen in het Nutsgebouw
gevierd wordt. Na de middag brengt de Sint
een bezoek aan de O.L.S. te Linde. Voor de
hogere leerjaren wordt 's middags een kinder-
film vertoond.

Met St. Nicolaas
vindt iedere Dame een flacon

LOT1O-DERM een ware verrassing

JONGE KERKAVOND
Voor een goed bezette zaal van Hotel Bakker
hield ds Gerritsen uit Wichmond een causerie
over zijn indrukken van Evanston en zijn reis
door Amerika.
Ds. Gerritsen begon met te wijzen op de grote
verantwoordelijkheid, die thans rust op de
kerken en haar leden, om de boodschap, die
door Evanston aan de wereld gegeven is, door
te geven.
De plaats van samenkomst was de grootste
Noordwestelijke universiteit der V. S., waarop
door het Methodisme een sterk stempel wordt
gedrukt. Dit bleek ook tijdens de bijeenkomst,
waar telkens het verschillende standpunt van
het Europese Protestantisme, voornamelijk
vertegenwoordigd door Anglicanen en Luthe-
ranen, naar voren kwam tegenover het
rikaanse Protestantisme.
Opvallende noemde spr. de grote plaats, die
de kerk in het Amerikaanse openbare leven
inneemt: de gemeenten zijn slechts klein van
omvang en leggen daardoor sterk beslag
op de leden; de offervaardigheid is groot
(5 %> van het inkomen voor de kerk vindt men
normaal); een nadeel is, dat deze kleine
meenten weinig onderling sociaal
kennen. Men heeft een kerk voor intellec-
tuelen, kleine middenstand, enz.
Veelvuldig gaat men bij verhuizing naar een
ander deel der Staten over naar een andere
kerk van soortgelijke sociale ligging, waarbij
men gemakkelijk voorbijziet aan verschillen
in de leer.
Het valt te begrijpen, dat een dergelijke ge-
loofsopvatting in tegenstelling staat tegenover
theologische opvatingen, die de komst van
Christus eerst mogelijk achten wanneer deze
zondige wereld is vergaan. De Amerikanen
pleiten voor een samenwerking ondanks soms
diepgaande theologische verschillen, de Euro-
peanen meenden dat het streven naar eenheid
van geloof (zij het met verscheidenheden)
voorop moet staan.
Belangrijk was wat door de vertegenwoor-
digers der jonge kerken werd gezegd: zij ver-
zetten zich tegen het opdringen van Ame-
rikaanse vormen van Christendom aan Afrika
en Azië; zij eisten dat deze werelddelen het
Christendom een eigen gestalte zouden mogen
geven. Aanvankelijk stonden de Amerikanen
zeer argwanend tegenover de vertegenwoor-
digers der Kerken van achter het gordijn
(Tsjecho-Slowakije en Hongarije); op de duur
veranderde deze houding aanmerkelijk.
Spr. gaf zich niet over aan onverantwoord
optimisme; de eenheid der kerken is nog
veraf, maar het hoopvolle is dat er de wil is,
bij elkaar te blijven.
Na de pauze ging ds. Gerritsen in op enkele
concrete punten, waarop de Wereldraad zijn
oordeel heeft gegeven: het rassenvraagstuk,
de verhouding Oost-West, de methoden van
zending enz.

STIERENVERENIGING „DELDEN"
In de Donderdagavond gehouden vergadering
van de Stierenvereniging ,,Delden", werd het
aftredende bestuurslid de heer B. H. Lebbink
herkozen. Tot leden van de kascontrólecom-
missie werden benoemd de heren B. Rossel en
J. Besselink. Het dekgeld voor koeien van
niet-leden werd vastgesteld op ƒ 10.—. Voor
1955 zal de stier wederom worden gestation-
neerd bij de heer M. H. Gotink.
Na bespreking van enkele huishoudelijke
zaken werd deze matig bezochte vergadering,
die onder leiding stond van de heer J. Eggink,
gesloten.

P. I. T.
De collecte voor het Protestants Interkerkelijk
Thuisfront heeft hier ƒ 656.45 opgebracht.

Kerkdiensten Zondag 28 November.
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen
Medlerschool

10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds E. J. Duursema

/?./(. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 27 Nov. van 5 uur t.e.m.
Zondag 28 Nov. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 89 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 42.— tot f 49.—

Handel was tamelijk vlug

Burgelijke stand van 19 t.m. 25 Nov.
Geboren : d.v. D. Vruggink en H. W. Vrug-
gink-Groot Enzerink; z.v. J. Dolphijn en
H. Dolphijn-Rouwenhorst
Gehuwd: B. Wesselink en G. A. Rossel;
L. A. M. Peters en H. Jansen; J. A. A. Mullink
en G. A. Mokkink; J. W. Hartman en J. A. M.
Besseling.
Overleden : W. A. Pardijs, wed. v. L.Tjoonk,
oud 83 jaar.

houdt de\*//nter
uii handen en voeten

VORDEN'S MANNENKOOR
Zaterdag heeft Vorden's Mannenkoor, o.l.v.
de 2e dirigent de heei A. A. Scholten, op da
Contactavond, georganiseerd door Varseveld's
Mannenkoor, meegezongen. Het Mannenkoorj
werd vergezeld door een groot aantal dames
zodat de bus van Vlaswinkel tjokvol was7
En ... het is een verblijdend teken, dat Vor-
den's Mannenkoor, naast een groot enthousi-
asme een goede zang creëerde. Het was pret-
tig o.a. de uitspraak te horen van een van
de aanwezige dirigenten: „Ik ben blij Vorden's
Mannenkoor weer eens gehoord te hebben.
Het is stukken vooruitgegaan!"
Allereerst zong Vorden's Mannenkoor zijn
repertoire af, waarbij opvielen ,,Zauber der
Nacht" van Kreutzer en „Klokke Roeland" van
Destoop. Vervolgens zong Doetinchem's Man-
nenkoor. De beste vertolking vonden hier
,,Amor Nel Batelo" van Gastoldi en „Cantate
Domine" van Hassler.

Tijdens de pauze werd de gebruikelijke ver-
loting gehouden, waarbij een van Vorden's
vrouwelijke supporters de eer te beurt viel
als „grabbelfee" de lootjes te mogen trekken.
Na de pauze zong, o.l.v. de heer Jos. Besse-
ling, „Het Koninklijk Doesburg's Mannen-
koor", voor de koorzanger een lust om te be-
luisteren. Het meest vielen in de smaak ,,Le
Rossignol" van Gretry en „Vlaamse Kermis"
van Emiel Hullebroeck.
Het zanggedeelte werd besloten door Varsse-
veld's Mannenkoor waarna de avond werd
voortgezet met een gezellige dans. De diverse
verenigingen dankten aan het slot de gast-
heren voor het prettig onthaal en de gezellige
avond. De Contact-avonden blijken steeds
weer een goede greep te zijn ter bevordering
van de zang.

UITBREIDING EMPO RIJWIELFABRIEK
Door de steeds stijgende vraag naar haar
product heeft de Empo rijwielfabriek zich ge-
noodzaakt gezien haar bedrijf weer aanzienlijk
uit te breiden met een betonbouw van 2 ver-
diepingen. Het aesthetisch uiterlijk der fabriek
is bevorderd door het geheel met baksteen in
cK'/cliile kleur als het bestaande gebouw te
bemetselen.
Door de nieuwe bedrijfsruimte wordt de capa-
citeit van de lakkerij en de montage aanzien-
lijk vergroot. Bovendien is het te kleine
schaftlokaal nu vervangen door een ultra-
moderne cantine en waslokaal. Ook bouwde
men een nieuwe showroom van 250 vierkante
meter, waar een grote collectie rijwielen door-
lopend uitgestald is,
De totale uitbreiding van het bedrijfsopper-
vlak bedraagt 1000 vierkante meter.
In de naaste toekomst hoopt men nu nog de
oude schaft- en waslokalen te verbouwen om
te voorzien in het tekort aan kantoorruimte.

JUBILEUMUITVOERING
DER CHR. GEM. ZANGVER. „EXCELSIOR"
Donderdagavond gaf de Chr. Gem. Zangver-
eniging „Excelsior" alhier, ter gelegenheid
van haar 70-jarig bestaan in het gebouw
„Irene" een jubileumuitvoering. Hiervoor be-
stond grote belangstelling.
De avond werd geopend met het zingen van
Ps. 150 : l waarna de voorzitter de heer H. J.
Radstake de talrijke aanwezigen welkom
heette en wel in het bijzonder het gemeente-
bestuur, vertegenwoordigd door burgemeester
van Arkel en wethouder Lenselink, alsmede de
heer J. V. Plas, gemeente-secretaris, vervol-
gens de heer 'd Aumerie, namens V.V.V., en
de heer L. Mens als bondsvoorzitter. Tevens
werd welkom geheten de vertegenwoordiger
van de ring „De Graafschap" de heer J. Kap-
pers. Verder de afgevaardigden van de zuster-
verenigingen uit de omtrek, en diverse plaat-
selijke zang- en muziekverenigingen. Zeer in
het bijzonder werd een woord van welkom
toegeroepen tot de heer R. Beeftink, een der
oudste oprichters der vereniging die nog in
leven waren.
De secretaris de heer J. Papperse, gaf ver-
volgens in een kort bestek een overzicht over
de afgelopen jaren. Begin April 1884 werd
„Excelsior" opgericht door de heer Bösecke,
destijds hoofd der Chr. School alhier, die

De Sint gaat dit jaar de Inkopen doen bij
MOMBARG, Nieuwstad 3
Telefoon 480
Zie advertentie achterpagina.

tevens directeur van de vereniging werd.
In 1905 werd de heer Bösecke opgevolgd als
directeur door de heer de Regt, onderwijzer
aan de Chr. School, een man met grote muzi-
kale gaven, waarvan Excelsior veel heeft ge-
profiteerd. Toen het gebouw Irene tot stand
kwam werden in dit gebouw de repetities ge-
houden.
Na 16 jaar het koor te hebben geleid vertrok
de heer de Regt naar Oosterbeek. In de plaats
hiervan werd de huidige directeur, de heer J.
B. Schollen, als zodanig benoemd. Deze mocht
het koor reeds 32 jaar dirigeren. Het koor be-
reikte via diverse concoursen de hoogste af-
deling. Het ledental ging op en af. De bezetting
van de verschillende partijen is momenteel
redelijk goed te noemen. Spr. hoopte dat bij
de viering van het 75-jarig bestaan de ver-
eniging 60 leden of meer tellen mag. Aan het
slot van zijn overzicht bood spr. de oudste
leden der vereniging, t.w. de heren J. B. Schol-
ten en W. Scholten, die beide onafgebroken
40 jaar lid van het koor zijn geweest, als blijk
van waardering een klein cadeau aan.
Vervolgens werden tussen de zangnummers
felicitaties aangeboden door: Ie. de heer L.
Mens, namens het hoofdbestuur, die er op
wees dat het 70-jarig bestaan een grote pres-
tatie is. Excelsior was steeds op haar post.
Spr. adviseerde het koor als onderafdeling
een kinderkoor op te richten; 2e. de heer
J. Kappers, namens het Ringbestuur; 3e. de
heer Driesen namens het Chr. Gemengd koor
te Warnsveld, die zijn gelukwens deed verge-
zeld gaan van een enveloppe met inhoud;
4e. Mevr. Klein Brinke—Gotink, namens het
Vordense Dameskoor.
De voorzitter deelde vervolgens mede, dat
schriftelijke felicitaties waren ingekomen van:
Looft den Heer, te Almen, Excelsior te Toldijk,
de Chr. Zangver, te Gorssel, V.V.V. te Vor-
den, de Muziekver. Concordia alsmede van
het Vordens Mannenkoor, die tevens een
enveloppe met inhoud had aangeboden. In de
pauze bracht de Chr. Muziekver. „Sursum
Corda" de jubilerende vereniging een sere-
nade. De secretaris dier vereniging, de heer
A. Plomp, bood namens het korps zijn geluk-
wensen aan.
Van de zestal nummers die het koor voor de
pauze zong willen wij in het bijzonder noemen
„De Rozen" van J. P. J. Wierts alsmede ,,De
Meimorgen" van Otto de Vaal. Deze zang-
nummers werden prachtig gezongen.
Na de pauze volgde de cantate „Zingt Gode
lof" (muziek van L. Mens, woorden van J.
Pelser, met pianobegeleiding door de compo-
nist de heer Mens uit Leiden. Als solisten
fungeerden hierbij Mej. S. Brinks (Vorden)
sopraan en de heer P. Wind (Winterswijk)
tenor.
Dit stuk dat bijna een uur duurde werd onder
grote stilte aangehoord.
Het geheel werd afgewisseld door enige fluit-
solo's van Karel Wolters met pianobegeleiding
van de heer D, Wolters.
Aan het slot dankte de voorzitter alle mede-
werkenden die tot het welslaaen van deze
jubileum-uitvoering hadden medegewerkt, ter-
wijl Mej. Brinks bloemen in ontvangst mocht
nemen.
De heer Radstake eindigde met dankgebed.



OUDERAVOND O. L. DORPSSCHOOL
Een groot aantal ouders was Dinsdagavond
in het Nut aanwezig op de ouderavond der
O. L. school. Van de gelegenheid tot bezich-
tiging van het werk der leerlingen en tot een
gesprek met de betreffende leerkrachten werd
voordien een zeer druk gebruik gemaakt.
Tot leden der ouder- en schoolfcestcommissie
werden resp. gekozen de heren G. Harmsen
(Schimmel) en G. Vreeman, Dorp. Aan het
scheidende lid, de heer Weenk, bracht de
voorzitter een woord van hartelijke dank voor
het werk dat hij gedurende veel jaren in het
belang der school verricht had.
Hierna werden door de heer Vedders diverse
schoolaangelegenheden besproken. In de
pauze werd allen een versnapering aange-
boden door de heer Vedders, als dank voor
het cadeau dat hij op l Sept. bij zijn 25-jarig
jubileum als schoolhoofd mocht ontvangen.
Vervolgens hield me j. Scheltens een inleiding
over schoolmelkvoorziening. Duidelijk bracht
ze op grond van binnen- en buitenlandse
statistieken, het grote nut hiervan naar voren.
Het bleek dat op medische gronden hier alles
voor te zeggen is, vooral daar naast de licha-
melijke ook de geestelijke groei der kinderen
door het gebruik van melk in de schooluren
zeer gunstig wordt beïnvloed. Alle ter ver-
gadering aanwezige ouders bleken in principe
voorstanders van deze schoolmelkvoorziening
te zijn. Over de organisatie daarvan werd een
levendige discussie gevoerd en het bleek dat
vooral op financieel gebied nog moeilijkheden
uit de weg geruimd moeten worden. Namens
de vereniging Volksonderwijs zegde de heer
Vogtlander alle medewerking toe.
Daar natuurlijk niet alle ouders aanwezig wa-
ren werd besloten aan allen een uitgebreide
circulaire te zenden, waarin dit zeer belang-
rijke agendapunt nader zal worden toegelicht.
Alle ouders die het wel menen met de ge-
zondheid hunner kinderen, zullen zeker dit
kleine financiële offer willen brengen (plm.
30 et. per kind p. week).
Tijdens de rondvraag kwamen klachten naar
voren over het leidingwater in school, dat
een oliesmaak zou hebben. Het bleek dat bij
de aanleg een kleine constructiefout is ge-
maakt, welke in de kerstvacantie verholpen
zal worden.
Onder dank voor de prettige bespreking sloot
voorzitter Schuppers om half elf deze voor
de school uitstekend geslaagde avond.

FEESTAVOND „DE SNOEKBAARS"
De jaarlijkse feestavond van de Vordense
hengelaarsvereniging ,,De Snoekbaars", welke
Zaterdagavond in café De Zon gehouden werd,
is weer op zeer gezellige wijze verlopen. De
vice-voorz., de heer J. Krauts, opende de
avond met een kort woord van welkom in
't bijzonder tot het gezelschap Jan Hielken uit
Dieren, dat evenals vorig jaar ook nu weer
de avond verzorgde. Dit gezelschap is er
wederom in geslaagd een zeer gevarieerd
programma te brengen met zang, muziek,
voordrachten, e. d., waarmee de vele aanwezi-
gen zich kostelijk vermaakt hebben.
Jan Hielken was ook nu weer de spil waar
alles om draaide en in zijn voordrachten
„Meneer van der Steen" en ,,Opoe" was hij
bijzonder goed op dreef, zodat de lachsalvo's
niet van de lucht waren. Ook Mevr. Besselink
gaf een kostelijke voordracht ten beste.
Aan het slot zorgde het gezelschap ook voor
balmuziek met bijzondere attracties, waardoor
ook dit gedeelte van de avond in alle gezel-
ligheid verliep.
Dank zij de wekelijkse inlage der leden en
een verloting kon er flink getracteerd worden,
hetgeen de stemming niet weinig verhoogde.
Aan het einde van de avond maakte de voor-
zitter, de heer A. Bello, de prijswinnaars be-
kend van de wedstrijd om de zwaarste vis.
Voor de afdeling witvis was dit de heer E.
Wentink met een karper van 5 pond en voor
de afd. roofvis de heer H. Wentink met een
snoek van 2200 gram. Beide gebroeders ont-
vingen elk een waardevolle prijs, bestaande
uit een gebruiksvoorwerp.
De voorzitter deelde verder nog mede dat
deze wedstrijd weer vanaf heden voortgezet
wordt tot de volgende feestavond, dus l jaar
lang.
De heer H. Vlogman zal zich weer belasten
met de weging van de vangst. De stand zal in
het sigarenmagazijn Hassink regelmatig ge-
publiceerd worden.

STIERENKEURING
Op de alhier gehouden stierenkeuring werden
de beide aangevoerde stieren resp. van de
Wed. Lettink uit Linde en van Besselink uit
Vierakker goedgekeurd.

HAMEA

Een Geschenk
_ voor de handen

TAFELTENNIS
De ontmoeting Dio I — Swift V (Deventer), wel-
ke aanvankelijk op het programma stond,
werd uitgesteld tot 17 December a. s. De Dio-
reserves trokken naar Zutphen, doch de thuis-
club P.V.R. I beschikte over technische spe-
lers, zodat de beide puntjes met 8 — 2 in
Zutphen bleven.

HET RASSENPROBLEEM IN ZUID AFRIKA
In de tweede Nutsavond van dit seizoen sprak
voor een verheugend groot aantal belangstel-
lenden de heer v. d. Brugge uit Amsterdam
over het rassenprobleem in Zuid Afrika.
Hij gaf in grote trekken het ontstaan van dit
probleem weer, een probleem dat al eeuwen
oud is, doch door de maatregelen van de
regering Malan thans in een acuut stadium is
gekomen. Van de oorspronkelijke bevolking
van Zuid Afrika, de Hottentotten en de Bosjes-
mannen, zijn er maar zeer weinigen over.
Daartegenover zijn de kaffers, die oorspron-
kelijk meer in midden-Afrika huisden, door
aanvallen van het Noorden uit in de laatste
eeuwen gedwongen geworden af te zakken
naar Zuid Afrika, waar zij weer in conflict
kwamen met de blanken en de vele Maleiers
en Brits Indiërs. De regering doet door scho-
lenbouw, het stichten van ziekenhuizen, het
aanleggen van stuwdammen thans zeer veel
om het zwarte ras een betere bestaansmoge-
lijkheid te brengen met gevolg dat deze rassen
zich enorm uitbreiden, waardoor de andere
rassen ver in de minderheid komen, in het
bijzonder het blanke ras. Daar deze laatsten
niets van hun verworven rechten en bezittin-
gen willen afstaan, ontstaan er conflicten en
het blijkt nog onmogelijk om deze tot een
goede oplossing te brengen. Het rassen-
probleem is het allergrootste probleem waar-
mee Zuid Afrika te kampen heeft.
Na deze interessante causerie werden enkele
films over Zuid Afrika en in 't bijzonder over
Krüger's wildpark gedraaid, waaraan tenslotte
nog een prachtige kleurenfilm over de Keu-
kenhof en Flora toegevoegd werden.
De voorzitter van het Nut, de heer Wesselink,
opende de avond en verzocht de Nutsleden om
suggesties voor te brengen Nutsavonden aan
het bestuur te willen doorgeven, zodat men
hiermee bij de samenstelling van het nieuwe
programma rekening kan houden.
Het ligt in de bedoeling om in Jan./Febr. een
cursus te brengen in schilderkunst te geven
door Jan Miechels uit Arnhem, waarvoor «de
leden zich nog kunnen opgeven.
Aan het slot dankte hij de heer van de Brugge
voor zijn interessante causerie en filmbeelden,
die iedereen geboeid hebben.

Handen en Li p pen
r uw?

G. M. v. L.
Gelderse Mij. van Landbouw Afd. Vorden

Maandagavond in het Hotel „Het
Wapen van Vorden" in een matig bezochte
ledenvergadering bijeen.
Nadat de voorzitter de leden had aangespoord
om de kringvergadering te Lochem op 30

f ovember te bezoeken, verkreeg de heer
eketee, hoofd techn. dienst Waterschap

oaakse Beek, het woord. Op beknopte wijze
besprak deze het plaatsen van stuwen in de
z.g. Veengoot en de Baakse Beek. Spr. wees
er op, dat het plaatsen van stuwen goed over-
wogen moest worden. De grote vraag is
steeds: ,,Hoe is de watertoevoer van boven."
Ook vanwege de hoge kostprys van een stuw
n.l. ƒ 13.000.— a ƒ 14.000.— moet het plaat-
sen van een stuw rustig worden bekeken.
Spr. zei dat het in dezen ook van groot be-
lang is hoe de ruilverkavelingen in de boven-
gelegen gebieden met name 't Ziewent bij
Lichtenvoorde en Aalten verlopen. Het gaat
er om het water zo goed mogelijk op peil te
houden.
Na beantwoording van enige vragen bracht de
heer Gotink de heer Steketee dank voor zijn
duidelijke uiteenzettingen en aangename be-
spreking.
Na de pauze hield de heer van Roekei een
causerie over zijn reiservaringen in het Lahn-
dal (Duitsland). Door lantaarnplaatjes werd
een en ander verduidelijkt.
GROEPSLEIDSTER TRAD IN 'T HUWELIJK
Woensdagmorgen trad de voormalige Groeps-
leidster van de ,,Maria-Gorettigroep" afd.
Vorden-Kranenburg, Mej. Tr. Mokkink in het
huwelijk met de heer J. Mullink.
Natuurlijk gaven de leidsters, gidsen en ka-
bouters van deze groep acte de présence bij
de huwelijksvoltrekking. Ze vormden een
lange schakel, waardoor het bruidspaar de
kerk binnentrok. Deze geste werd zeer op
prijs gesteld.
Na afloop overhandigde de nieuwe leidster,
Oehoe G. Gerritsen, namens de groep 'n
groepsfoto en 'n foto van alle leidsters, als
blijk van waardering voor 't vele werk door
mej. Mokkink verricht.

UITVOERINGEN „INTERNOS"
Zaterdag- en Zondagavond heeft de R.K.
Toneelvereniging „Internes" een uitvoering
gegeven van het toneelstuk in 3 bedrijven
„Zolang er mensen zijn" door Torn Bouws.
Het aangrijpende toneelspel, dat aanvankelijk
nogal moeite opleverde, werd op uitstekende
wijze vertolkt. Vooral de slotscène uit het
2e bedrijf werd meesterlijk gespeeld.
Een spontaan applaus was dan ook de dank
van het publiek De geestelijk adviseur, Pater
Frankhuijzen dankte de spelers(sters) voor het
aangrijpende spel, dat een levensdrama was,
zoals er helaas zo velen zijn. Een persoonlijk
woord van dank richtte spr. tot mej. N.
Krauts, die ditmaal voor het laatst had mee-
gespeeld, daar zij binnenkort gaat emigreren.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft Zondag aan de verwachtingen vol-
daan en een overtuigende 8—O overwinning
op het bezoekende Rietmolen behaald. De
gasten waren gehandicapt door een invaller
voor de doelverdediger. Door deze zege is
Ratti in puntenaantal gelijk gekomen met de
koploper Noordijk I en bezet thans de boven-
ste plaats met een hoger doelgemiddelde. De
thuisclub kwam met een invaller voor de
middenvoor, die echter zijn plaats wel waard
bleek en niet minder dan 4 doelpunten voor
zijn rekening nam.
Ratti II was vrij, doch het derde elftal kreeg in
Baak een zware 14—O nederlaag te incasseren
van Baakse Boys I. Helaas speelde Ratti maar
met 9 man, daar anders de nederlaag zeker
niet zo groot zou zijn geweest.
A.s. Zondag zal dan eindelijk op eigen terrein
de topmatch van 't seizoen plaats vinden
tegen Noordijk I, de eeuwige rivaal van
Ratti, welke ploeg met eveneens 12 punten uit
7 wedstrijden op de 2de plaats staat. Dit is de
laatste wedstrijd van de eerste ronde, welke
dan ook tevens de beslissing zal brengen, wie
de leiding zal nemen. Wil Ratti de kans die
zij ditmaal heeft om kampioen te worden niet
voorbij laten gaan, dan zal zij zich tot de
laatste minuut moeten geven. Aan spanning
zal het zeker niet ontbreken.
De reserves krijgen eveneens een moeilijke
hindernis te nemen in Warnsveld tegen
Warnsvelse Boys II.
Ratti III krijgt bezoek van Steenderen III en
zal zich krachtig moeten inspannen om aan de
dreiging van de rode lantaarn te ontkomen.

CONTACT-COMMISSIE
De Contact-Commissie organiseerde haar
eerste ontwikkelingsavond, waarvoor een
grote belangstelling bestond.
Pater Heerink vertelde op boeiende en dik-
wijls humoristische wijze over zijn ervaringen
als missionaris in Oeganda Afrika. Duidelijk
liet spr. hierbij uitkomen, dat de missionaris
bij zijn werk dikwijls voor onoverkomelijke
moeilijkheden komt te staan. Een en ander
werd verduidelijkt met lichtbeelden.
De heer Folmer dankte de eerw. spreker voor
zijn interessante en tevens leerzame lezing en
wenste de pater, die binnenkort weer naar
zijn missie vertrekt 'n goede reis en tot weer-
ziens toe. Tot slot dankte de missionaris allen,
die hem ten bate van de missie hadden ge-
holpen, waarna hij de zegen gaf. Een gehouden

Jfcpllecte bracht ruim ƒ 81.— op.
^r is gas en gas. Neemt U Shell Butagas,

Dan bemerkt U belangrijke voordelen pas.

St. Nicolaas
U slaagt op

* RIJWIEL,

^ MOTOR o!

^ AUTO gebied

zeker bij

ARIE TRAGTER
Telefoon 256, Vorden

Practische Sint Nicolaas
cadeaux zijn:

Radio- en Televisietoestellen in
verschillende fabrikaten, stofzuigers,
wasmachines, melkkokers, strijkijzers,
scheerapparaten, enz., enz.

TECHNISCH BUREAU

P. DEKKER
Telefoon 253.

Als U 't nog niet weet
hoe prettiger Shell Butagas is,
informeer dan eens bij iemand
die het al gebruikt, U zult goede
woorden horen van tevreden
mensen.
Men zal U kunnen zeggen dat het
economisch in 't gebruik, zindelijk,
niet giftig en volkomen veilig is.
Veelzeggend is ook: U kunt het een
week vrijblijvend op proef krijgen.
U schakelt vast ook over op het ge-
mak in de blauwe fles.

Waar U bent,
komt of was .
Overal

Shell Butagas
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Bakker SCHURINK
Prachtige St. Nico-
laas-cadeaux

Weekendtassen
Boodschaptassen
Portefeuilles
Portemonnaies
Aktemappen
Schooletuis
Boekentassen
en niet te verge-
ten onze alom
bekende fiets-
tassen.

Aanbevelend,

G. W. Luimes
„Het Lederwarenhuis"

K
OOPT
EUNE'S
WALITEITS

Speelgoederen
Luxe- en Huishoude-
lijke artikelen
Pas-aan serviezen

Wist U . . .
dat in Hilferink's zaak
een prachtsortering

Sint Nicolaas-
artikelen
voor u staat?

G. H. HILFERINK
't HOGE 3

TE HUUR:
Babyweegschalen
Hoogtezon
Infraphyilamp

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gediplomeerd drogist

Beslist üiv Drogist

Zeer mooie

boodschaptassen
in verschillende kleu-
ren, f 4.25

Aanbevelend.

G. W. LUIMES

Hardboard-platen
goedkoper dan wie ook

o.a. 1 22 X 1 22 cm

f 2.5O
Beltman, WarnsvelJ

Koopt een EMPO
hij loopt toch lichter.

Probeert u het
maar.

Ruime keus bij

Arie Tragter

Heden overleed onze geliefde Moeder,
Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder

WILLEMINA ANGENETA PARDIJS
sinds 13 Maart 1938 weduwe van L. Tjoonk

in de ouderdom van bijna 84 jaren.

Warnsveld: A. G. GOTINK-TJOONK
M. H. GOTINK

W. J. MEMELINK-EGGINK
A. MEMELINK

Vorden: W. A. WUESTENENK-TJOONK
G. J. WUESTENENK
klein- en achterkleinkinderen

VORDEN, „'t Addink" 23 Nov. '54

De begrafenis zal plaats hebben op
heden Zaterdag 27 Nov. om 13 uur,
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den. Vertrek vanaf het sterfhuis om
12 uur.

EN HIER ZIJN

Nuttige wenken ----
voor

geschenken!
Melton damespantalon
in marine, zuiver wollen stof f 15.45
Nylons, altijd welkom f 5.25 - f 2.85
Schortjes
in zeer leuke modellen f 7.15- f 2.25
Handschoenen, wol en nappa
Trainingsbroeken, vanaf f 2.25
Ontbijtlakens,
in moderne en frisse dessins
Grote keuze sportkousen,
in effen en geblokt

Flanellen lakens, wit en gekleurd

Jongenstruien
met rits en rolkraag vanaf
Zakdoeken los vanaf
in luxe verpakking p. 3 st. f
Sjaals, f 5.25 -
Sokken en anklets vanaf
Zelfbindersenknopdassenf3.45 f
Vesten en pullovers,
ruime sortering f 40.— - fe f 10.50

f 5.25

f 10.35
0.24
l .30
2.25
1.95
1.95

A. WOLSING
R A A D H U I S S T R A A T 2 6 V O R D E N

Probeert U eens onze

ïlLiele ivasmackine
Reeds vanaf f 330.—

HENK VAN ARK

Mevr. Staring vraagt
per l of 15 Jan. een
keukenmeisje, wegens
huw. d. tegenw.
„De WiHenborch',,
Telef. Vorden 297.
Wegens huwelijk der
tegenw. vr.Burgem. A.
E. van Arkel te Vorden
zo spoedig mog. een
dienstbode v.d. ofd.e.n.
Mevr. Muis, Insulinde-
laan 20, vraagt een
flinke hulp voor 2 of
3 halve dagen per
week.
Te koop gevraagd

middenstandswoning
of klein type herenhuis
te Vorden, welke over
enige maanden of later
vrij aanvaard kan wor-
den. Aanbiedingen met
opgave van indeling
en koopprijs aan
Naman's Makelaars-
kantoor, Nieuwstad 83
te Zutphen. Tel 3535
Woningruil.
Wie wil zijn huis in
Vorden, ruilen voor
een huis buiten Vorden
Brieven onder No. 4
bureau Contact.
Bij smederij Huisman,
Delden, te koop een
grijze kinderwagen en
een z.g a.n. kinderstoel
met groene rugbekle-
ding. N.o.Z.
Valappels te koop,
et. per kilo.
Barqeman „'t Stro".
In arbeidersgezin met
9 kinderen (2—11 jr.)
wordt gevraagd ge-
bruikt speelgoed en
onder-en bovenkleding
v d. kinderen.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

Te koop een dr. B.B-
zeugje, aan de telling
20 Dec. H. G. Olt-
voort, D 82 Wilden-
borch. No.Z.

Biggen te koop bij E.
Pardijs, 't Lange End.

Te koop dr. varken,
m. sterzeug, 5 Dec.
a.d. telling. H. Ver-
stege, Brandenbarg.

Te koop r.b. drag.
maal, a.d. telling 4
Dec., wit-bedr.
R. Rouwenhorst,

„Peppelenbos".

SINTERKLAAS
De verrassingstijd voor ieder kind
Is liet bezoek van de goede Sint
Onder staan de prijzen wel vermeld
Kijkt U goed, 't is haast geen geld
Dus U hoeft het niet te mijden
om ook UW kind te verblijden
Doe net als die goede Sint
en denk : „STEEDS VAKER KISTEMAKER"
ook voor 't kind.

Schoensurprices vanaf 10 Ct
Strooigoed „ 22 et p
Holle choc. figuren „ 35 Ct „
Speculaaspopjes „ 39 et p
Trekwerk (klein) 22 Ct p
Trekwerk (groot) 25 Ct
Sint- schuim , 22 Ct
Sigaartjes , 22 Ct
Lettertjes , 25 et
Suikerbeestjes, k lompj s 25 Ct
Borstplaat . 20 et
Menagerie choc. , 45 Ct
Marsepain hutspot , 35 Ct

100 gr.

250 g'r
100 gr.

TAAI SPECULAASPOPPEN
LETTERS, melk en puur
BANKETSTAVEN
MERGPIJPJES

vanaf 4 cent per stuk
vanaf 55 cent per stuk
vanaf 25 cent per stuk
vanaf 15 cent per stuk

K I S T E M A K E R Telefoon 350

f

l/oor (3/. iLicolaas
hebben wij een ruime keuze

Luxe dozen zeep en eau de Cologne
o.a. Boldoot, Valdelis, „4711", e.a.

Parfum, o.a. Tosca, Boldoot, Che-
ramy, e.a.

Ook in Corsages ruime sortering.

. fó̂ eerning
KAPPER - VORDEN

Café „'t Zwaantien" hef maling an geld,
't Hef de drankpries veur de maond December een kwatjen per

liter leger 'esteld.
Bie dree liter 'n flesse likeur, en bie vief liter 'n flesse wlen kedo,
Dus hoef ie neet te vraogen: „Woor mo'w nao to?"
En veur alles wa'j in de Sunteklaoswekke koopt of bestelt
Krie'j ok nog bonnen veur et Vorwi behendigheidsspel.

Beleefd aanbevelend: G. ZUURVELD

5 December — 5 December
ui

Dreon
B
err»

a
(V
r»

Ja, dat is de

blijde dag.

Maar voor het zover
is, moet u toch zeker
eens bij ons een kijkje
komen nemen.

Prachtige, nuttige geschenken zoals:

•
Schoenen, bontlaarsjes, pantoffels, bromfietslaar-
zen, rubberlaarzen, voetbalschoenen, padvinders-
riemen, tasjes, enz.

it Komt eens kijken, het loont de moeite zeker.
ZIET ONZE ETALAGE.A ZIET ONZ1

A. JANSEN, SCHOENHANDEL
GRATIS ETEN!

Ook wij maken deze weeft van fiei kopen een sport!

Vanaf heden t.e.m. 4 December wordt door ons elke dag een
rollade of iets dergelijks in de etalage geplaatst.
Een ieder die voor f 2.— besteedt mag meeraden naar het gewicht

Iedereen die het juiste gewicht raadt,
krijgt het zelfde gewicht GRATIS

Elke avond precies 9 uur wordt het gewogen en het juiste ge-
wicht voor het raam bekend gemaakt.

Wegens familiefeest heden Zaterdagavond
* Guur GESLOTEN

Beleefd aanbevelend IV1- JY lx l J JL Dorpsstraat 32

Voor al uw vlees en vleeswaren
naar Dorpsstraat 32

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

hamworst
ham
rund. rookvl.
prd. rookvlees
plokworst
tong worst
bloedworst
leverworst
gebr. gehakt

30 et
50 et
50 et
45 et
50 et
30 et
18 et
18 et
38 et

100 gr. pekelvlees 38 et
100 gr. ontbijtspek 32 et
100 gr. hoofdkaas 30 et
100 gr. bacon 45 et
100 gr. hamspek 40 et
100 gr. leverkaas 38 et
500 gr. spek 120 et
500 gr. balkenbrij 25 et
2 rookworsten 119 et

Beleefd aanbev. ]\£. KRIJT Dorpsstraat 32

deze prijzen gelden alleen Zaterdag

Zware biggen te koop.
G. J. Eijerkamp,
„Nieuw Vroessink"

Delden

Te koop een vierdel
van een vette schot
H. J. Heuvelink,
Warken B 61.

Te koop 2 toom big-
gen. B. Wagenvoort,
Timmermanshuis, Del-
den.



ST. NICOUUSÜ
Prachtige cadeaux

als:

Kinderrijwielen

Autopeds

Kinder-
driewielers

vindt U bij:

LETTINK'S
Rijwielhandel

Telefoon 472

A.s. Zondag

Ratti I -
Noordijk I

Aanvang 2 uur

Zo als altijd betalen
wij de hoogste prij-
zen voor alle soorten

Pluimvee
en Wild

W. ROSSEL
Fluiraveehandel

Telefoon 283

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
•

De

Rattenvanger
van Maastricht

is verkrijgbaar bij

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Beslist uw drogist

1924 Profiteert! 1954
Want Inkoopcombinatie „Ingo" jubileert

Cjpeciale J uoileum-aanoieding tegen

aonormaal lage prijzen

Zware flanellen nacht-
hemden, in alle mode-
tinten, nu 5.90

Geruite kindershawls,
nu 0.98

Zware flanellen lakens
160x235, 7.75

Effen vitrage, 90 br.
nu 59 et per meter

Hoofddoeken, mooie
dessins, nu 1.98

Geruite wollen zelf-
binders, nu 1.95

Ï-T„.,,-1.,T ~~C «.^(UIH^J,^..riandweei tafelkleden
90x90 4.50 - 120x115
8.75 - 140x170 10.50

Zware baddoeken, ex-
clusieve dessins 2.69
Bijpassende washandjes 39

Zeer fijne links ge-
weven kousen nu 1.69

Gekleurde wol,
12 kleuren, 100% wol
nu 1.98

Pluche tafelkleden
135x165 15.95

Halfwollen dekens
170x215 18.95

Nylon dameskousen
nu 1.95

Zware Piqué flanel
in zalm en groen
nu 1.25 per meter

Zuiver wollen pluche
tafelkleden nu 34.75

Zuiver wollen dekens
zware kwaliteit
170x215 43.75

Deze aanbiedingen gelden alleen
van Zaterdag 27 Nov. fae.m. 4 Dec.

L. Schoolderman Vorden
ZIE ONZE SPECIALE ST. NIC&AS-ETALAGE

Een „gevaarlijke tijd"
is de tijd van cadeau-horloges. Op de
„tijd" van deze horloges kunt u geen
lange tijd vertrouwen. Wij waarschuwen
u bijtijds dat alleen een vakman tijd
noch moeite heeft gespaard om het vak
te leren. En dus alleen de juiste tijd
kan garanderen.

FA. HARTENS
PRISMA vertegenwoordiger

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

1 DEC.
(St Nicolaasmarkt)

te Hengelo (Gil)
Aankoop van de levende
have voor de verloting*

De Marktvereniging

EMPO Rijwielfabriek
Vorden

vraagt

flinke werkkrachten
voor diverse afdelingen, en

nette leerjongens
Aanmelden bij de fabrieksportier.

ST. NICOLAAS-CUDEflUX
zijn er genoeg.

-fc Maar het juiste adres
daarvoor is

NICO KEUNE
Beter — Goedkoper

Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

TELEVISIE RADIO
Wij leveren u de prachtige
„LOEWE"
radio-apparaten met F.M.
en A.M., sublieme ontvangst
vanaf ff 269.

ook PHILIPS-radio vanaf

f 98»— en hoger.
Gramofooncombinaties, enz.

Speciale aanbieding
van nieuwe overjarige apparaten

3x510 van f 398.— voor f290.—
Bx210van £162 .— voor f 125.—

Vraagt ons demonstratie!

,GEMS" Vorden

Sint Nicolaasfeest
Nutskleuterschool

Donderdagmiddag 2 December
in de Nutszaal. Zaal open half twee.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom!

HEREN-
MODES

Pracht collectie

Overhemden (midden- en betere
genre)
Zelfbinders )
Drukknopdas. ) moderne tinten
Sokken )
Herenvesten, 2-kleurig
Herenshawls
Handschoenen
Zakdoeken

Uw bijzondere aandacht voor de
geëtaleerde coupons costuumstoffen.

MOMBARG, Meester kleerm.
(rijks dipl.)

Nieuwstad 3 — Telefoon 480

Heden Zaterdag

DANSEN
met attractie's

in Concordia, Hengelo-G.

Orkest Sileon

Aanvang 7 uur



G)/ rticolaas is weer in Vorden
aangekomen

En koopt voor groot
en klein en voor elke
beurs een leuk en
nuttig geschenk bij

-* H. Weustenenk,
't HOGE

^Padvinderij .
Bij de David I. Alford groep kun-
nen voorlopig geen Welpen (jon-
gens) van 8 — 11 jaar) meer aange-
nomen worden.

Bij de Verkenners (jongens van 11 — 17 jaar)
kunnen nog enkele jongens geplaatst
worden.

Opgave hiervoor bij Hopman Rouwenhorst,
Stationsweg 23.

Komt u hedenavond
ook bij

OPLAAT
in de Wildenborch

Schieten, Sjoelen en
Balgooien
om krentenbrood en gebak

Voor St. Nicolaas
inkopen
zoals:

Boeken, Vulpennen, Postpapier,
Agenda's, Tafelspelen, Prenten-
boeken.
En ook St. Nicolaas inpakpapier en
labels

NAAR

FaHietbrink, Tel. 253

ZELF TIMMEREN?

BELTMAN

Wij hebben planken,
regels, latten, enz.

WARNSVELD
Boslaan 13

De wereld biedt zo veel...
Werkelijk - het is de moeite waard om
eens verder te kijken dan je neus lang
is. De wereld biedt zo véél voor flinke
jonge mannen! Ben je marinier van je
vak, dan zie je nog 's wat van de wereld.
Vraag uitvoerige inlichtingen over dit
keurkorps der Koninklijke Marine. Voor
jongens van 16 jaar en ouder is
er nu plaats.

I
Stuur voor nadere inlichtingen
nevenstaande coupon in!

WORD MARINIEK VAN JE VAK

COUPON

AAN HOOFD MARINEWERVING,
BEZUIDENHOUTSEWEG 123, DEN HAAG

Verzoeke toezending
inlichtingenboekje Mariniers.

NAAM

LEEFTIJD

STRAAT ...

PLAATS - M 2-10

kimt!
K O N I N K L IJ K E M A R I N E

•
•

St. Nicolaasfeest O.L.S. Dorp
Alle kinderen, die 't volgende jaar op school
hopen te komen worden hierdoor uitgeno-
digd bij de school aanwezig te willen zijn op:
Vrijdag 3 Dec. 's morgens 9 uur.

J. G. VEDDERS, H.d.S.

Zaterdag 4 December
het traditionele

St. Nicolaas BAL
in het Nutsgebouw. Aanvang half acht

Muziek: The Moodchers

U winkelt weer gezellig in het

WINKELCENTRUM
Burg. Galléestraat

Fa. Visser
Koerselman

Een keur van prachtige cadeaux
voor iedere beurs!



1924 1954

Öint fLicolaas profiteert, want . .

de Jnkoopcombinatie „*Jngo jubileert l

Speciale Jubileum-aanbieding!

Prima Spoeltjeswol, 100 gr,

Jubileumprijs 1.98

Wollen herenzelfbinders

Jubileumprijs 1.95

Gabardine regenmantels
en jassen

Jubileumprijs 39.50

Geminderde ,,lngolia"
(lang been) nylons

Jubileumprijs 3.48

Plastic damesregenjassen
met capuchon

Jubileumprijs 7.5O

Prima merk overalls

Jubileumprijs 10.75

Weefstof, 120 breed

p. mtr. Jubileumprijs 2.95

Prima baddoek en washandje
in set.

Jubileumprijs 3.48

Geldig van 27 Nov.—4 Dec.
't Is goed besteed door LUTH gekleed!

H. LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

•

•

•

•

•

•

•

•
+

•

•

•

(~ WULLINK heeft 't voor u ")

Een pracht collectie LUXE en WARME PANTOFFELS staat
voor u gereed. Allicht kunt ook u er uw keuze uit maken.

In DAMES-, KINDER- en MEISJESBONTLAARSJES
zijn we zodanig gesorteerd dat u hierin vast zult slagen

*
Voor de mannen zijn een paar SOLEXLAARZEN een
zeer gewild geschenk.

Ook dit jaar is WULLINK met St. Nicolaas
„Onbetwist, de Schoenenspecialist" •i

IJH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbesteding
•

Op Maandag 13 Dec. 1954 v.m. 11 uur
zal door ondergetekende namens het
Gemeentebestuur van Vorden, in het Ge-
meentehuis aldaar, worden aanbesteed:

Het bouwen van een ambts-
woning voor de burgemeester
aan de Ruurloseweg te Vorden

Inschrijving kan geschieden in percelen,
ondermassa of massa. Inschrijvers moeten
bestekhouders zijn. Bestek met tekening
zijn vanaf Woensdag l Dec. a.s. verkrijg-
baar tegen betaling van f 12.50 (restitutie
f 10.—) aan het kantoor van ondergetekende.

P. BAKKER, arch. B.N.A.
Zutphenseweg 67, Vorden.

Aanbesteding
Op Woensdag 15 Dec. 1954 v.m. 10.30
uur, zal door ondergetekende namens de
heer J, Wechgelaer, Dierenarts te Vorden,
in hotel Gebrs. Brandenbarg aldaar, worden
aanbesteed:

Het bouwen van een woonhuis
met bedrijfsruimte a.d. Burg.
Galléestraat te Vorden.

Inschrijving kan geschieden in percelen,
ondermassa of massa en is alleen bestemd
voor de aannemers uit de Gemeente Vorden
en genodigden.
Bestek met tekening zijn vanaf Vrijdag 3
Dec. a.s. tegen betaling van f 12.50 (resti-
tutie f 10.—) verkrijgbaar aan het kantoor
van ondergetekende.

P. BAKKER, arch. B.N.A.
Zutphenseweg 67, Vorden.

ALLES ETALEREN...

onmogelijk !

Komt u daarom ook onze toon-
zaal eens bezichtigen. Geduren-
de de St Nicolaasweek hebben
wij een zeer bijzondere aanbie-
ding.
2 fauteuils en 4 stoelen,
met verende zitting in terra
of groene moquette voor slechts
f 118.75

l-pers. binnenvering-matrassen
alleen gedurende de St Nicolaasweek
f 56.85

C,n vele andere

Komt U nuttige cadeaux

Joh. Heerink
Zutphenseweg 7 Vorden

eens
kijken bij

Men staat er werkelijk van paf,

Ook een is in één woord af!!

De naaimachine met de levenslange
schriftelijke fabrieksgarantie.

Reeds vanaf f 258.—

Frans Lebbink, 't Hoge 33

VERLOVING*
RINGEN

HORLOGES

WEKKERS

KLOKKEN

COLLIERS met hangers.
Alles voor uiterst lage prijzen

SINT N ICOLAAS

geschenken

Koop nu een goed merk-horloge
in een speciaal zaak voor uur-
werken. Enorme keuze in

Certina's en Junghans horloges
en vele andere merken

Horloges, Pendules,
Koekoekklokken,
Electr. klokken
Junghans Wekkers
Jaar Pendules

VERLOVINGSRINGEN enz. enz.
Zie etalage

Beleefd aanbevelend f3. B. W L N l l N K G Zll.
Horlogerie Vorden

'aiva motor nieuws l
Vanaf heden zijn wij aangesteld als
J A WA-AGENT voor Vorden e.o.

Het merk met de grootst mogelijke service.

^ De meest voorkomende onderdelen en
de speciale JAWA-OLIE voorradig.

Jawa-Junior voor de lage prijs van
f 1195.— uit voorraad leverbaar.

ZIE ETALAGE

R. G. J. KuypersSparta
Telefoon 393

Jawa


