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Dit is een goed oud-Hollandsch spreekwoord en duidel i jker kan zeker
niet worden uifgedrukl,  hoe moeil i jk het vaak is, het iedereen naar
den zin ie maken. Alhoewel duizenden trouwe Koff ie Hag-verbruikers
onze prachl ige wapenzegels ten zeersie waardeeren en velen reeds
gelukkige bezi l ters van hel complete werk ,,Nederlandsche Gemeenfe-
wapens" zi jn, zoo zi jn er, geluige de vele aanvragenr ook niet weinigen,
die meer voelen voor een aifenl ie in anderen vorm.

Daarmede rekening te houden is hel doel dezer
premiel i jst.  Wij  wenschen, onze iradit ie gefrouw,
als het maar eenigszins kan, mel de verlangens
van onze geheele cl ienlöle rekening le houden
en hebben derhalve besloien, de Hagpakjes van
een waardebon (zie afbeeldingf te voorzien,
zoodal ook niet-verzamelaars van wapenzegels
voldaan zul len zi jn, De bon op de Hagpakjes bezit
de waarde van confant geld. U kuni deze bons,
zoodra U er minstens 20 siuks van bezit .  aan oni
inzenden en onlvangl dan direcf een poslwissef

lenzi j  U de voorkeur gee{t aan de premies, die op de ommezijdö af-
gebeeld en omschreven zi jn.

Wie zi jn keuze op een premie laat val len, zal nog iels voordeeliger
uit  zi jn, Wij kunnen dit  het beste aanloonen door een voorbeeld,

Mevrouw X bezit 25 bons en hee{t dus de keuze lusschen uitbelal ing
van 62tf2 cts, of gral is levering van een origineel pakje Ko{{ie Hag
waarvan de pri js f  0.74 is. Daarbi j  koml, dai het grat is pakje ook weer
een bon van 2rf2 cts, bevai, zoodal hei voordeell je meer dan 200/6
bedraagf. De premies besfaan uit  ar{ ikelen, die wij  reeds lang ver-
koopen of voor hel bewaren, bereiden en serveeren van ons arl ikel
verkri jgbaar sfel len,

Wij stel len er pri js op te verklaren, dat deze nieuwe Ko{{ie Hagreclame
een onderdeel onzer algemeene propaganda is en de middelen daar-
loe niet door besparing op de kwali teit  worden verkregen, Hei is
tradi l ie onzer Firma, dat het besle, waf de productielanden voort-
brengen, voor Ko{f ie Hag juist goed genoeg is, In dif  devies onzer
Firma komt geen verandering, wanl wi j  hebben een 25-jarige inter-
nal ionale repulat ie hoog le houden.

Mel belee{de groelen

Hoogachtend.

N.V. KOFFIE HAG MIJ.

AMSTERDAM,

Premie l i j s t  Z .O.Z ,

1092 - 30.000
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DE PORSELEINEN PUL, GEVULD MET KOFFIE HAG.

Deze mooie pul van het beste Saksische porselein,
mel goud versierd volgens ontwerpen van Scotland,
vormt een sieraad van bi jzonderen aard. De pul
kan ter bewaring van koff ie in de keuken worden
gebruikt,  kan als art ist ieke bonbo-nniöre of als
siering van den schoorsleen dienen. Ze zal
overal best doen.

DE KOFFIE.HAG SCHOOTMOLEN.

Ko{f iemolens stel len wij  ter ,beschikking, omdat
Kof{ ie Hag in hel belang onzer cl ientöle al leen in
boonen verkocht. wordt en de dageli jks kort voor
het zetten versch gemalen koff ie beler en zuiniger
in het gebruik is. De ouderwelsche schoolmolen is
wit gelakt en zeer decoratief bewerkt, speciaal
aanbevolen voor kleinere keukens, waar geen plaats
voor een wandmolen is,

DE KOFFIE.HAG WANDMOLEN.
De Koff ie-Hag Wandmolen met een mooi gedecb-
reerden pof van wit porselein is een sieraad voor
elke keuken, De moeite, om de koff ieboonen kort
voor hel zel len lhuis le malen, wordt 3-dubbel be-
loond, doordat op deze wijze een veel geuriger
kopje koff ie wordl verkregen dan wanneer gemalen
ko{{ie in voorraad wordl gehouden. Hel maalwerk
van den Hagkof{ iemolen is gemaakt van hel beste,
extra-geharde staal, het kan naar wensch op zeer
f i jn-, middel- of gro{gemalen ko{f ie ingesield worden.

DE KOFFIE-HAG FILTREERPOTTEN,
De Kof{ie-Hag{iltreerpot (Nederlandsch fabrikaat) is
gemaakt volgens een geheel nieuw systeem. De
fi l ter, die de qemalen kof{ ie opneemf, zi t  diep in
den ko{{iepot, 

-zoodat 
het kokende waler de kö{{ie

gedurende het lrekken voorldurend omspoell  en
zoodoende al le aroma- en smaakoevende stoften
tot het uitersfe kan exlraheeren. Döor oebruik van
deze ko{{iepoijes kan een belangrijkd besparing
aan koffie worden bereikt, Gebruiksaanwijzing met
de noodige raadgevingen is bij elk polje gevoegd.
Prijs per kan voor 2 kopjes 4 kopjes 6 kopjes

Fl, 1.80 Fl.  2.40 H, 2.90

ver-

hel



HET BOEK ,,WAPENS, VLAGGEN EN ZEOELSVAN
NEDERLAND" DOOR T.  VAN DER LAARS.
Dit door pers en auiori iei len mel grooie waardeering
besoroken boek vormt een mooie aanvull inq van het
ver iamelwerk , ,Neder landsche Hera ld iek" , -Het  be-
vat eeniqe honderden afdrukken van wapensr oude
zeqels, vlaqqen enz. Verder schi l terende platen in
vi i fkleurend"rük. verband houdende met dä Neder-
lahdsche heraiäiek en tenslot le interessanie anafomi-
sche teekeninqen van den heraldischen leeuw. leder
die zich voor-heraldische kunst en Nederlandsche
oeschiedenis interesseeri.  zal di i  belanqri ike boer
üi l len bezit len. Het ui iqeversrecht van di i  6oäk is door
onze { irma ,rer*or,reni Wij len Dr. P. J. H. Cuypers,
architect der Riiksmuseumoebouwen, schreef over
d i i  boek :

, ,  .  een  be lanor i i ke  b i id raoe to t  de  kenn is  van
*up.nt, viaqqen Jn't .qel i ,  ee-n niet le onderscha{-
ten l- 'ulpwei"e-nschap vöor Geschiedenis, Kunsl en
Archeoloqie,
, .  .  talr i ikä en ui lmuniende i l lustral ies, meerendeels
in  k leurendruk  u i igevoerd ,  d ie  de  inner l i j ke  waarde
van z i in  boek  aanz ien l i i k  verhoooen en  er  een
hooqsf  s ie r l i i k  u i te r l i i k  uän qeuen.  

-

Om"zi jn r i jk 'en en degeli jke-n inhoud en zi jn sier-
l i iken vorm verdierrt  hef inderdaad een ruirne
verspreidinq, ön als handboek voor ernstige siudie
ön i ls leesbäek voor kunstl iefhebbers ön al"s model-
boek voor sierkunsienaars en decoral ieschi lders",

H E T  V E R Z A M E L A L B U M  " N E D E R L A N D S C H E
HERALDIEK'  LUXE UITOAVE.
ALBUM I  VOOR 1026 PROVINCIE.  EN GEMEENTE.
WAPENS.
ALBUM I I  VOOR 268 WAPENS VAN VOORMALIGE
G E M E E N T E N .  H E E R L I J K H E D E N  E N  W A T E R -
S C H A P P E N .

,,Deze ui ioave is niei met qeld te beialen". Zoo heeft
r ich ko* qäleden noq een t 6oraanstaande persoonli ik-
heid oo o"nderwiisoe6ied uitqelaten. En dit  i i  inderdaad
ook röo, wani l iei  is niet g6makkeli jk, gegevens over
soms eeuwenoude wapens der Gemeenfen teverzame-
len. Wal tot op heden door inspannenden arbeid van
onzen heraldischen medewerker, den Heer S, G. van
der Laars, is verkreqen, vorml voor el ke boekenkast een
sieraad, voor oud 6n jong een interessante lecluur en
een r i jke bron van studiemateriaal,  In de meeste geval-
len höudf hetwapen, zooals ui l  de beschri jving-bti l i<t,
rrauw verband mbl de oniwikkel inq van de plaats zelf
en de Vaderlandsche Geschiedei is in het älgemeen.
Het Hao-waoenalbum is dus qeen plaatieswerk, dat
spoedig"uitcje hand wordt geleld, maa, iets, dat bl i j -
vende waarde bezi l  en in waarde steeds toeneemt,
daar hel werk qereqeld uitqebreid wordt met hetqeen
op hel qebied"van Nederl indsche Heraldiek dooiden
Heer Vän der Laars noo qevonden zal worden en daar
men in de qeleqenheidis, dubbele Nederlandsche
zegels ook Tege-n bui lenlandsche wapenzegels irr te
rui ien. Mooen"wii  U, Uw ionqen of Uw möisie. ook
reoisireerei bi i  d<i vele dui2enäen verzamelaars ? Het
Wäpenalbum mef zwaren luxe omslag is een aardig
cadeau voor al le mogeli jke gelegenheden.


