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afgelopen jaar afrondde
en
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uitgeverij De Tille en de Handelsdrukkerij
kerij van 1874 in recordtijd de eerste
oplage vervaardigden en uitbrachten
Ook werd het eerste deel van Wijbenga’s
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gaat hierop verder en reikt tot in september
tember 1944 onder de titel Met
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De rector van de Noordelijke Leergangen
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het nu gepresenteerde boek en stelde
dat Wijbenga’s
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De heer Sipke Dijkstra van de uitgeverij
geverij De Tille belichtte nog even he
pijlsnel er door de drukker en zijn zaak
gewerkt was Pas op 5 maart kwam de
beslissing dat wij het zouden uitgeven
en drukken
Dit late tijdstip was ook
voor de FA overmacht daar de schrijver
door ziekte geruime tijd zijn afleveringen
gen der hoofdstukken welke de heren
De Vries en Bakker successievelijk ter
lezing kregen moest opschorten

