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Voor U is er geen reden tot
wanhoop. Wilt U weten welk
drama zich hier afsPeelde, dan
raden wij IJ aan: Neem een

abonnement op Sport en Totol
Werkelijk, elk doelpunt dat in de
afdelingen betaald-voetbal wordt
gescoord, staat nauwkeurig iedere
week vermeld met de naam van
de schutter en precies het tijdstip
er bij. Met elk nieuw nummer
bcuwt U zich een machtig mooi
sportarchief oP. Aan uw klein-
kinderen zult U nog kunnen ver-
tellen wanneer en hoe onze grote
sportheiden de beste Prestaties
hebben geleverd.
\rul onderstaand formuiiertje on-
middellijk in. Vergeet ook de re-
bus niet.
Voor de goede oPlossers stellen
wij beschikbaar:

25 prachtige
merkhorloges
Bij meer goede oPlossingen wordt
geloot.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ INTERPRINT N'V., POSTBUS 73' DEVENTER

lk oeef mii vooÍ tenminste drie
maánden op als abonnee van
SDort en Toto. Het abonnements'
oèld uoot de eerste maand ad.
í1.s0 heb ik aan een vertegen'
woordioer van onderstaande
sportve-reniging voldaan.

Naam ..

Adres . . .

Woonplaats

(Naam sportvereniging) r. R 7tr 
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(Oplossing rebus)

(Àlet mvullen s.v P )
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