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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 7 Nov. t/m 20 Nov. 1 948

Bonnen voor
Vlees

Alle bonkaarten

Bonkaarten

KA, KB, KC 812

KD KE 812

Tabakskaarten etc.
en v ersnaperings-
kaartcn

QA, QC 808

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH,

812
bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

361 vlees
362 ..
363

367 Algemeen.
368

371

372

373

374
375
B 385

377 algemeen

378

379

127, 131 Tabak

Rantsoen

100 gram vlees
400 gram vlees
150 gram vlees

1 ei
250 gram boter of margarine

of 200 gram vet

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

200 gram kaas of 250 gram
korstloze kaas

250 gram zachte zeep plus
250 gram soda.

125 gram koffie
50 gram thee
200 gram kaas of 250 gram

korstloze kaas.

125 gram boter of marga:
of 100 gram vet

100 gram kaas of 125 gr.
korstloze kaas

500 gram zachte zeep plus
500 gram soda

2 rantsoenen sigaretten of
kerftabak

Geldig zijn de bonnen van
strook V

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

irine

Nieuws voor boer en boerderij.
Inleveren Registratiekaart.

De geregistreerclen worden erop attent gemaakt, dat
zij de registratiekaart per 7 November 1948, volledig
ingevuld en ondertekend, tussen 7 en 10 Nov. a.s. bij
de P.B.H, moeten inleveren.

Mengvoederzegels.

Veehouders moeten er rekening mee houden, dat de
aan hen voor de perioden van 26 Sept. t/m 20 Nov.
1948, toegezonden zegels, na laatstgenoemde datum
ongeldig zijn. Het heeft geen zin zegels te bewaren
met de bedoeling daarop in latere perioden mengvoe-
ders op te nemen.

Beperking aanvoer slachtvee.

In verband met de grote aanvoer van slachtvee, wordt
met ingang van l Nov. 1948 slachtvee, uitgezonderd
nuchtere kalveren en schapen, op de markt uitsluitend
overgenomen tegen aanvoerbewijzen, welke in beperkte
mate Vrijdags en Zaterdags voorafgaande aan de week
van levering bij de P.B.H, te verkrijgen.

De P.B.H, van district 30
G. W. Weenink, Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Nog steeds schijnt de mening te bestaan dat patiënten
uit Hengelo en omgeving welke voorheen door Tand-
arts Japing behandeld werden zich thans nog voor
behandeling in Doetinchem moeten vervoegen.
De praktijk van Tandarts Japing is evenwel door de
Tandartsen de Keuning en Garvelink voor Hengelo
en omgeving geheel en al overgenomen.
De patiënten kunnen zich dus zonder meer voor be-
handeling bij de. Tandartsen Garvelink en de Keu-
ning melden. Ook ziekenfondsleden welke nog de naam
van Tandarts Japing op hun kaart hebben staan be-

Blijde berichten.

Beneluxe samenwerking
Helpt ons danig uit de nood
Zij is eigenlijk de oorzaak
Van ons bonloos daag'lijks brood.

Het is toch wel eigenaardig,
Dat dit nu zo plots'ling kon
En dan gaat, per 8 November,
Ook de suiker van de bon.

't Was gewoonweg een verrassing,
Die men ons daar heeft verteld,
Eén ding is er minder prachtig :
Het kost nu ineens meer geld.

Voor ik echter kon gaan klagen,
Kwam een aardige meneer,
Die mij vriendelijk vertelde:
Strakjes krijg j'een gulden méér.

Fijn, nu kan ik dus gaan sparen,
Als het nu een beetje wil
En de boel wordt niet meer duurder,
Leef ik na een poosje stil.

Wéér kwam er een Excellentie,
Een die ik reeds heel veel gaf
En die neemt me van die gulden
Acht-en-twintig cent weer af.

Excellenties, al Uw speeches
Deden mij nog meer dan goed
^ . ^ . _ ^_ LJ r ^ _ f ^_f ̂  . s___f .̂̂  ̂ ^ __. _^ ^ r ^

Na Uw mededeling had ik
Toch de smaak van suikerzoet!

(Nadruk verboden)

hoeven niet naar Doetinchem te gaan. De spreekuren
zijn 's Maandags en Donderdags Van 4 tot 5 uur.
Voor eventuele spoedgevallen jcunnen de patiënten zich
bij Tandarts Garvelink, Laarstr. 58 Zutphen, melden.
(Spreekuur van 8 tot 9 uur behalve Zaterdags).

Adv.

Plaatselijk Nieuws.
Vermakelijkheidsbelasting. Bij Kon. Besluit van
13 Oct, 1948, No. 10 is een wijziging en aanvulling
van de „Verordening Vermakelijkheidsbelasting 1947"
goedgekeurd.
Als gevolg van deze wijziging wordt voor bioscoop-
voorstellingen waarbij naast andere films Nederlands
journaal en/of films als bedoeld in art. l, lid 2. onder
2e der Bioscoopwet worden vertoond tot een geza-
menlijke lengte van 500 meter een belasting geheven
van 35°/o in plaats van 45%,

Gevonden en verloren voorwerpen. Ter secreta-
rie zijn inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (CLD)

S.S.t.t.

HENGELO (GLD)



Zondagsdienst doktoren :

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

gevonden voorwerpen, n.l. een vulpen; een blauwe
das; een leren handschoen; een zilveren schakelarm-
bandje; een armband van muhtstukjes; een portemon-
naie met inhoud; een slippover; een regenjas en meer-
dere artikelen.
Verloren voorwerpen : n.l. een gouden armband; een
wollen vest; een paar zijden dameskousen; een regen-
mantel; portemonnaie met inhoud; een bos met sleutels;
enige muntbiljetten; een portefeuille en meerdere artikelen.

U.V.V. Evenals vorig jaar, kunt U door bemiddeling
der U.V.V. een gramofoonplaat, een z.g. „gesproken
brief", naar een jongen in Indië zenden. Wilt U er
méér van weten, komt U dan Zaterdagavond 13Nov.
in café Leemreis. zie de adv. in dit no.
Bedenkt: Elke zin op papier zinkt in het niet bij één
op de plaat. De stem, het woord, de manier van uit-
spreken, het geluid, de intonatie, een meesterlijke vin-
ding, die brieven, een triomph der techniek !
Geslaagd. De heer Ant. Lurvink, slaagde vorige
week te Amsterdam op de Intern. Kapperstentoon-
stelling voor Permanenten en- Watergolven. met Eerv.
vermelding en lof der jury.

De ledenvergadering van de Fokver. Hengelo (Gld)
had deze week plaats. De voorz. D. Esselenbroek
opende en stelde aan de orde het plaatsen der stier
Emma's Roland, deze werd geplaatst bij E. J. Luesink
en de stier Eduard bij H. C. Harmsen. Verder werd
gepleit voor de toepassing der kunstmatige bevruchting
der koeien. Het bestuur werd machtiging gegeven
stappen in deze richting te doen.
Rooiende gymnasten. Meest alle verenigingen zijn
gedwongen op allerlei manieren de verenigingskas te
sterken. S.G.V. te Schildwolde (Groningen) deed dit
origineel. Een groot aantal leden heeft achter een
rooimachine aardappels gezocht, het loon, van de land-
bouwers verkregen, werd in de verenigingskast gestort.
Heden Zaterdagavond te 7.00 uur, heeft de prijs-
uitreiking plaats in café v. d. Weer, van de bij het
schietconcours behaalde korps- en personele prijzen.
Bevrijdt. Toen één dezer dagen in de vroege morgen-
uren twee politiemannen zich op surveillance in de
bossen bevonden, zagen zij op enige afstand een boompje
hevig heen en weer slingeren. Toen zij aldaar eens
een kijkje gingen nemen zagen zij een nog levende
ree in een strik hangen. Na zeer veel moeite hebben
zij het dier bevrijd en de vrijheid hergeven.

Bond van Oud-Strijders. Erg jammer was het dat
erjjniet meer belangstelling was voor de lezing die door ge-
noemde Bond j.l. Zaterdag was uitgeschreven, en waar
Majoor Rietveld het interessante onderwerp behandelde:
„Met het Veluwse Bataljon in Indië". Menig ouderofver-
loofde, die hun jongens in Indië hebben konden inge-
licht worden onder welke omstandigheden zij daar
verkeren. Genoemde Bond en tevens de spreker hadden
meer belangstelling verdient. De voorzitter de heer
Vruggink, opende en sloot deze bijeenkomst, terwijl
de baten bestemd waren voor onze jongens overzee.

„Excelsior". De Zang- en Toneel ver. „Excelsior"
hield Vrijdag haar jaarvergadering. Mej. Ruesink
bracht verslag uit, en eveneens de penningm. die dit
meer dan 25 jaar gedaan heeft en die een voordelig
saldo kon melden.
In het bestuur werden gekozen wegens bedanken van
H. A. Knol en Mej. D. Burghardt, Mej. Bruggink-
Warringa en M. Hey. Na verdere afdoening van
enkele huishoudelijke zaken werd deze verg. door de
voorz. gesloten.

Achilles-nieuws. j.l. Zaterdagavond werd onder lei-
ding van enige Juryleden der Technische Commissie
van de Turkring „de Graafschap" de examens afge-
nomen ter verkrijging van het Bonds-Vaardigheids-
diploma Gymnastiek, waaraan ook Achilles met enige
ploegen deelnam. Het bleek dat de thans gestelde eisen
vooral voor de meisjes-afdeling 3e, 2e en Ie Klasse
dames aanmerkelijk zwaarder waren dan voorheen en
een degelijke voorbereiding nodig is om hieraan met
succes deel te nemen. Achilles kan evenwel ook nu
weer met genoegen hierop terug zien.
Bij het ecamen voor de dames bleek dat allen zich

behoorlijk hadden voorbereid. De Jury stond hier wel
voor moeilijkheden. Een uitzondering voor de vrije
oefening dames Ie klas, uitgevoerd door mej. R. Dem-
ming. Deze zeer moeilijke oef en i n go waarin o a. voor-
kwam spreidrol voorover met gespreid geheven beven
en het daarop gevolgd rollen met gestrekte benen tot
nekstand werd vrijwel onberispelijk uitgevoerd. De jury
beoordeelde deze oefening zeer goed met een 8. Het
dislagneren in de ringen was niet geheel zuiver toch
werd ook deze oefening met een 7 beloond. Voorwaar
prachtige punten in deze zeer moeilijke oefeningen.
Voor de bekendmaking van de uitslag werd de heer
Broere, leider der vereniging op hartelijke wijze toe-
gesproken door de voorz.-der jury, de heer van Oordt.
Het oordeel was, algem. indruk, zeer gunstig, afwer-
kingen van de oefeningen, correct, order onder de
leden, zeer goed, organisatie, uitstekend.
De uitslag is als volgt:
Ie klas R. Demming 44'/4 punt; L. Harmsen geslaagd
te Winterswijk.
2e klas A. Weevers 46 p.; G. Lebbink 43'/4 p,; G.
Harmsen 42'/2 P-: J- Demming 413/4 p.; Jos Knol 413/4.
3e klas G. Maalderink 42 p.; A. Klein Wentink 42 p.;
G. Bretveld 41 p.; K. Groot Roessink 39'/, p.; D.
Hissink 43'/i P-
Adspiranten: A. Zieverink 40'/2 P-; T. Willems 40'/2 P-;
A. te Winkel 40'/4 p.; H. Eggink 38'/4 p.; K. te Win-
kel 38' 4 p.; E. Hissink 38 p.; L. Dieperink 37'/2 p.;
D. Joly 37 p.; W. v. Soest 36V2 p.; E. Lubbers 36'/2 p.:
G. Bonk 35'/2 p.; J. Denkers 343/4 p.; F. Hoekman 34 p.;
M. v. Zuilikom 33'/4p- Afgew. in tot. l wegens een onvol-
doende in de paard-spreid-sprong, hoewel B. dit lid
42 punten dus ruim voldoende betaalde.
Pax-nieuws. Onder leiding van scheidsrechter van
de Brink uit Enschede ontmoeten ons eerste elftal en
dat van B.I.C. elkaar in Brummen. Wederom moest
met een nederlaag genoegen worden genomen. Een
lichtpunt is het dat de PAX ploeg op een behoorlijke
wedstrijd kan terug zien.
Pax 2 wist het tegen de Hoven 3 tot eenx 3-2 over-
winning te brengen.
Het 3e elftal wist haar ongeslagen record te hand-
haven en bracht in Vorden Vorden 3 een 2-0 neder-
laag toe. Lange tijd heeft deze overwinning aan een
zijden draad gehangen, een kwartier voor afloop was
de stand nog 0-0. Eerst daarna wisten de Paxmannen
hun meerderheid in doelpunten uit te drukken.
Het beste resultaat behaalde evenwel de vierde editie
die het stoute stukje uithaalde door het sterke Steen-
deren 2 met 4-2 te kloppen. Door dit resultaat zijn
zij thans in de kopgroep beland.
Voor a.s. Zondag staat een zeer interesant programma
te wachten. Pax l ontvangt het wisselvallige Steen-
deren 1. Dat het er zal spannen behoeft niet betwij-
feld te worden. Moge het een sportieve kamp worden.
Pax 2 onderneemt de verre reis naar Voorst om al-
daar Voorst 3 te bekampen. Ook hier is de strijd vol-
komen open, maar goed aangepakt jongens wie weet
of het resultaat is dan dat er punten meegenomen
kunnen worden.
Het 3e elftal is wederom vrij terwijl het 4e het sterke
K.D.C. 4 een bezoekt brengt. Zullen onze jongens
wederom voor een verrassing zorgen? Pax A dat j.l.
Zaterdag een grote overwinning n.l. 21-1 op Keijen-
burgse Boys B behaalde gaat haar overwinningenreeks
voortzetten door tegen Pax B met de buit te gaan
strijken, of wil Pax B ook eens uit haar slof schieten.
Al met al een interesant programma.

STEENBEKEN.

Kerkelijke verkiezing. Bij de gehouden verkiezingen
in de Ned. Herv. Kerk werd tot lid van het Kiescol-
lege herkozen de heer H. J. G. Weijers (Heekerens-
kolk), en in de plaats van de aftr. niet herkiesbare
leden de heren H. Aalderink, J, Jansen en D. Walge-
moet gekozen de heren H. G. Rutgers, H. W. Huur-
nink en B. G. Reusink.
Tot Notabel werd herkozen de heer C. P. van Asselt
en in tfe plaats van de heer B. Kets die zich niet her-
kiesbaar stelde de heer D. Walgemoet.
Tot Kerkvoogd werd herkozen de heer A. P. Vlemingh.

Diploma Gymnastiek. Bij de vaardigheidsproeven
Gymnastiek behaalden te* Doetinchem de volgende
leden van de plaatselijke Gymnastiekver. een diploma:
Damesafdeling : Leen Dokter, Janny Engberts, Gerrie
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WINKELWEEK
van 27 Nov. tot en met 4 Dec. te VORDEN

Reuzen-actie % Grote Prijzen.
Winkeliersvereniging Vorden.

U)

d)

b

Voor Uwe deelneming, be-
toond gedurende de ziekte
en bij het overlijden van
onze geliefde Vader, Be-
huwd-, Groot- en Over-
grootvader

Albertus Hengeveld

betuigen wij onze hartelijke
dank. (

H. A. Wullink-Hengeveld
B. Wullink.

Hengelo (Gld), Nov. 1948.

fi

Scharen- en
Messenslijperij

„Zutphania
Geregeld op de
markt te Hengelo

Beleefd aanbevelend

P. de V R I E S

Dames- en Heren-Rijwielen

Kinderrijwielen
leeftiid

Autopeds vanaf f 6.25,
Kinderdriewielers

Wandel- en Trekwagens ,
Alle Rijwielonderdelen

Wij verrichten alle Rijwielreparatie's alle Frame
Reparatie's en ombouwwerk.
LAKKEN CHROMEN
Wij garanderen perfecte afwerking en zo laag

mogelijke prijzen.

W. LUIMES - Hengelo (Gld)
Zondag a.s.

AANVANG 2 UUR

Paxl- Steenderen l
Entree 42 cent

Kinderen 1 O cent.

TERREIN KASTANJELAAN

Te koop

R. B. Maalkalf
bij G. te Brake,

B 90 Hengelo (Gid

De echte Bruejère Rook- en
Shagpijpen vanaf f l-

ARNOLD

Kerkdiensten
ZONDAG 1 NOV. 1948

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Kwint,
Bediening H. A.

10.15 uur Ds Kwint,
Bediening H. A.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordu»
Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.
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Hartemink, Bertha Hulshof, Dim" Janssen en Dini van
der Kolk.
Herenafdeling: Henk Boogman en Daan v/d Kolk.
Adspiranten afdeling Meisjes; Gerry Donderwinkel,
Henny Donderwinkel, Henny Eskes, Henny Mulder,
Rika Meutstege en Riki Pennekamp.
Adspirantenafdeling Jongens : Herman Hulshof.
Volksonderwijs. Op de gehouden vergadering van
Volksonderwijs te Steenderen werd tot voorz. in de
vacature van de heer Brinks (vertrokken) gekozen de
heer H. Koerselman, en tot waarn. voorz. in plaats
van de heer C. J. Pennekamp het tegenwoordige Hoofd
der O.L. Dorpsschool de heer H. Oldemenger.
Besloten werd deze winter weer een feest- en pro-
paganda-avond te organiseren voor Volksonderwijs.
Lezing Ir Hoogland. Op verzoek van de Vereni-
ging voor Bedrijfsvoorlichting in de Landbouw sprak
Vrijdagavond in Concordia Ir Hoogland te Arnhem,
over de Rundveefokkerij.
Spr. wees erop dat hoewel de Fok- en Controlever-
enigingen reeds een groot aantal jaren werken en de
deelname steeds algemener wordt, van een beduidende
verhoging in de productie-opbrengsten niet kan worden
gesproken.
De fokrichting zal meer moeten gaan in het melktype,
en niet zoals tot nog toe in grofheid en robustheid
van de dieren.
Uitvoerig ging spr. in op de kuntmatige Inseminatie,
die zowel voor- als nadelen voor een doelbewuste
rundveefokkerij kan opleveren.
Een uitvoerige gedachtenwisseling had plaats op deze
met aandacht gevolgde uiteenzetting.

Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
A G E N D U M

16 Nov. Kunstgenot „Pierre Balledux."
18 Dec. Toneelavond Bond voer Staatspensionnering.
23 en 24 Nov. Uitvoering Chr. Zangv. „Looft den Heer"
26 en 27 Nov. Uitv. Muziekver. „Concordia".
l Dec. Propaganda«feestavond, Volksonderwijs.
10 en 11 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. .Crescendo"
26 en 27 Dec. Uitvoering „Sancta Caecilia".
25 Jan. Uitvoering Zang» en Toneefver. «Excelsior".

Probleem No. l

1 2 3 4 5

Wit 15-22-25-30-33-39-43.
Zwart: 2—5—7—8—9 Dam op 28.
Wit speelt en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op »,De Kempe" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

Nieuws in het kort

Dag van het graf. Zaterdag 13 November zal voor
de derde maal in Nederland de dag van het oorlogs-
graf worden herdacht.

De gulden is te weinig. Het dagelijksbestuur der
Kath. Volkspartij deed in een communiqué uitkomen,
dat de regering zo spoedig mogelijk de uitkeringe'n
der Kinderbijslagwet moet verhogen.

Geen slaatje eruit. Te Arnhem werd 10.000 kg.
suiker in beslag genomen bij een grossier, die oude
voorraad tegen de nieuwe, hogere prijzen wilde leveren.

Bouwondernemers komen bijeen. Te Utrecht
wordt 18 November een congres van ondernemers in
het bouwbedrijf gehouden.

Edo J. Bergsma overleden. „De goede geest van
de A.N.W.B.", de heer Edo J. Bergsma, is, 86 jaar
oud, te Arnhem overleden.
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Uitvoering
der MUZIEKVERENIGING

„CONCORDIA" VORDEN
VRIJDAG 12 NOV. a.s., i.h. Nutsgebouw.

AANVANG HALF 8.

Voor de pauze een goed verzorgd
MUZIEKPROGRAMMA

Daarna optreden van „BORANO"
Muzikaal Comediand.

De grote Muzikale Lachattracti». met
medewerking van Cora Miller en Jan Roda
Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Plaatsbespr.
op de dag der uitvoering van 12—13 uur
aan de zaal, a 10 cent per plaats.

Zaterdagavond 13 November

Groo t C o n c o r d i a - B A L
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Aanvang half 8. Entree f 1.25

Prima Orkest Het Bestuur.

44444444444444444444

Door bemiddeling van de U.V.V. is er weer
gelegenheid een „gesproken brief" (gramo-
foonplaat) naar Indië te zenden.

Contactavond: Zaterdagavond 13 Nov.
8 uur, bij Café Leemreis.

Opname gramofoonplaten: Maandag 15 Nov.
De „gesproken brief" is een woord van hart tot hart,
een stem van thuis, een levende groet uit het Vaderland.
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Het wordt koud!!
Met goede handbeschermers aan
Uw fiets hebt U geen koude handen
Sterk doek en dik gevoerd p. paar

f 3.85
Óók een mooi Sinterklaascadeau.

STEVORD
Ontvangen inmaakpotten.

•
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Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkt
op Woensdag 10 Nov.

(Koldemarkt)

te Hengelo (Gld)

Landbouwers,
brengt uw biggen, op verzoek van

de biggenhandelaren, op deze markt.

Marktvereniging Hengelo (Gld)
De prijzen voor de a.s. Verloting zullen op de Kolde-
markt worden aangekocht, behalve de prijzen bestaande
uit de levende have, die worden op de Sint-Nicolaas-
markt aangekocht.

H.H. Varkensfokkers.
Te ruil aangeboden

B.B. GELT No. 83568, geb. 14-l-'48, gedekt door 4515

Moeder sterzeug 24306, Vader 4300.

Te bevragen bij G. J. Breukink, C 61 Keijenburg.
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Sinterklaos kumpü!
Kinder, Stevoid hef vernomen,
Sinterklaos wil bi'j ow kommen;
Hei'j an Sint wat te vertellen,
Bi'j de STEVORD kui'j bestellen.
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4
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VERHALEN voor de KERSTTIJD
Nieuw Kerstverhaalboek»
van Anne de Vries

Gebonden in heel linnen band f 4.90.
Bestel s.v.p. tijdig bij Boekh. ARNOLD

Gevraagd

een flinke aankomende of

Bakkersleerling

Liefst zo spoedig mogelijk.
E. J. Kreunen,

Veldhoek F 116
Hengelo (Gld)

Te koop enige

M.R.IJ. Malen
waaronder volbloed Nov.
Dec. en Jan. aan de telling.
Van beste afstamming en
productie, t.b.c. vrij.
bij D. M. Wullink,

C 39 Hengelo (Gld)

Te koop een paar

Voetbalschoenen
en een paar lange

Gummilaarzen
bij A. J. Gotinlc,

Varsselseweg Hengelo (G.)

Te koop een toorn

Biggen
bij G. Wissink,

„op Berkens" Keijenburg

Te koop
een zware r.b. dragende

MAAL
15 Nov. a/d telling, t.b.c. vrij
bij A. Maalderink,

„Tilder" Keijenburg

Te koop

4 zware Biggen
bij H. Riefel, „op Riefel

a 82 Hengelo (Gld)

Te koop een best

Maalkalf

bij K. J. Thuss,

C 33 Hengelo (Gld)

Persturf f 21.75 per 1000 (afgehaald)

Aanmaakturf f 27 per 1000 (afgehaald)
Thuis bezorgt f 1.50 per 1 000 meer.

B. J. LEBBINK

Verzorgt steeds vroegtijdig Uw
ST. NICOLAAS-PAKKETTEN

Maar vergeet niet als blijvend geschenk, Uw
Foto er bij in te sluiten.

FOTO „MODERN"
garandeert U een goede verzorging van al Uw
fotowerk. Voor Bruids-, Kinder- of Familie-foto's
dus naar

FOTO „MODERN"
Nieuwstad 14 T.l 1337 ZUTPHEN

Ook aan huis te ontbieden.


