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'- 
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_> 1.
In de eerste plaats betuigen wij hierbij "

. .enzen welgemeenden clank aan de velen, die,
niettegenstaande crisis en malaise, door een
verhoogd abonnement (waarvan hieronder
een opgave volgt) van hun sympathie blijk
hebben gegeven.

Verhoogd abonnement (tot en met 6 |an. );
f  4.50 van Mv. G. te H. en M"i.  L. P. v. D.
ie 's-Gr.

f  5.- van Mv. D.-N., P. H., A. M., Mv.
A.  C.  v .  d .  8 . ,  Mv.  S.-G. ,  Mei ,  I .  L .  en C.
F. O., al len te's-Gr.;  A. F. W. te L., G. E. A.
te 8., Mv. V.-S. te W., P. L. v. d. B. te 8.,
G. A. te T. G., P. A. W. te L., R. d" I .  te [J.,
F. S. re V., Mv,."G.-L. te 4., J. C. B. te W.

f g.- 1'6rr A: F. W. te I. "r J. V. te D.
f 6.50 van Mv. A.-de V. te B.

2.
Zoo,als in het .voorgaande nummer YQr-

. rneld is, zal dengenen, wier abonnementsgeld
op 13 lan. nog niet door ons ontvangen is,
gen postkwitantie (tweemalige aanbieding
en vermeerderd met f 0.15 voor de kosten )
worden aangeboden. 

"Na 
genoemden datum

worden dus geen postwissels, st.bewijzen
of giro's meer aangenomen ten bedrage van

f 4. , daar de extia-postkw'kosten aan de
Posterijen ook door ons betaald moeteÍr -wor-

den bii weigering dier kwitantiqs- Indien
men dus ,op 12 lan. ziin ppstwissel, ënz. nog
niet verzonden heeft, wachtte men de post-
kwitantie af, welke in den loop van lan. zal
worden aangeboden..

3 .
De heer |. Rulof deed ons een lí-tal expl.

toekomen van z\n in ons blad (Oct.  '33)

gerecenseerd boek ,,Een blik in 
't 

Hierna-
maals". Hiervan ziin 5 expl. bestemd voor
Ned.-India. De bedoeling isr dat degenen
onder onze lezers, vrien het moeililk valt zich
het boek zelÍ aan tê schafifen, in de gelegen-
heid geste.ld worden toch van den inhoud
kennis te nemen. Zii kunnen zich dan daar-
toe schrifteli;k tot den 'administrateur van
dit blad wenden, oÍrl, na het boek gelezen
te hebben, dit volgens de in ieder expl. ge-
geven aanwijzingen, door te geven aan êÍI-
deren, die daarvoor volgens hen in êafl-
merking komen. Een gratis sneeuwbal
svsteem dus en wel op aanwijzing van den
geesteli jken leidsman van den heer Rulof.- 

De Indische expl. kunnen op dezeffde wij-
ze aangevraagd worden bij onzeÍl vertegen-
woordiger in Indië, den heer Vanger, wiens
adres lteeds aan het hoofd van het blad
vermeld wordt,


