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T\ E premie-afdeeling onzer firma heeft zich na 5 jaren

I f bonreclame opnieuw de vraag gesteld, of her wenschelijk

| , is, daarmede op re houden. Een uitgebreide rondvraag
' - 

bij de trouwe verbruikers onzer artihelen leverde echter
ook nu weer de,bevestiging voor de juistheid van het boven-
genoemde spreekwoord. Er was zelfs een groote meerderheid,
die'deze bonreclame ideaal vond, omdar men niet gedwongen
is, premies te nemen, maar ook contant geld kan vragen. Door
een dergelijke regeling is de premiebon een object van gelds-
waarde geworden.
De premiebon zit thans niet meer op de buitenkanr van de
pakjes, maar in de vacuumblikjes, en wel onder het tweede
deksel. Elke premiebon heeft een waarde van zYz cent contanr
geld, of geeft bij inzending van bepaalde hoeveelheden recht
op 66n der artikelen, die op de volgende pagina's afgebeeld en
omschrevenzrjn.@.
\[ie zijn keuze ]aat vallen op een premie-artikel, is nog iets
voordeeliger uit dan wanneer contant geld gbvraagd wordt.
Vij toonen dit her beste aan door het volgende voorbeeld:
Mevrouw X bezit zy bons, heeft dus de keuze tusschen uit-
betaling yan 621/z ct. of gratis levering van een vacuumblikje
koffie Hag, waarvoor de prijs 7o cr. is. Aangezien dit
vacutrmblikje ook weer een bon van zYz ct, bevat, is het
voordeel dus ro ct, per inzending.

Tenslotte verzoeken wij beleefd,
bij inzending van bons naam en
adres duidelijk, in blokletters, te
schrijven en tegelijkertijd de naam
van den kruidenier op te geven,
voor het geval aflevering van de
premie door diens bemiddeling ge-
wenscht wordt.

N.V. Koffie HAG Maatschappij
. Amsterdam . Postbox 889
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@ O" Koffre Hag-Schootmolen
Koffiemolens stellen wij ter beschikking, omdat
koffie Hag in het belang onzer cliöntäle alleen in
boonen verkocht wordt en de dagelijks kort voor
het zetten versch gemalen koffie beter en zuiniger
in het gebruik is. De ouderwetsche schootmolen
is wit gelakt en zeer decoratief bewerkt, speciaal

aanbevolen voor kleinere keukens.

ä"$':?T:: waar geen plaats is voor een warrdi
prus fl. 2.7O molen.
{ l i ; i  , r l  ' .  .  i r i . -

(@ o* Koffie Hag-Wandmolen
De Koffie Hag-wandmolen, met een mooi gedecoreerden
pot van wit porselein is een sieraad voor elke keuken. i
De moeite, om de koffieboonen kort voor het zetten
thuis te malen, wordt 3-dubbel beloond, doordat op t
deze wijze een veel geuriger kopje koffie wordt f.,
verkregin, dan wannier gemalen koffie in voor- .&
raad.wordt gehouden. FIet maal:werk van den
Hagkoffiemolen is ganaakt van het beste,
extra geharde staal; het kan naar wensch
op zeer fijn-, middel- of grofgemalen koffie
ingesteld worden.

,-,i v.:r,,f

@ o" Koffre Hag-Filtreerpotten
De Koffie Hag-f iltreerpot (Nederlandsch fabrikaat)
is gemaakt volgens een geheel nieuw systeem. De
filter, die de gemalen koffie opneemt, zk diepin den
koffiepot, zoodat het kokende water de koffie ge-
durende het trekken voortdurend omspoelt en zoo-
doende alle aroma-en smaakgevende stoffen tot het
uiterste kan extraheeren. Door gebruik van deze kof-

fiepotjes kan een belangrijke besparing
aan koffie worden bereikt. Gebruiks-
aanwijzing met de noodige raadgevin-

.-. gen is bii elk potje gevoegd.

verkri,gbaar voor 60, 8O en 1OO bonnen,
Prlis pef kan yoor

2 kopies 4 kopjes 6 koples
ft. 1.80 fl. 2.40 ft. 2.90

a{ ' *q:nr  . } { ) t i ,  '4ütJ,  1**p.  5 i l { - l  p '1r t1t* ' t  i11.  ; . ' ,

(O o* Hagkop en Sehotel
is verkrijgbaar voor slechts zo bons, zoodat het
zeer gemakkelijk is, voor het geheele gezin de
kopjes bij elkaar te krijgen. Iedereen kan dus in
de toekomst zijn echte koffie Hag ook uit een
echt Hag-kopje van Nederlandsch fabrikaat
drinken. Het Hag-kopje op tafel zal vooral ook
Lfw gasten toone& dat U hun een goed hart toe-
draagt, en hun welzijn op het oog heeft, speciaal
wanneer after dinner of 's avands laat nog een kopje
koffie olryediend wordt. ":i

ve f k r l i gbaa r  v .  2O  bon  nen
pr i ls  f t :  0.6O

va+ r  i üÜ  pu i i t * r i  l !  i . i ,  r : i .

verkrijgbaar v,
1 5 O  b o n n e n
prijs fl. 4.65



O ft"*es, de fijne Hopjes van Koffre Hag
De Hagjes zijn een heerlijke versnapering; ze worden door
elken fijnproeyer geprefereerd om hun zuiveren en heer-
lijken koffiesmaak. Naast de beste grondstoffen wordt
voor de bereiding uicsluitend coffeinevrije koffie Hag
gebruikt. Vie de voordeelen van koffie Hag heeft leeren
kennen, zal zeker ook de Hagjes als lekkernij voor oud
en jong welkom heeten. De luxe busjes,
speciaal ook voor de reis zeer geschikt, verkriigbaar v.
zlln een aardig cadeau voor alle denkbare 2o bonnen
gelegenheden. P'ris lli ?'grou.

@ Een wandtegel (10x10 cm.)met wapen
Van deze tegels, reliöf bewerkr, wordt een serie
verkrijgbaar gesteld en wel voorstellende wapens
uit het verzamelwerk,,Nederlandsche Heraldiek"
resp. uit het boek ,,\Zapens, Vlaggen en Zegels
van Nederland". Bij voorkeur zijn wapens van
de provincies, belangrijke steden en geslachten
gekozen, die een groote rol in de geschiedenis van
Nederland gespeeld hebben.
Een prachtige, artistieke wandversiering voor

album I  verkr i lgbaar voor.  135
bonnen prijs fl, 4.-, album II
verkr i jgbaar v.  115 bonnen pr i js

_. ft. g:,sp
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@ Het boek ,,W'apens, Vlaggen en Zegels van Nederland,,
door T. v. d. Laars Dit door pers en autoriteiten met groote waardee-

ring besproken boek vormt een mooie aanvulling
van het verzamelwerk ,,Nederlandsche Heral-
diek". Het bevat eenige honderden afdrukken van
wapens, oude zegels, vlaggen, enz. Verder schir-
terende platen in vijfkleurendruk, verband hou-
dende met deNederlandsche heraldiek en tenslotte
interessante anatomische teekeningen van den he-

raldischen leeuw. Ieder, die zich voor
henldische kunst en Nederlandsche

;Tl'::1":: geschiedenis inreresseert, zal dit be-
prijs l. 2.8o langrijke boek willen bezitren.

4 I i l  p r i n t e n  t i ; ' r { ' ; .

verkr i jgbaar voor 40 bo n nen

j r l r l r r  i ' l l  , \
huis- en studeerkamer.

@ Het verzamelwerk,,Nederlandsche Heraldiek"
Het geheele verzamelwerk bestaat thans uit
z complete albums met luxe-omslagen. Album I
bevat plaatsruimte yoor r.o27 Nederlandsche
provincie- en gemeentewapens, terwijl albumll
plaats biedt aan 84r wapens van Hisrorische
personen, Vaterschapszegels, Indische wapens,
enz. Aibum I is verkrijgbaar voor r 3 y premie-
bons; album II voor rr5 stuks. De bijbehoo-
rende zegels kunnen worden verkregen door
inwisseling van de wapenzegelbons, die in elke
Hag- en Sankaverpakking te vinden zijn.
Ook met Makota-thee worden wapenzegelbons
gedistribueerd.


