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door eenige H
Drocnures over 'belangrlllce ondjl
"bliceeren en op onf^eregeig.e'
eena in de twee nia^ajiden« _

l^eze Tordeliures ziaien volgens mijne ̂ edoeling moeten verran-

dat 11: - daartoe
^ eld - een aerle
bnde Indie zal pu-
lerst maandeUJKg of

gen net vvoewrere maandniad der «indiscne 'Vereenlging'*, genaamd
- -■ - ■ ^ ^ ^ ^ .1. J «M 14>i& A„HIFDIA POETRA-' /netwellc indertild onder mijne redactle stond.

mans noop in, door mil van den steun der H.H. Adverteerderg
te verzeneren, een "blljvend puniioatie-nureau voor de "bedoelde mo-
nograpnieSn te icunnen organiseeren.

De monograpnieSn zullen 1 tot 5 vel neslaan en gesoiireven
worden door vcoraanstaande Indi^rs en Delcende indisone sneolall-
telten. zullcs in net nelang der aantrellcelljldaeid.

De lezers zuU.en zUn: ten late. de vaste anonne's (net Is
te .nopen, dat de vroegere 'anohne'e van «HINDIA POETRA» een aDon-
nement op de monograpnieSn zullen nernan); ten 2de. de talrUKe
cud-lnciIsongaoten .Iri. Ne.derland; ten ?de de leden van net «Indo-
nesleon Verlond vsn/3Tudeerenden«M dat zi3n al de voor indlS ne-
stemde ptudeereoad^r'Jdiigelieden, rulm 700 In aantal) en ten 4de.
de indlSra zeir in indl'S, waar de 'broonurea ool£ in den nandel
worden genfaoiit

Verder zij U msdegedeeld, dat ny groote deelname van den
kant der K.H. Adverteerdera de -oriis der nrocnures zoo laag mogelUK
zal worden geeteld, teneinde een zeer ultgenrelden liring van le-
^efs te nunnen 'Dereilsen,

Om te 'Ddglnnen zal ninnenKort de eerate nfoo^ure tevens
uroBT>eQt'ug versonijnen, nandelende over «Het Eerate Congres van net
indonesisen Vernond va,n studeerenden», dat zeer de aandacnt trolc
van net groote punllelc (zle de ultvoerlge_ peraverslagen), zoodat
gerust verandersteld mag vrorden, dat nlet'alleen de meesten van de
700 leden van net verloiid, maar ooK velen, dle relatles met indiS
ondernoudens gaarne de "broonurea zullen icoopen.

D3 piijs van de spoedig veraonijnende prospectus-nroonure zal
noogstens 0.25 nedragen. sy groote _van_H.H.^Advert
dera Kan deze prijii zelfs tot E» 0»20 worden terugge"braont,

Nu net u wel duldeiyt zal zyn, noe gunstlg voor U de grle-
genneld zion voordoet> om een zeer groot «indlacn» puniieE dooi
een annonce te nerelKen» vertrouw Uc, dat U tot een van de^ adver
teerdera zal "benooren.(De omslag—pagina's zyn reeds tespro^en).

Het advertentletarief nen 11: zeer laag en wel ala volgt ne-
per 1/1 pagina E. 50,-

1/2 » « 20.-
„  1/4 » » 12.50
)} 1/8 » 7*50 ,

By deelname aan dr le aontereenvolgende ultgaven:20'^ Eorting.
Hopenc>: , met net oog op de j^oe^e verscnyning (Dlnnen enEe-

le dagen) van de eerste prospectus-nroonure, j^Jgmga^nde, met een
gunstlg antwoord van U.te mogen worden vereerd, teeKen llc,Hoogacntend,

uw dw.


