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de sti:oom het l i jkje medegevoerd hacl. Fraei C.
besch'reef de verschil lende plaatsenr waar het
l i jk je langs gegaan was en eindel i jk  het  punt,

waar het vast was blijven zitten. Men vond het
op de aangegeven plaats. Dit is waarschijn-
l i jk een geval van helderziendheid.

27a Soendastraat, 's Gravenhage.
3 ]anuari 1936.

Bij voldoende deelname zal binnenkort
worden aangevangen met het vormen van
twee cursussen in de Engelsche taal voor Spi-
ritualisten, en wel één voor beginners en één
voor' gevorderden. Het doel dezer cllrsussel't
zal zijn, Spiritualisten in staat te stellen, de
Engelsche taal voldoende machtig te worclen,
om bij een eventueel bezoek aan Engeland
niet op een tolk aangewezen te zijn en om
bovendien zelf te kunnen bestudeeren wat de
op dit gebiecl zoo rijke litteràtuur uàn ciit
'-ï[H""ï;etijk 

zar het lesgetd voo'u,u ..n
cursus ( 1 maal per week), die door onder-
geteekende geigeven zal 'worden, per persooll ,

I  4.- peÍ maand bedragen. Elke deelnemer
of deelneemster zal boeken en tijdschriften,
welke voorhanden ziin, mogen leenen.

Dengenen, die wenschen deel .te nemen,
r,vordt verzocht zich zoo spoedig mogelijk op
te geven bij ondergeteekende.

lO % der netto opbrengst zal aan Harmo-
nia worden aangeboden ten bate van de uit-
gave van Spiritistische bladen, lO.% aan Het
Toekomstig Leven en lA /o aan Crensge-
bieden.

Voor elken cllrsus zullen clesgewenscht
twge personen kunnen worden aangenomen,
wier middelen hun niet toestaan, het genoem-
cle bedrag te betalen. Zij zullen kunnen voi-
staan met f  1.- per maand, zonder dat de
andere cursisten hieromtrent worden ingel icht"
Dit beclrag van Í 1.- zal worclen gestort in
het reserve-fondsje van het Spir i tual ist isbl i
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, r F I e t  T o e k o m s t i g  [ , e v e t l "

op den len van elke maand vtrt-

sc[ri1'nen.

Fïier volgen de initialen van hen, die reeds
,door een verhoogd abonneurent het goede
voorbeeld gav,,enl

Mevr. J. B.-L. te U.
Mevr. Wed. Prof. Dr. V. S.-d. W. te V/.
J. C. F. C. te D. H.
Mevr. S v. L.-v. d. T. te V.
H. J. M. te D. H.
M. F. te B.
J. C. ts. te W.
Mevr. V/ed. W. Th. C. v, K. te A.
Wed. M. D.-N. te D. H.
C. F. te V"
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