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Qttd«r verwijzing naar mijn brieven 0,0. 1285 24
d.d. 25*4*1952 en nou 131 658 d. d. 27-2-1952, heb ik d« eer
Wwe Bxcelleatie het volgende te berichten.
Iet Yerkieaingsbureatt der 8,£*N. ging op 25
ari 4.1. ovey tot te uitgifte vmü 10.000 agn. verlciezingsaandelen ter waarde van f .2,50* Hfc aandeel dient voygeapaaa?d te worden met zegels van f .0*25 p^i* »tufc.
Per rondsohrijven van het Pitrtiabeetrair d, d, 8^2-1952 waren
alle districtsbesttireii geinstrueerd over de wijze waarop
met deae aandelen moest worden gehandeld. Daarin we:rd
teven» voorgeschreven alle afdelingen tijdig op de hoogte
te brengen.
Ieder die aijn aandeel vd<5r l *funi a. s* (voygeBpaaard) heeft ingeleverd, staakt .SCOÖB- te worden gekozen in
een "delegatie van aandeelhouders*1 welke in de zomer van
dit ;jaar een vaeantiereis naar de volksdemocratische landen zal maken*
district ontving een hoeveelheid aandelen
gelijk aan ca* 60# van het aantal in 1950 geplaatste obligatie0 voor de lening ten behoeve van het dagblad WD« Waarheid»».
Als kwitantie voor de wekelijkse betaling worden
zegels gebessigd met de beeltenissen van de communistische
leden der ïweede Kamer.
In vorenbedoeld rondschrijven kregen de districtabesttaren
de opdracht alle toegezonden aandelen vóór 15 Maart te
plaatsen* Be verkoop van de aandelen werd na 25-2-1952
in de ooiamtiaaistische pere aterk geaniffleerd.
"l* iaarheid* van 10 dezer maakte gewag van een
bijzonder succesvol verloop der campagne. Be gehele serie
van 10.000 stuks was reede na tien dagen geplaatst.
Bit resultaat
-2-

Aan 2,1, d* fice Minister-Preaident,
Minister jaonder portefeuille,
Ministerie van Binneulandee 2aken,
te
«a-a R A Y B U H A G B

in afschrift aan%
Z.Ë. de Minister-President,
£lein
1813 no.4,
- '50
^616
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-2Dit resaltaat overtrof kennelijk de verwachtingen van, 4e
partij. Ia het rondschrijven werden de districtssbe^turen
er op gewezen, dat de inkomsten uit deze aandelen-campagne
verkregen, een zeade deel vormden van het totaalbedrag, dat
voor het voeren van de verkiezingscampagne nodig i» geoordeeld. Men verwachtte blijkbaar., dat de verkoop van de aandelen slechts geleidelijk ocm verlopen en bepaalde daarom,
dat de andere middelen voor geldinzameling niet belemmerd
mochten worden door een te lang doorvoeren van de aandelen*
campagne. .
Het «eer gunstige verloop van deze campagne wa«
kennelijk oorzaak dat de partij, mi& of meer i** strijd mét
de bovenstaand* opdracht aan de districten, onmiddellijk
een aanvang maakte met de uitgifte van een tweede tienduiaendtal» hetwelk eveneöns VfSdr 15 Maart aan de ma»
moest zijn gebracht.
Ben rotografisahi copie v«n een verkiezingöaandeel alsmede van ©en tweetal aegels gelieve O ale bijlagen deaes aan te treffen.
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