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Hiermede heb ik d* eer $we sxaelleatie te
berichten» dat de voornaamste activiteit van de
öomsKiaisttiaohe Partij van ïïederland ia d* laatste
weken uit de aard der «aalt in hoofdzaak geriöh*
was op de verkiezingen voor de tweede &amer der
S^,teïa Generaal* ja toet algeneea kaa wordea. ge-
zegd, dat de oampagae eeri aeaötig verloop üad.

gedetailleerd overaiolit vaa de verkiejBingö
uitalag zal f ao spoedig mogelijk wordea

D© Stlciitimg litgsveri^ en
Boekhandel «Begaausaw te 4»ste3*dam slijt, groten-
deels door bemiddeling van daartoe speciaal aan-
gewezen «tooekeafunctionariaaea»» in dis tr iets- en
af delingsbea turen der G.P.lï., jaarlijks een niet
onaanzienlijke noeveelneid propagandalectuur in
de vormvan boekenf broonures, eto. .Dit jaar bij-
voorbeeld, aoet voor een bedrag van / 132 ,075,-
aan de man worden gebraóht. ïeneiade de verkoop te
stimuleren verleent Pegasua lOjt korting op de ver-
koopprijs* Be nelf t hiervan komt ten goede aan
de diatriotakasaen, de andere helft aan die der
afdelingen*

Het Par tijtoe s taur «telt voor elk
trict, met uitzondering van Zeeland, een verkoop-
taak vast* Voor 1952 zijn deze ala volgt*

Aan Zijne Bxaeilenti*
de Vice Mimieter f resident
Minieter zonder Portefeuille

van Binnenlandse Zaken
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D.d. 1 i,:ei j.l. was 31/« vaa de landelijk*
taak rerirutld *

VeraieldeAswaardlg in dit verband ia nog» dat
de j?egasu.a-leotuur welke gerekend kan worden, tot
de directe propaganda, beduidend minder aftrek
vindt dan bijvoorbeeld romans waarin i»i

in iiear bedekte vorm wordt opgediend*
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