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ERNSTIGE WAARSCHUWING

Gezien de vernielingen, welke in en om het
kasteel Vorden zijn aangebracht, heeft de
Stichting ,,De Renkumse Heide" zich genood-
zaakt gezien de gehele bezitting af te sluiten.
Als overgangsmaatregel worden thans nog
wandelkaarten verkrijgbaar gesteld bij siga-
renmagazijn Eyerkamp.
Tegen degenen, die zich zonder wandelkaart
op het terrein bevinden, wordt procesverbaal
opgemaakt. Men zij dus gewaarschuwd!

BIOSCOOP
Zondagavond draait de film „Meisjes en man-
nen" in het Nutsgebouw. Deze film, die alleen
toegankelijk is voor 18-jarigen en ouderen,
heeft als hoofdthema de liefde en de jaloezie.
Marina is het knapste meisje van de Adna-
tische kust en het is om haar dat er veel ge-
vochten wordt.
De zoutvelden van Dalmatië liggen in ee:
prachtige omgeving, maar onder de branden-
de zon is het werk zwaar en dat maakt de
mensen spoedig prikkelbaar.

LEDENVERGADERING B.O.L.H.
De B.O.L.H. afd. Vorden heeft o.l.v. mej. D.
Rossel een ledenvergadering gehouden. Mede-
gedeeld werd dat enkele leden zich hebben
opgegeven voor de voorjaarsvergadering te
Winterswijk. De contact-avond van de B.O.G.
en B.O.L.H. zal gehouden worden op 11 juli;
het zomeruitstapje in augustus, deze eveneens
in samenwerking met de B.O.G.
Na de pauze sprak mevr. Visser—v. d. Lind
uit Zutphen over het onderwerp Huidverzor-
ging, welke lezing zeer interessant was.

INGEZONDEN MEDEDELING
SIMAVI-COLLECTE VOOR SURINAME EN

NIEUW-GUINEA
In de week van 6—11 april a.s. wordt hier ter
plaatse de jaarlijkse SIMAVI-collecte gehou-
den. Het gaat om het medische barmhartig-
heidswerk in Suriname en Nieuw-Guinea. Het
gevaar bestaat, dat deze „roep om hulp" een
„klank" gaat worden, omdat wij ons hier in
ons op medisch gebied zo bevoorrechte land
moeilijk een voorstelling kunnen maken van
de vele volksziekten in een warm tropenland
met zijn primitieve toestanden, welke laatste
vaak zo'n onnoemelijk leed veroorzaken door
onkunde op het terrein van de hygiëne.
Het gaat bij de Nederlandse dokters en zusters
in genoemde streken niet alleen om genezen,
maar vooral ook om het voorkomen van al-
lerlei volksziekten, die zo verlammend wer-
ken op het hele maatschappelijk leven. Géén
welvaart zonder goede gezondheid!
SIMAVI helpt bij bouw en inrichting van zie-
kenhuizen, melaatsen-inrichtingen en poli-
klinieken en draagt, indien nodig, bij in de
uitzending van artsen en zusters.
Helpt allen om de SIMAVI-collecte te doen
slagen! Dan kan SIMAVI de gevraagde steun
verlenen!

Het plaatselijk Comité.

VOETBAL
Vorden I speelde tweede paasdag in Almen
een vriendschappelijke wedstrijd tegen Almen
I. Vorden, dat met slechts 10 man in 't veld
verscheen, speelde een lusteloos partijtje,
waarbij de voorhoede maar weinig schotvaar-
digheid aan de dag legde. Almen speelde wat
enthousiaster en wist 6 maal het Vordense
doel te doorboren. Enkele doelpunten waren
wel houdbaar geweest.
De wedstrijd Vorden II—Socii II ging niet
door daar de scheidsrechter niet is verschenen.
Vorden B wist zowaar eens een overwinning
te boeken en wel tegen Halle A. Het werd
een schrale, maar verdiende l—O zege.
Vorden C behaalde weer een fikse zege. Dit-
maal was BIC D in Brummen het slachtoffer.
Het werd hier een 7—O overwinning.
A.s. zondag spelen beide senioren-elftallen
bekerwedstrijden.
Vorden I ontvangt Warnsveldse Boys II, het-
geen een overwinning kan worden, terwijl
Vorden II in Eefde tegen Eefde I wel een
nederlaag zal te incasseren krijgen.
Vorden A gaat op bezoek bij Neede A en zal
tegen deze sterke tegenstander moeten tonen,
dat de overwinningen van de laatste tijd ge-
rechtvaardigd zijn.
Vorden B speelt tenslotte nog uit tegen Socii
A en kan hier opnieuw winnen.

GESLAAGD
Voor het Praktijk-diploma Machineschrijven
slaagde onze plaatsgenote mej. H. Doornink.
De heer G. Bannink te Ruurlo, werkzaam ten
kantore van de Coöp. Landbouwvereniging
„Ons Belang" te Linde, slaagde voor het diplo-
ma „Moderne rundveevoeding".

KERKDIENSTEN zondag 5 april.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. P. ƒ. F. van Voorst Vader, van
Eefde.
9.50 uur Ds. J. Schellingerhout van Markelo
Jeugddienst.Onderwerp: „Er worden vragen
gesteld".

Kapel Wildenborch.
10 uur Vicaris J. Weernekers, v. Warnsveld.

Geref. Kerk
9.30 uur Ds. J. A. v.d. Peppel, van Lochem.
3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9 30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 5 uur t / m . zondag
Dr. Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Zaterdagmiddag vanaf 2 uur neemt de heer
van Soest uit Hengelo (G.) de praktijk waar
van de heer Wechgelaer.
Zondag 5 april. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

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

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

«eekmarkt.
rhouden weekmarkt waren

aangevoerd 121 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 54.— tot f 60,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke sta^ van 27 mrt. t .m. 2 apr.
Geboren: z. vU R. Groot Nuelend en G.
Nijenhuis; d. van G. J. Muytstege en M. G.
Schepers.
Ondertrouwd: J. W. Bulten en H. J. Braam-
kolk; J. D. Klein Brinke en A. Benes.
Gehuwd: D. Siebelink en E. J. Berenpas.
Overleden: J. M. Veltkamp, vr , echtgen. v.
W. Bouwmeester, 78 jr.

A.s. zondag 5 april hoopt
Ds. J. Schellingerhout,
van Markelo

voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp v.d. preek: „Er worden
vragen gesteld".

Aanvang samenzang om 9.50 uur

PAASVUUR
TROK GROTE BELANGSTELLING

Het is al weer enkele jaren geleden, dat er in
Vorden een min of meer officieel paasvuur
werd ontstoken. Destijds bemoeide de Ver.
voor Vreemdelingen Verkeer er zich wel eens
mee, evenals de padvinders.
Thans hadden de leerlingen van de o.l. Dorps-
school het initiatief genomen en op een wei-
land achter de pastorie van Ds. Jansen een
vracht brandhout bijeengesleept. Deze stapel
werd nog door anderen vergroot, zodat het
een stapel werd ter hoogte van een huis.
De drumband van „Concordia" verleende haar
medewerking en zo trok tegen acht uur op
tweede paasdag een grote schare belangstel-
lenden met de Drumband voorop vanaf het
Marktplein naar het paasvuur, waaromheen
zich reeds veel jongelui en ouderen geschaard
hadden.
Een ogenblik werd nog gevreesd dat door de
regen het brandhout te nat was geworden,
doch toen de eerste vlammen gretig het hout
aantastten en zich een weg zochten naar
boven, genoot elkeen van dit altijd weer
boeiend en interessant schouwspel. Een vat
met teer zorgde er voor dat de vlammen extra
hoog oplaaiden.
Tegen 9 uur was de pret gebeurd en togen de
honderden toeschouwers weer huiswaarts.

DE RIOLERING WEER OP DE BEGROTING
Volgens 't rapport van de begrotingscommissie
bestaande ui de heren H. Klein Brinke, G. J.
Schurink en Baron van Westerholt zal de riole-
ring en zuiveringsinstallatie weer op de begro-
ting 1959 geplaatst worden.
Bij de vorige begroting werd deze post er door
Ged. Staten we-er afgevoerd, terwijl onlangs ook
de Commissaris der Koningin niet veel hoop op
slagen op korte termijn gaf.
De klachten en de moeilijkheden van de dorps-
bewoners nemen dagelijks toe. Men zit met
beer- en zinkputten, die telkens overlopen. Voor-
al nu er voor een gedeelte van het dorp water-
leiding komt, dreigen de moeilijkheden tot een
ramp uit te groeien.
De burgemeester deelde in dit verband nog
mede dat B. en W. van plan zijn om dit probleem
persoonlijk met de minister te bespreken.
In dit verband kan er ook nog maar weinig ge-
daan worden aan de aanleg van trottoirs. Er
werd een post van ƒ 30.000,— van de begroting
afgevoerd, omdat de raad van mening was dat,
als straks de riolering kans van slagen heeft,
deze trottoirs toch weer opgebroken moeten
worden .
De raad keurde voorts het plan goed om de
straatverlichting langs de Rijksweg uit te brei-
den met het gedeelte tussen Tragter en De
Kroeseboom. Hier zullen dus ook gele natrium-
lampen worden aangebracht. In het totaal 22
lichtpunten.
Verder komt er betere verlichting in de Burge-
meester Galléestraat en de Stationsweg. Licht-
punten komen er bij de bushalte 't Selsham, bij
de woning van de heer Weigraven, bij het Woon-
wagenkamp en een natriumverlichting bij het
G.T.W.-station.
De restauratie van de Dorpstoren staat ook op
het programma. Een en ander natuurlijk be-
houdens goedkeuring van de Ged. Staten.
Vooraf maakte de voorzitter zijn excuses voor
het te laat indienen van de begroting 1959.
Allerlei omstandigheden, zoals het Bejaarden-
centrum, de kweslJ^Gems Metaalwerken e.a.
waren oorzaak daè^ff veel extra type-werk is
geweest. De secretarie kampt verder met een
tekort aan personeel. Pïij ma.-.
de gelegenheid gebruik om de goedkeuring te
vragen voor de aanstelling van een nieuwe
typiste, hetgeen tc^^staan werd, mits in het
vervolg de lopende/taken daardoor spoediger
afgewerkt zouden worden, aldus oordeelde de
Raad .
I Jij de hierna gehouden rondvraag attendeerde
de heer Wesselink er op dat de bewoners van
de Schoolstraat ook gaarne op de waterleiding
aangesloten wensten te worden. Die mogelijk-
heid bestaat, aldus de burgemeester, als ten-
minste de capaciteit van het pompstation vol-
doende is. De betrokkenen dienen zich met een
adres tot de gemeente te richten.

PASTOOR H. PONSIOEN O.F.M. 40 JAREN
PRIESTER

Op tweede paasdag herdacht de Z.E. Heer H.
Ponsioen o.f.m. het feit, dat hij 40 jaar geleden
de H. Priesterwijding mocht ontvangen, een
feit, dat vanzelfsprekend niet onopgemerkt
voorbij is gegaan.
Op 7 april 1950 werd hij benoemd als pastoor
van de St. Antonius van Paduaparochie, al-
hier, waar hij op 17 april d.a.v. door de Hoog-
Eerw. Heer Deken van Zutphen, J. H. Scholte
op Reimer, werd geïnstalleerd. Ruim 9 jaar is
pastoor Ponsioen nu hier werkzaam en in die
tijd heeft hij zich doen kennen als een ware
parochieherder, die zich geheel inzette voor
z i j n parochianen. Veel werd er tot stand ge-
bracht, noemen we slechts zijn onvermoeid
ijveren voor de r.k. Kleuterschool, de gemo-
derniseerde r.k. lagere school etc. Ook is hij

.lelijk adviseur van verschillende vereni-
gingen.
De jubilaris was voor het eerst na zijn ziekte
weer temidden van zijn parochianen in de
voor deze gelegenheid feestelijk versierde pa-
rochiekerk op de Kranenburg, waar hij om
tien uur een Plechtige Hoogmis uit Dankbaar-
heid opdroeg.
Het parochiële zangkoor „Cantemus Domino"
vertolkte op zeer verzorgde wijze de 4-si
mige Mis van Christiaans.
Kapelaan Ruigt hield de feestpredicatie, waar-
in hij memoreerde, hoe veertig jaar geleden
pater Ponsioen ook op tweede paasdag tot
priester werd gewijd. Als tolk van alle pa-
rochianen bracht spr. hem dank voor alles wat
hij in die tijd voor de parochie had gedaan.
Gij waart een ,,pastor bonis", een goede her-
der voor uw kudde. Er werd nog een collecte
gehouden, welke bestemd zal zijn om de jubi -
laris een stoffelijk blijk van waardering aan
te bieden.
In de pastorie was gelegenheid om de jubilaris
de hand te drukken, waarvan door velen ge-
bruik werd gemaakt.

Juist NU cocos kopen!
Pracht sortering.
*
T.e.m* 18 april GRATIS
boren met boorband»
*

Koopt het nu bij

Visser, Vorden - Telefoon 1381
NIEUWE GEMEENTE-ARCHITECT

BENOEMD
Uit een voordracht van 8 kandidaten heeft do
Raad met algemene stemmen tot Gemeente-
architect benoemd de heer J. van den Broek,
technisch ambtenaar en waarnemend gemeen-
te-architect te Olst.
Er waren 74 sollicitanten.

WORDT KASTEEL VORDEN EEN RUÏNE?
Baron van Westerholt heeft in de raadszitting
geattendeerd op het kasteel Vorden.
De nieuwe eigenaar doet er niets aan, zodat
het bezig is een ruïne te worden. Ook de ter-
reinen worden wildernissen. Daar de plano-
logische dienst niet altijd stabiel werkt, zag
Baron van Westerholt hier misschien een mo-
gelijkheid om de terreinen langs de Rijksweg
voor bebouwing vrij te krijgen. Hij adviseerde
de Raadscommissie voor het uitbreidingsplan
in onderdelen om hier aandacht aan te be-
steden. In deze commissie hebben thans zit-
ting de heren J. G. H. Heerink, H. Klein Brin-
ke, H. Wesselink en Zw. Regelink.

CONTACT-AVONDEN R.K. SCHOOL
Op twee achtereenvolgende avond werd in de
r.k. school op de Kranenburg een contact-
avond gehouden voor de ouders der leerlin-

Zcwel maandag- als dinsdagavond was de
ngstelling groot. De ouders werden hier in

de gelegenheid gesteld om het werk van hun
kinderen, dat overzichtelijk was tentoonge-
steld, te bekijken. Ook kon men contact op-
nemen met de leerkrachten om de vorderingen
te bespreken, waarvan veel gebruik werd ge-
maakt.

RATTI-NIEUWS
T i e t . eerste elftal wist zondag in eigen home

mooi resultaat te behalen door met 2—2
gelijk te spelen tegen Diepenheim I. Daar Ratti

liefst zes invallers in het veld kwam had
niemand eigenlijk een gelijk spel verwacht.
Zoals de cijfers aangeven was het een span-
nende strijd.
De invallers, waarbij debutanten, nebben zich
uitstekend geweerd, maar konden toch niet
verhinderen dat de gasten reeds na tien mi-
nuten de leiding veroverden. Drie minuten la-
ter sloeg een Ratti-speler dé bal met zijn han-
den weg bij een aanval der gasten en daar
dit in het strafschopgebied niet is toegestaan,
werd een penalty genomen. Keeper J. Hart-
man was echter paraat en wist met een prach-

uitval het zeker schijnende doelpunt te
voorkomen. Gesteund door dit succes en met
een enigszins gewijzigde opstelling, kwam de
thuisclub nu gevaarlijk opzetten. Na 'n kwar-

kon ook een Diepenheim-back de verlei-
ding niet weerstaan en bewerkte de bal met
de h a n d , waarna de penalty door Wentink
zuiver werd ingeschoten, waardoor de balans

in evenwicht was (l—1).
De tweede helft was eveneens spannend.
Reeds na vijf minuten konden de bezoekers
andermaal de leiding nemen, toen de aanvals-
l e i d e r n . i een snelle ren alleen voor doel ge-
makkelijk de keeper kon passeren (l—2).
Na 20 minuten zagen de gebr. Dostal, die in
de voorhoede opereerden, hun pogen met suc-
ces bekroond en met een mooie voltreffer van
J. Dcstal, was de stand weer gelijk (2—2).
Met deze broederlijke puntenverdeling mocht
men volop tevreden zijn.
Het tweede elftal was te gast bij Keyenborgse
Boys III, maar moest met slechts negen spelers
de strijd aanbinden. Het was dan ook geen
wonder dat de thuisclub gemakkelijk kon win-
nen. De eindstand werd 15—2 voor de Boys.
Ratti A was vrij en de B junioren verloren in
Zutphen van Be Quick E met 5—0.
Voor deze week zijn er voor beide senioren-
ploegen geen comeptitie- of bekerwedstrijden
vastgesteld. Van de junioren speelt alleen
Ratti A een thuiswedstrijd tegen Steenderen
A. De A-ploeg heeft nog drie puntjes nodig
om zich kampioen van haar afdeling te kun-
nen noemen en we verwachten ook zondag de
volle winst voor de Ratti-jeugd.



RAAD VAN VORDEN GAF GOEDKEURING AAN BEJAARDENCENTRUM.
De Raad heeft vorige week donderdagavond
langdurig gediscussieerd over het voor en
tegen van het Vordense Bejaardencentrum, al-
vorens zij het besluit goedkeurde dat de ge-
meente garant zou blijven voor de geldlening
groot ƒ 800.000,—, welke de Rijkspostspaar-
bank aan het Bejaardencentrum bereid is te
lenen tegen een rente van 41-4°/o.
Dit centrum, dat beheerd zal worden door de
„Stichting tot Huisvesting van Bejaarden" zal
gebouwd worden op de plaats, waar thans de
pastorie van Ds. Jansen staat. Deze pastorie
zal door de stichting aangekocht worden voor
ƒ 16.850,—. De kerk voogdij is verder bereid
de grond te verkopen tegen ƒ 2.50 per m2, met
dien verstande dat wanneer het tehuis er niet
binnen 3 jaar staat, de grond teruggaat naar
de Kerkvoogdij. De grondaankoop vordert een
bedrag van ƒ 35.770,—.
De Stichting zal bovendien een lening ontvan-

een wachtlijst. Ook Lochem is volop bezet,
dus voor onderbezetting behoeft men z.i. niet
bevreesd te zijn. In Lochem betalen zij, die
van buiten komen, de volle prijs, hetzij door
hen zelf of door de gemeente van herkomst.
Naast de Stichting in Loxrhem, bestaat er nog
een vereniging, die de tekorten van Lochemse
bejaarden, bijpast, zodat niemand het gevoel
heeft, dat hij door Sociale Zaken of kerkelijke
instanties geholpen moet worden. Hoe deze
vereniging aan het geld komt, blijft een ge-
heim. Vermoedelijk komen de bijdragen van
alle instanties hier in één kas terecht, n.l. die
van de vereniging. Ook in Vorden is misschien
iets dergelijks mogelijk.
Ds. Jansen zei nog dat de inwoners uit Vor-
den voorrang hebben en dat ook hier bejaar-
den van buiten Vorden het volle pond moeten
betalen. De gemeente van herkomst moet voor
hen garant blijven.

gen van ƒ 20.000,— a 4%f/« van de Diaconie De bouw kon niet eenvoudiger. Alle luxe is
der Hervormde Kerk.
De bomen, die op dit terrein staan, zullen ge-
kapt worden en de opbrengst komt ten goede
aan de Kerkvoogdij.
Het gebouw zal bestaan uit een hoofdgebouw
voor alleenstaande bejaarden met daarnaast
8—10 ééngezinswoningen voor bejaarde echt-
paren. In het totaal biedt het centrum plaats
aan 50 bejaarden.
Verschillende raadsleden gaven hun visie op
dit onderwerp. Over 't algemeen vond men de
pensionprijs te hoog, want de kosten zijn voor
een bejaarde geraamd op ƒ 2478,— per jaar of
ruim ƒ 47,50 per week. Voor een echtpaar
zou dat dan ƒ 95,— per week worden.
De heer Norde betoogde, dat het tegenwoor-

geweerd. Men moest bovendien voldoen aan
de eisen van de Bouwcommissie en de Com-
missie voor Bejaardencentra in Gelderland.
Om het exploitabel te doen zijn, moeten er
minstens 50 bejaarden een onderdak kunnen
vinden.
Na deze uitvoerige en verhelderende uiteen-
zettingen van beide heren, ging de Raad met
algemene stemmen met het voorstel akkoord.

COÖP. PLUIMVEE- EN EIERENAFZET-
VERENIG1NG LINDE

Het aantal eieren, dat de leden van de Coöp.
Pluimvee- en eierenafzetvereniging in Linde
jaarlijks aan hun vereniging afleveren loopt
in de miljoenen. Dit jaar waren het er, volgens
het jaarverslag, 7.731.440 stuks of wel 450.451

dige „Rusthoeve", waar 16 verpleegden ver- kp. fciervoor werd uitbetaald f 953.846,71. De
4- s^ r\ t r r\-r\ iv* /-r r\mr* r\n \r /"* l r\tr\T\ /-'Kr TYI r\c^T aan t~\ C\ ' •toeven, in geen enkel opzicht meer aan de
eisen voldoet. Er moet wat gebeuren: óf de
bewoners moeten naar een centrum in een
andere gemeente worden overgebracht óf er
moet in Vorden een centrum gebouwd wor-
den. In beide gevallen brengt het voor de ge-
meente konsekwenties met zich. Hij achtte het
gemotiveerd dat de gemeente aan het bouwen
van een Vordens Bejaardencentrum haar me-
dewerking verleent.
De heer Wesselink vroeg zich af, wat dit
centrum de gemeente gaat kosten op den duur
Welke bejaarde heeft zoveel pensioen, dat hij
de hoge pensionprijs kan betalen? De gemeen-
te zal dan moeten bijspringen. Er is met dit
plan, aldus spr., van achteren naar voren ge- ,
werkt. Men had eerst een exploitatie-rekening
moeten opzetten en moeten nagaan hoeveel
geld hebben we en wat kan een bejaarde be-
talen. Aan de hand hiervan had men dan een
bejaardencentrum kunnen bouwen. Nu is er
eerst geprojecteerd en komt men met een ex-
orbitante hoge pensionprijs uit de bus. De
tekorten komen op de rug van de gemeente
terecht.
Hij wees in dit verband op een onlangs ge-
bouwd bejaardencentrum in Hilversum, plaats
biedende voor 100 a 125 personen, waarbij de
pensionprijs op ƒ 26,40 per week per echtpaar
komt. Spr. vroeg zich af of Vorden niet met
een eenvoudiger plan toe kan.
De voorzitter wees in dit verband op Warns-
veld, waar de aanvankelijk lage cijfers ver-
hoogd moesten worden.
Baron van Westerholt merkte op dat het te-
kort niet altijd door de gemeente behoeft te

gemiddelde prijs van de kippeëieren was
ƒ 2,12 per kg en die der eendeëieren ƒ 1,42.
Het verslag, dat op de jaarvergadering door
de administrateur, de heer D. Klein Bleumink,
werd voorgelezen, maakte voorts melding van
het feit dat er 29.046 stuks pluimvee waren
ontvangen met een gezamenlijk gewicht van
51.721 kg. Hiervoor was in het totaal uitbe-
taald ƒ 99.000,67.
De vereniging telt 172 leden.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de bestuursleden H. M. A. Helmink en G. W.
Weenk, alsmede de aftredende commissaris
H. W. Mullink herkozen.
Besloten werd van het oversAst naar gelang

lid geleverde^P^antum eieren
over 1958 per kg l cent bij te schrijven op de
ledenrekening. Het resterende bedrag ad
ƒ 801,97 zal bij het reservefonds gevoegd
worden.
Door de O.P.C, zal verder ee«kabetaling van
5 cent per kg geleverde eieren^fedaan worden
over het 2e halfjaar 1958.
Na een dankwoord van de voorzitter, de heer
J. W. Boeijink G.Wzn, hield de heer Robers,
directeur van de Oostelijke Pluimvee Coöpe-
ratie te Enschede, een causerie over de stand
van de kippenhouderij in 't algemeen en de
levering van eieren, waarbij o.a. ook de be-
tekenis van de Euromarkt voor de pluimvee-
houderij ter sprake kwam.

worden betaald. Het tekort op de pensionprijs
kan door de gemeente op de kinderen en
kleinkinderen van de bejaarde verhaald wor-
den. De heer Klein Brink e vond de prijs ook
veel te hoog, bovendien kwamen hem enkele
cijfers op de exploitatie-rekening wel wat laag
voor. Zo is er voor het eten ƒ 1,20 per dag
per persoon uitgetrokken. Niemand wil hier-
voor iemand in de kost nemen.
De heer Bannink vond dat uitstel van dit plan
de kosten alleen maar duurder kan maken.
Wethouder Lenselink deelde mede dat er
thans voor 7 personen in ,,Rusthoeve" jaar-
lijks ƒ 1642,50 per persoon moet worden bij-
gepast door de gemeente. Hij geloofde dat
overal de prijzen nogal hoog liggen. De Stich-
ting zal trachten dit centrum zo te beheren dat
er zo weinig mogelijk bij de gemeente behoeft
te worden aangeklopt.
Er zullen verpleegden zijn, die de volle pen-
sionprijs kunnen betalen. Wethouder Wues-
tenenk zei dat er geen keus is. Als de Raad
zich uitspreekt vóór het voorstel moeten we
ook de risico's nemen. Het centrum moet ook
over 50 jaar nog aan de eisen voldoen.
Ook de heer Heerink was geschrokken van
de hoge pensionprijs en vroeg zich af of men
het centrum wel vol kon krijgen.
In verband met de gerezen vragen achtte de
Raad het nuttig de voorzitter van de Stichting
Ds. Jansen en de financiële adviseur de heer
S. Dijkman uit Zutphen te horen, welke beiden
aanwezig waren. Ds. Jansen deelde mede dat
hij de stellige overtuiging was toegedaan, dat
de ontbrekende bejaarden, buiten de 16 van
„Rusthoeve", uit de particuliere sector zullen
komen. Er zijn overal nog voldoende ge-
gadigden.
De heer Dijkman merkte op dat hij de kosten
van Vorden vergeleken had met andere be-
jaardencentra, waarbij hem gebleken was dat
deze kosten inderdaad nodig zijn. De praktijk
bewijst dat alle bejaardencentra vol zitten.
Zutphen, met zijn hoge prijzen, telt b.v. nog

GOUDEN PRIESTERFEEST
In het Minderbroedersklooster op de Kranen-
burg heeft dezer dagen de Z.E. Pater Ladislaus
Hol o.f.m. het feit herdacht, dat hij voor 50
jaar geleden de H. Priesterwijding ontving.

Supralux
grond-, glans en
muurverven
voor binnen- en buitenwerk

IS BETER • KOST MINDER
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. drogist

't Is een voldongen feit,
Van der Wal verkoopt kwaliteit.

A.s. zondag 2 uur, de bekerwedstrijd

Vorden l - Warnsveldse Boys II
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutohen

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

Weulen Kranenbarg

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon H H

2 tomen BIGGEN te
koop bij H. Wiltink,
Wildenborch D 58

Te koop 5 BIGGEN,
EETAARDAPPELS
(noordeling) en auto-as
met banden.
D. Pardijs, Kranenburg

Te koop een 2-pers'
OPKLAPBED.
Insulindelaan !"\

Vorden

MEVROUW !
Wat kinderwagens

betreft, die nemen een
ontzettende ruimte in
beslag. Ondoenlijk v.
ons om er vijftig in
voorraad te houden.
Maar we hebben een
oplossing. U gaat met
ons mee naar grote
toonzalen. Keuze uit
meer dan 50 stuks.
Te kust en te keur.
Een telefoontje,
en we komen u halen.

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

Tevens HET ADRES
voor WANDELWA-
GENS.
Reeds vanaf f 28.50.

Ccn Empo
Iran er togont

Jongens gebruiken hun liet»
als een circuspaartL... «naar
een Empo • kinderrijwiel kan
tegen een slootje.
Staalsterk geconstrueerd.
En... in prachtige kleuren f

Vraag geïllustreerde
prospectus

RIJWIELEN

lopen tOCh lichter t

Agent:

A. G. Tragter
Zutphenseweg

Geef plafond en m ü u r
eenWONDERWITUnr

Want WONDER WIT is ongeëvenaard! Door zijn
wie-zijde effect, krijgen niet alleen plafond en wanden,'
maar het hele vertrek een stralend fris aanzie..
En hoc gemakkelijk gaat het schilderen! Gemengd
met water is WONDER WIT
een gladde, lobbige massa,
welke prettig uitstrijkt, egaal
opdroogt en een sterk dekkend
vermogen hecfr,

WONDE R WIT is ook in
crème tinten verkrijgbaar.

Prijs 90 cent

Schildersbedrijf J. M.UITERWEERD
Gediplomeerd Mr. Schilder. - Ruurloseweg 35. - Telefoon 1523

Werkelijk fantastisch l

Precies wat U zoekt!

zegt de vakman

D. G. Tragler
Zutphenscweg

Vorden

RAP .brengt 3 gloednieuwe modellen

Prijzen vanaf f 670.-, compleet - dus: alle accessoires inbegrepen!

• keuze uit drie kleurencombinaties o zwecf-
armvering op voor- en achterwiel • stuur-
dcmper • oersterkc motor • felle acceleratie
• starten bij stilstand • gepatenteerd geruis-
loos uitlaatsysteem • uniek geconstrueerde
beplating geeft comfort en bescherming •
geheel bckledekopïampmetkilomcterlcllcr.

Vraag vrijblijvend
proefrit bij

bovenstaand adres.

Zeepaanbiedinp
welke U stukken scheelt
in de prijzen.
2 pak Pré -f- l gratis voor 90 et
2 pak Pril -f l gratis voor 70 et
2 pak Dureon -f- l gr. „ 90 et
2 pak Sunil van 86 voor 74 et
l groot pak Sunil van 83

voor 69 et
l groot en normaal pak Omo

van 1.04 voor 93 et
l groot pak Radion 83 et
hierbij gratis 2 eierlepeltjes
l groot pak Spie en Span 140 et
hierbij gratis spons
4 stukken Toiletzeep voor 98 et
hierbij gratis kindertasje,

Smit, Zulphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

ADVERTEERT
IN C O N T A C T

HBKMI^^HMMB^WI

DAMES DRAGEN DANLONS

Heb ik niets vergeten ...
o ja, nylons kopen... even naar

fa. VISSER - VORDEN

daar zijn de nylons in voorraad



Verpleeginrichting
„Het Enzerinck"
vraagt NET flink
MEISJE als verpleeg-
hulp, n.b. 17 jaar.

Een MEISJE gevraagd
tegen l mei of eerder,
v. dag of dag en nacht.
A. H. Raterink, Raad-
huisstraat 10, Henge-
lo-G., Tel. 301.

MEISJE gevraagd, 2
a 3 dagen per week
v. huishoudelijk werk.
H. J. Gr. Jebbink,
Kiefskamp, Vorden.

Te koop 'n HARMO-
NIUM, in prima staat,
f 150.-. Ruurlosew. 15

Te koop eiken KAP-
TAFEL, met spiegel
en marmeren blad, en
een buitendeur, half
glas. Wiekart, kapper
Vorden.

Te koop 3000 blauwe
PANNEN. H. His-
sink, 't Hoge 63.

Te koop 1000 kg.
HOOI. D. Buunk,
Almenseweg.

Te koop EETAARD-
APPELS, pimpernel
en rode ster.
B. Ruesink, B 64.

Te koop EETAARD-
APPELS, rode ster
en pimpernel.
A. J. Wentink, E 2.
Te koop r.b. dragende
MAAL, van zeer goe-
de produktie-afstam-
ming. E. J. Knoef,
Linde.
Te koop r.b. 1-jarige
PINK. B. Gr. Jebbink,
E 6 Linde.
Te koop 100 jonge
HENNEN, 8 weken,
W.x.R. H. J. Vrieze,
Ruurloseweg D 12.

Te koop 100 jonge
HENNEN, W.xR.en
100 jonge HENNEN
P.xR.
Albers, Schoeahandel

Te koop 100 G-weekse
hennen, wit x hamps,
ook in gedeelten.
Tevens suikerbieten.
H. Kettelerij, 't Hoge
35.

Te koop 5 BIGGEN
Hartman, „De Zon".

Te koop toom mooie
BIGGEN en 3 drag.
B.B. ZEUGJES, Ie
worp 16-20 april a.d.
teil., keuze uit 7 st.
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstr. 25,

Vierakker

Te koop zware blanke
BIGGEN. A. J. Aal-
derink, C 85.

Te koop een toom
BIGGEN. H. Gal,
Zwembad.

Te koop 9 mooi BIG-
GEN. G. J. Arfman,
Wildenborch.

RUWIELI

NU &£L VIT RijWlELZORG 8WJDT

DOOK 606DE HULP W KOKTE JIJD !

A. G. Tragter

Theodorus Eckhardt

en

Henny Smit

hebben de eer U kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op woensdag 8 april,
n.m. 3 uur ten Gemeentehuize te
Vorden.

Vorden, maart 1959.
Dr. C. Lulofsweg 12.
Nieuwstad 11.

Toekomstig adres: Nieuwstad 11,
Vorden.

Receptie van 4-5.30 uur in Hotel
Brandenbarg, Vorden.

^-^^-JBt_J^J^--*^-*^-*^--^---^^-*^-^--*l^-'s^-^--*^T:

Q Op zaterdag 11 april hopen onze ge-
n liefde ouders

Joh. Lenderink

en

R. W. Lenderink-Barink

^ hun 25-jarige echtvereniging te her-
w denken. W

Dat ze nog lang gespaard mogen ï
Q blijven is de wens van hun dankbare Q
n kinderen
w V

Annie en Arend Q
Dinie en Tonny ij
Johan '*
Willemien W

j Vorden, april 1959. §
Hengeloseweg B 8. \j

»acacacac>cac>c^c^c^c3C3cac^c^K:»

Woensdag 8 april a.s. hopenonze
geliefde ouders en grootouders ^fe

Antonie Hermanus Bruil

en

Derkje Eskes

hun 50-jarige echtvereniging
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de
wens van hun kinderen en kleinkinderen.

Vorden, B 85.
„Ockhorst"

Gelegenheid tot feliciteren van 3-4 uur.

Heden overleed in haar Heer en
Heiland onverwacht, onze inniggelieïde
en zorgzame echtgenote, moeder, be-
huwd- en grootmoeder

Johanna Maria Veltkamp
echtgenote van W. Bouwmeester

in de ouderdom van 78 jaar.

2 Cor. 5 : l

Vorden:
W. Bouwmeester
H. J. Bouwmeester
G. Bouwmeester-Hakkert

Eefde:
H. G. Brummelman-Bouwmeester
Joh. Brummelman

Ruurlo:
G. G. Zoerink-Bouwmeester
H. Zoerink
en kleinkinderen

VORDEN, 30 maart 1959.
„Klein Windenberg" E 88

De begrafenis zal plaats hebben op
zaterdag 4 april 's nam. 1.30 uur op
de Algem. Begraafplaats te Vorden.

Bejaarden-kring
op woensdag 8 april a«s*

om half 3 in het Nutsgebouw,
De heer H. B. Emsbroek vertelt

over Canada.

^^—^M—^y '̂̂ ^ '̂̂ A^** '̂̂ ^*^^*^^—^^~^^^"^*jv^*^^^^^h^*—^^ ""^^^"^^"^^

7934 — 1959

Landelijke Rijvereniging
„de Graafschap"

Hemelvaartsdag, 7 mei bezoekt
u toch ook het

jubileum-
concours-hippique

's morgens: dressuur (individueel, 4- en
8-tallen);
's middags: springconcours (lichte en
zware klasse); één- en tweespan tuig-
nummers;éénspan tuignummers gereden
door dames; demonstratie shetlandse
pony's.

Heden zaterdag 4 april
DANSEN

in zaal Langeler te Hengelo-GId.
Orkest „Brugman", Aanvang 7 uur.

^""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 5 april, 8 uur
de sterk gespeelde film
(in prachtige kleuren)

MEISJES EN MANNEN
met de mooie Italiaanse ster

Isabelle Corey - Marcello Mastroianni
Peter Garsten ^fc

Liefde, haat en jaloezie in Adriatiscne
nachten.

Zij was jong, mooi ea zij verlanpiie
naar het volle leven.

Toegang 18 jaar

Entree: f l .20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Verkrijgbaar bij

L Schoolderman

Dat is wat onze cliënten zeggen
als zij de kollekties hebben gezien.

Fantastisch
wat een keus, en . . . .

Verbluffend
die lage prijs voor werkelijk

Kwaliteits Behang!
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

De naam zegt het al, 't is van Van der Wal

Huishoudnieuws
MET EXTRA KOOPJES!
LET WEL!!
Leverpastei* Anton Hunink, per blikje 62 et
het tweede blikje voor slechts 38 et

Soepballetjes, Anton Hunink*
per blikje slechts 65 et

Hotel Goud Thee, 100 gram 79 et
het tweede pakje voor de halve prijs

Hotel Goud Koffie, 250 gram 174 et
hierbij een staaf frou-frou van 49 et

voor 25 et

Allerhande (ons succes koekje)
250 gram 59 et

Gekookte worst, 150 gram 47 et

ER IS WEER SLA!
Slasaus, heerlijk zacht, per fles

van 97 voor 69 et

VOOR NASI OF RIJSTSCHOTEL!
500 gram prima droogkokende rijst
samen met 3 blikjes tomatenpuree 89 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger,

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen
Adverteerders, dat zegt u genoeg!

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op maandag 6 april 1959 van 10—1 uur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

3—4 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen(waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, lange leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.— tot f 180. — , leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en hon-

derden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jongensjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuw wollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24, ~ tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.

Extra goed! Extra goedkoop!

Ontvangen: een prachtige partij kampeerartikelen, o.a.
2-, 3-, 4-, 5- en 6-pers. tenten, luchtbedden, slaap-
zakken, grondzeilen, plunjezakken, kampeerbedden,
kooktoestellen, enz. enz., alles tegen zeer lage prijzen!
Partij nieuwe kabel, ook v. krachtstroom, 35 et p. m.

Partij leren voetballen vanaf f 7.50.

Wij ontvingen een prachtige partij nieuwe
rubberlaarzen met leren schacht en vilten

inlegzolen, kostprijs f 27*50,
tnu slechts f 7.5O.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE



Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
,,Nederlanden van 1845"

Chr. Landbouwhuishoudschool
VORDEN

Bij voldoende deelname begint op
maandagavond 20 april, 7 uur een

Fijne Keukencursus.
Duur: 12 lessen. Totale kosten f 24. — .
Opgave voor 10 april a.s. aan de school.

De Directrice

Te koop; „Savonije"

één-paards Mestverspreider
met lage drukbanden, in goede staat.
Inschrijfbiljetten inleveren tot 11 april
bij F. Mullink, B 77, Vorden, Tel. 1354

Komt U ook eens kijken

naar onze pracht sortering

ff

rstotfen

L Schoolderman
VORDEN

Schoonmaak in het land,
wij helpen u uit de brand!

Borstelwerk, Kwasten, Sponzen,
Zemen (Ie kwaliteit), Reina Koud-
waterverf, Synth. Muurverf (af-
wasbaar, zeer geschikt voor keu-
kens, stallen, enz.), Kastpapier en
Randen, Punaises, diverse soor-
ten Was, Amonia, Terpentijn,
Black Varnis (parafinelak)

kortom alles voor
uw schoonmaak.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Wildenborchse Kapel
vrijdag 10 en zaterdag 11 april

opvoering van het prachtige
toneelstuk

„Wij weten niet alles"
door de Wildenborchse
Toneelvereniging.

*
Aanvang 7.30 uur.
Entree f 1..— (bel. inbegr.)

Vereniging
„Het Groene Kruis"
Afdeling Vorden

*

Ledenvergadering
op vrijdag 10 april 1959, 's avonds
8 uur in het Wijkgebouw aan de
Burg. Galléestraat.

AGENDA:
Opening.
Notulen.
Jaarverslag sekretaris 1958.
Globaal financieel verslag penn. '58.
Decharge penningmeester.
Rondvraag.
Pauze.

Vertoning van films en-of dia's door de
Weledele Heer Albers, Direkteur Leer-
looierij.

Het bestuur.

VOOR HET

slijpen en
repareren^

van uw gazon-maaimachines het
juiste adres: A

Henk van Ark - InsuSdelaan 8

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

Alleen vandaag:
500 gram vet spek 100 et

500 gram fijne rookworst 180 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et

200 gram ham 110 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram tongenworst 55 et

Huur nu, voor uw spinazie, een
diepvrieskluis.

M. Krijt, Dorpsstraat

Is U één van de gelukkigen,
voor een nieuwe woning?

Niet alleen proficiat hiermede,
doch tevens zouden wij het op
prijs stellen

deze woning voor 11

ie mogen inrichten.

Onze kollektie ameublementen, bank-
stellen, stalen slaapkamers, alle soor-
ten vloerbedekking, tapijten, gordijn-
stoffen, vitrage's enz. zal u zeker be-
vredigen, en de prijzen vallen mee.

Complete
Woninginrichting

H. en W.
Telefoon 1514
v.h. Joh. Heerink

Het bestuur van de

L.R.V. Je Graafschap'1

verpacht
ter gelegenheid van het op Hemelvaartsdag,
7 mei as. te houden concours-hippique de
volgende staanplaatsen:

a. vis- en viswaren
b. patates frites en warme worst
c. chocolade- en suikerwerken
d. ijs
e. rookartikelen
f. fruit
alsmede de rijwiel-.^fcpmfiets-,
auto- en motorstall^rg.

Voorwaarden en inschrijvingsformulieren zijn
verkrijgbaar bij de heer J. J. v.d. Peijl,
Molenweg 37, Vorden, tot 11 april a.s.

De sekretaris van de ^Hereniging,
J. J. v.d. Pe~

met ióch 10% korting:

3 fünke Spar-R,E3PEN
van 6O voor % et

bij aankoop van 1OO gr. Spar-thee alOSof 9Oct

me< tóch tO% korting:

bus SCHUURPOEDER 42et
pot ZACHTE ZEEP 49 et

et

geldig tot 9 april

DUBBEL zege/5, DUBBEL voordeel

PETIT BEURRE Pakje 52-20zegels
CHOKROKANTJES ^Sgram 74-30zegels

JAM l aardbeien pot 93-38 zegels

GORT pak 5OO gram 52-20 zegels

SOEPGROENTEN blikje 25-10 zegels

APPELMOES grote pot 52-20 zegels

HUISHOUDZEEP dubbel stuk 27- 10 zegels

HOESTPASTILLES >samen-A 1A

MENTHOLPASTILLES^ 2rold

BOERENMETWORST 100 gr. 56-22 zegels
BRADERIEWORST w. e stuks!58-64 zegels

UW
VOOR-
DEEL

ÏÓ et"

15 et
19 et

10 t
5 et

lOet

5 et

7 et

liet

32 et

uw koekje mei 10%:

ROTONJDO's
25O gram

10°/0 KORTING - 100°/0 KWALITEIT

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1300.

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f 135,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstafbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Auto-matten

Geeft uw wagen
letterlijk en figuurlijk
een warmer aanzien!

Voor iedere auto een passende mat,

Kwaliteit oersterk.

Materiaal ruiggeschoren cocos.

Voor- en achtermatten.

Autoplairis
100 pet. wol, f 19.95

VISSER
Telefoon 1381

- VORDEN

GROTE VERKOOP
van gebruikte goederen

IN NUTSGEBOUW TE VORDEN.

Op donderdag 9 april aanvang 2 uur zal

BEN VETERMAN
ten overstaan van de Weled. Heer Rombach, Notaris
te Vorden
publiek en contant verkopen voor de gemeente
Vorden en anderen
grote partij meubelen afkomstig uit het oude gemeente-
huis, ramen, deuren en andere voorwerpen, tafels,
stoelen, clubs, dressoirs, kasten, ledikanten, spiraal,
matrassen, bedden, naaimachine, Duitse Studie-piano
merk „Adam", enz. enz.
Nette goederen kunnen nog worden bijgebracht na
afspraak met bovengenoemde Notaris en bij Ben Ve-
terman, Laarstraat 95, Zutphen, Telefoon 3054.
Bezichtiging van deze veiling op woensdag
8 april van 2 tot 10 uur nam. a 10 cent.

ERNSTIGE WAARSCHUWING
Zij, die zich op het Landgoed „Vorden" en
Kasteel bevinden, zonder wandelkaart, stel-
len zich bloot aan een proces-verbaal.

De Administrateur der
N.V. „De Renkumsche Heide"

H. Dokter, Zwolle

Wandelkaarten a f 1.— verkrijgbaar bij het Sekretariaat
van het V.V.Y. te Vorden (Sigarenmagazijn „'t Centrum"
te Vorden.


