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Films voor deze en volgende week

Zondag 23 december a.s. draait in zaal Lan-
geler weer eens een film uit de Tarzanserie,
„Tarzan en zijn vijanden".
In deze film, opgenomen in de majestueuse
wildernis van Kenya worden de vier brute
moordenaars van Tarzans vriend Slade, ge-
konfronteerd met de niets ontziende wraak
van Tarzan. Na het spannende gevecht met
de vier moordenaars klinkt Tarzans over-
winningsschreeuw als een juichkreet door
het oerwoud.
^Van geheel ander genre is de film voor
Tweede Kerstdag. Dan draait n.l. „Das
blauwe meerunddu". FredBertelmann zingt
en vagebondeert weer en disc-jockey Chris
Howland staat hem bij in deze prachtige
kleurenfilm met vlotte vrouwtjes en vrolijke
vagebonden in een verrukkelijk amusant
vakantieavontuur.
—Voor de laatste zondag van dit jaar (30
december) staat de nieuwe Nederlandse film
„Ri f i f i in Amsterdam" op het programma.
Zie voor bijzonderheden de advertentie in
dit en volgend nummer.

Met Lof der Jury

Henk en Tonny van Aken. leden van de
Kon. muziekver. Concordia, namen met »uc-
ces deel aan de te Doetinchem gehouden
examens van de Kon. Ned. Fed. voor Har-
monie- en Fanfaregezelschappen.
Henk met waldhoorn en Tonny met trompet
behaalden elk 65 punten met Lof der Jury.
Tevens behaalden zij het hoogste aantal
punten.

Geboren: Burg. stand

Garrit J. z. v. G. T. Kelholt en G. J. Weenk;
Henriëtta G. d. v. B. Coops en G. J. v. Neck;
Richardus A. G. z. v. J. Th. Veerink en
C. P. Cornelissen.
Gehuwd: J. J. Cuppers en J.A. H. Besselink,
Overleden: A. J. W. Koopmans, vr., 72 jr.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

18 dec. Kerstfeest voor iedereen
19 dec. Kerstavond N.V.E.V.
9 jan. Jaarvergadering N.V.E.V.

16 jan. Cefa-film
30 jan. uitvoering Chr. zangver.

„Looft den Heer"
4 febr. Hamove-lezing door Wim Dussel

„tussen Kremlin en Capitool"
6 febr. Cefa-film

15-16 febr. Propaganda-feestavond
BOG-BOLH

2 maart uitvoering Jongensclub
6 maart Cefa-film

16 maart Muziekparade in Concordia
17 april Cefa-film

Muziek op Kerstavond
en van Oud naar Nieuw

De chr. muziekver. Crescendo zal op Kerst-
avond op de volgende plaatsen en tijden
enkele nummers ten gehore brengen: 7 uur
Rusthuis, 7.30 uur Tramstation, 7,45 uur
Ned. Herv. kerk, 8 uur ,t Hoogeland en
8.30 uur Vordenseweg-Wichmondseweg.
Ook bij de jaarwisseling ('s nachts 12 uur)
zal Crescendo enkele nummers spelen.

KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

23 dec. 9 uur de beer te Winkel
10.30 uur Ds Kwint

24 dec.
23 uur de heer te Winkel, kerstnachtdienst
25 dec. 10 uur Ds Kwint

26 dec. 10 uur Ds de Jong van Lochem

Goede Herder Kapel

23 dec. l O uur, Ds Hakkesteegt

25 dec. 10 uur de heer te Winkel
26 dec. 10 uur Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk

23 dec. 4 uur Kerstfeest zondagschool,
25 dec. 10.30 Ds D. A. Stapert, Zutphen

R.K. kerk Keijenburg

ledere dag 7 en 8 uur Mis, behalve woens-
dag, 's Woensdags 6.30 uur Gezinstnii.
's Zondags 7 en S.30 uur Mis, 10 uur Hoog-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren

Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

25 en 26 dec. (Kerstdagen)

Dr. Th. J. Hanrath. tel. 1277 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst wijkverpleging

23-24-25-26 dec. zr Lucie Marie. Tel. 1315

Zondagsdienst Dierenartsen

Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008
1e Kerstdag, ingaande maandagavond 6 uur
Dr Felix Tel. 06755-266 (b.g.g. 008)

2e Kerstdag:
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008.

Hengelose Politieverordening
Uw aandacht wordt er op gevestigd, dat U verplicht
bent:
als eigenaar of gebruiker van een gebouw, erf of ter-
rein er zorg voor te dragen, dat een antennedraad,
voor zover gespannen boven dat gebouw of op een
grotere hoogte dan 3 meter boven dat erf of terrein,
over de volle lengte, op onderlinge afstanden van niet
meer dan l meter, voorzien is van kurken of andere
duidelijk zichtbare voorwerpen, waarvan de inhoud
niet meer bedraagt dan 12 cm3 en de grootste afme-
ting niet meer dan 3 cm;
als eigenaar of beheerder van een verkoopautomaat,
ijskast of snelbuffet, zich bevindende op of in de na-
bijheid van de weg, de op de weg neergeworpen daar-
van afkomstige afval op te ruimen;
als gebruiker van een schoorsteen in een gebouw,
welke schoorsteen dient tot afvoer van verbrandings-
gassen van een stookinrichting, te zorgen dat deze
schoorsteen jaarlijks vóór l oktober wordt geveegd en
onderzocht;
als ondernemer, die een schoorsteen regelmatig voor
de uitoefening van Uw bedrijf gebruikt te zorgen, dat
deze schoorsteen jaarlijks tenminste tweemaal, met een
tussenruimte van tenminste vijf maanden, wordt ge-
veegd en onderzocht,

Wij wensen allen

prettige cJ\erst(ragen.

De Uitgevers.

Prov. Geld. Electr. Mij.

In verband met dringende werkzaamheden

zal in de buurtschappen

Noordink - Dunsborg en Varssel

voor zover deze zijn aangesloten op de transfor-
matorhuisjes Kieftendorp en Varssel de elec-

triciteitsvoorziening onderbroken zijn op

Woensdag 19 December

van 8.3O u. v.m. tot 4.3O u. n.m.



Heden overleed door een ernstig ongeval
onze geliefde, zorgdragende man en vader

Gerrit Groot Roessink

in de ouderdom van 50 jaar.

Dat hij nu veilig mag rusten

in Jezus' armen.

A. G. Groot Roessink-Vruggink
Jan
Gerrie

Hengelo Gld, 8 dec. 1962.
Varssel F 87.

Heden nam de Here uit ons midden weg,
onze geliefde zwager en oom

Gerrit Groot Roessmk

echtgenoot van A. G. Vruggink

in de ouderdom van 50 jaar.
/

Hengelo Gld: H. J. Vruggink
W. Vruggink-Jansen
H. J. Bruil
J. Bruil-Vruggink
neven en nichten

Hengelo Gld, december 1962.

gebreide wollen
bovenkleding

VERKRIJGBAAR BUi

FIRMA

J. E. T. LANGELER
Electrische koek-en wafelijzers

Install. bedrijf BESSELINK
Raadhuisstraat

Voor al uw kerst- en oudejaarsinkopen natuurlijk naar

Wansink's Zelfbediening
iezellig, vlug en voordelig winkelen

Voor de feestdisl

Groenten in blik:

Spinazie
Doperwten f i jn
Doperwten m.fijn
Doperwten middel
Worteltjes H.H.
Sperciebonen

litersblik 59 et

1.18
89 et

79 et

83 et
99 et

10 wapentjes

Als speciale attractie - elk 2e blik 1O CT. (l KOPER

Vruchten in blik Perziken
Aardbeien
Ananas
Fruitcocktail

litersblik

ALS SPECIALE ATTRACTIE

bij elk blik: 1 grote fles limonadesirool

-15 wap.

cent

Van onze speciale koopjestafel:
Slaolie, hele fles
Soepballetjes, 2 blik
Puddingsaus 2 fles
Nasi Goreng, litersblik
Van. pudding, 6 zakjes
Corned beaf, blik a 340 gram
Baby Edam, heel kaasje, blank of kruid
Cacao, 2 pakjes
Appelmoes, hele pot
Groninger koek,
Lange vingers,
Chocolade repen,

69 et, 2e pot slechts
de echte
150 gram
8 stuks

Leverpastei A. Hunink, blikje a 200 gram

U gaat toch ook bakken? Kijk dan eens
500 gram rozijnen
l Va kg Pat. bloem
150 gram poedersuiker

79 et en 20 wapentjes
79 et
19 et

Ook voor buitenlandse wijn,

moet U bij WANSINK zijn I

Landwijn, rood of wit per fles
Zoete Spaanse wijn per fles
Vermouth, echte import litersfles
Sherry Old Medium per fles
Douro Port per fles

1.98- 25 wap.

3.25-100 wap.

395-100 wap.

4.75- 50 wap.

5.50- 50 wap.

69 et
55 et

En uit onze diepvries: 10 bitterballen

3 croquetten
Diepvries Piepkuiken ] . Cft
Diepvries Pekingeend j met 50 waPentles

Een greep uit onze sortering betere vleeswaren
Echte Gelderse Ham 100 gram 56 et
Paté (U proeft de lever), 100 gram 56 et

Al onze vleeswaren worden electrisch gekoeld, dus:
vandaag gehaald - morgen nog lekker!

DAT KOMT MAAR EENMAAL!!

Bij inlevering van deze waardebon alleen deze
week:

l heerlijke kersttulband slechts 88 et
(zolang de voorraad strekt!)

Let ook op de aanbiedingen in onze grote Kerstcourant!

Mogen wij zeggen tot ziens in

Wansink's VI|O-Ze|fbediening
Raadhuisstraat 4 - 'ijlefoon 1205 - Hengelo Gld

Gouden damesringen
Wij hebben een pracht kollektie.

Komt U eens kijken ?

Fa. Kohler-Wissink - Hengelo Gld

Verzilvering

van vac;fiebonnen voor kerstmis en nieuwjaar
van de rid- en bouwarbeiders

op zaterdag 22 december,
i avonds half acht bij Demming.

Het bestuur N.C.B.

Electr, Kerstboomverlichting
vanaf f 7.25

Install.bedrijf BESSELINK
Raadhuisstraat

Voor de blijken van belang-
stelling en medeleven ons
betoond bij het overlijden
van onze lieve man, vader
en grootvader, de heer

Johan Hendrik Wanslnk

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Fam. Wansink

Hengelo Gld, dec. 1962.
Raadhuisstraat 4.

Gevraagd een net meisje

voor 3 of '4 halve dagen
per week. Brieven onder
no. 10, bureau de Reclame.

Hotel-Café-Restaurant
LEEMREIS

wenst allen een Zalig kerst-
feest en een voorspoedig
1963.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voui
half een gemaakt.
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te huur gevraagd een stukje
weiland van 20 tot 30 are.
Mag ook groter. Liefst zo
dicht mogelijk bij dorp tegen
flinke huur. G. H. Sander-
man, Banninkstraat 21,

Hengelo Gld

Te koop wegens vertrek:
1 windbuks z.g.a.n., 2
bloemtafeltjes, 1 radio-
tafeltje, 1 leren motor- /

tas, 1 pianokruk. ^f^jf^
G. van Neck, Vordensev^V

Te koop

1 wringer, 1 Etna kamer-
kachel, 2 armstoelen
Aaltenseweg 4, Tel. 1438

Te koop een fornuis. J. H.
ten Have E 74.

Te koop een stortkar en
een dresseerkar. A. J.

Besselink, Kastanjelaan 10,
Hengelo Gld.

| FA. H f YIN K \
l Spannevogel Hengelo |

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruiöslolo's en
reoorlage's

van DOLPHIJN



Electrische kerstboomverlichting

is gemakkelijk en veilig. .

Bij STEVORD 9 soorten; vanaf f 3.98

Natuurlijk ook de mooie en solide

SPLENDOR garnituren
in voorraad

Maar kaarsen zijn echter en geven sfeer
Veel soorten kaarsen en kaarsjes voor tafel en kerstboom.

Maakt u zelf een kerstbakje? Daarvoor hebben we pepers, bes-

sen, paddestoeltjes, kaarsen, enz.

STEVORD

BIOSCOOPZAAL LANGELER HENGELO GLD

Zondag 23 december, 8 uur

Tarzan en zijn vijanden
met: Gordon Scott - Anthony Quayle - Sara
Shane

TARZAN, de aapmens is vier moordenaars op
het spoor en na zijn overwinning klinkt door de
jungle zijn overwinningsschreeuw.

Toegang 14 jaar.

Woensdag 26 december

(tweede kerstdag), 8 uur

Das blaue meer und Du
met: Fred Bertelmann - Karin Dor - Renate
Ewert - Chris Howland.

Een verrukkeli jk vakantie-avontuur in kleuren.

Toegang voor alle leeftijden.
Entree f 1.20 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

Sjoelen,
schieten, balgooien en biljarten

om krentebrood

in zaal Leem reis op zaterdagavond 22 dttember

Voor een prima

kerstrollade
naar

SLAGERIJ STAPELBROEK
Bestel vroegtijdig

f>^ Zaal Langeler Hengelo Gld

a.s. zaterdag 22 december

dansen
Orkest: „The Favorita's"

Onze zaken zijn gesloten
maandag 24 dec.

(Kerstavond) vanaf 6 uur.

1e Kerstdag de gehele dag.

Maandag 31 dec.

(Oudejaarsavond) vanaf 9 uur.

DE GEZAMENLIJKE

HENGELOSE EN KEYENBURGSE

CAFÉHOUDERS



Grootbods Woninginrichting
Telefoon 1469 - Hengelo Gld

Voor een grote keuze op

meubelgebied
zijn wij het juiste adres

i

Kunt u niet slagen, dan gaan wij met u

naar de toonkamers.

Ook leveren wij uw

vloerbedekking

en gordijnen

Wij wensen u een prettig kerstfeest.

H. H. Konijnenhouders

Wij ontvangen op vrijdag 21 dec. en

zaterdag 22 dec. de gehele dag tot 's avonds
6 uur

goede slachtkonijnen

tegen de hoogste prijs.

Grote partijen worden van huis afgehaald.

Beleefd aanbevelend

B. H. Willemsen
Velswijk E 10, Zelhem - Tel. 417

Maak de feestdagen gezellis

met Philips

Televisie - Radio

Platenspelers of

Bandrecorder

Steeds voorradig!

Install. Bedrijf BESSELINK
RAADHUISSTRAAT

Appel, Pruim, Peer en Kers
in hoog>-, halfstam en struikvorm

bloemen en Heesters voor de tuin

Ligusterum, Roodeberberis voor heggen.

Bosplantsoen en Kerstbomen

G. J. HALFMAN
Hofstraat 7 - Tel. 06753-1424

Warme voeten brengen gezelligheid

tijdens de Kerstdagen.

Dit kan door

pantoffels en

vachtlaarsjes van

WULLINK'S SCHOENHANDEL
Kerkstraat Vordenseweg

Wilt u de feestvreugde

vergroten, bestel dan

Vroe9tijdig

uw schotel hors d'oeuvre

Russisch ei, enz. enz.

Hotel Leemreis
Telefoon 1274

Ook voor Uw dranken

Voor Kerstmis nog iets nieuws ?

Japon

Rok

Jumper

Vest

Schröder bij de Kerk

biedt U 'n grote collectie

Hebt u onze collectie

kinderrijwielen
al gezien in concurrende
prijzen.

Neem eens een kijkje, misschien is er

wat bij voor een

kerstcadeau

Tevens wensen wij al onze bekenden en clientèle

prettige kerstdagen en een voorspoedig 1963 toe.

Fam. A. B. Wolsink

en personeel



Te koop een zeer goed in
staat zijnde platenspeler
en een paar hockey-schaat-

s«n maat 43 en een Spaanse
gitaar. Adri Raaymakers,
Kastanjelaan 8, Hengelo G.
Te koop rogge- en haver-
stro. A. Koek, Zuiveiweg
Hengelo Old.
Te koop beste biggen bij
Plakkenberg, Lankhorster-
straat, Wichmond
Te koop zeug met big-

gen (7 stuks) en knolgroen
W. Schierboom, Wichmond-
seweg Hengelo Gld.
Te koop 2 toom biggen

R. Klein Winkel F 43

Te koop een toom biggen
J. Walgemoed, E 21,

Hengelo Gld

Te koop 9 pitrainbiggen
bij B. W. Grotenhuis, D 18
Tel. 1598.

Te koop 3 toom biggen

Joh. Berenpas D 128
Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

H. J. Grotenhuis, B 92
Hengelo Gld

Te koop een dragende maal
eind december a.d.t.
A Maalderink F 62 Varssel
Hengelo Gld

Gemeente Hengelo Gld

In aansluiting op de huis aan huis bezorgde
kaarten inzake inenting tegen hondsdolheid voor
honden en katten, wordt de aandacht van be-
langhebbenden er op gevestigd, dat het met in-
gang van l maart 1963 verboden is een hond
buitenshuis, zelfs in een tuin of op een erf te
laten verblijven tenzij door een geldig Rijks-
inentingsbewijs, met daarbij behorende penning,
kan worden aangetoond, dat de hond ten-
minste 30 dagen tevoren tegen hondsdolheid
is ingeënt.
Belanghebbenden wordt - in verband met de
korte tijd van voorbereiding - dringend ver-
zocht de kaarten duidelijk en volledig ingevuld
vóór l januari 1963 terug te zenden.

De burgemeester.

Gemeente Hengelo Gld

De Burgemeester van Hengelo Gld maakt be-
kend, dat hij voor de periode 27 december
1962 t.e.m. l januari 1963 ontheffing heeft
verleend aan personen van 18 jaar en ouder
tot het afsteken van wettelijk geoorloofd vuur-
werk in de openlucht.
Het is personen beneden de leeftijd van 18
jaar slechts toegestaan bedoeld vuurwerk af
te steken in het bijzijn van ouders of andere
daarvoor verantwoordelijke personen.

De burgemeester.

4 rollen closetpapier

voor slechts 6O et

Reverna Tramstraat 2, Tel. 1692

Pastoor Alfrink bij aanrijding ernstig gewond

Dinsdagmorgen had op de weg Hengelo-Zelhem, ter hoogte van
de Olde Kaste, een aanrijding plaats tussen een bromfiets bestuurd
door de 76 jarige pastoor Alfrink van Keijenburg en een bestelauto
bestuurd door E. uit Hengelo Gld.
De pastoor die vanaf de Olde Kaste de Zelhemseweg wilde op-
rijden bekwam bij deze botsing ernstige verwondingen.
Hoewel de bestuurder van de auto alles in het werk stelde om
een botsing te voorkomen, was dit ondanks sterk remmen en naar
links uitwijken niet meer mogelijk. Dr Schreuder die spoedig ter
plaatse was en eerste hulp verleende liet het slachtoffer overbren-
gen naar het St Jozefziekenhuis te Doetinchem.

Pluimvee- en Konijnenfokkersver. Hengelo Gld
Uitslagen tentoonstellingsverloting 1962

Hoofdprijs ad f 100,— (waardebon te besteden bij de Hengelose of
Vordense winkeliers) viel op lot nr 1661.
Verder zijn prijzen gevallen op de navolgende loten:
857, 1638. 946. 1696, 1140, 801, 571, 42, 699. 70, 39. 1535, 1129.
1609, 972. 538. 1434. 1981. 1935. 1614, 896, 1188, 1056.268,449,
72. 1605, 814. 1115. 233, 1731. 440. 1079, 751, 95, 588, 1941
1569, 670, 922.
Prijzen kunnen tot 15 januari 1963 worden afgehaald op het adres
Banninkstraat 4, Hengelo Gld (niet op zondagen).

VOOR

Kwaliteitsdranken
Café-Slijterij „DE ZON"

G. BRUGGINK
Bestellingen vroegtijdig opgeven.

Wij wensen U prettige feestdagen

Voor al Uw kerstartikelen

Tafellakens
Servetten

Lopers
Crêpepapier

Tafelstukjes
Kerstboomversiering

Kaarsen enz.

naar

Boekhandel Wolters

ATTENTIE

Het volgende nummer van „De Reclame"

verschijnt donderdag 27 dec. a.s. In dit

nummer worden de nieuwjaarswensen op-

genomen.

Advertenties voor dit nummer kunnen

tot uiterlijk donderdag 20 dec. 's avonds

5.30 uur worden opgegeven



Hotel Langeler - Tel. 1212
Het vanOUDS bekende adres

voor al Uw

Gedistilleerd, Wijnen en

Likeuren
Bestellingen (gaarne vroegtijdig)
worden ook door ons bezorgd.

„GERO"
Voor Uw leven

WINTERS

KERSTMIS

In de moderne

kleuren

Sporttruien - vesten - puilovers

Overhemden

Hoeden en dassen

LENTFERINK
Spalstraat 7 - Telefoon 1383

VOOR

Bakkerij v. d. Weer

VOLOP
Sinaasappelen - Mandarijnen

Handperen - Druiven

Fruitschaaltjes - Noten enz.

Ruime keuze Concurrerende prijzen

M. Wijnbergen

maatschappij 101 nul uan 'i Noemeen
Op vrijdagavond 21 dec. a.s.

zal in de Ned. Herv. Kerk een speciaal

kerstconcert worden gegeven door

Het Nederlands Kamerkoor

onder leiding van Felix de Nobel.

Aanvang 8 uur. Toegangsprijs f 1..— ook voor niet-
leden. Kaartverkoop bij Boekhandel Wolters en evt.
aan de Kerk.

Voor de feestdagen

speciale aanbieding

4 p. bloem
l p. krenten
l p. smyrna rozijnen
l fles olie
100 gram gist SAMEN f 4.—

Verder wijnen, knakworst en alles voor uw

lekkere hapjes.

G. J. Meenink
RAADHUISSTRAAT 42

Geef sfeer aan Uw kersttafel

met pleet kandelaars
in vele prijzen en modellen

Fa. Kohler-Wissink, Hengelo G

WIJ ONTVANGEN OP
woensdag 1 9 december weer

KONIJNEN
voor de hoogste prijzen

bij Wed. H. Lubbers, Raad-

huisstraat, Hengelo Gld

van 1 0-1 3 uur.

H. Robbertsen

Pluimveehandel

VORDEN

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Donderdagavond 20 dec. a.s. van 7-9 uur

verzilveren van vacantiebonnen

bij G. Bruggink.
Het bestuur A.N.B.

(v!



PHILIPS
T.V. - RADIO

Bandrecorders

Platenspelers

WINTERS

Achter onze factureermachine vragen wij een

vlot meisje
bij gelegenheid of voor direct. Diploma's niet
noodzakelijk. Schriftelijke aanmelding.

Groothandel

G. H. Addink
Nieuwstad 45 - Zutphen

Wals&Co,N,V,Electromotoren
Umuiden - Waarder - Hengelo GId

vraagt per 2 januari 1963

mannelijk en vrouwelijk

personeel
voor wikkel- en isoleerwerk

Aanmeldingen dagelijks aan de fabriek, Zelhemse-
weg, ook 's avonds van 7-8 uur.

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo GId

Het ligt in de bedoeling op maandag vóór de kerst-

dagen voor 3 dagen melk te gaan venten.

Op donderdag na de kerstdagen zal wel gevent
worden.

Tevens zal op maandag, oudejaarsdag voor 2 dagen
tegelijk gevent worden.

Melk en melkprodukten dienen op een donkere en
koele plaats bewaard te worden.

^ Drank bestellen
Maresch bellen

Grote sortering in de

bekende merken.

Tel. 1239 HENGELO GLD Spalstraat 32

H,H, Konijnenfokkers

Konijnen
worden deze week

weer ontvangen voor de

hoogste prijs

Grote partijen worden opgehaald.

HARRY JOIINK - TEL 1454
BEKVELD

Wegens vergevorderd seizoen

20 pet. korting
op dameshoeden en -mutsen

H. J. Buunk & Zn
Raadhuisstraat

de
alle soorten

Gedistilleerd

Likeurerl

Wijnen

en

Bel no. 1 267 en wij bezorgen het U thuis.

Tevens wensen wij U allen een Zalig Kerstfeest
en een Zalig Nieuwjaar

J, Winkelman - Keyenburg


